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A T Ö R T É N E L M I K IÁ LL ÍTÁ S

IRTA

Dr. CZOBOR BÉLA
E G Y E T E M I T A N Á R , F Ő C S O P O R T -E L Ő A D Ó .

M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 1





A történelmi kiállítás

Magyarország ezeréves fennállásának ünneplésekor, az országos kiállítás 
keretében, kiváló súlyt helyeztünk hazánk történeti emlékeinek bemutatására.

Kettős czélt véltünk ezzel elérni. Egyfelől felidézni óhajtottuk a múltak 
eseményeit, feltüntetni kivántuk nemzeti életünk dicsőségben és szenvedésekben 
egyaránt gazdag mozzanatait, hogy a mai nemzedék azokból buzdulást, ezekből 
tanulságot merítsen; másfelől külföldi vendégeinknek alkalmat siettünk nyúj
tani történetünk alapos megismerésére, kikérve figyelmüket a magyar nemzet 
részéről a múltban az európai czivilizáczió érdekében tett szolgálatokra.

Történeti kiállításunk látogatói leolvashatták bemutatott emlékeinkről, 
hogy a magyar több századon át volt a nyugoti népek pajzsa, felfogva és 
feltartóztatva a Kelet fegyvereit, melyek Europa czivilizáczióját kiirtással fenye
gették. Gondviselésszerü szerepet játszottunk Europa történetében. Feltartóz
tattuk a XIII. században a mongol áradatot, fel később Mohamed fanatikus 
követőit. A művelt nemzetek jól tudják, hogy III. Calixtus pápa ötödfélszázad 
előtt (1456-ban) Hunyadi János nándorfehérvári fényes győzelme emlékére 
rendelte el a déli harangozást az egész keresztény világon s ez idő óta a 
magyarok törökverő fegyvertényét hirdeti ma is a déli harangszó.

Ne csodálkozzék senki, hogy megőrizett és a kiállításon bemutatott tör
téneti emlékeink tekintélyes részét a hadászati tárgyak képezik. Önérzettel és 
kegyelettel mutathatunk e trófeákra, mert őseink vére szentelte azokat meg, 
Europa fejlődésének érdekében vívott harczok közepette.

De nincsen okunk senki előtt pirulni múltúnk kulturális emlékei miatt 
sem. A háborús idők viszontagságai között maradt fenn még mindig annyi, 
a mennyi fényes tanuságtétel őseink emelkedett műveltségi foka felől. Hátha 
még két kézzel munkálkodhattunk volna — mint a nyugot-europai nemzetek — 
a tudomány, ipar és művészetek alkotásain! Évszázadokon át csak fél kezünk 
felett rendelkezhettünk, mert egyikkel csaknem szakadatlanul fegyvert voltunk 
kénytelenek forgatni.
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Ezeréves múltúnk emlékeiből mozaikszerün összeállított képünknek 
magunk ismerjük legjobban hézagait, melyek kitöltése fáradságot nem ismerő 
kutatásaink daczára sem sikerült. Ezen ne csodálkozzék senki, a ki tudja és 
ismeri a retrospektiv kiállítások rendezésének nehézségeit.

Örömmel és hálával konstatáljuk, hogy jobbára sikerrel kopogtattunk a 
külföldi gyűjtemények és amatőrök ajtainál, hogy féltve őrizett kincseikből 
a magyar vonatkozású műemlékeket sorozataink fényének emelésére kiköl
csönözzük. Királyunk ő Felsége példáját követve, egyházaink, főuraink, gyűj
tőink szívesen bocsájtották rendelkezésünkre értékesebbnél-értékesebb műtár
gyaikat. Ezen hazafias kötelességérzetből vetélkedéssé fejlődött készség tette 
lehetővé történeti kiállításunk sikerét.

A messze idegenből hozzánk ellátogatott vendégeink közül valóban nagy 
köszönettel tartozunk a művészettörténeti kongresszus tagjainak, a kik nagy 
örömet okoztak nekünk, hogy éppen a magyar nemzet nagy ünnepét válasz
tották körünkben tartózkodásuk (szeptember 28—30.) időpontjául, a mikor 
együvé hordhadtuk a többi között művészettörténeti kincseinket is.

Dicsőségünkben osztoznak az európai kulturnemzetek, melyekkel művészi 
szempontokból érintkezésben voltunk. A német, olasz és franczia művészetnek 
hatását építészetünk, szobrászatunk, festészetünk emlékein kívül az úgynevezett 
kisebb művészetek köréből kivált az ötvösség alkotásai hirdetik. A régi kapocs 
felújítását ünnepeltük, a mikor a kulturnemzetek képviselőiből a művészet- 
történet leghivatottabb művelőit fogadhattuk vendégekül, mint ezeréves törté
netünk beszámolása előkelő tanúit, sok századokon át megőrizett emlékeink 
műértő méltánylóit. Felkértük őket, hogy legyenek pártatlan bírálói a mi 
legjobb szándékú törekvéseinknek s egyúttal visszatérve övéik közé, helyre- 
igazitói a felőlünk tapasztalható téves nézeteknek.

* * *

Történeti kiállításunk előkészítése több évet vett igénybe. 1893. évi április 
havában nekem, mint e főcsoport előadójának jutott a kiváló szerencse, 
kiállításunk programját elkészíthetni, melyet kivitelre el is fogadtak.

Helyén levőnek tartom ezen programot egész terjedelmében ideiktatni.

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának
programja.

A honfoglalás ezredéves megünneplése alkalmából 1896-ban Budapesten rende
zendő országos kiállítás kimagasló részét a történelmi főcsoportnak kell képeznie, mely 
Magyarország kulturális fejlődésének főmozzanatait: történeti, műemléki és művészi 
megvilágításában mutatja be.

Szemlélhetővé kell tennünk, hogy minő kulturális állapotban volt mai hazánk a 
IX. században, a mikor őseink azt elfoglalták s minő kulturális mozzanatok magaslanak 
ki a honfoglalást követő századokban egész a legújabb időkig.

A történelmi főcsoport retrospektiv jellege követeli meg, hogy a rendelkezésre:
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álló anyagot hazánk történetének korszakai szerint csoportosítsuk, kiváló tekintettel az 
egyházi életre, a közszellem nyilvánulására, a magánélet viszonyaira és a hadviselésre.

•A történelmi kiállítás anyaga a nemzeti fejlődés egyes szakaszainak megfelelő 
következő nyolcz időszak szerint osztatik be :

I. A honfoglalás és vezérek kora Szent Istvánig.
II. Szent Istvántól az árpádházi királyok kihaltáig (1000 —1301).

III. A vegyesházbeli királyok (hazánk fénykora : Nagy Lajos, Hunyadiak) a mohácsi 
vészig (1301 — 1526).

IV. A mohácsi vésztői (a török hódoltság kora) a törökök kiűzetéséig (1526—1699).
V. Az újabbkor, a nyugati befolyások uralomra jutásáig (Rákóczy, 1700—1750).

VI. A nyugati befolyások kora gróf Széchenyi István fölléptéig (1750—1825).
VII. Nemzeti fellendülés, szabadságharcz, az alkotmány visszaállítása (1825—1867).

Vili. Legújabb kor, alkotmányos élet, a királykoronázás jubileumáig (1867— 1892).1

Minden egyes szakaszban történeti Írott emlékeink eredetiben, vagy legalább sikerült 
fakszimilében, továbbá a műemlékek gazdag sorozata, a legnagyobb szabású alkotásoktól 
kezdve le a kisebb művészetek (ötvösség, szövészet stb.) legapróbb tárgyáig, királyaink 
érmei- és pecsétéig, szóval mindaz bemutattatnék, a mi alkalmas, hogy a megfelelő 
időszakokról lehetőleg teljes és hű képet nyújtson.

Tekintettel arra, hogy némely, kivált az első századokból reánk maradott emlékek 
csak hézagosak és kultúránkról kimerítő képet nyújtani alig elégségesek: az egyes kor
szakok kimagasló történeti és kulturális eseményeit a szobrász vésője és a festőművész 
ecsete örökítse meg.

Csakis a képzőművészet alkotásaival lehet hatalmassá és teljessé tenni a törté
nelmi kiállítás főcsoportját, melyben az egyszerű pór előtt is érthetően beszélné el a 
művész kulturális fejlődésének kimagasló mozzanatait korszakonkint, melyekből az 
eredetiben bemutatandó műemlékek reánk maradtak.

Ennek megvalósithatása végett értekezlet fog összehivatni, melynek tagjai a tör
téneti főcsoport tiszteleti elnökén, elnökén és előadóján kívül: Benczúr Gyula, Császka 
György, Lotz Károly, Paul er Gyula, Strobl Alajos, Székely Bertalan, Zala György és 
Zichy Antal bizottsági tagok.

Ezen értekezlet eredményéhez képest tétetnek meg a további intézkedések. 1 2
A föntebbiekből folyólag, a történelmi kiállítás épületeinek szükségképen a hazai 

építészet fejlődését föltüntető oly alkalmas keret gyanánt kell alkalmazkodnia az egész 
anyaghoz, hogy ezek is a múlt időkről nyújtott képet teljesebbé tegyék.

A történelmi főcsoportba egybegyüjtendő anyag a következő :

1. Építészeti emlékek (felvételekben és mintákban) :
a) kiváló hazai székesegyházak, apátsági, prépostsági, plébánia- s egyéb templomok, 

kolostorok, kápolnák stb .;
b) nevezetesebb köz- és magánépületek.

1 A kivitelben a legújabb kor (1867—1892) feltüntetése részint helyszűke miatt, részint 
pedig azon okból, hogy a kiállítás jelenkori része volt hivatva az ország mai állapotáról kimerítő 
képet nyújtani, elmaradt.

♦
2 A modern történeti, festészeti és szobrászati művek bevonásától csakhamar eltekintet

tünk, mert ezek a jelenkori kiállítás képzőművészeti csoportjában nem voltak nélkülözhetők. 
A program ezen pontja a megvalósításkor tisztán a régi történeti festmények és szobrok bemu
tatására szorítkozott.
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2. Képzőművészeti alkotások (eredeti példányok vagy másolatokban):
a) a hazai szobrászat világi vonatkozású emlékei, sírkövek stb .;
b) festészeti emlékek, történeti arczképek ;
c) a réz- és fametszés emlékei;
d) miniatűr-festészet, czímeres levelek stb.
3. Zene és színművészet:
a) középkori psalteriumok, antifonálék, kanczionalék, énekes könyvek, zeneirodalmi 

termékek stb. ;
b) orgonák, zongorák, fúvó- és vonós hangszerek stb.;
c) a magyar színművészet hajdan és annak irodalma.
4. Az oktatás és tudomány története:
a) a középkori zárdák iskolái;
b) mindenféle iskolák, papnevelő-intézetek, liczeumok, akadémiák, egyetemek;
c) találmányok, felfedezések stb.
5. Irodalom-történet:
a) a legrégibb termékektől kezdve tudományszakok szerint; Írott kódexek-, nyom

tatványok-, kéziratok- és rajzokban;
b) a könyvnyomtatás története hazánkban a budai krónikától kezdve; hazai 

könyvtáraink (a Corvina-könyvtár maradványai, egyházak, főnemesek könyvgyűjte
ményei stb.).

6. Ipar (világi vonatkozásában):
a) ötvös-ipar, vas- és fémipar, faipar; az agyag-, üveg-, textil- és bőripar termékei 

korszakonkint feltüntetve;
b) régi hímzések, női kézi munkák;
c) világi férfi- és női öltönyök (mentekötők, övék, díszbuzogányok, forgók, nyak- 

lánczok, karpereczek, sarkantyúk, függők, násfák, kapcsok, hajtűk, fésűk stb.) kosztüm
képek ;

d) a hazai iparszervezet (czéhek és ipartársulatok).
7. Egyházi tárgyak (a különböző vallásfelekezetek egyházainak beren

dezése, felszerelése):
a) bútorzat és díszítés (oltárok, szobrok, oltárképek, szószékek, szentélyszékek, 

keresztelőkutak, harangok, órák ; továbbá ikonosztázok, űrasztalok stb.) ;
b) szerelvények (keresztek, kelyhek, úrmutatók, ereklye- és gyertyatartók, szenteltvíz- 

tartók és hintők, tömjénezők, aquamanilék, ámpolnák, missalék, breviáriumok, ima
könyvek; továbbá: artoforiumok, rhipidák, evangelistariumok, diptichonok; valamint 
áldozó-poharak, kannák stb.) ;

c) egyházi öltönyök (főpapi ornátusok, infulák, pásztorbotok, gyűrűk, mell
keresztek, miseruhák, pluviálék, dalmatikák, stólák, manipulusok, antipendiumok; egy
házi fehérneműek: albák, rochetumok, superpelliciumok, pallák, corporalék; továbbá: 
koronák, encolpiumok, saccosok, omoforok, felonok, epitrahilok, bedrenicák ; valamint 
úrasztal-kendők, teritők, szőnyegek stb.).

8. Lakberendezés:
a) fali- és mennyezet-díszitmények (kárpitok, gobelinek, szőnyegek, plafondok);
b) fűtő- 'és világító-eszközök (kandallók, kályhák, csillárok, fáklya- és gyertya

tartók, lámpák stb.);
c) bútorok, asztal-felszerelések stb .;
d) konyhaberendezés.
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9. Pásztorélet, mezőgazdaság,1 erdészet, bányászat, halászat, vadászat.
Ezen szakba vágó mindennemű eszközök, czikkek stb.

10. Kormányzat és közszellem:
a) országgyűlések ;
b) vármegyék;
c) városok;
d) közigazgatási intézmények stb.

11. Hadviselés, hadszervezés:
a) várak, erődítmények, egyéb hadászati alkotások;
b) ágyúk és nehéz fegyverek, trófeák, jelvények;
c) katonai öltönyök (sodronyingek, pánczélok, sisakok, keztyük, sarkantyúk, 

nyergek, lófelszerelések stb.), fegyverek (buzogányok, csatacsillagok, nyilak, puzdrák, 
kardok, pallosok, lándzsák, kopják, dárdák, alabárdok, tőrök, puskák, pisztolyok, kara
bélyok, pajzsok, tárogatók, dobok stb.);

d) csataképek, térképek stb. ;
é) nemzeti hősök és legendáik.

12. A nemzeti élet egyéb jellemző vonásai:
a) lakomák, ünnepélyek (keresztelők, lakodalmak, temetések stb.);
b) játékok, tornák;
c) táncz stb.
Ezen anyagcsoportoknak megfelelőleg ugyanannyi bizottság alakittatik. E bizott

ságok kellő hatáskörrel felruházva működésüket azonnal megkezdik s önmagukat a 
szükséghez képest kiegészíthetik.

A csoportbizottságok viszonya a történelmi főcsoport plénumához a következő : 
«, 1. A történelmi főcsoport teljes ülésében tárgyalandók mindazon ügyek, melyek
az egész főcsoportra vonatkoznak, valamint azon elvi elhatározást igénylő kérdések, 
melyek az egyes csoportok kiegészítését, működési irányát, keretét megszabják.

2. A csoportbizottságok működési köre kiterjed a teljes ülés elvi határozatainak 
végrehajtására, valamint mindazon intézkedéseknek önálló eszközlésére, melyek ezen 
elvi határozatok kifolyását képezik.

A kiállítás előmunkálataiként egyes megállapítandó történeti kérdésekre díjak 
fognak kitüzetni és az esetleg szükséges kutatások és ásatások eszközlésére hazai 
hivatott tényezők, tudományos testületeink, társulataink és egyleteink (mint: Budapest 
fő- és székváros, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos régészeti és ember
tani-, a Történelmi és Természettudományi Társulatok, a Műbarátok Köre, vidéki tár
sulatok stb.) felkéretni.

A hazánkban évszázadok viharai között megőrzött történeti emlékeink és erek
lyéink együttes bemutatásán kívül kiváló súly fog helyeztetni a külföld nyilvános és 
magángyűjteményeiben levő hazai vonatkozású műtárgyakra és emlékekre, melyek leg
nagyobb része igen hosszú idő óta idegen földön van, a nélkül, hogy valaha nálunk 
kiállítva volt volna.

E czélból s miután aránylag legtöbb anyag Ausztria nyilvános és magángyűjte
ményeiben van felhalmozva: ezek felkutatására és beszerzésére első sorban Bécsben 
és ennek kapcsán Párisban, Berlinben, Münchenben, Rómában, Konstantinápolyban és

1 A mezőgazdaságra vonatkozó retrospektiv tárgyak kiállításától később eltekintettünk s 
e feladat a jelenkori főcsoportra hárult.
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a szükséghez képest más külföldi városokban, ott lakó s összeköttetéseiknél fogva 
befolyásos hazánkfiaiból helyi bizottságok fognak szerveztetni.

Végül az ezredéves kiállítás történelmi főcsoportjának sikerült megalkotása esetén, 
hazánk kultúrtörténetének együttlevő anyaga egy oly nagyobbszabásu illusztrált irodalmi 
műben terveztetik megörökittetni, melynek az ország egy fő- és középiskolájából sem 
lenne majdan szabad hiányoznia. Sőt egyes alkalmas képes lapjainak, az ország minden 
népiskolája és kisdedóvó intézete falain Kell oktatnia a nemzet kicsinyeit ezredéves 
állami életünk kimagasló eseményeire, hogy a millenium megünneplésének érzése áthassa 
már kisded korában a magyar nép gyermekeit s a letűnt évezred tanulságaiból merít
senek okulást, a hősök tetteiből erőt és a nemzetünket jellemző erények tiszteletéből 
lelkesedést az újabb ezredév nagy feladataihoz !

A történelmi kiállítás ügyét a legmelegebben maga az országos bizottság 
akkori elnöke : Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter karolta föl, a ki kezdettől 
fogva közvetetlenül érintkezvén a program megvalósítására hivatott szakférfiakkal, 
azoknak az I. főcsoport fényének emelésére irányuló óhajtásait mindenkor 
nemcsak szívesen tette megfontolás tárgyává, hanem a lehetőség határai között 
megvalósítani is segítette.

Ä kiállítás előkészítésének nagy munkájában tevékeny részt vett annak 
első igazgatója, Németh Imre miniszteri tanácsos, a ki ritka műérzéke- és isko
lázott ízlésével felismerte a tervezet lényegét és azért lelkesedni is tudott.

A programban foglaltak értelmében külön nagybizottság alakíttatott a 
történelmi főcsoport számára, melynek tiszteleti elnökéül Vaszary Kolos 
bíboros herczegprimást, elnökéül pedig gr. Széchenyi Bélát nyerte meg a 
miniszter a nagyfontosságu feladat előnyére.

A tizenkét csoportba osztott bizottságok ügyvitelére a következő szak
férfiak vállalkoztak : 1

1. Építészeti csoportbizottság. Elnökei: Steindl Imre és Czigler Győző műegyetemi 
tanárok. Előadói: dr. Czobor Béla egyetemi m. tanár és Fittler Kamill, az országos ipar- 
művészeti múzeum őre. — 2. Képzőművészet. Elnök Bubics Zsigmond kassai r. k. püspök, 
Előadó dr. Pulszky Károly, az orsz. képtár igazgatója. — 3. Zene- és színművészet. Elnök 
gr. Zichy Géza v. b. titkos tanácsos. Előadói: Bartalus István zeneiskolai tanár, Bogisich 
Mihály prépost-plébános, dr. Váli Béla min. fogalmazó, majd az utóbbi leköszönése 
után Benkő Henrik, a m. le. operaház karnagya. — 4. Az oktatás és tudomány története. 
Elnök Fehér Ipoly pannonhalmi főapát. Előadók: dr. Kämmerer Ernő orsz. képviselő és 
dr. Békefi Rémig egyetemi m. tanár. — 5. Irodalom (könyvtárak). Elnökök: gr. Apponyi 
Sándor, Szilágyi Sándor akad. tagok. Előadók: Dedek Crescens Lajos, Kudora Károly 
egyetemi könyvtári tisztviselők. — 6. Ipar (világi vonatkozásában és világi kosztümök). 
Elnök gr. Sztáray Antal, ennek elhalta után Szalay Imre miniszteri tanácsos. Előadó 
Radisics Jenő az orsz. m. iparművészeti múzeum igazgatója. — 7. Egyházi csoport. 
Elnökök: Császka György kalocsai érsek, dr. br. Hornig Károly veszprémi püspök. 
Előadó dr. Czobor Béla egyetemi m. tanár, akad. tag. — 8. Lakberendezés. Elnökök : 
br. Bánffy György és br. Radvánszky Béla főrendiházi tagok. Előadó Fittler Kamill. 
— 9. Pásztorélet, halászat és vadászat (ősfoglalkozások). Elnökök : gr. Nádasdy Ferencz 
főrendiházi tag (később lemondott) és Herman Oltó orsz. képviselő. Előadó dr. Mada
rász Gyula s ennek visszalépte után Nagy Géza múzeumi s.-őr. — 10. Kormányzat 
és közszellem. Elnökök: dr. Pauler Gyula orsz. főlevéltárnok és dr. Hajnik Imre egye-



9

temi tanár. Előadó dr. Csánki Dezső orsz. allevéltárnok. — 11. Hadviselés, hadszer
vezés. Elnök: Hollán Ernő cs.és kir. altábornagy, majd ennek lemondása után Gromon 
Dezső -V. b. t. tanácsos, államtitkár. Előadó dr. Szendrei János miniszteri s.-titkár, az 
orsz. régészeti és embertani társulat titkára. — 12. A nemzet egyéb jellemző vonásai. 
Elnök: gr. Teleki Sándor orsz. képviselő. Előadó Tagányi Károly orsz. allevéltárnok.

Később, az ügyek lebonyolításának egyszerűbbé tétele végett, szűkebb- 
körü végrehajtó-bizottság alakíttatott, mely gyakrabban volt egybehívható.

Németh Imre kiállítási igazgató súlyos betegsége alatt (f 1895. január 20.) 
1894. október 18-án a történelmi főcsoport külön igazgatót nyert, Szalay 
Imre vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos személyében, a ki mellett 
a főcsoport-előadói tisztet e sorok Írója továbbra is viselte.

Lázas tevékenységgel indultak meg minden irányban az előmunkálatok. 
Sokkal nagyobb történeti anyag állott összeírva rendelkezésünkre, mint a 
mennyire szükségünk leendett.

Az ország prímása felszólította a püspöki kart és a szerzetes rendek 
főnökeit, hogy mentői fényesebben vegyenek részt a gondjaikra bízott mű
kincsekkel.

E mozgalomról és annak eredményéről élénk képet nyújt azon felszólítás, 
melyet az emlékek bekérése czéljából intéztünk azok tulajdonosaihoz :

»Az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának első kiállítójaként 
Ö császári és Apostoli királyi Felsége, Urunk és királyunk, kinek legmagasabb véd
nöksége alatt a kiállítás rendeztetik, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy 
az udvari és a felséges uralkodóház tulajdonát képező gyűjteményekből a hazánk 
történetével kapcsolatos kincsek és műtárgyak a történelmi főcsoport kiállításán bemutat
hatok legyenek.

Felséges Urunk legmagasabb példáját követve, a fenséges kir. herczegek, a 
magyar püspöki kar, a különböző vallásfelekezetek, ország-zászlósok, főúri családok, 
az összes hazai törvényhatóságok, a nyilvános gyűjtemények főhatóságai és magán- 
gyűjtők vetélkedve jelentették ki készségüket, hogy a birtokukban levő műtárgyakkal 
és történeti emlékekkel a kiállítás teljességét és fényét emelni, a külföldi kormányok, 
nyilvános gyűjtemények és minden rendű és rangú magánosok pedig magyar eredetű, 
vagy vonatkozású tárgyaikkal kiállításunkon a legkészségesebben résztvenni hajlandók.

A nemzet összes társadalmi tényezőinek ezen egy szívvel és lélekkel nyilvánult 
részvétele, nemkülönben a külföld készséges hozzájárulása az ezredéves orsz. kiállítás 
történelmi részének sikerét, mely egy évezred kimagasló eseményeit és művészi alkotásait 
lesz hivatva a nagy nemzeti ünnepen bemutatni, biztosította.

A történelmi kiállítás keretébe illeszthető kincsek és emlékek nemcsak országszerte, 
de a külföld számottevő gyűjteményeiben is felkutattatván, jegyzékbe foglaltattak.

Miután kiváló súlyt helyezünk arra, hogy elsősorban a Czímed tulajdonát 
képező történeti emlékek a magyar nemzet múltját méltón feltüntető kiállításból ne 
hiányozzanak : van szerencsénk Czímedet tiszteletteljesen arra kérni, hogy az ide
csatolt bejelentési ívekbe foglalt tárgyakat az ezredéves orsz. kiállítás tartamára átengedni 
és e czélból a mellékelt íveket nagybecsű aláírásával ellátva, a történelmi főcsoport 
igazgatóságához mielőbb visszajuttatni méltóztassék.

A kiállításra bekért, jobbára ritka becscsel biró emlékek csomagolása, beküldése, 
valamint a kiállítás tartama alatt legnagyobb figyelemmel végzendő gondozása és vissza-
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küldése felől a mellékelt szabályzatok minden irányban teljesen megnyugtató felvilágo
sítással szolgálnak.

Nagyon lekötelezne bennünket Czímed, ha a mellékelt bejelentő íveken felsorolt 
emlékeken kívül netán saját vagy ismerősei közül egyesek birtokában levő oly tárgyakra 
is felhívná a történelmi főcsoport igazgatósága figyelmét, melyek kiállításunk teljességét 
és fényét emelni alkalmasak. Ezen esetben a kitöltött bejelentő ívekhez csatolt üres ívet 
méltóztassék igénybe venni.

Engedje meg Czímed, hogy a még esetleg tudomásunkra jövő tárgyak kiállításához 
pótlólag kérhessük ki Czímed szives hozzájárulását.

Fogadja« stb.

Ismertük a nagy felelősséget, mely a történelmi kiállítás kincseinek egybe
gyűjtésével mindazokra hárul, a kik a program megvalósítására vállalkoztak. 
A felelősség érzetétől áthatva, oly kivételes óvóintézkedéseket léptettünk életbe 
a tárgyak szállítása, csomagolása és őrzésére nézve, minők — bátran elmond
hatjuk — eddig egy kiállítás alkalmával sem érvényesültek.

Álljon itt a szabályzat egész terjedelmében :

Szabályzat a történelmi főcsoport tárgyainak oda- és visszaszállításáról, 
csomagolása- és őrzése módjáról.

1. A történelmi főcsoportba tartozó kiállítási tárgyak 1896. évi január hó 15-étől 
márczius végéig bocsájtatnak a kiállítási területre.

2. A tárgyak ezen határidő előtt, sőt azonnal is beküldhetők és már most tűz
biztos helyen oly őrizetben részesülnek, mint a kiállítás tartama alatt.

3. A szállítási költségeket oda és vissza a kiállítási alap fedezi; a tárgyak ki- és 
becsomagolását — a kiállítók határozottan kifejezett kívánságára — az igazgatóság 
— a mennyiben szükséges — alkalmas szakértő felügyelete alatt díjtalanul eszközölteti.

4. A küldemények csomagolására kiváló gond fordítandó s a tárgyak minősége 
szerint a legszilárdabb csomagolási mód és anyag alkalmazandó. A ládák fedele lehetőleg 
csavarszegekkel zárandó el.

5. A csomagok- és ládákra ragasztandó czímlapokat az igazgatóság kellő számban 
a kiállítók rendelkezésére bocsájtja.

6. A tárgyak beérkeztéről az igazgatóság a kiállítókat a felvett jegyzőkönyv 
alapján azonnal értesíti és az átvételről szóló szabályszerű elismervényt nekik megküldi.

7. A kicsomagolt tárgyakat állami tisztviselők veszik át és őrzik tűzbiztos helyen.
8. A kiállítás tartama alatt a tárgyak őrizetére a képzelhető legnagyobb bizton

ságot nyújtó kivételes intézkedések tétettek s ezenfelül tervbe van véve a cs. és kir. 
katonaság szolgálatának igénybevétele is.

9. A tárgyak tűzkár elleni biztosítását, a kiállítási alap terhére, hivatalból eszközli 
az igazgatóság.

10. A kiállítókat semmi néven nevezendő költség sem fogja terhelni.
11. A becsomagolási és visszaszállítási munkálatok, a kiállítás bezárta után, 

azonnal kezdetűket veszik és 1896. évi deczember hó 31-ike előtt befejeztetnek.
12. A kiállítási tárgyak visszaszállítására vonatkozó felszólamlások legkésőbb 

1897. évi május hó 1-ig eszközlendők, mely határidő lejárta után felszólamlások többé 
nem vehetők figyelembe.
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13. A budapesti kiállítók vagy megbízottjaik a kiállítás egész tartamára, a vidéki 
kiállítók vagy megbízottjaik a fővárosban időzésük tartamára szabad jegyet élveznek.

Budapesten, 1895. október 19-én.
A beérkezett tárgyak száma jóval meghaladta a 20.000-et. A rendezés 

nagy munkájában a főcsoport igazgatójának, Szalay Imrének fáradhatlan vezetése 
mellett az előadók buzgólkodtak. A hadtörténeti emlékeket Gromon Dezső 
elnöklete alatt dr, Szendrei János; az építészeti emlékeknél Gerecze Péter 
segédkezésével Fittler Kam ill; a világi ipar emlékeit Radisics Jenő ; az oktatás
ügyi csoportot Kämmerer Ernő és Békefi Rémig dr. ; a zene- és színmű
vészeti csoportot Benkő Henrik; az érmeket Réthy László d r.; az irodalom- 
történeti csoportot Kudora Károly és Dedek Crescens Lajos ; a kormányzat 
és közszellem, valamint a nemzeti élet jellemző nyilvánulásait feltüntető 
emlékeket Csánki Dezső dr. és Tagányi K ároly; a vadászat, halászat és 
pásztorélet körébe tartozó ethnografiai becsű tárgyakat Herman Ottó és Nagy 
Géza, végül az egyházi kincseket, melyek ez alkalommal meglepő mennyiség
ben kerültek együvé, e sorok Írója rendezte és állította fel.

Visszatérve a történelmi kiállítás programjához, külön is hangsúlyozni 
kívánom, hogy annak két sarkalatos tétele volt. Az egyik az egybegyüjtött 
emlékek hazánk történetének korszakai szerint való csoportosítása, kiváló 
tekintettel az egyházi életre, a közszellem nyilvánulására, a magánélet viszo
nyaira és a hadviselésre. A másik sarkalatos tétel igy szólott: »a történelmi 
kiállítás épületeinek szükségképen a hazai építészet fejlődését feltüntető oly 
alkalmas keret gyanánt kell alkalmazkodnia az egész anyaghoz, hogy ezek is 
a múlt időkről nyújtott ■ képet teljesebbé tegyék«. A tervezésnél tehát a 
hazánkban eddig dívott főbb építészeti stílusokat, a románt, a csúcsívest és 
a renaissanceot, valamint az utóbbinak válfajait: a barokot és rokokót, egész
ben véve szellemükben, részleteiben pedig nevezetesebb hazai műemlékeink 
hű utánzatában volt hivatva az építész érvényesíteni.

A művészettörténet avatott ismerői előtt fölösleges külön hangsúlyoznom, 
hogy a kiállítási épületek ilyetén tervezése által a siker fele immár biztosítva 
volt. Mert képzeljük csak el, minő banális impressziót gyakorolt volna a 
kiállítás látogatóira, ha történeti emlékeinket egy modern Ízlésű, mondjuk hogy 
üvegpalotában mutattuk volna be, mint ezt eleinte némelyek szerették volna ? 
A felfogás originalitásával kellett méltó hatást előidéznünk, a mi hogy sikerült, 
főérdeme Alpár Ignácz építészünknek, a ki nemes ambiczióval csüngött tehet
sége egész erejével feladata megoldásán. Összes tudását beleöntötte, lelkét 
úgyszólván belelehelte alkotásába. A szakférfiak jól fogják méltányolni tudni 
a nehézségeket, a mikor a mesternek tiz évszázad építkezésének történeti 
fejlődését kellett egymás mellett csoportosítva bemutatnia.

A munkálatok 1894. julius havában kezdettek meg és folytak serényen, 
úgy, hogy az épületek kellő időben mind elkészültek. Kár, hogy e sorok 
írójának indítványát, mely szerint ezen építmények állandó jelleggel lettek 
volna megalkotandók, az építési bizottság tagjai leszavazták. Megokolásából 
idézzük a következőket: »magát az áldozatot, mely az ideiglenes építkezésnél 
százezrekre rúg, oly nagynak találjuk, melynek — hogy ily nagyszabású



12

épületcsoport pár havi használat után, az anyag értékéért ieromboltassék — 
megbirására valóban nem vagyunk elég gazdagok, nem különösen az ezred
éves orsz. kiállítás amúgy is felette csekély budgetjének terhére. Azonban 
bár szegény nép is vagyunk, meg fogjuk bírni ezen összegnek — mint az 
első pályázati feltételekben eredetileg szintén hangsúlyozva volt — akár két
szeresét, ha ennek árán minden irányban megnyugvást nyújtó, teljesen tűz- 
mentes állandó épületcsoport jő létre, mely a kiállítás bezárása után, ennek 
emlékére, tovább is kulturális czélra lesz fordítható. Fő- és székvárosunkban 
még mindig égető hiányát érezzük oly — a külföldi központokban már létező — 
intézetnek, melyben mig egyfelől hazánk építészeti műemlékeiről a jellemző 
részletek gyarló rajzok helyett gipszmásolatokban az építésznek, szobrásznak, 
festésznek, a műtörténésznek rendelkezésére állanak; másfelől kellő helyiség 
legyen váltakozó műtörténeti kiállításaink rendezésére. Az ezredéves orsz. 
kiállítás alkalmából együvé szándékozzuk hordani a műveltségünk történetére 
vonatkozó emlékeket részint eredetiben, részint másolatokban. Az eredeti példá
nyok visszaadatnak tulajdonosaiknak; a másolatok költségesen előállított gazdag 
sorozata pedig mindjárt magvát képezhetné ezen állandó gyűjteménynek, melyre 
régóta szükségünk van.«

Azóta megnyilatkozott a nagy közönség is, hallottuk nem egy ízben 
véleményét. Igazat adott az állandó épületet indítványozónak, de már késő volt!

Vegyük most szemügyre a máig fönálló épületeket.1
Előttünk pompázik a különböző építészeti stílusokat s azok fejlődését 

hazánkban jellemzőn feltüntető palota a csoportozat festői hatásának egész 
erejével, mint egy tündérszigeten épült mesebeli vár, csalódásig híven tükrözve 
vissza falain és műrészletein az évszázadok folyama alatt kiállott viharok 
nyomait is. A mester jónak látta a technikai kezelés sokoldalú raffineriáját is 
ígérőbe venni, hogy vele a hatást fokozza és az avatott szemlélőt is néha 
szinte megtéveszsze.

Az épületek 5155 négyszögméter alapterületet foglalnak el a Széchenyi- 
szigeten, melyre igen kényelmes s a közlekedésre elég széles, középkori ízlés
ben alkotott fahíd vezet. Ez a Schulcz Ferencz építészünk által a vajdahunyadi 
vár elé tervezett hidra emlékeztet. A kiviteli munkák a Neuschloss Ödön és 
Marczell czéget dicsérik. Az összes épületek — a román csoport egy részének 
kivételével — ideiglenes jelleggel vannak ugyan megalkotva, de konstrukcziójuk 
az újabb rendszerek igéiwbevételével tűzbiztosak, s belső kiképezésükkel és 
díszítésükkel (szobrászati, festészeti stb. munkák) mintegy 700.000 forintba 
kerültek.

A belső kiképzés és díszítés egy részét, nevezetesen a román stilü épü
letben és a többi épületek lépcsőházaiban és csarnokaiban szintén Alpár Ignácz

1 A történelmi épületeket tisztán technikai szempontból már III. kötetünkben 34. és 
következő lapjain ismertettük, művészeti szempontból pedig Fittler Kamillnak jelen kötetben lévő 
értekezésében tárgyaljuk ; nem tartottuk azonban feleslegesnek az egész történelmi kiállítás 
futólagos és egységes leírása szempontjából az épületeknek felsorolását e helyütt sem, és pedig 
annyival kevésbbé, minthogy az ezredévi kiállításnak ezen feltűnést keltett részét minél több 
oldalról óhajtottuk ismertetni. A szerkesztő.
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tervezte, a többi (az úgynevezett Esterházy-féle traktus kivételével) Scliickedanz 
Albert műépítészünk vezetése alatt készült el.

A középkori hídon át hatalmas várkapu alá érünk, mely felett a djako- 
vári mintájára lőréses folyosót látunk, két oldalt pedig egy-egy kapu-tornyot. 
A nagyobbik a felsőmagyarországiakra emlékeztető négyszögü alkotás, sisak
jának sarkain kis toronyfiakkal, elől pedig csinos erkélylyel, mely a vajda- 
hunyadi várról vett utánzat. A kisebbik torony a segesvári hajdani bástya
toronynak hű másolata (az eredetit 1884-ben lebontották). Ezen kisebb torony 
későbbi kapuja felett Magyarország védasszonyát (Patrona Hungáriáé) ábrá
zoló festmény ékeskedik.

A főbejáraton át három egymástól elkülönített épületcsoportot látunk. 
Jobbról a románt, balra a csúcsívest és ezen túl a renaissance-ot. E három 
épületcsoport körülbelül megfelel Magyarország története ugyanannyi főbb 
szakaszainak. A román stil az Árpádok alatt (888— 1301) dívott hazánkban, 
a csúcsíves Ízlés a vegyes házból származott királyok korában (1301 —1526), 
végül a renaissance Ízlés bárok és rokoko válfajaival 1526-tól a legújabb 
időkig fejlődött ki. Történeti emlékeinket is e korszakok szerint rendezve 
mutattuk be, úgy, hogy emlékeink a koruknak megfelelő stilü épületekben 
nyertek helyet. Tartózkodtunk a muzeális sorozatok unalmas egyformaságától, 
fősúlyt helyezve az egyes korszakokat jellemző csoportos rendezésre és az 
egymásutánban a meglepő fordulatokra.

A román épületcsoport egy árpádkori benczés-kolostor három alkotó
részét mutatja be. Ennek legdíszesebb része — ámbár a történeti kiállításnak 
csak külső tartozéka — a rend főpapja, apátja számára épült palota, a ki 
lakását magas vendég érkezésekor annak átengedve, egyszerű czellába szokott 
vonulni.

Mikor arról volt szó, hogy vájjon — az eddigi szokást követve — ő 
Felsége a király számára, a kinek legmagasabb védnöksége alatt kiállításunk 
rendeztetik, külön királypavillon épüljön-e ? a hazafias lojalitás megtalálta e 
kérdés megoldásának legszebb formáját, a mennyiben ő Felsége pihenőhelyéül 
a történelmi kiállítás árpádkori módra épült palotájánál méltóbb helyet hiába 
kerestünk és sehol nem találtunk volna. Igen, kiállításunkra is ellátogatott 
hozzánk a magas vendég, a kinek részére az apát lakóhelyiségei a XI. századi 
román-bizanczi Ízlés fényében rendeztettek be Alpár építész tervei szerint.

Megjegyzendőnek vélem, hogy a román templomka a jaáki benczés 
apátsági templom gazdag motívumaival épült; nyugoti homlokzatán Krisztus 
és az apostolok szobraival díszített porta-speciosájának hű másolatával. Lübke, 
Schnaase, Kngler egybehangzó véleménye szerint e templom a XIII. századi 
építőművészet és szobrászat valóságos gyöngye. Műrészletei bizonyítják, hogy 
rajta a franczia benczés-épitészek iskolája remekelt. Ez okból — tekintettel 
arra, hogy nálunk árpádkori keresztfolyosó (Kreuzgang) nem maradt főn — 
Alpár igen helyesen a jaáki műrészletek felhasználásával franczia minta után 
dolgozott.

Ezen keresztfolyosóban (I. sz.) kezdődött a történelmi kiállítás. Itt láttuk ki
függesztve a honfoglalás nagy munkáját feltüntető térképet, melyet Béla király
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névtelen jegyzőjének (Anonymus Belae regis notarius) adatai szerint és a 
napfényre került honfoglaláskorabeli leletek nyomán állítottak össze. A hon
foglaló Árpád és társainak útvonalain vezérkorbeli sírok találhatók, melyek 
közül kettőt (egyiket Kecskemétről, a másikat Törteiről) eredeti helyzetében be is 
mutattunk. Mindkettőben lovával együtt látjuk a pogány magyar vitézt eltemetve, 
felfegyverezve, mert hitük szerint a Hadúr előtt lóháton, fegyveresen kell a más
világon megjelenniök, a hol legyőzött ellenségeik fogják őket várni és szolgálni.

A másik térkép a magyar állam konszolidácziójának korát tüntette elő, Szent 
István (f 1038) idejéből, mellette pedig kiváló építészeti tevékenységre valló 
műrészleteket mutattunk be a Szent István által épített székesfehérvári bazili
kából, továbbá az esztergomi régi metropolisból, a jaáki, szegzárdi apátsági 
a zsámbéki prépostsági, a földvári (Brassóm.) templomokból, a gyulafehérvári 
székesegyházból és a pécsi dómból eredetiben és gipszmásolatban.

A román templomkába (II. sz.) lépve, meglepett mindenkit a stilszerü díszítés 
fénye. Az apsist aranyalapú mozaikszerü kép ékesíti, az oszlopfők aranyozottak, a 
román stil polichromiája a pécsi dóm restaurált díszítésére emlékeztet. A diadal
íven a hajdani esztergomi bazilika porta-speciosáján volt következő vallásos 
és hazafias feliratot olvassuk: r,Mentem sanctam, spontaneam honorem Deo 
et patriae liberationem«. (Szent és kész elmét, tiszteletet Istennek és a 
hazának [szabadságot.) E felírás Joób esztergomi érsektől származik, a ki
III. Béla és Imre királyok uralkodása alatt, a közállapotok jellemzésére, tűzte 
e mondatot az általa épített díszkapu fölé. Az árkádok felett Hartvik regens- 
burgi püspök jellemző dicsérete van arany betűkkel felírva szent István első 
apostoli királyunkról, a ki magát és országát a boldogságos Szűz pártfogásába 
ajánlotta. A felirat igy szól: »Erat vero rex vir iustus et fidelis in omnibus 
actibus suis Deo perfecte deditus, per votum et oblationem semet cum regno 
suo sub tutela perpetue Virginis Dei Genitricis Marie precibus assiduis con
ferens. Hartvicus episcopus Vita S. Stephani regis. Cap. XII.« (Vala pedig 
a király igaz és hű férfiú minden cselekedeteiben, Isten iránt teljesen odaadó, 
ki magát országával együtt fogadalom- és felajánlással Isten anyjának, a 
boldogságos Szűz Máriának védelme alá ernyedetlen imáival helyezé.)

E templomkában állítottuk ki árpádkori királyaink okleveleit, pecsétjeit 
és érmeit. Különösen megemlítendő Szent István alapitó levele a pannon
halmi benczés apátság részére, mely eddig nyilvános kiállításon még nem 
szerepelt; III. Béla 1181-ben kelt okmánya, melylyel a szóbeliség helyett 
behozta a királyi udvarnál az Írásbeli eljárást; továbbá II. András arany
pecsétes oklevele, ily alakban adta ő ki az úgynevezett aranybullát (1222), 
melynek hét példányából — sajnos — egy sem maradt az utókorra. Ugyanitt 
volt bemutatva a hazánkban legelső, eredetiben fönmaradt törvény 1267-ből
IV. Béla király és két fiától; II. Endre királytól (1224) a XII. századközepén 
Erdélybe telepitett szászok részére kiadott szabadságlevél, melyben említés 
tétetik az Erdélyben pásztorkodó oláh lakosságról is; érdekes az 1232-ben 
kelt oklevél is, mint a magyar nemesi megye első, eddig ismeretes kiad
ványa; végül a IV. László magyar király és Habsburg Rudolf között 1277-ben 
létrejött szerződés eredeti, példánya.
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Az érmekre nézve megjegyzendő, hogy az Árpádok idejében csak ezüst, 
IV. István óta pedig réz érmek is verettek. O volt, a ki rézpénzeit először 
díszítette az ország védasszonyának, Máriának képével.

A bemutatott emlékek között legrégibb az u. n. Codex aureus (IX—X. 
századi) hártya-kódex, remekül festett lapjaival, mely Máté és Lukács evangé
liumát tartalmazza, a gyulafehérvári.Batthyány-könyvtárból. Utána következik a 
Szent Isván-féle pannonhalmi apátsági alapitó-levél, ugyanezen királynak házi 
fövege és erszénye; továbbá a neje, Gizella királyné által 1031-ben hímzett 
miseruha (ma koronázási palást) byssus másolata, melyről Bock és utána 
műtörténészeink a legújabb időkig azt vélték, miszerint az nem másolat, 
de festett előminta, mely után Gizella és társai a remek mívű miseruhát hímezték.

Figyelmet keltett azon ereklyetartó tábla (lypsanotheca), melynek aranyozott 
lemezén pompás bizanczi rekeszes zománczok (Zellenschmelz) között a szent 
kereszt nagyobb ereklyéje volt foglalva. A XI. századból való elsőrangú 
ötvösmű keretelése későbbi. Az esztergomi főegyház kincstára állította ki. 
Mint történeti becsű tárgy figyelmet érdemel Gizella királynő síremlékének 
gipszmásolata a passaui eredeti után, valamint Salamon királyunk eredeti sír
köve, melyet a pola-parenzói püspök engedett át kiállításunkra. Az ötvösművek 
között románkori feszületek, aquamanile-k (köztük egy érdekes lovasvitéz- 
idomu), oltárgyertyatartók említhetők, mig a szinaranyból készült, filigránnal, 
drágakövekkel és gyöngyökkel gazdagon ékített esztergomi kereszt nemcsak a 
románkori ötvösművészet remeke, de azért is nevezetes, mert évszázadok óta 
erre esküsznek a koronázás alkalmával királyaink. Ugyanezen csoportban több 
értékes hártya-kódex, köztük a pannonhalmiak »liber ruber« nevű leveles 
könyve érdemes az említésre. Egy másik csoportban az árpádkori fegyverekből 
láttunk összeállítva jellemző kardokat, lándzsákat, nyilcsucsokat, egy vas-sisakot, 
kengyeleket és sarkantyúkat, felettük pedig a Lehel vezérnek tulajdonított 
jászberényi elefántcsont kürt csüngött, melynek vadászjeleneteket ábrázoló farag
ványai még mindig megfejtésre várnak.

Tévedne, a ki azt hinné, miszerint ezen szerény anyagcsoport kimerité 
árpádkori emlékeink sorozatát. Nem. Magában a nemzeti múzeumban nagy
becsű emlékeink őriztetnek, melyeknek szintén ki kellett volna állítva lenniök 
a többiekkel, mint azt eredetileg terveztem a program megalkotásakor. 
Mindenesetre kár, hogy azon később tévesnek bizonyult nézet, miszerint a 
kiállítás tartama alatt tetemesebben nagyobb látogatottsága lesz múzeumunknak, 
visszatartotta történeti becsű emlékeinket az orsz. kiállításról, a mi által ez 
szenvedett, a muzeum meg mitsem nyert.

* * *

Hazánk története második nagy epocháját a vegyes házból származott 
királyok kora tölti ki (1301 —1526) a magyar nemzetet megsemmisítéssel 
fenyegetett mohácsi vészig (1526. aug. 29.), a hol elvesztettük királyunkat, 
vitézeinket a jövő reményével, a harczba indult ifjúsággal együtt.

Ezen korszak emlékeit a román csoporttal átellenben épült csúcsíves 
stilü palotában állítottuk ki.



A vajdaliunyadi vár a tó felől,
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Az emeletes épület magvát a vajdahunyadi vár sikerült utánzata képezi. 
Hunyadi János, Mátyás királyunk atyja, kormányzósága idejében fényes 
emeletes palotával bővitette ki családi várát, melynek lovagterme és erkély
sora a franczia építészetnek nemes vonásait őrizte meg az utókor számára. 
Ennek reprodukcziója nem maradhatott ki a történelmi kiállítás épületei közül. 
Két épület-szárnynyal és egy kápolnával megtoldva, épen elég helyiséget 
nyújtott a vegyesházi királyok korából reánk maradt nagyobb számú emlékek 
befogadására.

Meglepő már az ezen épületcsoportok által képezett udvar, melynek 
főfalát, a vajdahunyadi palota földszintjét — az eredetitől eltérőleg — nagyobb 
szabású ablakokkal törte át és oszlopokkal ékítette az építész. Az emeleti 
részen pedig ereszes tetővel védett folyosót alkalmazott, a mi által a vár ezen 
homlokzata dúsabb kiképzést nyert. A hatás emeléséhez járul még a sikerült 
polichrom-festés és a színes czímerek. Középett az ország czímere látható 
I. Mátyás korából, tőle jobbra neje Beatrix királyné Bakocs Tamás egri püspök, 
Garai Miklós nádor, balra a király atyja Hunyadi János és anyja Szilágyi 
Erzsébet és Vitéz János váradi püspök czímerei.

Az udvar közepén a pozsonyi városház terén álló XVI. századi kútnak 
utánzata emelkedik. Az eredetit, egykorú feljegyzések szerint, a városi tanács 
Andreas Lutringer kőfaragó által, a bécsi »Hohen Markt«-on levő kút mintá
jára, készítette 1000 tallérért. A csinos alkotásu kút tetején pánczélos sisakos 
vitéz áll, jobbjában az ország czímeres pajzsát, baljában kardot tartva.

A csúcsíves épület bejáratul szolgáló szárnyának homlokzata a szepes- 
megyei templomokról vett építészeti részletek felhasználásával terveztetett. 
Impozáns hatású a nagy kerek ablak s a két vértezett fegyveres vitéz a2* 
építmény profán jellegét segíti kifejezni. Bejárata felett álló szárnyas angyal 
szobrát látjuk, kezében nyitott könyvön e fölirattal: »Emlékezzünk régiekről.« 
Hosszoldala az épületnek a tó felől kora csúcsíves ablakaival, az udvar felől 
pedig későbbi alkotásu loggiájával, valamint oldalbejáratának függő kettős ívével, 
(ez utóbbi a csütörtökhelyi kápolna karzatáról másolva) s rajta a Patrona 

* Hungáriáé szobrával, gazdag tagozásu.
Ezen épületszárnyhoz a tó felől a vajdahunyadi vár palotája (közbe

ékelve) az u. n. »Nebojsza«-toronynyal csatlakozik, mely remek erkélysoraival 
festői szép képet nyújt. A palota másik végéhez kapcsolt szentély a csütörtök- 
helyi (Szepesmegye) műtörténeti becsű kettős kápolna felső emeletének sikerült 
utánzata. Végül az épületcsoport befejező másik szárnya, az udvar felől kora- 
renaissance-stilü ablaksoraival, a túlsó oldalon pedig a keresdi kastély nyitott 
lépcsőházával, a.Asegesvári hatalmas torony másolatában végződik. Ezen tornyon, 
mint eredeti középkori alkotáson, a téglákból épített felső emelet jelzi, hogy 
tűzvésznek esvén martalékul, XVII. századra valló késő bádogtetejét azután 
nyerte. A rajta levő kis erkély, a festett magyar czímer éppen úgy, mint 
I. Mátyás király bautzeni hatalmas szobrának gipszmásolata díszt kölcsönöz 
a különben egyszerű építménynek.

Belepve a csúcsíves csarnokba, (III—V. sz.) velünk szemben néhány közép
kori harangot és sz. Györgynek fából faragott XV. századi lovas-szobrát láttuk, meljr
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utóbbit a lőcsei r. k. plebánia-templomból állítottuk ki. Műtörténeti szempontból 
érdekesek az itt levő szárnyas oltárok és részletei, melyeket Felsőmagyarország 
€ nemű gazdag sorozatából mintegy izleltetőnek mutattunk be. Eredetileg

A csúcsíves épületcsoport udvara.

sokkal több szárnyas oltár kiállítását terveztük, de ezen szándékunktól a 
szúette faszerkezet porlékonysága miatt, mely a csomagolás, szállítás és ősszel 
illesztés veszélyeit nem képes kiállani, el kellett állanunk. Különös figyelme-
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érdemelt a szepesszombati r. k. templom sz. Antal-oltára, a szentnek élteiéből 
vett jelenetek mesteri festményeivel s fából faragott szobrával; továbbá-' a 
liptó-szentandrási szárnyas oltár 1512 évszámmal datált festményeivel, fa  
dobronyai és német-lipcsei szárnyas oltármaradványok.

A csúcsíves és kora-renaissance szobrászati emlékek közül itt láttuk 
egész sorozatát a kassai, brassói, gyulafehérvári, földvári (Brassóm.) templomok
ból gipszmásolatban, továbbá néhányatMátyás királyunk budai palotájából erede
tiben. Meglepő szép olasz mű azon vörösmárvány timpanon, mely Visegrádról 
került az esztergomi primási muzemba, rajta a Madonna mesteri relifjével.

Ugyanitt láttuk elhelyezve a két magyar vonatkozású boszniai eredetű 
feliratos emlék műkő-másolatát Tvartkó bán idejéből, továbbá a zólyommegyei 
pusztavár modelljét, a muhi csata, Nagy Lajos nápolyi hadjárata, Nándor
fehérvár ostroma és a mohácsi csata tudományos alapon rekonstruált térképeit, 
Tarczai Tamás (f 1493), Máriássy István (f 1516) és Hecht György síremlé
keit gipsz másolatban.

Ezen előcsarnokból hadi trófeák mellett jutottunk be a vajdahunyadi vár 
földszinti (VI. számú) lovagtermébe. Hatalmas helyiség ez, melyet öt nyolczszögü 
vörös márványoszlop oszt két hajóra. Az egész csúcsíves boltozatos rendszer s az 
oszlopfők lehető híven vannak utánozva. Az egyik oszlopfő mondatszalagjáról 
olvassuk : »Hoc opus fecit fieri magnificus dominus Joannes de Hunyad 
regni Hungáriáé gubernator anno domini 1452.« (Ezen művet nagyságos 
Hunyadi János úr, Magyarország kormányzója készíttette 1452-ben.) A többi 
oszlopfőn ott látjuk az ő és neje (Szilágyi Erzsébet) czímereit. Falaira csupa 
hadi jeleneteket festettünk. A tófelőli részén szent László király cserhalmi 
ütközetének jeleneteit középkori templomi falképeink után; a bejárat felett és 
mellett a perdöntő párbajt (a »Marci Chronica« miniatűrje nyomán) és egy 
tornajelenetet a bécsi udvari gyűjteményekben őrizett tornakönyvből másolva.

E festmények tették érthetővé a nagy közönség részére az itt felhalmo
zott hadtörténeti emlékeinket és azok használati módját. A XIV. századtól 
kezdve a mohácsi vészig, tehát egészen azon kortól, mely a magyar fegyver dicső
ségteljes korszaka volt, együtt láttuk itt a teljes hadi vértezetek és hasonlón 
pánczélozott lovak, támadó- és védő fegyverek változatos sorozatát; dísznyergeket 
elefántcsontból, kimagasló magyar vitézeink (Zrínyi Miklós, a szigetvári hős, 
Thury György stb.) hadi szerelvényeit, lobogós kopják, I. Mátyás czímerével díszí
tett paizsok torna-fegyverzetek stb. nagymennyiségét, melyek teljes fogalmat-nyúj
tottak e korszak harczi életéről.' Vegyük még hozzá a mohácsi csata nagy 
katasztrófájára vonatkozó emléktárgyakat, II. Lajos szerencsétlen királyunk 
teljes vértezetét, a hagyomány szerint e veszedelemből megmentett zászló
foszlányt, ugyancsak II. Lajos hadbaszállást sürgető leveleit — melyek közül 
az utolsó a csata előtt négy nappal kelt s befejező három szavában [»citoT 
cito, cito« oly megható — együvé csoportosítva, valóban mély megilletődést 
keltettek e tárgyak nemcsak a magyar, de az idegen lelkében is.

Fölemlíthetem még a magyar rendeknek a Habsburg-ház trónöröklési jogát 
elismerő, 67 pecséttel megerősitett hártya-oklevelét, Vér András menedék
levelét 1504-ből, V. Károly levelét II. Lajoshoz és ezen királyunk czímeres-
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levelét, melylyel Kanizsay Dorottyát, »a női nem díszét« tüntette ki, a ki hét 
év múlva a mohácsi csatában elesetteket eltemettette.

Ezzel a csatazajjal és harczi riadóval vetélkedő egész fegyvertárral egé
szen ellentétes benyomást gyakorolt a szemlélőre a vallás nyugalma, az egyházi 
művészet fensége, mely a lovagterem végéhez függesztett csütörtökhelyi kápolna 
belsejéből (VILszámu helyiség)lélekemelőn szólt felénk. A magyar szentek képeivel 
ékített üvegfestményü ablakokon át sokszínű fény ragyogott le a káposztafalvi (Sze
pesin.) szárnyas oltárra és a szentély stilszerü felszerelésére. Az oltár előtt hazánk 
legnevezetesebb bronz keresztelőmedenczéje, a beszterczebányai foglalt helyet, 
melyet áttört műben az apostolok szobrocskái ékesítenek. Nagyfontosságu, 
hogy a kehelyalaku medencze nodusán meg van örökítve az érczöntő-mester 
neve (magister indocus) és az évszám (1475) is. [Az oltár antipendiuma 
(Szepes-Szombatról) aranyszálakkal átszőtt nagy mustráival s a nagybobróczi 
templomból származó egyszerű, de Ízléses misekönyv-polcz (Messpult) vésett 
és polychrom díszítésével a szakférfiaknak méltán feltűnt. A kápolna falain a 
Zápolya-család és Máriássy Istvánné fára festett XVI. századi halottas czímer- 
táblái emlékeztettek a múlandóságra.

A kápolnával szomszédos átjáró helyiségben középkori miseruhákból 
állítottunk ki néhányat Kassáról, Bártfáról, Brassóból, Kolozsvárról.

A lovagteremből balra nyílik a bártfai városház termének mintájára alakított 
(Vili. sz.) helyiség, a minő az fénykorában lehetett. Famennyezete alatt látjuk 
az ország nevezetes városainak czímereit a falra festve s külön nagyobb 
alakban Bártfáét. Itt gyűjtöttük össze a középkori városi élet nyilvános és 
magánviszonyaira vonatkozó érdekes emlékeket, számadási és jegyzőkönyve
ket, rendeleteket, hatalmi jelvényeket, a jogaikat és kiváltságaikat tartalmazó 
privilegialis leveleiket. Mind megannyi apró kövecskék ezek, melyekből mozaik- 
szerű képét nyerjük régi városaink szervezetének.

Különösen figyelemreméltók Sopron város birájának és polgármesterének 
ezüst jogarai; Szentgyörgy város fényes kardja, melynek markolatát Szent 
György vitéz ezüst szobrocskája ékesíti; a brassói biró ezüstfoglalatú három- 
élü tőre; Selmeczbánya város ezüst, részben aranyozott és mesteri módon 
vésett díszítésű bányászjelvénye, a kalapács 1538-ból; Bártfa város zománczos 
czímeres üvegpoharai a XVI. századból, bizonyságául annak, hogy ez időtájt 
a kereskedelem szálán Velenczével, a hol ezek a poharak a város számára 
megrendelésre készültek, összefűzték Felső-Magyarország élénk forgalmú 
városait. Az egyik üvegtárlóban csupa érdekes privilégiumok voltak, melyeket 
városaink részére adtak királyaink.'  Érdekesebbek Nagy Lajos, Zsigmond, 
V. László, I. Mátyás, II. Ulászló czímeres levelei Kassa, Pozsony és Bártfa 
számára; egyes városaink kiadott levelei, vásárszabadalmai stb. A másik 
üvegtárlóban városaink pecsétéinek galvanoplasztikai másolatai mellett szám 
adási és jegyzőkönyveik, köztük Magdeburg jogkönyve (XV. századi kéziratos- 
kódex), melyet felvidéki német városaink használtak. Kulturális v i s z o n y a i n k é ,  

élénk világot vet Pozsony város telekkönyve 1439-ből és Bártfa számadáss 
könyve hegyaljai (tokajvidéki) szőlőinek mívelése felől.

A szabadon álló tárgyak legnagyobb része : a városi jogszolgáltatás
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eszközei (hóhérpallosok, székek, kalodák, hegedűk és deres), régi mértékek. 
Köztük néhány hóhérpallosnak remek metszésű bőrtokja iparművészeti szem
pontból is kiváló figyelmet érdemelt.

Visszatérve most újra a csúcsíves főajtóhoz, az emeleti helyiségekbe 
jutunk, melyekben hazánk történetének legfényesebb két korszakából származó 
emlékeinket mutattuk be.

A színes üvegü kerek ablak által megvilágított (X. sz.) csarnokban Róbert 
Károly, Nagy Lajos, Mária és Zsigmond uralkodására vonatkozó műtárgyak voltak 
szemlélhetők. Az osztrák-magyar monarchia legnagyobb ötvösművének, a szent 
Szimeon próféta ma is épségben levő tetemét magában foglaló zárai ezüst szárko- 
fágnak galvanoplasztikai másolatát már csak azért is kiállítottuk, mert eredetijét 
Nagy Lajos királyunk felesége Erzsébet készíttette Ferencz milánói ötvös által 
1380-ban s rajta az egész királyi család meg van örökítve vert domborműben. 
A galvanoplasztikai másolatot Herpka Károly, az iparművészeti iskola tanára 
készítette.

Nagy Lajos királyunk ritka műizlését és bőkezűségét hirdető nagybecsű 
ötvösművek őriztetnek Aachenben, mint az általa ott alapított magyar kápolna 
szerelvényei. Az 1884-ben Budapesten tartott nagyszabású ötvösműkiálli- 
táson be voltak mutatva, de sajnálattal konstatáljuk, hogy ezredéves kiállítá
sunkra nem voltunk szerencsések azokat megnyerhetni, valamint nem kaptuk 
meg az általa épített máriaczelli (Stájerország) templomból sem a nagy királyra 
vonatkozó ereklye-tárgj^akat. Nem kíméltünk azonban költséget, hogy e templom 
főkapuzata felett levő domborművet gipszben lemásoltassuk; a trevisoi XIV 
századi freskókról is, melyek magyar követséget ábrázolnak, hű másolatokat 
készíttettünk.

Méltán keltett figyelmet itt szent László királyunk filigrán-zománczos ezüst 
fejereklye-tartó szobra (herma), mely eredetileg a váradi székesegyházban 
őriztetett s a török hódoltság idején Győrött talált menedéket s azóta ott nagy 
becsben tartatik. Tudományos kutatásaim alapján, melyek kifejtésére itt sem 
idő, sem alkalom nincs, határozottan merem állítani, hogy ezen jelentőség- 
teljes ötvösművet, mely az európai hasonló emlékek sorozatában kiváló helyet 
foglal el, ugyanazon kolozsvári ötvös testvéreknek tulajdoníthatjuk, a kik 
Váradon szent királyaink szobrait öntötték érczbe, s a kiktől Prágában még 
ma is létezik szent György lovas-szobra.

Mindössze még néhány egyházi tárgy (köztük a nyitrai székesegyház 
evangeliumos könyve vert ezüst táblájával) képviselte e korszak ötvösségét, de 
annál fényesebb a szerkönyvek (liturgikus hártya-kódekszek) sorozata, melyek a 
Bubics Zsigmond kassai püspök tulajdonát képező díszes aranyhímzésű anti- 
pen dium körül voltak csoportosítva.

A váradi székesegyházból, melyben hajdan alapítójának, szent László 
királyunknak sírja volt, mindössze egy XV. századi festmény-részletet tud
tunk bemutatni. A szent püspök meliképét ábrázoló festmény kiváló mesterre 
vall s ebből, mint műtörténeti morzsalékból, a váradi bazilika fényes belső 
ékitésére vonhatunk következtetést.

E korszak csoportos kiállításának érdekességét emelték a külön tanulmány
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tárgyául szolgálható egyházi és világi méltóságok és testületek pecsétéinek hű 
másolatai s néhány fontosabb okmány, melyek kultúrtörténeti fontosságúak. 
Ilyenek a legrégibb czímerlevél 1317-ből, a sárkányrend alapitó oklevele (1408), 
Zsigmond királynak a jobbágyok szabad költözési jogát megerősítő oklevele 
1397-ből; gömörmegyei adólajstrom 1427-ből, az 1412-ben Budán Zsigmond 
király udvarában összegyűlt királyok, fejedelmek, herczegek és követek ere
deti névjegyzéke.

A csarnok másik, nagyobb felében (XI. számú helyiség) a Hunyadi Mátyás 
királyunk korából reánk maradt műkincseket csoportosítottuk, melyek a 
tudomány és művészetek terén Európában vezérszerepet játszott hatalmas feje
delem magas műveltségének és áldozatokat nem ismerő bőkezűségének fényes 
tanujelei.

E korszakra világot vető oklevelek: Hunyadi János czímerlevele, melyet 
V. László királytól nyert 1453-ban, Bogdán moldvai vajda hűséglevele 1450-ből, 
Mátyás király Bécs város kiváltságait megerősíti (1488) és Sopron városának 
aranypecsétes privilégiumot a d ; a velenczei dogé titkos irásu levele Mátyás 
király udvarában levő követéhez (1462), az 1486. évi törvények eredeti 
példánya, Szapolyai Istvánnak, Ausztria főkapitányának rendelete Bécs váro
sához (1490).

Nemcsak Mátyás korának, de egész történeti kiállításunknak kimagasló 
műkincséhez (valóságos »clou de V'exposition«) jutottunk. Ez nem más, mint 
a műszerető király arany ereklyetartó keresztje, az úgynevezett Kálvária, melyet 
az esztergomi főegyház kincstára ezúttal első ízben engedett át nyilvános 
kiállításra.

Okmányilag biztos tudomásunk van arról, hogy ezt a fejedelmi kincset 
Mátyás király halála után fia, Corvin János herczeg elzálogosította Bakocs 
Tamás egri püspöknél s miután kiváltani nem tudta, a tőle kapott kölcsön 
fejében és a Hunyadi-ház irányában tanúsított szolgálataiért örök időre a főpap 
tulajdonába bocsájtotta át. Bakocs mint esztergomi érsek az általa székhelyén 
épített renaissance stilü sirkápolnának hagyta s ekként őrizte meg az esztergomi 
főkáptalan évszázadok zűrzavarai közepette, a török elől Nagyszombatba 
menekülve. Dicséret illeti ezért a főkáptalant, mert volt eset reá, hogy hatal
masok kincsszomjával daczolva, meg tudta tartani e kincset ott, a hová a ritka 
műizléssel dicsekvő főpap hagyományozta.

Az első, a mi a gondos szemlélőnek feltűnik, az ötvösmű felső és alsó 
részének egymástól teljesen elütő stílje. Mig ugyanis a csúcsíves architek
túrán emelkedő alakok arczkifejezése és ruharedőzete franczia mester kezeire 
vallanak, addig az alsó részen levő czímertartó szfinxek, a váza finom antik 
rajza, zománczozása olasz, valószínűleg firenzei ötvös művészetét dicséri. 
A felső rész, mely minden ízében egyházias felfogással készült, jelen alakjá
ban nem mondható teljesnek, hanem töredéknek. Gyanitásom szerint, Krisztus
nak vagy élettörténetéből, vagy kínszenvedéséből több jelenet lehetett, egymás 
fölött ábrázolva, zománczozott aranyszobrokkal, megfelelő fülkékben, melyek 
közül csak kettő, t. i. a megostorozott Krisztus alakja és a Kálvária-jelenet 
jutott vétel útján vagy ajándékképen Hunyadi Mátyás birtokába, a ki a
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firenzei mesterek egyikével a pompás talpazatot készíttette hozzá. Hogy nem 
egy mester rajza szerint alkották meg, bizonyítja az a figyelmet érdemlő, de 
eddig még senki által nem méltatott körülmény, miszerint az oszlophoz kötött 
Megváltó lábai kerek mélyedésben \%nnak, a mire kényszerítve volt a talpazat 
készítője, a mikor a meglevő felső résznek alsó végét talpazatába beillesztette. 
Ezt a hibát, hogy Krisztus egész alakját, lábának fejével együtt a fülkében 
szabadon látni ne lehessen, ha az egész ötvösművet egy mester alkotja, el 
nem követte volna.

Megemlítem itt Fraknói Vilmos történetírónk azon adatát, melyet a 
kiállításon közölt a szakférfiakkal. Hunyadi Mátyás Merész Károly eleste után, 
annak kincseiből iparkodott gyűjteményét gyarapítani s igy valószínűleg ezek 
közül való a Kálvária felső része is. Bármiként álljon a dolog, akár franczia 
vagy burgundi ötvös készítette a Kálvária csúcsíves stilü felső részét, vizs
gálódásaink során egy lépéssel előbbre jutottunk, mert ezután műtörténetiró 
nem fogja állítani, hogy e nagybecsű ötvösmü egy kéz, még pedig olasz 
mester munkája. Még műértékéből sem von le e magyarázat, mert egyfelől 
Hunyadi Mátyás kora kiváló gyűjtőjének és finom ízlésű meczenásának érde
mét határozottabb világításba helyezi, a ki az értékes felső rész számára hozzá 
méltó fényes foglalatot készíttetett. Nem lesz talán érdektelen tudni, hogy 
e Kálvária bemutatása a kiállítás igazgatóságának 10.000 forintjába került. 
Ennyi volt az 1,000.000 forintra tűzbiztositott kincs biztosítási illetéke.

E nagybecsű ötvösmü mögött a falon, a XV. századi szövőművészet 
remek alkotásai közül egy chef d’oeuvre kötötte le figyelmünket, Mátyás királyunk 
trónkárpitja. 1876-ban az árvízkárosultak javára Budapesten kisebb mérvű 
történeti és műkiállitás rendeztetett, a melyre Kállay Béni akkori szerb 
főkonzul a foyniczai zárdából (Boszniából) egy miseruhát küldött fel, melynek 
renaissance díszítményei között, az ország czímere Mátyás királyunk korából 
megállapította keletkezésének korát, de nem sejttette a szövet eredeti rendeltetését. 
Maga Ipolyi Arnold, a ki tüzetesebben foglalkozott vele, habozva, nem tudta, 
vájjon herold-öltözet vagy más öltöny volt-e eredetileg ez a miseruha ? Évek
kel később, a mikor e miseruhát, melyet szintén kiállitottunk, ő Felségének 
a királynak bőkezűsége megszerezte a koronázási klenodiumok közé, én vol
tam oly szerencsés, hogy fénykép után darabjaira szabdaltam a kazulát s 
összeillesztve legelőször konstatáltam, hogy az Hunyadi Mátyás királyunk 
trónkárpitja volt. Menten kifejeztem szaktársaim előtt reményemet, hogy még 
fogunk találni ép példányt, mely fényesen fogja igazolni az én kombináczió- 
mat. Ezt a kijelentésemet mosolylyal fogadták. Persze az én kollégáim az 
unikumokhoz voltak hozzászokva. Mátyás király fejedelmi bőkezűsége 
garanczia volt arra nézve, hogy akkor, a mikor neki Budán, Bécsben, Eszter
gomban és egyéb királyi palotáiban volt trónja, nem elégedett meg egy 
trónkárpittal, ha csak talán azért nem, hogy az utókor régészeinek unikummal 
szolgáljon. Nem sokáig kellett várnom a bizonyítékra. Fraknói Vilmos figyel
meztetése alapján, előkerült a gróf Erdődyék családjánál az a pompás trónkárpit, 
mely szakasztott mása a foyniczai kazula szövetének. Csakhogy az országos 
czímer [Bakocs Tamás bibornok esztergomi érsek czímerével volt elfödve,



XV. századi lakószoba, a csúcsíves épület emeletén,
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mely utóbbi róla lefetejtvén, annyi század után előtűnt az ország jól konzervált 
czímere! Teljesebb elégtételt rekonstrukczióm és hozzákötött kombináczióm 
számára nem igényelhettem.

E remek szövet florenczi műhelyből, oly dimenziókban készült, hogy a 
XV. századi renaissance-szövészetnek méltán egyik remekeül tekinthető.

A többi kisebb tárgy, mely Mátyás királyunk korából való, művészet- 
történeti szempontból — hacsak a Somogyváron talált velenczei aranyos üveg 
billikom nem ? — különösebb figyelmet alig igényelhet. Kivételt képez a 
főpapi mellkeresztek sorából Böjtlie Miklós kanonok remek pektoraléja, melynek 
zománczos apró állatkákkal sűrűn körülrakott ékítményei nagyitó üveg alatt 
élvezhetők csak igazán ! Más szempont alá esnek Hunyadi Mátyás Európaszerte 
hírneves könyvtárának, az u. n. »Corvinádnak maradványai, melyeket ha nem 
is mutathattunk be teljesen, a felkutatott és egybegyüjtött sorozat tökéletes 
képet nyújtott a tudományszerető nagy király áldozatkészségéről. A legfényesebb 
Corvin-kódex ezúttal volt nálunk először kiállítva, a jezsuiták római kollé
giumából újabban a bécsibe került Corvin-Missale ez, melynek a »Canon« 
előtti lapján a donator király térdelő helyzetben ábrázolt arczképe az, a mi 
e kódexet reánk nézve igen becsessé teszi. Külön fölemlítem még a parmai 
királyi könyvtár kicsiny, de remek kiállítású hártya-kódexét, mely Diomedes 
Caraffa munkáját tartalmazza. Az egész kódex biborszinre festett pergamen
ten, arany betűkkel van Írva s Mátyás nejének, Beatrix királynénak példánya 
volt, melyet, mint a benn megfestett jelenet igazolja, szerzője ajánlott- fel 
neki. Valóban fejedelmi kiállítású ritka példány"! Figyelmet érdemlők még 
Vitéz János váradi püspöknek, később esztergomi érseknek kódexei, melye
ket maga javított át, továbbá az eredeti bársonykötésben fenmaradt zománczos 
csatokkal ékített kódex, mely a »Corvina« fényesebb köteteiről nyújt fogalmat.

A Mátyás-kori emlékek csoportját mintegy magyarázólag egészité ki a 
budai királyi palotának régi képei után rekonstruált gipszmodellje és az ország 
térképe, valamint a Mátyás által alapított »Academia Istropolitana« kanczel- 
lárját, Schömberg György protonotáriust ábrázoló síremlék gipsz másolata(f 1470), 
melynek eredetije a pozsonyi dómban őriztetik.

E csarnokból egyr érdekes interieurbe (XII. sz.)léptünk, mely7 a Wilczek János 
gróféi Ital átengedett bútorokkal a XV. századi lakásberendezésről tájékozta látoga
tóinkat. A mennyezetes ágy, szekrénynek és ládák, feliratos asztal és székek, 
valamint a falon csüngő gyönyörű nyitott vörös és zöld bársonyából készült, 
aranymyal átszőtt, virágokkal ékített kárpit (a bártfai templomból szerezte 
évtizedek előtt) festői csoportozatot képeztek.

A vajdahunyadi emeleti lovagteremben, (XIII. sz.)melymek üvegfestett ablakait 
a Hunyadi-család idejében élt főpapok czímerei ékesiték, falait pedig szent kirá
lyaink (István, Imre, László) és az evangélisták stilizált festményei élénkítették, 
a középkori egyházi szerelvények (ötvösművek és ruhák) oly gazdag soroza
tát sikerült csoportosítanom, hogy ő Felségét, királyunkat is meglepte a kész
letek tömege, e szavakkal nyilatkozván előttem: »Soha ennyi egyházi kincset 
még nem láttam egymtt, de azt gondolom, hogy többé ennyi aligha lesz 
valaha összehozható.«



A vajdahunyadi ’palota^ emeleti terme, benne egyházi emlékekkel.
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Sajnálom, hogy nem lehet itt mindenre kiterjeszkednem, és csakis a művészet- 
történetileg fontosabb emlékekre kell szorítkozom. Az első, a mit a szakférfiak itt 
kényelmesen tanulmányozhattak, az úgynevezett filigrán-zománczos díszítési 
technika, mely már évtizedek előtt Bock figyelmét fölkeltette. A XIV—XV. 
században virágzott ezen ékitési mód leginkább, pazar fényét reáárasztva a 
kelyhek-, keresztek- és úrmutatókra (Monstrancia). Elsőrangú példányunk, 
melyhez hasonlót Európaszerte hiában keresünk, az esztergomi főegyház 
kincstárából a Suky Benedek kelyhe, melynek czikornyás feliratát nekem sikerült 
elolvasnom. A zenélő angyalokkal és remek apró szobrocskákkal megrakott 
színgazdag kelyhet a most említett erdélyi nemes készíttette a gyulafehérvári 
székesegyház számára, kétségtelenül Erdélyben, a hol az ötvösség kivált a közép
korban virágzott. A másik a pozsonyi ferenczrendiek aranykelyhe, melyet 
Pethe László ajándékozott nekik. Ennek kecses idoma, filigrán-zománczainak 
gyengéd formái méltó feltűnést keltettek ; míg a szepesi székesegyháznak az 
ország czímerével ékített filigrános kelyhén, zománcz helyett gyantanemü 
masszát sikerült konstatálnunk, a mi a technika szempontjából megemlítésre 
méltó. A poprádi kehely talpán áttört műben szent Egyed vadászatának jele
nete ábrázoltatik, a nyitrai székesegyház Bornemissza-féle aranykelyhén pedig 
a filigrán-zománczok igen csinosak- A kassai dóm aranykelyhe hasonlóképen 
érdekes Mátyás-kori ötvösmű.

Specziális magyar díszítés nyilvánul azon egyházi edényeken, melyek 
csupa filigránnal vannak borítva. A mustrák változatossága gazdag szerkesz
tési tehetségről tanúskodik.

Az egyházi szerelvények csoportjában természetesen az esztergomi fő
egyház kincstára foglalta el az első helyet. Három szent-olajtartó-szaruja 
közül a legnagyobbik a legszebb. Mindannyi eredetileg profanczélu edény, 
valószínűleg asztaldísz volt. Hatalmas méretei miatt figyelmet keltett Baráti István 
nagy kristálykeresztje almantinokkal ékítve ; továbbá az iglói nagy oltárkereszt 
csipkézett díszítésével és egy másik, de kisebb kereszt áttetsző zománczaival 
(email translucide).

Az űrmutatók közül nemes idoma miatt a német-járfalvi érdemelné az 
első helyet, ha újonnan meg nem aranyozták volna. Efféle avatatlan kezeléstől 
— ámbár az ily esetek immár ritkábbakká válnak — máshol sem mentek a 
régiségek. Sajátságos iróniája a sorsnak, hogy a régi Erdélyben, hol hajdan 
igen virágzott az ötvösség, rontottak meg legtöbb ötvösművet az újjáaranyo- 
zással, miközben néha az értékes filigrán-zománczok is felolvadtak és össze
folytak. Az iglói és óluhlói úrmutatók mellett a szendrői (Borsodm.) egyház 
eddig még soha ki nem állított úrmutatója és a csikkarez falvai érdekesebbek. 
A pásztorbotok közül az esztergomi, a szepesi és a nyitrai székesegyházakéi 
jelentős ötvösművek.

A bronzöntés középkori alkotásai közül egész sorozat keresztelö-medenezét 
(fons baptismalis) mutattunk be, valamint ide tartozik a győri székesegyház 
hatalmas antifonáléjának tábláján a gyönyörűen modellirozott bronzdíszités, 
mely szent László lovas domborműve után Ítélve, kétségtelenül magyar készít
mény. Megemlitendőnek vélem, hogy a zenélő angyalok között álló Madonnát



ábrázoló középső részhez (Mittelstück) nemcsak teljesen hasonló, de nyilván 
ugyanabból a modellből származó eredeti öntvény párját sikerült pár év előtt 
egy régiségkereskedőtől megszereznem. Az ötvös proveniencziájának további 
kutathatása czéljából nem hallgatom el, hogy ez egy erdélyi örmény templom 
falán függött s két kidomborodó része át van lyukasztva a gyertyatartók 
behelyezése végett.

A hazai ötvösművek mellett, külföldi eredetű egyházi szerelvényeink 
bizonyitják a szoros viszonyt, melylyel más népekhez állottunk. Példa erre a 
vízaknai ev. ref. hitközség reformáczió előtti kelyhe, melynek áttetsző zomán- 
czos (email translucide) képein a sienai iskola határozott jellege felismerhető.

Már a legutóbbi párisi nőiparkiállitáson széles körben figyelmet keltettek 
a magyarországi templomokból és az iparművészeti múzeumból kiállított közép
kori kazulák. Pedig e sorozatból — bárha voltak köztük becses darabok is — 
az értékesebbek, melyeket most sikerült megszereznünk, hiányzottak. A büsz
keség bizonyos nemével mutathatunk e nemű emlékeinkre, melyeket anyaguk 
könnyen pusztuló volta daczára annyi évszázadon át ily nagy mennyiségben 
megőrizni szerencsések valánk.

Egyházi öltönyeink szöveteit — legnagyobb részben — a külföld szol
gáltatta. Ámbár van reá történeti adatunk, hogy a szövészet legmagasabb 
technikája az »arrazzo«, Zsigmond királyunk (1387—1437) korában Budán 
dívott: a selyem- és bársonyszövetek honi készítményeiről kellő adatokkal 
nem rendelkezünk. Máskép állunk a hímzéssel, melyet a XI. század óta a 
magyar nők, kivált a kolostorok lakói, eredményesen űztek. Bemutatott kazu- 
láink polychrom hímzésű szent képei között István, László, Imre, Adalbert, a 
»Patrona Hungáriáé« stb. alakjai rendszerint magyar kezek munkái. Zemplén- 
megye egy kis falusi templomának, a sztropkóinak vörösbársony kazuláján a 
hímzéshez előkelő mester készítette a rajzot. Különösen meglepő rajta az 
angyali üdvözlet (Annuntiatio) jelenete színeinek, rajzának finomsága és ki
fejezésteljes volta miatt.

Mit szóljak a magas domborhimzés csupa igazgyöngyökkel borított képei
ről, minőket az esztergomi főegyház kincstára állított ki ? Ezek mindegyike 
egész vagyont ér.

A szövetek közt különösen említésre méltók a kassai dóm XIV. századi 
miseruhái, melyek a Szentlélek galambképével mustrázottak ; továbbá a kolozs
vári minoriták egy aranynyal átszőtt vörösbársony kazulája, mely részben 
zöldszinü bársony mintákkal a szinhatás oly vibráczióját mutatja, a minő a 
velenczei szövetek közül csak igen kevés példányon tapasztalható. Vegyük 
még ezekhez az esztergomi kincstár több remek renaissance szövetű mise
ruháját, melyek meglepően jól konzerválva, a speczialisták csodálatát is kiérde
melték.

Ugyanezt mondhatjuk a középkori infulákról, nevezetesen az esztergomi 
főegyház kincstárában őrizett, úgynevezett koronázási infuláról, mely csupa 
igazgyöngyökkel van borítva és félékkövekkel díszítve, továbbá a győri székes- 
egyház két XV. századi — sajnos, ma már részben szétbontott — mitrájáról, 
melyek rajza utánzásra méltó és végül Bornemisza néhai erdélyi püspök
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fejedelmi infulájáról, mely igazgyöngyökből összeállítva, drágakövekkel ékítve, 
zománczozott arany foglalatával mesés bel- és nagy műértéket képvisel. 
Napragy Demeter erdélyi püspök a török elől menekülve, hozta ezt Győrre 
magával, a hol azóta őriztetik.

A mesteri hímzések közé sorolandó még a Krisztus kínszenvedéseinek 
jelvényeivel megrakott czímerkép, melyet 'Thurzó Szaniszló szepesi főispán 
készíttetett Kutassy János választott esztergomi érseknek, továbbá a kis dipti- 
chou, mely magas domborműben Krisztus és Mária fejét ábrázolja oly művészi 
kivitelben, a minőt még a középkor mesteri alkotásai között is ritkán találunk.

Ide tartozik a frahiói herczegi kincstár egyik érdekes darabja : a Kálvária, 
favázra vont hímzett selyemből megalkotva.

E mesés értékű kincsek közül főpapjaink középkori síremlékeinek máso
latain kívül, néhány fára festett becsesebb kép, egy fából érzéssel faragott 
szoborcsoportozat, mely a kiszenvedett fiát tartó Atyaistent ábrázolja (Bártfa) 
keltettek figyelmet; egy keskeny, szerénynek látszó deszkán pedig, néhány 
sorban hazai műtörténetünk becses adaléka foglaltatott, mert ebből értesülünk, 
hogy Thomas pictor de Coloswar 1427-ben sz.-benedeki Miklós győri éneklő
kanonok rendelésére képet festett. Magyar festő neve, de — fájdalom — műve 
nélkül, a mi elkallódott.

Külön kell fölemlítenem a hazai írott és nyomtatott XV—XVI. századi 
misekönyvek egész sorozatát, zsolosmás könyveket, vegyesházi királyaink 
pecsétéinek galvanoplasztikus másolatát és érmeit, melyek közt feltűnt az 
első aranypénz, Róbert Károly által veretve, még pedig a flórenczi aranyok 
mintájára, a honnét a város czímerében levő liliom (flos) után a »Florenus 
aureus«, magyarul »aranyforint« elnevezés is ered.

Láttunk még e csarnokben régi (középkori) arany és ezüst gyűrűkből 
oly dús csoportot, melynek behatóbb tanulmányozása a speczalistát érdekelhette.

Mielőtt balra térnénk, igazán megérdemli a nyílt ívezeten át a csütörtök
helyi szentélybe egy pillantást vetnünk s a terem erkélyeiben megpihenve 
az ablakokból kínálkozó festői panorámában gyönyörködnünk.

Az átjáróban miseruhák és régi képek mellett elhaladva, újabb meglepetés 
várt reánk. Egy XV. századi könyvtár (XIV. sz. terem) két hajóra osztva , egyik 
falán Márk (bécsi) krónikájának Íródeákja (scriptor) van felfestve, a mint könyv- 
irásba mélyed; átellenben Pelbartus, a temesvári barát képe látható, a mint szent
beszédeit olvassa; az ablakokkal szemben levő falon Mátyás király fiára, 
Corvin Jánosra vonatkozó csillagászati jóslat (horoscop) van híven másolva 
s mellette e jóslatnak modern csillagászati jelekkel való megoldása. Érdekes 
a terem bútorzata, a fából készült pulpitusok, melyekhez a könyvek oda voltak 
lánczolva. E lánczos könyvek legnagyobbrészt Gyulafehérvárról valók s 
jobbára Henckel János váradi kanonok és Mária királynő gyóntatójának 
könyvtárát képezték. Az üveges szekrényekben a miniatűrökkel ékesített 
könyvek egész sorozata (köztük a Mátyás könyvtárából származó illusztrált 
»Dante« és több Corvin-kódex) és két negyedrét alakú tésztanyomás (az egyik 
az Annuntiatiót, a másik a kis Jézus imádását ábrázolja) a némétujvári ferencz- 
rendiek könyvtárából, rendkívül becses és ritka.
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A könyvtár-teremből nyíló (XV. sz.) helyiségnek fára festett plafondja motí
vumainak magyar zamatával és élénk színhangulatával kellemesen érinti az 
idegent; a maksai (Háromszékmegye) ev. ref. templom fa-mennyezetének 
sikerült utánzata ez, melynek eredetijét megszerezte az iparművészeti muzeum.

Itt állítottuk együvé a középkori szerkönyvek (libri liturgici) s kivált 
antifonálék, graduálék és cantionálék oly gazdag sorozatát, minőt nem 
minden európai nemzet produkálhat. Voltak köztük a kéziratos hártya
kódexeken kívül ősnyomtatványok is. Továbbá itt mutattuk be hazai króni
káink és legrégibb magyar nyelvű kódexeink válogatott példányait. Legrégibb 
az Ehrenfeld-kódex (1425—1450 körül), mely szent Ferencz és társai életét 
tárgyalja; igen becses a Kinizsi Pálné imádságos könyve (úgynevezett Feste- 
tics-kódex) 1494-ből.

Végül Apponyi Sándor gr. és Ráth György gyűjteményeiből ősnyomtat
ványaink nagyértékü sorozatával a humanisták korára hazánkban élénk világot 
vetnünk sikerült. Ugyanezt mondhatjuk Apponyi ritka becsű térképeiről, melyek 
XVI. századi emlékeink között kiváló helyet érdemelnek.

Visszatérve e termen és a XV. századbeli könyvtáron át, balra a kápolna 
oratoriumszerü helyiségébe jutunk, a hol néhány érdekes középkori mise
ruhát állítottunk ki s a keresdi kastély (Nagy-Küküllőmegye) lépcsőházához 
nyílt lépcsőkön lehaladva, érdemes volt megállanunk s legalább egy pillan
tást vetni a tóparti bástyákra és tornyokra, melyek lőréseiből a történeti 
nevezetességű ágyúk és várpuskák néztek ki. Legnagyobb részük a fraknói 
várból került ide, néhány Bettlérről, Krasznahorka-Váraljáról, Németujvárról, 
négy ágyút pedig a török szultán állított ki Konstantinápolyból.

Az egyházi kincsek és tudományos kódexek után a várélet háborús 
képét (a festői török sátrakkal együtt, melyeket Batthyány-Strattmann Ödön 
herczeg állított ki), szemlélhettük támadó és védő fegyvereinek nagy változatával. 
Ezek ismét más érzéseket és gondolatokat támasztottak a szemlélőben, s igy 
a benyomások egyformasága helyett változatosságot sikerült biztosítanunk.

Leérve a lépcsőkön, a segesvári torony aljában egy kis egyszerűen bol
tozott, fehérre meszelt és téglával kirakott talajú szűk helyiségbe pillanthattunk 
be, tudniillik a középkori hiteles helyek (loca crediblia et authentica) mintájára 
készült kamrába (ehhez hasonló van Szepeshelyen, a káptalan régi levéltára), 
(IX. sz.) a hol vasrúdról zsákokban (capsa) csüngve őrizték meg szellős helyzetben 
penésztől és egértől mentesen a pergamen és papiros okleveleket. Az egész 
berendezés eredeti és figyelmet érdemlő; valamint kuriozumkép fölemlíthető 
a leleszi konvent által 1555-ben Szentgyörgyi Péter deák sokféle gonosztettei 
ügyében Nagy-Bányán felvett tanúvallomás, mely 47 méter hosszú papiros- 
okmány, természetesen sok darabból összeragasztva.

*  *  *

A történelmi kiállítás harmadik palotája a legnagyobb, mert ez foglalta 
magában az újabb kor emlékeit, a mohácsi vész utáni időből, a török hódolt
ságtól kezdve az 1867-iki koronázásig. Ezen évszám volt a történelmi főcsoport
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határköve, mert ezen túl Magyarország modern fejlettségi állapotáról a jelenkori 
kiállítás tájékozta a látogatókat.

Mindenekelőtt tekintsük meg először kívülről ezt a nagyszabású palo
tát, melynek architektúrája maga elbeszéli fejlődése történetét. Az épület- 
csoport magvát a toronyszerűén emelkedő építmény képezi, melyet a brassói 
Katalin-bástya végződése már messziről figyelmet keltővé teszen. Ez volt a 
vár urának eredeti fészke, melyben mindössze néhány szobából álló lakás 
állott rendelkezésére. Ablakai és polychrom-festésü erkélye a bártfai város
házról vannak kölcsönözve. Amint a tulajdonos vagyonának és családjának 
szaporodásával emelkedő igényei ezt megkövetelték, a régi torony mellé jobbra 
és balra egész szárnyak épültek. A tó felőli hátsó részt szepesmegyei speczialis 
jelleg különbözteti meg a többitől, a főpárkány felett azzal a sajátos lengyel 
végződéssel, melyet sgraffitók ékesítenek. A másik oldalról késő barok-stilü 
palotát függesztettek a toronyhoz, mely Mária Terézia kedvencze, Grassal- 
kovics herczeg korában dívott Ízlés motívumaiból — ilyen volt például 
Budapesten a régi Hatvani-utczában állott posta-épület — van szerkesztve.

Később ez a két szárny sem elégítette ki a vár urának kényelmi igényeit 
s kibővítette palotáját teljes négyszögü alakban. A bárok régi homlokzat 
kapuja feleslegessé vált és ablakká alakították azt át. A főbejárat ezentúl a 
főhomlokzaton volt, melyet Fischer von Erlach stíljében gazdagon képezett ki 
az építő művész.

A főkupola motívumai a gyulafehérvári úgynevezett Károly-kapu nemes 
ízlésű architektúrájából vannak kölcsönözve, tetején a magyar állameszme 
szimbólumával, a szent koronával. A szobrászati főcsoport Köllö Miklós 
műve, a haladás szövétnekét tartó magyar géniusz alakjával, mely baljában 
a millennium kezdőbetűjével díszített táblát tartja. A többi szobrok a palo
tában felhalmozva volt művészeti és történeti emlékek csoportjelvényeivel ellátott 
alakok, Bezerédi Gyula és Kallós Ede szobrászok alkotásai.

Palotánknak a csúcsíves épülettel szemben álló szárnyát, melyet a 
keresdi lépcsőkről lejövet már láttunk, a lőcsei városház tornya osztja ketté* 
Ez a torony régi alakjában van itt utánozva, óralapjával és cseréppel födött 
sisakjával, mig az eredeti torony azóta Schulek Frigyes műépítész által 
restauráltatott.

A lőcsei torony mellett balra az eperjesi úgynevezett Rákóczy-házhoz, 
jobbra pedig a lőcsei és a beszterczebányai régi városházak loggiáihoz hasonló 
építmények vannak ékelve, tehát mindenütt a hazai építészet fejlődését követő' 
és híven utánzó részletek.

Kivételt csupán az épületcsoportnak a tófelőli sarka képez, mely a 
franczia kora-renaissance (Francis I-er) stíljében inkább csak a festői hatás 
kedvéért épült.

Belépve a főkapun, a főhomlokzattal egykorú Mária Terézia-izlésü csar
nokba jutunk, melynek ovál nyílásán át fel a kupoláig merész arányok lepik 
meg a látogatót. Előttünk hatalmas méretű lépcsőcsarnok tárul, jobbra és 
balra pedig körszelet hajlású folyosók, egy-egy rotundába végződve, a mi által 
az előcsarnok térhatása fokozottabbá válik.
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Az ezen épületben felhalmozva volt emlékek jobbára történeti becsüek és  
igy művészettörténeti szempontból sokkal kevesebb akad, a mire figyelmeztet
nem kell, mint a középkor alkotásainál, a hol lépten-nyomon volt valami; 
mondanivalóm. A történeti főcsoport rendezésének áttekinthetése és teljessége 
kedvéért, habár futólag is, menjünk át minden helyiségen.

Jobbra és balra (XXIX. és XXXIII. sz.) a folyosókon értékes gobe
linek csüngtek, melyek a keresztény hadak csatáit a törökkel (Párkánynál 
1683, Budán és környékén 1686 és Mohácsnál 1687) ábrázolták, mig két 
térképen a török hódoltság szomorú kora és az ország állapota a »pragmatica 
sanctio« előtt 1720-ból volt feltüntetve.

A jobboldali rotundában (XVII. sz. terem) régi miseruhák között]-Kör
mendről egy vert ezüst házi oltárka, a révkomáromi görög-keleti templom aranyo
zott ezüst tábláju evangeliumos könyve s a budavári Zsigmond-kápolna ornátu- 
sai érdemeltek figyelmet, mely utóbbiak egy részét Mária Terézia királynő hímezte.

A következő (XVIII. sz.) terem egyházias motivumokkal festve a XVI—XVIL 
századi egyházi tárgyak befogadására szolgált. Több kiváló mestermű kínálko
zott itt is tanulmányozásra. Fölemlítem a pannonhalmi főapátság két remek 
ereklyetartó oltárkáját, melyeket zománczos arany szobrocskák ékítenek; Forgách. 
Ferencz nyitrai püspök zománczczal, drágakövekkel és gyöngyökkel borított 
aranykelyhét (1596—1607), mely elsőrangú ötvösmű. Hasonlóképen nagy 
értékű darab a kolozsvári egyetemi templom augsburgi készitményü arany- 
kelyhe 1642-ből »Cristoph Fesenmayr Aurifaber Augustanus« felirattal), mig a 
Szelepchényi György prímás arany pacificalája mesteri zománczozása és válo
gatott drágakövei miatt a chef d ’oevre-ek közé tartozik.

Az esztergomi főegyház állította ki e pacificalát és ugyanezen prímás 
aranykelyhét is, a Pázmány Péter prímásra (f 1637) vonatkozó több emlék- 
tárgygyal (házi oltára, értékes aranygyűrűi, rózsafüzére) együtt.

A kalocsai főszékesegyház kincseiből fölemlítendő az aranyozott ezüst -és- 
bronz foglalatú ereklyetartó oltárka, melynek vörösrézre festett képe Michel Angelo 
modorában az Annuntiatiót ábrázolja. Az eperjesi r. k. plebánia-templomból egy 
csinos kis gyertyatartó-pár keltett érdeklődést kecses idomával, mig ciboriumán 
ott van a beszterczebányai ötvösjegy, magyar proveniencziáját dokumentálva^

A miseruhák között úgy belértékre, mint történeti becsre nézve első 
helyen az igazgyöngyökkel gazdagon kihimezett koronázási miseruha emlí
tendő, melyet a magyar király ünnepélyes fölkenésértél vesz magára az eszter
gomi érsek. Az aranynyal hímzettek közül kimagaslott Szelepchényi György 
prímásé és magyaros motívumainál fogva az egri czisztercziek kék selyem mise
ruhája és Bársony György egri püspök két kazulája (1675—1678) egyiken, 
czímerével.

Pázmány Péter miseruhája sem érdek nélkül való, gyengyéd hímzéseivel. 
Két tárgyat kívánok még itt külön kiemelni: a zágrábi dóm karmesteri pálczá- 
ját (baton de chantre) ezüstből, mely árverés útján Figdor Albert dr. bécsi 
gyűjteményébe került és a gyulafehérvári székesegyház tulajdonát képező- 
votiv képet, melyet Anastasius vádi püspök készíttetett és ez utóbbi zomán
czos ezüst keretelése miatt igen érdekes.
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Ezen becses műtárgyakat főpapjaink síremlékeinek gipsz másolatai és 
olajfestett képei környezték, mintegy teljesebbé téve e korszak csoportos 
kiállítását.

Az ev. ref. templomi szerelvények egy teljes szekrényt töltöttek ki. Köz
tük hazai ötvösművészetünk sok becses emlékét láttuk, igy például Kecskeméti 
W. Ötvös Péter munkáit s mellettük sajátkezüleg irt »Ötvöskönyvé«-t, mely a 
XVII. század különböző technikájáról tájékoz bennünket. A különböző úrasztal- 
teritők, pohár- és kenyértakarók a XVII. századi magyar hímzések válogatott 
példányai voltak.

Alig teltünk be ezen tárgyak szemléletével, a mikor újabb meglepetés 
várt bennünket. Hazánk egyetlen renaissance stilü kápolnájának, (XIX. sz.) melyet 
Bdkocs Tamás bibornok és esztergomi érsek olasz mesterek által saját sírkápol
nájául emeltetett, természetes nagyságú utánzata ez, még pedig oly sikerült kivitel
ben, melyhez hasonlót alig tudnánk hamarosan említeni. Itt csoportosítottuk 
együvé a kiválóan műszerető főpapra vonatkozó emléktárgyakat, miseruháját, 
antifonáléja gazdag ékitésü kezdőlapját, mitráját és a Hunyadi Mátyás trón
kárpitjáról lefejtett czímerét. A kápolnával szemben pedig egyéb renaissance- 
korbeli építészeti emlékeinkből mutattunk be szemelvényeket (a gyulafehérvári 
dóm kapuját gipsz másolatban; Lazo János márvány sírkövét Rómában én 
másoltattam le, a ki ezt a kaput állíttatta) és olasz készitményü értékes hazaiakat.

A következő helyiségben (XX. sz. Terem), melyet a csikménasági templom 
falfestményeinek mintájára díszittettünk, a XVIII. századi egyházi ötvösművek 
és textil-emlékek voltak csoportosítva. Az egyik szekrényben a trencséni hajdani 
jezsuita-templom kincseiből gazdag sorozatot magam állítottam össze, melyek 
érdekét nagyban emeli az a körülmény, hogy most kerültek először kiállításra 
Egy jól modelirozott nagy Madonna-szobor ezüstből, arany és ezüst kelyhek, 
különféle ereklyetartók stb. ép oly szembeötlők voltak, mint egy másik szekrényben 
Szilassi János, lőcsei származású magyar ötvös meglepő csinos zománczozásu 
kelyhei és úrmutatói, vagy Károly Ambrus főherczeg és prímás remek vert 
domborműves kelyhe, tálczája és ámpolnái, melyek drágakövekkel ékítve, első
rangú ötvösművek.

Művészi szempontokból ezt nem mondhatjuk ugyan a zsinagógái tárgyak
ról, melyekkel szintén egy nagyobb szekrényt töltöttem ki, azonban specziális 
történeti vonatkozásaik miatt ezek is e korszak képének teljességéhez tartoztak.

Megemlitendők köztük a frigyszekrény-függönyök érdekes hímzéseikkel, 
néhány thóra-vért és serleg, mely utóbbiak jobbára profán czélra készültek 
eredetileg, és csak a később reájuk vésett héber feliratok bizonyítják liturgikus 
rendeltetésüket.

A következő előcsarnok és három nagy terem a török hódoltság korából 
reánk maradt hadtörténeti emlékek oly gazdagságát tárta elénk, hogy méltán 
vetélkedett akármelyik arzenállal.

Az előcsarnok (XXI. sz.) tulajdonképen az emeletre vezető melléklépcsőt 
foglalja magában. Mennyezetét Huszka József tanár, a magyar Ízlés legavatottabb 
ismerőjének terve szerint, a csiksomlyói) 1678-iki motívumokkal festettük ki.

Mindenkit meglepett Budavára 1686. évi visszavételének nagyméretű



A renaissance-epuletcsoport részlete.



42

modellje, melyet Cserny Lajos magyar királyi honvéd főhadnagy készített a  
kiállítás költségén. Körülötte a falakon e korban szerepelt férfiak arczképei, csata
képek, trófeák voltak láthatók, egy üvegszekrényben pedig válogatott fegyverek, 
Sobiesky János lengyel király ruhája, XI. Incze pápa (családi néven Odeschalchi) 
márvány relifje, a ki pénzzel segítette a magyarokat a törökök kiűzésében.

A nagy termek elsejének(XXII. sz.) fa-plafondja a kövmöczbányai úgynevezett 
Máriaház mennyezete után készült. Itt jobbára a herczeg Esterházy-család fraknói 
várából átengedett emlékek valának festőileg csoportosítva, azonkívül az olasz 
király által a turini Armeria Reale-ből és gróf Teleki Samu gyűjteményéből 
kiállított hadtörténeti tárgyak, köztük igen értékes fegyverek, drága lószerszá
mok, nevezetes vitézek arczképei stb. voltak láthatók.

A középső (XXIII. sz.) terem nevezetességét — mint a falra festett török alakok 
is jelzik — a két eredeti török sátoron kívül, az ő Felsége királyunk gyűjte
ményeiből származó ritka becsű emlékek és a német császár kiállitotta válo
gatott tárgyak képezték. Művészettörténeti szempontból azonban páratlanul állt 
itt azon arany billikom, melyet az osztrák rendek ajándékoztak Pálffy Miklós
nak, Győr városa bevételéért 1598-ban. Ezen remek ötvösművet mesteri zomán- 
czozása az elsőrangú műtárgyak közé emeli. Mellette volt a hősnek egyszerű 
kardja, mint e dicsőségteljes korszak háborús éveit keresztülvívott trófeája.

A harmadik (XXIV. sz.) terem hadtörténeti kincseinek java részét Batthyány- 
Strattmann Ödön harczeg szolgáltatta körmendi kastélyából. Ugyanitt láthattuk 
a győri hősre, Pálffy Miklósra vonatkozó emléktárgyakat, köztük síremlékének 
modelljét és az eredetiből fenmaradt mesteri relifet. Mindhárom teremben sír
emlékek gipsz másolatain tanulmányozhattuk a teljes vértezetek és fegyveres 
felszerelés különböző nemeit. Állítottunk ki ezeken kívül egy síremléket erede
tiben is, tudniillik Dobó Miklós, az egri hős vörösmárvány sirlapját, melyen 
egész alakja magas domborműben van ábrázolva.

A szintén melléklépcsőt magában foglaló átjáróhelyiségben (XXV. sz.) kiállí
tott némi hadi felszerelési tárgyakon, Illésházy István gróf (1609), Drugeth Györgye 
(1620) és Thurzó Szaniszló síremlékeinek gipsz másolatain kivül, még a Brassó 
város XVII. század állapotát feltüntető modell említhető meg, melyen erődít
ményei még mind jókarban és teljességben láthatók. Hermann Frigyes odavaló 
rajztanár készítette.

A következő átjáróhelyiségnek (XXVI. sz.) már plafond-festménye is figyel
met keltő és Húszba József tanár terve szerint a magyar-dályai (Udvarhely
megye) ev. ref. templom mintájára van díszítve. Jellemzők a növény-ornamentika 
közé alkalmazott magyar viseletű alakok. Itt láttuk bemutatva a régi czéhek 
jelvényeit (egész sorozatot a pozsonyi városi múzeumból) és remekeit, köztük 
több iparmüvészetileg becses emléket.

Most jutunk be abba a nagy terembe (XXVII. sz.), mely a világi ipartárgyak 
és kosztüm-képek gazdag anyagának ügyesen csoportosított kiállítására szolgált.

A családi ékszerek és műtárgyak jórészét az Esterházy herczeg fraknói 
kincstárából átengedett ritka becsű emlékek képezték. Nem állhatom meg azon 
megjegyzésemet, hogy ha a fraknói kincstárnak egész tartalmát elhozhattuk 
volna, akkor bámult volna el mindenki a töméntelen kincshalmazon, melyet
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egyetlen hatalmas dinaszta-család az utolsó századok alatt összegyűjtött! 
Tekintve, hogy az 1884. ötvösmű-kiállitáson sokkal többet láttunk a fraknóí 
kincsekből, most a jelentős darabok egyik-másikával is kiváló sikert értünk el.

A fényes asztali ezüstpoharak, billikomok, kancsók, kupák és kannák 
között kimagaslott Losonczi Antal boroskancsója 1548-ból, mely a hozzá
tartozó hatalmas ezüst tállal külön szekrényben foglalt helyet. Valóban feje
delmi műtárgy a Losonczi- és Báthori-czímerrel, domborművekkel ékítve.

Ugyancsak a fraknói kincstár egyik történetileg becses tárgya az a 
hatalmas ezüst tálcza és rajta Esterházy László lovas-szobra, melyet a nádor 
a vezekényi csatában elesett hősnek emlékére készíttetett. Mint műdarab, a 
kincstár legelső darabjaihoz sorozandó a gyönyörű zománczos ornamentikával 
biró aranytalpas csésze, mely a XVI. századi ötvösségnek valóságos remeke.

A család bútorzatának fejedelmi fényéről a kiállított két ezüst karosszék és 
ezüsttel bevont zongora nyújtanak némi fogalmat.

A kosztüm-ritkaságok közül is többet hoztunk el Fraknóról. Itt láttuk, 
Esterházy Miklós nádor fényes nász-köntösét, melynek gazdag hímzésű ara- 
beszkjei között a kapcsok két kézben tartott szivet ábrázolnak, zománczozott 
és aranyozott ezüstből; mellette Tököly Éva XVII. századi kék bársony ruháját 
csupa koráll-ékitéssel. Ez azért is érdekes, mert közel hozzá kifüggesztve láttuk 
a főúri hölgy egykorú gazdag és korhű kosztüm-képét.

Nem kevésbbé meglepő Bebek Krisztina ruhája, kék nyers selyemből, 
nehéz aranycsipke- és himzés-applikáczióval.

Az ékszerek szekrényében nagyértékü darabokból volt tanulságos 
sorozat bemutatva. Gróf Andrássy Géza násfája (Pendeloque), gyürügyüjte- 
ménye ; melltűk, függők, lánczok, boglárok, nyakékek; mentekötők, medaillo- 
nok, forgók, karkötők, szelenczék stb. mintegy izleltető gyanánt szolgáltak 
ezúttal. A többször hivatok ötvösmű-kiállitáson ezen anyagnál sokkal dúsabbat 
engedtek át főúri családaink.

Az ékszerek csoportjának nem ált mögötte, becsét tekintve, a hazai majo
lika- és fai'ence-okból egybeállitott gyűjtemény, melynek zömét ő Felsége 
schlosshofi kastélyából a szemenszedett holicsi gyártmányok képezték. Átalában 
véve csaknem minden valamirevaló hazai régi majolika- és fáience-gyártmány 
képviselve volt itt. Az üvegnemüekből aránylag kevesebb, de érdekes tárgy 
került kiállításunkba, jobbára Batthyány Iván, Andrássy Dénes grófok ^és 
Fechtig Imre báró gyűjteményeiből.

Alig van a főúri háztartásnak czikke, mely — a mennyiben műipari becs
esei bir — itt képviselve ne volt volna. Különös figyelmet érdemeltek az úri 
hölgyek hímzései, melyekből igen csinos, magyar zamatu sorozatot mutattunk 
be. Meg kell még emlékeznünk azon bepréselt aranyozási bőrtokokról, melyek 
a XVII—XVIII. században az ötvösművek számára készültek, sokszor oly pazar 
kiállításban, hogy valóságos remekszámba mennek. A fraknói kincstárból igen 
csinos és értékes ily darabokat sikerült a világi iparcsoport részére megszerezni.

A falakat ékítő régi történeti kosztűm-képek és néhány gobelin tették 
teljessé ezen terem gazdag értékű kincseiből a XVII—XVIII. századi magyar 
főúri háztartásnak egybeállitott képét.
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Kilépve a köralaku csarnokba (XXVIII. sz.), itt néhány dísz-lószerszám, 
«erőteljes lakatosmunka (ablak-rácsok) és gróf Erdődy Ferencz galgóczi kas
télyából egy dísz-szán aranyozott fából kötötte le figyelmünket, dúsan faragott 
ékítményeivel. Mielőtt az emeletre fölhaladnánk, megérdemelte a fáradságot a 
főlépcsőzettel párhuzamosan vonuló két hosszú (XXXI. és XXXII. számú) terem
ben megtekinteni a műemlékek orsz. és az akadémia archaeologiai bizottsága által 
bemutatott fényképi és építészeti felvételeket, melyek a hazai építészeti, szob
rászati és festészeti emlékekről nyújtottak tájékoztatást. Ezek mellett több 
faragott építészeti részlet eredetiben és gipsz-másolatban együttvéve hangosan 
bizonyíták Magyarország középkori művészeteinek magas színvonalát. E két 
teremben heteket tölthetett el nagy haszonnal a szaktudós, pedig a bemu
tatott anyag csak kisebb részét, mintegy mutatványul szolgáló töredékét képezte 
a  számbavehető emlékek fölvételeinek.

Csupa fegyverek és hadi troféák között (XXX. sz.) értünk föl a széles, 
kényelmes főlépcsőn a nagyszabású lépcsőházba, (XXXIV. sz.) melyet törté
netünkben kiváló szerepet játszott jeleseink (Esterházy Dániel, Révai Pál, 
Esterházy Sándor stb.) arczképei, zászlók és halotti czímerek ékesítettek. Az 
üvegszekrénykékben a Habsburg-házból származott királyaink pecsétéinek 
másolatai, érmei, vármegyéink és városaink legrégibb jegyzőkönyveiből egész 
sorozat és eredeti okmányok voltak szemlélhetők.

Nagy érdekkel bírtak a magyar államférfiakhoz küldött XVI—XVII. századi 
külföldi újsághírek, köztük magyar nyelven Londonból és Bilszkóról, pasák és 
bégek parancsai a török hódoltság korából, Nádasdy Tamás nác(or enyelgő 
levelei feleségéhez, Kanizsai Orsolyához (1557—1561. évekből) magyar nyelven.

Igen becses kultúrtörténeti adalékokat szolgáltattak a lakodalmokra és 
temetésekre hivó levelek, orvosi reczeptek, köztük egy a pestis ellen 1554. 
szeptember 29-ikéről keltezve.

A politikai tartalmú eredeti okmányok közül kiemeljük a törökkel kötött 
békékre vonatkozókat, a váradi békétől (1538. febr. 24.) kezdve a karloviczi 
békéig (1699. január 26.); továbbá a Wesselényi, Zrínyi és Frangepán-féle 
összeesküvésre világot vető iratokat; Mária Teréziának az 1741. szeptember 
11-iki pozsonyi országgyűlésen tartott beszéde fogalmazványát, II. József 
császárnak levelét, melylyel újításait eltörli, Kaunitz herczeg előterjesztését 
II. Józsefhez, melyben Mag3rarország alkotmányának visszaállítását javasolja; 
II. Lipót utasítását fia, Lipót főherczeg részére, melyben a magyar nemzetet 
találó színekkel jellemzi stb.

A lépcsőházból a középső (XXXV. sz.) terembe lépve, melynek falait a 
budapesti központi papnevelde könyvtári helyiségének és templomának (a magyar 
paulinus szerzetesek alkotásai) motívumai ékítik, a hazai irodalom XVI—XIX. 
századi művelőinek arczképeit, kéziratait és elsőkiadásu munkáit találtuk 
egybegyűjtve. Elkezdve Zsámboki (Sambucus) János és Honter műveitől, a 
reformáczió és ellenreformáczió kimagasló tényezőin át a jelen század kiváló 
költőinek (Vörösmarty, Petőfi, Arany) 1867-ig megjelent főbb művéig egy 
csoportban szemlélhettük itt a magyar tudósok, hitvitázók és szépirók számottevő 
irodalmi termékeit. Valóságos pantheonja volt e csarnok a magyar szellemeknek,
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kik elementáris erővel nyilatkoztak meg munkáikban. Bemutatva láttuk itt ezen
kívül a hírlapirodalom történetét a Nova Posoniensia-tól (1722. év) kezdve Ferencz 
József megkoronáztatásáig (1867), továbbá az Íróinkra vonatkozó ereklyéket, 
egy régi könyvsajtót a XVII. századból, amagyar könyvkötés remekeit stb.

A szomszédos (XXXVI. sz.) teremben az erdélyi fejedelmek korából fenmaradt 
emlékeket csoportosítottuk. Ezen terem kiképzésénél a pozsonyi régi városház 
tanácstermének motívumait használtuk fel, részben stucco-díszitéssel, plafondja 
közepén pedig a XVIII. század stíljében festett képpel, mely azon jelenetet 
ábrázolja, a mint szent István király országát a bold. Szűznek felajánlja. 
Ezenkívül a falakat az erdélyi szász czímerek és festett síremlékeik élénkítették, 
melyeket a brassói, nagyszebeni és segesvári templomokban levő eredetiekről 
másoltattunk le.

Az erdélyi kosztüm-tárgyak közül kimagaslott Brandenburgi Katalin 
remek himzetü öltönye, mely jelenleg az orsz. iparművészeti múzeumé, 
továbbá igazgyöngyökből, drágakövekkel és zománczos arany boglárokkal 
díszített főkötője, melyet Pálffy Miklósné herczegnő állított ki. Ugyanitt láttuk 
£L Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin egybekelése alkalmával készült 
násfák közül Zichy Jánosnéjét aranyból és Tisza Lajos grófét aranyozott 
ezüstből. Mindkettő remekül zománczozva és drágakövekkel van borítva.

A fejedelmi vonatkozású emlékek között kiváló figyelmet érdemelt azon 
ezüstös tábla, mely filigrános és rekesz-zománczos ékitésével, chalcedon és 
achát-kövekkel gazdagon kirakva, Apaffy Mihály erdélyi fejedelemé volt s 
később a Bornemisza-család birtokába került. Hasonlóképen érdekes Rákóczy 
György fejedelem bibliája, aranyozott ezüst díszítésű kötésben (az aradi 
liczeum tulajdona), valamint a »Fejedelmeknek serkentő Órája« czímü 
(Bártfa, 1628) könyv, kötésén Brandenburgi Katalinra vonatkozó feliratokkal. 
Ide sorozhatok a kolozsvári ev. ref. templom tulajdonát képező aranyozott 
ezüst kancsó és borosztó-pohár, Kemény János és neje Teleki Annától; 
Barcsay Ákos fejedelem ezüst tányérja, Teleki Mihály ezüst szürcsölője stb. 
Végül megemlítem itt azon kardot is, melyet II. Rákóczy György nevével és 
1643. évszámmal ellátva, az orosz czár saját fegyvergyűjteményéből állított 
ki és visszaajándékozott a magyar nemzetnek. Ehhez a kardhoz Bem apó 
emléke fűződik, mert ő kapta Erdélyben tisztelőitől s a S2 abadságharcz 
után került Oroszországba.

Részint erdélyi vonatkozású, részint erdélyi ötvösök kezeiből származó 
fényes műtárgyakkal két nagyobb üvegszekrény egészen telve volt. Meg
említjük közülök Hann Sebestyén munkáit, két szép templomi gyertyatartót 
és egy fedeles csészét, melyen az utolsó vacsora van domborműben ábrá
zolva. Mindhárom tárgyat a nagyszebeni ág. h. ev. presbitérium állította ki. 
Figyelmet érdemlő ötvösmű még a zólyomi Dávid (az erdélyi fejedelem 
főkapitányának) fedeles ezüst kannája, melyet 1631-ben a debreczeni ref. 
templomnak készíttetett; Bethlen Gábor erdélyi fejedelem fedeles serlege, 
melyen Sába királynője van domborműben kiverve. A Bánffy, Bethlen és 
más előkelő erdélyi családok czímereivel ékített ezüst tányérokat, fedeles ser
legeket, talpas és egybejáró poharakat, szerecsendió- (kókusz)-pokálokat épen
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csak hogy érintjük, valamint a különféle ékszerek (mentekötők, derékövek, 
csatok) egész sorozatát is.

Nem lehet azonban elhallgatnom a kolozsvári ev. ref. templom remek 
zománczozásu arany borosztó-poharát, melyet I. Rákóczy György fejedelem 
1641-ben ajándékozott a hitközségnek. A pohár kupáján gyönyörű kivitelű 
lapos domborművekben apró relifek láthatók. Eddig ismeretlen volt ezen 
nagyértékü ötvösmű készítője. Kiállításunk alkalmával szétszedvén a poharat, 
a kupa szárára vésve találtuk magyar nyelven, hogy Brozer István csinálta 
Kolozsvárott 1640-ben. Mindenesetre fontos műtörténeti adat erdélyi ötvös
ségünk fejlődésére nézve.

Külön kell kiemelnünk a Teleki Samu gr. által kiállított dísznyergeket 
és takarókat, köztük egyet gyönyörű zománczczal ékítve s az erdélyi mú
zeumból, Barcsay Ákos fejedelem zöld bársony nyeregtakaróját, a gyulafehér
vári székesegyházból pedig Báthory András (f 1599) bibornok és erdélyi 
fejedelem miseruháját, pluviáléját.

A terem falait, az említett erdélyi szász czímerek és Apaffy Mihály sírem
lékén kívül, a fejedelmek arczképei és az Apaffyak, Bánffyak aranyozott és 
ezüstözött érez halottas czímertáblái, valamint értékes keleti szőnyegek ékesítették.

E nagybecsű emlékek csoportját az erdélyi történelemre vonatkozó 
legnevezetesebb oklevelek valamint a fejedelmek emlékérmei és folyó pénzeinek 
sorozata egészité ki, melyeket az orsz. levéltár, a bécsi állami levéltár, az 
erdélyi muzeum-egylet állítottak k i; Mészáros Károly dr. pedig a m. n. mú
zeum részére vásárolt, szintén az erdélyi fejedelmek érmeit magában foglaló 
gyűjteményét kiállításunkon is bemutatta.

Az erdélyi fejedelmek terméből azon (XXXVII. sz.)helyiségbe jutunk, melyben 
a hazai városok renaissance és ujabbkori emlékeit állítottuk ki. A falak és plafond 
festését Huszha József tanár tervei szerint végezték, a ki két erdélyi templom 
(a delnei és enlaki) festészeti díszítéséből kölcsönzött motívumokat használt 
itt föl. A bemutatott tárgyak közül kiemeljük a brassói városbirók arczképeit 
és síremlékeinek gipszmásolatait, továbbá Báthory István lengyel király nagy 
síremlékének szintén gipszmásolatát; melyet a krakói székesegyházban levő 
eredetiről készíttettünk; Básta György Pozsony melletti csatája olajfestett 
képét, Eperjes város látképét 1805-ből, a pozsonyi, soproni, lőcsei városok 
különböző czéhládáit és e ezéhekre vonatkozó levelek és kiváltságok egész 
sorozatát. A legrégiebbek közé tartoznak: a bártfai szabóczéh (1549), a sze
pesi városok ezéheinek privilégiuma Zsigmond lengyel királytól (1551), a 
pozsonyi szabóczéh szabályai (1582) és a debreczeni aranyműveseké (1600), 
mig a többi a XVII—XVIII. századból való.

Ugyanitt láttunk néhány képet, melyek a hg. Esterházy-családra vonat
koznak. Különösen érdekes azon olajfestmény, mely Esterházy nádor és her- 
czeg fejedelmi bevonulását ábrázolja Sopronba, továbbá, mely az eszterházai 
kastély képét fénykorából, a XVIII. századból tünteti elénk. Nem érdek nélkül 
való azon selyemre nyomott rézmetszet sem, mely Esterházy Mihály doktori 
disszertácziója emlékére készült 1691-ben.

A következő helyiségek ajtaja felett a hg. Esterházy-család czímere hir
M a t l e k o v i t s  : Magyarország az ezredik évben. V. 4
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deti, hogy azokat ősei emlékére Esterházy Pál herczeg saját költségen létesí
tette az eszterházai kastély válogatott termeinek mintájára és az eredeti búto
rokkal szerelte föl.

A folyosó (XXXVIII. sz.) falain, melyből az interieurszerüen épített termekbe 
tekinthetünk, Pozsony város és Eszterháza egykorú olajfestett látképeit találtuk, 
mely utóbbiak fogalmat nyújtanak erről a mesés kastély óriási méreteiről, a 
szobrokkal teli park pompájáról és remek beosztásáról. Kár, hogy ezen kas
télyt utóbb igen elhanyagolták, színházát lebontották, a kert szobrait szét
hordották s csakis a legutóbbi időben Bubics Zsigmond kassai püspök mű
értelmének sikerült a részenkinti stilszerü helyreállítást nagy áldozatokkal 
keresztülvinnie.

A fofyosó plafondjáról csüngött három lámpa az eszterházai kastélyból 
való. Az egyes helyiségek következőképen vannak csoportosítva :

A vieux-lakk-szoba. (XXXIX. sz.) Nevét a falakat ékesítő vieux-lakk-lemezektől 
veszi, melyeknek itt hű utánzatai vannak bemutatva. A vieux-lakk-szekrény, 
rokokó órájával, melynek tetején kanári madár időnkint énekel, valamint az arany
brokát szövettel bevont bútorok mind eredetiek, szintúgy a kristálycsillár is.

A Mária Terézia-terem. (XL. sz.) Vörös selyem-damaszttal bevont eredeti 
bútorzata közül kivált a hatalmas mennyezetes ágy, melyben a nagy királynő 
Eszterházán létekor meghált, továbbá a császári koronával ékes nagy karos
szék, mely meglepetésképen készült a királynő részére, mert ráülés alkal
mával a belérejtett zenélő szerkezet játszani kezdett. A falakat gobelin
utánzatok ékesítik ; a mennyezetről egykorú kristálycsillár csüngött alá.

A díszterem (XLI. sz.)butorzata aranynyal gazdagon hímzett kék selyemmel 
volt bevonva s a XVI. Lajos korabeli Ízlés válogatott műdarabjaiból lön csopor
tosítva. Különösen szépek voltak az aranyos lábazatu asztalok, sakkdíszitésü már
ványlapjaikkal. A falakat két remek olajfestésü kép ékesité, az egyik Mária 
Teréziát, a másik atyját, III. Károlyt ábrázolta; mindkettő Meytens ecsetét 
dicséri. Az asztalokon japán porczellán díszedények állottak, a plafondról 
kristály csillár csüngött.

A zöld terem. (XLII. sz.) Kisebb méretű, de hű utánzata az Eszterházán levő 
hasonló teremnek. Falait vadászjeleneteket ábrázoló képek utánzatai díszítik. 
Bútorzata aranynyal gazdagon hímzett zöld selyem-ripszszel voltak bevonva. 
A XVI. Lajos korából származó berakott művü fa-trumeaux márványlapjával 
és rajta két régi bécsi porczellán virágtartó között zöldre fényezett barok- 
stilü bronz órájával az amatőrök előtt ép oly érdekes csoportot képezett, mint a gaz
dagon faragott és aranyozott barnafa-tükörasztal márvány fedőlapjával. Ezen 
terem plafondjáról is kristály csillár csüngött alá.

A Salle a terrain. (XLIII. sz.) Az eszterházai kastély egyik legnevezetesebb 
építészeti részlete és látnivalója a földszinten levő csarnok, mely sokszínű virág
füzéreivel, szökőkutjával, tükreivel meglepő hatást idéz elő a belépőben Ennek 
a csarnoknak egy részletét találjuk itt híven utánozva; a tükörfülke előtt levő 
szökőkút gazdag virágfüzér-keretelésével, valóban elragadó látványt nyújt. Ennek 
bútorzatát négy zöld selyemripsz eredeti szék és üvegcsillárok képezték.

A nyolczszögü terem (XLIV. sz.) A herczeg Esterházy családra vonatkozó
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képek, köztük Esterházy Károly herczeg generális arczképe, egy másik olajfest
mény, mely a herczeg esküvőjét örökítette meg ; a herczeg által felállított vértes
és huszárezred tisztjeinek (köztük jóhangzásu magyar nevüek) arczképei; két 
gránátos eredeti olajfestésü képe érdemeltek figyelmet. A hat hímzett szövetű 
karosszéken kívül még a herczegi család czímerével díszített gyaloghintó is 
említésre méltó.

Ha most ebből a nyolczszögü teremből visszatekintünk az egymásba 
nyíló ajtókon át, meglepetésként a termek sokszorozott számát szemlélhetjük, 
mely csalódást a vieux-lakk szoba végében alkalmazott szárnyas ajtó keretébe 
illesztett nagyr tükör idézi elé.

Külön kell megemlítenem, hogy az összes termek falai, plafondjai művészi 
stucco-díszitéseikkel, a szárnyas ajtók aranyozott faragványai mind az eredetiek 
mesteri utánzásai.

Az Esterházy-termek tőszomszédságában (XLV. sz.) a Thököly-és Rákóczy- 
kor emlékeit csoportosítottuk, bemutatva egykori arczképeiket, fegyvereiket, az 
emléktárgyak egész sorozatát, az irodalmi termékekből szemelvények gyanánt 
a nevezetesebb példányokat, zászlókat és csataképeket.

Az arczképek közül különös figyelmet érdemel I. Rákóczy Ferenczé 
(gróf Zichy Jenő tulajdona) Mányokitól, továbbá a szász király birtokában 
levő olajfestmény másolata, mely II. Rákóczy Ferenczet ábrázolja, Bercsényi 
Miklós grófé, Zrínyi Ilonáé, Thököly Imréé és II. Rákóczy Ferencz hires 
dobosáé, a magyar bor dicsőítésére vonatkozó tréfás magyar feliratával.

A fegyverek és lófelszerelések között említésre méltók: Halász Péter 
kurucz ezredes kantárja, arany láncza, melyet később a Pero-lázadás elnyomá
sáért kapott a császártól, tábori evőeszköze ; továbbá báró Balogh Ádám 
kurucz tábornok kardja franczia jeligével, vésett mívü ezüstös markolattal, 
két kurucz tárogató-klarinét (gróf Andrássy Dénes krasznahorka-váralljai gazdag 
gyűjteményéből). Ocskay László kurucz ezredes töltény táskája; II. Rákóczy 
Ferencz kardja, pipája, mentegombja; Bottyán János tábornok forgója, melyeket 
a Rákóczy-kor kiváló történetírója, Thaly Kálmán állított ki saját gyűjtemé
nyéből; I. Rákóczy Ferencz sárgaréz pecsétnyomója; a Páriz-Pápai-féle szótár 
példánya, Mikes Kelemen és Máriássy Ádám feljegyzéseivel, melyekből kitűnik, 
hogy e könyv velők volt a török földön bujdosásuk idejében Rodostóban.

Figyelmet keltett az a hatalmas hengeralaku vasszekrény, melyet a felkai 
Tátra-muzeum állított ki s eredetileg II. Rákóczy Ferencz hadipénztára volt. 
Az írott emlékek és könyvek csoportjából kiemeljük a következőket: I. Lipót 
király nemesség újító levele Bottyán János részére 1687. május 18-ikáról kel
tezve, kegyelemlevél a bujdosók részére (1671. julius 6.); Kara Ibrahim nagy
vezér levele Thököly Imréhez, mint Magyarország királyához, mellette van az a 
selyemtáska is, melylyel együtt az Lipót király embereinek kezeibe került 
(a bécsi állami levéltár állította k i); Zrínyi Ilona levele Thökölyhez, majd 
ennek levele nejéhez és menedéklevele Zrínyi Ilona részére; a bujdosó kuru- 
czok oltalomlevele (1672. okt. 1.); Bethune marquis (franczia követ a lengyel 
udvarnál) és Sobjeski lengyel király levelei Thököly Imréhez; II. Rákóczy 
Ferencz kiáltványa (1706. jul. 13.); I. Lipót és Savoyai Eugen pátense Bottyán
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János részére, magyar katonák toborzására; Bottyán János levele Esterházy 
Ágneshez (1706. oki. 6.); Bercsényi Miklós főgenerális magyar nyelvű felhívása 
a szentendrei ráczokhoz, hogy a haza szent ügyéhez csatlakozzanak. Histoire 
d’Emerici Comte de Tekeli II. kiadása 1694-től; Manifestum Francisici 
Rákóczy 1703; Az confoederált, vagy összveszövetkezett Magyarország Statu
sinak és Rendéinek Békességéről való Punctumai (Bécs, 1706.); Rákóczy 
Ferencz kéziratban maradt emlékiratai egykorú bőrkötésben, gróf Apponyi 
Sándor könyvtárából; Histoire du Prince Ragoczi etc. (Paris, 1707.); Histoire 
des Revolutions de Hongrie; Testament Polytique et Moral du Prince 
Rákóczi (1751).

A Rákóczy-kor fényes ötvösművei közül fölemlitendők az Erdődy Ferencz 
gróf galgóczi kastélyában őrizett hatalmas aranyozott ezüst kupák, serlegek és 
kettős serlegek, melyekből egész sorozatot láttunk bemutatva. Ugyanitt volt szem
lélhető azon fényes aranyhímzésű pluviale (a zbórói r. k. plébánia-templomból), 
melyet Rákóczy Julianna készített, továbbá szent Jeromos és szent Ferencz mesteri 
faragásu szobrai fából, a Rákóczyak nagysárosi kápolnájából; persa szőnyegek, 
nyergek, melyeket török kézből vett ajándékok gyanánt őriztek meg e kor
szakból egyes főúri családaink; végül a kuruczok és labanczok harczait 
ábrázoló egykorú olajfestmények és metszetek, közülök több Rugendastól, a 
Rákóczy-kor nevezetes festőjétől.

A következő helyiség, az épület főbejárója felett levő csarnok (XLVI. sz.) 
a Habsburgház uralkodó tagjainak arczképcsarnokául szolgált.

Jobbára koronázási zászlók között I. Ferdinand arczképétől kezdve 
V. Ferdinand magyar királyig egész sorozat olajfestmény volt látható. Kitűnő 
közülök Mária Terézia gyönyörű arczképe, mely őt mint magyar királyt 
ábrázolja lóháton, Meytenstől.

Teljesség okáért fölemlitendőnek vélem, hogy e csarnokban adtunk helyet 
Ő Felsége új trónjának, mely iparművészeti szempontból igen sikerült alkotás 
és melyen Ő Felsége 1896. évi junius hó 8-án a törvényhozás két házának 
hódolatát fogadta.

A XLVII. számú helyiségben a Mária Terézia korból származó hadvise
lési emlékekre és a magyar inszurrekczióra (1809) vonatkozó tárgyakat mutat
tunk be.

Mindenekelőtt figyelemre méltó az 1741. és 1742. évi hadjáratok had
műveleti terveiről Breit József m. kir. honvédszázados által szerkesztett térkép, 
mely háborúból sok érdekes fegyver, zászló, hadijelvény stb. maradt reánk. 
Erre vonatkoznak a bécsi állami levéltárból kiállított oklevelek, köztük Mária 
Teréziáé 1742. január 28-ikáról a magyar inszurrekczióról, Pállfy nádoré, mely
ben másnap (január 29.) a magyar nemesi felkelésről és a királynénak az 
ország iránt való szeretetéről ir. A harmadik levélben (szept. 18.) Mária Terézia 
az áldozatkész magyar nemzet iránt való szeretetéről emlékezik meg meleg 
hangon.

A katonaság felszerelését és viseletét e korból a bécsi cs. és kir. hadi
levéltárban őrzött eredeti rajzokról készült színes másolatok tüntették föl. Ott 
láttuk a Trenk-pandurok, Ujházy-, Kálnoky-, Hadik- és Palatínus-huszárok, a
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Pállfy-ezred gyalogosainak, az Esterházy-gyalogezred, tüzérek és gyalogosok, 
inszurrekczionális lovasok színes képeit; Hadik András, Batthyány Lajos gróf 
tábornokok, Menzel János Dániel huszárezredes arczképeit. Mindenféle katonai 
felszerelésekből és fegyverekből, válogatott eredeti példányok a festmények és 
képek megelevenitéséhez nagyban hozzájárultak.

Az 1809-iki inszurrekczió és annak történeti emlékei szintén érdekes 
képekkel és tárgyakkal voltak szemlélhetővé téve. A felkelők meghátrálásáról 
hírhedtté vált győri csata (1809. junius 14.) térképét Bodnár István m. kir. 
honvédőrnagy készítette el. Ott láttuk I. Napoleon franczia császár kiáltványát 
magyar, franczia és német nyelven, melyben felhívja a magyar nemzetet, hogy 
gyűljön össze a Rákos mezején és válaszszon magának nemzeti királyt! 
Mellette egy kiáltván}^ (1809. ápril 15.) az uralkodó család érdekében Napoleon 
ellen tüzeli az alattvalókat, mig egy másik nyomtatvány a győri csata utáni 
napokról tartalmaz hivatalos haditudósitásokat.

Nem hiányzottak az emlékek csoportjából az úgynevezett fekete bankók 
(1800—1806) s itt nyertek elhelyezést a későbbi papírpénzek, az 1848—49-iki 
Kossuth-bankók és városaink, váraink és uradalmaink szükségpénzei.

Az isaszegi csatának (1849. ápril 6.) térképe pedig (Breit Józseftől) a 
következő (XLVili. számú) helyiségben bemutatott szabadságharczi emlék
tárgyakhoz képezte az átmenetet.

A falakat e korszak hőseinek és kiváló férfiainak (Kossuth, Görgei Arthur, 
Bem,t Pöltenberg, Perczel, Guyon, Asbóth tábornok, Dessewffy Arisztid, Batthyány 
Lajos gróf, Klapka György, Földváry Sándor ezredes) arczképei, zászlók, 
fegyverekből csoportok és trófeák, valamint egyes csataképek (szolnoki és 
branyiszkói csaták, Buda ostroma) élénkítették.

A középső nagy szekrényben a szabadságharczban szerepet játszott 
egyének emléktárgyai voltak csoportosítva, köztük Batthyány Lajos díszmentéje, 
Bem tábornok magyar katonai érdemrendje, látcsöve, lovagló-pálczája, Med- 
nyánszky László pisztolyai, Kossuth házisapkája, Damjanics és Asbóth kardjai, 
Mészáros Lázár hadügyminiszter toilettetárgyai, Kiss Ernő tábornok pisztolyai, 
különféle attilák, tábori övék, pecsétnyomók, vitézségi érdemjelek stb.

Külön voltak csoportosítva a szabadságharcz történetére vonatkozó iratok, 
köztük Bécs város tanácsának üdvözlő irata a magyarokhoz (1848. ápril 21.), 
Görgei Arthur proklamácziója a hadsereghez az isaszegi csata alkalmával, 
Kossuth lemondó oklevele a kormányzóságról és a főhatalom átruházása 
Görgeire (1849. augusztus 11.); továbbá Hentaller Lajos gazdag gyűjteményé
ből nyomtatványok (hírlapok, röpiratok, értesítések, gúnyiratok és gúnyrajzok); 
a nemzeti múzeumból pedig a nyomtatott falragaszok egész sorozata.

A következő (XLIX.) helyiségben egy XVII—XVIII. századi magyar 
konyhát mutattunk be eredeti felszerelésével, jobbára gróf Andrássy Dénes 
krasznahorka-váraljai kastélyából, a pozsonyi városi muzeum és egyes gyűjtők 
tárgyaival egészítvén ki a magyar háztartásról nyújtani kívánt érdekes képet.

Ennek tőszomszédságában egy alchimista lob oratóriumot szereltünk föl 
Salabszky Józsefnek, a negyvenes években dolgozó brassói alchimistának 
agyaggal bevont retortái-, lombikjai- és tégelyeiből, melyhez egy hatalmas olvasztó
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lencserendszerü eszköz tartozik. Ezzel iparkodott régi reczipék szerint oly 
tinkturát előállítani, a melylyel a nem nemes fémeket nemesekké (aranynyá) 
lehet’ átalakítani. A tinkturát elő is állította, csak az volt még hátra, hogy azt 
lencsék segítségével konczentráló napfényben, majd a hold fényénél kellőkép 
megérlelje. Laboratóriumát a kolozsvári tudományegyetem chemiai intézete 
szerezte meg és állította ki.

Ezen laboratórium kiegészítéseként bemutattuk Salabszky alchymista- 
könyvtárát, mely körülbelül 70 darab latin, franczia és német nyelven Írott 
XVI—XVIII. századi kéziratból és nyomtatványból áll.

Az L. számú helyiségben, mely a fraknói vár régi levéltári helyisége 
szerint kifestve, XVIII. századi bútorokkal és házi felszerelésekkel volt meg
rakva, különösen figyelmet keltettek azok a hatalmas szekrények, melyek 
közül Batthyány Iván gróf egyet teknősbéka, gyöngyház és ezüsttel kirakva, 
Khuen-Héderváry Károly gróf pedig intarziákkal díszítve kettőt állított ki. Nem 
kevésbbé értékes történeti tárgyul fölemlíthetjük Wesselényi Ferencz nádor 
faragványos ágyát, Beszterczebánya város czímeres és intarziás ékitésü ajtaját 
1698-ból, a nyitrai püspöki palota függő lámpáját kovácsolt vasból, színezve, 
báró Nyáry Jenő tölgyfa lóczáját 1705-ből és a krasznahorka-váraljai kastély 
faragott székeit.

Ezen helyiségből nyílik az érdekes XVIII. századi magyar lakószoba 
(LI. szám), melynek jellemző stukko-díszitése Beszterczebányáról az úgynevezett 
Turcsányi-házból van másolva, ablakmélyedéseiben ülőpadokkal és a fraknói 
vár egyik kandallójának utánzatával. Bútorzatából közérdeklődés tárgyaként 
magaslott ki a »Murányi Vénus« (Széchy Mária) gazdag ékitésü mennyezetes 
ágya aranyozott és festett faragványaival. Négy csavart idomú oszlop tartja 
vászonbaldachinját, melyen a többi közt amorettek, József és Putifárné tör
ténete vannak festve. Báró Radvánszky János állította ki radványi kastélyából, 
eredetileg pedig a zólyom-lipcsei várból származik. Ugyancsak az ő tulajdonát 
képezi az a hatalmas két ajtós márványozott és aranyozott szekrény, melyen 
hajdani birtokosának czímere (benne oroszlán és szőlőág) is rajta van.

E szobában a szenteltvíz-tartótól kezdve megvan minden, a mit e kor
ban őseink használtak. Egyik ablak mellett, az asszonyok kedvelt foglalkozását 
jelezve, a kézi rokka díszes példányát a pozsonyi városi muzeum engedte á t ; 
az elefántcsontból készült, zöld bársonynyal párnázott varrószekrénykét And- 
rássy Dénes gróf, a falakat és padlót takaró persa szőnyeket az orsz. ipar- 
művészeti muzeum és magánosok, Dávid Ferencz első unitárius püspök 
vörös bársonynyal bevont karosszékét Bánffy György gróf, a Koháry herczeg- 
kisasszonyok által hímzett székeket Fülöp szász-coburg-gothai herczeg szent- 
antali kastélyából, a sakkmezős felszerelt játékasztalkát Batthyány Iván gróf 
Csákányból állították ki. Méltó feltűnést keltett a két velenczei tükör magyar 
feliratával, az egyiken ez van : »Rántsd ez superlátot, nézd mit szemed lát 
ott, váljon deli szépe-e vagy rút szájatátott«. E feliratból tudjuk meg, hogy a 
tükrök rendszerint függönynyel (superlát) voltak borítva s használatkor a 
függönyt félre kellett vonni. A kandallón és szekrényeken gyertyatartók, 
pokálok, tálak, tányérok, kancsók, a falakon egykorú képek foglaltak helyet,
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a plafondról pedig a késmárki.ág. h. ev. templomból kikölcsönzött bronzcsillár 
csüngött alá.

A következő helyiségben (LII. szám), mely az L. számnak folytatása, 
helyeztük el a trencséni hajdani jezsuita ujonczház (domus probationis) 
azon becses tárgyait, melyek a földszinti XX. számú terem egyházi kincsei 
között nem fértek el.

Itt a plafond a trencséni jezsuiták ebédlőjének (ma a kegyesrendiek 
birtokában) pompás stukko-díszitéséből gazdag részletet tüntet fö l; középeit 
a jezsuiták czímeréül szolgáló monogrammal.

Nagyon díszes faragásu barok-oltár foglalta el benne a főhelyet, mely 
a jezsuiták modorában gazdag ornamentálással borítva, egy középkori remek 
festményt zár magában. A művészettörténeti kongreszus tagjai közül többen 
sok dicsérettel halmozták el ezen aránylag jó karban levő fára festett képet.

Az oltárlámpa ezüstből készült, pompás aranyozott kovácsolt vastartójá
nak dús ékitése figyelemre méltó lakatosmunka.

Az oltár mellett két oldalt egykorú üvegszekrényekben jobbára ezüstből 
készült ereklyetartók meglepőjgazdag sorozata némi fogalmat nyújtott a jezsuiták 
templomi kincseiről. Ott láttuk a rend alapítójának loyolai szent Ignácz 
és xaveri szent Ferencz ereklyetartó hermáit ezüstből, nemkülönben a magyar 
szentek ereklyéit magukban rejtő tartók változatos alakú példányait. A többi 
szekrényekben egyházi öltönyök, a jezsuiták által használt önsanyargató hegyes 
drótizületekből szerkesztett ővek (ciliciumok) voltak bemutatva. Külön felemli- 
tést érdemel még a trencséni ebédlőterem gonddal készített ajtaja, egyik felén 
domború, a másikon intarziás ékítményekkel borítva; továbbá a trencséni 
főgimnázium kupola alakú zászlaja (labarum) vörös bársonyból aranyhimzés- 
sel díszítve.

A gróf Khuen-Héderváry Károly által kiállított faragott székeken kívül 
a teremben még csak egy jelentősb tárgy volt, mely nem Trencsénből való, 
t. i. a Komárom sz. kir. város által kiállított ólomfeszület, mely valószínűleg 
Rafael Donner műve.

Az LÍII. számú helyiség egy, a XIX. század elején dívott ízlésű empire- 
lakószoba bútoraival volt berendezve. Legnevezetesebb látnivalója az a fényes 
tükör, asztal és két girandole volt, mely csupa teknősbékahéjjal, szaruval, 
gyöngyházzal, lapislazulival és ezüstözött rézfoglalatokkal díszítve, a szent- 
antali Koháry-kastély egyik kimagasló kincsét képezi.

A többi bútorok közül kiemelendőnek vélem a Grassalkovics herczeg-féle 
fél ékkövekkel s gyöngyházzal dúsan kirakott, aranyozott bronzzal montírozott 
szekrényt, melyet ő Felsége gödöllői kastélyából engedett át kiállításunkra ; 
továbbá Esterházy Pál herczeg két hollandi szekrényét, asztalát és székeit, a 
nyitrai püspöki palota színezett, kovácsolt vas függőlámpáját és a díszesebb 
órák közül az Ernst Lajos és Bán Sándor által kiállitottakat. Ez utóbbit Grum- 
miller Mihály készité Váczon.

Az LIV. terem teljes berendezésű empire lakószoba butorozatát gróf Khuen- 
Héderváry Károly hédervári kastélyából szerezte e sorok Írója. A terem díszí
tése a hotkóczi (Szepesmegye) kastély egyik szobájának mintájára van kifestve.



A trencséni jezsuiták terme és tárgyai.
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Az aranyozott bronzzal montírozott mahagóni bútorok (ágy, éjjeli szekrény, 
konzol-asztalok, alacsony szekrény, Íróasztal), a karyatidet ábrázoló bronz kan
deláberekkel e kornak választékos műdarabjai. A falon csüngött gobelin, 
mely Budavár 1686. évi ostromát és az ostrom utáni fosztogatást tünteti elénk, 
ő Felsége tulajdona. A falakon csüngő képek között érdekességre nézve 
kimagaslott az Antropp által készitett]színes metszet, mely gróf Batthyány Tivadar 
új találmányu flottillájának Ferencz király és a királyné előtt 1801-ben törtérít 
bemutatását ábrázolja.

E korból megfelelő ülő bútorokat nem tudtunk kapni s igy azokat újabb, 
de stilszerü utánzatokkal pótoltuk.

Az LV. teremben egy másik empire-lakószobát mutattunk be eredeti 
korhű bútorzattal. A szoba díszítése a Coburg herczeg szent-antali kastélyá
nak egyik szobájáról van kölcsönözve s a bútorok is jobbára onnét valók. 
Kivételt képeztek az alapi Salamon család által kiállított bútorok, melyek mint 
boull-munkák, figyelmet keltettek. Továbbá itt voltak elhelyezve : ő Felsége gobe
linje, mely Erdély meghódolását ábrázolja 1688-ból, a hédervári kastély két fehér 
márvány domborműve a hires Viczay-gyüjteményből, gróf Bánffy György réz- 
veretü cassettája, Hegedűs Sándorné ezüst gyertyatartói, Koháry István ország
bíró, VII. Pius és II. József császár arczképei a magyar történelmi képcsar
nokból.

A következő helyiség (LVI. terem), melyet Huszka József tanár terve 
szerint a martonfalvi (Háromszék megye) templom motívumai nyomán festtettünk 
ki, a magyar zene- és színművészet emlékeinek volt szentelve, melyek ha nem 
kimerítő, de minden , esetre szemen szedett tárgyakból egybeillesztett képét 
nyújtották a specziális magyar művészet két kiváló ága fejlődésének.

A zeneszerzők arczképei és kéziratai közül fölemlítjük Lavotta János, 
Hummel J. N., Arnold György, Székely Imre, Bihari János, Liszt Ferencz, 
Erkel Ferencz, Mosonyi Mihály és Engesszer Mátyás képeit és eredeti auto- 
grammjait. Ott volt a »Rákóczy induló« Berlioz-féle átdolgozásának és hang- 
szerelésének eredeti vezérkönyve Berlioz Hektor kéziratában, továbbá Haydn 
József kéziratai azon korból, a mikor ő Eszterházy herczegnél az udvari színház 
zenekarának vezetője volt.

Ugyanazon csoportban láttuk választékos sorozatát a legrégibb közép
kori antifonariumoktól kezdve a kanczionalék és egyházi énekes könyvekig. 
Fölemlitendőnek véljük Kajoni János egyházi zeneszerző és orgonaépitő olaj- 
festésű arczképén kívül (1673), magyar kanczionáléját 1676-ból (nyomatott 
Csiksomlyón) és azon régi feliratot eredetiben, melyet az általa ugyanott épített 
orgonára illesztett 1664-ben; a XVI. századból Huszár Pál »A keresztyényi 
gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok (Komjati 1574)« könyvét, 
a lőcsei ágost. hitvall. evang. egyházközség által átengedett hangjegyes énekes 
könyvek egész sorozatát kéziratban. A pozsonyi társas káptalantól pedig 
1575-ből és a XVII. századból voltak egyházi énekes szerkönyvek bemutatva. 
A somogv-csurgói ev. ref. főgymnázium Kálmáncsai-féle kéziratos énekkönyve 
1662-ből, továbbá különféle latin, tót és örmény egyházi énekek gyűjteményei 
részint kéziratban, részint nyomtatásban a különböző szertartások és vallás
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felekezetek ide vágó emlékeiből a szakférfiaknak gazdag tanulmányozási 
anyagul kínálkoztak.

A zeneeszközökből is igen becses sorozatot mutathattunk be. Ki volt 
állítva néhány kéziorgona, egyik a börzsönyi templomból (Hont megye), másik 
a kassai Orsolya-szüzek zárdájából; szárnyas zongora, XVIII. századi zongora 
a pozsonyi városi múzeumból; fúvó- és vonó-hangszerek a jászóvári prépostság 
templomából, az egri érseki liczeum múzeumából és magányosok gyűjteményeiből. 
Kiváló figyelmet keltettek Bodó Károly plébános értékes hegedűi Petrus és 
Josephus Guarneriustól, Gáspár de Salo-tól Jacobus Stainertől. Itt említhetjük 
föl a soproni városi muzeum viola d’amourját a XVII. századból, az egri 
székesegyház Antonius Stradiarius és »Petrus Guarnerius Filius Joseph fecit 
Cremonae, sub titulo sancta Teresia 1710« feliratú nagybecsű hegedűit, gróf 
Bethlen András XVII. századi faragott zenekari székét.

A színművészeti emlékek csoportjában Bartha (Magyar) János (1798—1852), 
Lendvay Márton (1807—1858), Egressy Benjamin (1813—1851), Tóth József 
(1823—1870), Schodel Rozália (1810—1850) és Hollósy Kornélia (1827—1890) 
arczképein kívül a régi szinlapokból, emlékkönyvekből egész sorozat volt 
bemutatva, köztük a pesti magyar színház megnyitási ünnepekor (1837. aug. 
22-én) adott »Árpád ébredése« és »Belizár« darabokra vonatkozó is. A színmű
írók közül különösen Szigligeti Ede volt méltón képviselve, egy csoport kéz
irattal és értékes emléktárgyakkal; továbbá Kántorné és Dériné (ez utóbbi a 
színművészet történetére világot vető naplójának kéziratával).

A renaissance-épület utolsó (LVII. számú) termében, mely a Lamberg 
grófok pozsonyi palotája egyik termének mintájára van stuccókkal díszítve és 
a hazai főiskolák (a budai egyetem Zsigmond-korából, a nagyszombati egye
tem, egri liczeum, a nagyváradi jogakadémia és a pécsi régi egyetem, czime- 
reivel ékítve egyike a történelmi kiállítás legcsinosabb helyiségeinek, az oktatás 
történetére vonatkozó emlékeket csoportosítottuk.

Senki sem hitte volna, hogy sikerüljön ennyi érdekes tárgyat egybe
hordani, a mennyit itt felhalmozva láttunk. Valóban büszkék lehettünk nem
csak az eredményre, de különösen arra, hogy azon elméktől, melyek nálunk 
az oktatás- és nevelésügygyel foglalkozva, a közművelődés szent ügyének 
áldozták nehéz körülmények között összes tehetségeiket, ily sok számottevő 
alkotás ered és maradt fönn. Országvilág előtt emelt homlokkal dokumentálhattuk 
ezen emlékek bizonyító erejének hatása mellett, hogy a mi iskolaügyünknek 
is voltak époly lelkes apostolai, mint a külföld akármelyik nemzetének.

Több mint másfélezer tárgy tömkelegébe jutott itt a kiállítás látogatója 
és megannyi érdekes tanulmányi anyagot talált kalaidoskopszerüen mozaik
képpé alkotva a szakférfiú !

Nem feladatunk ezen felette érdekes emlékek gazdag csoportjának-részle
tezése. Mi csak a kimagasló mozzanatok és legfontosabb tárgyak rövid jelzé
sére szorítkozhatunk.

A falakat felekezeti főiskoláink és egyéb tanintézeteink alapítóinak és 
híresebb tanárainak arczképei diszitették. Az első csoportban ott láttuk a budapesti 
egyetem halhatatlan nevű alapitója, Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek,
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továbbá Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek, Lósy Imre, Szelepcsényi György, 
Széchenyi György, Széchenyi Pál kalocsai érsek, Bajtay Antal erdélyi püspök, 
Csáky Miklós gr. nagyváradi püspök, Esterházy Károly gr. egri püspök arczképeit; 
a második csoportban Bél Mátyás, Hatvani István a hires debreczeni, Tavassy 
Lajos iglói, Nánási Fodor Gerson, Medgyesi Pál nagykőrösi, Jedlik Ányos 
egyetemi benczés és Vandrák Ágost eperjesi tanárok arczképei keltettek figyel
met. Ezeken kivűl megemlitendők: a budai egyetem megnyitó ünnepének 
képe (1780. junius 25.) valamint az ünnepies felvonulást ábrázoló kép, ugyan
ezen megnyitási ünnep alkalmából rajzolva. E környezetben függött az egyetem 
ujjáalkotójának, Mária Teréziának arczképe és ugyanitt az egyetem birtokában 
megőrzött széke is ki volt állítva, az egyetem zászlajával és pedellusának teljes 
öltözetével együtt. Érdekes tárgyak gyanánt fölemlíthetjük az enyingi Török 
Bálint által a pápai főgimnáziumnak ajándékozott harangokat, a debreczeni 
kollégium »gerundiumait« vagyis a tűzoltásra használt fából készült eszközöket, 
melyekkel a tanulók a tüzet eltaposták.

A taneszközök között figyelmet keltő darabok voltak bemutatva. Igyr 
például a II. József császár által a budai egyetemnek ajándékozott boncztani 
viaszképek; villámhárító berendezés és összetett nagyitó 1790-ből a debreczeni 
kollégiumból; mikroskop 1782-ből a sárospataki ref. főiskolából, villamos ágyú 
a múlt századból az egri érseki liczeumból; elektromos gyújtógép, tellurium, 
lépésmérő a pozsonyi kir. kath. főgimnáziumból, torzító és homorú tükör 
1797-ből a debreczeni kollégiumból s egy szem-minta három szemüveggel 
1800-ból ugyanonnét.

Dús sorozatban együvé csoportosítva láttuk a régi tankönyv-irodalom 
nevezetesebb köteteit a XVI. század elejétől kezdve. Nem lesz érdektelen 
néhányat ezek közül fölemlítenünk. A latin nyelvtan Velenczében 1509-ben 
nyomatott példányának töredékét Knauz Nándor pozsonyi prépost állította ki. 
Ezen, hazai iskolai használatra irt tankönyvet Pap János budai könyvárus 
adta ki. Az első ismert nyelvtan magyar szerzőtől (Wolthard Adrianustól) 
»Grammatica opus novum« bécsi kiadása 1512-ből; Joannes Sylvester »Gram
matica Hungaro-latina in usum puerorum scripta« sárvári 1539-iki kiadása, 
Monteregio csillagászati művei, Heltai Gáspár Fabulá-i 1566-ből, a nagy
szombati iskola részére készült, legrégibb nyomtatott magyar káté (1562) 
Telegdi Miklóstól ily czím alatt: »Az kereszténységnek fundamentomiról való 
rövid könyvecske«. Heltai Gáspár »Magyar Arithmetica«-ja (Kolozsvár 1591); 
Beythe András »Fives könyve« (növénytana), mely Németujváron 1595-ben 
nyomatott, Melius Péter »Herbáriuma« (Kolozsvár 1578), Dudich András latin 
műve az üstökösökről (De Cometis) 1579-iki baseli kiadás. A XVII. századi 
tankönyv-irodalomnak még gazdagabb képét nyújtottuk kiállításunkon. így például 
a protestáns kátékból 1607-től kezdve egész sorozatot láttunk bemutatva. Leg
régibb köztük Molnár Albert »Kis katechismusa« (Herborn 1607), becsesek a 
váradi káté-kiadások (1640., 1642). Ezen csoportot jobbára a budapesti egye
temi könyvtár, és Ráth György állították ki. Érdekes, hogy a nagyszebeni ág* 
ev. konzisztorium is képviselve volt egy magyar »Káté«-val (Fejérvári kiadás 
1636-ból), bizonyságául annak, hogy a szászoknál a magyar nyelvű oktatás
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nem volt a XVII. században idegen. Megemlítendő Geleji Katona István »Ma
gyar Grammatikátská«-ja (Gyulafehérvár 1645). Hasonlóképpen volt feltüntetve 
a XVIII. századi tankönyvirodalom, a múlt századi különféle taneszközökkel 
együtt, melyek közül a legtöbb érdekes darab az egri érseki liczeumból, 
a debreczeni kollégiumból, az eperjesi, a sárospataki főiskolákból és egyes 
gimnáziumok szertáraiból került ki.

Az iskolák szervezetének feltüntetésére is kiváló súlyt helyeztek a ren
dezők. Nemcsak a különböző tanrendszerekre vonatkozó tantervek és utasítá
sok (Bél Mátj^ás iskolai rendszere 1714, Ratio Educationis 1800, Entwurf der 
Organisation der Gymnasien und Realschulen 1849), hanem az iskolai törvények, 
a büntető eszközök és jutalmak szintén kellőkép előtérbe jutottak. A büntető 
eszközök csoportjából felemlítjük a »plaga«-t, mely egyik végén négyszögü 
lapban végződő pálcza. Ilyet Kovács Ferencz marosvásárhelyi apátplébános 
kettőt állított ki, egyet a múlt századból s egyet a XIX. század elejéről. Bün
tető eszközök voltak a beszterczebányai ág. ev. gimnáziumból is bemutatva 
s a modern szülők nem csekély megütközésére ezen eszközök csoportjában 
szerepelt a vasbilincs is. A jutalmak között kimagaslott a brassói »Honterus- 
gimnázium« zománczos koronája a jó tanulók kitüntetésére. E koronában a 
kitüntetett ifjak nevei az évszámmal együtt be vannak belül vésve. Ide tartoz
nak a nagyszebeni Teréz-árvaház ezüst érdem-érmei, valamint az iskolai fegye
lemre vonatkozó törvények, mely utóbbiakból valóban szép sorozat volt kiállítva.

Az iskolai és azzal itt-ott kapcsolatos konviktusi és kollégiumi életre 
érdekes világot vetettek még a különféle korokból származó rajzok, melyek a 
tanulók viseletét, szórakozását ábrázolták. A főiskolák és gimnáziumok kiállí
tott anyakönyvei a kath. középiskolákban kivált a XVII—XVIII. századokban 
dívott különböző testvérületek (Sodalitates, Confraternitates) albumai, a tanárok 
névsora mind megannyi becses adaléka a magyar iskoláztatásnak. Itt említhetők 
föl az »iskolai dráma« fejlődésére vonatkozó irodalmi termékek és egyéb emlékek, 
minőket a múlt századból a csiksomlyói szentferencziek kolostora állított ki.

Nem feledkezett meg a csoport rendezősége a külföldi iskoláztatásról 
fenmaradt emlékek bemutatásáról sem. Különösen érdekes volt lapozni Jeszenszky 
István wittembergi egyetemi hallgató emlékalbumát, mely az 1596—1620. 
közti évekből 263 oldalra terjed. Első lapjain a Jeszenszky, Hayssky, Rakowssky 
és Sathuretzky családok czímerei láthatók aquarellben. A többi lapokat német 
és lengyel egyetemi tanulótársak bejegyzései és czímerei töltik ki. A csinos 
festmények között bennünket kivált két, az iskolai életre vonatkozó kép érdekel. 
Az egyiken az iskolából kijövő tanár van ábrázolva, ki után a tanítványok 
csúfos dolgokat kiabálnak. A másik kép egy tanár lakását ábrázolja. A tágas 
szobának ablakai be vannak zúzva, kályhája be van lyukasztva; a könyv- 
polczon egerek tanyáznak, s a padlón elszórva nagy rendetlenségben feküsz- 
nek a háziszerek. Maga a tanár az asztal mellett fejét kezére hajtva ül, neje 
a szoba közepén áll, karján kis gyermekével, a félig nyitott ajtóra pedig a 
pedellus Írja fel a rektori idézést. A kép humorosan szatirizálja a XVI—XVII. 
századi professzorok nyomorúságos körülményeit. A becses album tulajdonosa 
Jeszenszky Béla báró.
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Ezen csoportba tartozik a sienai egyetem »Natio germanica«-jának bizo
nyítványa és útlevele Nádasdi Ferencz részére (1642 jul. 1.), melyet a bécsi császári 
udvari levéltár állított ki és még néhány, a külföldi oktatásra vonatkozó tárgy.

A magasabb tudományos buvárlatok, kísérletek és találmányok köréből 
Hatvani István debreczeni főiskolai tanár és mások készítményei, a legújabb 
korból pedig Jedlik Ányos benczés egyetemi tanárnak az elektromos indukczió 
tanulmányozására szolgáló eszköze és elektro-statikai multiplikátora bizonyítot
ták jeleseink önálló tudományos buvárlatainak eredményeit.

Ily gazdag anyagból, melyet e teremben kiállításunkra összehordani sike
rült, hova-hamarabb egybe lehet állítani hazai iskoláztatásunk története találóbb 
képét, mint a milyenről eddigelé tudomásunk lehetett. Kultur-történetünk egyik 
kiváló szakaszának nagybecsű emlékei ezek a — kiállításunk látogatóinak jórésze 
által talán eléggé nem értett és igy nem is méltányolt — könyvek és ósdi tan
eszközök, melyeket a tudomány fejlődése régen túlszárnyalt, de a történetiró 
mindenkor figyelmére fog méltatni.

Ezen teremmel végződött a történelmi kiállítás, mert az ősfoglalkozások 
(vadászat, halászat, pásztorélet) emlékei inkább ethnográfiai becsű anyagot 
nyújtottak hazánk megismerhetéséhez, mint történelmünk kiegészítésére szol
gáltak. Ez okból egész különálló pavillonban (melyet Alpár Ignácz egy csinos 
vadászkastély mintájára épített) és a tavon a halászkunyhóban rendezte Her
man Ottó a halászati és pásztoréleti, Nagy Géza pedig a vadászati csopor
tokat. Azok a valóban csudálatosán gazdag sorozatok, melyek az ősrégi 
magyar motívumokból szerkesztett díszítésű tárgyakból meglepő képekké 
tömörültek, még a külföldi látogatók részéről is kiváló méltánylásban részesültek.

Itt kell külön megemlékeznünk a történelmi kiállítás fölött ítélkezett 
nemzetközi jury-ről, mely feladatát október 4 — 6. napjain végezte.

Méltán feltűnhetett, hogy az eddigi retrospektív kiállításokról eltérőleg, 
az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportjának anyagát bevontuk a 
jury ítéletének körébe. Ennek okát a nemzeti ünnep történeti jellegében találjuk. 
Megragadtuk az alkalmat, hogy azon kiállítóinkat kitüntethessük, a kik törté
nelmi vagy művészi becsli és fontossággal biró ingó vagy ingatlan emlékeknek 
megóvása, restaurálása, tudományos ismertetése, a szaktudománynak elő
mozdítása és ekként az emlékeknek az utókor számára akár természetben, 
akár tudományos feldolgozásban megmentése, a jelzett fontossággal biró emlékek 
gyűjteményének létesítése és kiállítása által a történelmi főcsoport kiállításának 
becsét emelték.

A történeti jury nemzetközi jelleggel birt, a mennyiben tagjainak fele 
külföldi, másik fele hazai szakférfiakból állott. A történelmi főcsoport igaz
gatósága mindent elkövetett, hogy a jury munkálatait kellőképen előkészítse. 
E czélból magyar és franczia nyelven szerkesztett »Tájékoztatóit osztott ki 
a tagok között, melyből a kiállítás anyagára nézve átalános áttekintést nyertek, 
valamint »A történelmi főcsoport kiállítóinak névjegyzéke« czímü füzet is 
alkalmas segédeszközül szolgált a jury munkálataihoz. Csakis ezen előkészí
tésnek köszönhető, hogy az óriási anyagot három nap alatt megerőltetés nélkül 
meg lehetett a négy csoportra osztott jurynak győznie.
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Tárgyalási nyelvül a tagok által képviselt minden nyelv, hivatalos nyelvül 
pedig a magyar választatott, melyen a jegyzőkönyvek is szerkesztettek.

A jury munkálatokat — az elnök gróf Széchenyi Béla akadályoztatása 
miatt — annak első alelnöke Gaston le Breton, a párisi l’Institut tagja s a 
rouen-i múzeum igazgatója vezette.

Alexander Schnütgen kölni kanonok, a »Zeitschrift für christliche Kunst« 
szerkesztője, ki a jury tagok bizalmából a második alelnöki tisztet viselte, a 
tárgyalások kezdetén kiemelte, hogy a bírálatnál a nemzeti szempont, mely 
a nagyszabású kiállításnál oly hatalmasan nyilatkozott meg, szintén kellő 
méltatásban részesüljön. A jury külföldi tagjai részére, a kik ezen irányban 
tájékozásra szorulnak, kikérte az igazgatóság támogatását. Ezen feladatot 
készséggel vállalták magukra Szalay Imte főcsoport-igazgató, Czobor Béla dr. 
főcsoport-előadó, Radisics Jenő és dr. Szendrei János előadók, a kik a bírálat 
tartama alatt a jury tagjainak állandóan rendelkezésére állottak.

Julius Lessing, a berlini iparművészeti múzeum igazgatójának javas
latára a jury kimondotta, hogy mindazon kiállítóknak, a kik -a jury-szabályzat 
értelmében nagyobb kitüntetéseket (millenniumi nagy érem és kiállítási érem) 
nem nyernének, tekintettel arra, miszerint a történelmi kiállításban az összes 
kiállitók részvétele hozzájárult annak teljességéhez és sikeréhez, legalább elis
merő oklevél adassák.

Ugyancsak a nemzetközi jmy ítélkezett a horvát-szlavon retrospektiv 
csoport felett is, melyben dr. Bojnicsics Iván, dr. Brunsmid József és 
Kostrencsics Iván szolgáltak felvilágosításokkal, mint a kik e csoport megb há
lásánál a jury részéről javaslattétellel voltak megbízva.

Az eredmény ismeretes. Millenniumi nagy érmet a kiállítás körül szerzett 
kiváló érdemek külön felemlitésével tiz kiállító nyert, továbbá millenniumi 
nagy érmet kapott 50 (ezek közül négy a horvát-szlavon kiállításra esett); 
kiállítási érmet 154 nyert (köztük 15 horvát-szlavon kiállító); a többi összes 
kiállitók részére elismerő oklevél kiadása határoztatott el. Végül a kiállítás szer
vezése és rendezése körül szerzett érdemekért közreműködő érmet összesen 
73 (köztük a horvát-szlavon csoportban 14) nyert.

A történelmi főcsoport összes okmányai, Rauscher Lajos műegyetemi 
tanár terve szerint, lényegökre nézve egyformák voltak ugyan, de a 60 
millenniumi nagy érem- és tiz közreműködői éremhez valódi pergamen 
használtatott, a többi oklevél merített papiroson készült. Az esztergomi fő
egyház kincstára számára megítélt oklevelet a mellékelt rajzban itt be is mutatjuk.

A jury tagjai annyira el voltak ragadtatva a történelmi kiállítás sikerétől, 
hogy a külföldi tagok indítványára, a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez, 
mint a kiállítási országos bizottsága elnökéhez intézett feliratban a szervező 
és rendező szakférfiak érdemeit kiemelve, részükre kiváló elismerést kértek.

Ismertetésünket nem fejezhetnék be méltóbban, mint ha ide iktatjuk a 
jury munkálatai élén lelkesedéssel szerepelt Gaston le Breton szavait: »Uraim, 
Magyarok! jöjjenek 1900-ban Párisba, hozzák el oda ezt a csodás történelmi 
kiállítást és mi francziák tanulni fogunk Önöktől, s biztosítjuk, hogy Önöké 
lesz a legelső kitüntetés !«
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Magyarország építészete az ezredéves kiállítás történelmi
főcsoportjában.

Az ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja építészeti részének ismer
tetése jutván osztályrészemül, tudatában vagyok azoknak a nehészségeknek, 
melyeket a feladat helyes megoldása elém gördít. Mert hazánk ezeréves fenn
állása alatt az országban művelt építészeti stílusoknak bemutatása az ezred
éves kiállításon — az eddigi kiállítások rendes sablonja: a modellek, a terv
rajzok és egyes építészeti részletek összehordása mellett oly szokatlan és 
eredeti módon történt, a mely mód ismertetésének is a legnagyobb mértékben 
elütőnek kell lennie a rendes kiállítási ismertetésektől. Ennek következtében, 
hogy az építészeti kiállítást helyes alapon Ítélhessük meg, szükségesnek tartom 
kiterjeszkedni nemcsak hazai építészetünknek, de az egész történelmi kiállí
tásnak rövid hisztorikumára is, nemkülönben azokra a körülményekre, melyek 
a kiállításnak a történt módon való bemutatására döntő befolyással voltak. Nem 
lehet szándékom, hogy ez alkalommal akár az egyiknek, akár a másiknak 
egész történetét adjam; de a jellemzetes főbb vonásokat meg kell pendítenem, 
különben úgy építészetünknek, mint kiállításának képe érthetetlen fog előt
tünk lenni.

* * *

Magyarország épitőművészete nagyban és egészben művelt nyugoti és 
északi szomszédjainak építészetéből kölcsönöz, de az egyes stílusok művelé
sében hol egy félszázaddal megelőzi, hogy egy félszázaddal követi a szomszéd 
népeket. Keleti és déli szomszédjainak építészete — értem alatta a bizanczi és 
az azzal rokon művészetet — daczára az árpádkori sűrű érintkezésnek, soha
sem talált az országban termő talajra. így a mi építészetünk történetében is, 
mint a nyugoti népekében, a román, a csúcsíves és a reneszánsz építési módot 
különböztethetjük meg. A román körülbelül az Árpádház uralkodásával esik 
össze, a csúcsíves a vegyes házakból való királyokéval, mig a reneszánsz 
már Hunyadi Mátyás uralkodása alatt kiszorítja elődeit.

A román stilus, melyet az országba bejött franczia és német szerzetesek
5*



6 8

műveltek, a fiatal hitbuzgó országot csakhamar sok és kiváló ízlésű egyházi 
épülettel gazdagítja. Fénykora nálunk a XII. század végére és a XIII. század 
elejére esik ; kimagaslóbb emlékei a lébényi, ócsai, apátfalvi, gyulafehérvári, jaáki, 
harcsai, zsámbéki, szepesváraljai stb. apátsági vagy prépostsági templomok.

Csúcsíves építészetünk a XIV. századtól a XV. század derekáig tart 
és a külföldihez képest azt meglehetős szegénység jellemzi. Az egyházi épí
tészetben legnagyszerűbb alkotása a kassai dóm, a profánban a vajdahunyadi 
várkastély. Kisebbszerüek, de a maguk nemében kiválóak a pozsonyi szent 
ferencziek temploma, a soproni Szent Mihály-templom, a brassói, szebeni, 
kolozsvári templomok, a lőcsei és bártfai csarnoktemplom, a csötörtökhelyi, 
szepesváraljai kápolnák, a pozsonyi városház stb.

A reneszánszban, Olaszországot kivéve, a többi Európát megelőztük,, 
a mennyiben Mátyás király előkelő ízlése e nemzeti sajátságainkhoz simuld 
stílust nálunk már a XV. század második felében meghonosítja. A politikai 
viharok azonban ennek első alkotásait majd mind megsemmisítik ; az esztergomi 
Bakócz-kapolnát, a pécsi és pesti pastoforiumot, a gyulafehérvári templom 
kapuzatát, a kisszebeni és berzeviczei templomok ajtóit kivéve, alig maradt 
a korai reneszánszkorból reánk valami. A török hódoltság alatt úgyszólván csak 
Felső-Magyarországon élénkebb az építkezés, a hol annak lengyel befolyás ad 
tápot.. Nevezetesebb alkotások a sárospataki, fricsi, micsinyei stb. várkastély, 
a kézsmárki kampanile, a lőcsei, eperjesi lakóházak stb. A reneszánsznak későbbi 
válfajai, a barokk és rokokó, kizárólag idegen tőkével indulnak meg. Közepes 
minőségű építészek vagy építőmesterek emelik föl elpusztult templomainkat 
és kastélyainkat. A bécsi barokk és rokokó (Mária Terézia-stilus) az, a melynek 
befolyása alatt épül a szombathelyi székesegyház, a pozsonyi Szent—János- 
kápolna, a pesti egyetemi templom és rokkantak palotája, a budai és gödöllői 
királyi paloták számos kastély és templom.

-* * *

Igen fontos momentumnak tartom annak konstatálását, hogy bár jórészt 
idegen építőművészekkel dolgoztatnak, az épittető magyarok ízlése az egy csúcs
íves stílust kivéve, mindegyik építési módot befolyásolta és annak sajátos honi 
zamatot adott, vagy legalább iparkodott adni.

Észrevehető ez már a román építészetben is, mely nálunk a bazilika 
alaprajzát sokban módosította; a templomok tornyai egészen sajátságosán 
illeszkednek a szerkezetbe és a stilus nagy súlyt vet a főkapuzat díszes 
kiképezésére.

Hogy pedigt a reneszánsz nem módosult nálunk annyira, hogy az olasz, 
tranczia, német stb. reneszánsz példájára megkülönböztethetnénk egy magyar 
reneszánszot is, azt tisztán a mohácsi vészt követő óriási visszaesésnek tulaj
doníthatjuk, mert a lehető legjobb úton voltunk annak elérésére. Már az olasz 
művészektől-hazánkban készített alkotások (p. o. a gyulafehérvári templom 
mellékbejárója) bizonyos durva, de erőteljes és jól tagolt különös szerkezetet 
mutatnak, és a felsőmagyarországi építmények is, bár lengyel befolyás alatt 
készültek, egészen más jellegűek, mint mintáik. Á XVII. században épült sok
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— különösen református — templom pedig egész határozattan régi magyar 
díszítő motívumokat hoz a reneszánsz szerkezetbe (maksai, bánffyhunyadi, 
soólyi, mezőcsáthi stb. templomok). Jellegük a gazdag polikrom díszítésű 
kaszettás famennyezet, sokszínű faemporiumok, magyar ornamentikáju farag- 
ványos orgonaház, szószék stb. A székelyek építészete mindenkor őseredeti, 
hazai díszítő motívumokkal ékes.

*■ * *

A fönnebbiekben vázolván a hazánkban uralkodott építészeti stílusokat és 
megpendítvén azoknak honi sajátosságait, rátérnék immár a történelmi épí
tészeti kiállításra, ha annak megértésére — mint czikkem elején említettem — 
nem volna szükséges a történelmi kiállítás historikumára és az arra befolyással 
volt körülményekre is kiterjeszkednem.

Szükségtelennek tartom e helyen annak az eszmének, melyben a törté
nelmi kiállítás világott látott és oly fényes sikert és dús elismerést aratott, 
hol és mikor történt keletkezésének vitatásába bocsátkoznom. A kísérlet vára
kozáson felül sikerülvén, természetesnek találom, hogy az apaságot többen is 
■vindikálják maguknak.*

Elég az hozzá, hogy midőn a történelmi kiállítás eszméje megfogamzott, 
a szakkörök a legnagyobb zavarban voltak az iránt, hogy miként kelljen abban 
■építőművészed emlékeinket méltóan bemutatni ?

A nyugoti nagy nemzetek mindegyikének építészete majdnem tökéletesen 
fel van dolgozva. Az egyes stílusok alkotásai vaskos kötetekben, szakszer 
fölvételekben tárgyalvák, a nevezetesebb építményeket ország-világ ismeri, s 
kevésbbé jelentékenyek rajzai a műemlékek fentartására szervezett hivatalokban 
rendszeres lajstromokba sorolva találhatók. A részleteket nemcsak egyes díszít
ményekről, de egész műemlékekről készített gipszmásolatok ezrei ismertetik. 
Ezeknek tehát könnyű országuk építészetét képben és hű másolatokban 
bemutatni.

De mit csináljunk mi, mikor nekünk építészetünkről még alig van fogal
munk ? Annak egész korszakai, egész stílusok ismertetlenül parlagon hevernek. 
Évekkel ezelőtt, egyes lelkes férfiak, egyéni hajlamaikat követve, középkori építé
szetünket szeretettel tanulmányozták és annyira, amennyire szerény módjukban 
.állott, ismertették is. De e munkák sem ölelik föl teljesen középkori építésze
tünket és azoknak a fölvételeknek, a melyek a műemlékek bizottságának tulaj
donát képezik, a legnagyobb része megbízhatatlan és gyarló. A korai rene
szánszról alig van egy-két fölvételünk, a későiről meg pláne semmi, úgy, hogy 
ha csak Írásból meg képekből tanulmányozhatnék hazai építészetünket, tisztára 
azt kellene gondolnunk, hogy a mohácsi vész után megszűntünk építkezni.

A dolgoknak ilyen állásában a kényszerűség vezetett bennünket arra 
a  gondolatra, hogy a történelmi kiállítás számára nem kellene-e olyan épület

* A történelmi kiállítást czélzó első kívánságok formulázása — ha nem a legelső — a 
M. Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye XXVI. kötetének II. füzetében látott világot, 1892. 
januáriusban.
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komplexumot tervezni, a mely kiállítási helyiségnek legyen használható, de 
úgy kívül, mint belül, hazai épitőművészetünknek kiválóbb alkotásait hű után
zatokban — esetleg másolatokban — mutatná be ? így a mellett, hogy építé
szetünket teljesen autentikus alapokon rekonstruáljuk, egyszersmind korhű 
keretet teremtenénk mindazoknak a kincseknek, a melyeket ezeréves kultúránk 
tanúbizonyságára e termekben összehordtunk.

Hosszas vajúdás után az eszme megnyerte úgy az intéző körök^hozzá- 
járulását, mint a közönség tetszését és innen van, hogy az ezredéves kiállí
táson hazánk építészetét ismertetve, nekem nemcsak a kiállított fölvételeket és 
másolatokat kell tanulmányoznom, hanem első sorban magának a történelmi 
kiállítás épületének architektúráját is, a mely ha nem is mindenben, legalább 
főbb részeiben hazai épitőművészetünk jellemzetesebb specimenjeinek hű 
utánzata. Tanulmányom tehát két részre oszlik: 1-ör a történelmi kiállítás 
épületeinek leírására, 2-or az ezen épületekben közszemlére tett építészeti föl
vételeknek és építészeti részleteknek ismertetésére.

L  A  t ö r t é n e l m i  k i á l l í t á s  é p ü l e t e i .

A történelmi kiállítás épületei azt a — a napi sajtóban általam már 1893 
junius 28-ikán közzé tett — gondolatot valósítják meg, a melyet az épületekre 
kihirdetett második pályázat programkészítő bizottsága 1893. október 5-ikén 
előirt: »az architektúra úgy tervezendő, hogy az a hazánkban eddig dívott 
főbb építészeti stílusokat egészben véve szellemükben, részleteiben pedig 
nevesebb hazai műemlékeink hű utánzataiban tüntesse fel.« Alakításuk
ban három főcsoportot — a románt, a csúcsíveset és a reneszánszot — 
képeznek, úgy, mintha az egész épületkomplexusban egy román stilusu 
maghoz a későbbi századokban csúcsíves szárnyak és reneszánsz toldalékok 
épültek volna. Az épület külső alakításának egészen hazai műemlékeink után
zásának kellett volna lennie, a mitől azonban a tervező művész — az ismer
tetés végén kifejtendő okokból — több helyen eltért.

Az épületcsoport egy három oldalról beépített, szabálytalan alakú teret 
fog be, melyhez a Széchenyi-sziget felől egy középkori, védelmi állapotba 
helyezhető hid utánzatán keresztül vezet a főbejáró. A belépőtől balra esik a 
románkori, jobbra a csúcsíves, szemben vele pedig a hatalmas korai és késői 
reneszánsz csoport.

A román épületek egy árkádos kolostorudvar körül csoportosulnak. Az 
udvartól jobbra esik a csoport jellegét megadó kápolna, balra a »palace«, a 
korai középkori váraknak az a része, melyben a várúr lakik. A kápolna három 
hajós, a középső hajó végén egy félkörü apszissal; a hajókat egy középső 
vaskos pillérrel megszakított árkádos oszlopsor választja el egymástól. A hom
lokzatot a főbejáróul szolgáló oromzatos kiugrás képezi, melyet jobbra-balra 
egy~egy vaskos tornyocska támogat és egy, szélesebb felével előreforditott 
torony koronáz. A főbejáró rizalitja teljesen hű gipszmásolata a XIII. 
század elején épült jaáki apátsági templom díszkapuzatának, a mely egyszer-
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smind egyike román építészetünk legnagyobb szabású és leggazdagabban díszí
tett e nembeli alkotásainak. A kapuzat már az átmeneti architektúrát képviseli 
a román stílusból a csúcsívesbe ; befelé kisebbedő hét ívezetből áll, melyek 
közül a három legbelső még félkörü, a négy külső már csúcsíves. Az ívek 
fölött lépcsőzetesen emelkedő fülkékben Krisztus és tíz apostol (két apostol 
a hátsó szárnyra szorult), a külső ívkezdeteknél egy-egy jelképes domború mű. 
Az architektúrának báját nemcsak a szép arányok képezik, hanem az a rend
kívüli gazdag, nagy árnyékhatásu, növényi avagy mértani formákból alakított 
díszítmény, a melylyel a kapuzat pillérei, oszlopai, oszlop fői, vállpárkánya és 
ívezetei mintegy behálózva van. A timpanont a jaáki keresztelő-kápolna ajtójának 
reliefje ékíti. A tornyocskák végződései az építőművész képzeletének szülöttjei.

A kápolna belső arányait annak kicsisége határozta meg, de az egyes 
részletek, mint oszlopfők, oszloptalpak, ablakkeretek stb. mind a jaáki templom 
egyes részleteiről vett gipszmásolatok. A festés — aranyos alapú mozaik
utánzás — mivel e korból reánk mi sem maradt, archaikus modern alkotás.

Az árkádos, keresztboltos kolostorudvar homlokzatát két nagyobb és 
két kisebb (ez utóbbi háromívü) nyílás töri át, a belső árkádokat pedig fel
váltva egyes és kettős oszlopok tartják. Az udvar építészete költött dolog, 
mivel reánk egyetlenegy hasonló, ép alkotás nem maradt; de az oszlopok 
fejezetei, valamint az udvar falát koronázó hatalmas párkány jaáki és gyula- 
fehérvári részletek alapján készült. A palace architektúráját az építő művész 
egészen saját képzelete után alkotta; belsejének négy terme a király fogadó- 
helyiségeül volt berendezve és mint ilyen román Ízlésű modern díszítéssel és 
bútorzattal ellátva.

A történelmi építészet szférájába a palace belseje nem tartozván, azt itt 
figyelembe nem vehetem.

A román csoportot a főbejáró felől egy, a XV. században Felső-Magyar- 
országon dívott építkezésű bástyatorony védi, ez építkezést jellemző négy kis 
saroktornyocskával és a tetőtaréjon egy huszártorony nyal, (olyan a toronynyal 
t. i. mely a tető taréj on mint valami nyergen ül).

A bástyatornyot a csúcsíves épületcsoporttal igen harmonikusan a 
főbejáróul szolgáló törött ívű kapunyitás köti össze, melyet fölül a djakovári 
lőrések koronáznak. A tó felől a román épület a maga vaskos bástyáival, 
magas ormaival és széles terrasszaival, festői csoportozatot alkot.

* * *

A csúcsíves épületcsoport egy — három oldalán beépített, egyik oldalán 
nyílt — négyszögü udvart zár körül. Az ekképen három szárnyból álló épület
nek a középső traktusa — a mely a földszinten és az emeleten egy-egy nagy 
termet foglal magában — a jellegzetes része. A jobbszárny a főlépcsőnek, a 
balszánty a könyvtárnak és egyéb helyiségeknek ad helyet.

A középső traktus úgy méreteiben, mint részleteiben (az udvari homlok
zatot kivéve, mely más motívumokból áll) teljesen hű utánzata hazánk egyetlen 
nagyobbszerübb várkastélya egyik jellemző részének, a XV. századból
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származó vajdahunyadi vár dísz- vagy lovagtermét magában foglaló épület
szárnyának. A tó felőli homlokzat megkapó : férfias erő és egyszerűség, női 
báj és kecsesség talál rajta együttesen kifejezést. Emeletét egy gazdag archi
tektúrájú galéria díszíti, melynek négy erősen kiugró gömbölyű tornyocskáját 
a falazat lábáig lehuzódó erőteljes négyszögéi gyámpillérek hordják. Az alsó 
és felső emeletsor architektúrája közötti ellentét daczára az egész rendkívül 
harmonikus hatású.

A magas tetővel koronázott homlokzat baloldalán egy bástyatoronyra 
támaszkodik, a mely torony szintén a vajdahunyadi vár egyik szépformáju 
— úgynevezett »Nye bojsza« (Ne félj) — tornyának utánzata, jobboldalát 
pedig a csötörtökhelyi (Szepesm.) kápolna szentélyzáródásának utánzása 
apszisszerüen határolja. E kápolna a XV. századból származik és nyúlánk, 
elegáns arányú architektúrájával egyike hazánk legelőkelőbb műemlékeinek.

A Nye bojsza toronyhoz csatlakozik a lépcsőház szárnyépülete. Homlok
zatának tófelőli architektúrája korai gót formákban van tartva vaskos tető
ablakokkal, négy nagy, geometrikus díszszel ékes ablakkal és ezek alatt 
elhúzódó, védelmi czélokat szolgáló lőréses galériával. Stílusa azonban semmi
féle hazai, e korbeli épületre nem emlékeztet.

Ennek az épületszárnynak keskeny, a román épülettel szemközt levő 
homlokzatát két gyámpillér szegi be. Első emelete egy nagy rózsaablakkal ékes; 
három íves nyílással tagolt és gazdagon díszített földszinti arkitekturája a 
főbejáró jellemzésére szolgál.

A tagozatok csoportosításában a kassai dóm (legtökéletesebb csúcsíves 
templomunk; épült a XV. században) egyes részletei vannak költői szabad
sággal felhasználva. E szárnyépület a főbejáró nagy ívéhez egy XV. század
beli segesvári bástyatorony utánzatának közvetítésével csatlakozik.

A kis udvarra néző homlokzat első emeletét egy igen gazdag késői gót 
ízlésű loggia díszíti, mely azonban úgy a mint van, a Mura melletti Bruck 
egyik háza loggiájának utánzata. A loggiát és az épület sarkát határoló két 
gyámpillér között szerényen húzódik meg a csötörtökhelyi kápolna eg\f rend
kívüli kecses, ízléses, kettős ívezetü baldachinuma.

A középső, vajdahunyadi traktus udvari homlokzatának arkitekturája 
egészen költött. A földszint geometrikus díszitményü ablakai előtt, olasz mo
dorú, rövid, vaskos oszlopok és ívek egy terasszt hordanak, melyre az első 
emelet ablakai nyílnak. Magát az emeletet egy erősen kiugró, faszerkezetű 
főpárkány koronázza és úgy ezt, mint a falfelületeket sikerült többszínű, 
gazdag festés borítja. Mindez nagyjában német minta után készült; mert bár 
nálunk is gyakran festették e korban az udvari homlokzatok falait — a mint 
ezt a szepesi, fraknói stb. várakban található maradványok kétségbevonhatat- 
lanul bizonyítják — a maga teljes egészében reánk nem maradt egy homlok
zat sem, vagy legalább ez idáig nincs az azt födő mészrétegtől megszabadítva.

A könyvtárt magában foglaló bal szárnynak udvari — a festett homlok
zathoz támaszkodó — homlokzatát átmeneti (a csúcsívesből a reneszánszba) 
formákkal díszített nyílások törik át, a nélkül azonban, hogy sikerült volna 
fölfedeznem, mely hazai mintát utánoznak. A szárny végét a segesvári kapu-
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torony (u. n. zenélő apostolok tornya) utánzatának impozáns tömege alkotja. 
A XV—XVI. századból származó e hatalmas bástya quadratikus idomú, sar
kain erős támasztó sarkantyúkkal. A koronázó párkányt egy hosszas gyám
köveken nyugvó, védelmi czélokból készült födött galéria helyettesíti; e fölött 
emelkedik a négy alacsony saroktornyocskával díszített tetőzet, mely igen ügyes 
szerkesztéssel megy a négyszögből a nyolczszögbe át. A csúcsot csinos 
bádogsüveg alkotja.

Itt kell megemlítenem, hogy a segesvári toronynak a reneszánsz csoportra 
néző falfelületét egy igen érdekes arkitektonikus emlék díszíti; ez gipsz
másolata a bautzeni (Szászország) városháza egyik díszítményének, melynek 
fülkéjében Hunyadi Mátyás király portraitszerü képmása foglal helyet. Művészi, 
jellegzetes, a nagy királyra vonatkozással biró német munka.

A segesvári torony és a csötörtökhelyi kápolna közötti falterületen egy 
nyílt lépcső húzódik az első emeletre. Faszerkezetű födelét nyomott ívek, 
durva, tömzsi oszlopok hordják ; az egésznek azonban igen festői hatása van. 
E lépcső a keresői (N.-Küküllőm.) kastély lépcsős és már reneszánszkori 
tornáczának utánzata.

A csúcsíves épületcsoport belső arkitekturájának egy részét is itt kell 
tárgyalnom. Nem az egészet, mert azok a helyiségek, melyeknek szoba
jellegük van, inkább a lakásberendezési csoport körébe tartoznak és ott 
beszélendők meg. Azok a helyiségek azonban, melyeknek alakítása emlékszem 
jelleget ölt — mint p. o. a lépcsőházak, csarnokok stb. — még a szorosan 
vett arkitektura ismertetése alkalmával tárgyalandók.

Ebben az épületben ilyen először a nagy lépcsőház. Széles, boltozott 
csarnok, melyet két íves oszlopsor 3 hajóra oszt. A középső hajóban vezet 
fel a lépcső, a két szélső hajó közlekedésre szolgál. Az egész az Anjou-kori 
csúcsíves építészet jellegét viseli magán, a nélkül azonban, hogy bárminemű 
létező műemlékünk utánzata volna, a miért is csak mint igen sikerült archaikus 
modern építészet érdekel bennünket.

A középső traktusnak egymás fölött fekvő földszinti és emeleti két nagy 
terme, a mint mondottam, a vajdahunyadi vár dísz- vág}' lovagtermének úgy 
méretekben, mint részletekben hű mása. Az alacsonyabb földszinti és a ma
gasabb emeleti boltozott csarnokot egy középső oszlopsor két hajóra 
osztja.

Az oszlopok nyolczszögletüek, gazdag lombdíszes, czímeres, szalagos 
fejekkel.

A keresztboltozatoknak rendkívül erős bordázata van. A falfelületeket 
részint vajdahunyadi festett ékítmények, részint e korbeli vagy még koraibb 
székely templomok szent László-legendáit ábrázoló falfestményeinek másolatai 
borítják. A lovagteremből a segesvári bástyatoronyba vezető hosszúkás helyi
séghez a bártfai városház tanácsterme szolgáltatta a motívumokat, mig a 
bástyatorony földszintjén levő szobácska a szepeshelyi »hiteles hely« (irattár) 
utánképzése.

Fölemlítendő az emeleten még a könyvtár (a bártfai tanácsterem fölött; 
alacsony boltozott helyiség, melyet egy középső íves oszlopsor két hajóra oszt.

7 tí
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Stílusa az egészen korai reneszánsz; architektúrája a cesenai (Olaszország) 
könyvtár architektúrájának másolata, azzal a különbséggel, hogy a cesena 
háromhajós. E helyiség azért készült a cesenai könyvtár mintájára, mert ezen 
a mai napig épségben fennmaradt e könyvtárt Mátyás király idejében annak 
az olasz iskolának a tanítványa építette, mely iskolából kerültek ki a Mátyás 
építészei is. Valószínű tehát, hogy Mátyás könyvtárának architektúrája a cese- 
naihoz hasonló lehetett.

A kön5Tvtár mellékhelyiségéül szolgáló terem mennyezete a maksai (Három
székül.) református templom XVII. századbeli mennyezetének másolata. A fából 
szerkesztett mennyezet egészen sík és reneszánsz módon profilozott léczekkel 
hosszúkás kaszettákra van osztva. A kaszettákat kék alapon polikrom festésű, 
tiszta magyar növényi ornamentika, a legváltozatossabb motívumokkal tölti ki. 
A rajz kissé durva, de a kompoziczió igen eredeti és érdekes ; a polikromia 
harmonikus. Szóval az egész igen jellemző, specziális magyar zamatu alko
tást képvisel.

Meg kell említenem még a csúcsíves épületcsoport udvarát díszítő igen 
szép kutat. Ez a pozsonyi u. n. »Mátyás király« kútnak — egyetlen nagyobb- 
szabású régi nyilvános kutunknak — hű mása. Eredetije 1520-ban készült.

* * *

A reneszánsz épületcsoportnak tervezésénél az volt a feladat, hogy annak 
az előző korszakokéhoz képest, hasonlíthatatlanul nagyobb mennyiségű tör
ténelmi érdekességü tárgyat kell befogadnia. E csoportnak tehát a legnagyobb 
beépített területe van, még pedig elég szabályosan beépített területe, mert a 
jó világítás és a kényelmes közlekedés szükségessége nem engedte meg az 
épületrészeknek azt a festői csoportosítását, a mint az az alig néhány termet 
magukban foglaló román és csúcsíves épületeknél történt. A homlokzatok 
tagolásának nagy nehézségei miatt nem is lehetett azokon a stilus egyes vál
fajait olyan kronologikus sorrendben bemutatni, a hogy az a csúcsíves épü
letnek külső homlokzatán elég következetességgel teljesittetett. Korai és késői 
reneszánsz, barokk és rokokó itt meglehetős összevisszaságban váltakozik, a 
mint éppen a belső beosztásnak megfelelő külső falfelület az egyes válfajok 
bemutatására alkalmasnak mutatkozott. Kár az is, hogy az elszigetelten álló 
-épületet mi sem — egy galéria, fal vagy akár csak egy ív is — köti össze 
a csúcsíves épülettel. Ez a nagyon is szükséges összeköttetés megvan a 
román és gót csoport között, viszont annak hiánya a gót és reneszánsz-épü
let között igen érezhető, mert a kettő közötti szerves összefüggést erősen 
meglazítja. Úgy tudom, hogy e kapocs nem a tervező építész hibájából, hanem 
pénzügyi tekintetek miatt maradt el. A csúcsíves épület-csoporttól, a tó 
partján, a reneszánsz-épület felé húzódó bástyavonal e kapcsot nem 
helyettesíti.

A reneszánsz-épület egy szabályos négyszöget képez, melynek a törté
nelmi csoport udvara felé fordított főhomlokzata, barokk modorban, homoruan
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befelé hajlik. Mig a román és csúcsíves épületnél egy-egy traktus képviselte 
a korszak specziális jellegét, a reneszánsznál ez a Mária Terézia-stilus- 
ban alakított homorú homlokzat jelképezi a reneszánsznak azt a válfaját, 
mely hazánkban leginkább el van terjedve. Készakarva mondom, hogy jel
képezi, mert annak a reneszánsz épületen történt alakításához csak igen kevés 
mérvben kölcsönöz Buda, Gödöllő és Gyulafehérvár motívumokat, mig Bécs 
azokat ontja.

A homlokzat főtengelyében emelkedik egy magas eliptikus kupola és 
kupolás pavillonokban végződik a meghajlított két homlokzatszárny is. A föld
szintet sima quaderozás és sisakokkal ékesített zárókövek, az emeletet magas 
félköríves ablakok, kettesével csoportosított oszlopok és kariatidokban végződő 
izenák díszitik. „

A sarokpavillonok a bécsi császári palota téli lovagló-iskolájának pavil
onjáról vannak másolva, mig a középső kupola felső részéhez a gyulafehérvári 
várkapu szolgált mintául. A főpárkányt megszakító törött oromzatok és azoknak 
czímeres és figurális díszítményei túlságosan nehezek.

A reneszánsz épületnek a csúcsíves csoportra néző homlokzatán két 
igen érdekes magyarországi műemlék utánzata köti le figyelmünket: a közép- 
tengelybe/eső toronytól balra az eperjesi Rákóczy-ház (XVI. sz.), jobbra pedig 
a lőcsei városház loggiái (XVI. sz.). Ez utóbbinak szellős árkádjai, a földszint 
és az első emelet architektúrája közötti viszony, olasz befolyásra vallanak; 
mig a Rákóczy-ház a lengyel építészet nyomait viseli magán, de — a mint 
czikkem történeti bevezetésében említettem — a reneszánsz tagozatoknak 
csak hazánkban található különleges csoportosításával.

A földszintnek apró ablakait még csak a legegyszerűbb tagozatok sze
gélyezik, de az emelet már gazdagabb. Architektúrája egészen a hegyesvidéki 
faházakra emlékeztet, nemcsak a könyökmagasságban az egész homlokzaton 
végigfutó, határozottan fajellegü balusztrádjával, de a hármasával csoportosí
tott ablakainak szemöldpárkányával is. A szép csukott erkély gyönge kiugrása 
már inkább kőszerkezetre vall. Jellegzetes a kiváló díszü koronázó-párkány, 
mely maga majdnem egy emeleKmagasságu. Ez egy erősebb pillérekkel meg
szakított vak árkádsor, az árkádok mélyedéseiben magyaros szgrafittó díszít
ményekkel.

Talapzata egy csinos tagozásu gyámköves párkány, koronázását pedig 
egy finom, fogsoros párkány fölött a középkori várak felső szélének csor- 
bázatából kifejlődött és reneszánsz konszólokkal és tagozatokkal díszített motí
vumok képezik.

Az egész egy igen díszes és eredeti alkotás.
Nem mondhatok annyit a korai barokkstilus képviseletében a homlokzat 

közepébe iktatott toronyról, mely a lőcsei városház tornyának utánzása. Ez 
egy csúcsíves szerkezetű tömegnek minden érdek nélkül szűkölködő barokk 
mezbe való bújtatása, melynél sokkal különbet találhatunk akár Nagyszom
batban, akár Kassán, akár Győrben stb.

A reneszánsz épületnek tó felőli homlokzatáról el lehet mondani, hogy 
igen harmonikus épitőművészeti alkotás; de az épitész fantáziája itt már olyan
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A magyar-dályai (udvarhelymegyei) ev. ref. templom mintájára kifestett helyiség.

Rákóczy-házéhoz rokon felsőmagyarországi szgrafittós díszítményekkel és egyéb 
motívumokkal ékes, a nélkül azonban, hogy megnevezhető volna az a mű
emlék, mely egyben vagy másban mintául szolgált. A balra eső sarokpavillon 
pedig egy Blois-ból vagy Chambord-ból ideültetett korai franczia reneszánsz
M a t l e k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 6

szárnyalást engedett meg magának, a mely az ügy érdekében nem lett volna 
megengedhető. Két szélső és egy középső bástyaszerü tornyos rizalit tagolja 

' ezt a homlokzatot. A középső rizalit és a mellette levő két beugró szárny a
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alkotás, mely kétségkívül igen díszíti az épületet, de a melyhez a magyar- 
országi építészetnek soha semmi köze sem volt.

A jobbpavillon felső végződésének a brassói Katalin-bástyatorony 
(XVII. sz.) szolgált mintául, mely a maga gömbölyű saroktornyocskáival és 
a vaskos testből hirtelen csúcsosba átmenő végződésével igen jellegzetes kép
viselője e korbeli várépítészetünknek. Ugyancsak e tornyon talált a bártfai város
háznak egy igen szép, korai reneszánsz, polikrom díszítésű erkélye elhelyezést.

Végezetül a negyedik homlokzat, metyet követve visszatérünk a főhomlok
zathoz, azt akarja demonstrálni, mint válik a bájos rokoko-architektura lassan 
szárazzá és unalmassá és igy miként készíti elő a talajt a Louis XVI. és 
empire építészet befogadására. Miután a rokoko stilus unos-untig képviselve 
van a főhomlokzaton, szerintem sokkal helyesebb lett volna itt egy Louis XVI. 
(egri liczeum) vagy empire (Budáról, Pestről, Pozsonyból vagy Sopronból) 
hazai homlokzatot bemutatni, mely utóbbi stilus a század elején Magyarorszá
gon nagyon divatos és kedvelt volt és igy annak hiánya a történelmi csarnok 
architektúrájában mivel sem menthető.

Hátra volna még az épület belsejének arról az architektúrájáról — mely 
a csúcsíves csoport hasonló fejezeténél elmondottak értelmében még itt tár
gyalandó — beszélni. Föladatomat meglehetősen rövidre szabhatom. Mert a 
belső építészeti alakitás itt vagy szobák, termek díszítésének jellegével bir s 
akkor inkább a lakásberendezési csoport ügykörébe tartozik; vagy pedig mint 
a nagy lépcsőház, a földszinti és emeleti, vesztibül s a galeriék architektúrájá
nak csak barokk jellege van, minden határozott vonatkozás nélkül hazai 
építészetünknek valamelyik alkotására, a mely esetben szintén nem szükséges 
vele itt behatóbban foglalkoznom.

Két dologra azonban ki kell terjeszkednem. Az egyik az esztergomi székes- 
egyház Bakócz-kápolnájának teljesen hű utánépitése. Ez a művelet építé
szetünk tanulmányozhatása czéljából nagyon üdvös volt, mert a nevezett 
kápolna, hazánk korai reneszánsz építkezésének egyik gyöngye, sőt úgyszólván 
reánk maradt egyetlen nagyobb alkotása. Ezt a kápolnát Bakócz Tamás esz
tergomi érsek magának mauzóleumul szánta és eddig teljes biztossággal meg 
nem nevezhető firenzei épitészszel 1507-ben a régi székesegyház mellé külön
állóan építtette. A török hódoltság alatt a mauzóleum annyira megrongáló
dott, hogy azt később lebontották és a régi állapothoz hűen hagyott belső 
burkolatát az új dóm egyik mellékkápolnájában rekonstruáltan fölállították, 
csakis a kupola dobja fölötti, teljesen elpusztult boltozatot építvén újra. 
A kápolna alaprajza nem egészen szabályos görög keresztalaku. A rövid 
keresztszárak dongaboltozatosak, gazdag kaszettás díszítéssel. A kupola a 
quadratikus alapból pendentifsek (homorú boltozatok a négyszög sarkaiban, 
melyek a négyszögből a körbe való átmenetet közvetítik) segélyével épül föl; 
a pendentifsek kerek medaillonokban czímereket hordanak, a díszes párkányt 
szép korintusi oszlopok tartják. Az egész építmény az eredetiben hazai vörös már
ványba vésett mesteri munka, itt persze csak festett gipszmásolatokban utánozva. 
Fehér márvány oltárát, melynek gyönyörű architektúrája van, Andrea Fented 
készítette.
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A másik dolog, melyet itt kell megemlítenem, azok a magyar ornamen
tikával beszőtt mennyezetek, a melyekkel Huszka József — hazai ornamen- 
tális kincsünknek fáradhatatlan kutatója — néhány vesztibült és lépcsőházat 
díszített. Ezek részben a maguk egészében teljesen hű utánzatok, mint például 
a brassói torony földszinti dongaboltozatának kifestése, mely a dályai (Udvar
helyül.) ref. templom szentélyboltozata díszítésének másolata. Az eredeti a 
XVI. század végéről való; sárga alapra festett jellegzetes nagy zöld lomboza- 
tos dísz, virágai rajzában a magyaros motívumok kétségbevonhatatlan befolyá
sának bizonyítékával.

A dongabolt melletti lapos mennyezetnek virágos dísze a csikdelnai 
r. kath. templom kaszettás mennyezetének (1613) virágait utánozza.

Részben a mennyezetek díszítése eredeti motívumok felhasználásával 
terveztetett, mint azt ugyancsak a brassói torony lépcsőjének boltozatán és 
az emeleti vesztibül mennyezetén látjuk. Az előbbinek szegélyéhez a székely 
kapuk felső kimetszései szolgáltatták a motívumokat, a virágdíszhez pedig az 
enlaki unit. templomnak 1668-ban készült festményei szolgáltak mustrául. 
A szalagdiszek a sepsibesenyői templomból (1689) valók. A vesztibül meny- 
nyezetének díszitményei a m.-dályai (1630), az enlaki (1668) és a delnai (1613) 
templom-mennyezetekből kerültek ki.

A franczia reneszánsz pavilion belső boltozatához a csiksomlyói búcsú- 
kápolna (1678), a köpeczi ref. templom (1767) és a martonfalvi ref. templom 
(1754) mennyezet-festései adták a motívumok legnagyobb részét.

Ezek az itt-ott kezdetleges, sok helyütt azonban finom és sohasem 
rikító szinü, magyaros zamatu díszítmények fényes világítást vetnek ezeknek 
az egyszerű embereknek (a milyenek bizonyára készítőik voltak) nemes törek
véseire : hogy az emlékszem díszítésbe a magyar elemet fölvegyék. E kísérle
teket hazai építészeinknek gondosan kellene tanulmányozni és az elejtett 
munka fonalát újból fölvenni, mert ezekben az alkotásokban nemzeti művé
szetünknek egész kincses bányája fekszik.

* * *

A fönnebbiekben adtam a történelmi kiállítás architektúrájának tanulmányát 
és igy föladatom első részét befejeztem. Szinte furcsának találom, hogy szak
ember létemre nem az épületek alaprajzi megoldásában, hanem azok külsejé
nek alakításában keresem a megoldást. De az olvasó tudni fogja, hogy ebben 
az esetben igy kellett eljárnom, mert a történelmi csarnoknál a máskor 
fődolog, az alaprajz, háttérbe szorul a homlokzatok alakításával, ezzel az élő 
hazai műtörténelemmel szemben.

Hogy a csarnok architektúrájához fűzött igényeket sikerült-e kielégíteni 
avagy nem, az kitűnik magából az ismertetésből. Jó lélekkel mondhatom, 
hogy igen.

Bemutatóra került román építészetünk legjelesebbike, a jaáki templom ; 
csúcsíves stílusunkat Vajda-Hunyad, Kassa, Csötörtökhely, a reneszánszot és 
válfajait Eperjes, Lőcse, Brassó, Bártfa, Esztergom, Gyulafehérvár, Gödöllő stb.
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képviselik. A jelleget adó műemlék mindegyik korszakban szerencsésen van 
megválasztva és az egész konglomerátum mégis oly ügyesen összehangolva, 
hogy sehol semmi bántó diszharmónia, rikító ellentét nem zavarja a tanulmá
nyozót. Kétségtelenül hibák is követtettek el, melyek között még a legkisebb 
az, ha az építész saját fejéből komponál valamit, mikor az alakítandó hom
lokzat architektonikus megoldásának megfelelő hazai mintát nem talál. Utóvégre 
neki az összbenyomásra is figyelemmel kell lenni és a szomszédos architektúra 
miatt kénytelen néha elhagyni olyan motívumot, a mi külömben műtörténelmi 
tekintetben megfelelő lett volna.

Nagyobb hiba az, ha 1. a tervező művész építészetünknek egy egész 
korszakát — az empire stílust — a csarnok architektúrájában képviseletlenül 
hagyja ; 2. ha idegenből másol oly műemléket (a Mura melletti Bruckból való 
loggiák), melynek stílusának megfelelő nálunk is van és 3. ha saját művészi 
hajlamainak kielégítésére egy, nekünk teljesen idegen architektúrát (a franczia 
reneszánsz-pavillont) iktat ötletszerűen hazai műemlékeink közé. Ezek már 
művészi kapriczból vagy kellő utánjárás hiányából eredő mulasztások és igy 
súlyosabban' esnek számításba.

E mulasztásokat azonban igen sok körülmény menti. Menti először, 
— a mint czikkem bevezetésében mondottam — hazai műemlékeink fölvételének 
hiányossága és hézagossága, minek következtében a tervező művésznek meg
bízhatatlan vázlatokból, régi ujság-illusztrácziókból, kezdő tanulók fölvételeiből 
stb. kell az egyes motívumokat jól-rosszul beszerezni. Menti az épület összes 
terveinek kidolgozására rendelkezésre állott rendkívül rövid határidő (alig egy
negyed esztendő!) a mi, ily mű megteremtésére, mikor a szükséges forrás
munkák is hiányoznak, nevetségesen csekély. Igazán, csak a tervező művész
nek a tárgy iránti nagy lelkesedése, ügybuzgósága és az a lelkiismeretesség, 
a melylyel a hiányzó fölvételeket lehetőleg pótolta, eredményezte, hogy a 
történelmi csarnok architektúrája, hibái daczára nemcsak a szigorú kritikát 
kiállja, hanem hogy az valóságos revelácziószámba megy; revelácziója annak, 
hogy a különböző építési korszakok specimenjeinek hű utánzása mellett lehet 
egy egységes és festői hatású egészet megépíteni, a mellett, hogy az mint 
kiállítási helyiség is teljesen használható.

Azokat az óriási nehézségeket, a melyeket a különböző stilusu és tömegű 
épületeknek egymással való összekapcsolása, egyik és másik architektúrájának 
egymásba való átmenetele, ennek az átmeneteinek a közvetítése okozott, 
A/pár Ignácz építőművész, a történelmi csarnoknak tervezője és építője nagy 
művészettel oldotta meg. Az átmeneteknek ezek a megoldásai is egyik erős 
oldalát képezik a történelmi csarnok sikerült architektúrájának.

I I .  M ű e m l é k e i n k  f ö l v é t e l e i  é s  é p í t é s z e t i  r é s z l e t e i .
Ha a történelmi kiállítás szervezetében egész végig megmaradt volna az a 

szellem, a mi azt kezdetben áthatotta, akkor nem lett volna szabad annak keretén 
belől különir odaírni, hadtörténelmi, építészeti, iparművészeti stb. kiállítást rendezni, 
hanem miként az egyes korszakok épületcsoportjait, úgy az ezen korszakba
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tartozó összes kiállítási anyagot együtt kellett volna tartani, hogy a szemlélő 
a korszak egész kultúrájáról egj^séges benyomást kaphasson. Ez azonban 
különböző okok miatt, melyeknek fejtegetése nem reám és nem e czikkbe 
tartozik, nem volt kivihető. így az építészeti rajzolt emlékeink mindannyia a 
reneszánsz épület földszintjén volt kiállítva, mig a természetben vagy gipsz
másolatban bemutatott részletek három épületcsoportban szétszórtan és össze
keveredve — a mint a rendelkezésre álló hely megengedte, vagy a helyiség 
díszítése megkívánta — találtak elhelyezést. Hogy tehát az egyes korszakok 
építészeti emlékeiről világos fogalmunk legyen, tanulmányozásukban az épü
letek architektúrájának ismertetésétől eltérő módot kell követnem ; vagyis tekintet 
nélkül arra, hogy e részletek melyik épületben voltak kiállítva, a szóban forgó 
korszaknak összes — rajzolt vagy természetben kiállított — emlékeit együt
tesen és egyszerre kell tárgyalnom.

*- * *

Hazánknak románkori fényes vallásos architektúráját alig 60 tervrajz, de 
a maga egészében lemásolt jaáki templomkapuzaton kívül még 104 eredeti 
vagy gipszmásolatban bemutatott építészeti részlet képviselte a történelmi 
kiállításon. És miután eddig több mint 400 román stilusu műemléket — vagy 
annak maradványait — ismerjük Magyarországon, feltűnő a fölvételeknek 
hézagossága; ellenben a kellő számban levő természetes nagyságú részletek 
teljes világítást vetettek a korszakbeli építészeti tagozatoknak és díszítéseknek 
fölfogására, kivitelére és rámutattak az iskolára, melyből konczepcziójuk kikerült.

A román stilus elejéről, szent István bazilikális építkezéseiről, épen semmi 
fölvételünk nem volt. Pedig a székesfehérvári templomot Henszlmann annak idejé
ben a lehetőségig feltárta volt, de nem volt rajz az egész kiállításon, mely egy 
szent Istvánkori bazilikának alaprajzát és ebben az apszisnak, a tornyoknak 
stb. alakításában nyilvánvaló hazai különlegességét bemutatta volna. Annál 
gazdagabb volt kiállításunk e kornak építészeti részleteiben. Székesfehérvárról 12, 
Pécsről 13, Szegzárdról 3, Esztergomból 5 oszloptörzs, oszlopfej és láb, arki- 
volt, dombom mű stb. képviselte az építészeti tagozást, annak rendkívül gazdag, 
változatos és Ízléses díszítési módját, az eleinte csak olasz, később franczia 
befolyásokat. Igen jellemző volt egy székesfehérvári arkivolt akantuszszal 
és szőlőindával behálózva, egy hasonló pillér és 4830) több relief lap friz 
oszlopfő és talp egy üvegmozaiktöredék. Még gazdagabbak a pécsi székesegyház 
maradványai (szobortöredék oszlopfő pillér, törzs és láb boltozatzárókő arkivolt 
stb.), melyek feltűnő rokonságot mutatnak a székesfehérváriakkal és melyeken 
igen jól lehet még az egykorú befestést tanulmányozni. A két szegzárdi apátsági 
templomból való oszlopfő és az akantusz gazdag fonatos díszükkel ravennai 
mintákra emlékeztetnek és becses — talán hazai munkásoktól készített — 
darabok voltak az esztergomi e korbeliek között is.

A későbbi román korszakot (XI. század vége, XII. század) képviselte első 
sorban a gyulafehérvári templom 16 rajzlappal és 8 oszlop- és pillérrészlettel. 
A gyulafehérvári egyike legnagyobbszabásu templomainknak, igen szép orna-
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mentális és figurális románkori díszszel, melylyel vetekednek a később hozzá
épített gót és reneszánsz részletek. Azután az iliai templomnak gazdag 
főbejárója a bodvai apátsági templom igen szép alaprajzával, az egyszerűbb 
csütörtöki, szemeti, haraszti, érdekes lóherlevél alakú szentélyzáródás,) temp
lomok stb.

A XIII. századi átmenetkori (a román stílusból a csúcsívesbe) építészet 
legtökéletesebben volt a történelmi kiállításon képviselve. Itt voltak a jaáki 
apátsági templom — hazai építészetünk egyik legremekebb, a franczia iskola 
hatása alatt készült építményének — fölvételei 12 rajzlapon, a jaáki keresztelő 
-kápolna 3 rajzlapon és ugyanazoknak építészeti és figurális részletei. Ide 
tartozik különben a történelmi kiállítás román kápolnájának egész kapuzata, 
mely — a mint az épület leírásában mondottam — a jaáki templom portál
jának gipszmásolata. A zsámbéki templomról egynéhány igen szép részlet 
és a földvári templomnak érdekes, vadászjeleneteket ábrázoló oszlopfői.

A profán építkezést csak Lakompak vára állítólag e korbeli részének 
fölvétele és a visegrádi várnak úgynevezett Salamon-tornya képviselik.

Sajnos, hogy a román emlékek fölvételei között nélkülöztük a pécsi, 
lébényi, szepesváraljai, harinai, ócsai, apátfalvi, tótaki, vértes-szent-kereszti stb. 
templomokat.

* * *

Mig románkori építészetünk kiállítását kevés felvétel és sok eredeti 
vagy másolt részlet képezte, addig csúcsíves architektúránk elenyésző csekély 
mennyiségű építészeti részlettel, de annál több fölvétellel szerepel a törté
nelmi kiállításon. Ez utóbbinak részben az az oka, hogy az ötvenes-hatvanas 
évek tudós arkeológusai és építészei a csúcsíves stílust tanulmányoz
ták — és igy rajzolgatták is — előszeretettel, részben pedig az, hogy úgy a 
budapesti műegyetemnek, mint a bécsi képzőművészeti akadémiának hallgatói 
tanulmányútjaik közben szintén majdnem kizárólag a csúcsíves építészet 
emlékműveit vették föl. Hogy eredeti részlet kevés volt a kiállításon, az meg
magyarázható azzal, hogy csúcsíves műemlékeink nem pusztulván el annyira, 
mint a románkoriak, részleteiket is kevésbbé hordták e l : de hogy gipszmásolat 
oly kevés volt — sőt ha a figurális alkotásokat leszámítjuk, majdnem semmi 
— az mással nem, mint a pénzszűkével magyarázható meg. Igen sajnos, 
hogy ennek következtében a fölvételek gazdagsága daczára csúcsíves építé
szetünk minden részéről nem alkothattunk magunknak tökéletes képet.

Csúcsíves építészetünk fölvételeinek kiállításában sűrűn találkoztunk a 
vallásos architektúra műemlékei mellett a profán építészet műveivel is ; váraink 
legnagyobb része e korból való és a polgári lakóházak szinte ekkor kezdettek 
emlékszerübb architektúrával alakíttatni. Mindamellett — a mint bevezetésem
ben megemlitettem — csúcsíves építészetünk a többi országokéhoz viszonyítva 
szegényes.

A lőcsei plébániatemplomról — csúcsíves csarnok-templomainknak egyik 
legkorábbikáról és legtökéletesebbjéről (XIII. század) — egy perspektivikus 
kép adott halvány fogalmat; szép alaprajzát mi sem mutatta. Az 1290-ből
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származó kassai szent Mihály kápolnát különösen homlokzatijornyocskája teszi 
nevezetessé. Pozsonynak gyönyörű műemlékei közül két korai csúcsíveset 
talátunk: a franciskánusok templomát (XIII. század) hazánknak legszebb művü 
tornyával és a párisi saintechapelle elegáns architektúrájára emlékeztető szent 
János-kápolnájával, meg a Clarissák templomának tornyát. A XV. századból 
származó csütörtökhelyi kettős kápolnát (szentélye utánozva a csúcsíves épület- 
csoportban) öt rajzlap képviselte. Legnagyobbszerübb műemlékünket, a kassai 
dómot (XIV—XV. század) elég kimerítően ismertette 12 rajzlap. Ennek a 
dómnak a kapuiról valók voltak azok az igen jellegzetes domború művek 
kiállítva, melyek erőteljes kivitelben az utolsó Ítéletet, Krisztust a keresztfán, 
a gethsemáni-kertet, szent Erzsébet könyörületes cselekedeteit stb. ábrázolják; 
ugyancsak innen származik négy vízköpőnek a gipszmásolata is.

E korbeli a szép máriafalvi templom, a szászsebesi, segesvári, zborói 
— hazánk egyetlen kápolnakoszoru kísérletével —, a kis-szebeni stb.

Kolostortemplomainkat a szécsényi és a garam-szent-benedeki vártem
plomainkat a körmöczbányai, templomerődjeinket a prázsmári és szászhermánjá 
képviselték. A templomok díszítéséről és egyes felszereléséről a topporczi és 
szmrecsányi templomok gyönyörű mennyezet-festései, a csetneki szentélyszék, 
a kisszebeni oltár predellája és egyéb díszítményei stb. nyújtottak fogalmat.

Várkastélyaink közül országunkban a legérdekesebb és a legművésziebb 
a vajdahunyadi, melynek egyik traktusának utánzata a csúcsíves épület
csoport külső architektúráját annyira érdekessé teszi; kilencz tervrajza kime
rítően ismertette e kiváló műemlékünket. Képviselve volt azonkívül e korból 
a sólymosi, a lublói, szepesi, árvái, zólyomi stb. vár, a segesvári kaputornyok 
az emlékszem pozson}Ti várkapu stb.

A csúcsíves korszak polgári építményei közül az egyetlenegy pozsonyi 
városháza — XIII. század — volt bemutatva, mig a XV. századbeli bártfai 
városháznak csak néhány reneszánsz részlete volt látható.

Egy gipszöntvény a gyulafehérvári templom csúcsíves főkapuja szép művü 
arkivoltját mutatta be, a kőrészletek Esztergomból a véső kitűnő kezeléséről 
tesznek tanúbizonyságot.

A sok tervrajz daczára, fájdalom, több jellegzetes — e korbeli emlékmű 
hiányzott a kiállításról: igy a budai, a bártfai, a szakolczai és soproni benczés- 
templom ; a szepesváraljai, a győri kápolna ; _a lékai, gácsi, fraknói vár stb. stb. 
Ellenben a Mátyáskori budai királyi palotát ábrázoló gipszdomboru mű arról 
alig adott halvány fogalmat.

A történelmi kiállítás historikumában megemlítettem volt, hogy mily 
rosszul állunk reneszánsz stilusu épületeink fölvételei dolgában, és hogy éppen 
ez a nagy hiány volt egyik indító oka annak, hogy a történelmi kiállítás 
épületei a leirt módon terveztettek.

Kiállításunk an}^aga ez állításomat frappánsul bizonyítja. Reneszánsz 
stílusunkat a Bakócz-kápolnán kívül 41, mondd negyvenegy darab építészeti 
részlet, vagy annak másolata és mindössze 86 fölvétel képviselte. Azt a stílust,
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a mely válfajaival együtt több mint 300 esztendeje dívik hazánkban! Mely 
a török hódoltság után a megrongált templomokat átalakította, megszámlál
hatatlan újat emelt, arisztokracziánknak kastélyokat, polgárságunknak házakat 
épített. A kiállított fölvételeknek túlnyomó része a XVI. századból való; a 
XVII. század már csak alig egy-kettővel volt képviselve, mig a XVIII. század
ból nem volt egyetlen egy sem.

Mátyás király korabeli reneszánsz műemlékeink kivétel nélkül elpusztul
ván, azokat csak nehány — eredeti példányban bemutatott — töredék képviselte. 
Ilyen mindössze hat volt. Köztük négy, igen dús díszítésű pillér- és tagozat
darab vörös márványból, a Mátyás és egy Anjou liliomos czímerrel (valószínű
leg a budai királyi palotának töredékei). Minden tekintetben elsőrangú munkák, 
a XV. század olasz reneszánsz művészetét jellemző sajátságokkal. Kettő pedig 
timpanon ugyancsak vörös márványból; az egyik Mátyás czímerével a budai 
váriakból való, a másik, mely egy díszes keretben egy igen szép Madonnát 
ábrázol karjain a gyermek Jézussal — a visegrádi királyi palotából származott. 
Mindannyija úgy az olasz építészek nagy művészetét, mint a király előkelő 
ízlését dicséri. Az e korszakból való, egy pécsi és két budapesti pastoforiumról 
sajnos nem készültek gipszmásolatok.

A föntebbi műemlékekhez legközelebb áll az esztergomi Bakócz kápolna 
(1507-ből), melyről azonban a reneszánsz-csoport arkitekturájának tárgyalása 
alkalmával már megemlékeztem. A Bakócz kápolnához tartozik egy püspöki 
szék (vörös márványról vett gipszmásolat), gazdag díszítésű fülke mintájára 
alakítva és e korból való az ugyancsak Esztergomban talált igen szép dom
ború műves friz is, melynek gipszmásolata volt kiállítva. Utána jön a kis- 
szebeni templom déli kapujának fölvétele, mely kapu 1510-ből származik és 
Raguzai Vincze építőmester műve. A gyulafehérvári templom reneszánsz oldal
kapuja (5039) szintén a XVI. sz. kezdetéből való és Lászai János erdélyi 
főesperes készíttette (f 1523). Négyszögü előcsarnok, homlokzatán gazdag 
architektúrával és egy kiválóan érdekes és díszes belső ajtókerettel, melynek 
eljes nagyságú gipszmásolata volt kiállítva. Kompozicziója emlékeztet a Bakócz- 
kápolna architektúrájára, részleteiben azonban annál naivabb, erőteljesebb és 
durvább. Erről az előcsarnokról származik Lászai emléktáblájának keretje meg 
egy homokzat-részlet és ebből, az időből való egy ablakkeret Pécsről, Szak- 
máry György püspök czímerével, meg a mennyői templom vörös márvány 
keresztelő kútja. E korbeli polgári emlékeinket a lőcsei volt gróf Csáky-ház 
udvarának, egy eperjesi ház csarnokának és a pozsonyi városház (épült 
1420—1558-ig) udvara árkádjainak, a bártfai városház egyes részleteinek föl
vételei képviselték.

Valamivel későbbi eredetű, de még a XVI. századból való a késmárki 
Kampanile felső része, lőréses párkányával és szgrafittóival, két bártfai ház 
kapuja, az eperjesi Rákóczy-ház és egy másik lakóház homlokzata, több lőcsei 
ház — köztük a Thurzó-féle házak. Mind a lengyel befolyás nyomait viselik 
magukon.

Érdekes, önmagában álló korai reneszánsz kis mű a Serédy Gáspár 
emlékkápolnája Bártfa mellett.
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Az e korszakbeli igen érdekes várkastélyainkról meglehetős teljes képet 
nyújtottak a kiállított fölvételek. Első helyen említendő a sárospataki vár 
donjonja. Ezt a quadratikus alaprajzú őrtornyot Perényi Péter kezdi 1534-ben 
díszíteni; 1541-ben egy Alexander Sandrini nevezetű kőfaragó dolgozik rajta. 
Úgy kívül, mind belül, gazdag reneszánsz díszitménynyel van alakítva, 
pompás ajtókkal, ablakokkal, kandallókkal, intarziákkal stb. Korban közel esik 
hozzá a selmeczbányai Újvár, mely 1564-ben épült. Jóval későbbiek a savnyiki 
nedeczi és micsinyei várkastélyok, meg a késmárki Thököly-vár, ez utóbbiban 
szép csorbázatos főpárkány és szgrafittók. Az 1630-ban Sorger Mihálytól 
építtetett fricsi várkastélynak egészen francziás alaprajza van, ékes főpárká
nyában érdekes (magyar vonatkozású) szgrafittókkal-

* * *

A barokk-korszakot egyetlenegy fölvétel, az 1709-ből való eperiesi zárda
templom kapuja képviselte.

A rokokóból egy fölvétel sem volt; egy pilaszter-fejezet gipszmásolata a 
pozsonyi alamizsnás szent János-kápolnából három figurális gyámkő ugyanonnan 
képviselték e korszakbeli egész architektúránkat. Sem az e korszakbeli nagy
szabású nagyszombati, győri, fehérvári stb. templomokból, sem az eszterházi, 
keszthelyi, kismartoni stb. kastélyokból, sem Pozsony, Sopron, Pest és Buda 
s más nagyobb városunk polgári házaiból, nem volt egy fölvételi rajzlap sem 
a történelmi kiállításban.

* * *

A hazánk építészetéről vázolt kép nem tökéletes, ha abból-a másfélszáz 
éves török hódoltság alatt keletkezett mohamedán műemlékek, nemkülönben 
ha a görög egyházi építkezésnek emlékei hiányoznak.

Történelmi kiállításunk ilynemű fölvételekben is igen szegény volt.
Számos görög egyházunk, kolostorunk stb. közül egyedül a vajda

hunyadi görög egyesült templomnak egy rajzlapon ábrázolt fölvétele volt 
kiállítva.

A török műemlékek közül igen jó fölvételekben megvolt a pécsi kórházi 
mecset és a budapesti Rudas-fürdő. Ellenben hiányzott az egri, a zsámbéki, 
a veszprémi minaret, a pécsi nagy mecset (most plébániatemplom) a Császár
fürdő és több kisebb műemlék.

Magyarországnak erdődús északkeleti részeiben igen figyelemreméltó 
speczialitást képeznek a fatemplomok. Szépek tornyaik, eredetiek faragványaik 
és díszítésük. Számuk meglehetős nagy és manapság sem ismerjük valamennyit. 
A történelmi kiállításban négy ilyen fatemplomot láttunk; közülök kiemelem 
a hervartóit, mely hazánk legrégibb ismert fatemploma (épült 1490-ben); a 
szinyérváraljait és a késmárki evang. fatemplomot.

* * *

Végezetül azt is megemlítem, hogy a már említett Mátyás-kori budavári 
palotának modelljén kívül még öt vár vagy város volt kisebb méretű domború



műben ábrázolva a történelmi kiállításon látható. Közöttük »Brassó városa a 
XVII. században« elég nagyméretű és igy tudományosan is élvezhető volt, 
érdekes képét adva egy, ebből a korból való város utczahálózatának és erő- 
ditvényéínek. A pozsonyi vár, Szigetvár, Árvavár és Dévény oly kisméretűek 
voltak, hogy legfölebb kuriózumszámba mehettek.

* * *

Végigtekintve a történelmi építészeti kiállítás anyagán, még egyszer és 
utoljára konstatálnom kell annak hézagosságát és hiányosságát. Hézagosságát, 
mert a mint láttuk, nemcsak sok és nevezetes műemlék, de egész építési kor
szakok nem volt benne képviselve; hiányosságát, mert a kiállított fölvételek 
között annyi volt a gyarló, a még avatatlan tanulói kezekre valló és a mi a 
sajnálatosabb: a puszta fantázia szüleménye, hogy ritkaságszámba ment 
közöttük a teljesen szakszerű fölvétel (mint például a bécsi akadémikusok 
fölvételei, a solymosi vár, a Rudasfürdő, Vajdahunyad, a kassai dóm stb.). 
Valójában, ha nem sikerült volna Magyarország építészetének fejlődését magán 
a történelmi kiállítási csarnok architektúráján föltüntetni, a kiállított építészeti 
anyag arról vajmi tökéletlen és hiányos képet nyújtott volna.

Konstatálnom kell azonban azt is, hogy az építészeti kiállítás rendezői 
előtt a dolgoknak ilyetén állása nem volt titok. Jelentésükben rámutattak az 
anyag hézagosságára és nagyobb összeget kértek a czélból, hogy abból 
egypár hiányzó nevezetesebb műemléknek és a kiállítási anyagban képviselet
lenül álló építési korszakok legalább egynéhány tipikus alkotásának fölvétele, 
jellemzőbb részleteiknek gipszben való lemásolása eszközölhető legyen. Ismé
telt kérésük azonban nem talált méltánylásra és igy a kiállítás anyagát kellő
képen kiegészíteni nem lehetett.
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A  történelmi főcsoport z e n e -  és  színművészeti kiállítása*

A t a l á n o s  i s m e r t e t é s .
A történelmi kiállítás zene- és színművészeti csoportja összesen 252 kata- 

logus-számot foglalt magában, a mi természetesen a tárgyat ki nem meríthette. 
Igaz ugyan, hogy egy teljes zene- és szinművészeti kiállítás rendezése az 
adott körülmények között, első sorban tekintve a rendelkezésre álló hely korlá
toltságát, sem lehetséges, sem czélszerü nem volt, mindazonáltal nem tagad
ható, hogy oly hézagok is mutatkoztak, melyek nem a helyszűkének, de azon 
közönynek okozatai, mely minden, de különösen a kulturális téren megindított 
vállalkozással szemben közönségünk némely rétegeinél tapasztalható, mely 
közöny csak akkor válik érdeklődéssé, ha alkalom nyílik a személyes hiúság 
kielégítésére. Ezen jelenség annál elszomoritóbbá válik, ha összehasonlítjuk 
azon előzékenységgel, melylyel vállalkozásunk a külföld részéről támogatást nyert.

így sajnálattal kellett tapasztalnunk több jeles színmű- és zeneírónk 
műveinek hiányát. Lehangolólag hatott ezenkívül még az, hogy a kiállított 
hangszerek közül is több a külföldről hozzánk származott, mint a hazai gyárt
mány, mely utóbbi körülmény azt bizonyítja, hogy hangszeriparunknak múltja 
alig van, és csakis a legújabb korban nyert nagyobb lendületet, de még most 
sem érte el azon fokot, hogy a külföldi, kivált olasz régi mesterek remekeit 
csak megközelíthetné.

Csoportunk sok figyelemre méltó és nevezetes objektumai mellett talál
koztak olyanok is, melyek nagyobb érdeklődésre nem tarthatnak igényt, igy 
a falon elhelyezett volt rézfuvó-hangszercsoport is csak dekorativ szempontból 
birt némi érdekkel, mert e hangszerek sem régiségük, sem pedig a modern 
hangszerektől különböző alakzatuk vagy szerkezetük által nem tűnnek ki, és 
ily szempontból Ítélendő meg némely ereklyének, m int: serlegek, gyűrűk, 
dísz-téntatartók és tollak, érdemrendek, érmek stb. kiállítása is, mely arra 
szolgált, hogy a csoport tulajdonképeni anyagának látszólagos egyformaságát, 
mely csakis a szakértő szemében változatos és érdekes, a nagyközönség előtt 
azonban talán unalmas, tetszetős módon enyhítse.

A felsorolt hiányok daczára csoportunk megérdemelte a szakkörök érdek-
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 7
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lődését, kivált annak zenészeti része, melynek úgy egyházi, mint világi osztálya 
igen becses anyagot tartalmazott a művészet történetirója számára.

Az elsőben az egyházi szerkönyvek szebbnél szebb példányai a XIV., 
XV., XVI'., XVII. és XVIII. századból, remek kivitelű inicziálékkal és hang
jegyekkel, az utóbbiban Tinody Sebestyén és Bakfark Bálintnak, a XVI. szá
zad lantosainak egy-egy műve, továbbá Haydn József, Liszt Ferencz, valamint 
a hirneves magyar népies zeneszerzők Lavotta János és Csermák Antalnak 
eredeti kéziratai keltettek figyelmet, mig a jelen század első feléből származó 
eredeti magyar dalművek kéziratainak gazdag gyűjteményében Ruzitska Ignácz, 
Mosonyi Mihály, Bartay András, Császár György, Them Károly, Doppler 
Károly eredeti magyar operáit, de kivált a lánglelkü Erkel Ferencznek a 
magyar dalműirodalomban korszakot alkotó műveit találtuk fel, élénk bizony
ságául a magyar opera fejlődésképességének, mely azokat, kik a magyar zene 
jövőjében még hisznek, jogosult reménynyel kecsegteti, feltéve, hogy azon 
kóros állapot, melynek diagnózisa még megállapitva nincsen, mely azonban 
folyton fennáll és a magyar zenét beteges tengődésre kárhoztatja, okainak 
helyes felismerésével megszűnni fog.

Csoportunk szinészeti részében nagyobb érdeklődést keltettek egy latin 
mysterium (Bethlehemes játék) a XV. századból, két Comico tragoedia a 
XVII. és XVIII. századból, Kántor-nének, a jelen század első felében működött 
hirneves szinművésznőnek relikviái és levelezései, Déry-né naplójának eredeti 
kézirata, mely élénken megvilágítja korának szinészeti viszonyait, továbbá 
Szigligeti Edének eredeti szinmű-kéziratai.

Tárlatunk érdekességét és szemrevalóságát nagyon emelte zene- és szin- 
művészetünk számos kimagasló alakjának arczképe. Ott láttuk: Lavotta János, 
Bihari János, Arnold György, Hummel N. J., Liszt Ferencz, Erkel Ferencz, 
Mosonyi Mihály, Them Károly, Székely Imre, Nikolics Sándor, Engeszer 
Mátyás, Huber Károly, Lendvay Márton, Bartha (Magyar) János, Schodelné 
Rozália, Hegedűs Lajosné, Hollósy Kornélia, Egressy Benjamin, Szigligeti 
Ede, Tóth József stb. hű képmásait a falon elhelyezve.

Ezen díszes'arczképgyüjteménynek többnyire művészi kivitelű olajfest
ményei és aczélmetszetei a laikus közönség figyelmét is magukra vonták. 
Mindezeket röviden összefoglalva, konstatálhatjuk, hogy a zene- és szín
művészeti kiállítás úgjr a szemre, mint az * elmére a kívánt hatást megtette, 
tehát czéljának megfelelt, és méltóan sorakozott a történelmi kiállítás többi 
csoportjai mellé.

R é s z l e t e s  i s m e r t e t é s .
Színművészet.

A zene- és színművészet bölcsőkorából nem maradtak ugyan fenn em
lékek, mindazonátal biztosra vehetjük, hogy a keresztény vallással hazánkba 
bevonult külföldi kultúra nemcsak elvetette a magot, melyből későbbi művé
szetünk kikelt, de annak fejlődésére is hatalmas és döntő befolyást gyakorolt. 
Úgy a zene, mint a színjáték első művészeti formáit az egyház szolgálatában
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nyerte. Az első a liturgiái énekekben, a második a misztériumokban. Ez 
utóbbiak vallásos színjátékok voltak, melyeket a papok a templomokban elő
adtak latin nyelven.

Ezen előadások a hitbuzgalom terjesztésére és megszilárdítására szol
gáltak. Hatásuk emelésére később kar- és magánénekkel is lettek egybe
kötve, mely formában a misztérium a későbbi »Oratorium« alapvonalait mu
tatja fel.

Csoportunk csak egy példánynyal rendelkezett a XV. századból. Később, 
midőn a misztérium a templomokból kiszorult és nyílt utczákon és tereken 
került előadásra, mindinkább több világi elemet vett fel és egyrészt egészen 
a durva bohózatosságig elfajult, másrészt átment az »iskolai szinjátékok«-ba, 
melyeket az iskolák vezetői rendeztek és növendékek közreműködése mellett 
előadtak. Az iskolai színjátékok tárgya már nem volt ugyan kizárólagosan 
vallásos, de mindig erkölcsös. A XVI. században folytatott elkeseredett vallási 
vitákat a színpadra is átvitték; ilyen vallási tendencziával bir A debreczeni 
hitvita ismeretlen szerzőtől, mely Erdélyben Válaszúton színre is került és 
Sztáray Mihálynak ötfelvonásos színműve az Igaz papság tiköre, mely 
1559-ben jelent meg. Mindkettő a katholikusok ellen fordul.

Hivatásos színészekből alakult társulatok hazánkban csak a XVII. század 
elejével kezdtek működni, mi a szinműirodalomnak is nagyobb lendületet 
adott, mely tárgyait most már az életből és a történelemből is merítette. 
A csoportunkban kiállított Comico Tragoedia ismeretlen szerzőtől 1699-ből 
nyelvezetében és dialógjában az előbbiekhez képest már tetemes haladást 
mutat, valamint Felvinczy Györgynek Comico Tragoediá-]a. is, kinek I. Lipót 
császár és király 1696-ban engedélylevelet adott színtársulat szervezésére és 
előadások rendezésére.

Énekkel egybekötött színi előadások hazánkban csak a XVIII. század 
elején honosodtak meg, még pedig több, a művészetet kedvelő főur által, 
kik a színművészet emelésére tetemes összegeket áldoztak; igaz ugyan, hogy 
a főuraink, mint az Esterházyak, Károlyiak, Erdődyek által építtetett magán
színházakban többnyire külföldi, különösen olasz, német és angol színtár
sulatok rendeztek előadásokat, de nem szabad kicsinyelnünk azon befolyást, 
melyet a mienknél sokkal fejlettebb külföldi színművészet a miénkre gyako
rolt. Másrészt azonban nem tagadható, hogy a hazánkat elárasztott, többnyire 
német vándortársulatok nem mindig váltak előnyére a szinművészetnek, mert 
ezek, néha botrányos viselkedésük által a közönség, de különösen a ható
ságok ellenszenvét keltették fel és az utóbbiakat sok esetben a színészek 
megrendszabályozására késztették. Ily viszonyok között a zsenge korát élő 
magyar színészet alig tudta életfeltételeit feltalálni és tényleg bámulnunk kell 
azon úttörők szívósságát, kik a német színészettel folytatott elkeseredett 
harczban ki nem fáradtak, mig igazságos ügyüket győzelemre nem vezették. 
Azon sok nélkülözés és küzdelem, melyre a magyar szinész kárhoztatva volt, 
csak a pesti Nemzeti Színház megnyitásával 1837-ben adott helyet kedvezőbb 
viszonyoknak. Addig, de sőt még azután is, a német színészet uralkodott 
úgy a fővárosban, mint a vidéken. Csupán Kolozsvár tudott a magyar szin-
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művészetnek már előbb, t. i. 1821-ben állandó otthont adni, mely évnek 
márczius 11-én nyitották meg a magyar szinházat.

A pesti Nemzeti Színház építését 1835-ben szept. 26-án kezdték meg a 
Grassalkovich Antal herczeg által e czélra ajándékozott telken és már 1836. év 
aug. 6-án tarthatták meg a bokréta-ünnepélyt, melynél Földváry Gábor Pest
megye másodalispánja mondott beszédet. Ezen bokréta-ünnepélyt a lelkesedés 
valóságos nemzeti ünneppé avatta.

1837. év julius havában a szinészeti választmány a Nemzeti Színház 
drámai igazgatójául Bajza Józsefet, zenészed igazgatóul Mátray Gábort és 
titkárrá Szigligeti Edét választotta meg. A szinházat megnyitották 1837. 
aug. 22-én Vörösmartynak Árpád ébredése czímü ez alkalomra irt előjátékával 
és Schenk Ede Belizár czímü ötfelvonásos szomorújátékával. Kiállításunk 
ezen megnyitó előadás szinlapját is bemutatta.

A színészetnek ezen korszaka szolgáltatta a legbővebb anyagot sziné
szeti kiállításunknak. Azon művészek közül, kik megnyitásakor a Nemzeti 
Szinház tagjai voltak, arczképek által a következők voltak képviselve:

Lendvay Márton (1807—1858.), ki sok viszontagság után nejével, a 
szintén híressé lett Hivatal Anikóval Kassán működött, mindaddig, mig a 
Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek egyik oszlopos tagja volt haláláig, 
Legtöbb diadalt aratott mint Bánk bán, Hamlet, Othello, Fiesco, Don Caesar stb.

Bavtha {Magyar) János (1798—1852.) Pályafutását mint szabó kezdte 
egy vándortársulatnál, de hivatottsága a színi pályára csakhamar kitűnt. 
A Nemzeti Szinház megnyitása előtt Pozsonyban, Kassán és Budán mű
ködött.

Szigligeti Ede (családi nevén Szathmáry József) (1814—1878.) 1834-ben 
a budai színtársulathoz szerződött, de mint színész nem igen aratott babérokat. 
Annál nagyobb érdemeket szerzett mint szinműiró. Első művét 1834-ben irta, 
ezt sűrű egymásutánban követte hatalmas sorozata a drámai műveknek, 
melyeknek legnagyobb része műsoron van. Kiállításunk az iró két arczképén 
és több ereklyéin kívül annak nyolez eredeti szinmükéziratával is rendelkezett, 
úgymint: Gyászvitézek (uj kidolgozás 1846.), Liliomfi (1849.), A nagyapó 
(1851.), A mama (1856.) Fenn az ernyő nincsen kas (1857.) Mátyás király 
lesz (1858.) Nőuralom (1861.), A lelencz (1863.)

Egressy (Galambos) Gábor (1807—1866.) A Nemzeti Szinház megnyitó 
előadásán a költő szerepét játszotta Vörösmarthynak Árpád ébredése czimü 
alkalmi művében, valamint Alamir-1 a reá következett Belizár-ban. Egyike 
volt a legnagyobb tragikusoknak, ki mint Hamlet, Lear, Othello, VIII. Henrik 
stb. fényes alakitóképességet mutatott. 1866-ban a színpadon halt meg hirtelen 
Brankovics György előadása alatt, melyben ő a czimszerepet játszotta. Halála 
után fiai műveiből gyűjteményt rendeztek, melyet 1867-ben Egressy Galambos 
Gábor emléke alatt kiadtak. Ezen kötet ki volt állítva.

Egressy Benjamin (1813—1851.) mint színész, zeneszerző, szinműiró és 
fordító egyaránt kitűnt. 1837-ben a Nemzeti Szinház tagja lett. 1840-ben 
lépett fel először mint zeneszerző. Száz zeneműnél többet irt, ezek között a 
Szózatot, mely a magyar nemzet vérébe ment át. A Bátori Mária, Hunyadi
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László és Bánk-bán operák szövegkönyvét is ő irta. A szabadságharczot végig- 
küzdötte, de a komáromi kapituláczió után visszatért a Nemzeti Szinházhoz.

• Déryné Széppataki Rózának, a nagyhírű szin- és énekművésznőnek 
arczképét nélkülöztük ugyan, de kárpótolt ezen hiányért naplójának eredeti és 
teljes kézirata. Déryné (1795—1872.) már 14 éves korában lépett a színészi 
pályára. Férjétől, kivel 18 éves korában egybekelt, csakhamar elvált és bejárta

Szigligeti Ede kézirata.

a nagyobb vidéki városokat, hol folytonos ünnepeltetés között működött és a 
közönséget úgy szinjátékával, mint művészi énekével valóságos lázba ejtette. 
A Nemzeti Színház megújításakor oda szerződött, de már a következő évben 
elhagyta azt némi súrlódások következtében, és ismét vidéken működött 1852-ig, 
mely évben a művészi pályáról visszalépett és férjéhez visszatért, annak 
halála után pedig Miskolczon élt elvonultan a világtól, 1872-ben bekövetkezett 
haláláig. Naplóját, mely élénk világot vet az akkori művészeti viszonyokra és
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melynek eredeti teljes kézirata bizonyára kiállításunk érdekes objektumai közé 
tartozott, életének ezen utolsó szakában írta.

Kantomé Engelhardt Anna (1791 — 1854.) sohasem volt ugyan a Nemzeti 
Színház tagja, habár a szándék megvolt az igazgatóságban, hogy színészetünk 
ezen büszkeségét a Nemzeti Színház számára megnyerje; ennek megvalósítása 
azonban csekély félreértésen hajótörést szenvedett. Az erre vonatkozó levele
zések, úgymint a nagyhírű művésznőnek akvarell miniatur-arczképe egyéb 
relikviák mellett kiállításunkban láthatók voltak.

Azon drámai művészek közül, kik a Nemzeti Színház megnyitása után 
léptek annak kötelékébe, kiállításunkon csupán Tóth József volt arczképe által kép
viselve. Tóth József (1823 —1870) színész és színműíró 1841-ben kezdte színészi 
pályáját Miskolczon. 1850-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött. Mint szín
műíró és fordító is kiváló érdemeket szerzett. Többi közt lefordította Shakes
peare Veronai két nemes-ét és VI Henrikét; ez utóbbit Fehér és piros rózsa 
czím alatt.

Színészed kiállításunkat kiegészítették még a színművek és érdekes szin- 
lapok gyűjteménye; az előbbiek közül kiemelendők a már említett Szig
ligeti-kéziratok, továbbá Nagy Ignácztól a Peleskei nótárius 1839-ból és Tiszt- 
tijitás 1845-ből, az utóbbiak közül több selyemre nyomtatott és párnaszerüen 
összevarott szinlap a múlt és jelen századból, több Kántornéra vonatkozó 
magyar és német szinlap, továbbá a pesti Nemzeti színház megnyitási elő
adásának, valamint az 1848. évi márczius 15-iki szinlapja, mely történelmi 
nevezetességű napon Katona József Bánk-bán-ja került színre.

Bármily biztatólag hatott is a Nemzeti Színháznak kitűnő személyzete 
a magyar színművészet jövőjéért lelkesülőkre, a fiatal intézet még sem élvez
hette soká háboritlanul a békés fejlődés áldáséit.

Különösen az operai előadások beillesztése a műsorba hintette el 
először a viszálykodás magvát e két műfaj személyzete közt, kik az elsőbb
ségért versenyeztek; ezen kérdés soká foglakoztatta az érdekelteket és a sajtót, 
mig végre a legújabb időben végleges megoldást nyert, mely azonban már 
a történelmi kiállítás és az arról szóló jelentés keretén kívül esik.

N é p i e s ,  e g y h á z i  é s  k e l e t k e z ő  m ű z e n é n k  t ö r t é n e l m i  e m l é k e i .

1. Népies hangszerek.

Az ezredévi kiállításra egybehordott zenei tárgyak szemléjét — a művészet 
fejlődésének történetére való tekintettel — abban a XVI—XVII. századi magyar 
díszítésű vadászkastélyban kell kezdenünk, melynek homlokzatán ez a felírás 
volt olvasható: Osfoglalkozások, s melynek földszinti szobáiban a magyar- 
országi pásztor-életre vonatkozó s Herman Ottó által összegyűjtött néprajzi 
tárgyak voltak elhelyezve. Itt kell kezdenünk, mert a zene történetének 
a nyomozása is ama kezdetleges ősmíveltséghez visz bennünket vissza, 
melynek fenmaradt emlékeit s elemeit ma már csak az ősfoglalkozást űző 
népnél találhatni fel. És ez ősfoglalkozások között különösen épen a pásztor
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élet az, mely tárgyunkhoz legtöbb és leginkább figyelemre méltó adalékot 
nyújthat.

A természeti állapotban levő embernél ugyanis a zene azon indulat
hangokban fejeződik ki, melyek taglejtésekkel kisérve, egyszersmind az ő 
nyelvéül is tekinthetők. A múltak homályába vész az az idő is, mikor a ter
mészet útmutatására, vagyis a természet hangjainak utánzására az ős ember 
első, kezdetleges, rithmikai hangszereit (csörgő, dob stb.) megalkotta.

De mig a nyersebb életkörülmények között élő őskori vadász- és halász
embernek alig volt egyéb életczélja, mint hogy élelmét megszerezze, hogy 
önvédelméről gondoskodjék s hogy a fáradalmait követő tétlenségében meg
legyen a kellő kényelme s ép ezért erkölcsi erői még csirájukban szunnya- 
doztak s romboláshoz szokott kedélye szelidebb érzelmekre fogékony nem 
lehetett: addig az őspásztor mialatt megszelídítette az állatot, erkölcseiben 
ő maga is szelídült s mikor a bozótos erdők homályaiból leszállott a kies 
völgyekbe s biztonságának tudatában állandóan egy helyütt maradt, társaságot 
keresett s a természet szépségeinek zavartalan szemlélete közben hangulatra 
serkent, s érzelmeinek a nyugalom hosszas — a költészetre oly kedvező — 
perczeiben dallal s maga készítette hangszerekkel adott kifejezést.

Az ős pásztor-ember hangszerei már nem is pusztán rithmikusak, hanem 
alkalmasak melódiák hangoztatására is ; ez által szabadul fel a zene a szó 
kötelékeitől s ekkor vállik önállóvá. Ezért — ki tudja, mely hagyományok 
útján sejditvén a valót — az igazságnak tán nem minden híjával való az a 
görög mithosz, hogy a legelső hangszert (syrinx) Pán, a nyájak és pásztorok 
istene találta fel.

Ha már most tekintetbe veszszük, hogy a pásztorélet a mi eleinknél is 
elterjedt, az új haza pedig a pásztorélet folytatására kiválóan alkalmas vala, 
igen természetesnek kell látnunk, hogy a nemzeti művelődésnek lassú fejlődése, 
visszazökkenése, olykor meg-meg állapodása, vagy viszont rohamos előhaladása 
mellett is ez életmódnak sok sajátszerűsége megőrződött és fenmaradt a nép 
alsó rétegeiben mind máig.

így a pásztorok hangszerei is.
Kiállításunk szóban levő csoportját ebből a tekintetből igen gazdagnak kell 

mondanunk. Sok hangszer halmozódott össze a pásztorélet egyébféle dolgai 
között, de minőségileg is kielégítő volt a gyűjtemény, mert minden jelleg
zetes hangszer eredeti, szép példányokkal vala képviselve.

Legegyszerűbbek, legkezdetlegesebbek, legősiebbek és most már nem is 
érzelmi, hanem gyakorlati czélokat szolgálnak a nyájak terelésére való csörgők 
(kampós botra erősített vaskarikák), melyeket a Gölnicz völgyében (Szepes) 
használnak; ide sorolhatjuk továbbá a külömböző hivó kürtöket (Bakony, 
Gölniczvölgy, Göcsej, Máramaros, Abrudbánya, Turóczmegye, Nyíregyháza, 
Körmöczbánya, Ó-Becse, Szeged, Ungmegye, Törcsvár vidékéről), melyek szarv
ból, fából (kéregből), sőt miként a Debreczen-vidéki tanyákról szerzett s már 
utolsó példányként kiállított ébresztő kürtön láttuk, rézből is készitvék. Ezek 
némelyike már néprajzi •szempontból is érdekes. Egyikük-másikuk kezdetleges 
(vésett, avagy égetett) díszítéssel van kiczifrázva, mint pl. az oláh kürtök, az
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úgynevezett búcsúm-ok. Sőt a mármarosi havasi kürtök már használatukat 
illetőleg is belenyúlnak a népéletbe ; ezek t. i. a temetéseknél is szerepelnek, 
a mikor két kürtös a sir szélére letett koporsó felé fordítván a kürt öblét, 
kétfelől állva fújja el a búcsúztatót.

S itt a gyűjteménynek népzenei szempontból legérdekesebb darabjaihoz 
jutottunk, t. i. a pásztorok dallamos hangszereihez, vagyis azokhoz, melyeken 
az egy hangot adó csöves sípok többszörösitését fúrott lyukak, a külön 
húrokat pedig a markolat helyettesítik.

A hangszereknek ezen két ősi fajtája, vagyis a fúvó és pengető hang
szerek szintén nagy számmal voltak láthatók.

Afuvóhangszerek közül érdekesek voltak a kanász-és pásztort'üinkók (amazok 
a somogymegyei Zseliczség, emezek Göcsej és a Bucses vidékéről), a pozsony- 
megyei múzeumból való csont-tilinkó szintén becses darabja volt a gyűjte
ménynek. A Somogy vidékéről gyűjtött u. n. hosszú furuglyák díszítményeiknél 
fogva is figyelemre méltók. A Gyetva- és Nagy-Szalatna vidéki furuglyák, az 
u. n. pistjálka díszítései délszláv Ízlésre mutatnak. A vendégfuvóval s három 
lyukkal ellátott, ma már kiveszőfélben levő nagy fujérák s a közönséges 
vásári furulyák zárják be a fuvóhangszereknek ezen sorozatát.

A fuvóhangszereknek egy más irányban való továbbfejlődését mutatták 
azok a tömlős sípok, melyek Gyetva és Murány vidékéről tót duda és juhász- 
duda néven állíttattak ki. Az e fajta hangszereket, melyeket a görögök sympho- 
niának neveztek (ma a klasszikus zene legmagasabb fokú műfajának neve), a 
bronz korszak hozta létre s érdekes róluk tudnunk, hogy ezek tekintendők a 
legnagyobbszerü hangszer, az orgona, ősszülőjének.

A hangszerek'másik nagy csoportja, t. i. a pengető huros hangszerek is kép
viselve voltak aSzeged- és Somogyvidéki pásztorok által készített s használt 11, 13, 
28 stb. húros cziterákkal. Itt sem érdektelen megjegyeznünk, hogy az azonos 
nevű görög kytharák ős formája a lira volt, melyhez kecskeszarvakat s állati 
beleket használtak s ez, valamint Hermész regéje szintén a pásztorélet nyomai
hoz vezet. A cziterák közül különösen az egyik (somogyi, 28 huros) kiválóan 
szép és nemes formájával tűnt ki. Érdekesek e hangszerek főként azért, mert 
ezek már a* dallamokat kisérő harmoniái-a is használhatók lévén, népünk ez 
irányú fogékonyságáról is tanúságot tesznek.

A felsorolt hangszerek némelyikét Nécsey István által rajzolt képekben 
ábrázolva is láttuk. Ezek között különösen érdekes volt az a kép, mely azt 
mutatta, hogy a tilinkókészítésnél hogyan méri ki a pásztor a hangszer 
hosszát s a lyukak egymástól való távolságát. A mérték — miként Herman 
mondja — az ököl és az oldalt kinyújtott hüvelykujj, a melylyel a furuglya 
hosszát és rendesen a felső lyuk pontját is meghatározzák. Ettől a lyuktól 
számítva aztán rendesen a mutató- és középujj, néha a gyűrűs ujj is szerepel 
mérték gyanánt (hangiépcső-távolságok). Ezen mérték megállapításától függvén 
a tilinkó jósága és értéke, nem csoda, ha a tilinkókészitő pásztor nagy titkot 
csinál tudományából . . . .

Az ősfoglalkozások tárgyainak e gyűjteménye' — bár csak a tárgyi 
néprajz szempontjából állíttatott össze — mégis becses adalékokat nyújtott a



zene történetéhez. Pedig csak az eszközödet mutatta föl s kiállításunkon csak a 
megtekintésre számított.

Az összehasonlító néprajz tiszte, hogy kiderítse azt, mi a felsoroltakból 
ősi és tiszta magyar, melyek tekinthetők későbbi, avagy idegen hatások ered
ményeinek ; mi — bár ezek összegyűjtése napjaink ténye volt — itt emlékezünk 
meg róluk, a történelmi emlékek előtt, mert a népiest úgy kell tekintenünk, 
mint az egyetemes elterjedtségből a néphez leszorult s ép azért a műveltség 
rohanó árjától el nem ragadott, s minden módosulások mellett is ősmotivumo- 
kat többé-kevésbbé híven megőrizett legrégebbi emlékeket.

Ősi zenénkre vonatkozólag krónikáinknak gyér, és csak szóhagyomá' 
nyokat reprodukáló adalékait mellőzve, áttérhetünk történeti zenénk Írott 
emlékeire, melyeknek fonalát a keresztény egyház adja kezünkbe.
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2. Az egyházi zene emlékei.

Az alábbi pontokban ismertetendő zenetörténeti emlékeink a történelmi 
főcsoport reneszánsz-épületének emeletén, a melléklépcsővel kapcsolatos azon 
kisebb csarnokban voltak kiállítva, melyet a háromszékmegyei martonfalvi 
templom festésének motívumai ékesitének.

Bizonyos benső összhang volt e környezet és az elnémult hangszerek 
s a régi idők dallamait megőriző hangjegyek között, mert — mint minden 
művészetnek — úgy a zenének is az egyház volt első, tudatos és szerető 
gondozója s a kiállított tárgyak javarésze is egykoron a szív vallásos érzü
letének húrjait volt hivatva rezgésbe hozni.

E kisded csarnok a látványosságnak meglehetősen híjával volt elannyira, 
hogy a közönség egy része a szomszédos termek remek mívü bútorzatainak 
szemléletében kifáradva, csak futólagosán tekinté meg az itt felhalmozott kótás 
könyveket, s viszont a szakértő sajnosán látta híját sok oly lappangó, elkal
lódott, vagy épen rejtve maradott zenetörténeti emlékeinknek, melyek a kiállí
tásra beküldőitekkel együtt büszkeségünket képezhetik vala : mégis e csoportot 
kiállításunk egyik nagyon értékes része gyanánt kell tekintenünk, főleg, ha 
kiegészítve gondoljuk azt azon zenei tárgyakkal, melyek egyéb szempontok 
okából a kiállításnak más csoportjába osztattak be.

A magyar művelődéstörténetnek egy igen érdekes és tanulságos fejezete 
tárult fel ebben előttünk.

Kiállításunk az egyházi ének és zeneirodalom szempontjából valóban 
gazdagnak volt mondható; s itt a fősúly — a dolog természetéből folyólag — 
a római egyházi énekköltészetre esik.

E nemben első sorban is a szertartásos énekek gyűjteményeiről kell 
megemlékeznünk. Ide tartoznak a Missalék, vagy misekönyvek, továbbá a 
részint ezek kiegészítéséül, részint önállóan szerkesztett karénekes-szerkönyvek, 
mint a melyek egyházi zenénk legrégebbi emlékei gyanánt tekinthetők.

E gyűjtemények latinnyelvü, szertartásos énekei a római egyház szabvá- 
nvai szerint vétettek ugyan fel, mindazonátal a nemzeti szempontok érvényesü
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lését kizártnak nem lehet tekinteni. De zenei szempontból máskülönben is 
figyelemreméltók e művek, és pedig nemcsak azért, mert az egyház leg- 
fönségesebb dallamait ezekből énekeken hallák őseink s ez ősi keresztény 
egyházi dallamoknak el nem enyésző hatásuk lehetett — és tényleg volt is világi 
zenénkre : hanem azért is, mert e gyűjtemények hosszú sorozata nagy idő
szakot ölel fel s élénk tanuságtételéül szolgál annak, hogy egyházi zenénk 
fejlettsége mindig nyomon követte az előbbre haladott nemzetekét s ezektől 
soha el nem maradott.

A kiállitott misekönyvek száma meghaladta a 60-at. A XIII. századtól 
a XVIII. századig terjedő idők szertartásos énekeinek valóban ritka szép 
gyűjteménye. A legrégiebbek (a XIII., XIV. s részben a XV. századbeliek) 
hártya kéziratuak, melyekhez számos és igen becses inkunabulum s későbbi 
nyomtatvány járul.

Sokat közülük részint a készíttető, részint a tulajdonos egyénisége valódi 
történeti nevezetességű példánynyá avat. Ezek egyike például — melyet a 
Felsőmagyarországi Muzeum (Kassa) állított ki — Nagy Lajos király tulaj
dona volt; egy másikát Mátyás király készitteté 1496-ban Tamás nevű feren- 
czes atya részére, ezt a Bibliotheca Rossiana (Bécs) küldötte b e ; egy — 
az esztergomi papnövelde könyvtára által kiállitott esztergomi misekönyv, 
(ősnyomtatvány 1498-ból) arról nevezetes, hogy a hány tulajdonosa volt, 
mindannyi kifestett (vagy festetett) benne egyes lapokat, igy ott látható pél
dául Oláh Miklós czimere is ; egy másik — a nyitrai püspöki könyvtár 
tulajdonát tevő misekönyv — egykor Bornemissza Péter tulajdona volt.

A misekönyv-irók (illetőleg festők) közül megemlíthetjük Miskolczi Lászlót, 
ki az egri érseki könyvtárból való misekönyvet irta, Institoris Györgyöt, ki a 
bécsi Bibliotheca Rossiana által kiállitott misekönyvet, s Nagyszombati Mihály, 
pozsonyi kanonokot, ki a pozsonyi társaskáptalan által kiállitott misekönyvet 
irta volt.

Zenei szempontból érdekesek és fontosak e könyvek, mert ezek tartal
mazzák a kath. istentisztelet központjának, a szent misének az áldozópap által 
énekelt vagy megkezdett (intonált) örökszép dallamait, melyek közül különö
sen kettő emelkedik ki áhítatra ragadó lendületével, fönséges bájával, s ez a 
Praefatio (előszózat) és a Pater noster (Mi atyánk).

A többi szertartásos énekgyüjtemények közül különösen ki kell emelnünk 
a az esztergomi főegyházmegyei könyvtár s a csik-somlyói Szent-Ferencz- 
rendi zárda által kiállitott Psalterium chorale (1523) czimü énekkönyveket, 
a győri püspöki papnevelő intézet, a csik-somlyói Szent-Ferencz rendi zárda 
s a pannonhalmi főapátság könyvtárából való, az Antiphonariumohat (XV. 
század), a szepesi róm. kath. székesegyház, a győri és szombathelyi papnö
velde s a Felsőmagyarországi muzeum-egylet által kiállitott Antiphonalékat, 
melyek egyikét állítólag Mátyás király ajándékozta a kassai székesegyház
nak ; a Gradualéhat, melyek közül az egyiket — melyet az esztergomi 
főegyházmegyei könyvtár állított ki — valószínűleg II. Ulászló készíttette; 
végre a XVI. századból származó Batthyany-Hymnariumot.

E gyűjtemények zeneileg felette gazdag tartalmúak. Ezekben van letéve
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a kath. egyháznak kimeríthetetlen ének-kincse, a milyenek az introitusök, 
sequentiák, antiphonák, himnuszok, zsoltárok stb., melyek egy közös néven 
Nagy szt. Gergelyről, ki az enemü énekeknek első kiváló rendezője, gyarapítója, 
feljegyzője s összegyűjtője s a XVII. századig általános énekrendszernek meg
alapítója volt: »gregorián-ének« néven ismeretesek.

Ezekkel rokon szerkezetűek s azonos rendszerűek azon legrégebbi 
magyar tárgyú egyházi énekek is, melyek Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent 
Imrét s a boldogságos Szüzet, mint Magyarország patronáját lendületes dalla
mokkal dicsőítették.

A felsorolt énekkönyvek hangjegyzése igen szemlélhetőleg mutatja a 
hangirás folyton tökélyesbülő fejlődését. Önálló neumákkal vagyis azon leg
ősibb legkezdetlegesebb hangirási jegyekkel, melyek már kezdetben is a dalla
moknak nem annyira pontos lejegyzésére használtattak, mint inkább csak 
emlékeztető jegyekül voltak hivatva szolgálni: a fent említett művekben már 
nem találkozunk, a mennyiben — még a legrégebbi könyvek hangjegyzésében 
is — a neumák önálló alakjai elmosódottak s jelentésük mind jobban, sőt 
teljesen beleolvad a vonalrendszer és kulcsok által képzett lépcsőzetek helyi 
jelentésébe.

Az összes szertartásos énekgyüjtemények ékes, sőt némelyiknek pazarul 
díszes kiállítása, fényes díszítései újabb adalékul szolgálnak arra nézve, hogy 
fejedelmek és főpapok sokat áldoztak az egyházi ének e külső eszközére ; 
s hogy más tekintetben is sokat tettek, arra a számos történeti adalék közül 
legyen elég csak IV. Sixtus követének, Vulturani Péternek Rómába küldött 
levelére hivatkozni, melyben a legnagyobb elragadtatással ir Mátyás egyházi 
énekkaráról.

Itt kell megemlékeznünk a protestáns énekkönyvekről is, melyek közül 
a magyar zene szempontjából első sorban és különösen az ev. ref. vallásuak 
énekgyüjteményei érdekelnek bennünket.

A protestánsok kezdetben énekeik dallamait az anyaegyháztól vették s 
ezek az eredetiektől nem igen, vagy legfölebb csak nagyobb egyszerűségűkre 
nézve külömböztek.

Kiállításunkon a régebbi protestáns énekgyüjteményeket (vagyis a melyek 
a kath. egyh. énekköltészetre emlékeztető elemeket tartalmaznak) két későbbi 
másolatu kézirat képviselte; ezek egyike a Csurgói Kodex, másika a Kal- 
máncsai Kodex néven kiállított énekgyüjtemény, mindkettő a csurgói ev. ref. 
főgymnasium tulajdona. Ezek szerkezete és beosztása sok tekintetben hasonló 
egymáshoz. — Mindkettő nagy számmal közöl (a Kálmáncsai Kódexben 
Antiphona-néven is) himnuszokat Adventre, Karácsonyra, Nagyhétre, Húsvétra, 
a Szentiélekről, a Szentháromságról, Pünköstre stb. Ezeken kívül találunk 
bennük responzóriumokat, invokácziókat, zsoltárokat, litániát, (1. az 1. sz. 
melléklet), passiót — Szt. Máté evangélista szerint, végül egy-egy Kyriét, 
»Kyrie Puerorum« néven. — Négysoros vonalrendszerü (későbbi) neuma 
alakú hangjegyzésükben a kulcsok mellőzvék. Érdekes azonban, hogy az 
énekek folytatólagos verseinek szövege felett — veres tentával írva — sok 
helyütt vonal nélkül állanak a neumák, igazolva azt, hogy ezen jegyek,
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melyek a Gvidó (XI. század) által tökéletesített vonalzat s kulcsjelzés által 
eredeti (individuális) jelentésüket s értéküket elvesztették: még a vonal
rendszeres Írásmód után is mint emlékeztető jegyek, sokáig használatban 
voltak.

A protestánsok nyomtatott énekes könyvei közül első sorban is Huszár 
Gálnak »Az keresztyén gyülekezetben való isteni dicsíretek és imádságok« (1574) 
czímü s az eperjesi evangélikus kollégium által kiállított énekes könyvét kell 
kiemelnünk. Éhez sorakoznak (a hazai irodalom XVI—XIX. századi mívelőinek 
arczképeit és műveit feltüntő csoportozatban) [XXXV. terem] kiállított tárgyak 
között Gálszécsi István Énekes könyve (1536) melyet Ágoston József (Budapest) 
állított ki, továbbá a Székely István és Heltai Gáspár zsoltárkönyvei által 
megelőzött, mindazonáltal a legnagyobb fontossággal bíró azon mű, melyet 
a viszontagságos életű Szenczi Molnár Albert »Sz. Dávid királynak és prófé
tának százötven Zsoltára« czímen adott közre (Herborn, 1607) s melynek 
kiállításunkon volt példánya a budapesti egyetemi könyvtár tulajdona. Sz. Molnár 
Albert zsoltárfordításai révén jöttek át hozzánk azon puritán, egyszerű, de 
itt-ott valóban hatalmasan lendületes dallamok, melyeket Gondimel Kolozs, a 
franczia hugenotta (1505—1572), — korábban (1535) Palaestrinának is egyik 
mestere, — Marót Kelemen (1495— 1544) és Béza Tivadar (1519—1605) franczia 
költők verseire szerzett s illetőleg alkalmazott. Ez a mű — melyben a tartalom 
egészen illett a protestáns felfogáshoz, s melyben a nyelv ereje s a korához, főként 
pedig a többi zsoltárforditókhoz képest fejlett verstechnikája átalában is tetszésre 
talált, s melyek dallamai szintén hamar polgárjogot nyertek — azóta több mint 
100 kiadást ért; s minthogy a kath. anyaegyháztól kölcsönzött szertartásos 
énekek lassankint kiszorultak a használatból — első hatalmas rendező mű a 
Geleji Katona Öreg Graduálja (1636) volt — s a temérdek módra felszaporo
dott himnuszok és dicséretek is folyton inkább megválogattattak s a meg- 
maradottak java részét épen Goudimel dallamaira alkalmazták: el lehet mon
dani, hogy e dallamok a protestánsok nagy részénél immár évszázadokon 
át nemzedékek vallásos érzületének voltak hű és majdnem egyedüli zenei 
kifejezői s nem hatástalanok népköltészeti dallamainkat illetőleg sem. — E 
dallamokat későb énekkarra alkalmazottan is kiadta Maróthy György, debre- 
czeni tanár, kinek a debreczeni ev. ref. kollégium tulajdonát tevő arczképét 
láttuk volt a kiállításon, s ki két kicsinyded munkájával megindítója volt a 
magyar zeneelméleti műveknek is (1743).

Bár nemzetiségünk — az egyházi énekeket tekintve — a róm. kath. 
egyház kebelében is a legrégibb idők óta folytonosnak volt mondható, melynek 
nyomait már fentebb is láttuk, de a melyet igazolnak a minden szórványos
ságuk mellett is nagy számmal fenmaradt egyházi magyar énekek: annak 
bensőségéről s intenzitásáról különösen a XVII. században megjelent s az 
ellenreformáczió egyik kiváló tényezőjeként hatott énekgyüjtemények magyar 
népénekeinek nagy tömege s különösen ezek erősen hazafias hangja tanús
kodik.

A ekkortájt kiadott Kisdi, Szegedi, Szelepcsényi (1. a 2. sz. mellék
letet) és Náray-féle énekkönyvek mellett különösen a kiállításon is bemutatott
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Kajoni-féle »Cantionale Catholicum« czímü énekkönyvnek volt nagy hatása, 
mint a mely egyik első és legteljesebb gyűjteménye a korabeli, sőt az az 
előtti régi-, magyar népénekeknek.

Kájoninak — e derék ferenczrendi szerzetes, később tartományi rend
főnek — több munkáját láttuk kiállítva.

Nemes vonásu arczképe mellett ott volt nagy gonddal írott latin- 
nyelvű szertartásos énekkönyve, melynek utolsó lapján e sorok olvashatók:

Filomaena pRaeviA TEmpoRis amoeni
Jam sOnAbat soleNNES Cantus, inquit : veni
ChArlssima sOcia, simus deo pleNl
DVM refeCtVs liber fit. sit paX Vnl seni. 14. aug.

Ugyancsak az ő kézirata a csiksomlyói régi orgona magyar nyelvű 
felirata (1664), mely egész kis korrajzot foglal magában. Elmondja, hogy 
Haller Istvánná »ide hagyott alamizsnájából, ezer ötven magyar forinton eper
jesi orgonacsináló Jánostól« vették s mikor 1661. október 21-én a pogányság 
az egész Csíkot elrablotta, elégette . . . .  akkor ez az orgona is elégett volt, 
ő újólag megcsinálta, belybenállitotta, felépítette és megkorrigálta. Felsorolja 
ugyanott egyéb orgonakészitői munkásságát s megemlíti, hogy két klerikust 
(Alfalui Istvánt és Ferenczi Miklóst) megtanított az »orgona nyomására« 
(orgonajátékra) is. — Kájoninak itt felsorolt munkáit s a rá vonatkozó em
lékeket a csiksomlyói szent Ferenczrendi zárda állította ki.

Még egy — eddig nem ismert — derék munkája volt kiállítva : a »Sacri 
Concentus« czímü orgona-táblázatos énekgyüjtemény (1669), mely az éven- 
kinti ünnepre szolgáló, mintegy 200 (latin) éneket tartalmaz. Ezek javarésze 
Viadana Lajos olasz énekszerző (1564—1645.) műveiből való, de számos 
éneket közöl szerzői név nélkül is (1. a 3. sz. mellékletet).

Ezen időtájból (1680) való Posoni Pál kéziratos énekes könyve is, 
mely különböző Írásmóddal közöl nagy számú latin nyelvű két szólamú éneket, 
himnuszt, miserészletet (különösen kyriéket), antifonákat s előjátékokat. Igen 
szépek különösen naiv hangulatú karácsonyi énekei s Máriaénekei (1. a 4. sz. 
mellékletet. Úgy ez, mint az elébb említett mű a mikházai szent Ferenczrendi 
zárda tulajdona.

A magyar népies dallamok felsorolt gazdag gyűjteményein kívül azonban 
fenmaradtak oly gyűjtemények is, melyek arról tanúskodnak, hogy korán 
elhatottak hozzánk a XVI. és XVII. századi zeneköltészet legkiválóbb, kor
szakalkotó művelőinek több szólamú, polifonikus, ellenpontozatos, tehát művészi 
előadást kívánó, legjelesebb szerzeményei is.

S itt különösen ki kell emelnünk azon két nagy terjedelmű könyvet, 
melyeket az — aláírásokból kiolvashatólag — Teuto Prona írt volt Szo- 
molnokon és Leibiczban, 1640 körül, még pedig az azon korban divatos 
hangirásmóddal, vagyis az u. n. orgonatáblázatokban. A kiállított tárgyak ezen 
egyik legbecsesebb és tartalmilag is egyik leggazdagabb darabját a lőcsei ág. 
ev. egyház állította ki.

A mű tartalmát 4-Ö-6-7-8 szólamra kidolgozott canzonák, motettek, zsoltá
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rok, antifonák s más vegyes, egyházi énekkarok teszik. Több-kevesebb művel 
képviselve vannak: Nicolaus Zangius (f 1620), Adam Gumpeltzhaimer (szül. 
1559), Melchior Franck (1573 — 1639), Melchior Vulpius (1560—1616), Jacobus 
Handl (1550—1591), I. Leo Hasler (1564—1612), Benedetto Pallavicini (1600 
körül), Hieronymus Prätorius (1560—1629), Ch. Thomas Walliser (1568—1648), 
Bartholomäus Gesius, Orlandus Lassus (1532—1594), Samuel Scheidt (1587— 
1650), Heinrich Schütz (1585 — 1672), a már fentebb említett Viadana, stb. 
majdnem mindannyian kortársai a leirónak s koruk elsőrendű zeneköltői. 
Bár e nagyszabású gyűjteményben (s feltehető, hogy ilyen gyűjtemény több is 
volt használatban) magyar szerzeményt alig találunk — egy olvashatatlan nevű 
szerzőnek Késmárk volt tartózkodási helye s Samuel Besslerről (szül. 1574. 
decz. 16-én, Briegben) írják az életirók, hogy 1625. julius 19-én Pesten halt 
meg — mégis fontos reánk nézve az e fajta gyűjtemények ismerete, mert 
ezek élénk világot vetnek egyházi zenénk akkori állapotára s nemcsak épen 
hogy fejlett ízlésről tanúskodnak, de egyszersmind áthidalják azt a nagy 
távolságot, mely a népies és szertartásos énekek virágzó kora s Eszterházy 
Pál Harmonia Caelestis ez. alatt megjelent gyűjteményének nagyobb szabású 
műdarabjai között van.

Azon időknek érdekes jellemvonása, hogy valamint a protestánsok kez
detben a kath. egyház énekeit kölcsönözték át, azonképen a katholikusok 
sem maradtak teljes elszigeteltségben amazoktól; s itt nemcsak épen a köl
csönös alaki hatásról lehet szó, de arról is, hogy a két hitfelekezet egyszerűen 
átvette egymás énekeit, főként természetesen olyanokat, melyeknél a szöveg 
természete, tárgya és szelleme dogmai akadályul nem szolgált. így kerültek 
bele például Kájoninak említett Cantionalejába Sztárai zsoltárfordításai (XXII., 
XXV., XCI. stb.) sőt, miként azt az Illyés István esztergomi kanonok által 
kiadott Soltári Énekek előszavából tudjuk, arra is volt eset, hogy »helyesleg« 
(vagyis helyenkint) eretnek gradualék és funebralisok is forogtak a kath. 
iskolamesterek kezében, sőt ezek a templomokban is énekeltettek. Ily vegyes 
tartalmú könyv lehetett a fenti orgonatáblázatos gyűjtemény is.

Az egyházi zene újabbkori művelői közül kiállításunkon Arnold György, 
szabadkai karnagy volt képviselve (élt 1840 körül) olajfestésü arczképe, »His
torisch-musikalisch-biographisches Tonkünstler-Lexikon« czímü négy vaskos 
kötetre menő kéziratos munkája, egy Halotti miséje, egy Offertoriuma, Te Deuma, 
»Valódi Éneklő« czímen »Magyar- és Erdélyország kántorai számára össze
gyűjtött« énekei és »Sparta« czímü meséje által; ezekhez járult még három 
latin nyelven írott levél (1826, és 1831-ből), melyek a római pápa által történt 
kitüntetésére vonatkoznak. Az Arnoldra vonatkozó tárgyak kiállítója Páczódiklódi 
Szabó Sándorné, Szabadkáról.

A kiállított tárgyak ezen sorozatát Engesszer Mátyás (1812 — 1885), a 
budapest-belvárosi plébániatemplom zenekari igazgatójának (a Nemzeti, illetőleg 
akkor még Hangászegyleti Zenede első tanárának) a Nemzeti Zenede tulajdonát 
képező arczképe rekeszti be, ki úgy nagyobbszabásu templomi művek elő- 
adatásával, mint szerzésével is kiváló helyet foglal el egyházi zeneszerzőink 
között.
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3. Misztériumi és bibliai énekek.

Az egyházi zeneköltészetnek két oldalhajtására kell még rámutatnunk, 
melyekre nézve szintén becses adalékokat mutatott fel kiállításunk.

Egyike ezeknek a kath. egyházi szertartásos énekek származéka, az 
úgynevezett misztériumi énekek.

A drámai elemekben különben is bővelkedő szertartások között különö
sen a husvétiek voltak alkalmasak arra, hogy belőlük kifejlődjék az egyházi 
színjátékok legrégebbi fajtája: a liturgiái misztérium, mely előbb csak az 
Üdvözítő kereszthalálának és feltámadásának, de utóbb születése körülmé
nyeinek jelképezését és drámai ábrázolását is felölelte, mi által a Karácsony 
és Vizkereszt ünnepei is megkapták a maguk szertartásos misztériumait.

Énekes könyveink arról tanúskodnak, hogy a liturgikus misztériumok 
nálunk is szokásban voltak. Tisztán a misztériumok z e n e i  részének ismerte
tése lévén czélunk, elég hivatkoznunk azon énekekre, melyek idevonatkozó- 
lag a pécsi Missaleban s — bár csak egyes töredékekben — Kajoni és Posoni 
említett énekes könyveiben foglaltatnak.

A liturgiái misztériumok későbbi időben sokképen átalakultak.
Elsőben is egy részük megmaradt továbbra is a templomban, mint pl. a 

passió, vagy a siralmak (ez utóbbiak közé tartoznak az Ádám siralma s a 
Mária siralma nevezet alatt fentmaradt töredékek is), ily siralmak voltak lát
hatók a »Graduale ecclesiae Hungaricae Epperiensis« czímü énekkönyvben, 
melyet Andrássy Géza gróf küldött be kiállításunkra; egy részük átalakult 
egyházi énekekké, a milyeneket a felsorolt énekes és szertartásos könyvek 
tömegesen tartalmaznak.

Másrészük — kilépve a templom falai közül — misztériumi drámává 
lett. Ily fajtájú darabok gyűjteménye azon a XV. századból való kézirat, mely 
vegyes — német és latin — szöveggel öt misztériumi drámát tartalmaz; 
ezek: a jászol-bölcső, a három király játéka, a szent sír látogatása, Mária 
Magdolna s egy czímtelen darab, ugyancsak a feltámadási színjátékok köré
ből. Dallamokban kivált ez utóbbiak gazdagok. A »Visitatio Sepulchri« czímü 
darab lendületes dallamai (1. az 5. sz. mellékletet) sokban hasonlítván a XIII. 
századból származó e nemű dallamokhoz, mint a misztériumi drámák zenei 
anyagának egyik legrégebbi feljegyzése, ebből a szempontból is különösen 
méltó volna az alaposabb tanulmányozásra. Ezen munka az egri érsekmegyei 
könyvtár tulajdona.

A liturgiái misztériumok egy másik része klastromi játékká lön. Való
színűleg ezek nyomait őrzik azon vidám menetű, játékos refrénekben gazdag 
karácsonyi énekek, a milyeneket Náray »Lyra Coelestis« ez. művében, sőt 
Posoni Pál énekkönyvében is találhatni.

Végül egy részük kóborló színjátszók kezébe került, ott el is aljasodott, 
más részük pedig iskolai drámává alakult s tudálékos moralizáló alakot vett 
fel, avagy leszorult a nép közé s ott mint misztériumi játék felvett magába 
népköltészeti elemeket is, melyekkel gazdagultan ma is él a nép ajkán mint 
betlehemes-játék, három király-játék stb. Mindezeknek az iskolai drámák
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között, részint az énekes könyvek táblájára irottan kiállításunk is felmutatta 
egy-két példáját.

A misztériumok ének-zenei anyagának továbbfejlődését azonban más 
irányban is nyomon követhetjük.

A mozgalmas drámai jelenetek nagyobb szabású énekkarokra, sőt meg
zenésítésre is alkalmasaknak bizonyultak. S ebben a tekintetben a már említett 
lőcsei orgona-táblázatos könyv igen szép példáit mutatja annak, hogy az 
olyan — misztériumokra emlékeztető — szövegek, mint: Angelus ad pastores 
ait, Ecce Magi veniunt, Quem vidistis Pastores stb., mily nagy hatású — 
legtöbb esetben polifonikus — karok szerzésére inspirálták a zeneköltőket. 
Ezek pedig előhírnökei a később oly széles műformává bővült Oratóriumok
nak, melyeknek csiráját tehát szintén a misztériumokban kell keresnünk. S 
tekintve, hogy Eszterházy Pálnak 1711-ben megjelent »Harmonia Caelestis«-ében 
nehány hasonló feldolgozásu darab van, melyeket Haydn, itteni tartózkodása 
idejében, nagyobb ünnepélyek alkalmával elé is adatott: más körülmények 
által is támogatva, tán nem puszta véletlen, hogy Haydn »Jézus hét szava« 
czimü oratóriumát épen Magyarországon szerzetté.

Egy más irányú hajtása volt az egyházi énnekköltészetnek — s ez már 
a protestáns vallást követők és terjesztők nevéhez fűződik — az úgyneveztt 
bibliai énekköltészet.

Az énekek tárgyát illetőleg a reformátorok szívesen fordultak a bibliához, 
mert az új hit terjesztésének a biblia volt egyik főeszköze s azon kor válságos 
küzdelmeiben e szent történetek megannyi példázatokként voltak hivatva szol
gálni s másfelől az énekformához, mert a dallam zsongásai mellett jobban 
beférkőzött ez epikus versek szelleme is a nép leikébe.

■ Ily bibliai énekeket foglal magában a Toldy által »Hofgref-féle énekes- 
könyv«-nek nevezett s csak csonka példányokban fenmaradt gyűjtemény 
(XVI. század), melyet az Erdélyi Muzeum egylet állított ki.

Ez énekkönyvben 19 dallam maradt reánk, melyek Batizi András (1540.,
1541., 1546. években), Farkas András (1538), Kákonyi Péter (1544), Désy András 
(1549, 1550), Bajnay (Biai) Gáspár (1549), Csükei (Csikei) István (1542), Sztáray 
Mihály (1549), Székel Balázs (1546), Tarjay (Sztáray?) Mihály (1552) s 
hat névtelen, iró (köztük Szkhárosi Horváth András, 1543) szövegére vannak alkal
mazva. Ez énekekben — melyeket a m.-tud. Akadémia a derék és buzgó 
Mátray Gábornak (1797— 1875) nem mindenben szabatos átírása szerint 1859-ben 
adott volt ki, itt-ott népies jellegű, magyar rithmus s melódia csendül meg, 
bár — tekintve, hogy az azon korbeli iskolákban az ének és zene tanítása 
figyelmet érdemlő méltányolásban részesült — nem lehetetlen, hogy e dallamokat 
maguk a szövegköltők szerzették.

A magyar zene története szempontjából különösen ki kell emelnünk a 
gyűjteményben énekek közül Farkas András (Andreas Lupus, Strigoniensis) 
énekét, melynek eredeti czíme: »Cronica de introductione Scyttarum in 
Vngariam et ludeorum de Aegypto« s melynek első, Krakkóban nyomtatott 
példányai Gálszécsinek egy munkájával együtt, 1538-ban kerültek ki sajtó alól. (1. 
a 6. sz. mellékletet). Ez volna tehát a legrégibb, a legelső nyomtatott, magyar kótás
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ének, melyben épen az van megénekelve »miképpen az Ur isten izraelnec népét 
egiptomból es hasonlóképpen az magyarokat Szithiabol kihoszta« . . .  Másfelől ki
váló érdekű azon két dallam, mely Sztáray Mihálynak »Az igaz keresztyéneknek 
kevés számukról« s »Holofernes és Judit asszony históriája« czímü énekei 
felett áll. Érdekessé teszi pedig szerzőjük egyénisége, ki nemcsak e bibliai 
énekei, hanem zsoltárfordításai, sőt drámai alakú, szatirikus polémiái által is 
tartós nyomot hagyott irodalomtörténetünkben; de kiváló volt, mint zeneileg 
alaposan képzett s szép hanggal megáldott énekes is, ki ezen tulajdonságai 
révén — mint valami mondaszerü alak — sokáig fenmaradt Laskó község
beli híveinek emlékezetében.

4. A világi zene emlékei.

Világi zenénknek kiállításunkon képviselt régi emlékeit két szempontból 
kell tárgyalnunk, még pedig a dalköltészet és a tánczzene szempontjából.

a) Dalköltészet. Régi korunk népies dalainak zenéjéről csak a róla való 
megemlékezés beszél; elvesztek, vagy le sem jegyeztettek azok a dallamok, 
melyekre a XVI. század nagy lírikusa, Balassa Bálint szerzé szerelmi dalait, 
vagy mint az ő korában mondották: virágénekeit s igy világi dalaink zenéjé
nek egyik legrégebb emléke gyanánt kell tekintenünk az úgynevezett históriás 
énekeket, melyeknek szerzésében legkiemelkedőbb alak, az utolsó hegedűs: 
Tinódi Sebestyén. A magyar énekmondó lantosok e sokat küzdött, tipikus 
alakja históriás énekeit »Cronica« czímü művében bocsátotta közre (Kolozsvár, 
1554), s melynek kiállított példánya az Erdélyi Múzeum-egylet könyvtá
rából való volt. Ez énekek krónikákhoz illő pontossággal, poézisban szűköl
ködő, száraz józansággal, mindemellett tiszta erkölcsi nézettel s felbuzdult 
hazafisággal mondják el a »lőtt dolgok istoriáit«. De annál több poézis 
van ez énekek dallamaiban, melyek általában komolyak, miként a szöveg 
hangulata, s e mellett van bennük népies zamat, — sokkal több mint a bibliai 
énekekben, — kellő tagolás, kimértség, sok érzés, lendület, a melyek az 
elzengett énekeknek már tárgyaik iránt is közvetetlen érdekeltséggel viseltetett 
hallgatóságra bizonyára mély hatással lehettek. Tinódi Krónikája 25 dallamot 
foglal magában; ezek nagy része (20) történelmi ének; legkiválóbb dallama 
az »Egör historianac 1. része«-hez szerzett dallam, (1. a 7. sz. mellékletet) 
melyet felhasznál az »Enyingi Török János vitézségéről« irottt énekéhez is ; 
ehhez méltán sorakozik a »Dávid király, mint a nagy Góliáttal megvívott« czímü 
bibliai ének nemesen egyszerű, formailag legjobban kialakított, erőteljes dallama.

A dallamköltés Tinódival nem szűnt meg, s nem is szünetelhetett oly 
hosszú időn keresztül, a mily hoszu időről nem maradtak fenn írott, vagy 
nyomtatott zenei emlékeink: mégis tény, hogy a históriás énekek keletkezte 
után (egész Amadéig) nagy hézag áll be dallam-költészeti emlékeink között.

E hangtalannak tetsző, de annak idejen valóban dallal telt, mert politi
kailag is mozgalmas s a hazafias érzések egész skáláját fölinditó események
ben oly gazdag korszak zenéjéről kiállításunkon a XVI., XVII. és XVIIÍ.
M a t l h k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 8



114

századból származott s a nagyszebeni Bruckenthal-féle múzeum, az Erdélyi mú
zeum-egylet régiségtára s gr. Andrássy Dénes által kiállított tárogatók tanús
kodnak ; a kurucz-világnak sajátos hangszerei voltak ezek, melyek a nagy

számmal keletkezett daloknak kísérő s a nótáknak előadó hangszeréül 
szerepeltek. Egészen azon korszak hangszere, mert alkalmas arra, hogy 
üregéből a lelkesitően avagy busongóan hazafias, epedően szerelmes, só- 
hajtozóan vallásos, negédesen gúnyos, feltüzelően harczias dalok, egyszó
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val a Thököly-Rákóczy-kor népies dallamai szárnyra kelhessenek, (1. a 8. 
sz. mellékletet). E dalok zenei részét csak későbbi idők följegyzéseiből ismer
jük, a legtöbbet P. Horváth Ádám »0- és Új, mintegy ötödfélszáz Énekek« 
czimü művében irt össze (1813), a mely munkával egyszersmind megindul 
a népköltészeti termékek tudatos gyűjtése is.

E korba, s illetőleg annak kesergő lemondással szomorú, végső szakába 
esik azon dalnak keletkezte is, mely Rákóczy-nóta néven leghíresebb dalává 
vált ezen időknek s melyet állítólag Barna Mihály, czigány (II. Rákóczy F. 
udvari zenésze ?), mások szerint Czinka, vagy ennek valamelyik fia szerzett 
volna; ettől vette át s terjesztette tovább a hires Czinka Panna ; buzgó ter
jesztője volt Bihari is, ki motívumait indulóvá alakitottan közölte Scholl 
katonai karmesterrel; világhírűvé vált az induló Liszt, s méginkább Berlioz 
által, ki 1841-ben Pesten tartózkodván, hangszerelte azt, s ez által a Rákóczy- 
indulót úgyszólván a művelt világ közkincsévé tette (1. a 129. lapon).

Mielőtt azonban az egyetemlegesen megindult népdal-gyűjtés s ebből 
folyólag a népies motívumoknak felhasználása nemzeti műzenénkre jótékony 
és fejlesztő hatását éreztette volna: dalköltészetünknek még egy fokozaton 
kellett keresztül mennie. A múlt század végén s a jelen század elején költött 
és énekelt dalok zenéjének egyik közös jellemvonása a póriasság szándékos 
kerülése, vagyis változatos keresettség a metrumokban, ebből folyólag képle- 
tezett alakiság a rithmusban, s sajátságos szentimentalizmus a dallamokban, 
együtt a forma-tökély utáni törekvés. Hasonló természetű vonások ismer
hetők fel ezen korbeli szóköltészetünk némely irányán is.

Ez iskolának leghivatottabb képviselője, mondhatni korszakalkotója Ver
seghy Ferencz, pálos szerzetes, a »magyar hárfás«, kiben élete küzdelmei, 
kemény irodalmi harczai, a vérmérséklete és pályája közt volt kiáltó ellentét 
együttvéve sem tudták elfojtani azokat a hangokat, melyekkel a szerelmet
— hárfája kísérete mellett — hol édesen, hol szilajon, de mindig szenvedél
lyel énekelte. Verseghy számos műve közül a »Magyar Aglája« (1806) 
érinti tárgyunkat, melynek ép úgy, mint hasonló tárgyú más műveinek (Magyar 
Hárfás stb.) érzelmes dalai (1. a 9. sz. mellékletet) a korabeli műveltebb 
társadalmi életnek egyik legkedvesebb művészeti tápláléka volt. Verseghynek 
e művét Ágoston József állította ki Budapestről.

Hasonló stilu, de már magyaros zamatu, Csokonainak »A reményhez« 
czimü ódájára Írott dallam, melyet a »Lavotta első szerelme« czimü fantázia 
motívumaiból Kossovits alakított át igen kedvelt dallá (1803), s mely a sze
gedi Csokonay-kör által állíttatott ki.

E szakaszban kiállításunknak még egy tárgyáról kell megemlékeznünk. 
Arany János gitárja ez, mely hallgatagon arról beszél, hogy volt gazdája
— a »tamburás öreg úr« — a szóköltészet múzsájától szabadon hagyott 
perczeiben a zene múzsájának is áldozott. Önálló dallamokat költött, s
— epikushoz illően — számba vette, feljegyezte, úgyszólván leltározta az 
emlékeiben fenmaradt régi népdalok dallamait, becses anyagot gyüjtvén ez 
által ama kiapadhatatlan versformákhoz, melyek alkalmazásában oly utolérhe
tetlen mester volt. Maga szerzetté dalai legszebb műdalaink, a könnyedebb

8*
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epikai daloknak meg épen ő volt első s mind máig egyedül álló, szerencsés 
művelője; benne valósul meg igazán és legszebben — zenei szempontból is 
— a népköltészetnek a műköltészetre, sőt a mi szintén nagyon fontos, a 
művészeteknek egymásra való kölcsönös hatása. Ő zárja be — a legméltób
ban is — azt a sorozatot, melyet a vele rokonlelkü Tinódival nyitottunk 
volt meg.

ti) Táncz-zene. Világi zenénk fejlődésének másik iránya a táncz-zene 
kialakulása.

Táncz-zenénk története — régebbi adatok híján — a XVI. századdal 
indul meg, s mindjárt kezdetben kétféle stilt láttat, u. m. a palotás- és a 
népies stilt.

A magyar palotás-zene legrégibb emlékeit (Passamezzo ongaro, Strassburg, 
1572, 1577) ez úttal mellőzve, figyelmünket leginkább azon — kiállításunkon 
is bemutatott — gyűjtemények kötik le, melyek a XVI. században Európa- 
szerte elterjedt táncznemeket s az ezekkel valószínűleg kapcsolatosan eléadott 
fantáziákat, előjátékokat foglalják magukban. Az u. n. lanttáblázatok ezek, 
melyeknek szerzői a lantvirtuózok voltak, kik úgyis mint szerzők, avagy 
átírok, úgyis mint előadó művészek, első kiváló népszerűsítői a németalföldi 
iskola által kifejlesztett ellenpontozatos zeneműveknek. Tekintve, hogy Magyar- 
ország két európai hirü lantvirtuózt adott a világnak, feltehető, hogy e művé
szet nálunk is virágzásban volt, s hogy az akkor divatos táncznemek főrangú 
köreinkben is meghonosultak, sőt valószínű, hogy e táncz-zenének érezhető 
hatása lehetett a magyar palotás-zene kialakulására nézve is.

E művek a következők:
Thesaurus Harmonicus divini Laurencini Romani . . . per Joannem 

Bapt. Besardum Vesontinum (Coloniae Agripinae, Anno MDCIII.) írói: 
Laurencinus Romanus, Eques Romanus, Diomedes Venetus, Fabricius Dentici 
Neapolitanus, Alfonsus de Ferrabosco, Hortensius Perla Patauinus, Pomponius 
Bononiensis, Carolus Boquet, Joannes Perrichonius, J. Edinthonius, Monsieur 
de Vaumenii, Balardus Parisiensis, Mercurius Aurelianensis, Victor de Mont- 
buisson, Cydrac Rael Bituricensis, Jac. Reys Augustanus, Elias Martelius 
Argentinensis, Joannes Bacfart Hungarus, Albertus Dlugorai Polonus, 
Joannes Dooland Anglus, J. B. Besardus. A nagy mű 10 könyvből áll 
(I—X. liber). Tartalmát nagyszámú praeludium, fantasia, madrigal, villanella, 
cantio, psalmus, air, passemezo, galliarda, allemande, chorea, (polonica, angli- 
cana), branle, ballet, courante, volte stb. képezi; berekesztésül »de modo in 
testudine studendi libellus« Besardtól. Hangjegyzése : franczia tabulatura. Magyar- 
országi Bacfart Jánostól közöl egy fantáziát (1. a 10. sz. melléklet); bár nem 
lehetetlen, hogy a számos, névtelenül álló darab között is van tőle való.

Másik mű a Luculentum Theatrum Musicum. (Lovanii MDLXVIll.) 
Szerzői: Simon Sentier, Paulus Baron, Franciscus Milan, Cricquillon, Clemens 
non papa, Orlando, Cypriano, Arcadet, Nicolaus Ran, Marck Antoine, Meller, 
Spier. Tartalmát fantáziák, franczia szöveg-kezdetű dalok, egyházi énekek s 
a fentebbiekhez hasonló tánczdarabok teszik. Hangjegyzése ennek is franczia 
tabulatura s a hangjegyek méreteinek jelzése az előbbinél részletesebb. Az
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ezen kiadásban névtelenül álló '»D’amour me plains« czímü lant-ábránd az 
1571-ki kiadás szerint Bakfark Bálint-tól való.

Harmadik mű egy czímtelen lantos könyv, mely 20 olasz szöveg- 
kezdetű lant-darabon kivül (egy Orlandótól) hét Paduanat közöl (névtelenül), 
melyekre a felirat szerint mindenféle nyelvű szöveget lehet alkalmazni: olaszt, 
németet, lengyelt is. A Paduánákat kétféle hangolásu lant számára írván, 
mindeniket kétszer közli s mindenik után ád egy-két rövidebb villanellát 
német nyelvű szöveg-kezdettel. Hangjegyzése : német tabulatura. E lanttábláza
tos művek a lőcsei ág. ev. egyház tulajdonában vannak.

Végül ily mű a már fentebb említett, magyar születésű Bakfark Bálint 
(1507— 1576) gyűjteménye, a »Harmoniarum Musicarum in usum Testudinis 
Factarum« (Antverpiae, 1569), melyet gr. Apponyi Sándor állított ki. Szerzők : 
Clemens non papa, Nicolaus Gomberth, Archadelt, Josquin de Pres. Ez

a gyűjtemény azonban csak három- és négyszólamú fantáziákat s latin (vallásos) 
szövegekre készült lantdarabokat tartalmaz. A Bakfarknak tulajdonítható három 
fantázia kiváló terméke a lantirodalomnak. (1. a 11. sz. mellékletet). Hangjelzé
sük : olasz tabulatura.

A három első mű tárgyánál, a negyedik szerzőjénél fogva érdekel ben
nünket különösen. Amazokban fölös számmal találjuk azon táncznemeket, melyek 
kidolgozásukra nézve a világi zenében éppúgy egy azonos stilfajhoz tartoztak, mint 
a hogy az egyházi ellenpontozatos zene motettjeiben elveszett a nemzeti sajátos
ság s melyekben (különösen az olasz eredetű passamezzokban) tehát a magyar 
palotás zene is felolvadhatott, avagy abból kioldódhatott. Az utolsó sorban 
emlitett mű szerzőjét halála után az olasz nép Páduában dicsőitő szavakkal 
ékesített sírkővel tisztelte meg, Le Roy gyűjteményes munkájában kortársai 
közül csak az ő arczképét közli s műveinek kiadását Zsigmond lengyel király 
rendelte el. Mindez pedig arról tesz tanúságot, hogy Bakfark Bálint sikerekben 
gazdag művészi pályáját dicsőséggel futotta meg.

Részlet Bakfark Bálint „Harmoniarum musicarum“ czirnü művéből.
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A palotás stillal egyidejűleg volt egy népies stil is, melyre nézve leg- 
valóbbszínü az a föltevés, hogy e stil alapját nemzeti s illetőleg népies dalaink 
tették; hogy e dalokból már akkortájt önálló tánczzene is kialakult s hogy ez a 
műveltebb középosztálynál is dívott volt, arra nézve kiállításunkon szintén talál
tunk némi — e nemben talán épp a legrégebbi s tudtunk szerint eddig nem

ismert — adalékot. Egy — a lőcsei ág. evangélikus egyház által kiállított — 
kéziratos könyv volt ez, melynek korát nem volt módunkban biztosan meg
határozni, de orgonatáblázatos Írásmódjából következtetve, azt — minden 
valószínűség szerint — a XVII. századra tehetjük.

E vegyes gy'ijtemény tartalmát praeambulumok, fugák, dalok, német

Lavotta János kézirata.
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szövegű énekek, különböző táncznemek (Volta, Gaillarda, Chorea pollonica 
nova, Saltus Styriacus, Moresca, Balleth) teszik. Négy táncznem, nevezetesen 
az Allemanda, Currante, Ballo és Sarabande több Ízben következnek rendre 
egymásután, mely sorrend körülbelől meg is egyezik a Suitek XVII. század
beli formájával.

Bennünket leginkább azon kilencz tánczdarab érdekel, melyek közül 
egy »Chorea hungarica«, nyolcz pedig Chorea (hangnemeik szerint: ex A, B, C, 
D, E, F, G, jj =  H) néven jegyeztetett be e gyűjteménybe. A Chorea hungarica 
két részből áll; első része páros, másika ugyanazon théma egy méretének

Csermák Antal kézirata.

képletezése által páratlan ütemü. A koreáknak nevezett darabok 4—6—8 (páros) 
ütemü, ismétlődő, két, vagy három körből állanak, melyek úgy rithmusi tagolt
ságukat, mint dallamukat s záradékukat tekintve, teljesen nemzetiek, itt-ott egészen 
népdalszerüek; hangnemük kemény vagy lágy; bár harmóniájuk alig haladja 
túl az első lépcső és uralgó hármasait, eleven, mozgékony dallamukban sok 
poézis nyilatkozik s kiválóan becses adalékai táncz-zenénk történelmének. (1. 
a 12. sz. mellékletet).

Táncz-zenénk a XVIII. században és a XIX. század elején (a táncz-zene 
második korszakában) nagy átalakuláson megy át. A palotás dallamosabbá, 
nemzetiebbé válik, már majdnem kezet fog a népiessel, átalánossá lesz a nóta
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nevezet, s a tánczzene előadóiként majdnem kizárólag a czigányok szere
pelnek.

Az ezen korbeli palotásokat illetőleg mint zeneköltők — körülbelül azonos 
időben — kitűnnek: a magyar nemes családból származó Lavotta János 
(1764—1826), kinek a Nemzeti Zenede tulajdonát tevő arczképe s számos 
kéziratban maradott nótája, tánczdarabja (verbunkos, kontratáncz-nóta stb.) 
volt kiállítva; a czigány családból származott Bihari János (1769 —1827), 
kinek A Magyar Történelmi Képcsarnok által kiállított arczképe alá — méltóan 
az ő zeneköltői és művészi nagyr híréhez — e szavakat irta a festő: »A magyar 
czigányok közt — Orpheus« (1. a 13. sz. mellékletet); az ismeretlen származású 
Csermák Antal (f 1823), kitől szintén a Nemzeti Zenede által kiállítva kéziratos 
tánczdarabokat, különösen sok szép verbunkost láttunk.

Egy kiválóan becses gyűjtemény is megjelenik, mely a táncznótáknak 
a míveltebb, sőt főrangú osztály által való előadását is lehetővé tenni igyek
szik ; Veszprém vármegyéből ugyanis kiadatnak »Magyar Nóták« czímen 
(talán 15 fogásban, füzetben) a legkiválóbb tánczdarabok, melyeket a szalo
nokban mindenfelé honos fortepianóra Ruzitska Ignácz (1774—1833) alkalmaz 
s ajánltatnak e nóták a legelőbbkelő magyar hölgyeknek, a legkiválóbb méltó
ságok hitveseinek. E gyűjteményt Báthori Lajos áll. tanítóképző intézeti tanár 
állította ki Csurgóról. Az ebben feldolgozott tánczdarabok a 2 (ismétlődő) kör
ből álló s Trióval végződő, sokszor igen gazdagon képletezett Lassú magyar
ból s a 2 (ismétlődő) körből álló Friss magyarból vannak szerkesztve. 
A már felsorolt szerzőkön kívül többek műveivel is találkozunk e gyűjtemény
ben (Krommer, Kleinmann, Svastics János, Pap Szász, Taródi Pál stb.); ezek 
között a legkiválóbb Rózsavölgyi Márk volt (1787—1848), ki a körtáncz zenei 
formáját hozta volt divatba. S ez egyszersmind utolsó alakulása a palotás
zenének ; a véletlen úgy akarta, hogy Rózsavölgyi halála épen a népszellem 
föllendülésének évére, 1848-ra essék; ez tánczzenénkben is új korszakot 
jelent, mely abban a pillanatban köszöntött be, midőn báró Wenckheim Béla 
a csárdást a palotákba bevezette, mely ténynyel a palotás-zene, mint műfaj 
letűnik (1. a 14. és 15. sz. mellékleteket).

5. Magyar vonatkozások.

Külön lapot kell szentelnünk azon kiváló Íróknak, költőknek vagy művé
szeknek, kiket életsorsuk idegenből hozzánk, avagy tőlünk idegenbe vezetett s 
kik közvetetlenül alakitólag nem hatottak ugyan nemzeti zenénk fejlődésére: 
mindazonátal hozzánk való több-kevesebb vonatkozásukban őket, vagy valamely 
munkájukat mégis mienknek mondhatjuk s zenénk történelme az ő nevük, 
avagy műveik nélkül hiányos volna.

Kiállításunk is bemutatott néhány idevonatkozó emléket.
Csak érintve itt, hogy J. Tinctoris (1446 — 1511) műve, — mely a leg

régebbi nyomtatott zeneelméleti mű — Beatrixnak van ajánlva s hogy Villáért 
(1480—1562), a németföldi iskola negyedik korszakának megalkotója, II. Lajos
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udvarában is tartózkodott s hogy pozsonyi születésű volt Cousser (1657—1727) 
a kiváló karmester s zeneiró: legelső sorban meg kell emlékeznünk Girolamo 
Divatáról (1560 körül), ki nagyhírű munkáját, melynek czíme: »II Transilvano 
Dialogo sopra il verő modo di sonar organi, et Istromenti de penna« — »Battori« 
Zsigmond erdélyi fejedelemnek ajánlotta. E műve Transilvano és Diruta közt 
folyó párbeszéd formájában tanit a zenei abéczéről, a tastaturáról, a kulcsok
ról, az alakitó jegyekről stb. s közöl Toccatákat több szerzőtől, kik között 
Dirután kívül kiválóbbak : C. Merulo (1533—1604), Andrea Gabrieli (1510—1586), 
Giovanni Gabrieli (1557—1612) és V. Bell’haver (1530 — 1588). A második 
rész az ellenpontokról tanit s közöl Canzonekat, Ricercare-kat Banchieri 
(1567—1634) s más szerzőktől s egyházi énekeket a különböző egyházi hang
nemek szerint. E munkát gr. Ápponyi Sándor küldötte be kiállításunkra.

Európai hírűvé vált a pozsonyi születésű Hummel N. János (1778 — 1837), 
kinek a weimari Grossh. Gen.-Intendanz tulajdonát tevő olajfestésü arczképét 
és rendjeleit láttuk volt kiállításunkon, s kit a diadalok hosszú sorozatát 
tevő hengversenyein előadó művészete, a herczeg Esterházyaknál Magyaror
szágon (1803), majd később Stuttgartban, Weimarban s Londonban karmesteri 
működése, a klasszikus zeneirodalomban máig is kedvelt A-moll, As-dur 
konczertje, D-moll szeptettje, továbbá szonátái (op. 81, 92, 106), rondói (op. 
122, 55, 11, 109) az elsőrendű zeneművészek közé emelnek; ezen művei
hez méltón sorakoznak Triói, Fántáziái, Variácziói, miséi: négy operája, öt 
balletje, számszerint mintegy 120 munkája. »Anweisung zum Pianofortespiel« 
czímü művével (1828) pedig a zenei pedagógia terén szerzett magának nem 
múló érdemeket.

Végül még egy fényes lap jutott Magyarországnak a múlt századi klasz- 
szikus zene történelmében ; s ezen a lapon nem kisebb név ragyog, mint a 
világhírű Haydn Józsefé. Harmincz évet töltött (1761 —1790) Haydn nálunk a 
művészetet egész a fényűzésig kedvelő Esterházy herczegek udvarában, mint 
az udvari zenekar igazgatója; ez a harmincz év Haydnnak hosszú — s mun
kában példátlanul gazdag élete legjava korára esik, s igy természetes, hogy 
világhírűvé vált műveinek nemcsak legtöbbjét, de legjavát is Magyarországon 
szerzetté. Terünk sincs arra, hogy e munkáknak teljes jegyzékét adjuk s 
azért a sok közül csak a következőket említjük fel: itt töltött idejében irta 
hat legkiválóbb szimfóniáját (közöttük van a »La Reine de France« s az 
Oxford-szimfonia), a már említett »Jézus hét szava« czimü óratoriumi művét, 
mefyet ő maga egyik legsikerültebb művének tartott, valamint a kamara-zene 
körébe tartozó hat remek vonós négyesét, ezenkívül számos szonátáját, több 
miséjét stb. Művei közül egy Divertimento, egy Madrigál s két Szimfónia 
volt látható kiállításunkon, valamennyi az Esterházy Pál herczeg tulajdona.

Bár kiválóan érdekes volna itt különösen számba vennünk Haydnnak 
azon műveit is, melyek egyes motívumok felcsillanásában, avagy egész téte
lekben a magyar zene közvetetten hatását láttatják, és éreztetik (ebben különben 
nem kisebb zeneköltő áll mellette, mint Beethoven), nemkülönben helyén való 
volna azon dalainak felsorolása is, melyeket a magyar szóköltészetből nyert 
impressziói utján magyar dalszövegekre (igy pl. Csokonaynak: »A pillangóhoz«
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czímzett költeményére) szerzett volt (1803): legyen elég rámutatnunk arra, 
a mi Haydnnak hozzánk való viszonyában a legfontosabb, tudniillik arra a 
hatásra, melyet Haydnnak itteni tartózkodása reá általában tett s melynek

Haydn József kézirata.

folytán Haydnt miénknek is szabad mondanunk s melynek alapján bízvást állíthat
juk, hogy a benne lobogott költői tűznek egyik kohója, az ő dicsőségének egyik 
fényforrása épen Magyarország volt; s itt átadjuk a szót egy kiváló német zene
történelmi írónak, Neumannak. »Haydnnak oly fizetése volt itt, — úgy mond
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Neumann — mely, ha kezdetben nem is, de később teljesen gondnélküli 
helyzetet biztosított neki. De ezen, már külsőleg is oly kedvező helyzet 
reá, mint zeneköltőre nézve magasabb szempontból is nagy következésü volt. 
Mert ez nemcsak hogy a benne rejlő alkotó erő érvényesülhetéséhez kellő 
időt és alkalmat adott neki, nemcsak hogy egy derék, hozzá híven ragaszkodó 
csapat élére állította, melynek tagjai csak arra vártak, sőt főkép arra voltak 
rendelve, hogy mindannak, a mit az ő tolla teremtett, hangokban azonnal 
életet adjanak : hanem ez adományozta neki az urához való majdnem ideálisnak 
nevezhető viszony által, a kies természet által, melylyel magát körülvéve 
látta, azon majdnem falusias, idillikus nyugalom és csend által, melyet a her- 
czegi család birtokán, avagy az otthonukat tevő városkákban élvezett: azon 
derülten szemlélődő kedélyt és hangulatot, melyből — minden művészeti ágban 
— a legremekebb művek fakadnak . . .«

S ezzel a nagy tanulságot rejtő megemlékezéssel be is végezhetjük népies, 
egyházi és történelmi zenénk emlékeinek szemléjét.

♦

A  m a g y a r  z e n e  a  X l X - í k  s z á z a d b a n .

Magyarország művelt köreinek még ma is igen számos tagja van, kik a 
zenében csak szórakoztató eszközt látnak, melynek időtöltésnél egyéb hasznát 
nem ismerik el ; pedig jelenlegi zenei nevelésünk már tökéletesen a nyugati 
kultur-államokban uralkodó rendszer után alakult, és zenei életünk, legalább 
a fővárosban, nem igen marad el a külföldi metropolisoké mögött.

Az előadó művészet kimagasló képviselői úgyszólván évente megfordul
nak nálunk, a zene-világ irodalomnak gyöngyeit alkalmunk van kitűnő inter- 
pretáczióban élveznünk, és mégis hányszor kell művelt egyének gúnyolódását 
hallgatnunk, kik mindenkiben, ki a komoly zene iránt komoly érdeklődést 
mutat, képmutatót látnak, ki csak a mások félrevezetésére fitogtatja a zene 
iránti fogékonyságot.

Ha ezen felfogás még ma is követőkre talál, képzelhető, mennyivel nagyobb 
mértékben uralkodott az a század elején, midőn még zenei nevelésről és zene
iskolákról alig lehetett szó ; a zenetanitás még a kezdet kezdetén állott, és 
többnyire Németországból ide szakadt zongoramesterek és felületes tudásu 
guvernantok kezeibe volt letéve.

A magyar zenét majdnem kizárólagosan a czigányok művelték, de ezek 
túlzásaikkal és torzításaikkal szép népdalainkat, melyekben a zenei gondolatok
nak oly gazdag forrása buzog, eredeti jellegükből a felismerhetlenségig kifor
gatták, és a közönség Ízlését alapjában megrontották.

Ily körülmények között nem csodálhatjuk, hogy azok. kik a zenében a 
kulturális momentumot felismerték, és a komoly zenét művelték, a magyar 
zene fejlődésképessége iránt bizalmukat vesztették, és a külföldi zeneherosok, 
mint Haydn, Mozart, Beethoven stb. halhatatlan művei által lebilincselve, tel
jesen a kozmopolitikus irányú zene körébe vonzattak.

Hozzájárult még ehhez, hogy színpadjainkon is majdnem kizárólagosan
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külföldi, néha igen kétes értékű művek domináltak. Pesten és Pozsonyban 
állandó német színház állott fenn, hol igen jó opera-előadásokat is rendeztek, 
miáltal a közönség érdeklődését és áldozatkészséget csaknem teljesen maguk 
felé terelték, mig a magyar színművészet a közönség indolencziájával küzdve, 
a német múzsa fenhatósága alatt tengődött.

Minden jel arra mutatott, hogy a magyar művészet az idegen áramlatok 
polypkarjai közt fogja gyenge életét kilehelni, midőn 1825-ben Széchenyi 
István gróf a »magyar tudós-társaság« megalapításával nemcsak a tudomány 
és irodalom, de a zeneköltészet későbbi nem várt fellendülésének alapját is 
megvetette.

Azon lelkesedés, mely a »legnagyobb magyart« a közügj^ek iránti nemes 
áldozatkészségre késztette, átragadt a magyar nemzet minden rétegére. A nem
zeti eszme a közérzületbe ment át, és minden téren érvényesülni kívánt.

így a zene- és színművészet terén is. A Nemzeti Színház felépítésének 
terve, mely ugyan már régebben felmerült, de a megvalósulástól még távol
nak látszott, a közóhaj által erősen támogatva, 1837-ben ténynyé vált. Zene
egyletek alakultak úgy a fővárosban, mint a vidéken, melyek zeneiskolákat ala
pítottak.

Mátray (Rothkrepf) Gábor megalapítja a Regélő és Honi művész czímü 
első szépirodalmi lapot; Dömény Sándor kiadja az első magyar nyelvű 
zongora-iskolát, Bartay András pedig a Magyar Apolló czímü első magyar 
zeneelméleti művet.

A magyar zeneművészet legerősebb megnyilatkozását azonban Erkel 
Ferencz működésében találjuk fel.

Erkel Ferencz született 1810. évi november hó 7-én Békés-Gyulán. Már 
a harminczas évek elején feltűnést kelt Kolozsvárott úgy remek zongora- 
játéka, mint alapos zenei tudása által, olyannyira, hogy az ottani hang
verseny-zenekar karnagyául választotta, nemsokára 26 éves korában a pesti 
Német Színházhoz szerződött mint másod karmester, a pesti Nemzeti Színház 
megnyitása utáni évben pedig ezen intézethez mint első karmester.

Első dalműve a Báthory Mária 1840. évi augusztus hó 8-án került 
színre a Nemzeti Színházban, és óriási sikert aratott. Ezen dalművel szerzője 
rálépett azon útra, melyen haláláig tétovázás nélkül előre haladt, a saját és 
hazája dicsőségére, és a magyar dalműirodalom megteremtése és továbbfej
lesztésére. Mert az előbbi kísérletek ezen téren, mint Ruzitska Béla futása , 
vagy Bartay András Aurelia és Csel czímü operái, mely utóbbi 1839-ben a 
Nemzeti Színházban színre került Erkel Ferencz jutalomjátékául, nem voltak 
képesek maradandó hatást elérni; ennélfogva kétségkívül Erkel Ferenczet 
illeti meg a kezdeményező és úttörő dicsősége a magyar dalműirodalom tör
ténetében.

Az 1844. január 27-én színre került Hunyady László operának leírha
tatlan sikerét legjobban illusztrálja azon körülmény, hogy ezen dalmű még 
most is állandóan a m. kir. Operaház műsorán van, és eddig már közel 
300-szor kerül színre telt házak előtt.

Az első előadás személyei a következők voltak: V. László: Havi, Ciliéi:



E r k e l  F e r e n c z  k é z i r a t a .

R ész le t a  »H unyady  L á sz ló «  v ez é rk ö n y v é b ő l.

eszmegazdaság mint formatökély tekintetében még most is mintaképe a magyar 
nyitányoknak, csak a következő évben készült el, mig Gara Mária nagy 
áriáját a III-ik felvonásban a híres fuvola-kadencziával Erkel csak 1847-ben 
írta Hollósy Kornélia és Doppler számára. Az első előadás nagy sikere mindig

Füredi; Gara: Udvarhelyi; Erzsébet: Schodel-né; Hunyady László: Pecz; 
Hunyady Mátyás : Eder Lujza ; Mária: Molnár Leopoldina ; Rozgonyi: Egressy 
B. ; egy hölgy: Hubenay Jánosné. A hires Hunyady nyitány, mely úgy
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hű kísérője maradt a Hunyady László-nok, több mint 50 éven át, és hű 
maradt hozzá hazánk határain kívül is, midőn 1895. október 27-én először 
színre került Prágában németül, Erkel Sándor (a szerző fia) vezetése alatt.

1844-ben julius 2-án mutatta be Erkel Ferencz a nemzeti színház közön
ségének Kölcsey szövegére írt Hymnusát, mely azóta a nemzet köztulaj
dona lett.

Ezután Erkel soká pihentette tollát, mert Bánk-bán-jával, mely első 
előadása óta szintúgy állandó műsor-darabja a magyar színpadoknak, mint 
Hunyady László és melynek hatását sem az idő, sem a változó Ízlés nem 
bírja csökkenteni, csak 1861. márczius 9-én lépett a közönség elé. Ugyanezen 
operában búcsúzott a következő évben Hollósy Kornélia a színpadtól.

1862-ben került színre Sarolta, 1867-ben Dózsa György, mint egy-egy 
ünnepe a magyar Géniusznak.

Későbbi dalművei, mint: Brankovics György (1874.), Névtelen hősök (1880.), 
István király (1885.), valamint működése mintáz Orsz. M. Kir. Zeneakadémia 
igazgatója és tanára, a jelen munka keretén kívül esnek; csak röviden legyen 
megemlítve, hogy Erkel Ferencz haláláig, mely 1893. junius hó 15-én követ
kezett be, mindig a korral haladt, és sem az élet viszontagságai, sem kor
társainak hálátlansága, melyet gyakran tapasztalnia kellett, nem voltak képesek 
teremtő erejét és munkakedvét megzsibbasztani, és őt az általa helyesnek felismert 
útról leterelni.

Zeneszerzői, karnagyi és operaigazgatói érdemei mellé csatlakozik még 
azon érdeme is, hogy 1853-ban megalapította a »filharmóniai társaságot«, 
mely ténykedése szintén igen nagy befolyással volt zenei életünk fejlődésére.

Erkel Ferencz működésének nagy jelentősége kiállításunkon méltó kife
jezést nyert; kiállítva voltak: a Báthory Mária, Hunyady László és Bánk- 
bán czímü dalműveknek eredeti vezérkönyvei, valamint a szerző újabbkori 
életnagyságu olajfestményü arczképe, azonkívül három aczélmetszetü arczképe 
1841-ből, 1861-ből és 1878-ból.

Zeneművészetünk másik föoszlopa, Liszt Ferencz (1811 —1886) kiállítá
sunkon életnagyságu arczképe és néhány kézirata, úgymint a Rákóczy-Sym- 
fonia és több magántermészetű levél által volt képviselve.

Liszt Ferencz jelentősége nemcsak a magyar, de az egész világ zene- 
művészetére nézve egész irodalmat teremtett, és kellő méltatást nyert.

Habár művészi ténykedésének súlypontja nem hazánkban volt is, mégis 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a magyar zeneművészetnek az által, hogy 
felülmúlhatatlan művészetével bemutatta a magyar zenét a külföldnek. Kivált 
zongora-átiratai voltak azok, melyek a magyar zenét a külföldön is hang
versenyképessé tették, és az érdeklődést hazánk iránt a legszélesebb körökben 
felkeltették. Pesten először hangversenyzett 1839-ben, ugyanazon lelkesedést 
és bámulatot keltve, mely őt hangverseny-körutain folyton kisérte. Aggkorában 
visszatért hazájába, és Budapeeten mint az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia igaz
tója és tanára működött. Meghalt 1886-ban Bayreuthban.

Azon magyar operaszerzők közül, kik Erkel Ferencz mellett is érvénye
sülni tudtak, első sorban Doppler Ferenczet kell felemlítenünk.
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Doppler Ferencz (1818—1883), ki Lembergben született ugyan, de meg
győződésből és igaz rokonszenvből magyarnak vallotta magát, operai irodal
munkat több becses művel gazdagította. 1847-ben került előadásra Benyovszkyja, 
Hollósy Kornélia közreműködése mellett, és igen nagy sikert aratott. Ilka

czímü dalműve, mely 1849-ben került színre, még most is műsoron tartja 
magát, és mint népies opera még sokáig fogja megállani helyét. Az 1850-ben 
előadott Vanda, valamint az előbb említett dalművek eredeti vezérkönyvei 
kiállításunkon láthatók voltak.

Liszt Ferencz kézirata.
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Them Károly (1817—1886), kinek Gizid, Tihany ostroma és A képzelt 
beteg czímü dalművei a 40-es években a Nemzeti Színházban előadattak, 
operáival nem tudott tartósabb sikert elérni; szerencsésebb volt Peleskei 
nótáriusával, valamint a Fóthi dallal, mely csakhamar nagy népszerűségre 
tett szert.

A Gizid, Tihany ostroma és A képzelt betegnek eredeti vezérkönyvei, 
valamint a szerzőnek olajfestésü mellképe kiállítva volt.

Mosonyi Mihály (Brand), (1814—1870) mint zeneszerző és zenetanár 
igen nagy érdemeket szerzett ugyan, de múzsájának a színpad nem igen 
kedvezett.

Két dalműve közül, melyeknek eredeti vezérkönyvei kiállítva voltak, csak 
a Szép Ilonka került színre 1862-ben, mig a másik, az Almos sohasem látott 
lámpavilágot. Olajfestésü életnagyságú arczképe híven adta vissza a lelkes 
magyar zeneszerzőnek komoly és jóságos arczvonásait.

Kiállítva voltak még a következő magyar dalművek eredeti vezérkönyvei: 
A kánok és Marsinay Erzsébet Császár Györgytől, Csel Bartay Andrástól, 
Tudor Mária és A fogadott leány Bognár Ignácztól, A debreczeni biró Böhm 
Gusztávtól, Tündérlak Magyarhonban Szerdahelyitől, azonkívül Huber Károly- 
nak Székely leány czímü operája és Ruzitska J. Zrínyi czímü operájá
nak nyitánya.

Ezen dalművek legtöbbje színre került kisebb-nagyobb sikerrel.
Rendkívüli érdeklődést érdemelt Berlioz Hectornak, a hires franczia zene

szerzőnek és instrumentatornak Rákóczy-indulója.
Berlioz 1846-ban Pestre érkezvén, meghallotta a Rákóczy-indulót, mely

nek erőteljes és tartalmas dallama oly benyomást tett reá, hogy nyomban 
hozzáfogott annak átdolgozásához és hangszereléséhez ; ezen alakban nemzeti 
indulónk bejárta a világ csaknem összes hangversenytermeit, mindenhol a 
legnagyobb lelkesedést keltve. Eredeti vezérkönyvét Berlioz Erkel Ferencz- 
nek ajándékozta emlékül, kinek fiai azt a történelmi kiállítás rendelkezésére 
bocsátották.

Székely Imre (1823—1887), ki mint zongoraművész és zeneszerző kiváló 
helyet foglalt el művészeink között, leginkább magyar zongora-ábrándjai révén 
örvendett nagy népszerűségnek. Művei közül több magyar ábrándnak és zene
kari műveinek eredeti kéziratai, valamint a szerző olajfestésü arczképe voltak 
kiállítva.

Hummel N. J. (1778—1837) a pozsonyi születésű zongoraművész és 
zeneszerző, kinek hangverseny-körútai valóságos diadalutakká alakultak, több
nyire külföldön ragyogtatta művészetét, 1803—1811-ig azonban hazájában 
működött mint az Esterházy herczeg karmestere. Olajfestésü arczképe és két 
rendjele díszítették kiállításunkat, mig több hires szerzeményének eredeti kéz
irata, melyet a weimari nagyherczegi udvari intendantura készségesen rendel
kezésünkre bocsátott, egy sajnálatos tévedés folytán nem voltak kiállít
hatok.

Előadó művészeink közül a következők voltak arczképeik által kép
viselve : Hollósy Kornélia (1827—1890) a hírneves operaénekesnő, ki pálya-



1. sz.
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Krisz-tus hi - té - nek i-gaz plánta - ló - j a ,  Bál-ványo-

zás - nak el-tá-voz-ta - tó - ja és el-ron - tó - ja;

Ének Szent István királyról(Szelepcsényi énekes könyvéből, átirva).

Orgona
táblázat.

Atirva.<

Ének, Kajoni, ,Sacri Concentus*’ ez. orgonatáblázatos könyvéből.

i i * * cy '
A - tya I s-te n ; Ir-gal-maz mi ne - kune

Litania major, a Csurgói kodekszből ( mai hangjegy-irással).
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Ur Is-ten ir-gal-maz ne-kunc Chris-tus keg’el - mez

ne-kunc Vr Is-ten ko-no-rul’ ray-tunk Te-rempto m e-n e-i



4. sz.

Suspira Pannonia1 ad Maenam Dominam(Posoni P. énekes könyvéből).

5. sz.

pul-sant ge - ini-tus pro nost-ro con-so - la - to - re,

quo pri - va - mur mi - se - re, quem cru- de - lis

In -de - o - rum mor - ti de - dit po -pu-lus.

Részlet egy húsvéti misztérium drámából (átirva).



6. sz.

jó magyar-or - szág-ba i-lyenké-pen ki ho - zá,

Farkas András éneke (a Hofgref-féle énekeskönyvéből. Mátray Gábor átirása szerint).

7. sz.

És ő-ne-kinagy há-lá-kat ad-ja-tok, Jelesben Tiszán innen kik

la - koz - tok Eg-ri vi-té - zeknek sok jót inond-ja - tok.

Tinódi dallama mai hangjegyekre átirva.



8. sz.

Eredeti hangirás.

Átírva.

A ma-gas he-gyeken, Ki-et - len

mám nyo-mát I ló -v a l le - pi be a tél...
bér-cze-ken Fuj - do - gál a h i-d eg  szél.

Kuruczdal. (A darvak nótája. Horváth Ádám gyűjteményében „Tél, szél“ czimen).

9. sz.

Nincs megyénkben szebb leány-ka Ör-zsi-ké - nél

Vé - nus sem szebb alkotmány ka termeté - nél A nap fény nem

hat-ha-tóbb, a hűs hold nem bá-jo-lóbb kék szemé - nél.

Dal, Verseghy tői ( a Magyar Aglája-bólj.



10. sz.

Fantasia Joannis Bacfart Hungari. (Besard „Thesaurus Harmonious''ez. művéből).



11. sz.

Bakfark Bálint,, Fantasia Trium vocum“ ez. müvének kezdete ( Bartalus István meg
fejtése szerint). *)

*) Lásd Újabb adalékok a magyar zene történetéhez. Ak. ért 1882.
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13. sz.
A lleg ro  vivace.

Táncz-nóta. Bihary-tól.

14. sz.
A ndante a ffectu oso . fr-

15. sz.
Grazioso.

Lasjú magyar táncz-nóta Rozsavölgyi-től.

Lassú magyar tánoz-nóta. Rr.zitská-tól.
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futását Olaszországban kezdte meg, de hazájába visszatérve, mint a Nemzeti 
Színház tagja nagy diadalokat aratott.

Schodelné Rozália (1811 — 1850) elsőrangú énekművésznő, ki művészeté
vel a Nemzeti Színház közönségét meghódította.

Hegedűs Lajosné Bodenbach Lina (1837— 1860), ki főleg mint drámai 
művésznő aratott diadalokat, de énekével is nagy sikert ért el.

Huber Károly (1828—1885) a Nemzeti Színházban karmesteri minőség
ben működött, de mint zeneszerző is sikeresen munkálkodott. Az utókor 
háláját azonban leginkább mint hegedűtanár érdemelte k i; egész generácziója 
a kiváló hegedűsöknek az ő alapos oktatása mellett fejlődött. Legkiválóbb 
tanítványa volt saját fia: Hubay Jenő.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 9

Berlioz Hector »Rákóczy« kéziratából.
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A kiállított számos húros hangszer közül a legrégibb egy viola d'amour 
a XVII. századból, mely 14 csavarral van ellátva, a megfelelő 14 húrja közül 
hét a fogantyú felett, hét rézhúr pedig a fogantyú alatt húzódik el. Csigája 
női fejet ábrázol. Ezen hangszer még jelenleg is használatban van és a leg
újabb időkig majdnem semmiféle átakuláson nem ment keresztül.

A vonós hangszerek ugyanezen családjához tartozik a kiállított két Viola 
di Bor done, melyek azonban a jelen században már nem használtatnak. Ezen 
hangszerek a Viola d’amonr-ná\ nag3mbbak és oly módon kezeltettek, mint a 
gordonka. A kiállított két példány közül az egjdk belül a következő felírást 
viseli: »Jacobus Stainer in Absam prope Oenipontum. 1660.« Csigája egy 
ember- és egy gyermekfejet ábrázol.

Ugyanezen mestertől egy igen szép hegedű is volt kiállítva a XVII. szá
zadból, azonkívül egy hegedű »Antonius Stradivarius Cremonensis faciebat. 
Anno 1690.« felírással. Egy hegedű Gáspár da Salotól, XVII. századból egy 
hegedű »Petrus Guarnerius Filius Joseph, fecit Cremonae, sub titulo sancta 
Terézia 1710« felírással. Egy hegedű Petrus Guarneriustól 1736-ból és egy 
hegedű Joseph Guarneriustól 1743-ból. Ezen hangszerek, bár igen szépek és 
értékesek, külföldi eredetüknél fogva csak annyiban érdekelnek, hogy magya
rok birtokában vannak; magyar gyártmányok azonban egy nagybőgő (gordon) 
Thir Antoniustól, 1782-ből és ugyanezen mestertől egy hegedű, azonkívül 
egy XIX. századbeli tánczmester-hegedű Teuffelsdorfertől Pesten; a többi 
kiállított húros hangszer, úgymint egy Sevillában készült Guitare, 1593-ból, 
egy mélyhegedű Stainertől 1680-ból, egy mélyhegedű »Joannes Procopi, Lauten 
und Geigenmacher in Haabern. 1765.« felírással, egy kis vonós hangszer a 
fogantyú felett és alatt alkalmazott húrozással a XVIII. századból és egy régi 
nagybőgő, részint külföldi, részint ismereden eredetűek.

A fuvóhangszerek közül a legrégibb egy berakott, barnafából készült 
flauto dolce 1508-ból, mely hét lyuk és egy billentyű segélyével kezeltetik; 
ezen hangszer fuvása annak felső szélén alkalmazott két egymás mellett lévő 
kis lyukon át történik. Jelenleg már nincs alkalmazásban.

Épen olyan ismeretlen ma már a Tibia Berecyntliia (mély fuvola), 
egy 4 lyukkal ellátott nagy fuvolaszerü hangszer, melynek fuvólyukja azon
ban, nem mint a közönséges fuvolánál oldalt, hanem felső szélén van alkal
mazva. A kiállított két példány közül az egyik 1775-ből származik.

Igen érdekes objektum volt a tárogató, ezen specialis magyar hangszer, 
melynek tulajdonságairól régi irók csodálatos dolgokat közölnek. Ezen fából 
készült hangszer 11 billentyűvel, 6 lyuk-kal és a tölcsér körül szintén négy 
lyuk-kal van ellátva. Fúvója érczből van. Alakra hasonlít az Oboához, csakhogy 
ennél sokkal öblösebb ; terjedelme körülbelül megfelel az angol kürt terjedel
mének. Jelenleg már nincs használatban.

Két angol kürt ívalakra hajlított fából, 3 billentyű és 6 lyukkal, melyek 
közül a 3-ik és 4-ik kettős, a XVIII. század elejéről származik; a jelenkori 
angol kürthez alig hasonlít.

Négy fagott a XVIIl-ik századból, melyek a maiaktól csupán csak keve
sebb billentyűik által külömböznek, és két Clarifon, könyökszerüen hajlított
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fafuvó hangszer, mely Clarinett-szerü fúvóval van ellátva, kiegészítették a fafuvó- 
hangszer-csoportot.

A rézfuvóhangszerek kiállított példányai nem nyúlnak annyira vissza a 
múltba; mindössze néhány vadászkürt és trombita képviselte a múlt százed 
hangszeriparát, mig a többi hangszerek, úgymint négy billentyűs trombita öt és 
hat billentyűvel, egy mélykürt ;billentyűkkel és klarinetfuvóval, egy tritonikon 
nevezetű mély rézfuvóhangszer fagott alakban, a jelen század elejéről 
származnak. Ezen három utóbbi hangszer már nincs használatban.

Az ütőhangszerek csoportja csupán két igen szép tamburin által volt 
képviselve, mig a billentyűs hangszereknek több régi példányát láthattuk. 
Ki volt állítva négy kis hordozható orgona a XVL, XVII. és XVIlI-ik századból, 
melyek azonban szerkezetükben semmi lényeges eltérést nem mutatnak, 
azonkívül két zongora a XVIII-ik századból, az egyik asztal alakú, a másik 
szárnyas, mindkettő igen rossz állapotban.

Habár a kiállított régi hangszerek hazai hangszeriparunk múltját nem a 
legkedvezőbb színben tüntetik fel, megelégedéssel észlelhettük a jelenkori 
hangszerkiállitáson azon óriási haladást, melyet néhány rövid évtized alatt 
ezen téren is felmutathatunk, bizonyságául azon komoly törekvésnek, mely 
hazánk lakosságának minden rétegében kultúránk emelése iránt a leginten
zívebb módon nyilvánul.
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I.

A közoktatás története Magyarországon a kereszténység 
fölvételétől a reformáczíóíg (1000—1526).

Az oktatástörténeti kiállítás tervezete. A kolostori iskolák. A székesegyházi iskolák. A kolostori iskolák szer
vezete. A székesegyházi iskolák szervezete. Zsidó iskolák. Udvari iskolák. A nőnevelés. Városi iskolák. A nép
oktatás. M agyarországi egyetem eink: a pécsi, óbudai, pozsonyi és budai egyetem. Külföldi iskolázás 
a K risztus-társulat; a párisi, bolognai, páduai, ferrarai, vicenzai, bécsi, krakkói, prágai, római, wittenbergi és 
tiibingeni egyetem látogatása. Az orvosi tanulmányok. Az izmaeliták iskolázása Keleten. A középkori iskolások  

helyzete. Átalános m űveltség a papoknál és a világiaknál.

A közoktatás a művelődésnek elsőrangú tényezője. Ez a tudat vezérelte 
a nemzeteket, midőn életviszonyaik rendezése és intézményeik szervezése 
közben az oktatásügyre mindig kiváló gondot fordítottak. Ez a meggyőződés 
szülte azon elhatározást is, mely hazai közoktatásügyünk fejlődését a millen
niumi történeti kiállításon hű képben kívánta bemutatni. Arra ugyan gondolni 
sem lehetett, hogy valamely hazai középkori iskolát az ő fölszerelésével és 
eszközeivel bemutassunk; de élt bennünk a remény, hogy az oktatás főbb 
tényezőiről minden korra nézve beszámolhatunk. S kutatás és utánjárás dolgá
ban el is követtünk minden lehetőt, hogy a kívánt anyagot kinyomozzuk és 
egybegyüjtsük. A tapasztalat azonban csakhamar meggyőzött, hogy a rendel
kezésre álló idő a tervezett munka elvégzésére nagyon is rövid. S ezt annál 
is inkább éreztük, mert régibb oktatásügyünknek szemléltetésre alkalmas 
anyagát javarészben a külföld őrzi. S épen ez a körülmény eredményezte, 
hogy azon egy-két oktatásügyi emléken kívül, melyeket hazai kincsünknek 
vallunk, a középkori iskolázásra mit sem küldöttek be hozzánk. Miért is e 
helyütt, midőn oktatásügyünk fejlődéséről számolunk be, a középkori iskola 
képének megrajzolásánál ki nem állított forrásokat is használok, hogy műve
lődésünknek ezen hatalmas tényezőjét híven, teljesen kidomborítva és szemlé
letre alkalmasan mutassam be. Az újkor iskolájának ismertetésénél azonban 
már leginkább a kiállítás anyagára támaszkodtam.

* * *
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I s k o l á k ,

Egy évszázadnak kellett eltelnie, mig a honfoglaló magyar békés mun
kához fogott. E pillanat azon perczben érkezett el, midőn nemzetünket az 
egyház keresztvizzel öntötte le. A honalapítás feladatát a honfentartásé váltja 
föl. Ez a tevékenység a nemzet szellemi és erkölcsi életének fejlesztésében 
csúcsosodik ki. Hazafiúi kötelesség tehát azon képnek a megrajzolása, mely 
a kilenczszázados nemzeti munkát épen ezen oldalról mutatja be.1

A kolostori iskolák. Miként Nyugat- és Dél-Európa országaiban, úgy nálunk 
is benedekrendi szerzetesek indítják meg a nemzet művelését. Először maguk
nak teremtenek otthont, melyet a hiterkölcsi élet és a munka ápolásával s 
gyakorlásával szentelnek meg. Bakonybél, Pannonhalma, Pécsvárad, Somogy- 
vár, Zalavár és Zobor nevében a magyar nemzetnek egy-egy állandó nevelője 
jelenik meg előttünk. Első lakóik külföldről szakadtak ide. Magukkal hozzák 
rendi szervezetöket és egyéniségök szellemi és erkölcsi tartalmát. Eletnemök 
és a Magyarországon rájok várakozó munka az utónemzedék nevelésére hívta 
föl figyelmöket. Egy részök fölszentelt pap, s igy a megszabott ismeretekkel 
kell birniok. De meg mindegyik kolostoruk egy-egy kis állam önrendelkező 
joggal és kötelességgel. Egészen természetes tehát, hogy ezekben szerveznek 
iskolát. Ezek növendékeiül tekinthetjük Krátót és Taszilót Bakony-Bélből, 
Fülöpöt, Conciust, Henriket és Lénárdot Pannonhalmáról, Anzelmot és Istvánt 
Pécsváradról, Albertot és Konrádot meg Zalavárról. Ők képzett emberek; heten 
közülök magyarul is tudnak és mint tolmácsok szerepelnek. Egy részök már 
bizonyára magyarnak született; s igy itthon kellett az iskolákat elvégezniük, 
a hol összegyűjtötték az ismereteket, a melyek alapján papokká szentelték őket.

Hézagos adataink beszélik, hogy Mór, Pécsnek később püspöke, Pannon
halmán volt iskolás gyermek ; a somogyvári konventben már alapítása idején 
(1091) van grammaticus — Poitiersi Péter. Hihetőleg a benedekrendiek visegrádi 
iskolájába járt 1363-ban Domokos deák, a ki Klára nevű nővérétől, Semjéni 
Mihálynétól könyvekre ily megokolással kér pénzt: Rostával meríti a vizet, 
a ki könyv nélkül akar tanulni.

A benedekrendiek után betelepülnek hazánkba a premontreiek, czisztercziek, 
ágostonosok, karthansiak, domokosok, ferenezesek, Jánosvitézek, templomosok 
és német lovagrendiek. Hivatásuk és életnemök náluk is tudást tételezett föl; 
miért is náluk is kellett iskolának lennie. A citeauxi cziszterczi nagykáptalan 
1245-ben minden provincziában állít föl egy iskolát; sőt megengedi, hogy a 
melyik kolostor akar és kibírja, szervezhet kebelében hittudományi iskolát. 
1263-ban nem veszik föl a rendbe az olyan egyént, a ki tanultság tekinteté
ben nem felel meg a várakozásnak. 1281-ben már ott is jő létre iskola, a hol 
legalább nyolez rendtag van. A mi hazai kolostoraink egyikében-másikában 
pedig 60 szerzetes is volt, mert egyébként új telepet nem teremthettek volna 
a rendi szabályok értelmében. S a magyarországi cziszterczieknek ekkor tanult -

1 A források idézéséről hely szűke miatt le kellett mondanom.
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ság tekintetében még Rómában is jó nevök volt. Ezért írja III. Honorius pápa 
1221-ben az esztergomi érseknek, hogy küldjön hozzá a nép ügyének meg
beszélése czéljából néhány derék és tudományos szerzetest, de ha lehet, mégis 
cziszterczieket. A domókosoknak, mint prédikátori rendnek, erősen kiképzett 
egyénekre és jó szónokokra volt szükségük. Természetes tehát, hogy az isko
lázásra nagy súlyt fektettek. A vercellaei zsinat 1325-ben szivükre kötötte az 
elöljáróknak, hogy az ifjak kiképzéséről a vallás és az énék terén gondos
kodjanak. Három évig logikát, kettőig természettudományt és ugyaneddig hit
tudományt tanulnak, s csak ezután jutnak studium generáléra. A rendi sza
bályzat szerint meg, a mely kolostorban tiz rendtag élt, ott lectornak is kellett 
lennie. Méltán hívták tehát a domokos rendet az egész világra szétszórt egye
temnek. Irodalmi működésük szintén tanultságukat bizonyítja. Irodalmi mun
kálatait kiki csak akkor tehette közzé, ha előbb valamely szakavatott rendtárs 
átvizsgálta. A győri iskoláról a Margit-legenda emlékezik: »Néminemű frater 
Péter, ki vala Győrött lector, annak utánna lön Magyarországban Provincialis«. 
Budán 1468-ban Stropkai Lőrincz tanárkodik.

Nem hiába tartották a karthausi rendet a »tudomány világá«-nak. Van 
náluk érzék a tudomány iránt. Mindegyik rendtagnak jár pergamen, tábla, toll, 
kréta, két vessző az irás felgöngyölítésére, két horzsakő a pergamen kisimí
tására, egy ár, egy pontozó, két törlőkés, egy darab grafit, vonalzó és ólom. 
Erdélyi János menedékszirti perjel 1471-ben mint alchymista jelenik meg előt
tünk. A segedelemvölgyi tárkányi kolostor (Eger mellett) iskolájában 1492-ben 
Tornai (de Tornovia) András tanít. A menedékszirti (Lapis Refugii) iskolának 
1500-ban Jodok, 1517 előtt Eucherius, a lechniczinck 1508-ig János, 1512-ig 
Thyr Mihály a lectora.

A pálosok gyulai iskolájában 1484-ben Bertalan scholasticus tanít. 
A ferenczesek váradi iskolája már 1336-ban oly hires, hogy ez is azon 
21 konventi iskola közül való, a melyeknek elvégzése után a párisi egyetemre 
lehetett menni. A nagytudományu Temesvári Pelbárt 1483-ban Budán tanítja 
a hittudományt Lombardi Péter nyomán.

iskolázás dolgában a legtöbb emlék az ágostonosokról maradt reánk. 
III. Endre király 1290-ben oly föltétel alatt erősíti meg az örmények telkét az 
esztergomi ágostonosok részére, hogy ezen azután a hittudomány és a többi 
mesterségek (archium) iskoláját el lehessen helyezni. Izaiás lectorról (1424.) 
nem tudjuk, hogy hol tanított. A patakiban (Sárospatak) Kisvárdai János 
baccalaureus 1489 körül rector és tanítja Szálkái Lászlót, a későbbi eszter
gomi érseket, a mohácsi csatának egyik áldozatát. Egerben 1501-ben Zákáni 
Tamás a hittudományok lectora.

Nagyon megnézték, hogy a magyarországi iskolákba kiket küldenek. 
Ezek meg vizsgálójául Luccai Gábort rendeli ki a riminii nagykáptálan. Az 
1338-iki cremonai nagykáptalan minden rendtartományban egy rendtartományi 
iskolát szervez. Ebben három év alatt előadják az egész logikát. A magyar- 
országi rendi kolostorok külön provinciát képeztek. Kellett tehát ily rend
tartományi iskolának nálunk is lennie. A helyét nem tudjuk, de egyik lectorát 
ismerjük a hires Szigeti István személyében.
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A székesegyházi iskolák. A keresztény vallásnak magyar földbe ültetésén 
és a magyar nemzet leikéhez forrasztásán a szerzetes rendekkel versenyezve 
fáradozott az egyházmegyei (világi) papság. Amint az egyházi szervezet a 
püspökségek keretében megalakult, a papképzés sarkalatos kérdéssé lön. 
S elmondhatjuk, hogy az iskola már a magyarországi katholiczizmus bölcső
jénél fölépült. A Gellért-legenda igy adja elő a Szent Gellért-korabeli Csanádi 
(marosvári) iskola létrejövését: Egyik nap harmincz új keresztény férfi jött a 
püspökhöz oly kéréssel, hogy gyermekeiket vegye át, taníttassa ki és szentelje 
papokká. Ez elfogadta, alkalmas házban elhelyezte és Valter mesterre bizta őket, 
hogy tőle a nyelvtani és zenei ismereteket megszerezzék. S mivel ezek rövid idő 
alatt szép sikert mutattak föl, a nemesek és az előkelők is átadták gyermekeiket 
Valternek, hogy őket a szabad mesterségek tudományára megoktassa. Ezek lettek 
Szent György kolostorának első kanonokjai. Gellért nagyon szerette őket, mert 
nem voltak idegenek, hanem hazafiak. Neki nagy gondja volt a szegény iskolás 
gyermekekre, a szerzetesekre és idegenekre. A kicsinyeket az ő házába hozták; 
ő meg átadta őket az iskolába. A tanítás oly serényen folyt, hogy még-az 
éjjelt is nappallá tették. Az első harmincz az olvasásban (lectura) és ének
lésben (cantu) egészen otthonos lett. Gellért püspök küldött követeket a 
Dunántúlra is, hogy a tanulókat összegyüjtsék. Ezeket azután papokká szentelte 
és a lelkészségek élére plébánosokul rendelte. Jött hozzá német, cseh, lengyel, 
franczia és más nemzetiségű, a kiknek fölszentelésök után egyházmegyéje 
javadalmait adományozta. A mint Valter mester a tanulók létszámának növe
kedését látta, a munka terhének tapasztalatára igy szólt a püspökhöz: »Ezt a 
nagy sokaságot kettős hivatalomban — az ének és az olvasás tanításában — 
nem bírom szolgálni. Küldj el és hozz ide lectort vagy énekmestert.« A püspök 
Mór szerzetest a király üdvözlésére Székes-Fehérvárra küldötte azon utasítással: 
tekintsen be az iskolákba is, melyek itt ekkor virágzók voltak, hogy a tanu
lók között doctort, vagyis oktatót találjon, a kit hozzon is el magával. Mór, 
a mint Székes-Fehérvárott a királynál dolgát végezte, bemegy az iskolába. 
Itt találja a német származású Henriket, aki a gyermekek segédmestere volt. 
Ez Mór felszólítására enged a hívásnak, fogja a könyveit és Mórral együtt 
Gellért püspökhöz megy. Ez őt szívesen fogadja és a tanulók lectorává teszi; 
Valter meg az éneket tanítja.

Okirataink lectora, scholasticusa, magistere és cantora bizonyítja, hogy 
székesegyházi (káptalani) iskola mindegyik káptalannál volt. A III. és IV. 
lateráni zsinat (1179, 1215) határozata tehát, a mely mindegyik székes-
egyháznál egy-egy grammatical magister alkalmazását Írja elő, nálunk is 
életbe lépett.

A Csanádi iskola növendéke volt a XIV. század végén Mihály fia Eligius. 
Ekkor történt vele, hogy a mint egyszer Csanád felé tart előadásra, útközben 
csupa szórakozásból előveszi az íjját s az asztagra lő. De a nyíl nem az 
asztagba, hanem egy, vele egykorú ifjúnak a fejébe fúródott. Ez pár nap 
múlva meghalt sebében. Hogy Esztergomban már Szent István korában volt 
iskola, a bajor Arnold énektanítása bizonyítja. Tamás prépost 1291 előtt itt 
végzi a vicemagisteri teendőket. Az 1397-iki canonica visitatio-ból az itteni
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iskola egész berendezését megismerjük. 1418-ban Fülöp mester studens Eszter
gomban. 1425-ben virágzó iskola lehetett itt; mert a kanonokok között látjuk 
Tamás nyitrai főesperest és orvosdoctort a kánonjog (decretorum), János honti 
főesperest s orvosdoctort és Szepesi Andrást a hét szabad mesterség (artes 
liberales) tanárait. Az esztergomi iskolának egy névtelen növendéke 1463-ban 
másolt theologiai, philosophiai és kortani művet, mely hihetőleg iskolai kézi
könyv volt. A nyitrai kanonokok között már 1111-ben látunk grammaticust 
Vilmos személyében. A pécsi iskola létezését Bonipert, Pécs első püspöke, 
az által sejteti velünk, hogy Hilduint Fulbert chartresi püspökhöz Priscianus 
munkájáért küldi ki. Valószínűleg a váradi székesegyházi iskolába járt 1347 
előtt Beöthi (de Beulth) Dénes fia Sándor. Ez egy évig Pál váradi szabó 
özvegyénél, a ki később Finta szíjgyártóhoz ment nőül, volt ellátáson. Erre 
nézve három márkában egyeztek meg. De Sándor megszökött, mielőtt valamit 
is fizetett volna. A váradi statutum az iskoláról és a tanításról rendelkezik. 
1444-ben Váradon Szegedi László tanít, Gordovai János meg tanul. 1451-ben 
Váradon Franczia Péter a zenetanár, a kit Vitéz János püspök, V. Miklós pápa 
engedelméből, magával visz keleti tanulmányutjára. Sztárai Máté 1474-ben és 
a következő évben egy-egy könyvet másol az iskola részére. Az egri székes- 
egyházi iskola létezésére utal Tamás egri püspöknek 1421-iki kérelme. Ebben 
a bécsi egyetemtől két olyan embert kér, a kik közül az egyik jogász, a 
másik magister artium. S az egyetem teljesiti a kérését. Az egri recordáló 
tanulókról Bakócz Tamás egri püspök számadáskönyve (1493—1496) több 
ízben emlékezik. A budai iskolásokról II. Lajos udvartartási költségeiben van 
szó. A leghíresebb székesegyházi iskola az Árpádok alatt Veszprémben volt. 
Ezt egyetemnek (studium generale) tartották ; de kimutattam, hogy kolostori 
és székesegyházi iskolából sem belső fejlődés, sem külső kapcsolódás utján 
nem keletkezhetett, s hogy eredetileg sem studium generale-nak született.1 
Mint székesegyházi iskola azonban hires volt. Előadták benne a hét szabad 
mesterséget (septem artes liberales) és az egyházi jogot. Tanárai között nem 
egy volt a káptalannak 16 jogdoctora közül. Hires könyvtára magával az 
iskolával együtt lángok martaléka lesz, midőn az ország nádora, Csák Péter, 
csupa bosszúból és gyűlöletből Németujvári Péter veszprémi püspök iránt, 
Veszprémet 1276-ban fölgyujtotta. Később azonban ismét új életre kelt az 
iskola, melynek 1489 előtt Lukács veszprémi prépost, főesperes és kanonok 
volt a rectora. Ez a Lukács később, mint egri prépost, irt és díszített egy 
misekönyvet s ezt hálából a veszprémi egyháznak ajándékozta. 1532-ben Pál 
a veszprémi iskola magistere.

A pozsonyi káptalani iskola 1506—1508 között is fönnáll, miként a 
prépost és a káptalan közötti per mutatja.

A kolostori iskolák szervezete. Kolostori iskoláink nyugateurópai mintára 
alakultak. Kezdték az elemi ismeretekkel, minők az olvasás, irás, számolás, az 
ének és a latin nyelv alapvető részei. A betűket abc-rendben táblára írták s a

1 Békefi Rémig: Árpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése 
(Századok 1896. 321 — 337. 1.)
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növendékek igy ismerték meg őket. A folyékony olvasást a zsoltárokon gya
korolták be. Az irás megtanulásához akkor fogtak, midőn már tudtak olvasni. 
Az írás tudása, másolás szempontjából, nem kis dolog számba ment.

A mint az elemi oktatással végeztek, a hét szabad mesterségre (septem 
artes liberales) került a sor. Ennek három első tagja — a grammatica, rheto
rica és dialectica — a trivium; a négy utolsó — arithmetica, geometria, 
musica és astronomia — meg a quadrivium.

A hét között a legfontosabb a grammatica (nyelvtan), minőt Knauz 
Nándor Pozsonyból és Ráth György Budapestről, valamint a Nemzeti Muzeum 
állítottak ki. Vele legtovább és legtöbbet foglalkoztak. Ehhez tankönyvül kez
detben Donatus »Ars minor«-ját használták, és pedig nagy sikerrel, mert 
katecheticai módszere a dolog megértését nagyon megkönnyítette. A tanárok 
részére meg az ő »Ars grammatica«-ja, majd Priscianus »Institutio de arte 
grammatica«-ja szolgált vezérfonalul. A mint azonban Alexander de Villa Dei 
(1199) megírta az ő hexameteres tankönyvét (Dyalogus magistri Donati gram, 
matici: invenibus scholaribus perutilis. Kiállította a Szt.-Ferenczrendiek társháza 
Gyöngyösön), mind a kettő háttérbe szorult. Leggyakoribb olvasmány volt a 
szentirás, Cato verses erkölcsi mondatai (Catonis Disticha moralia Ráth 
György tulajdona Budapesten) Aviánnak Aesopus meséi, Vergilius és Ovi
dius. A pogány költők helyett azonban Sedulius, Pudentius és Juvencus is 
közkézen forognak. A latin nyelv tanulásának kezdő fokán a lector lefordí
totta az egyes szókat az anyanyelvre s ezután grammaticai és linguisticai 
szempontból fejtegette. Később azonban elégnek tartotta a puszta tárgyi 
magyarázatot. 1489-ben Patakon (Sárospatak) az ágostonosok iskolájában 
Szálkái László tanuló előtt tárgyalták Theodorus eclogáját, melyet gramma
tikai és tárgyi magyarázatokkal világosítottak meg ; továbbá Szent Bernátnak 
»A világ megvetéséről és az égiek kívánásáról« czímü munkáját, melyet ver
sekbe foglaltak. A versmérték megtanítására nagy a gond. Van is hozzá 
kézikönyv bőven ; de ezek leginkább Maximus Victorinus művének utánzatai. 
A megértelmezett olvasmányt a tanulók a maguk szavaival előadják. A tanár 
ekkor győződött meg, mennyiben értették meg a tanítványai. A költői művek
nél szokásos a szóról-szóra tanulás is, hogy igy minél jobban belejöjjenek a 
latin nyelv kezelésébe élőszóban és írásban. A latin nyelvű Írásbeli dolgoza
tokat (dictamina) is épen e czélból készítették.

A ki a grammatikai tanulmányokból a szigorú vizsgálatot kiállotta, meg
nyíltak előtte a szónoklattani (rhetorica) előadások. Eleinte megelégedtek azzal, 
hogy a tanulók a szónoki beszéd lényegesebb fajaival és főrészeivel, a mű
szókkal és a szónoklat alapszabályaival ismerkedjenek meg. Kisvárdai János 
a pataki iskolában »Rhetorica ex dictis Tybini oratoris summi excerpta« nyo
mán tanította Szálkái Lászlót a szónoklattanra. Ez a tanítás kétirányú volt. 
Egyrészről támogatta a grammatikai oktatást. Ezért terjeszkedett ki mind a 
latin, mind a görög szók etymologizálására. S ez egyszersmind biztos jel, 
hogy a latin nyelven kívül a görögöt is tanították, mig a korai középkorban 
nem. Másrészről meg egész erővel felkarolták a szónoklattan művelését. Ettől 
megvárták, hogy megtanítson a tárgyhoz szükséges anyag kiszemelésére,
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elrendezésére, részekre osztására, szavakba és mondatokba foglalására, ezek
nek betanulására, illedelmes kiejtésére és elszavalására. Sőt kiterjeszkedett 
még a képletekre, alakzatokra (színekre), a czímtanra és a levélírásra is.

A dialectica (logica) egyre nagyobb teret foglalt el. Ennek az anyagát 
ölelték föl azon vitatkozások is, melyeket gyakorlati szempont honosított meg 
és tartott fönn.

A bivatottabbak a quadrivium tárgyaival is foglalkoztak.
A számtanban (arithmetica) a computus a fő ; mert arra törekedtek, 

hogy az egyházi ünnepek kiszámításához s igy az egyházi naptár készíté
séhez mindegyik tanuló értsen. Váradon Szálkái László még ezt a tárgyat 
is versekben tanulja, mint az általa jegyzett »Computus novus ecclesia
sticus« mutatja. Ennél a verselésnél a rím a fő, a prosodiára édeskevés a 
figyelem.

A geometriát nem igen művelik, hanem inkább földrajzot tanítanak 
helyette. Nem érdektelen, hogy a földrajzot már ekkor a természetrajzzal 
kapcsolatban adták elő.

A zenei (musica) oktatás leginkább az éneket ölelte föl. Ennek a jelen
tőségét pedig az adta meg, hogy az istenitiszteletnél és a karban nagy
szerepe volt. Az »astronomia«-nak meg az biztosított helyet a tantárgyak
sorában, hogy nála nélkül az egyházi naptár megismerése lehetetlen lett 
volna.

Több csillagászati tüneményről helyes fogalma van ennek a kornak, 
de a csillagjóslás (astrologia) nagy részt köt le magának. Még az astro- 
nomiai ismereteket is rímes mondatokban adják elő. Szálkái László a XV. 
század vége felé úgy tanulja Váradon, hogy az állatöv bikája hideget, szá
razságot és rossz termést jelent. A ki ebben a jegyben születik, nagy remé
nyekre jogosít, változhatatlan akarattal bir, gazdag ember lesz, öreg korában 
jobban érzi magát, mint ifjúságában és elél 83 évig. Az ember életének hosz- 
szúsága attól függ, hogy miféle jegyben születik. De nem oly értelemben, 
mintha mindazok, a kik egy jelben születtek, ugyanannyi ideig élnének; hanem 
hogy egy meghatározott időn túl nem élhetnek, a kik ebben vagy abban a 
jegyben születtek.

Még az erkölcsi világrendet, az erényt és a vétket is a csillagokkal és 
az égi jelekkel hozták kapcsolatba. De itt már a keresztény felfogás is érvé
nyesül. Mert egyrészről elismerik, hogy az erények és a vétkek a szokást, 
vagyis a hajlandóságot tekintve, függhetnek ugyan a csillagoktól, mivel az 
időjárás és az égboltozati jelenségek hatnak a testre, ez pedig a lélekre. De 
másrészről azt már nyíltan vallják, hogy az erények és a vétkek, faz elhatá
rozást tekintve, tisztán az akarattól függnek. Ez pedig független, szabad. 
S épen ezen sarkall a cselekvés beszámithatósága. Hiszen ha az égi jelen
ségek volnának az emberi cselekedetek létrehozói, megszűnnék a jóban az 
érdem és a rosszban a bűnösség.

A triviumot mindegyik, a quadrivium tárgyait azonban csak nevesebb 
iskolában adták elő.

A hittudomány (theologia) kezdetben nem külön tantárgy, hanem egyéb
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ismeretkörökkel kapcsolatban tanítják. S ez természetes, mert ekkor tulajdon
képen minden tárgy előadásánál vallási szempont volt irányadó. De a XIII. 
században már van külön vallástani előadás is. Az 1279-iki budai zsinat 
kiközösítéssel sújtja azt a szerzetest, a ki a grammatikán, theológián és logi
kán kívül egyebet hallgat. Az ágostonosok kolostorában meg 1290-ben sze
münk láttára keletkezik egy hittudományi iskola. A belső iskolák mellett — a 
külföld mintájára — valószínűleg voltak külső iskolák is, a hova a világi 
elem járt. »Oblatus«-ok nálunk is voltak ; miért is a kiskorúak oktatása és 
nevelése már a kora gyermekkorban meg volt a mi kolostorainkban is.

A székesegyházi iskolák szervezete. Székesegyházi iskoláink belső viszo
nyairól az Árpádkorból édeskevés maradt ránk; az Anjou-kor azonban oly 
vonásokat őrzött meg, a melyekből tiszta fogalmat alkothatunk. A meglevőből 
öt évszázad itt nem teremtett alapjában újat, hanem megtartotta a régit több
kevesebb átalakítással.

A váradi és zágrábi statútumok szerint a székesegyházi iskola vezetője 
a lector. Ő, vagy helyettese, a sublector tanítja a helyes és szabatos hang
súlyozást. Ha a lector nem tud vagy nem akar tanítani, helyettest, vagyis 
sublectort fogad. Mielőtt ez működését megkezdené, a lector bemutatja és 
ajánlja az egyházmegye fejének és a káptalannak. A lectort saját lelkiisme
rete, a sublectort meg a lector ellenőrzi. Esztergomban szép számmal lehetett 
a hallgatóság, mert a sublectoron kívül több tanítót is látunk. Nagy figye
lemmel van ez a kor a sublectorra. Ezért rendeli el az 1397-iki egyházi láto
gatás (canonica visitatio), hogy a magister különös beleegyezése nélkül senki 
se tanítsa rokonait, se a többi iskolásokat; s hogy az iskolán kívül, a saját 
szobájában egyáialán senki se tanítson. A zenét és éneket a cantor, vagy a 
succentor tanítja. A XIV. században már a lector és a cantor ritkán foglal
kozik a tanítással; helyettök inkább a sublectornak és a succentornak jut ki 
a dologból.

Érdekes, hogy már ennek a kornak mily biztos érzéke volt az oktatás 
alapelvei iránt. Nemcsak irányeszméül vallja, hanem tanférfiaitól meg is köve
teli, hogy az oktatásban tekintettel legyenek a tanuló egyéniségére. Ezért írja 
elő, hogy az oktatás alakja és anyaga az iskolások egyéniségéhez alkalmaz
kodjék. S a ki ezt figyelmen kívül hagyja, állásával fizet érte.

Statútumaink a tanítás kezdő anyagáúl az alapismereteket írják elő. Ilye
nekül ez a kor az olvasást, Írást, számvetést, a latin nyelvet és a gregorián 
éneket ismerte s ezeket a hét szabad mesterség (septem artes liberales) elő- 
iskolájául tekintette. Ilyent olvasunk a Gellért-legendában a Csanádi iskoláról 
is. Az esztergomi »visitatio canonica« a sublectornak naponkint három elő
adást ír elő. Az első reggel a grammatikát öleli föl, de csak oly alakban és 
terjedelemben, hogy mindegyik tanuló megbirkózzék vele. Ezután az idősbek 
és képzettebbek részére vagy mindjárt, vagy csak délben, szélesebb alapokon 
fejtegeti a sublector a grammatikát; ha pedig jónak látja, a logikából ad elő. 
Az auctorokból és pedig a költői művekből sokat, vagyis rendszeresen nem 
olvasnak; mert az a meggyőződés, hogy a ki az előző tanulmányokat sike
resen elvégezte, egymaga is, vagy legalább csekély segítséggel fölfogja a sző-
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vég értelmét és szellemét. A harmadik előadás a szónoklattant tárgyalta. Ezzel 
azt akarták elérni, hogy a növendékek elmebeli tehetségeit és latin nyelvi elő
adó erejét fejleszszék. Ezenkívül nyílt alkalom más tárgy előadására is. Mert 
Váradon a scholasticus a megszabott órán kívül, vagy pedig énekes s ünnep
napokon filozófiát és más, tetszése szerinti tárgyat is taníthatott. A zene és 
ének rendes tantárgy. Rendszeres hittudományi oktatás a püspökségek szék
helyén nincs. De azért a vallástani ismereteket nem hanyagolták e l; hiszen 
valójában minden tárgy a vallás szolgálatában állott. A hol érsek lakik, ott 
theologus tanárnak is kellett lennie. A IV. lateráni zsinat (1215.) legalább igy 
rendelkezett. De az Árpádkor végével beállott zavarok ezen dologban is hanyat
lást eredményeztek. Ezért áll sarkára az 1309-iki budai zsinat és megköve
teli, hogy mindegyik érseki egyháznál egy, a kánonjogban, a püspökségeknél 
meg a grammatikai tanulmányokban jártas ember legyen, a ki a szegény 
tanulókat és az egyház növendékeit ingyen oktassa. De hogy ezt megtehesse, 
az egyházmegye feje és a káptalan köteles az ő részére egy kanonoki prae- 
bendát, vagy ennek megfelelő értéket biztosítani.

Mivel a zsinat épen a tanulatlanságnak akarta útját vágni, világos dolog, 
hogy a ki világi pap akart lenni, székesegyházi iskolát kellett hallgatnia, nem 
pedig valamely plébános mellett szedegette össze ismereteit. A mint az illető 
a triviummal, s esetleg a quadrivium egyik-másik ismeretkörével végezett, 
föladták neki a kisebb rendeket. Ekkor kitették plébános mellé s ennek az 
oldalán tanulta meg a lelkipásztorkodást. S mikor már ebben is egészen ott
hon volt, pappá szentelték.

A székesegyházi iskolát világiak is látogatták ; mert itt alkalom nyílt az 
egyetemi előtanulmányok elsajátítására. De meg azokkal is találkozunk itt, a 
kik egyetemet ugyan soha sem akartak végezni, de azért nem szerettek volna 
ismeretek nélkül maradni.

Az ünnepek s az ének- és zenetanitásra szánt napok leszámításával 
minden Istenadta nap adtak elő a trivium tárgyaiból. E mellett a sublector 
és növendékei naponkint jelen voltak a nagy misén és a »Vesperae«-n. Ez 
a körülmény azután döntő befolyással volt az órarendre.

A fegyelmezés joga a lectort illeti meg. A gyakorlat azonban a XIV. 
században mást mutatott. Midőn tudniillik á tanítást úgyszólván egészen a 
sublector végezte, a dolog természetéből kifolyólag a fegyelmező is ő lett. 
A lector vagy a vicarius meg csak azon esetben gyakorolja a fegyelmezést, 
ha az iskolások kifognak a sublectoron. Esztergomban a benlakó iskolások 
közül senki sem hagyhatja el az iskolát, hacsak a magistertől engedélyt nem 
kapott. Napnyugta után egy órával már senki sem kóborolhat az utczán; ha 
pedig megteszi, a magister elzáratja és belátása szerint bünteti. Erre az ostor 
és a vessző volt használatban. Hosszú kést vagy más ártalmas fegyvert Esz
tergomban egy iskolás sem viselhet. Ha valamelyik tanuló nem akarja a 
büntetést kiállani, a magister az iskolások segítségével szolgáltat igazságot. 
De ha ezek a közreműködést megtagadnák, őket is úgy elzáratja a magister, 
mint ellenkező társukat. A mely napokon éneket és zenét tanítanak, a fegye
lem a succentor kezében van. Rá nézve mérséklet a jelszó, hogy botrány ne
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forduljon elő, s igy a tanulóknak kedvet adjon a tanuláshoz. Esztergomban 
a tanulók lelki ügyeiről a székesegyház gondoskodik. Minden iskolásra éven- 
kint az egyszeri gyónás és áldozás kötelező.

A magister ellátásáról már a III. és IV. lateráni zsinat (1179, 1215) 
gondoskodik. A váradi statutum szerint a káptalan a magister részére már 
régi idő óta egy kanonoki praebendát biztosított. A jobbágyok, vagyis a falvak, 
a kanonoki szőlők és a hiteles helyi kiadványok után esedékes jövedelem 
azonban nem esett bele az osztalékba. A lector a magisterrel megfelezte mind
azt, a mi gabonatized, földbér vagy áldozati adomán}'- (oblatio) czímén neki 
esett. A káptalan azért ily bőkezű, hogy a magistert kielégítse, s igy a szegé
nyeket a tandijfizetéstől megkímélje. El is rendeli, hogy a magister a mendi- 
kánsoktól, vagy a kik koldulnának, ha más nem segítené őket, semmit se 
követeljen. Az ellen azonban nincs kifogása, hogy a nem szegény iskolásoktól 
a kik szülőik költségén élnek, kérjen karácsonkor egy kappant és két kenyeret, 
husvétkor két kenyeret, egy sajtot és nyolcz tojást, Szent Gál napjára egv 
kakast vagy egy tyúkot, a circator részére havonkint egy dénárt, télen pedig 
tűzifát, a mint másutt szokás. S ha az iskolások vagy szüleik, esetleg barátaik 
egészen maguktól valamit még adnak, nyugodtan elfogadhatja. Ha a scholas- 
tikus ezen rendelet ellen vét, állását veszti.

A lector és kántor, nem mint kanonok, hanem mint tanításra hivatott 
egyén egy praebendát kap összes jövedelmeivel. Külön succentori javadalom 
nincs, mert az állás maga is csak esetleges. Hiszen teljesen a kántortól füg
gött, vájjon tart-e succentort vagy nem. De ha már volt succentor, biztos 
jövedelmet állapítottak meg részére. Ez azonban az egyházmegyék szerint 
változott.

Zsidó iskolának már IV. Béla korában van nyoma. Az ő törvénye (1251) 
szerint, a ki a zsidók iskoláit vakmerőén háborgatja, a zsidók birájának más
fél márkát fizet. Zsidóknak, ha egymás között pereskednek, a biró csak az ő 
iskoláik előtt szolgáltathat igazságot.

Nyugati utánzatra emlékeztet a királyi udvarban szervezett iskola. Tudjuk, 
hogy Dénes fia Dénes, a kiből idővel lovászmester lett, és Mátyás a későbbi 
kanczellár és esztergomi érsek IV. Bélával együtt gyermekeskedett és nevelő
dött a királyi udvarban. Ugyanit!; nevelik Tamás nótáriust és Lőrincz mestert, 
a későbbi királyi udvarbírót.

A királyi család tagjainak nevelői közül többeket ismerünk. Aba Sükösd 
fia Demeter II. Endrének Kálmán fiát; Miska, Salamon ispán atyja IV. Bélát; 
Miklós IV. Bélának Kinga leányát; Alice II. Endrének harmadszülött fiát; 
Muthmerius prépost IV. László királyt; III. Endrét Morosini Albert és Marinus 
Gradenigo; Nagy Lajost Miklós, a későbbi kalocsai érsek; V. Lászlót Cilley 
Ulrik; I. Ulászlót, Hunyadi Lászlót és Mátyást a lengyel Sanocki Gergely, 
sőt az utóbbit még Vitéz János is ; Corvin Jánost Ugoletti Tádé; 11. Lajost 
meg Balbi Jeromos neveli és tanítja.

Főpapjaink is szerveztek udvarukban iskolát. Vértesi István földbirtokos 
és bíró Komárom vármegyében 1565-ben azt vallja, hogy ő gyermekkorában 
Esztergomban Bakócz Tamás érsek (1497— 1521) iskolájába járt. Ez az iskola
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Várdai Pál érsek idejében (1526) oly hírnévre tett szert, hogy a kit nem tar
tottak eléggé képzettnek, igy beszéltek róla : Ez sem neveltetett Pál érsek 
udvarában.

A nemesi családok, ha tehetősebbek voltak, nevelőt fogadtak gyermekük 
mellé. A mint a fiú iskolába járt, ő oktatgatta és nevelte; sőt elkísérte még 
az egyetemi tanfolyamokra is. Itt is magyarázta és kikérdezte növendékétől 
az anyagot, ha szükségesnek találta; felügyelt magaviseletére s ellátta tanács
csal és jóakaratú intelemmel — a mint épen czélszerűnek mutatkozott. Han
gosan beszél a nemesi családok nevelőjének helyzetéről Kállay Lőkős János 
esete (1469).

A nőnevelés már ekkor az apáczák kezén van. Erről a Margit-legenda 
nyomán hű képet alkothatunk. Elénk tárul az a munka, mely az apácza- 
kolostor falain belül a nevelés és oktatás terén végbe ment. A szülők leány
gyermeküket rendszerint még egészen kiskorban ajánlották föl apáczának. 
Margitunkat is királyi szülői akkor vitték Veszprémbe a domokos apáczák 
kolostorába, midőn »még jól nem szólhat vala«. Az apáczák is rendesen zso- 
lozsmáztak és pedig énekelve. Épen ezért mindegyiknek kellett értenie az 
olvasáshoz és az énekléshez. Legelőször is tehát olvasásra tanították őket; 
miként Boldog Margit is korán »kezde tanulni abczét, Ave Mariát«. »Kevés 
időnek utána« — tudniillik még tiz éves sem volt — »igen jól kezde tanulni 
és énekelni«. Tanulta a latin nyelvet is. És pedig ebben Katalin nővér volt 
az oktatója, a »ki őtet tanetá először deákul«. Az ő »társa vala« Erzsébet, 
Olympiades asszony leánya, a kivel »egy könben tanolnak, olvasnak vala«. 
Hogy az éneket és egyéb teendőket megtanulja, a perjelnő Ilonát rendelte 
melléje. S ez meg is tanította őt énekelni; mert azt látjuk, hogy Margitunk, 
a mint a sor rá jött, elénekelte a maga részét. Művelték a kézimunkát i s ; 
sőt erre nagy súlyt fektettek. Maga Margit is hol egyházi ruhákat, hol oltár- 
és ereklyedíszeket készitget.

A városi iskolák. Létrejövésök a városok keletkezésével esik egybe. 
A mint a városi szervezet kijegeczesedik, fölépül az iskola is. Egyesek úgy 
akarták a városi iskolát feltüntetni, mintha az egyház iránti ellenszenv hozta 
volna létre. Pedig nem igy van a dolog. A városi polgárságnak más ismere
tekre volt szüksége, mint a minőket a székesegyházi (káptalani) és kolostori 
iskola nyújtott. Ezért állítottak a városok külön iskolát — rendesen — a 
plébániai templom mellett és elnevezték az »egyház« iskolájának. Tantárgy a 
vallástan, az egyházi ima, a számtan, az irás, az olvasás s a fogalmazás 
anyanyelven. Ezért nevezték el a városi iskolát iróiskolának (Schreibschule, 
Briefschule). A hol a tantárgyak közé a latin is bejutott, »latin városi iskolá
nak« hívták. A tanulók az isteni tisztelet és a zsolozsmák idején énekeltek is, 
miért is az ének is bejutott a tantárgyak közé. A tanítót rectornak,. iskola- 
mesternek és öreg iskolamesternek hívják. Ő lehet pap vagy világi ember. 
A városi hatóság választja egy, esetleg több évre szólólag; s ő engedelmes
séget esküszik a városnak. Fizetése Nyugat-Európában nagyon tisztességes. 
Nagy-Szebenben Máté mester a XV. század vége felé 20 forintot kap pénzben 
a várostól. Ez ekkor tekintélyes összeg. Ha meg mint tanító egyúttal a kán-
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. V. 10
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tori teendőket is végezte, ezen a czímen is jócskán kapott. De azért a tanitó 
nem mindig kántor is egyúttal, mint teszem Beszterczebányán is. A segéd
tanítót (locatus) a rector fogadja. Nagy-Szebenben 1457-ben Késes János fia 
a segédtanító.

Már a város fogalma is megkívánja, hogy iskolát mindegyikben lássunk. 
Megbízható adataink azonban csak Bártfa, Beszterczebánya, Brassó, Buda, 
(Gyula)-Fehérvár, (Békés)-Gyula, Igló, Kassa, Késmárk, Kolozsvár, Körmöcz, 
Lőcse, Modor, Nagy-Bánya, Nagy-Mihály, Nagy-Sink, Nagy-Szeben, Pápócz, 
Pest, Pozsony, Prásmár, Somodi, Sopron, Szászsebes, Szászváros, Szeged, 
Szepes, (Szepes)-Csütörtökhely, (Székes)-Fehérvár, Szomolnok, Ungvár és 
Zólyom iskoláinak és részben rectorainak az emlékét őrizték meg több érdekes 
ténynyel kapcsolatban.

A népoktatás. A vasár- és ünnepnapi egyházi beszédek a kereszténység 
behozatala óta szokásban voltak. Fentartotta őket a későbbi kor is. XIV. és 
XV. századi zsinataink közértelemmel Írják elő. Elmondhatjuk tehát, hogy 
bennök a középkori népoktatásnak állandó alakját ismerjük. Ezek mellett 
érvényben volt a hitelemzés (catechesis) is, melynek gyakorlatáról okleveles 
adatunk 1322-ből van. Zsinataink (1382, 1450, 1489, 1493, 1515) is előírják 
és végzésére csak a felszentelt papot jogosítják fel.

A XIV. században átalában minden plébánia székhelyén volt iskola. 
Ezen állítást a következő zsinati határozatra alapítom: Egy pap se misézzen 
egy maga, hanem legyen mindegyikkel egy clericus, vagy egy tanitó, a ki 
neki a misénél válaszol és a kivel, ha akarja, a zsoltárokat mondhatja. Az 
erdélyi szászok között meg ott is megmaradt egy-egy iskolának az emléke, 
a hol plébánia nem is volt, tehát még a kisebb helyeken is. A tanítói állást 
a plébános töltötte be. A beszterczei szászok azonban szakítani akarnak ezen 
gyakorlattal. Az a tervök, hogy ezentúl majd ők választják meg a tanítót és 
kevesebb illetéket adnak neki az eddiginél. György erdélyi püspök azonban 
1438-ban és a következő évben egyházi kiközösítést és interdictumot mér az 
ily törekvés ápolóira, ha szándékukkal föl nem hagynak.

A középkor megvárta a tanártól, hogy tanítványait erkölcsileg nevelje 
és értelmileg fejleszsze. Ezen kettős kötelesség bármelyikét szem elől tévesztő 
tanitó rosszabb, mint a tolvaj. Hiszen ez csak anyagi javaktól foszt m eg; 
mig a rossz tanár működésének a növendék lelki vagy szellemi világa vallja 
kárát. Egyik-másik iskolamester valósággal tolvajlásra kényszeríti a növendé
két, mert nem látja el oly erkölcsi és értelmi tőkével, hogy valamely állást 
méltóan betölthessen. Ne feledje el tehát egy iskolamester se, hogy minden 
növendékével szemben kettős kötelessége — erkölcsi és szellemi nevelés — 
van. Ez a felfogás minden kor tanárvilágának hivatásához méltó alapelve 
marad.
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M a g y a r o r s z á g i  e g y e t e m e i n k .

I. A pécsi egyetem.

Mivel az Árpádok híres veszprémi iskoláját a tudomány ma már egye
temnek nem tartja, az első magyar egyetem létrehozása az Anjouk nevéhez 
fűződik. Nagy Lajos királyunk szinte bizonyos féltékenységgel szemlélhette, a 
mint országa szomszédságában sorra jöttek létre egyetemek. így alapitja 
meg IV. Károly császár a prágait 1348-ban, Kázmér lengyel király a krakkóit 
1364-ben és IV. Rudolf osztrák herczeg a bécsit 1365-ben. Sietve kap a jó 
példán ő is. A hely kiszemelése neki nem sok gondot okozhatott. Hiszen 
Pécs, a Mecsekhegység lábánál, délfelé irányuló szerepével önként kínálkozott 
azon korban, midőn hazánk érintkezése Olaszországgal eg37re sűrűbb és ben
sőbb lön. Ez a szempont magyarázza meg, miért jött létre az első magyar 
egyetem 1367-ben épen Pécsett.

Nagy Lajos kora szokását követi, midőn az alapítólevelet előzetesen a 
római szék elé terjeszti. V. Orbán helybenhagyja, de a hittudományi facul- 
tást nem engedélyezi. Ennek okát sokfélekép magyarázták. Fölösleges volt 
— mondották — mert Pécsett, püspöki székhelyen, úgyis volt székesegyházi 
iskola; veszedelmes volt, mert eretnek tanok előadására nyílt volna alkalom ; 
korai volt, mert az egyetem életrevalósága még igazolásra várt. Mindez azon
ban érintetlenül hagyja a valódi okot, a mely pedig oly egyszerű. A pápák 
ekkor (1308—1378) franczia földön, Avignonban, laktak ; s igy többé-kevésbbé 
a franczia királyok befolyása alatt állottak. Már pedig a francziák sokat adtak 
arra, hogy az ő párisi egyetemük a hittudomány terén a legelső maradjon 
az egész világon. Ezt pedig első sorban csak úgy biztosíthatták, ha az új 
keletű egyetemekről a theologia kiszorul. S látjuk is, hogy a babyloni fogság 
idején (1308—1378) alapitott egyetemek egyikén sem, a korábban vagy 
későbben létrejöttéknél meg rendesen tanítják a hittudományt.

V. Orbán pápa rendelkezése szerint tehát Pécsett taníthattak egyházi és 
világi (római) jogot s bármely más tudományt, csak theologiát nem. Meg van 
az egyetemnek promoveáló joga is. Maga a promotio igy megy végbe: 
A facultas magistere vagy magisterei az illetőt ajánlják a pécsi püspöknek, 
vagy széküresedés esetén a káptalani helynöknek (vicarius), vagyis bemutatják 
a kanczellárnak. Ez azután a facultas magistereit összehívja és végbemegy a 
vizsgálat. Ha ez sikerül, a jelölt megkapja az illető fokozatot (gradus). Ez 
megadja neki a jogot, hogy akár Pécsett, akár más egyetemen taníthat. Az 
alapítólevél a tanárok és tanulók részére ugyanazon jogot biztosítja, mint más 
egyetemeken szokásos. Föl vannak tehát mentve a vám- és adófizetéstől; 
ügyeikben nem a városi hatóság, hanem az egyetemi törvényszék bíráskodik.

A pápa nagyon körültekintő. Még azt is kiköti, hogy a királyok az 
egyetem tanárait mindig megfelelő illetékben részesítsék, mert különben a 
megerősítő oklevél érvényét veszti. Ezenkívül biztatja Nagy Lajost, hogy meg
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ajánlott ígéretét váltsa be s a tanárok és tanulók kiváltságát királyi bőkezű
séggel még növelje.

Nagy Lajos bizonyára ura volt a szavának. Kívüle azonban a pécsi 
püspöknek is kijutott a tanárok illetékének födözéséből. Galvanus Bethini, a 
jeles egyházjogtudós ugyanis, a kit Vilmos püspök ajánlatára Nagy Lajos 
Páduából hivott be, a pécsi püspökségtől kap évenkint 300 ezüst márkát, 
vagyis 600 aranyforintot (1200 frt); az övé az üröghi tizedjövedelem czímén 
az a 70 aranyforint is, a mely eddig a pécsi püspök pénztárába folyt b e ; 
továbbá egy ház, a mely eddig a pécsi püspöké volt. Ő mindezeket családja 
részére is szerette volna biztosítani. Vilmos püspök és káptalana bele is 
mennek az egyezségbe, de XI. Gergely pápa nem járul hozzá s a szerződés 
érvényét csak Galvanus Bethini élettartamára szorítja vissza. Ez e miatt meg
neheztelt, s habár az egyetemnek megnyílása óta Pécsett tanárkodott, elhagyta 
hazánkat és Bolognába költözött.

Úgy látjuk, hogy az egyetemi tanároknak maguk a pápák is kedveznek. 
Igŷ  IX. Bonifácz pápa a pécsi püspöknek megadja a jogot, hogy a posegai 
és a szent Jánosról nevezett pécsi várbeli társas- és a pécsi székes-káptalani 
prépostságot egy esetben fentarthatja a pécsi egyetemnek azon jogdoctorai 
részére, a kik itt kánoni vagy római jogot tanítanak.

A középkor egyetemein a hallgatók élemedett korú egyének. Az egyszerű 
fölszentelt papok mellett látunk itt kanonokot, apátot és prépostot is. A római 
szék mindig gondosan irányította a papság tudományos művelődését. Ezért 
mentik föl a pápák az egyetemi hallgatókat már a XIII. század óta (III. Honorius) 
a residentia (helyben lakás) kötelezettsége alól. A pécsi egyetemre V. Orbán 
és XI. Gergely terjesztik ki ezen kiváltságot, minden egyesre öt évre szólólag. 
Az ilyen egyén azonban állított maga helyett valakit, a ki a javadalomnak 
gondját viseli és a hozzáfüződő kötelességet teljesíti.

Az egyetem hallgatóinak életéből csak nehány vonás maradt reánk ; de 
ezek segítségével is képet alkothatunk magunknak ezen kor egyetemi polgá
rairól. Csót Benedek fia György, a zágrábi egyházmegye papja, a kisebb 
rendek fölvétele után fölkereste a pécsi studium generálét. Itt tanult Cancellár 
János pécsegyházmegyei clericus is. Ez szóval már többször bántalmazta tár
sát, sőt azzal is fenyegette, hogy megveri. S nem is sok időre íjjat, kardot 
és nyilat vesz magához és ellenfelére tör. Csót György e hir hallatára iskola
társát, Szőllősi Fábián fia Györgyöt, a rektorért küldi. Ez tüstént félbenhagyja 
az előadást, Cancellár János elé megy s pirongatni kezdi. De ez sem marad 
adós, sőt kévésén múlt, hogy botjával a rektort fejbe nem vágta. A mint ezt 
Szőllősi Fábián fia György — egyike az iskolatársaknak — látja, a rektorral 
együtt segítségre szólítja a többi tanulókat. Csót György sem sokáig késik, 
hanem nyilához kap és Cancellár János bal szemét kilövi. A baj oly veszélyes 
lett, hogy a sebesült három nap múlva meghalt!

László fia Lukács pécsegyházmegyei pap és egy »acolytus« — mindkettő 
egyetemi hallgató Pécsett — jó viszonyban éltek. Egyalkalommal mind a kettő 
Lukács lakásán volt. Ez késsel, a másik meg ostorral játszott. Lukács úgy 
megsértette barátja karját, hogy ez második éjjelre erősen megdagadt. Meg
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ijedtek. A beteg is, meg Lukács is orvos után látnak. Ez négy-öt köppölylyel 
akar segíteni, de nem megy velők semmire. A beteg 12 nap múlva meghalt.

A pécsi egyetem megszűnéséről nincs biztos adatunk. Hunyadi Mátyás 
király 1465-ben oly értelmű levelet ir II. Pál pápának, melyből méltán következ
tetünk arra, hogy ha ekkor megvolt is az egyetem, élete csak tengődés lehe
tett. Istvánffyból arról értesülünk, hogy kevéssel az 1543-iki háború előtt, a 
midőn tudniillik Pécs török hódoltság alá került, Pécsett — állítólag — 2000-nél 
több tanuló látogatta a »gymnasium«-ot. A külföldi egyetemek látogatottsága 
azonban arról győz meg, hogy ez a nagy létszám jóhiszemű meseszámba megy.

II. Az óbudai egyetem.

Erre is ráfogták, hogy már a XIII. században virágzó óbudai káptalani 
iskolából fejlődött. Pedig szó sincs róla; mert Zsigmond király 1389-ben ere
detileg egyetemnek alapítja. Van olyan felfogás, mely abban látja az óbudai 
egyetem szervezésének okát, hogy Zsigmond Pécset nem találta alkalmas 
helynek. Mások pusztán divatszerüséget vagy a pécsi egyetem hittudományi 
fakultásának a pótlását látják a létrejövésében- Pedig az lehetett a valódi ok, 
hogy Zsigmond az egyetem szervezése által magát a fővárost akarta emelni.

Aschbach XXIII. János pápa levele alapján 1410 utánra teszi az egyetem 
keletkezését. De ez az állítás félreértésen alapszik. A pápa 1410-ben ugyan 
kiküldi követét, hogy Zsigmond magyar király országainak valamelyikében 
szemeljen ki olyan helyet, a mely studium generale szervezésére, fentartására 
és felvirágoztatására alkalmas. Ebből azonban nem következik, hogy már 
előbb Ó-Budán nem volt egyetem. De annyi mindenesetre kiolvasható belőle, 
hogy az óbudai egyetem ekkor már tengődött s ezért volt szükséges egy új 
egyetemnek a megalapítása. De mivel a pápai követ Ó-Budánál alkalmasabb 
helyet nem talált, ezért adta ki a pápa 1411-ben újból az óbudai egyetem 
alapítólevelét. De más adatok is igazolják az óbudai egyetem létezését 1410 
előtt. Hiszen IX. Bonifácz pápa Dömötör Lukács óbudai prépostot 1395-ben 
Csanádi püspökké nevezi k i; de megengedi egyúttal, hogy az óbudai egyetem
nek ezentúl is kanczellárja lehet, viselheti a prépostság czímét s élvezheti a 
javadalmát. 1396-ból az óbudai egyetemnek már egy tanárát is ismerjük 
Horowi János személyében.

IX. Bonifácz pápa az óbudai egyetemnek is megadta mindazon jogokat, 
a melyeknek a többiek birtokában voltak. Egyetemi fokot tehát itt is lehetett 
szerezni. Temesvári Miklós és Pesti Bereczk itt tesznek szert a baccalaureusi 
babérra. Az egyetem kanczellára mindig az óbudai prépost. Úgy ezt, mint a 
káptalan tagjait az egyetem doktorai közül lehetett választani.

Az óbudai egyetemet »Sunda« és »Sigismundea« néven is ismerik. Pedig 
ez puszta tévedésen alapszik. Az »Universitas Sundensis« semmi egyéb, mint 
az »Universitas Budensis« Írott alakjának helytelen olvasása.

XXIII. János pápa Európa összes egyetemeit felszólitotta, hogy küldje
nek követeket a constanzi zsinatra. A fölhívás alapján az óbudai egyetemről 
ott volt: Henrik budai prépost (doctor theologiae), Lambert budai prépost az



1 5 0

egyházjog tanára, Diernachi Máté az egyházjog tanára (doctor theologiae), 
Tádé (de Vico mercato) decretorum doctor, Bisznawi Miklós decretorum doctor 
és magister artium, Clostein Simon az orvostan mestere és hihetőleg András 
magister artium. Azt nem lehet kimutatni, hogy ezek valamennyien egyetemi 
küldöttek voltak s hogy az egjTetemi tanári kar csak ő belőlök állott. A zsina
ton jelenlevő magyarok, tehát az óbudai egyetem tanárai is a »Natio Germa- 
nica«-nak voltak alkotórészei, midőn a schisma, vagy a reformatio forgott 
szóban. Nem tudjuk, vájjon az egyetem Zsigmond halála előtt, vág}’ után 
szünt-e meg.

Kiállításunkon az óbudai egyetem czímere a történelmi kiállítás oktatás
ügyi csoportjának termét díszesíté.

III. A pozsonyi egyetem.
Hunyadi Mátyás terebélyes lelke a tudományt is átkarolta. Hevült, lel

kesült és tett is érte. Már 1465-ben fájó szívvel közölte II. Pál pápával, hogy 
Magyarországban studium generale virágzásáról szó sincs. Pedig az ország 
nagy is, meg termékeny is. A ki magasabb kiképzésre törekszik, itthon nem 
érheti el czélját. A külföld egyetemeit meg szegény ember nem látogathatja, 
mert nem futja miből. A ki meg kimegy is, a hosszú útnak fáradalmaival és 
a nyelvbeli nehézségekkel kell megküzdenie. Ebből az egyházra, a keresztény 
vallásra és az országra nagy kár háromlik. Már pedig, ha valahol, úgy itt, 
közel a hitetlenekhez, csakugyan képzett emberekre volna szükség. Miért is 
arra kér engedélyt, hogy országában egyetemet szervezhessen.

II. Pál pápa még ezen évben meghagyja Vitéz János esztergomi érsek
nek és Csezmiczei János (Janus Pannonius) pécsi püspöknek, hogy azon 
városban vagy falun állítsák fel az egyetemet, a hol a magyar király kívánja. 
A szervezésben úgy járjanak el, hogy mindegyik facultas meglegyen s a szo
kások és törvények a bolognainak legyenek utánzatai. A kanczellár érdemes 
embereket egyetemi fokozatra előléptethet s nekik a megfelelő jelvényeket 
kiadhatja.

Az egyetem üg} ê jobb kezekbe nem is kerülhetett volna. Létre is hoz
zák csakhamar és pedig Pozsonyban, a mai kir. jogakadémia helyén. Ez a 
telek, rajta a házzal, Gmaintl István tulajdona volt. Magtalan halála után szállt 
a kir. fiscusra.

Az egyetem kebelébe tartozók peres ügyeit, nem a rektor, hanem a 
kanczellár — Vitéz János — bírálta el. De 1469-ben az alkanczellár, Schöm
berg György, lesz az egyetem bírája. Ha azonban valaki az esztergomi érsek
hez akar föllebbezni, megteheti. A tanárokról is a kanczellár gondoskodik. 
S épen ezért az egyetem úgy összeforrott Vitéz szemétével, hogy a bécsi 
egyetem a pozsonyiról mint Vitéz eg\reteméről beszélt.

Néhány tanár már 1467. junius havában Pozsonyban tartózkodott. Vitéz 
János meg julius 18-án közli a város hatóságával, hogy néhány tanárt most 
indit útnak Esztergomból, a többieket pedig nemsokára küldi; mert most keresi 
őket össze Olasz- és Francziaországban. Arra kéri a várost, fogadja a meg
érkező tanárokat barátságosan és kitüntetőleg. Pozsony tudatában van a nye
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reségnek, mely az uj egyetem felállításával a várost éri. A hatóság valósággal 
városi ünneppé avatja a tanárok megjövetelét. Vendégséget csap részökre s 
csirkét, halat, zsemlyét, bort, körtét és más gyümölcsöt bőven szolgál ki nekik.

Az »Académia Istropolitana«-nak ezen tanárait ismerjük: Joannes de 
Monte Regio (Regiomontanus), a kit kortársai közül egy sem múlt fölül a 
csillagászat terén. Vitéz Esztergomban megbízta, hogy a »Tabulae Directio- 
num«-ot készítse meg. A Ráth György által kiállított »Peuerbach (Georgius)« 
»Tabulae ecclypsium« és »Tabula Primi mobilis Johannis de Monteregio« 
tartalmazza a váradi tabellákat, melyeket szerzőjük Vitéz Jánosnak ajánlott. 
Mint tanár Pozsonyban a quadriviumot adta elő. Ilkusch Márton Regio- 
montanusnak sokban segítségére volt. Gattus János igen tanult ember, szép 
általános képzettséggel. Péter az orvostudományok tanára. Hittendorfi Schricker 
Miklós pozsonyi tanárkodása alatt kölcsönöz könyvet a bécsi egyetem könyv
tárából. Krnmpachi Koch Lőrincznek Vitéz János kértére engedi meg a bécsi 
egyetem, hogy az előirt idő előtt taníthasson. Világos jele ez annak, hogy 
ekkor Pozsonyban szűkiben voltak a tanároknak.

II. Pál pápa teljesíti Hunyadi Mátyás király kívánságát és megengedi, 
hogy a pozsonyi prépost, vagyis az egyetem kanczellára, mise, litánia és más 
ájtatosság után áldást adhat, ha más főpap vagy pápai követ nincs jelen; 
süveget, gyűrűt és pásztorbotot, vagyis főpapi jelvényeket viselhet. VIII. Incze 
pápa engedelméből meg feladhatja a kisebb rendeket, megáldhatja az egyházi 
ruhákat, kiengesztelheti az egyházakat és temetőket és 40 napi búcsút adhat.

Az egyetem legjelesebb tanárai rövid ideig működtek Pozsonyban ; 
Vitéz János halálakor (1472) már nem látjuk itt őket. Ebből keletkezhetett 
az a hit, hogy az egyetem megszűnése egybeesik Vitéz halálával. Pedig nem 
igy van a dolog. Maradt ránk egy per, a mely Újlaki Ferencz és Kajrói Simon 
között folyt. Ebből megtudjuk, hogy az egyetem még megérte Hunyadi Mátyás 
király halálát s csak az I. Miksa és II. Ulászló közötti háborúban pusztult el. Az 
épület egyik felét II. Ulászló és Corvin János elajándékozták; a másik feléről 
pedig maga a város szedeti le a cserepet, a melylyel azután a »Schuster- 
thurm«-ot jó karba hozták.

Maradt ránk két kézirat, melyeket az egyetem alkanczellára, Schömberg 
György is használt. Czímök : »Decretales Gregorii IX., Liber Sextus, Extra
vagantes« és »Concordantia discordantium canonum«. Mind a kettőt — anya
gában legalább — bizonyára használták az egyetemen. Hiszen az egyházjog 
ekkor, tekintélyes részben, IX. Gergely »Decretales«-einek fejtegetéséből állott. 
Épen igy a hittudományi kézi könyvek legnagyobbrészt Petrus Lombardus 
»Quatuor libri Sententiarum«-ját és Aquinói szent Tamás »Summa Theologica«- 
ját magyarázzák és fejtegetik egészben, vagy részben. Ilyen Horawi György 
műve is, — a »Questiones super quartum librum Sententiarum«.

Hogy a tanulók szert tettek iskolai könyvekre, bármily drágák voltak is 
ezek, — Porpáczi Lukács esete (1441) is igazolja. Neki hirtelenében Sárvárra 
kellett utaznia. Hamarosan nem tud mit csinálni 12 iskolai könyvével. Berakja 
őket egy zsákba; ezt bepecsételi és Szabó Mátyásra bízza, mig újabban nem 
intézkedik róla.



152

IV. A Indái egyetem.

Carbo Lajostól tudjuk, hogy Hunyadi Mátyás király már 1475 táján 
új »studium« szervezésén törte a fejét. Tanárokat Olaszországból akart hozni. 
Nemcsak az épület tervrajza készült el, mely Brodarics váczi püspöknél is 
megvolt: hanem az építéshez is hozzáfogtak. Az alapfalakat Heltai is látta. 
Az egész épület tervezetét krónikájában Brodarics elbeszélése nyomán írja le. 
Mátyás király ezt — Heltai úgy tudja — 40.000 tanuló részére akarta meg
alkotni. Ez a rettenetes szám még a valószínűség jellegét sem hordja magán. 
S ez keltette Salamon Ferenczben is azt a nézetet, hogy Mátyás nem egye
temet, hanem »állandó elsánczolt tábort (castrum)« akart létesíteni. De bár
minek szánták is, Heltai szerint száz év is ráment volna az építkezésre. S ez 
bírta rá a királyt, hogy a domokosok kolostorában kisebb szabású iskolát 
állítson.

Ennek viszonyáról Niger Péter értesít bennünket »Clypeus Thomistarum« 
czímü munkájának dedicatiojában. E helyen Hunyadi Mátyást igy dicsőíti: 
Buda városában, a te virágzó székhelyeden a domokosok részére »universale 
gymnasium«-ot szerveztél, a hol bővebben elő lehessen adni mindenféle tudo
mányt — a filozófiát, theologiát és szentirást. De nemcsak kezdeményezője 
és alapvetője vagy, hanem fentartod és tekintélyt is adsz neki. A tanárok, és 
a kik az intézet élén állanak, bőven kapnak királyi fölségedtől aranyat; a 
tanulóknak meg ételt, ruhát, ágyat és a mi csak éjjelre s nappalra szükséges, 
bőven adsz. Ennek a stúdiumnak az igazgatására engem — habár méltat
lanul — hívtak meg.

Ez az iskola a mai Iskolatéren, a Boldogasszony-templom közelében 
állott. Hihetőleg nem is egyetem, hanem — s ez Ferrarius nézete is — a 
domokosok rendi studium generaleja, vagyis hittudományi intézete volt. Alkal
masint Ilkusch Márton, Csoda Miklós (Nicolaus de Mirabilibus), Győry Paulin 
és Kassai Miklós is tanított itt. De már Rorbeck Pongráczot, Brandolini Aurélt, 
Lang Jánost, Cordatus Konrádot, Grynaeust, Vinshemius Vitust, Ugolettit, 
Bonfinit, Galeotto Marziot és Regiomontanus Jánost nem szabad ezen iskola 
tanárai közé sorolni.

K ü l f ö l d i  i s k o l á z á s .

Papjaink tudományos képzésén sokat lendítettek a pápák az által is, 
hogy az egyetemre menő javadalmas papokat a helybenlakás (residentia) alól 
5—7 évre fölmentették. VIII. Bonifácz pápa ezen kiváltságot ránk magyarokra 
külön is kiterjeszti, midőn a hozzánk követül jövő Gentilis bíborost felhatal
mazza, hogy az egyetemi tanulmányokon levő papokat hét évre szólólag föl
mentheti a rezidenczia kötelezettsége alól. Ezek a praebenda összes jövedelmét 
megkapják, csak a napi osztalékot (dividenda) nem ; mert ehhez csak a tényleg 
jelenlevőknek van joguk.
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A külföldi egyetemi hallgatást szépen előmozdította Budai János barsi 
főesperes és esztergomi kanonok (1393—1427), a mint főesperességének 
mindjárt a kezdetén létrehozta a Krisztus-kollégiumot. Ennek alapjául oda
adományozza négy budai házát s azon reménynyel kecsegtet, hogy az alapít
ványt idővel még növeli is. Elvvé lön, hogy a kollégium feje mindig a barsi 
főesperes. De erre a méltóságra meg csak olyan ember jutott, a ki a kollégium 
növendéke volt, S ha ezek között választani kellett, az mit sem határozott, 
hogy az illető az egyetem melyik fakultásán végezte tanulmányait. Döntő szem
pont az egyetemi gradus. A ki a tanultság magasabb fokán áll, azé az elsőség. 
Ha pedig az egyenlő, annak van előnye, a ki előbb szerezte meg magának 
az egyetemi fokot. A kollégium feje a főesperesi és kanonoki javadalomnak 
azonban csak élvezője. A mi a kiadásain fölül megmarad, az a kollégiumé. 
S ezen jövedelméről még végrendeletileg sem intézkedhetik.

Ä kollégium feje néhány szegény tanulót minden évben köteles külföldi 
egyetemre küldeni. Mind az utazás, mind a külföldi tartózkodás költségeit a 
kollégium pénztára födözi. A kollégium növendékeire az a kedves feladat 
várakozott, hogy ha valamikor gazdag javadalomra tesznek szert, mindazt 
visszafizetik a kollégiumnak, a mit tőle szegény tanuló korukban kaptak. 
1394-ből ismeretes a kollégiumnak az a könyve, melyet, az esztergomi várban 
Bernát és Temlinus másolt.

1512-ben Pesthi Gergely a kollégium feje. Túl akar adni azon kőházon, 
mely Budán az olasz-utczában volt s a lakók szegénysége vagy megfogyat
kozása következtében keveset, majd semmit sem jövedelmezett. Evenkint 
10 aranyforint lefizetése s a fentartás kötelezettségével örökbérbeadja Péchy 
Tamás budai polgárnak és Zsófia nevű feleségének. S ha ezek, vagy utódaik 
a háztól valamikor szabadulni [ akarnának, az átvétel joga első sorban a 
kollégiumot illeti meg.

A szellemi téren a XI. század óta Francziaország kezébe került a 
vezérlet. Paris a szellemi világ középpontja. A párisi egyetem Európa első
rangú szellemeinek lesz találkozó helyévé- A többi nemzetek soraiban Páris 
iskoláiban magyarokat is látunk. Lukács derék és tanult magyar ember, a ki 
később esztergomi érsek lesz, már a XII. században Girardus á Puella mester 
iskolájába jár. Külön háztartása van, a szegényeket meghívja asztalához és 
oly gyengéd irántuk, hogy ezek inkább vendégeknek, mint alamizsnában 
részesülőknek tudják magukat. Bethlen növendékpap 1175 előtt a párisi széni 
Genovéva-kolostor hallgatója. Az ő halála után szülei csupa hálából aján
dékoznak a kolostornak két selyem miseruhát (casula), egy zászlót, egy ezüst 
márkát, egy aranypénzt, öt arany szolidust kehelyre és egy fehér lovat azon 
czélból, hogy ez az épülőben levő kolostorhoz követ hordjon. Bethlennel 
egyidejűleg tanult Párisban Adorján, Jakab és Mihály pap is.

Nagyjelentőségű nemzetünk fejlődésére az a házasság, melyet III. Béla 
királyunk Margittal, II. Fülöp franczia király nővérével kötött. E pillanatban 
a két ország és nemzet közelebb jutott egymáshoz s ez főleg nemzetünknek 
vált javára. Hatásában még állandóbb volt a párisi egyetem létrejövése- 
Champeauxi Vilmos és Abaelard a dialektika alapján új módszert visznek be



154

a tudományba s ezáltal oly nevet biztosítanak a párisi egyetemnek, hogy 
csak úgy tódult ide a hallgatóság, különösen a papság; hiszen itt első sorban 
a hittudományt (theologia) tanították. A szerzetes rendek — a domokosok, 
ferenczesek, czisztercziek, premontreiek és ágostonosok — is sorra szerveznek 
itt kollégiumot. Ilyen volt a cziszterczieké, a Bernardinum. Ezekbe Európa 
minden országa, hazánk is küld tanulókat. Itt jár Nagy Lajos uralkodása 
előtt a hires Szigeti István ágostonos, 1515-ben Szegedy Gergely ferenczes, 
1353-ban Miklós ágostonos lektor Párisban. így lesz a párisi egyetem a hit
tudomány terén a legelső egész Európában.

Itt végzi tanulmányait Csák Ugrin, a ki, midőn hazajött, drága pénzen 
vásárolt egy egész bibliát kommentárokkal és glosszákkal. Idővel Spalató 
érseke Ion. Ágoston, a későbbi zágrábi püspök, szintén párisi egyetemi hall
gató. Dalos Jakab pedig Páris egyetemén mint a hittudományok magistere 
szerepel 1286-ban.

A magyarok Párisban nem voltak oly számmal, hogy külön »nació«-t 
alkothattak volna. Miért is beosztották őket az angol nációba.

A mi Páris a theologia, ugyanaz Bologna a jogtudomány terén, legelső 
tekintély. A magyar egyetemi hallgatók itt már 1265-ben szerepelnek a 
citramontánok testületének (korporáczió) 13 nemzete (náció) között. Itt 
tanul István pozsonyi prépost, később kalocsai érsek is.

világi papság mindig, de főleg a XIV. század óta, szívesen látogatta 
az olasz egyetemeket. Már az egyházjogi tanulmányok, majd meg a renais
sance irányú műveltség erősen megragadták a lelkét. A XY. században meg 
a klasszikus képzettség az átalános műveltség fokmérője s nálunk Hunyadi 
Mátyás király támogatása, sőt vezetése alatt valósággal életszükségletté lett. 
Érthető tehát, hogy ekkor Itália kék ege alatt és tudományos egyetemein sok 
magjmr nemesbítette ízlését s gyarapította ismereteit.

Bolognában 1317-ben az ultramontánok rektora magyar ember, Miklós 
nyitrai főesperes. Ugyanekkor a tanácsos (konziliárius) is magyar, Jakab 
nógrádi főesperes és esztergomi kanonok. Kevéssel 1344 előtt ismét magyar 
rektorral — Domokos fia János {de üsd) egri lektor — találkozunk. A kánoni 
jogdoktorok sorában (1377—1528) csak 21 magyart látunk; de ezzel a tény
leges szám bizonyára nincs kimeritve. A magyarok Bolognában oly számosán 
tanulnak, hogy külön nációt alkottak. Pál magyar domokosról tudjuk, hogy 
az arteseket Bolognában 20 éven fölül adta elő. A magyarok közül később 
is látunk itt egyeseket tanári minőségben. János 1461-ben az orvostan, Dcnes 
1471-ben a logika és Gergely 1472-ben a mennyiségtan és csillagászat tanára. 
A magyar egyetemi hallgatók sorában kiemeljük Slantzi Stoltz Miklós váradi 
püspököt, a kinek kíséretében van hat másik ember is, ezek között Kassai 
János kánonjog-doktor, az ő tanítója. Gyulai More Fiilöp és Keserű Mihály 
tanultságát kiemeli a jeles tanár, Bervald Fülöp is. Ezen utóbbinak képzett
ségét dicséri Isokratesnek az a két beszéde is, a melyeket görögből latinra 
fordított. Az egyiket felajánlotta II. Ulászló királynak, a másikat meg György 
pécsi püspöknek. Mághi Sebestyén és Hagymást Bálint szintén Bolognában 
végzik tanulmányaikat s latin verseiket is 1509-ben itt adják sajtó alá.
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A pádnai egyetemet 1231-ben egy főesperes látogatja. Ő nagytehetségü 
fiatal ember, jártas a hét szabad mesterségben (artes liberales) és beáll a 
domokos-rendbe. Orbacius posegai nagyprépost és Tamás esztergom-h egy foki 
prépost s a székesegyházi iskola vicemagistere szintén a páduai egyetem 
hallgatói.

Honfiaink azonban különösen a renaissance irány uralomrajutása óta 
jöttek ide nagy számmal. A kimagaslóbb alakok ezek: Abrahám István a 
»gymnasiarcha«, György fia Benedek, Széchy Dénes, Hantó György kalocsai 
érsek, Csezmiczei János (Janus Pannonius), Brodarics István, Buzlai Farkas 
és Batthyányi Orbán.

A ferrarai egyetem dicsősége Guarinus nevéhez fűződik. Az ő iskolá
jának szelleme és rendszere, egyéniségének alapvonásai és tulajdonai a klasz- 
szikus képzettségre törekvők találkozó helyévé tették Ferrarát. Itt, Guarinus 
mester környezetében nemcsak tudományt és módszert, hanem szivnemes- 
séget is tanulnak. Ezt a helyet szemeli ki a klasszikus tudásnak minta
alakja, Vitézj János is unokaöcscse, Csezmiczei János (Janus Pannonius) 
részére. Pádua mellett első sorban Ferraraé az érdem, hogy belőle oly jeles 
humanista és oly fenkölt szellemű ember fejlődött, mint a hogy a Panegyris- 
ben megjelenik előttünk. A ferrarai egyetem növendékei közé tartozik még 
Garázda Péter, Kalocsai György, Czepes, Simon, Geréb László, Perényi 
Miklós, Palóczi Zsigniond és Emészt Zsigmond, már mint kinevezett pécsi 
püspök. Albert 1481-ben és Jakab (Zuaffeo) 1495-ben — mind a kettő ma
gyar — rektori minőségben szerepelnek. Bakócz Tamás öcscsét, Erdődyt, 
szintén Ferrarába küldi 1518-ban. Az a terve, hogy itt majd beadja lakásra 
Piso Baptista intézetébe.

A vicenzai egyetemet a magyarok már 1209-ben látogatják. Ezt kereste 
föl Meráni Berthold is már mint kalocsai érsek ; s itt maradt, mig III. Incze 
pápa haza nem rendelte, hogy tudatlanságával a külföldet ne botránkoztassa meg.

Bécs a közel szomszédságban, hazánk nyugatán mindig gyakori érint
kezésben volt velünk. A politikai szálakon kivül, a földrajzi helyzetből termé
szetszerűleg folyó ipari és kereskedelmi összeköttetés állandó volt. S ezt 
városaink és Bécs lakosságának nyelvi azonossága bensővé avatta. Egész 
természetes tehát, hogy a magyarok a bécsi egyetemet létrejövése (1365.) óta 
mindig szép számmal keresték föl. A mint meg VI. Orbán pápa 1384-ben 
megengedi, hogy itt a hittudományi fakultást felállítsák, még nagyobb lett a 
magyar hallgatók száma.

A ki az egyetem kebelébe akart lépni, köteles volt beiratkozni először 
az egyetem, azután meg a fakultás anyakönyvébe. 1366 óta négy — osztrák, 
szász, cseh és magyar — nemzet (náció) volt a bécsi egyetemen. III. Albert 
osztrák herczeg azonban a nagyszámmal levő délnémetek részére 1384-ben 
szervezi a »náció Rhenensis«-t; a cseheket meg a lengyelekkel, morvákkal és 
más szlávokkal a magyar nemzetbe (náció) kebelezi. E pillanat óta a magyar 
lesz a harmadik nemzet; utána jő negyedikül a »nacio Rhenensis«. Az egyetemi 
tanács a magyar nációnak 1415-ben megengedi, hogy védőszentjének, Szent 
László magyar királynak ünnepét külön is megülheti. Ezen a napon a tagok
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jelen voltak a misén, meghallgatták az egyházi beszédet s ezután lakomát tartot
tak. Szent László életrajza még 1454-ben is megvolt a magyar náció ládájában.

Az egyetem két legrégibb (1365 — 1420, 1421 —1450) anyakönyve szerint 
1365 — 1450 között a magyar nációnak 4151 tagja volt. Ez pedig kiteszi az 
összes hallgatóknak 210/°-át. A 4151-ből 2929-ről biztosan, 336-ról meg csak 
valószínűséggel tudjuk, hogy magyarok; a többiek szlávok. E szerint az 
összes hallgatóság 14‘8°/o-a magyar. Városaink szép számmal küldték fiaikat 
az egyetemre. Brassó 77, Szeben 72, a káptalani városok közül meg Buda 75, 
Pozsony 51, Várad 48, Pécs 41, Esztergom és Fehérvár 38 tanulóval van 
képviselve. A városok fiai legnagyobbrészt megelégedtek a bölcsészeti tanul
mányokkal (artes); a papok azonban a jogi tudományokat (iurisprudentia) is 
nagy érdeklődéssel hallgatták.

A j-ogászok anjmkönyvében (1402—1406) 1344 jogászszal találkozunk. 
Ezek között 204 kétségkívül, 22 meg valószínűleg magyar; s igy a magyarok 
száma megüti a 15°/o-ot. S ez mindenesetre szép szám. Főleg, ha meggon
doljuk, hogy ekkor némelyik 6, 10, sőt 15 évet is töltött az egyetemen. 
Pedig a közlekedés mi volt a maihoz! Valóban emelkedik a lelkünk, midőn 
látjuk, hogy a 226 magyar közül 76 baccalaureatust, 34 licentiatust és 29 
doctoratust szerez. Igaz, hogy a doctoratusig csak 12°/o jut föl; de az sincs 
kizárva, hogy némelyek másutt fejezték be tanulmányaikat. A bölcsészeti fakul
táson 1385-től 1453-ig 525 magyar lesz baccalaureus és magister. A bölcsé
szeti karban 1385-től 1498-ig 116, a hittudománjd karban meg 1407-től 
1477-ig 13 magyar ül egyetemi tanszéken.

A főanyakönyvbe iratkozás alkalmával 1413-ig közönségesen 2 garas1 
a tehetősebbekre 3—4 garas, a nagy urakra meg 40—60 dénár, sőt néha egy 
magyar aranyforint volt a beiratásdíj. Az 1413-ik év óta a bölcsészetkari 
hallgatók beiratásdíja 4 garas ; a módosabbaké 8 garas; a kanonokoké, neme
seké és más egyetemek doctorai V2 font dénár; a herczegeké és püspököké 
3, a grófoké és prépostoké 2, az apátoké és báróké 1 forint. Találkoznak olyanok 
is, a kik 1413 után is csak 2 garast fizettek. Ezek tényleg nagyon szegények 
lehettek; s a két garast csak azért fizették le, hogy »pauperes«-nek ne Írják 
be őket. A »nacio Ungarorum« 4151 tanulója 76.730 dénárt fizet. Közöttük 
a szegények száma 944, vagyis 22°/o. E szerint tehát minden magyar tanulóra 
25 dénár esik átlagban. A szegények száma az osztrák nációban is annyi 
százalék mint a magyarban; a másik két nációban azonban jóval több.

A jogászanyakönyvbe iratkozás alkalmával a közönséges tanulónak 2 
garast, a baccalaureusnak 3 (cseh) garast, a nemesnek fél forintot kellett 
fizetnie. Promotio fejében a baccalaureus 1, a licentiatus 3 (magyar), a doctor 
meg 5 forintot fizetett.

Az egyetemi hallgatók között intelligenczia dolgában legkedvezőbb az 
arány a magyar nációnál. A püspök, prépostok, apátok és kanonokok mellett a 
világi nemesség kiválóbb családjainak tagjaival találkozunk. Van olyan káptalan, 
— mint az esztergomi, egri és zágrábi — mely 7—14 taggal is szerepel

1 A garas átlagos értéke 7 dénár.
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az anyakönyvekben. A cziszterczieknek Bécsben is — miként Párisban — 
volt collegiumuk, melyet a Rend magyar tagjai is fölkerestek, miként a bors- 
monostori és az egresi apátról is tudjuk.

Mivel a tanulóknak az egyetem ügyeinek intézéséből is kijutott a részök,' 
érdekes magának az egyetem szervezetének kérdése is. Az egyes nációk saját 
kebelökből választanak procurátort. A rektorválasztás joga ezeket illeti meg. 
A fakultások magisterei a dékánt és az egyes nációból a tanácsost félévre, 
a vizsgálót pedig negyedévre választják. Minden egyetemi hallgató már a 
beíráskor eskü alatt fogadja, hogy az egyetem szabályait megtartja és egyen
ruhát (papi öltözet) visel.

Midőn előadás vagy disputatio van, mindegyik hallgató köteles az ő 
kiszabott helyén lenni. A ki 14 napi mulasztást nem tud igazolni, egyetemi 
kiváltságait elveszti, s azonkívül ezt az időt nem számítják be neki. A ki 
két évig már hallgatta a bölcsészeti kart, itt pályázhatott baccalaureusságra. 
Hittudományi baccalaureus csak olyan lehetett, a kinek a bölcsészeti tanul
mányokból magisteri czíme van, a hittudományt hat éven át hallgatta s a 
Szentirásból és Petrus Lombardus »Quatuor libri Sententiarum«-jából már 
egy-egy évig tartott előadást. Az a baccalaureus, a ki a bölcsészeti facultáson 
két, a hittudományin meg három évig tanított, pályázhatott az illető karon a 
»licentia«-ért, — föltéve, hogy a kora is megvolt. Amott 21, emitt 30 évet 
követeltek. Ha a vizsgálat sikerült, s az illető megígérte, hogy legalább még 
egy évig tart előadásokat az egyetemen, megadták neki a licentiatust. Az 
egyetemi képesítés tetőzete a doctoratus. A doktorrá avatás nagy ünnepséggel 
szokott történni. Baccalaureusi szigorlat évenkint négy Ízben volt, — a négy 
kántorböjt havában (Quatember). A licentiatusság elnyerésére évenkint egyszer 
az iskolaév elején nyílt alkalom.

A bécsi egyetem pecsétje, melyet az egyetemnek Hunyadi Mátyás kirá
lyunk adott, történeti kiállításunkon látható volt; jelenleg a magyar nemzeti 
muzeum tulajdona.

Hogy a magyarok a krakkói egyetemet mily számmal látogatták, a XV. 
század vége óta biztos adatokkal rendelkezünk. Megvan a krakkói egyetem 
magyar bursájának (convictus) jegyzéke (Regestrum Bursae Ungarorum Cra- 
coviensis), melyet Broscius (Brozek) János, a jeles lengyel mathematikus 
1613-ban zsibárusoktól vásárolt meg két garason, azután a krakkói egyetem 
könyvtárának ajándékozott.

A krakkói egyetem 1491-ben irta elő, hogy ezentúl a városban senki 
sem lakhatik ; hanem minden tanulónak és baccalaureusnak vagy a bursában, 
vagy magában az iskolában kell laknia. A magyaroknak már előbb is volt 
bursájok; hiszen 1486-iki létezése bizonyos. Az egyetem intézkedése azonban 
nem ment át az életbe, — miként a számok tanúskodnak. 1493—1558 közötti 
években 1892 magyar volt beírva a krakkói egyetemen. A magyar bursának 
meg ugyanekkor csak 823 tagja volt. S mi több, vagy 130 bursatag nincs is 
beírva az egyetemre. Nem véletlen dolga, hogy Nagy-Szeben, Besztercze- 
bánya, Körmöczbánya és Selmeczbánya városokból egyetlen egy sincs a bursá
ban. Ide a legtöbbet Buda, Pest, Szeged és Nagyvárad küldi. A ki nem magyar,
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nem lehet tagja a bursának. Ez alól azonban van kivétel is. A bursatagok közül 
209 a baccalaureatust, 41 meg a magisterséget szerzi meg magának. Az 
istentiszteletet nem benn a bursában, hanem kívül, Szent Ferencz egyházában 
tartották.

Rómába, a kereszténység fővárosába, önképzés czéljából a magyarok 
is mindig szívesen mentek. A prágai egyetemet sűrűbben a XIV. század vége 
óta lepik el a magyarok.

A reformatio kezdetével hon fiaink más egyetemeket is fölkerestek. A 
'wittenbergi egyetemre az 1522—1526. években 12 magyart vesznek föl. Tiibin- 
genben meg 1523-ban Kassai János orvos-doctor végzi tanulmányait.

A külföldi egyetemeket látogató magyar tanulók nemcsak hittudományi, 
bölcseleti és jogi, hanem orvosi tanulmányokat is végeztek. Joggal következ
tetjük ezt azon tényből, hogy a XIII. századból több orvost ismerünk. Sándor 
II. Endre orvosa volt. A király szerette volna spalatói érsekké tenni, de a 
káptalan nem választotta meg. IV. Bélát gyógyítja Bernát, Gellért és Tiborcz 
mester. Ezek közül Gellért még Kún László királynak is udvari orvosa. S midőn 
ő nem volt kéznél, a mint a király a Nyulakszigetén megbetegedett, hamarosan 
négy más orvost — Guarcin, János, Bertalan és Theodosius mestert — hívtak. 
Muthemerius mester V. István és IV. László korában orvos. A Margit-legenda 
több ízben beszél a domokos-apáczák és szerzetesek orvosairól. így,: »Soror 
Candida . . . meg betegüle oly igen, hogy orvos is kétségben esett vala az 
ő meggyógyulásáról.« Az »orvosoknak sem egy orvosságok csak valami kevéssé 
sem használt volna». Ezeknek az orvosoknak nagy része pap. S ez annál 
feltűnőbb, mert az egyház a papságnak az orvostudomán}^ művelését kiközö
sítés terhe alatt megtiltotta. A budai zsinat is megparancsolja a papságnak 
1279-ben, hogy hagyjon föl a sebészetnek azon részével, a mely metszéssel és 
égetéssel jár.

Magyar tanulókkal nemcsak Nyugat- és Dél-Európa országaiban, hanem 
a messze Keleten is találkozunk. Ide — Aleppóba és Jeruzsálembe — járnak 
az izmaeliták, a kikről Jakut arab iró emlékezik.

Érdekes az a néhány országos törvény és zsinati határozat, melyeken át 
a középkori iskolások {scholares) viszonyait megismerhetjük. Az 1458-iki ország
gyűlés szerint nemes ember, fölszentelt pap és iskolás tizedet és vámot nem 
fizet; igy követeli ezt már a régi magyar szokásjog is. Az 1460-iki lőcsei 
zsinat megköveteli az iskolásoktól, hogy az arany- és ezüstgyűrű viselésével 
fölhagyjanak, ruhájuk meg hosszú és állásukhoz mérten tisztes legyen. Az 
1514-iki törvény értelmében meg az olyan misés papok, a kiknek nincs java
dalmuk és az olyan iskolások, a kik benn az iskolában laknak, fegyvert és 
puskát csak akkor hordhatnak, ha külföldre utaznak. A ki ezen törvényt 
figyelmen kívül hagyja, még a paraszt is megfoszthatja puskájától és fegyve
reitől. Ezé i kívül őt magát a megyés püspök, vagy a főesperes, esetleg az 
alesperes elé állítják, a ki azután el is záratja és érdeme szerint bünteti. Az 
alesperes vonakodása esetén a főispán vagy az alispán zárja el az illetőt, a ki 
büntetés végett a püspök vagy helyettese kezeibe kerül.
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Á t a l á n o s  m ű v e l t s é g .

A középkor kezdő társadalma azon hitben élt, hogy a szellemi művelődés 
a tanultság csak a papnak való. Ez a felfogás meg volt nálunk is. Arról, a ki 
tanult, azt mondották, hogy papnak készül. Szent Gellért az ő tudományával 
ideális mintaképe lehetett a későbbi idők papságának is. A Szent László kora
beli esztergomi zsinat megköveteli, hogy tanulatlan egyént ne szenteljenek 
pappá; vagy ha már fölszentelték, tanuljon, mert elmozdítják állásából. Meráni 
Berthold esete pedig arról győz meg, hogy a XIII. század kezdetén egy főpap
nál nem érték be azzal, ha tud olvasni, otthonos a nyelvtanban és érti a 
latin szöveget; hanem megkívánták még, hogy ismerje az egyházjogot s értsen 
az egyházi szónoklathoz. A budai zsinat (12f79) meg a főesperesektől egyház
jogi vagy más körű tudományosságot követel.

Adataink világánál több tanult pap alakja megjelenik előttünk. Lőrincz 
esztergomi érsek már Kálmán király idejében mint jó filozófus ismeretes. 
A külföld a II. Géza korabeli magyar püspököket tanult embereknek tartja. 
János kalocsai érsek (1203), Gellért mester, Báncza István esztergomi érsek, 
Albert esztergomi főesperes és György győri püspök a tatárjárás táján tanult
ság dolgában jónevü emberek. Ugyanígy ismeri Artolfot IV. Béla király, Gergely 
kanonokot Lodomér esztergomi érsek és Mihály zágrábi püspököt maga a 
pápa. VIII. Bonifácz pápa szerint a magyar papok között voltak kitűnő tudo- 
rnányu egyének. Legendáinkat és krónikáinkat papok írják; a közjegyzői 
teendőket ők végezik; közjogi tényeket állapítanak meg és foglalnak írásba. 
A papság zöménél azonban átalános műveltség dolgában sok a kívánni való. 
Azon papok és szerzetesek között, a kik Margit szentté avatása ügyében mint 
tanuk vallottak, mindössze csak egy fölszentelt pap tudja megmondani, hánya
dik életévét tiporja. Az összes tanuk között a domokos apáczák tűnnek fel 
legműveltebbeknek.

Az 1397-iki esztergomi »canonica visitatio« és az 1382., 1450., 1489. és 
1493-iki esztergomi, az 1494-iki nyitrai és az 1515-iki veszprémi zsinat a 
kisebb rendek fölvevése előtt olyan vizsgálatot rendel el, a mely kideríti, vájjon 
a fölszentelendő egyén tud-e jól olvasni és énekelni. Ez volt tehát a legkeve
sebb, a mit a papi pályára lépő embertől megköveteltek. De érdekes és fontos 
a dologban az, hogy az ismeretnek ezt a fokát nem az áldozópappá szentelés, 
hanem a kisebb rendek fölvevése előtt állították föl. A katholikus egyház 
papjaitól a feddhetetlen életen kívül a tanultságnak mindig oly körét várta el, 
a mely méltó az állásukhoz. Ilyennek tartotta pedig azt, hogy értsen a szent
ségek kiszolgáltatásához és gondos őrzéséhez, az egyház kormányzásához és 
az isteni tisztelet végzéséhez. A gyakorlati lelkipásztorkodásból a paptól ma 
sem követel többet az egyház. Érdekes tudni, hogy említett zsinataink miként 
részletezik a követelményeket a papság ismereteire nézve. Értsék a papok és 
tudják fejből a mise oráczióit, prefáczióit és kánonját, úgyszintén az egyház 
egyéb imádságait. Legyen annyi tudásuk, hogy vasár- és ünnepnapokon a
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híveknek a szentleczkéből, az evangéliumból vagy a szentirás más helyéből 
egyet-mást okosan fejtegessenek. Ezen zsinati rendelkezések két századon át 
szóról-szóra egyezők. Nem szabad tehát úgy felfogni a dolgot — a mint 
pedig tették — hogy papjainknak a XVI. * század elején kevesebbet kellett 
tudniok, mint a XIV. században ; hiszen a követelmény minimuma mind a két 
esetben ugyanaz.

Ezen kor átalános műveltségének megbirálásánál nem szabad feledni, hogy 
ekkor, tudás dolgában, nagy különbség volt a falusi (ruralis) és városi papság 
között. Az 1397-iki esztergomi canonicá visitatio arról győz meg, hogy az 
esztergomi káptalan csak az esztergomi plébánosnál látja fölöslegesnek a 
kikérdezést a transsubstantiatio szavaiból, de ' a falusi plébánosoknál nem. 
A kivételt az esztergomi plébánosnál azzal okolja meg,’ hogy ez úgyis annyi 
tudós ember között él. A szász papok is tanult emberek voltak, mert az 
1444-iki rendelet szerint csak az kapott plébániát, a ki tanulmányait studium 
generalen végezte. Hogy tudományos papságunk szép számmal volt, bizonyítja 
az a sok egyetemi hallgató, a kik nemzetünk gyermekei közül ezidétt a kül
föld tanintézeteiben gyűjtögették ismereteiket.

Ezen kori képzett papjaink azonban jogászok és nem theologusok voltak. 
Jogdoctoraink szép számmal vannak; hittudományi doctorunk meg 1345-ben 
egyetlen egy sincs. Ezen okból fordul Nagy Lajos királyunk és felesége, 
Erzsébet, VI. Kelemen pápához. Elmondják neki, hogy benn az országban és 
határai körül sok a schismaticus és a pogány. Ezeknek sokszor kell választ 
adni hitbeli dolgokban. Épen ezért magában az országtanácsban is nag3mn 
érzik olyan embernek a hiányát, a ki a theologiában jártas. De nem is lehet 
ez máskép; hiszen Magyarországban az összes világi papok és szerzetesek 
között egyetlen-egy hittudományi magister sincs. S ez elég nyomós ok, hogy 
a figyelem Szigeti István ágostonosra irányuljon. Ez a férfiú húsz éve fáradoz 
a tudományok terén. Párisban tanult; Toulouseban és a magyarországi rendi 
főiskolán tanított és Párisba készül a »Sententia«-k tanárának. Megérdemelné tehát, 
hogy magisteri czímet kapjon. Kérik tehát VI. Kelement, rendeljen ki valakit 
az ágostonosok közül, a ki Szigeti Istvánt kikérdezze; ez meg, ha megfelelt, 
kapja meg a magisteri czímet.

A pápa hajol a kérésre ; de nem ágostonost, hanem két bíborost biz 
meg a vizsgálat megejtésével. Szigeti István megállta helyét. Magister le tt; 
kevés idő múlva megnyílik előtte a nyitrai püspöki, majd a kalocsai érseki 
szék. Mi több, ő még egy volt rendtársa, Verebéli Péter részére is megszerzi 
a magisteri czímet. Ugyanezt teszi Nagy Lajos királyunk, felesége és édes 
anyja Miklós ágostonossal.

A renaissance, mint az emberiség fejlődésének irányeszméje, hazai 
művelődésünk alakulására is nagy befolyással volt. A viszony, mely az 
Anjouk alatt hazánk és Olaszország között kifejlődött, még bensőbb lett. 
Szinte divattá lesz, a mit a korszellem követelt meg, az olasz egyetemek 
látogatása. Itt lesz birtokosa Zrednai Vitéz János a Ciceróval versenyző 
nyelvnek, melylyel klasszikái olvasmánynak és kanczelláriai mintának szánt 
levélgyüjteményét s állami fogalmazványait megalkotá. Itt tanulja el azon
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szellemet, tudomány és művészet pártoló hajlamot, melyet főpapi udvarában 
is meghonosít s környezetére is átörökít. Csezmiczei János (Janus Pannonius) 
alakját _ a pécsi püspöki széken szintén humanista műveltségének fénye ékesíti. 
Bánfalvi Miklós s Várdai István a hazai humanisták sorában mindig helyet 
követelnek. Váradi Péter nyelve Vitézével vetekedik; Kálmáncsehi Domokos 
székesfehérvári prépost meg az ókori emlékek megszerzése s műérzék dolgá
ban nem igen marad Vitéz János mögött. Báthori Miklós váczi püspök szor
galma s tudományos irányzata a nagy Hunyadi Mátyás király elismerésével 
találkozik. Hantó György pécsi prépost meg oly szenvedélyes könyvgyüjtő, 
hogy könyvtára háromszáznál is több kötetet számlál. S ez nem is magán, 
hanem nyilvános könyvtár. Őrizetére, naponkinti megnyitására és bezárására 
saját költségén tart egy papot.

A régi irányt, a tisztán scholasztikus tanultságot ekkor már inkább csak 
szerzetesek képviselik. A hires Temesvári Pelbart és Csoda Miklós (Nicolaus 
de Mirabilibus) tudományán még nem érezhető a humanista íz és szellem.

Hogy a humanista műveltség az európai országok határait oly gyorsan 
átlépte, a könyvnyomtatás feltalálásának lehet betudni. Ennek áldásaival leg
először városi polgárságunk gyermekei ismerkedtek meg ; hiszen erre külföldi 
tanulmányaik alatt alkalom bőven kínálkozott. A kereskedelmi és ipari össze
köttetés az új találmány termékeinek megszerzését könnyítette meg. A nagy
szebeni könyvtár tanúsága szerint Velenczéből érkeznek a legrégibb nyom
tatványok és pedig már 1500 előtt. Ezek mind klasszikusok, lapszéli jegy
zetekkel tarkítva; kézzelfogható bizonyítékul, hogy olvasgatták is őket. Mind 
ezek, mind a bártfai, körmöczbányai és szepesmegyei plébániai könyvtárak 
fényes adatok a mellett, hogy városi polgárságunkat, főleg papjainkat már a 
XV. szazad második felében és a XVI. első negyedében tudományos szellem 
hatotta át.

A világiak között az Árpádok alatt kevés tanult embert látunk; a nemzet 
zömének átalános műveltsége alacsony fokon áll. A III. Béla korabeli ma
gyarok között még az országos ügyek intézői sem értik az irás és olvasás 
mesterségét. A polgárok legelőbbre vannak a műveltségben; az előkelő em
berek a XIII. században hasonlítanak a mai kor tanulatlan parasztembereihez. 
Műveltségük fokát érdekesen világosítják meg azon tanúvallomások, melyek 
a XIII. század utolsó negyedében hangzanak el ajkaikról. Nem tudom, hány 
esztendős vagyok; de már vén ember vagyok, mondja az egyik. Nem tudom, 
hány éves a fiam; de már jól megüli a lovat, szól a másik.

Iparosaink zöme városi iskolába jár s igy jut azon ismeretek birtokába, 
melyekre állásánál fogva szüksége van. A ki szélesebb körű kiképzésre törek
szik, ellátogat a hazai vagy külföldi egyetemekre. A polgárok tanultságára 
vall, hogy a plébániai könyvtár könyveit Nagy-Szebenben, a XV. században, 
ők is használják; a czéhkönyvet meg 1449 óta mindig egy iparos Írja.

A nemes urak gyermekei ekkor vagy nyilvános iskolába járnak, vagy 
nevelőktől nyerik kiképzésűket; sőt sok esetben mind a két forrásból me
rítenek. Voltak azonban oly nemesi családok is, a melyek sarjaik kiműve
lésével édes-keveset törődtek. Még a humanista műveltségért lelkesedő
M a t u b k o v it s : Magyarország az ezredik évben. V. t i
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Hunyadi Mátyás korában is azt látjuk, hogy Írni még egy Báthori István, 
Országh László és Rozgonyi László sem tud. De megnyugodhatunk, mert 
külföldön sem volt ez máskép !

II.

A közoktatás története Magyarországon a reformáczíótóí 
a kiegyezésig (1526—■ X867).

Az ágost. ev. erdélyi szászok oktatás- s nevelésügye (Honterns brassói iskolája). A magyarországi ág. 
evangélikusok oktatásügye (Schremmel beszterczebányai iskolai szervezete). Az ev. reformátusok oktatás
ügye (A debreczeni iskola). A katholikusok oktatásügye: Oláh Miklós nagyszombati iskolája. A jezsuiták 
oktatás- s nevelésügyi rendszere és iskoláik. A kegyesrendiek tanügyi tevékenysége. Az állami hatalom és 
a közoktatásügy : Az első és második »Ratio Educationis«. A szerzetes rendek meghívása a közoktatág 
terére. A nagyszombati, budai és pesti egyetem. Az iparoktatás és a József-műegyetem. Emberbaráti intéz

mények. Az Entwurf.

A  p r o t e s t á n s o k  o k t a t á s ü g y e .
A renaissance Olaszország kékellő ege alatt született meg s a huma

nisztikus paedagógiának klasszikus földje még sem Itália. A hieronymiták 
deventeri és más iskolája a forrás, a hol az megfakad s a melyből Agricola 
Rudolf, Erasmus, Sturm János és Trotzendorf Bálint — ha közvetve is — 
merített. A renaissance hatása alatt a tanult világ lelke hozzánőtt az ókori 
klasszikusok szelleméhez. A humanizmus meg az egyént önmagában tekintő 
felfogásával új világnézetet teremtett meg. Az egyénnek ez a függetlenítése a 
reformáczió útját törögette. A mint meg ez megszületett, az oktatás s nevelés 
rendszerét saját czélja és szükséglete szerint alkotta meg. A protestántiz- 
musnak tehát külön oktatásügye van.

A hitújítás a szászokkal jött hazánkba. Ezek hozták hozzánk a protes
táns iskolai szervezet alapeszméit is Wittenbergből, a Palatinátusból és más- 
honnét. Hiszen ők a németekkel állandóan kereskedelmi összeköttetésben 
éltek; gyermekeiket meg ideküldték tanulni. így jönnek létre első sorban az 
ágostai evangélikusok, majd az ev. reformátusok és az unitáriusok iskolái.

Dolgozatomnak szűkre szabott kerete lehetetleníti az egyes vallásfele
kezetek oktatásügyének kimerítő tárgyalását. Miért is csak egyes iskolai típusok 
bemutatásával igyekezem megrajzolni az egyes felekezetek iskolai rendszerét.

I. Az ág. ev. erdélyi szászok oktatás- s nevelésügyét Hontems János 
munkálata alapján ismerhetjük meg. Ő előbb Krakóban tanárkodik; majd 
Svájczban Erdély első térképét készíti m eg; mig visszatér szülőhelyére, 
Brassóba. Innét levelez Lutherrel és Melanchtonnal; a könyveket egyenesen 
Wittenbergből hozatja, melyek közül Ráth György Budapestről, a medgyesi 
ág. ev. gimnázium és a székelykereszturi unit. gimnázium állított ki egy-egyet. 
Könyvnyomdát állít s a közoktatást is wittenbergi hatás alatt szervezi. Mesterei 
— Luther és Melanchton — nyomán az iskolát egész lélekkel fölkarolta. Meg
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győződése szerint, miként a kertművelésnél folytonos utánültetésre van szükség, 
hogy a kert el ne pusztuljon: úgy az ifjúság oktatását is már az elődök szük
ségesnek tartották, hogy az egyház és a közjó részére hivatott egyének neve
lődjenek. De az iskolák a zavaros időkben elpusztultak. Ezeket tehát újra 
kell szervezni. Miért is a régi tanitók mellé újakat fogad. Ezek fizetésöket a 
várostól kapják, de tandíjat nem szedhetnek. Mivel a tanulók száma nagyon 
felszaporodott, a kolostorok egyikét iskolává alakították s az iskolákat az 
egész bárczasági kerületben jókarba hozták. Hontems a tanulók részére 
könyvtárt is szervez s ezt theologiai, orvosi, jogi és egyéb művekkel tölti meg.

Honterus »Constitutio scholae Coronensis«-e szerint az egyes osztályok 
tanítói ugyanazon időben, s nem egymásután tartják előadásaikat. A rektor 
az első órában nem ad elő, hanem ekkor a segédtanítók tartják előadásaikat. 
A sekretarius tanítja az Írást és a számtant. A latin és görög grammatikát 
s a dialektikát egész héten át tanítják, úgyszintén fölváltva a szónoklattan és 
földrajz alapvonalait s a verstant. Szombaton délelőtt csak egy óráig van elő
adás, a melyet zenei és grammatikai gyakorlat követ. A zenét délután egy 
órakor tanítják. A magyarázásra, kikérdezésre és ismétlésre nag}  ̂ súlyt fektet. 
Az előadást ki-ki saját osztályában hallgatja. Vitatkozás és szónoklat minden 
két hétben van. Vígjátékot évenkint kétszer adnak. Ezekben a komikus szerepét 
mindenkinek el kell vállalnia. Az iskolából és templomból engedély nélkül 
senki sem mehet ki. Havonkint egyszer kirándulnak a hegyekre. A tárgyak 
szaporítása mellett ez nevezetes dolog, — annál is inkább, mert ez a tan
rendszer jutott érvényre a többi szász gimnáziumban is.

Honterus Brassóban több tankönyvet adott ki sajtó alól, minőt Ráth 
György Budapestről állított ki. Ilyen a többek között: Compendium gramma
tices latinae; Compendium grammatices graecae; Compendium rhetorices ex 
Cicerone et Quintiliano ; Rudimenta praeceptorum dialectices ex Aristotele et 
aliis; Rudimenta Cosmographica; Catonis disticha moralia, mindkettő Ráth 
György által kiállítva.

Honterus leginkább Heiden Sebaldnak a késmárki ág. ev. lybeum által 
kiállított »Formulae puerilium colliquiorum« czímü munkája alapján fegyelmi 
szabályokat is alkotott, a melyekben vesszőbüntetést mér az egyes mulasztásokra.

Trotzendorf Bálint nyomán az ifjúságot bevonja az iskolai ügyek intézésébe.
A praeco a tavaszi és őszi napéj-egyenlőség idején az ifjúságot (coetus) 

a gyakorló hegyre hívja egybe. A mint összegyűltek, először a gyakorlatokat 
végzik el, azután a folyó ügyeken esnek túl. Erre az orator tartja meg hivatalos 
beszédét, a mely után a magistratus beszéd kíséretében leköszön hivataláról. 
A dekuriók most legelőször praecót választanak. Ez meg felszólítja őket a 
hatóság többi tagjainak megválasztására. Ezeket a dekuriók, a királyt azonban 
az összes jelenlevő tanulók választják. Amazokat az összes ifjúságból, emezeket 
csak a legfelső osztály fiatalabbjai közül lehet kiszemelni. A választás nyol- 
czadnapján az iskolában összegyűlnek s a király és a hatóság többi tagjai 
kötelességök lelkiismeretes teljesítését Ígérik meg. A király, ha akarja, kalapja 
fölött koronát visel. A Honterus-gimnázium Brassóban ma is több ilyen koronát 
őriz. Ezek egyikét, melynek alapja aranyozott ezüst, kívülről zománczczal

ti*
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borítva és felirattal körülfogva, kiállításunk 8227. sz. alatt őrizte. A király 
vasárnap- és ünnepeken templomba megy. Helye a két censor között van. 
Ezek szavára hallgat, midőn kormányoz és Ítél. A censorok az erkölcsökre 
ügyelnek s ezt irányítják; a magistratus hanyag és rossz hírnevű tagjait 
elmozdítják s a közgyűlés napját megszabják. Az orator a közügyek tár
gyalásakor s a magistratus leköszönésekor beszél és az ügyvédi teendőket 
végezi. A sékretarius a jegyzőkönyvet vezeti és az Írásbeli dolgozatokat javítja. 
A muzsikus hetenkint egyszer zenegyakorlatokat tart, a zenét és verstant 
tanítja. A praefektus, a kit a király nevez ki, mindazt intézi, a mi a játék és 
a katonai gyakorlatok körébe vág. A cenhirio saját centuriáját kormányozza ; 
a dekurio az egyetértésre, az erkölcsösségre és a játékokra ügyel föl. A praeco 
a közgyűlést egybehívja, a vétkeseket megidézi és a csendre ügyel.

Az elnevezések azt juttatják eszünkbe, hogy a klasszikusok iránti rokon- 
szenvvel azokat is a rómaiaktól kölcsönözték. Van azonban felfogás, mely az 
egész intézményt a szászok ősi demokratikus alkotmányából származtatja.

Honterus iskolai szervezetét melegen ajánlja a tanulók figyelmébe, mert 
nem mindig maradnak gyermekek, s épen ezért addig lássák el magukat 
utravalóval, a míg idejök van. Meg is követeli, hogy a kinek a nevét az 
anyakönyvbe beleírják, igy esküdjék meg : Tisztességesen élek; az idei rektor 
és a későbbi tanítók iránt tisztelettel viseltetem ; az iskola törvényeit meg
tartom. Később ezt még igy toldották m eg: Azon tant követem, mefyet 
Honterus is vallott és az ágostai hitvallás három szimbóluma tartalmaz.

1547-ben az összes erdélyi szász iskolákat ezen az alapon szabályozták 
s 1550 óta valóságos törvényökké lett. Egy jó század múlva (1657) azzal 
toldották meg, hogy a muzsikus mellé egy másik egyént is adtak a »musica 
mensuralis« vezetésére és rendszeresítették az oeconomus hivatalát, melylyel 
a könyvtár felügyelete és este az összes lakások naponkinti átvizsgálása járt.

Az erdélyi szászoknak Brassón kívül jeles iskoláik voltak még Beszter- 
czén, Medgyesen, Nagy-Szebenben, Segesvárott és Szászsebesen.

II. A magyarországi ág. evangélikusok oktatás ügyét a beszterczebányai 
iskola tanrendszerében mutatom be.

Beszterczebányán már a középkorban is volt városi iskola. Ez az újkorban 
Sturm eszméi szerint szervezkedett. Schremmel Ábrahám 1567-ben már ilyen alko- 
tású iskolát talál itt. Ideérkeztekor azt látja, hogy ennek hét kúriája (osztály) van.

O ezek számát nyolczra emeli, úgy hogy a régieket meghagyja változat
lanul, de egy újat csatol hozzájok. Hogy Schremmel Sturm rendszerének volt 
a híve, s ezt nemcsak megtartotta, hanem még fejlesztette is, — egész termé
szetes ; hiszen ő maga is Strassburgban született s itt egyenesen Sturmtól 
tanulja el az ő elveit.

Sturm rendszerét, a mely eleinte 9, később 10 osztályt követelt, kisebb 
helyeken nem lehetetett a maga valóságában szigorúan végrehajtani. Sem a 
szükséges helyiség, sem a kellő tanerő nem volt meg hozzá. Ezen hiányon 
úgy segítettek, hogy több osztályt egy teremben helyeztek el s tanulmányi 
tekintetben is többet egybecsaptak. Ezt látjuk Beszterczebányán is. A nyolcz 
kúria, vagyis osztály növendékeit az oktatás tartamára rendesen három csoport-
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ban helyezik el. Az első, vagyis a legfelső, és a második kúria, mondjuk, 
osztály, legnagyobbrészt külön-külön, néha meg együttesen tanul. A többit — a 
turbát — meg szintén együtt oktatják.

Schremmel szerint minden állam lényegét a vallás és a társadalom képezi; 
alapja pedig az igazság és a bölcseség. Fősúlyt helyez tehát a vallásos 
érzület ápolására és a tanultság megszerzésére.

A vallásosság felkarolásában egyetért Sturmmal, a kinél a jámborságra 
nevelés szintén czélja az oktatásnak. De az a feltűnő, hogy magára a vallás- 
oktatásra mindketten elég kevés időt fordítanak. Sturmnál csak vasár-, ünnep
nap és ezeket előző napokon van vallástanitás. Nagyjában igy van ez 
Schremmelnél is.

A vallásoktatásra nézve Schremmel igy rendelkezik : Szombaton a reg
geli imádság után a tanító (praeceptor) az első (legfelső) osztályuaknak val- 
lástanitást tart s világosan megmagyarázza a káté parancsait. Ezután, ha a 
hallgatók nem szórakozottak, Szent Pálnak a rómaiakhoz irt levelét a szent- 
irás alapján tárgyalja. A többi osztályokban ezalatt folyik a kérdezés a kátéból 
és a paedagogusok saját növendékeiknek magyarázgatják az egyes fejezeteket. 
Nyolcz órakor a kisebbek — a nagyobbak ekkor a templomba mennek — 
a főőr vezetése alatt a káté egyes fejezeteit recitálás utján emlézik. Az 
első osztályuaknak meg, a mint a templomból kijöttek, maga a tanító tart 
előadást Trotzendorf kátéjából, majd meg kérdez a kátéból; végül Cytraeus 
életszabályait adja elő. A kisebbek ezalatt is a kátét ismétlik.

Délután, a mint a zsoltárokat a templomban elénekelték, azonnal fel
olvassák a másnapi evangéliumot, melynek tartalmát az összes hallgatóság 
előtt vagy a tanító, vagy az első segéd (collaborator) fejtegeti.

Vasárnap reggel — főleg nyáron — reggel 6 óra után a nagyobb tanulók
nak mintegy fél óráig fejtegetik a napi evangéliumot. Ugyanekkor a kisebbek, 
egy kisebbrendü őr jelenlétében, a kátét hangosan emlézik. Délután a tanító 
a nagyobbaknak görögül, a segéd meg a kisebbeknek latinul ír föl a táblára 
egy mondatot a napi evangéliumból. Ennek leírására a tanulók már 1 óra 
előtt összegyűlnek. A nagyobbaknak ezen mondatról a tanító 1 órakor tart 
előadást, a mely alatt kiterjeszkedik még az etymologiai fejtegetésekre is. 
A kisebbeknek a segéd csak a délutáni ájtatosság befejeztével magyarázza a 
mondatot. Ezt azután a kisebbek saját paedagogusuknak a maguk osztályá
ban föl is mondják.

Hétfőn 3 órakor a segéd egy negyed óráig fejtegeti a Jézus Sirák fiából 
vagy Salamonból vett mondatot. Szerdán és csütörtökön reggel 1/27-től 7-ig, a 
két felső osztály leszámításával, hitelemzés van.

A vallásos képzést a vallásgyakorlatokkal is iparkodnak előmozdítani. Szom
baton reggel 6 órakor a növendékek eléneklik a «Veni creator« hymnust, s 
rövidke reggeli bevezető beszéd (praefatiuncula) után imádkoznak a Szent- 
háromsághoz. Nyolcz órakor az első, második és harmadik osztályúak a 
templomba mennek. Délután 2 órakor valamennyien a templomba mennek, a 
hol a zsoltárokat éneklik. Vasárnap reggel mintegy 7 óra felé harangoznak s 
ekkor isteni tisztelet van szent beszéddel; délután pedig könyörgés. Az elő
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adások végeztével rendesen hálaadó imát mondanak és hymnust énekelnek. 
Mindehhez szerénységre és jámborságra buzdító intelem is járul rendszerint.

Hétfőn reggel a vásár miatt nem mennek templomba. A mint délben 
12 órakor békességért harangoznak, a kántor az összes növendékséggel (coetus) 
az »Adj békét« (Da pacem) énekli. Ehhez járul a Miatyánk, a melyet vala
mennyien tiszta kiejtéssel imádkoznak el. Délután 2—3 óra között ájtatos- 
ság van.

Kedden és csütörtökön reggel 7-kor beharangoznak és a nagyobb 
növendékek a templomba mennek isteni tiszteletre és a szent beszéd meg
hallgatására. Pénteken 8 óra tájban van a reggeli, 2—3-ig meg a délutáni 
ájtatosság a templomban.

A tanítás irányát tekintve is, Schremmel teljesen egy alapon áll Sturm- 
mal. Mindketten a régi triviumot teszik iskolájuk gerinczéül. Schremmel egye
nesen »trivialis«-nak nevezi az iskoláját s meg van győződve, hogy a tanult 
emberek az ő tervét ezzel az iskolával meg is értik. Hiszen a trivialis isko
lákat leginkább azért léptették életbe, hogy bennök a logikai tanulmányokat 
adják elő, a melyek segélyével tiszta, igazi és választékos latin beszédre lehet 
szert tenni.1

íme, igy hangozza vissza a tanítvány mesterének szavait. Sturm is az 
ékes, klasszikus latin beszéd elsajátítását vallotta a tanítás főczéljául. Az ő 
ideje óta volt az ékes latinnyelvüség az átalános műveltség föltétele. Sturm- 
mal foglalják el a klasszikus nyelvek az iskolában azt a helyet, melyet nagy
jában ma is megtartottak a gymnasiumban. Sőt az iskolának ez a faja — a 
gymnasium — épen ezen nyelvek előtérbe tolásával született meg.

Schremmel tehát nem valami újat művelt, hanem csak a gymnasium 
életszükségletéről, voltaképen lételeméről gondoskodott, midőn a latin, görög, 
sőt még a zsidó nyelv tanítását is előírta. Magában a tanításban a gyakorlati 
szempontnak hódolt; mert ezen tárgyakat úgy kívánta előadatni, hogy a 
későbbi nemzedék is ne elméletinek, hanem gyakorlatinak találja a tanítást.

A trivium tárgyainak — grammatica, rhetorica és dialectica — oktatásá
ról Schremmel nagy rokonszenvvel és erős meggyőződéssel gondoskodik.

Hétfőn reggel 6—7-ig az első osztályuaknak Melanchton nagyobb, a 
második osztályuaknak meg az ő kisebb grammatikáját adják elő. Ugyan
ekkor azokat, a kik már Írni és olvasni tudnak, Medler kivonata (compendium > 
nyomán tanítják. A kik meg még annyira sem vitték, azokat olvasni tanítják.

Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 6—7-ig a segéd a második 
osztályban a latin grammatikát tárgyalja, mert a fiatalabbaknak erre tovább 
van szükségük. Kilencz órától majdnem tízig — kedden és csütörtökön — 
a segéd az első osztályuaknak a prosodia szabályait és a verstant adja elő. 
A grammatikai oktatás érdekében történt az is, hogy egyes mondatokat részint 
a szentirásból, részint a klasszikusokból a hét különböző napjain a tanulók 
elé táblára Írtak s miután ők ezeket leírták, nekik meg is magyarázták. A fej
tegetés minden grammatikai szempontot felölelt s kiterjeszkedett mind a szer
kezetre, mind az etymológiára.

1 Schremmel beszterczebányai tanrendjének bevezetésében.
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így tudjuk, hogy vasárnap délután az evangéliumi mondat vallástani 
értelmezése is kapcsolatos volt grammatikai fejtegetéssel. Hétfőn 8—9-ig az 
első osztályban görög, a többiben meg latin mondatot értelmeznek. Délután 2 — 3 
óra között a kisebbek a mondatokat leírják. 3 órakor meg a segéd (synergus) 
meg is magyarázza nekik. E közben kiterjeszkedik a német ritmusokra is.

A második és harmadik osztályúak meg kedden az etymologia szabályai
ban és az előző nap mondatán a deklináczióban és a konjugáczióban gyako
rolják magukat. A többi osztályokban meg felsőbb osztályú tanulók ugyan
ezen tárgyak alapismereteit kérdezgetik az idősebbektől.

Az alsóbb osztályúak szerdán és csütörtökön hattól félhétig az előző 
napi mondattal bíbelődnek. 7—8-ig a nagyobbak Melanchton nagyobb mondat
tanát ismétlik. 8—9-ig a második osztályban Melanchton kisebb mondattanát 
adják elő. Szerdán 1-, csütörtökön meg 12 órakor valamennyien összejönnek 
a mondat leírására. S ezt szerdán 3-, csütörtökön meg 2 órakor meg is ma
gyarázzák. Pénteken 7—8-ig a második osztályúak a latin grammatikát, a 
többiek meg a mondatot ismételgetik; 3—4-ig az összes osztályokban vagy 
új mondatot magyaráznak, vagy a régit ismétlik.

Sturm nyomán Schremmel is előírja az Írásbeli gyakorlatokat. A nagyobb
— első és második osztályú — tanulók hétfőn 2—3-ig letisztázzák a tábláról 
a dolgozat anyanyelvű szövegét, a melyet latinra lefordítva, pénteken délután 
egy órakor adnak be.

A tanítás elé tűzött czél hozta magával, hogy a latin nyelv gyakorlására 
is nagy gondot fordított Schremmel. A tanulók az iskolában és ezen kívül
— mint Sturmnál is — csak latin nyelven beszélhettek egymással. Miért is 
az alőrök (corycaei), a kik a kúriákban az egyes dekuriák élén álltak, az utczán 
és más nyilvános helyeken nemcsak arra ügyeltek föl, hogy az ifjak pajkosak-e, 
hanem azt is szemmel tartották, vájjon a latin helyett nem beszélnek-e vala
mely más nyelven ? S ha igen, az illető nevét fölirták, hogy annak idején 
érdeme szerint bűnhődjék.

A latin nyelv élőszóbeli elsajátítására szolgáltak Heyden Sebald pár
beszédei, melyeket a késmárki ág. ev. lyczeum állított ki (Formulae puerilium 
colloquiorum) s melyek a negyedik és a többi osztályokban kedden és csütör
tökön délután 1—2-ig, szerdán meg 2—3-ig folytak. Csütörtökön és pénteken 
9—10-ig Mosellanus dialógusai járják a második osztályban.

A klasszikus latin nyelv elsajátítására törekvést és Sturm követését fén}Te- 
sen igazolják azon remekírók, a kiknek műveit Schremmel olvasmányul előírta.

Már a XV. századi olasz humanisták Teventiusban ismerték föl a tiszta 
latin nyelv igazi forrását. Ugyanily véleménynyel volt Erasmus, Melanchton, 
Calvin és Sturm is. Természetes tehát, hogy Schremmel is tisztes helyet jelöl 
ki Terentiusnak az olvasmányok sorában. Kedden és csütörtökön 1—2-ig, 
szerdán meg 2—3-ig a tanító az első osztályban Terentiust és pedig a Heauton- 
tymerumenos mesét tárgyalja; a másodikban Ciceronab »De officiis«-ét Stöckel 
Lénárd kivonatos kiadásában ; a harmadikban Cato »Disticha Moralia«-ját.

Szerdán, csütörtökön és pénteken az első osztályúak 8—9-ig Cicero 
leveleit olvassák, a mint Sturm összeválogatta őket. S ha a tanulók csintalan-
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sága nem lép föl akadályul, áttérnek Cicerónak »Pro lege Manilia«, »Pro 
Archia poeta« és »Pro S. Roscio«, vagy egyéb beszédeire. Csütörtökön 9—10-ig 
Vergilius Eclogáira és Bucolicáira kerül a sor s a verstant ezeken gyako
rolják be.

Erasmus »Apophtegmata«-ját az első osztályuaknak hétfőn délután 
3—4-ig magyarázzák a belőlük meríthető tudomány föltüntetésével. A máso
dik osztályban pénteken nyolcz óra után Erasmus »Civilitates Morum«-ját is 
előadják.

A görög íróknak Schremmel ily arányban nyitott te re t: Kedden és 
csütörtökön úgy két óra tájt, szerdán meg három óra felé Isokratesnek Demo- 
nikos elleni beszédét a harmadik osztályuaknak latin, a nagyobbaknak meg görög 
szövegben adják elő. Ha az első osztályúak már otthon vannak az alapokban, 
Aisopost és Lukianos párbeszédeit, majd meg Demosthenes olynthiai beszédeit, 
Hesiodos »Munkák« és »Napok« czímü műveit és Homer lliasának két első 
könyvét olvassák.

Az első osztályuaknak Cleonardus Miklós görög grammatikáját, mely a 
szabályokat bámulatos rövidséggel és a többi szerzőnél tökéletesebben tartal
mazza, csütörtökön és pénteken 6—7-ig adják elő. S ha ebben már ottho
nosak, elő lehet venni Varennius görög mondattanát is. S ha már a görög 
nyelv alapvető ismereteit állandó szellemi sajátjokká tették, a tanító hetenkint 
legalább egyszer görög mondatot vesz föl értelmezésre. Pénteken 7—8-ig az 
első osztályúak, valamely nagyobb tanuló vezetése alatt, ismételgetik a görög 
grammatikát.

Sturm rendszerében a zsidó nyelvnek vallási szempont adott helyet az 
első osztályban. így akartak alkalmat adni az ifjaknak, hogy Mózes, Krisztus 
és az apostolok történetét könnyebben megismerjék. Schremmel a zsidó nyelvet 
rendkívüli tantárgygyá teszi. Tanításának idejét szombaton 9—10 közötti időre 
tűzi. A kik e tárgyban már elég erősek, azokat Dávid zsoltárainak használatára 
oktatják.

Az első osztályban, ha a tanulók kitartanak, kedden és csütörtökön 
1—2-ig, szerdán meg 2—3-ig, Terentius után Melanchton szónoklattanát is 
előadja a tanító. Szerdán, csütörtökön és pénteken 8—9-ig Cicero levelei 
kapcsán adják elő a szónoklat tanait, és pedig úgy, hogy az ifjak felsőbb 
haladásának útját megtörjék.

Kedden és szerdán reggel 6 — 7-ig a tanító az első osztályuaknak a logika 
szabályait adja elő Sturm János dialektikájából. Schremmel azon várakozással 
van, hogy ha a tanító ezt gonddal és alaposan előadja, a tanulók meg szor
galmasan megtanulják, akkor ezek más szerzőket már saját erejökből is 
könnyen olvashatnak és megértenek.

Hétfőn 1—2-ig — ha erre való tanulók egyátalán vannak — az első 
és második osztályuaknak a tanító a számtan szabályait adja elő Rysius 
Adám vagy Phrysius Gemma nyomán. Ezután meg az olasz praktikát és az 
algebrai szabályokat Keresztély Rudolf szerint tárgyalta.

Schremmel a számtani ismeretek előadására nagy súlyt helyez. Tudja, 
hogy egyéb tudományok alapelveinek is azok képezik az alapját. Miért is a
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számtani ismereteket a többi tudományok elsajátításában segédeszközül akarja 
felhasználni.

Hétfőn 12—1-ig van énekóra. Ez alatt a kántor a két első osztályú 
tanulók közül az alkalmasakat, s a kiknek jó hangjuk van, zenei ismeretekre 
oktatja.

Kedden 12—1-ig szintén éneket tanít a kántor. A különböző hangok 
némelykor egymástól távolabb eső helyen gyakorolják be magukat egy ügyes 
növendék igazgatása alatt. Mielőtt azonban az egyet ütné az óra, összepróbál
ják a különböző hangokat.

A harmadik énekóra pénteken 12—1-ig van.
Az előadást reggel 6 óra előtt sohasem kezdték; 9-kor meg, vagy 

egyszer-kétszer 10-kor délelőttre befejezték. Az ebéd ideje nem 12-kor volt, 
mert ekkor a növendékek rendszerint már az iskolában vannak. A délutáni 
előadásnak négy órára mindig vége van ; sőt kedden előbb is.

Annyit látunk a tanrendből, hogy a XVI. század gyermekei inkább a 
napjárás szerint éltek, mint a mai nemzedék. Ma még gondolatnak is különös, 
hogy a tanulót reggel hat órakor iskolában lássuk.

Szerdán ebédtől 1 óráig régi szokás szerint majdnem minden iskolában 
szünet van. Ekkor ismételték át a már egyszer hallgatott előadásokat, pótolták a 
mulasztásokat s a tisztességtelen pihenést egyátalan kerülniök kellett.

Gondot fordítottak az iskolai ismétlésekre is. Hétfőn reggel 7—8-ig az 
összes osztályok ismétlik a hallott előadást; s a tanrendben máskor is talál
kozunk ismétléssel. Ez is Sturmra emlékeztet.

Schremmel elitéli az olyan tanító eljárását, a ki a tanításban saját hír
nevének növelését tartja szem előtt, arra meg nincs tekintettel, hogy tanítvá
nyainak felfogásához alkalmazkodjék, s igy előadásának haszna is legyen 
Sturm is elvárta, hogy a tanítók világosan és röviden adják elő a tárgyat.

A büntetés ideje pénteken délelőtt az előadások végeztével — kilencz 
óra tájban — van. Ekkor vagy a tanító, vagy a segédje megfenyíti azokat, 
a kik az iskolában, vagy ezen kívül a hét folyamán pajkoskodtak vagy nem 
latinul beszéltek, — ha az őrök vagy alfelügyelők az illetők nevét fölirták. 
A beszterczebányai gimnázium ma is őriz néhány büntető eszközt az elmúlt 
időkből, melyek közül kettőt 1833-ból ki is állított.

A fegyelem fentartására a tanitó-személyzeten kívül a növendékség köré
ből hetenkint mások és mások ügyeltek föl. Ilyenek voltak: a főőr és a 
kisebb őrök. Ezek is, meg a templomi szolgálatot végzők is szombaton délután 
beszéd kíséretében köszöntek le hivatalukról s egyúttal bocsánatot kértek 
azért, ha esetleg valamit mulasztottak volna.

A magyarországi ágostai evangélikusok jelesebb iskoláit, Beszterczebányán 
kívül, még Bártfán, Eperjesen, Győrben, Kassán, Késmárkon, Körmöczön, 
Lőcsén, Modoron, Pozsonyban, Selmeczen, Sopronban és Tolnán találjuk. 
Theologiai akadémiáik színhelye Pozsony, Sopron és Eperjes. Jogi főiskolákat 
meg Pozsonyban, Selmeczbányán, Késmárkon, Nagy-Szebenben, Eperjesen és 
Sopronban szerveztek.

/ / / .  Az ev. református oktatás megismerésére, a hely jelentőségén kívül,
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kiállított tárgyainak számánál és értékénél fogva Debreczen ősi iskoláját szemel
tem ki. Protestáns egyházi gyülekezetek határozataiból tudjuk, hogy a hol lelkész 
volt, ott iskola is van. A XVII. század elejéről szóló adat szerint meg minden 
protestáns egyházközség tartott iskolamestert, hacsak nagyon szegény nem volt.

A falusi iskolák melleit látogatták a városiakat, sőt a külföldi egyete
meket is.

A magyar protes
táns ifjak a wittenbergi 
egyetemen, melyet igen 
nagy számmal kerestek 
föl, 1555 óta külön 
bursát alkottak. Ennek 
rendkívüli nagy hatása 
lett a magyarországi 
protestáns iskolaügy 
alakulására. 1592 óta 
azonban az ev. refor
mátus ifjak, mivel a 
»formula concordiae«-t 
nem akarták aláírni, 
kénytelenek voltak el
hagyni Wittenberget: 
s igy ezentúl Hollan
dia, Anglia, Svájcz és 
Németország más egye
temein találkozunk ve
lők. Ezen változás előtt 
négy évtizeddel, 1551 
táján jő létre Debre- 
czenben az első ev. ref. 
iskola. Ez azután Meii- 
usz Péter kezei között 
theologiai jellegűvé fej
ük, — szemben a vá- 
radival, melynek Károli 
Péter humanista irányt 
adott. Debreczen isko

lája a közelében levő, sőt még a dunántúli iskolák között is nemsokára vezér
szerepet játszott. A »coetus« elnevezés mintegy másfél száz évig használatos. 
A kollégium név csak Bethlen Gábor idején tűnik föl. Rendesen a praeceptor 
elnevezés járja. Professornak Komáromi Csipkés György írja magát először: 
de rendes elnevezéssé csak a XVIII. század közepén lesz.

Debreczen XVI. századi iskolájának tanrendszerét nem ismerjük. De 
biztosra vehetjük, hogy itt is Melanchtoné volt érvényben; hiszen a wittenbergi 
iskolai törvények érvénye még a XVII., sőt részben a XVIII. században is

Erdősy (Sylvester) János latin nyelvű magyar nyelvtana, 
mely első e nemben.
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megvolt. Sinka szerint már eleinte is a rektor mellett »collaborator« fáradozott 
a kisebb tanulók oktatása körül. A vallástanon és éneken kívül különösen a 
latin nyelvet tanítják. Melanchton grammatikáján kívül, melyet a székely- 
keresztúri unit. gymnasium állított ki, használatban van Donatus, Priscianus 
és Heyden Sebald »Formulae puerilium colloquiorum«-a, a melyet a késmárki 
ág. ev. lyceum állított ki. így akarják a növendéket a theologiai tudás forrá
sához, a latin nyelvű művekhez és a szentiráshoz elvezetni. A dialektikát, 
rhetorikát és logikát Melanchton tankönyvéből tanulják ; de később helyet 
engedtek Keckermann műveinek. A számtanra Frisius Arithmetikája a tankönyv. 
Az 1629-iki váradi zsinat szerint a tiszántúli egyházkerület iskoláiban, tehát 
Debreczenben is a görög irók közül Homerost, Pythagorast, Plutarchost, 
Isokratest, Phokilidest és Demosthenest kell tanítani.

A XVI. és XVII. század örökös küzdelmei és harczai a társadalmi 
erkölcsök és szokások elvadulását eredményezték. Még az iskolai életben is 
nyerseség kapott lábra. A debreczeni iskolai törvények is erről panaszkodnak és 
egyik okul a törvények átalános jellemét emlegetik. S tényleg látjuk is, hogy 
a deákok a városi tanácscsal és polgárokkal többször összetűznek, mi több, 
fegyveresen küzdenek.

Szükségessé lön tehát az iskolai törvényeknek új alakba öntése. 1657-ben 
megy végbe e nemes munkálat, mely Debreczen iskoláját fél századnál tovább 
irányította fejlődésében.

Az új törvények valósággal nem alapjában újak, hanem az 1571-iki 
wittenbergi, a sárospataki és a régi debreczeni törvények egybefoglalásai (Leges 
incluti Reform, collegii Debr., kiállította a debreczeni ev. ref. főiskola).

Az iskola feladatáúl a vallás- és erkölcstanból s a szabad művészetekből 
(artes liberales) azon ismeretek előadását jelölik meg, melyek az egyházban 
és államban szükségesek. Mind a tanárok, mind a tanítók tehát azt kövessék, 
tegyék és keressék, a mi Istennek tetszik és az ő dicsőségét előmozdítja.

A rektor ev. ref. vallásu, becsületes, tudós és munkás ember legyen s 
mindenki iránt szeretetet ápoljon. Előadásait tartsa meg, és pedig a kellő 
időben; hasznos és szükséges ismereteket adjon elő. A4ivel az egyházi és 
állami életben szükséges ismeretekre fektetik a fősúlyt, nagy gondot fordítanak 
a latin, görög és héber nyelvre és a klasszikus szerzőkre, hogy igy azután 
könnyen meríthessenek a hittudomány és filozófia forrásaiból. Szokásban 
van a magyarázás, a vitatkozás, a beszélgetés, a fogalmazás, a szavalás és 
hetenkint kétszer a kikérdezés.

Az iskolába lépéskor a tanuló a rektornál jelentkezik s latinul kéri a 
fölvételt. Az engedelmességet kézfogással ígéri meg s a törvények átolvasása 
után ezeket aláírja. Megvárják tőle, - hogy erkölcsös életű legyen s lelkét 
vallástannal és a legjobb tudományokkal művelje ki. Az előadásról csak a 
rektor tudtával lehet elmaradni. Magyarúl nem szabad beszélgetni, mert külön
ben három dénárt kell fizetni. Az egyházi énekeket szívesen énekeljék és a szent 
beszédeket figyelemmel hallgassák; miért is ezeken ünnep- és vasárnap mind
egyik, hétköznapokon meg csak az idősebbek legyenek jelen.

Az elüljáróság és az előkelők iránt mindenki kellő tisztelettel legyen.
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Étkezés előtt és után imádkoznak. Az evés tartama alatt meg a szentirásból 
egy fejezetet olvasnak, vagy pedig latinul illedelmesen társalognak. Az isko
lában nyilvános mulatozásokat senki sem rendezhet. Nem tűrik el, hogy 
egyik tanuló a másikat szóval vagy tettel bántalmazza, vagy az iskolán kívüli 
viselkedésével az intézetre szégyent hozzon. A korcsmába és sörházba járni tilos. 
Saját ügyében senki sem bíró. A tanuló köteles a rektoroknak engedelmeskedni; 
ha ezek ellen kifogásuk van, az elöljáróság elé kell vinni az ügyet. A tanu
lókból álló tanács megszűnik. Esti harangszókor mindenkinek otthon a helye. 
Aki éjjeli 12 óra után is kimarad, a polgári hatóság letartóztathatja. Az iskola- 
épületen s a bútorokon senki se rongáljon semmit. A lopás, esküdözés és szit- 
kozódás tilos. Senki se részegeskedjék, ne hányjon és ne köpködjön. A 
súlyos vétség elkövetőjét átadják a polgári hatóságnak.

A seniort és kontraskribát a tanítók választják a tanulók szavazatai 
alapján. Kormányzati tekintetben a rektor után első sorban a seniort, másod
sorban meg a kontraskribát illeti meg a jog mindabban, a mi az iskola hírnevét, 
jólétét és fentartását illeti. A közvagyont kezeli és igazságosan szétosztja. Az 
intézet kapuját az ökonomus kilencz órakor bezárja s a kulcsot ő hozzá viszi. 
A hivatalok kiosztásánál ne legyen személy válogató. A büntetés kiszabásában 
a törvény követelményei szerint jár el. A coetus pénzét idegennek ne osztogassa 
el és kölcsönbe se adja. A seniorság félévre terjed. A senior havonkint 25 
fillért kap. Ha az intézetből kimegy, helyettese a kontraskriba. Az összehordott 
ételekből ebédre is, vacsorára is csak egy félét választhat ki magának.

A kontraskriba a kezéhez befolyó pénzt jól megvizsgálja, hogy nincs-e 
közte hamis. Megfigyeli, ki nem jelenik meg a karban, a temetéseken és az 
előadásokon. Ellenőrzi, hogy az iskolából éjjelre senki se maradjon ki.

Az ökonomus reggel három órakor fölkelésre, este hét órakor meg 
imádságra és szentirás-olvasásra, kilencz órakor meg lefekvésre csenget s télen 
mindenkinél kigyujt. Az előadásokról hiányzók nevét följegyzi és a tisztvise
lőknek átadja. Ellenőrzi az iskolában a lármát, a veszekedést és a magyar 
nyelvű beszélgetést. Felügyel az intézet tisztán tartására. Latin vagy görög 
nyelvű beszédet a saját erejéből készít s ezt szombaton kívülről előadja.

A coquus a mendikansokkal együtt szedi össze s hozza be az ételeket 
az intézetbe. A szegényeket erejökön fölül nem szorítja, hanem megelégszik 
azzal, a mit kap ; s ezt még meg is köszöni. A fazekakat tulajdonosuknak 
épségben adja vissza. Az egybegyült ételekből a seniornak egy, magának két, 
a mendikánsoknak meg három tálat ad, a többi a coetusé. Ha valaki étel helyett 
pénzt ad, ezt a kontraskribának adja át.

Az explorator hivatala két hónapra terjed. Naponkint kétszer is kitudja, hol 
lesz vendégeskedés. A megszabott időre az ifjakkal a helyszínén megjelenik, 
de csak odavezetheti ki őket énekelni, a hol legalább is két asztal vendég van.

A lotor három hónapig, hanyagság esetén négyig viseli a hivatalát. Az 
ételeket behordja az asztalra; az üres tálakat kiviszi és elmosogatja; étkezés 
végeztével az asztalt letisztogatja. Ha tüzet rak, vigyázzon, hogy tűzveszedelem 
ne keletkezzék.

A vigilek, ha az idő engedi, az udvaron állnak őrt. Kapuzárás után se
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ki, se be nem bocsátanak senkit. Ha éjjel tűz üt ki, vagy lopás, rablás fordúl 
elő, rögtön jelentik az esetet az iskola officziálisainak.

A köztanítók választása a rektorok véleménye alapján megy végbe. 
A félév letelte előtt osztályát senki sem hagyhatja el. Az előadás ideje dél
előtt 6—7 és 9—10, délután meg 2—3 és 4—5 között van. A tanító feladata 
a szellemi képzés s az erkölcsi nevelés. A tanítók közül a kezdők és donatisták 
16, az etymologusok 20, a syntaxisták 25, a poéták és rhetorok meg 30 
forintot kapnak évenkint.

A magántanitó a közös tanitási módot követi. A tanításban serény, a 
büntetésben mérsékelt legyen. Tanítványain a rektor beleegyezése nélkül nem 
adhat tú l; mások tanítványait meg ne halászsza el. A mendikansokat az ő 
dékánjok tanítja; ezt meg a rektorok szemelik ki.

Vitatkozásra a feleket a rektor választja ki. Előkészület nélkül egyik sem 
állhat ki. A támadótól a föllépésben szerénységet és a vitatkozás törvényeinek 
megtartását követelik.

Életben vannak a kollácziók, melyek nyolcz-nyolcz tagot számlálnak. 
Egy-egy csoportba az azonos ismeretüeket osztják. A labdázást és más ille
delmes játékot szívesen megengedik ; de tiltják a lövöldözést, a kártyázást, a 
tánczot és a zenélést. Az énekesek menyegzőkön és születésnapokon délben, 
máskor meg napnyugta tájban énekelnek. Az iskolán kívül mindenki viseljen 
tógát; benn az iskolában meg akkor, ha a rektorokhoz vagy az előadás
terembe mennek. A külső tisztaságra mindenki ügyel. A tanulók ruházata állá
suknak megfelelő legyen. Fejőket török módra ne borotválják; ne viseljenek 
vállig lenyúló kalapot, fodorított hajat, magas »misziri« gallért, nagyon széles 
övét és katona-köpönyeget.

Mikor a rektor jelen van a temetésen, az összes iskolásoknak is ott kell 
lenniük. Menetközben párosával és csendesen haladnak. A temetés ideje dél
előtt tiz, délután meg két óra. Temetés után sehova sem szabad betérni ivásra. 
Az osztálytanítók délután két órakor a közönséges temetéseken nincsenek 
jelen; ha azonban a temetés nagy fénynyel megy végbe, ők is kivonulnak a 
gyermekekkel. Ebben azonban csakhamar változás esik.

Az 1657-iki törvényeket 1704-ben, majd 1792-ben többé-kevésbbé újakkal 
cserélték föl. Ezek is mind a tanárokra, mind a tanulókra s az oktatás, 
vallási és erkölcsi nevelés minden mozzanatára kiterjeszkednek.

Várad, Pápa és Sáros-Patak iskolájának pusztulása óta a debreczenit 
sűrűbben látogatták. Jeles tanárok meg magának az iskolának belső értékét 
emelték. Lisznyai Kovács Pál tanítja Debreczenben először a földrajzot térkép
ről. Martonfalvi György a theologiai könyveket Amesius és Vendelinus, a 
logikát és dialektikát meg Ramus Péter nyomán Írja. Szilágyi Tönkő Márton 
már fizikát is tanít. Kísérleti eszköze azonban kevés van. Méltán panaszolja 
el, hogy nem kísérletezhet. 1693—1705 ez a hat osztály van meg: 
»Orator, poéta, tertiarius, quartarius, quintarius és sextarius, Hatvani 
István nevét fizikai eszközei és experimentumai örökítették meg. Sinai 
Miklós harmincz évi tanároskodásán kívül a latin szerzők magyarázatos 
kiadásával szerzett érdemeket. Buday Ésaiást a »Ratio Institutionis« és törté
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nelmi művei elméleti és gyakorlati tanférfiúnak mutatják be ; hazánk törté
netét tárgyaló műve meg az ő csoportosító rendszerével ma is tanulságos 
olvasmány.

Az iskola fejlődésében korszakot alkot Maróthi György tevékenysége. 
Hatalmas tehetsége az »Opiniones«-ben rakja le elveit. Ez valójában az 
1770-ben megjelent »Methodus«-ban, a debreczeni iskola első nyomtatott tan
tervében jutott érvényre. Hiszen ez nem egyéb, mint Maróthinak rendszerbe 
foglalt s szerves egészszé öntött tanterve.

A »Methodus«-nak, melyet a debreczeni ev. ref. főiskola állított ki, van 
átalános és különös része. Amaz a nevelés s oktatás átalános eszközeit adja 
elő ; emez meg az egyes tárgyak tanárainak szóló utasításokat tartalmazza.

Legfőbb feladata a tanárnak, hogy tanítványait istenfélő és erkölcsös 
emberekké nevelje. Miért is a tanuló járjon el a templomba; otthon olvassa 
a szentirást anyanyelvén, hogy a keresztény vallást megtanulja ; összes tevé
kenységét ajánlja fel az Istennek ; minden munka előtt és után imádkozzék ; 
a hazára, egyházra, királyra és felebarátaira kérje az Isten segítségét. Az elő
adások kezdetével és befejeztével mindig van imádság is.

A köztanitó mindennap délelőtt is, meg délután is, két-két, a magán- 
tanitó meg egy-egy órát tanít.

A hitelemzésre (catechesis) nagy gondot fordítanak; az egyházi beszédet 
a tanító az iskolában újra megmagyarázza a fiuknak ; megismerteti velők a 
főbb ünnepek jelentését s gondja van rá, hogy a szentirásnak idevágó helyét 
az iskolában olvassák. Az úrvacsorához csak olyan fiú mehet, a kinek vallás
erkölcsi élete és kora ezt megengedi. Haszon nélküli tant senki se adjon elő. 
Ne az emlékező, hanem az Ítélő tehetséget gyakorolják; ezért kell súlyt fek
tetni az ismétlésekre és a kérdező tanmódra. A tananyagot a tanuló felfogó 
képességéhez mérjék s addig ne haladjanak tovább, mig a dolgot a tanulók 
legnagyobb része meg nem értette. Ha a tanár a tanítványt valamiben kijavítja, 
magyarázza meg a hibát. Hozzá kell szoktatni a gyermeket a figyelemhez. 
Miért is ne egy mondja föl a leczkét, hanem majd az egyik, majd a másik 
— minél több — feleljen. A gyengébb tehetségüeknél a biztatás a buzdító 
eszköz ; a veréstől tartózkodni kell. A szorgalmasakat figyelemben kell része
síteni ; de a gyakori dicséret nem válik előnyükre. Ha a tanítványok valamely 
tárgyat unni kezdenek, a tanár egyelőre mást vegyen elő, a mi könnyebb 
és kellemesebb. Az a fődolog, hogy a növendékek a tudományoktól el ne 
rettenjenek. Ilyenre vezet pedig a hosszú előadás, a sok emlézés, az anyagnak 
kíméletlen megkövetelése s minden kis hibának nagyon szigorú megrovása.

A tanár ne legyen mogorva, hanem szelíd és n3'ájas. Parasztos s illetlen 
viselkedés és erkölcsi fogyatkozás nem tanulóhoz való. A hazai munka az 
iskolainak folytatása legyen. Evenkint kétszer van nyilvános vizsgálat.

Az elemi osztály tanítója fölkelti a tanulás vágyát az ifjakban; azután 
megtanítja őket a betűk olvasására és Írására, a Miatyánkra, Hiszekegyre, a 
tiz parancsolatra, egyéb imádságokra és Osterwald vallásos történeteire. 
Ezen utóbbiaknál azonban nem a szigorú beemlézésre törekednek, hanem 
csak az a czél, hogy a kérdésekre feleletet tudjanak adni a növendékek,
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Megtanulják továbbá az ének elemeit, néhány hymnust, a számlálást 10.000-ig, 
a római számokat 1000-ig, a latin olvasást és néhány latin szónak a beem- 
lézését. .

A declinisták és comparisták tanulják a kisebbik katekizmust, — az egyes 
tanok támogatására azonban a szentirási bizonyítékok elmaradnak. Tantárgy 
továbbá a biblia, a zsoltárok, a hymnusok, a számtan, Európa földrajza és a 
térképek irányjelzése s a latin nyelvtan magyar nyelven — leszámítva a mű
szókat. A grammatikában a névejtegetéseken és a melléknevek fokozásán túl 
nem mennek.

A coniugisták a kis kátét már szentirási bizonyítékokkal tanulják. A bibliát, 
éneket, számtant, hymnus- és zsoltár-tanulást folytatják. A latin nyelvtanból 
az igehajlitás és a szótanulás járja, a melyeket azután a beszélgetés követ. 
A földrajzból Magyarország leírását és a szomszédos tartományok határait 
tanulják.

A grammatistak a heidelbergi kátét, a bibliát, imádságokat, éneket, a 
számtanból a négy alapműveletet, latin nyelvtant, Cellarius könyvét szótanulás 
czéljából, Langius beszélgetéseit, stylgyakorlatokat, a földrajzot a nevezetesebb 
városok, folyók és akadémiák feltüntetésével és történelmi vonatkozásokkal.

A syntaxistáknál tananyag a heidelbergi káté, Dávid zsoltárai, az ének, 
a számtanból már az összetett osztás és a hármas szabály alapelemei, Cella
rius »liber Memorialis«-a, a syntaxis szabályai Heineccius, Noltenius, Cellarius, 
Vossius, Scioppius, Scaligerus, Sanctius és mások útmutatása nyomán; az 
idiotismus, az ellipsis ; stylgyakorlatúl Castellio Sebestyén vallásos párbeszédei, 
Cornelius Nepos, Phaedrus, Cicero válogatott levelei; az olvasott anyag magyarra 
és viszont latinra fordítása; — szóval a sty Így a korlatra nagy figyelemmel 
vannak. Ezért kell minden tanulónak diariumot is vezetnie, melybe a válo- 
gatottabb kifejezéseket és az utánzásokat írja. A földrajzból az ókori Görög
országot, a római birodalmat és a négy világrészt tanulják. A magyar beszél
getést itt is, meg a többi osztályokban is emlézéssel büntetik.

A poéták a vallástanból, földrajzból és a számtanból az előző osztály 
anyagát még alaposabban tanulják, hozzávéve Maróthi számtani könyvéből a 
hetedik fejezetet. A verstan szabályait a szótagok mértékével kezdik. Ezt leg
könnyebben versekből tanulják. A lábak és a versek ismertetése gyakorlatilag, 
az olvasmányok alapján történik Olvassák pedig Phaedrust, Ovidiust, Virgiliust 
és Terentiust. A költői művek tárgyalásánál és fordításánál a mondat össze- 
szedésére sokat adnak. Ezt azután magyar, majd latin versbe foglalják. 
A diariumok itt is megvannak. A magyar verstant és a görög nyelv elemeit 
szintén előadják.

Az oratovok és logicusok a heidelbergi kátét, az imádságokat, énekeket, 
zsoltárokat és más efféléket nagy gonddal tanulják. A számtanból a törtek is 
beleesnek a tananyagba. A rbetoricához Freyerus Jeromos művét használják. 
Olvasmányul Cicero levele és válogatott beszédei, Justinus és Eutropius histó
riája, Terentius komédiái, Plinius levelei és panegyricusa és még Phaedrus meséi 
szolgálnak. A szónoklattani írásbeli gyakorlatok a tárgy minden részére kiter
jednek. A római régiségeket a klasszikusok megérthetése végett tanulják.
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A földrajzra több figyelmet fordítanak mint az alsóbb osztályokban. A logikát 
Heineccius szerint tanulják. A görögből folytatják az előző évi anyagot. Mint 
óhaj nyilvánul az egyetemes és magyar történelem tanítása.

A »Methodus« részletes utasítást ad még a metafizika, a görög nyelv 
és az ének tanárának a tananyag beosztása és a tanítás módjára nézve.

Mária Terézia idejében erősen hangzik föl az oktatásügy állami ellen
őrzésének eszméje. Az 1777-iki Ratio Educationis teljesen ezt az elvet kép
viseli. A protestánsok erélyesen küzdenek ezen felfogás ellen s az 1790/91-iki 
országgyűlésen ki is vívják jogaikat. De azért nem térnek ki a Ratio-nak 
egyes tanügyi követelményei elől sem. A nemzeti irány, a reálismeretek, 
az oktatás módszere, a tárgyak tudományos kezelése is tért hódítanak. Az 
egyes egyházkerületek az oktatásügyi reformokat 1791-től egészen önállóan 
intézik. Ugyanekkor újra kiadják a Methodust igen kevés változtatással. 
A következő évben meg utasítást adnak ki »A Tanítóknak kötelességei« stb. 
czímen. Ebből tudjuk meg, hogy mily felfogásban voltak a tanítók köteles
ségére, a tanítás idejére és a tanítás tárgyaira nézve. Egyidejűleg (1792) új 
iskolai törvényeket is tesznek közzé. 1795-ben ismét új tanterv jelenik meg 
»A Tanítók kötelességei stb.« czímen. Ezt ugyan rövid idő alatt újjal cserélték 
föl, de csakhamar ismét visszatértek hozzá. Az egyre változó tanrendszerekben 
alapvonásul a reálismereteknek egyre fokozódó térfoglalását látjuk. 1820—49 
között ismét humanisztikus irányú tanrendszert követtek. A négy osztályú 
elemi iskolán kívül a latin iskolának hat osztálya van. A latin nyelv ezen 
utóbbiakban nagy helyet foglal e l ; a görögöt azonban csak a két felső 
osztályban tanulják. A tanítás nyelve latin ; 1830 óta azonban már magyarul 
felelhetnek. 1833-ban meg mindent magyarul kezdenek tanítani. A rajzot 1835, 
a testgyakorlatot meg 1845 óta tanítják. A főiskolákban 1842/43-ban fel
állítják a paedagogiai és filológiai szemináriumot. Ezek valóságos tanárképző 
számba mennek.

Az 1849-iki keletű »Organisations-Entwurf« kötelező erejét 1850-ben 
hazánkra is kiterjesztették. E szerint a gymnasiumnak nyolcz osztálya van, 
a melyek közül négy az al-, négy meg a főgymnasiumot alkotja. Az igaz
gatót és 12 tanárt az állam erősiti meg. A tanárképesités és a tankönyv
engedélyezés az állam joga.

Az Entwurf tanrendszere 1858-ig többé-kevésbbé érvényre jutott Debre- 
ezenben is. Ekkor azonban az egyházkerület más szervezetről gondoskodik. 
Ez nem egészen új, sőt alapjában nem más, mint az Entwurf; de érvényesül 
benne a magyar nemzeti és protestáns felfogás. Ezen tanrendszer életbelépte
tésének eredménye az érettségi vizsgálat jogának elvonása lett. S ezt nem is 
kapta vissza 1861-ig.

E közben az az eszme merült föl, hogy valamennyi ev. ref. iskola 
azonos tantervet kapjon. Ez a terv azonban nem valósulhatott meg. 1861-ben 
a gymnasium nyolcz osztályát hatra szállítják le ; a volt VII. és VIII. osztályt 
a filozófiai tanfolyamba osztják be.

A debreczeni iskola jeles »Methodus«-a és a »Tanítók kötelességei« 
a gyakorlati és szemléltető oktatásnak több eszméjét hangsúlyozzák. Nagyot
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lendített ezen irányban a dolgon a rézmetszők társaságának megalakulása 
a tanulók körében. Míg a tanárok tankönyveket írtak, ezek addig szemléltető 
eszközöket készítenek. így jönnek létre a természetrajzi ábrák, a geometriai 
rajzok, a földgömbök és a térképek. Karacs Ferenczé az áttörés érdeme ; 
a buzdítás munkáját végzők sorában Budai Esaiás alakja emelkedik k i ; a 
metszés művészetében meg legkiválóbb volt Erős Gábor. Javarészben az ő 
munkájával készült el az »Oskolai új Átlász«, egy földgömb és az a 103 
állatalak, melyeket 19 táblán ma is őriz a főiskolai könyvtár. Ugyancsak itt 
találhatók azon »Oskolai magyar új Átlász« rézmetszetei is, mely 1804-ben 12 
lapon jelent meg s jó sokáig használatban volt a földrajzi oktatásnál mind 
Debreczenben, mind a tiszántúli ev. ref. iskolákban. A rézmetszők társasága 
1812-ben oszlott fel; az általa készített eszközök azonban még hosszú ideig 
állottak a közoktatás szolgálatában.

A tanulók egy része szegény volt. Ez élelmét a legrégibb időkben azon 
szülőktől kapta, a kiknek gyermekeit tanította; vagy pedig tisztán kegyelmi 
koszton élt. Később megalakult a konviktus. Az ifjúsági coetus valóságos 
birtokos volt, a mely háztartásáról maga gondoskodott. A coetusnak nag}r 
érdemei vannak a tűzoltás terén is. Az ifjak »machinista társaság«-ot szerveztek, 
a melynek voltak botjai, gerundiumai, fejszéi, lámpái és fecskendője. Négy 
gerundium ki is volt állítva. Ha tűz ütött ki, a helyszínére siettek s a mai 
tűzoltók feladatát végezték. Ez a nemes czélu társaság Debreczenben kevés 
évvel ezelőtt oszlott föl.

Az iskolában használt tankönyvek közül megemlítjük : Félegyházi Tamás, 
Keresztúri Pál és Lisznyai Pál vallásiam műveit, a »Keresztyén Katechismust« 
(kiállította a kassai jogakadémia), a debreczeni Scholának mindennapi estveli 
könyörgését. Hühner János bibliai históriáit; Károli Péter, Heyden Sehald, 
Bazilikái Mihály, Molnár Gergely, Amos Comenius, Budai Esaiás, Páriz- 
Pápai Ferencz és Wagner latin s görög nyelvi, Budai Esaiás és Péczely 
József történelmi, Földi János, Gáti István, Diószeghy Sámuel és Fazekas 
Mihály természetrajzi, Buzink ai Mihály, Halász Lajos Fülöp, Martonfalvi 
György bölcsészeti, Frisius, Menyői Tolvaj Ferencz és Maróthi György 
számtani műveit.

A debreczeni oktatásügynek legszemléletesebb bizonyítékát képezi az a 
sokféle taneszköz és tárgy, melyeket a debreczeni ev. ref. kollégium nagy 
számban állított ki.

Az ev. reformátusok debreczeni iskoláján kívül legkiválóbb volt még a 
sárospataki, a gyulafehérvár-nagyenyedi, a váradi és a kolozsvári. A többi 
iskolára nézve leginkább a három első játszotta az anyaiskola szerepét. Ez 
adott nekik rektort, a ki azután azt az oktatás-rendszert vitte magával, a mely
ben ő nevelkedett. így szövődik belsővé a viszony az anyaiskola és partikulái 
között. A legnevezetesebb partikulák az anyaiskolák körül igy csoportosulnak : 
Debreczen partikulája Czegléd, Halas, Kecskemét, Nagy-Kőrös, Máramaros- 
sziget, Pápa és Szatmár-Németi; Sárospataké Göncz, Losoncz, Miskolcz, 
Rimaszombat, Tarczal, Tokaj, Ujhely és Ungvár; Gyulafehérvár-Nagy-Enyedé 
Marosvásárhely, Szászváros, Udvarhely és Zilah. Ev. református theologiai
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akadémiával találkozunk Sárospatakon, Debreczenben, Pápán, Nagy-Enyeden 
és Pesten; jogi főiskolával meg Losonczon, Gyulaiehérvár-Nagy-Enyeden, 
Székely-Udvarhelyt, Kolozsvárott, Marosvásárhelyt, Pápán, Debreczenben, 
Sárospatakon, Máramaros-Szigeten és Kecskeméten.

IV. Az unitáriusoknak különleges iskolai szervezetük nem volt; oktatás- 
s nevelésrendszerök ugyanazon alapelveken nyugodott, mint a többi protes
tánsoké. Szerveztek Kolozsvárott theologiai és jogi főiskolát, ugj^anitt és Tordán 
gimnáziumot, Hidvégen, Szent-Erzsébeten és Toroczkón meg partikuláris iskolát.

Egyátalán a protestánsok az iskolákat melegen felkarolták. Az volt a 
felfogásuk, hogy jó és sok iskolájok legyen. S ezen kettős czélt áldozatkész
séggel és bátor küzdelemmel el is érték, jóllehet az állami hatalom századokon 
át rájok nehezedett.

A protestáns, és pedig az ev. reformátusok tanügyi férfiai között hármat, 
országos hatásuknál fogva, még külön is megemlitek.

Comenius Amos János (1592 —1670), a XVII. századnak ezen nagynevű 
paedagogusa, hazai oktatásügyünk fejlődésére is nagy hatással volt. Jeles 
műveiből — a Janua Linguarum, a Vestibulum, a Didactica Magna és mások — 
minden nemzet tanult. Kiállított ezekből néhány példányt Ráth György Buda
pestről, a nagyszebeni ág. ev. konzisztorium, a sárospataki ev. ref. főiskola, 
a m. nemzeti muzeum és az egyetemi könyvtár. A hires »Orbis Pictus«-t 
közöttünk tartózkodása idején irta meg és fejezte be a jeles mester; s 
igy a szemléltető oktatást felölelő gondolatai magyar földön születtek meg. 
Nagy hévvel és mély átérzéssel karolja föl és viszi be az iskolába a nemzeti 
nyelvet; felvilágosult és tanult lelke rokonszenvvel ragadja meg a reálismereteket 
s tisztes helyet jelöl ki részökre az iskolában. Ezen eszmékkel az oktatásügy 
fejlődésében új irányt tűz ki, tankönyveivel meg oktatója lesz még az őt követő 
nemzedékeknek is. Nálunk is nemcsak Sárospatak, de más hetyek iskoláiban 
is az ő módszere alapján tanították az ifjúságot. Nem hangzott el nyom
talanul felhívó szózata, melyet Sárospatakról távoztakor igy dörgött a füle
inkbe : »Magyar nemzetem törekedjél arra, hogy legyenek magyar könyveid! 
Gazdagítsd hazádat jó és bölcs, saját nyelveden irt könyvekkel! Ezekből 
tanítsd az ifjúságot; ide tedd le nyelved kincseit! Oh magyarjaim, ne vágy
jatok idegen iskolák és k ö n j ^ v e k  után, hanem szerezzetek magatoknak hazá
tokban gazdag aratást!«

Apáczai Csere János (1625—1660) a magyar nemzeti művelődésnek 
elsőrangú alakja. Magyar iskolát akar teremteni, melyben az ismereteket magyar 
nyelven tanulják. Ily alapon reméli a magyar tudomány kifejlődését és nemze
tének kiművelését. Az európai nemzeteknek honfitársainál fejlettebb művelt
ségét abból magyarázza, hogy a külföldiek saját nemzeti nyelvökön tanulnak, 
tankönyveik anyanyelvökön készülnek, hiszen minden a »saját kertjükben« 
terem. Porcsalmi, Alsted, Bisterfeld, Keresztúri Pál, főleg pedig a lejMeni és 
utrechti egyetemi viszonyok és Ámos Comenius művei voltak rá hatással. Az 
anyanyelv mellett az encyclopaedikus műveltséget, a reáliák felkarolását és 
a szemléltetést szabja meg az iskolai oktatás feladatául. Többek között meg
írja a Magyar Encyclopaediát és a Magyar Logicatskát, melyeknek egy-egy
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példányát Ráth György és a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium állította ki. 
Hirdeti a szaktanitás eszméjét, a rokontárgyak csoportosítását egy kézben, 
s a tanár erejének le nem nyügzését sok órával. A nyelvtan helyett a nyelv 
tanulását akarja; idegen nyelv tanulásánál fődolog a társalgás; az oktatás 
módja acroamatikus legyen; a nevelésben a szeretet és a példa a fő ; a testi 
nevelés nagy figyelmet érdemel ; a valláserkölcsi nevelésre nagy súlyt kell 
fektetni; a a tanárnál fontosabb kellék a lelkesedés s a buzgalom, mint a 
nagy tudomány. Apáczai Csere Jánost a nemzeti iskola, tudomány, szellem 
és művelődés lánglelkü apostolául tiszteli mindenkor.

Bolyai Farkas a »Theoria parallelarum« s főleg a »Tentamen«-nel, — 
fia, Bolyai János meg »A tér absolut igaz tudományá«-val (Scientia Spatii 
absolute vera) örökítette meg a nevét a magyar tudomány és közoktatás terén.

A  k a t h o l í k u s o k  o k t a t á s ü g y e .

A reformáczió terjedése magyar földön a hazai katholiczizmusra szintén 
élethalál kérdéssé Ion. Ennek kedvező megoldása annál bajosabb volt, mert 
a török betelepedése óta az egyházmegyék nagy részének a vezetése lehetet
lenség számba ment. Ily körülmények között az országgyűlés (1548) nagy 
bölcseséggel jár el, midőn az iskolákra veti tekintetét. Felszólítja a főpapokat, 
hogy tehetségük szerint állítsanak iskolát; az elpusztult káptalanok és kolos
torok javait iskolák alapítására, tanférfiak képzésére és tanulók támogatására 
kívánja fordítani. Az 1550-iki, majd az 1560-iki országgyűlés szintén intéz
kedik az iskolák számának növelése és katholikus szellemű tanférfiak képzése 
ügyében.

Az 1560-iki nagyszombati zsinat meg, Oláh Miklós prímás elnöklete alatt, 
a népoktatásról gondoskodik. Határozatai szerint tanítónak minden plébániában 
kell lennie, ha a terheket a hívek a szomszédos falvak, esetleg egyházak 
közreműködésével megbirják. A tanító feladata, hogy a gyermekeket az elemi 
ismeretekre megtanítsa. Megvárták tehát tőle, hogy tudjon írni, értsen a zené
hez, hitére katholikus, vallásos érzületű s erkölcsös életű legyen. A hit alap
elemeire a kis káté nyomán szintén ő tanítja a gyermekeket; a nagyobb 
kátéra azonban az egyház pásztorai oktatják őket.

A népiskola mellett Oláh Miklós figyelme a székesegyházira (káptalani) 
is kiterjedt.

Oláh Miklós eleinte, mint Mária királyné titkára, maga is hajolt a hitújítás 
felé. De később, midőn a szakadás beállt, ő tűzte ki magyar földön az ellen- 
reformáczió első zászlóját. Az a meggyőződése, hogy a protestantizmus terje
désének csak tanult papok és világiak állhatják útját. Ezért nagy gondot fordít 
az iskolára, melynek új székhelyén, Nagyszombatban már 1554-ben új szer
vezetet ad. A lektor szemeli ki a tanárt, vagyis a szublektort. Ettől megvárják, 
hogy katholikus, tudós és a mennyire lehet, a hét szabad művészet magisztere 
legyen. Ő a maga fizetéséből tart segédeket is. Ezeknél nem elégesznek meg
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azzal, hogy, a mit a lektor előadott, be tudják gyakorolni és kikérdezni; hanem 
elvárják, hogy önálló előadás is teljék tőlük. Ezek kisebb csoportokban tanit- 
gatják a gyermekeket. A segédeket az idősebb tanulók szine-javából szemel
ték ki.

Vasár- és ünnepnap kivételével mindennap előadják a grammatikát és 
pedig minden részében. S ha ezekben már otthon vannak, következnek a 
remekírók: Ovidius, Virgilius, Horatius, Terentius, Livius, Sallustius, Julius 
Caesar, Cicero és Quintilian, vagy esetleg más. Ezután következik a dialektika, 
rhetorika, számtan és a többi szabad művészetek. Hetenkint van írásbeli dol
gozat, és pedig minden tanulónak más-más. A javítást vagy maga a tanár, 
vagy helyettese végezi.

Vallási szempont vezeti azon rendelkezésében, hogy a szublektor a gyer
mekeknek minden vasár- és ünnepnap megmagyarázza az evangéliumot és 
oktassa őket a vallás tanaira. Ugyanekkor minden tanuló elmegy a templomba, 
hétköznapokon azonban csak egynegyed részök. A czirkator felügyel, hogy 
az ifjak a fegyelmet és a valláserkölcsi törvényeket mennyiben tartják meg.

Oláh Miklós tehát humanisztikus és valláserkölcsi műveltséget akar adni 
növendékeinek. A tanártól megköveteli, hogy kötelességét teljesítse, a rá 
várakozó feladatot megoldja s a kikérdezésre nagy gondot fordítson. Józan 
belátására bízza, hogy a mit a szellem kiművelésére alkalmasnak talál, érvé
nyesítheti.

Az iskola jó karban tartását a város vállalja át. A tanár (szublektor) szép 
ellátásban részesül s fizetését részint pénzben, részint természetben kapja ki. 
A segédtanítókról is szépen gondoskodtak.

Nagyszombat városa a magára vállalt kötelezettség teljesítésében kése
delmesnek bizonyult. Miért is Oláh Miklós más alapokról gondoskodik a 
nagyszombati iskola részére. Az ő kérésére adja oda ezen iskolának I. Ferdi
nand király a széplaki benczés apátságot, a bényi prémontréi prépostságot és 
a nagyszombati harminczadból hetenkint két magyar forintot.

Oláh egyidejűleg (1558) űj szervezetet is ad az iskolának. A legfelsőbb 
felügyelet jogát az esztergomi érseknek tartja fönn; a kormányzatot az esz
tergomi káptalan kezeibe teszi le, a mely azután jogát három tagja — nagy
prépost, lektor és kántor — által gyakorolja. Az iskola főigazgatója (super
intendens) is a káptalan egyik tagja és pedig Illicinus Péter, ő szemeli ki és 
választja meg a tanerőket. Ezeknél megkövetelik, hogy kathoiikus szellemű, 
erkölcsös és tudományos egyének legyenek. Képzettségükről vizsgálat utján 
győződnek meg ; kathoiikus érzületét meg esküvel is kell bizonyítania. Az 
előadások és az oktatás módjának ellenőrzése, a tanulók és tanárok megintése 
az ő joga. Vigyáznia kell, hogy a békesség az összes tanárok közt fenma- 
r adj on.

Ezek sorában legfőbb szerepe van a rektornak, a kitől a magyar nyelv 
tudását megkövetelik. Ő az első osztály tanára s előadja a latin grammatikát. 
Neki három-négy segédtanító (hypodidascalus) jár a kezére. Ezek tanítják az 
olvasást, írást, a latin és görög névejtegetést. Olvasmányul az említettek járják. 
\  an még két másik tanár. Az egyiknek tótul, a másiknak németül is kell
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tudnia. Az egyik tanítja a dialektikát és különösen a görög irodalmat. A 
másik a rhetorikával s a latin, görög és héber nyelvvel foglalkozik. A mendi- 
kánsoknak külön tanáraik vannak. Az énektanár órája ebéd után van ; a 
rektor tudtával a többi tanároknak is segíthet. A tanárokra nézve és velők 
szemben a felmondás kötelezettsége négy hónapra terjed.

A latin, görög és héber grammatikából pénteken, a dialektikából és 
rhetorikából meg szombaton van a kérdezés. A két utóbbiból a hónap első 
napján vitatkozást (disputáczió) tartanak. Itt az elnök a szaktanár. A vitatko
zásban a tanulók vesznek részt, de a tanárok sem hallgatják el nézetöket. A 
zárószó a főigazgatóé. A vitatkozásban zajnak és lármának nincs helye.

Ez a tananyag alapjában a trivium, de erősen érvényesül benne a 
humanizmus hatása is. Bizonyítja ezt a latin nyelv mellett a görög és héber 
nyelv felkarolása.

E mellett azonban a XVI. század uralkodói eszméi is megkövetelik a 
maguk anyagát. A katechismus és a szentirás előadása a főigazgatóra vár. 
A nagyobb tanulókkal a katholikus vallás összes tanait megismerteti kapcso
latban az új hit álláspontjával. A főigazgató, vagy a rektor, vagy pedig egyik 
tanár minden hó elejére készít egy vallásos tartalmú beszédet, melyet a 
tanulók kívülről mondanak el. Van ezenkívül minden évben három vallástani 
vitatkozás. Ezeket leírják, s ha alkalmasaknak bizonyulnak, latin és magyar 
nyelven megküldik a plébánosoknak útmutatás végett.

A tanerők közértelemmel állapítják meg a tanítás módját és az előadások 
rendjét. A tanárok az előadásokat pontosan megtartják, osztályukat vezetik és 
szorgalmasan tanítják. Szünetet tartottak vasár- és ünnepnap és csütörtökön 
délután; keresztjárókor 15 napig, szüretkor három hétig; karácsontól viz- 
keresztig; nagyszerdától a husvétot követő csütörtökig; böjt előtti második 
vasárnaptól böjt első vasárnapjáig.

A tanulók bírája a főigazgató, a rektor és néhány jogi szakférfiú. Föllebb- 
viteli birájuk a vikárius, a nagyprépost, a lektor és a kantor. Ezektől meg az 
egész káptalanhoz, vagy az érsekhez lehetett fölebbezni.

A nevelés rendszerében a vallásos irány a fő. A főigazgató vigyáz, 
hogy eretnek tant ne adjanak elő. Minden hónapban ellátogat a tanulók szo
bájába, hogy esetleg nem használnak-e protestáns könyvet. Ha ilyet talál, 
elégeti, vagy az iskola hatóságának adja át. Vasár- és ünnepnap s mikor 
szünet van, mindnyája, hétköznapokon meg csak negyedrészök megyen a 
templomba. Mind a tanárok, mind a tanulók háromszor gyónnak évenkint. Az 
előadások előtt imádkoznak.

A rektor dolga, hogy az iskolában csin és tisztaság legyen. Csak tisz
tességes fiút vesznek föl s ettől is megkövetelik, hogy haját ne török módra 
viselje.

Az ifjúság átalános oktatása mellett Oláh Miklós felkarolja a papképzést is. 
Egyelőre olyan 24 ifjú bevételét rendeli el, a kik 16—25 évesek, magyar- 
országi származásúak, tanulmányaik bevégzése előtt nem mennek el az intézet
ből, papok akarnak lenni, az új vallásnak nem lesznek követői, a vallás, a 
király és az egyházi hatóság iránti hűséget megőrzik. Ezek teljes ellátásban
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részesülnek ; mindent kapnak, a mire szükségök van. Tanulmányaik befejez
tével papokká szentelik őket.

Oláh Miklós nagyszombati iskoláját studium generale rangra akarja 
emelni. Úgy tervezi, hogy Ő Felségétől megszerzi részére a promoveálás jogát. 
Gondoskodik ugyanitt könyvsajtó felállításáról is. Ezen csak olyan katholikus 
művet nyomtatnak, a melyre szükség van.

1561-ben a jezsuiták kezébe kerül az iskola.
A XVI. században a nagyszombatin kívül csak néhány székesegyházi 

(káptalani) iskola maradt fönn. Egerben Verancsics Antal, Győrben Ujlaky 
Ferencz, Nyitván Csázmai Fábián nagylelkűsége tartja fönn. A pozsonyi és 
zágrábi iskolák életét néhány vonás igazolja.

A Protestantismus terjedésével a katholikus egyház eszközök után látott, 
melyek segítségével a reformáczió útját elvághatja. Ezek egyikéül a Jézus- 
társaságot (Societas Jesu) ismerte fel, melyet Loyolai Szent Ignácz alapított, 
III. Pál pápa meg 1540-ben megerősített. 'A Jézus-társaság főfeladata tehát a 
katholikus vallás terjesztése és védelme élőszóval és írásban. Tapasztalás 
alapján csakhamar belátták, hogy a felnőttek hitéletének ápolása csak egy
oldalú, s igy kevés eredményű munka. Közmeggyőződéssé lett, hogy tevékeny
ségűk körébe be kell vonni az ifjúságot is. Ekkor léptek az oktatásügy terére.

A katholikus közép és felső oktatásügy hazánkban a XVI., XVII. és 
XVIII. század folyamán 1773-ig — a kegyes tanitórendiek leszámításával — 
a Jézus-társaság kezében volt. Az ő tanrendszerében tehát az ekkori katholikus 
közoktatás képe tárul elénk. Aquaviva generalis kezdeményezésére, hosszas 
tanácskozás, nagy körültekintés s a rendi közvélemény meghallgatása után, 
1599-ben jelenik meg a »Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu«, 
melyet a m. nemzeti muzeum állított ki. Ez a szabászat a Jézus-társaság isko
láinak szervezetét, oktatás- s nevelésügyi rendszerét az egész világra, tehát 
hazánkra szólólag is megállapítja. Belőle tudjuk meg tehát, milyen iskolája volt, 
mit ésahogyan tanított, s miként oktatta és nevelte az ifjúságot a Jézus-társaság ?

A jezsuiták iskoláit két főcsoportra — studia inferiora és studia supe
riora — tagolhatjuk. Az alsóbb iskolákíiak (studia inferiora) öt osztálya volt : 
Három grammatikai: úgymint infima classis grammaticae^principia), media classis 
grammaticae (grammatica) és superior classis grammaticae (syntaxis); továbbá 
humanitas, vagyis poétika és rhetorika. Ezen iskolák növendékeit igy nevezték : 
Principisták, grammatisták, syntaxisták, poéták és rhetorok. A legelső gramma
tikai osztályt (principia) rendesen két részre — parva és principia — osztották, 
így tehát a tulajdonképeni első osztály a parvistáké volt. Ezek között is volt 
fokozat: nagyobb és kisebb parvisták (parvistae maiores et minores). Meg
különböztették még az ezeknél is alantabb] levő declinistákat és minimistákat. 
A felsőbb iskola (studia superiora) három éves bölcsészeti és négy éves 
theologiai tanfolyamból áll, melynek katalógusát a benedekrendiek győri 
főgimnáziuma állította ki.

Ha az öt — három grammatikai, poétikai és rhetorikai — osztályt bár
mely okból nem lehetett külön felállítani, többet helyeztek el egy teremben, 
de azért úgy, hogy mindegyik fokozat meglegyen. Ha sok a tanuló, a gene-
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ralis beleegyezésével párhuzamos osztályt szerveznek. Ezen kérdésben azonban 
a rend megterheltetése a döntő szempont.

Minden tárgyat úgy kell előadni, hogy a tanítványok a Teremtőt és 
Üdvözítőt megismerjék és megszeressék. A rektor főgondja az erények istápo- 
lásán kívül, hogy a társaság czélja, melyet a gimnáziumhoz fűz, valósuljon. 
Segítségére van a prefektus, a kinek a kellő jogkört megadja. Ellátogat az 
alsóbb osztályokba. Jelen van a theologusok és filozófusok vitatkozásain. 
Megköveteli, hogy a vitatkozásokon és ismétléseken mindenki megjelenjék. 
Ellenőrzi, hogy otthon mindenki latinul beszéljen, leszámítva a szünet és 
üdülés idejét. Hogy az egyes intézetekbe jó magiszterek kerüljenek, a rektor 
a kollégiumnak egy ügyes tagját kiszemeli és a magiszter jelöltek hetenkint 
háromszor ennél gyűlnek össze és gyakorolják magukat. Legföllebb kétheten- 
kint egybehívja a magisztereket s velők teendőikről tanácskozik. Ápolja a 
magiszterekben a buzgalmat s gondja van rá, hogy őket munkával túl ne ter
heljék. Terjeszti a Mária-társulatot. A ki ebbe nem áll be, az akadémiának 
sem lehet tagja.

A pí'efektus a rektor eszköze az iskola ügyeinek vezetésében. Ellenőrzi, 
hogy a tanárok az anyagot elvégezzék. A theologiai és filozófiai vitatkozáso
kon jelen van; jelt ad a vitatkozások befejezésére és módját ejti, hogy a 
vitatkozás sora mindenkire rákerüljön. Kérdéseivel közreműködik, hogy a vita 
tárgya megvilágosodjék. Gondoskodik róla, hogy a theologiai és filozófiai 
vitatkozásokat havonkint és hetenkint megtartsák. Úgy rendelkezik, hogy a 
vizsgálatokat a filozófusoknál és theologusoknál mindjárt husvét után tartsák. 
Minden egyest egy óra hosszat kérdeznek. A rektort figyelmezteti, hogy mely 
könyvekre van szükség.

A prefektus tudományos ember legyen. Ha nagy a tanintézet (gimná
zium), két, sőt három prefektus is van. A prefektus a rektor segítségére van, 
hogy az ifjak mind a helyes irányú tudományokban, mind a jámbor életben 
előhaladjanak. A fegyelmi ügyekben a rektort, a tanulmányi dolgokban meg 
a főprefektust kérdezi meg. Ezek rendeletétől nem tér e l ; új szokást nem 
hoz be, a régit pedig nem semmisíti meg. Ha a rhetorikai vagy alsóbb osztályi 
tanulóktól valamely panaszt hall, ezt a főprefektussal közli. A magiszterek 
tekintélyét a tanítványok előtt híven támogatja. Legalább is kéthetenkint mind
egyik tanárt meglátogatja és tudomást szerez arról, hogy miként használták 
föl az időt, mennyire haladtak az anyagban és hogyan bánnak tanítványaik
kal. Az előadások és szünetek napját s az órarendet megállapítja. Az iskolába 
csak oly ifjút vesz föl, a kit szülői vagy ezek helyettesei hoznak ; a kit nem 
ismer s róla más utján sem szerezhet tudomást, visszautasítja. Azért azonban, 
hogy valaki szegény és nem nemes, senki előtt sem lehet elzárni az intézet 
ajtaját. A kik először lépnek az iskolába, röviden megvizsgálja őket. Ha kellő 
készültségük van és jó viseletüek, fölveszi őket és az anyakönyvbe bejegyzi 
a nevöket, hazájukat, szüleiket vagy gazdájukat, korukat és a fölvétel évét s 
napját. Ezután mindegyiket a saját osztályába osztja be. A legfelsőbb osz
tályba egészen felnőtteket vagy nagyon is fiatalokat nem fogad be. Idejekorán 
gondoskodik a használandó tankönyvek lajstromának megállapításáról. A könyv-
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kereskedőkkel összeköttetésbe lép, hogy ezek a tankönyveket beszerezzék. 
Az év elején mindegyik tanuló padját és helyét kijelöli. Ugyan igy jár el a 
konviktorokkal is. A nemeseknek kényelmesebb helyet a d ; a rendi növendéke
ket és a többi szerzeteseket — ha vannak — a külsőktől elkülönítve helyezi 
el. Az akadémiák megtartásáról gondoskodik; a jutalmak kiosztására nézve 
meg a rektort figyelmezteti. Nagy figyelemmel van az egyes osztályokban 
végbemenő magánjutalmakra is. Az iskolából ritkán hiv ki tanulót s ezeket 
se írásra, se más munkára sohasem használja föl.

Professzornak olyan ember való, a ki tudományos, szorgalmas, kitartó s 
mind előadásaival, mind egyéb tudományos gyakorlatokkal a tanulók hasz
nára válik.

A filozófián az taníthat, a ki a theologiát elvégezte s ezt két évig 
magán utón ismételte. Theologiai tanszékre csak azt kell bocsájtani, a ki 
Aquinói Szent-Tamással együtt érez.

A szentirás tanításával olyan egyént kell megbízni, a ki sok nyelvet tud, a 
scholastikus theologiában, a történelemben s egyéb tudományokban jártas és 
ezenfelül jó szónok.

A professzor az ellenfél és az ellentétes álláspontu szerzők czáfolásában 
szerényen járjon el. Valamirevaló dologban, még ha nem is a hitről van szó, 
ne álljon elő olyan véleménynyel, melyet tekintélyes egyén nem támogat, sőt 
az egyház doktorainak és az összes iskoláknak álláspontjával ellentétben van. 
Haszontalan, elavult és nyilván hamis tanok taglalásával ne bajlódjék. Hosszas 
czáfolással ne pazarolja idejét; ne a bizonyítékok számára, hanem a súlyára 
legyen gondja. Óvakodjék a hosszas kitérésektől. Az egyház doktorainak 
tekintélyére igen gyakran ne hivatkozzék; de annál inkább megteheti ezt a 
szentirás, a zsinatok és egyházatyák tanításával. A ki úgy tud tanítani, hogv 
szavait diktálás nélkül is le tudják írni, az ne mondja tollba a dolgot. Ne 
egyes szókat.diktáljon, hanem amennyit egy lélekzetre ki tud ejteni. A mint 
diktál, közben egyúttal meg is magyarázza a dolgot. Előadás után még egy 
negyed óráig az iskolában, vagy ehhez közel tartózkodik, hogy a tanítványok 
esetleg megkérdezhessék egyre-másra nézve. Az év végén egy hónap van az 
ismétlésre.

A parvisták és princzipisták az alaktan alapvető részét egészen elvége
zik s a syntaxist megkezdik. A névragozást és igehajlitást itt lépten-nyomon 
gyakorolják. Ciceróból egy órában legfölebb négy sort végeznek el. A nyelv
tanból csak egy-egy szabályt adnak elő egyszerre s mig ezt a növendékek 
meg nem értik, a magiszter nem megy tovább.

A grammatisták még nem sajátítják el a teljes grammatikát; a trópusok 
és alakzatok náluk még nem fordulnak elő. A görögből a »ju« végű igéket 
is elvégezik. Cicero leveleit, Ovidius könnyebb verseit, a görög kátét vagy 
Cebes tábláját tanulgatják. A magiszter az előadás ismétlése közben igen gyak
ran coniugáltat, declináltat és kérdezget a grammatikából. Egy előadásra 
Ciceróból hét sornál többet nem vesz föl; a grammatikai előadás meg csak 
egy-egy szabályra terjeszkedik ki.

A syntaxistáknak az egész grammatikát kell tudniok; sőt megismerked-
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nek az alakzatokkal és a verstannal is. A görögből a nyolcz beszédrészt 
tanulják meg. Olvasmányuk Cicerónak Ad familiares, Ad Atticum, Ad Quint, 
fratrem levelei, De Amicitia, De Senectute és más művei. A költők közül meg 
szemelvények Ovidius elégiáiból és leveleiből, Catullus, Tibullus, Propertius 
és Virgilius műveiből. A görög írók közül Aranyszájú Sz. János, Aesopus 
Agapetus és effélék. A tanár az olvasmány tartalmát rövidre fogva latin és 
magyar nyelven előrebocsátja. Azután mindegyik részt külön megmagyarázza 
s végül néhány szót kiválaszt és ezeket fejtegeti.

A poétikai osztályban a nyelv megismerésével, ismeretek szerzésével és 
a szónoklat alapszabályainak elsajátításával készülnek a rhetorikai osztályba. 
Az auktorok közül tanulják Cicerónak azon műveit, melyek á bölcseleti erkölcs
tant tartalmazzák, továbbá Pro Archia, Pro M. Marcello és Caesarhoz tartott 
beszédeinek valamelyikét, Jul. Caesart, Sallustiust, Liviust, Curtiust, Virgiliust 
néhány Eclogájának és az Aeneis IV. könyvének leszámításával, Horatius és 
más jeles költők műveit, csak ne legyen bennök aljas hely. Ily könyveket 
állított ki az egyetemi könyvtár. A görögből a tulaj dón képeni syntaxist tanulják; 
de arra is kell törekedni, hogy az írókat valahogyan megértsék és tudjanak 
valamit görög nyelven írni. A görög írók közül Aranyszájú Sz. Jánost, Nagy 
Sz. Vazult, Isokratest, Platót, Synesiust, Plutarchot, a költőkből meg Phocylidest, 
Theognist és Naz. Sz. Gergelyt olvassák. A rhetorika bevezető szabályait 
-Cypriánból tanulják. A tananyag megosztása és az egész eljárásmód alapjában 
azonos a rhetorika tanáráéval.

A rhetorikai osztály feladata, hogy a tökéletes szónoklásra megtanítson. 
Ezért szükséges az előadás szabályainak ismerete, a jó stilus és a tanultság. 
Az elsőt leginkább Cicero szónoki műveiből, Aristoteles rhetorikájából és poéti
kájából lehet elsajátítani. A stílusban is Cicero a mester. A tudásra meg leg
bővebb forrás a történelem s egyátalán a tudomány. A görög nyelvből a 
szótagok mértékét, a syntaxist, a dialektusokat és az irók behatóbb ismeretét 
tanulják. A délelőtti első órában a tanár a gyakorlatokat javítja, az előző 
napi anyagot ismétli és különféle gyakorlásokkal foglalkodtatja növendékeit; 
a másodikban meg új anyagot ad elő s ha van idő, konczertáczióra vagy a 
gyakorlatok kijavítására fordítja. Délután meg az első órában az előző óra 
tananyagának ismétlése után újat ad elő; a második órát meg görög nyelvi 
ismétléssel, előadással, gyakorlatjavitással, mondattani és verstani taglalással 
és konczertáczióval tölti. Szünet napján történetírót vagy költőt tárgyalnak. 
Ugyanezt teszik szombaton az első órában; a második órában szónoklat 
vagy előadás, vagy konczertáczió van; vagy pedig a poétákat hallgatják meg. 
A tanár megszabja, mit kell betanulni s ezt hogyan kell előadni. A dolgozat 
kijavításánál rámutat azon hibákra, melyeket a tanuló a szónoki vagy költői 
mű szerkezete, a stil elegancziája, a fogalmazás szabályai, a helyesírás s más 
efélék ellen elkövetett. Mig a tanár a dolgozatot javítja, a tanulóknak újabb 
gyakorlatot ad, a melynek megválasztásában a tanár előtt nagy tér nyílik. 
Az előadás kétféle: a tanár vagy szabályokat magyaráz, vagy auktort fej
teget. A tárgyalandó szónoki beszéd és költői mű tartalmát le kell diktálni. 
A görög auktorok közül különösen Homerost, Hesiodost, Pindarost, Thykidi-
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dest, Platót, Demosthenest, Nazianzi szt. Gergelyt, szt. Vazult és Aranyszáju 
szt. Jánost tanulmányozzák. Az aulában vagy a templomban havonkint egy
szer van ünnepies szónoklat. Az iskola falaira minden két hónapban ki kell 
függeszteni valamely alkalmi költeményt vagy feliratot.

Minél több legyen a grammatika és rhetorika magiszterei között, a kik 
életfogytiglan ezen a téren működnek. Miért is azokat, kiknek ez a feladat 
jutott, biztassák, hogy egészen ezen ügynek szenteljék magukat. Sőt a pro- 
vincziális egyeseket egyenesen azon kikötéssel vegyen be a társaságba, hogy 
majd mint magiszterek fognak működni. A ki a filozófiai tanfolyamot nem 
végezte el, magiszterül nem alkalmazható, ha van ofyan, a ki már túl van a 
tanfolyamon. A kik először tanitanak, olyan osztályban kell őket alkalmazni, 
hogy föllebb vihessék tanítványaikat. S hogy minél sikeresebben tanítsanak, 
magánúton is gyakorolja be az ilyet a rektor.

A magiszterek gyakran változtak ugyan, de az oktatás módjában azért 
nem esett változás; mert az új magiszter köteles volt az előd eljárását 
követni, a mire a prefektus nagyon is ügyelt.

A magiszterek a tanításban Alvarez Emmanuel grammatikáját hasz
nálják, minőket az egyetemi könyvtár állított k i; s még ha újnak a meg
írásáról gondoskodnak is, ebben is az ő tankönyvének a rendszere érvénye
sül. Alvarez művét három részre kell osztani, s ezek mindegyikét más-más 
osztályban tanítják. A princzipisták tanulják az első könyvet s a másodikból 
a syntaxisnak rövidke bevezetését, a grammatisták a nyolcz beszédrészt, a 
syntaxisták a képes szerkezeteket és a prosodiát. A görög nyelvi tananyag 
is megoszlik az osztályok között. A klasszikusok olvasásánál az auktoroknak 
különböző kiadásait használták. Ezekből s egyátalán tankönyveikből gyönyörű 
gyűjtemény maradt ránk. A vallástant Canisius nyomán adták elő. Ilyeneket 
is az egyetemi könyvtár állított ki a jezsuiták egykori könyvei közül.

Hogy a szükséges könyvek meglegyenek, évenkint kell a könyvtárra 
bizonyos összeget fordítani.

A tanár a tananyagot az első félévben majdnem elvégzi, hogy a máso
dikban ismételhessen. A princzipisták anyaga azonban igen nagy, miért is ezt 
két részre kell osztani. Egyik osztályból a másikba rendesen csak az év 
elején lehet föllépni. Ha azonban valaki nagyon kitűnik a saját osztályában, 
évközben is át lehet helyezni. A görög nyelv és a verstan tanulásától huza
mosabban senkit sem lehet fölmenteni. A rhetoroknál délelőtt is, meg délután 
is 2—2, a többieknél meg 2x/2—21/2 óra az előadás. Szünet napján csak két 
órát tartanak. A tanulóknak latinul kell beszélniök ; a hazai nyelv használata 
tilos. Hogy minél könnyebben megtanuljanak latinul, a magiszter is mindig 
igy beszél. A betanult leczkét a tanulók a decuriónak, ez meg a magiszternek 
mondja föl. A hanyagok és későn járók közül azonban többet a magiszter 
kérdez ki már csak ellenőrzés czéljából is.

A leczkék ismétlése fontos dolog. Ezt egy tanulóval is meg lehet tenni, 
de jobb, ha többekkel végezik g3rakori kérdések alakjában. Szombaton az egész 
heti anyagot elismétlik. Az előadásokhoz régi és nem új szerzőket használ
nak. A magiszter először egyfolytában előadja a dolgot; azután a tartalmát
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mondja el és az előzőkkel való kapcsolatot állapítja meg. Erre következik 
sorban az egyes helyek magyarázata. A grammatikai osztályok növendékei 
semmit' se írjanak, ha csak a magiszter el nem rendeli. A történelmi műveket 
gyorsabban, a költőieket lassabb egymásutánban lehet tárgyalni, mert szük
séges, hogy a tanítványok a költői és szónoki stílust megismerjék. A nyelvtani 
és egyéb szabályok tanulásánál, nem a szó, hanem a dolog a fő. A nehezebb 
dolognál napokig is kell időzni. Arra kell törekedni, hogy a tanulóknak ne 
csak az emlékező erejök, hanem az értelmök is kiképződjék. A tanulók elő
adásánál a szóra és a taglejtésre is kell ügyelni. Egyik szombaton a rhetorok- 
nál, a másikon meg a poétáknál van a latin és görög nyelvi szónoklat s erre 
a két osztály kölcsönösen megjelenik. Az évvégi vizsgálatra erősen készül
nek. A ki azonban egész éven át kivált, azt magánvizsgálat után is föllebb 
lehet bocsátani.

Előmenetelre nézve igy osztályozzák a tanulókat: Legjobb (1), jó (2), 
meglehetős (3), kétes (4), visszatartandó (5) és kivetendő (6). Ha a tanítvány 
érdekében a szülővel érintkezni kell, a magiszter ad tanácsot a rektornak, 
hogy az illetőt a prefektus utján elhivassa, vagy pedig tájékozza. Mindegyik 
szülővel egyenlően barátságos. Velők az oktatás idején kívül érintkezik — de 
csak röviden, komoly dolgokról, nyílt helyen, az iskola ajtójánál, a folyosón 
vagy a kollégium kapujánál. Instruktort (paedagogus) a rektor tudtával rendel 
ki s megvárja ettől, hogy csak az iskolában előadott dolgokat tanítsa. A tanulók 
nyakába költséget ne varrjon az iskola czímén. Legyen kitartó és szorgalmas ; 
mind előadásaival, mind egyéb gyakorlatokkal tegyen meg mindent a tanulók 
előhaladására. Senkit se nézzen le ; a szegény és gazdag előmenetele egyaránt 
szivén feküdjék.

A konczertáczióhoz nagy reményt fűznek, miért is hatalmas teret nyitnak 
előtte. Vagy a magiszter kérdez és a tanulók csak javítanak; vagy pedig a 
kérdezést is a tanulók végezik. Versenyezhetnek egyesek, vagy egész cso
portok is egymással. Évenkint néhányszor még a különböző osztálybeliek 
között is van hefye a versenyzésnek. Az osztályt tanulmányi siker alapján 
legjobb két táborra osztani. A legjava a magisztrátust alkotja, s ez ül legeiül. 
A magisztrátus tagjai a görög vagy római köztársaság tisztviselői után kapnak 
nevet. A tanár decuriókat nevez ki, a kik a felelőkre ügyelnek és a hibá
kat jegyzik.

A grammatikai osztályok szombat leszámításával naponkint adnak be 
gyakorlatot. A többiek prózát, a szünetet és szombatot leszámítva, minden 
nap ; verset meg a vasárnapot és szünetet követő napokon adnak be. Görög
ből hetenkint egyszer, a midőn tetszik, van gyakorlat. Nem extemporalét 
írnak, hanem elbeszélés, üdvözlés, intés vagy efféle alakjában írják le a 
szöveget. A mint ez megvan, a magiszter a nehezebb helyeket megmagyarázza, 
és egyes kifejezéseket megmond. Az Írásbeliek javítása egyes tanulókkal 
külön-külön, vagy közösen megy végbe. A javításnál meg kell mondani, mi 
a hiba? hogyan lehet kijavítani? A versenyzők (aemuli) javítsák ki a hibát 
nyíltan s idézzék az idevágó szabályt. A jó helyeket meg kell dicsérni. 
A tanulók javítás közben a fogalmazványban is javítsák ki a hibákat. Mivel
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a gyakorlatjavitásnak igen nagy a haszna, a magiszterek, a mennyit tudnak, 
javítsák ki. Úgy intézzék, hogy most ezekét, majd meg amazokét javítják ki. 
A többit a versenyzőkre bízzák. Miért is a tanulók versenytársuknak a nevét is 
följegyzik a dolgozatra. Javítás alatt nagy tere van egyes dolgok begyakorlásának.

A vizsgálatra mindegyik osztály készít írásbeli dolgozatot prózában. 
A grammatisták és a poéták verset és görög dolgozatot is Írnak. A prefektus 
gondja, hogy a magiszterek két-három nappal előbb közöljék a vizsgálatra 
szóló gyakorlatirásnak elérkeztét. A gyakorlat készítésénél ott van a prefektus 
vagy helyettese. A szöveg inkább rövid, mint hosszú legyen. A kész fogal
mazványokat a vizsgálók között osztja ki, hogy a hibákat a lapszélre jegyez
hessék. A vizsgálók száma három, rendszerint nem a magiszterek sorából. 
A határozat szavazattöbbség utján jő létre. A tanulók hármankint jutnak 
vizsgálat alá, és pedig betűrendben. A vizsgálók megtekintik a katalógust 
— esetleg az előző évieket is — hogy megtudják, mi van bejegyezve az 
illetőről. A vizsgálat abban áll, hogy az illető saját fogalmazványának egy 
részét felolvassa, az elkövetett hibákat kijavítja, megokolja és előadja a sza
bályt, a mely ellen vétett. A három alsó osztálybeliek ezután magyarból 
latinra fordítanak és a saját osztályaik körébe eső szabályokból felelnek. Végül 
valamely helyet magyaráznak meg, metyet az iskolában már fejtegettek. Ezután 
a bizottság megállapítja az illető érdemjegyét, mely egyelőre titok. A ki nem 
üti meg a mértéket, még könyörgésre sem kell neki megkegyelmezni. S ha 
sikerre a jövőben sincs kilátás, szülőit rá kell beszélni, hogy vigyék el az 
intézetből. Azok névsorát, a kik az osztályt sikerrel végezték el, vagy az 
egyes osztályokban külön, vagy az aulában felolvassák ; — és pedig a nagyon 
is kiválókét legeiül.

A pedellus mindazt végrehajtja, a mit a magiszter rá biz. Tisztán tartja 
az osztályt, a kathedrát s a padokat; gondoskodik székekről s ezek épségé
ről ; figyelmezteti az illetőket, a kiket a magiszter egyik-másik ténykedésre 
kijelöl; a tételek védőjével ideje korán közli, hogy mikor lesznek a vitatkozá
sok. Az óra mind az előadások, mind a vitatkozások idején vele van s fel
ügyel, hogy ezek a megszabott időn túl ne terjedjenek; a vitatkozás meg
kezdésére és befejezésére jelt ad. Az osztályok és az aula földiszitéséről s a 
meghívott egyének elhelyezéséről gondoskodik.

A gimnázium elvégeztével három évre bölcseleti, erre meg négy évi 
theologiai tanfolyam következik. Amott az első évben logikát adnak elő, — de 
úgy, hogy nem annyira diktálják, mint inkább Toletus és Fonseca nyomán 
magyarázzák az anyagot. A második évben Aristoteles »fisicá«-ja, a »Coelum« 
és a »Generatio« első kőiévé a tananyag. A nyári hónapokban a délutáni 
utolsó órában átsurannak a »meteorologicá«-n. Délután naponkint háromnegyed 
óráig Euclides nyomán a mennyiségtan elemeit adják elő mintegy két hónapon 
át. Ezután pedig evvel fölváltva, vagy ehhez kapcsolva a földrajzból a sfae- 
rákról, vagy más egyébről, a mit szívesen hallgatnak, folyik az előadás. 
A harmadik évben a Generatio második könyvét, a lélek czímü könyvet, a 
methafisikát és Aristoteles ethikáját tanítják. Egyátalán a bölcsészeti tanul
mányokban Aristoteles a mester.
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A theologiát négy évi tanfolyamba osztották be. A scholastikus theologiát 
négy évig legalább is két-két tanár tanítja Aquinói Szent Tamás Summa 
Theologicája alapján. A Szentirást két évig tanulják, naponkint háromnegyed 
órában. Kívánatos, hogy ennek a tanára tanítsa a zsidó nyelvet i s ; vagy leg
alább olyan theologus, a ki a görög, syr és chald nyelvben otthonn van. 
A casuistica (casus conscientiae) két évre terjedő anyag. A controversiák, ismét
lések és nyilvános vitatkozások lényeges alkotó részei a theologiai képzésnek. 
Az egyháztörténelem mint külön tantárgy nem szerepel; a szükséges részeket 
a többi tárgyakba szőve adják elő.

A Ratio Studiorum előadást követel a tanártól. Lassankint azonban 
szokásos lesz a diktálás is. De még ekkor is vigyáznia kell a tanárnak, hogy 
ne gyorsan és egyfolytában, hanem meg-megszaggatva történjék a diktálás s 
az egyes részletekhez mindjárt fűzze is hozzá a magyarázatot. A hit dolgai
nak fejtegetésénél az egyházatyák és más jeles egyházi tudósok nyomán halad 
a tanár. Meglepően új vélemények nyilvánításától óvakodnia kell. Az Isten 
iránti hűséget és az erény szeretetét lépten-nyomon lelkűkre köti a tanítványok
nak. Az előadás előtt imádkozik vagy legalább is keresztet vet.

A jezsuiták tanintézeteik mellett konviktusokat állítanak; s ezek helyet
tesítik náluk a szemináriumokat. Ez az oka, hogy nekik kis szemináriumaik 
nincsenek; de nagy szemináriumot sem alapítanak, hanem csak átveszik és 
vezetik azokat, melyeket a pápák vagy nálunk a főpapok rájuk bíznak.

A szemináriumban és konviktusban nálok a főelüljáró a regens, vagyis a 
rektor. Ez alatt állnak a prefektusok. A rektor hetenkint egyszer meglátogatja 
a növendékeket. Ezek közös nappali és hálószobában laknak. Fölkelésre 
csengetnek. Étkezés alatt csend van, rendesen közösen olvasnak föl valamit 
s az ételeket a nagyobb növendékek is segítenek fölszolgálni. A pihenés ideje 
alatt járja az ének, a zene és a társasjáték. A vallásos lelkűiét ápolását és 
fejlesztését czélozza a gyakori imádság, a lelkiismeret vizsgálása, a havonkinti 
gyónás és áldozás, a mise és szentbeszéd hallgatása és a Mária-congregatio.

Ily segédeszközökkel nevelnek a jezsuiták értelmes, sőt tudós, erényes 
életű s egyházias lelkű nemzedékeket. Az oroszlánrész kétségkívül az övék, hogy 
a katholikus vallás a reformáczió után hazánkban ismét helyreállt.

A magiszterek a gyermekek oktatásában úgy járjanak el, hogy ezek a 
tudományon kívül keresztény erkölcsökre is szert tegyenek. Mind az előadá
sokban, mind ezeken kivül tehát az legyen a főtörekvésök, hogy őket Isten 
és az erények szeretetére előkészítsék. Előadás előtt a tanulók egyike elül- 
imádkozik, a többiek meg hajadon fővel és térdenállva követik. A magiszter 
pedig, mikor előadását megkezdi, keresztet vet magára. Vasár- és ünnepnap 
szentbeszéden, naponkint meg misén az egész ifjúság együtt van. Vallástant 
pénteken vagy szombaton adnak elő ; vallásos gyakorlatokra szintén ezen a 
napon buzdít a magiszter vagy félóráig minden héten. Ezen irányban azonban 
magánúton is minden alkalmat megragad. Litánia a Bold. Szűz tiszteletére 
szombaton délután van. A vallásos olvasmányokat a 'magiszter ajánlja, a 
rossz irányuakat meg letiltja. Havonkint van gyónás, metyet gyónóczédulával 
igazolnak. Az elsőrangú kollégiumokban, a hol sok a kívülről bejáró
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tanuló, több gyóntató legyen, hogy közöttük a növendékek szabadon választ
hassanak. A filozófia és theologia professzorai semmi alkalmat se szalaszszanak 
el a vallásos és erkölcsi érzület ápolására. Előadás előtt van imádság. A tanár 
keresztet vet s bele kap az imádságba, a többiek meg fedetlen fővel folytatják; 
vagy pedig a tanulók egyike imádkozik elő. A professzor erényes életével 
példaképe az ifjúságnak; főleg ünnepek és nagy szünetek előtt szentbeszédet 
ta rt; buzditja a fiatalságot imádságra, az esti lelkiismeret-vizsgálatra, a gyakori 
helyes gyónásra és áldozásra, a vasárnapi szentbeszéd- és a naponkénti mise
hallgatásra, a rossz szokások elhagyására és a keresztény erények gyakorlására.

A mely tanuló a jezsuiták gimnáziumába jár, tudja meg, hogy itt a 
szellemét tudományokkal, a lelkét meg erényekkel művelik ki. Hitelemzést 
hetenkint hallgatnak s ezt a magiszter által készített kivonatban meg is tanulják. 
Az iskolában fegyverrel, karddal, késsel és ilyesmikkel senki sem jelenik meg. 
Mindazt, a mi szóban és tettben az erkölcsi törvényekbe ütközik, kerüljék. 
A ki a büntetést nem akarja kiállani vagy a javulásra nem nyújt reményt, eltávo- 
litják. A magisztereknek mindenki engedelmeskedjék. A tanulásban s az iskola 
látogatásában legyenek szorgalmasak. Az iskolában illedelmesek, szerények és 
csendesek legyenek; bútorokat, falakat s más tárgyiakat meg ne sértsenek. 
Olyanokkal társalogjanak, a kiktől csak nyerhetnek. A komédiákat, nyilvános 
látványosságokat és a gonosztevők kivégzését ne nézzék meg. Őszinte és 
tiszta lelkűket őrizzék meg s az isteni törvényieknek engedelmeskedjenek. 
Isten, a Bold. Szűz, a szentek és őrangyalok segítségét gyakran kérjék. Visel
kedésűk mindenkiben azt a meggyőződést keltse, hogy nemcsak erényes 
életre, hanem tudományra is törekesznek.

A költői, továbbá a tisztességet és erkölcsöt sértő müvek olvasása tilos, 
hacsak előbb az illetlen helyeket ki nem törlik belőlök. Terentiust azonban egyá- 
talán nem szabad olvasni, mert meg sem lehet tisztogatni az ilyen részektől.

A valláserkölcsi nevelés egyik elsőrangú tényezőjéül tekintették a jezsui
ták a Mária-tarsulatohat. (Sodalitas vagy congregatio Mariana). Ezek nem
csak a tanulókat, hanem a társadalom egyéb tagjait is fölvették kebelökbe, 
ha ezek élete és . elhatározása a társulat szellemének és követelményéne k 
megfelelt. A társulat elnöke egy jezsuita, a ki később rendesen a rhetorika 
tanára lön. A társulatnak van senatusa, vagyis magistratusa, a melynek tagja: 
a prefektus, a két assistens és a tanácsosok, a kiket a tagok maguk közül 
szavazás utján választanak. A társulati tagok kötelessége: a Bold. Szűz Mária 
különös tisztelete s erényeinek hű követése ; a gyakori gyónás és áldozás ; 
a sűrű imádság, a lelki élet benső művelése, az önmegtagadás s az irgalmas
ság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása. Ezek a társulatok rendkívül 
sokat tettek az ifjúság és a nagy közönség vallásos és erkölcsi életének 
fejlődésére, a felebaráti szeretet és az áldozatkészség növelésére, a melyek
ről a ránk maradt társulati »Album«-ok hangosan tanúskodnak. (Kiállította 
a Batthyány-könyvtár Gyulafehérvárról, a kegyesrendiek nyitrai társháza, 
a minorita-rendház Kézdivásárhelyről és a benedekrendiek győri főgim
náziuma). A magiszter őrködik a fegyelmi és tanulmányi szabályok meg
tartása fölött. S ebben sikeresebb eszköz a megbecsülés, a jutalom reménye
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és a megszégyenítéstől való félelem, mint a vessző. A hiba fürkészésében 
ne essék túlságba; a büntetést ne hamarkodja el; személyesen ne verjen 
meg senkit; mindenkit a maga nevén szólítson; szellemi munka is kiróható 
büntetésül. A nagyobb büntetés a rektor jogához tartozik. Ha valaki az 
iskolából hiányzik, a magiszter az iskolatársak egyikét, esetleg mást elküld 
hozzá; s ha nem tudja magát eléggé igazolni, mint hiányzó bűnhődik. A ki 
több napot ok nélkül mulaszt, a prefektus elé kerül s ennek beleegyezése 
nélkül nem vehető vissza az iskolába. Itt csend és szerénység honoljon. 
Az iskolában senki sem kóborolhat ide s tova, helyét nem változtathatja s ki 
legalább másodmagával mehet. Az iskolából mást kihíni nem szabad ; haza 
csendesen vonulnak ki.

A prefektus mindegyik osztály részére rendel czenzort, vagy dekuriót 
vagy pretort a rend fentartására. Akár hogy nevezték őket, a joguk egyenlő 
volt. Megfigyelik, hogy kellő idő előtt ki csavarog az udvaron, ki megy be 
más osztályába, ki hagyja el a helyét; a prefektusnak bejelentik, hogy ki 
hiányzik az iskolából s miféle rendetlenség történt az iskolában. Azok miatt, 
a kikkel az ember jó szóval semmire sem mehet, korrektorról is kell gondos
kodni. Ez jezsuita nem lehet. Otthoni vétségért csak nagyon fontos esetben 
szabad az ifjút az iskolában büntetni. A ki a verést nem akarja kiállani, 
kényszeríteni kell, ha eredményre van kilátás; ellenkező esetben, a rektor 
beleegy ezt ével, hagyja el az intézetet. így jár az is, a ki gyakran hiányzik az 
iskolából, vagy a kinél javulásra nincs kilátás. A kit az intézetből kizártak, 
vagy kellő ok nélkül maga ment el, azt többé nem veszik vissza. A folyosón 
vagy az iskolában fegyveres küzdelemnek, hivalkodásnak, futkározásnak és 
lármának, esküdözésnek, élőszóval avagy tettel történő méltánytalanságnak s tisz
tességtelenségnek nincs helye. A prefektus a folyosón sokat időz és órák 
előtt gyakran benéz az iskolákba. Templomba menet és jövet csend van. 
A misén egy, vagy több magiszter is jelen van. A tanulóknak szintén mind
egyike ott van és pedig a maga helyén. Az externisták szabályait minden 
osztályban kifüggesztik és minden hó elején felolvassák.

A magister a rektor belegyeztével akadémiát szervezett. Ez azon tanulók
ból alakult meg, a kiket az összes növendékek közül választottak ki a tanul
mányi gyakorlatok czé'jából. A Mária-társulat tagjai és a szerzetes növendékek 
magától értetődői eg tagjai voltak. Egyébként a tagoktól megvárták, hogy 
erény és tanulmány dolgában kiválók legyenek. A theologusok és filozófusok, 
a rhetorok és humanisták, majd meg a grammatikai osztálybeliek alkotnak 
egy-egy akadémiát. A ki többször hiányzik vagy szerénytelen, kizárják a tes
tületből. Az akadémia tisztikarát (magistratus) alkotja a rektor, két tanácsos 
és egy sekretarius. Rektorul a legkiválóbbat választják. A sekretarius vezeti a tes
tület könyveit, a melybe a tagok nevét is beírja a belépés rendje szerint. 
Három-négyszer nagyobb gyűlés van, melyen a testület jólétéről tanácskoznak. 
A theologusok és filozófusok akadémiáján a naponkinti előadás anyagát 
ismétlik, vitatkoznak, valamely tételt fejtegetnek és ünnepélyes színi előadást 
rendeznek. A másik két testület akadémiája is a maga szellemi fokához mér
ten hasonlóképen jár el.
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A jezsuiták a nyilvánosságra nagy tekintettel voltak. Kiválóbb alkalmak
kor a szülők és az előkelőségek előtt mutatták be az akadémiák a tagok 
ismereteit és ügyességét. Ez volt 'lelkiismeretes munkájok mellett az egyik 
ok, hogy iskoláik közkedveltségüek lettek. Másrészről az ifjúságnak ezen 
irányú képzése a színészet és a drámairodalom feljődésére határozottan előnyös 
befolyással volt. A »Ratio« kimondja, hogy tragédiát és komédiát csak vallá
sos tartalommal, ritkán és latin nyelven adjanak elő; nő vagy női ruházat ne 
szerepeljen benne. Nagyszombatban az ifjúság nyilvános szereplése a jezsuiták 
után is fönmaradt, miként a 61-ik oldalon levő képünk is igazolja.

írásbeli dolgozatra a rhetoroknál 8, a poétáknál és a syntaxistáknál 6, 
a többieknél négy-négy jutalom van. Az egyes Írásbeliekre külön napok van
nak. A dolgozat elkészítése előtt senki sem távozhatik az iskolából és senkivel 
nem beszélhet. De ha mégis ki kell mennie, mind a dolgozat eredeti szövegét, 
mind az elkészített részt benn hag}rja az iskolában. Az írásbelin napnyugtáig 
dolgozhat. A kész dolgozatra valami jelet csinál s igy adja át a prefektusnak. 
Ennek egyúttal egy zárt levelet is kézbesít, mely az ő nevét s az illető jelet 
tartalmazza. Az írásbelieket olyan három tudós vizsgálja át, a kik a kézírást 
nem ismerik. Szavazattöbbséggel döntik el, hogy melyik a legjobb. A jutalom
kiosztás évenkint egyszer, nyilvánosan és nagy közönség előtt történik. A juta
lomra érdemesek nevét itt felolvassák és kézbesítik nekik a díjat. A jutalmakat 
előkelő egyének adják össze s ezek nevét is megemlítik a kiosztáskor.

A provincziális határozza meg az előadások és a szünetek idejét. A meg
állapított szorgalmi időhöz ragaszkodni kell; ebben a dologban változtatgatás- 
nak nincs helye. Komoly szellemi munkálkodás után szükség van a szünetre. 
A filozófián és a theológián a nagy szünet tartama legalább egy, s legföljebb 
két hónap; a rhetoroknak eg\  ̂ hónap, a poétáknak három, a szintakszistáknak 
két, a többieknek meg egy hét. Évközben ünnepek alkalmával szünet van ; 
azok számát azonban inkább kevesbíteni kell, mint növelni. A filozófusoknak 
és theológusoknak szünetök van karácson vigíliájától újévig, a többieknek meg 
a vigilia délutánjától aprószentek ünnepéig. Szünet van utolsó farsang napjain 
hamvazószerda délelőttjéig bezárólag; a nagyobbaknak virágvasárnaptól fehér
vasárnapig, a kisebbeknek nagyhét szerdájától husvét keddjéig; a »studia 
superiora«-kon pünkösd vigíliájától, a kisebbeknek meg a vigilia délutánjától 
pünkösd keddig és csütörtökön; halottak napján délelőtt és Úrnapján. A heti 
rendes szünet egy nap; a kisebbeknek azonban csak fél. Ha a hétre két 
ünnep esik és pedig nem hétfőre és szombatra, akkor nincs szünet.

Az órarend megállapítására nézve a provincziálisnak joga van a helyi 
viszonyok tekintetbevételével fölterjesztést tenni a generálishoz.

Ily tanrendszert követtek a jezsuiták mindenütt. 1735-ben azonban 
Molindes provincziális az osztrák és magyar jezsuiták részére egy módszeres 
utasítást adott ki, mely a »Ratio Studiorum« alapelveinek föntartása mellett, 
több lényegtelen változtatást hozott be. Ezeket szaporította még III. Károly 
kiráfynak ugyanezen évi rendelete. Ily módosult alakban a »Ratio« nálunk 
tovább maradt életben, mint maga a jezsuita rend; mert csak 1776-ban hoz
tak be helyébe új szervezetet.



A jezsuiták jó két százados itt tartózkodásuk alatt hazánknak minden 
részét ellepték. 1773-ban a következő helyeken tanítottak: Bazin, Besztercze- 
bánya,. Brassó, Buda, Eger, Eperjes, Eszék, Esztergom, Gyöngyös, Győr, 
Gyula-Fehérvár, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Kőszeg, Lőcse, Marosvásárhely,

A nagyszombati konviktus színháza.

Nagy-Bánya, Nagy-Szombat, Nagy-Várad, Pécs, Pétervárad, Pozsega, Pozsony, 
Rozsnyó, Sáros-Patak, Selmecz, Sopron, Szakolcza, Szatmár, Szeben, Székes- 
Fehérvár, Szent-Miklós, Szepes, Temesvár, Trencsén, Turócz, Ungvár, Varasd, 
Zágráb és Zsolna. Ezek között két helyen — Nagy-Szombat és Kassa —
M a t l e k o y i t s  : Magyarország az ezredik évben. V. 13
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egyetemök, három helyen — Buda, Győr és Kolozsvár — akadémiájuk, hét 
helyen meg konviktusuk is volt. Homonnán, Kőrösön és Udvarhelyt szintén 
voltak iskoláik.

A l^atholikus oktatásügynek lényeges részét alkotják a papi szemi
náriumok.

A hitújítás terjedésével a papképzés reformjának szükségessége köz
meggyőződéssé lön. A trienti zsinat, melynek főfeladata éppen a reformáczió 
útjának elvágása volt, 1563. jul. 15-én foglalkozott ezzel a kérdéssel. A szer
vezés munkájában mintaképül a Collegium Germanicumot választotta. Ren
delkezése szerint minden püspök köteles egyházmegyéjében szemináriumot 
állítani. Ezekbe 12 évesnél idősebb fiukat vesznek be, kiket vallásosan és 
egyházi fegyelem alatt nevelnek. A ki törvénytelen származású, tisztességesen 
írni és olvasni nem tud s nem nyújt reménjfi a benmaradásra, az nem léphet 
be. A gazdagok fizetnek, a szegén}'ek nem s a bevételnél ezeknek van elsőbb
ségük. A szemináristák talárban járnak, tonsurát viselnek, vasár- és ünnepnap 
a székesegyházban segédkeznek, naponkint jelen vannak a misén s havon- 
kint egyszer gyónnak. Az osztályok száma a püspök tetszésétől függ. Tanítják 
a grammatikát, az éneket, az egyházi naptárt, a többi szabad művészeteket, 
a szentirást, a homiliákat, az egyházi könyveket s mindazt, a mi a szentségek 
kiszolgáltatásához és az isteni tisztelethez szükséges.

A zsinat megjelölte ugyan a szemináriumok részére a föntartás alapjait 
is, mindamellett nagy nehézségbe került a fölállításuk. Ennél azonban nagyobb 
volt a lelkesedés és az áldozatkészség. Róma megy elől jó példával, melyet 
híven követ Olasz-, Német-, Franczia-, Angol- és Magyarország.

Oláh Miklós ül ekkor az esztergomi érseki széken. Az ő magasszár- 
nyalásu lelke a kor kívánalmait hamar átérezte. Már jó öt évvel a trienti 
zsinat határozata előtt 24 papjelölt részére valóságos szemináriumfélét állít 
Nagyszombatban. A mint meg a zsinat a papnevelés ügyében rendelkezett, 
csakhamar szavát adja, hogy alapit szemináriumot. De mivel a török hódolt
ság az érseki jövedelem egy részét elnyelte, hamarosan s egymaga nem 
intézkedhetik. Ekkor (1566) hívja össze a zsinatot Nagyszombatba.

Itt mondják ki, hogy Nag}rszombatban 10 növendék számára szemi
náriumot szerveznek. E czélra az érsek is, meg az esztergomi káptalan java- 
dalmasai is évenkint 250 forintot adnak s ugyancsak ők végrendeletükben is 
kötelesek megemlékezni a szemináriumról. Az intézetet vezeti két felügyelő, a 
kik tagjai a káptalannak. Ők szemelik ki a két tanárt is.

Oláh, de még inkább Verancsics érsek halála után nehéz viszonyok 
közé jutott, sőt egyelőre meg is szűnt az intézet. A pápai követ Bécsből 
azon szomorú tényt Írja 1588. táján, hogy széles Magyarországon egyetlen 
iskolában sem adják elő a theológiát. Pár év múlva azonban mégis új életre 
kelt Oláh szemináriuma.

Ennek oktató- és nevelőrendszeréről nem maradt ránk semmi adat; 
belső beosztásáról azonban tudunk egyet-mást. A tanár évi fizetése 60 forint. 
Élelmezést a szemináriumban kap; ennek a költségén mossa meg a fejét 
nyolczszor évenkint a borbély; kijár neki még a ruhamosás is s naponkint
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az egy pint bor. A 12 növendékpap mind a külső, mind a belső ruházatot 
a szemináriumtól kapja ingyen. Élelmüknél főszerepet játszsza a marhahús, 
a borsó, lencse és árpakása; tésztás, még a »túrósétek« is ritkán kerül az 
asztalra. Italul hétköznapokon délben s este egy-egy messzely, ünnepeken meg 
egy itcze bort kapnak.

Mig az első hazai szeminárium a kezdet nehézségeivel küzködik, a 
magyar papok képzése terén a legdöntőbb lépés is megtörténik — létrejő 
a római magyar kollégium. Már V. Pius pápának kedves eszméje volt, hogy 
Rómában a magyaroknak is legyen szemináriumuk. Ilyenül kínálkozott azon 
ősi zarándokház, melynek alapitója szent István, ez idő szerinti tulajdonosa 
meg a pálos-rend. Ez azonban eleinte lehetetlenítette a tervet, mig nem
XIII. Gergely pápa idejében Szántó István magyar jezsuitának sikerült a 
pálosokat az ügynek megnyernie. Sok vajúdás után, midőn a pálosokat az 
intézetből végre is erőszakkal eltávolították, XIII. Gergely pápa 1579-ben 
közzétette az alapítólevelet. A magyar kollégium a jezsuiták vezetése alá 
kerül. Jövedelmeinek csekély volta, de meg a magyarok elleni irigység és 
ellenszenv is többek szájára azt a javaslatot adta, hogy a pápa a magyar 
kollégiumot olvaszsza be a németbe. XIII. Gergelyt a terv készen találta. 
Hamarosan oly rendeletet ad ki, hogy a magyar növendékek költözzenek a 
német kollégiumba. Ezek, hazájuk becsületére hivatkozva, megtagadják az 
engedelmességet. Mellettük áll, sőt szellemi vezetőjük a kérdésben a jó ma
gyar hazafi, Szántó István, jezsuita. Még a pápát is kéri a nevükben, hogy 
ezt »a két ellentétes« nemzetet ne csatolja egygyé. De mind hiába. A pápa 
tanácsában a magyarok ellenei győztek. XIII. Gergely pápa ismétli a rende
letet azon meghagyással, hogy, a ki nem engedelmeskedik, távoznia kell. 
A magyarokban oly nagy a nemzeti önérzet, hogy inkább búcsút vesznek 
az intézetből, de a német kollégiummal nem egyesülnek. A pápa nem enged; 
1580. április 13-án kimondja a tényleges egyesítést. Ezzel a különálló magyar 
szeminárium megszűnik s létrejő a collegium germanico-hungaricum.

Anyagi dolgok igen sok nehézséget gördítettek ugyan az elé, hogy ezt 
az intézetet magyar ifjak nagy számmal keressék föl: de azért 1600-ig 
46 magyar ifjú mégis itt nevelődik az egyházi pályára. Pázmán Péter nagy
lelkűsége nagyot fordított a helyzeten. Ifjaink egyre sűrűbben látogatnak el 
Rómába; úgy, hogy 1600-tól 1782-ig csak esztergomegyházmegyei kispap 
227 végezte tanulmányait a kollégiumban.

Ezen növendékek a tanultsággal emelkedett lelkületet hoztak haza 
magukkal a kereszténység fővárosából. Látták, hogy a katholikus vallás, mely 
itthon, hazájukban sínylődik, az ősi Rómában életerejében van. Bizalom és 
lelkesedés szállja meg őket s igy fognak a munkához itthon, midőn előttük 
a működés tere megnyílik. A XVII. és XVIII. század legkimagaslóbb főpapi 
alakjai — Lippay, Lósy, Szelepchényi, Kisdy Benedek, Draskovich György, 
Eszterházy Imre, Csáky Imre, Barkóczjr Ferencz és sok más — ezen 
intézetből hozták magukkal azt a szellemet, mely hazafias áldozatkészségével 
s nagylelkű alapítványaival nemzetünk művelődésének biztos alapjait száza
dokra lerakta.

13*
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Ezen papnevelő intézettel versenyezve küldi kiképzett növendékeit a 
magyar haza szolgálatára az a szeminárium, mely nagy alapítójának emlékét 
Bécsben »Pazmcmaeum« név alatt ma is őrzi.

P á z m á n  P é t e r  1623-ban hatalmas alapítványokkal hozta létre ezt az 
intézetet. Ebbe csak Magyarország és a csatolt részek gyermekei vehetők föl, 
ha legalább 15 évesek; nagy előnyük van az erdélyieknek, székelyeknek és 
a török hódoltság gyermekeinek. Az intézet vezetői 1761-ig a jezsuiták. A ki 
a szeminárium tagja lesz, meg kell Ígérnie, hogy pap marad ; ha szavát nem 
tartja meg, a költségeket meg kell térítenie. A növendékek gesztenyeszin 
reverendát, kék collarét és köpenyt viselnek. A nagy paphiány hozta magá
val, hogy Pázmán eleinte csak a nagyon jó tehetségüektől várta meg a hét
éves bölcsészeti és hittudományi tanfolyam elvégzését. Az intézet törvényeinek 
megalkotásánál a jezsuiták kollégiumai szolgálnak mintákul.

Pázmán kiváló előszeretettel karolta föl ezen alkotását. Ha Bécsben 
megfordul, sohasem hagyja meglátogatás nélkül. Mintha csak érezte volna, 
hogy gondoskodásának különös fokát érdemli meg az a szeminárium, mely
nek a XVII. és XVIII. században a collegium germanico-hungaricummal közö
sen jut ki a leghivatásosabb és legkitűnőbb papok nevelésének dicsősége ; s 
melynek mintájára legtöbb hazai szemináriumunk alakult.

Pázmán nemes lelke a haza határain belül is szeretett volna szeminá
riumot alapítani; hiszen az Oláh-féle nagyszombati kevés papot tudott nevelni 
az életnek. Az 1630-iki nagyszombati zsinaton keresztül is viszi, hogy Nagy- 
Szombatban új szemináriumot teremthet. A javadalmas főpapok készséggel 
közreműködnek a szükséges alap létrehozásában. Az új szemináriumot Szent- 
Istvánról nevezték el, de később Oláh papnevelőjével (seminarium capituli) 
szemben Pázmán szemináriumának (Seminarium Pazmanianum) hívták.

Pázmán Péter összes alkotásai között, a melyekkel a papnevelés ügyét 
magas fokra emelte, legtiszteletrekeltőbb a nagyszombati egyetem megalapítása 
1635-ben. Ehhez »hasonlót Magyarország sohasem látott«. Az előadásokat 
1636. január havában kezdik meg. A tanulmányi rendszer teljesen a jezsuitáké. 
Az első három évben a scholasticus theologiát nem adhatták elő, mert a 
hallgatók a szükséges bölcseleti előismereteknek még híjával voltak. Ezután 
azonban a scholasticus theologia előadásával négy éven át két tanár napon
kint egy órában foglalkozik. Külön tanára van a szentirásnak, az egyházjog
nak, a vitatkozó theologiának, a casuisticának és a zsidó nyelvnek.

Pázmán jeles utódai szintén buzgólkodtak a papnevelés körül.
Lósy Imre az 1638-iki nagyszombati zsinaton oly szeminárium felállí

tásához töri meg az utat, mely valamennyi egyházmegye növendékeit magában 
foglalja. Pozsonyban meg 12 növendék részére felállítja a róla »Emerikanum«- 
nak nevezek papnevelőt, mely ma is létezik.

Lippay György az 1648-iki nagyszombati nemzeti zsinaton valósítja meg 
előde nagyszabású tervét az egyetemes szeminárium megalkotásával. Erre őt 
az a meggyőződés vezette, hogy a trienti zsinat értelmében most még úgy 
sem lehet minden egyházmegyében papnevelőt állítani, mert alkalmas tanerő 
nincs elégséges számmal; s hogy a növendékek együttes nevelése úgy tanul
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mányi, mint valláserkölcsi szempontból nagy eredménynyel jár. Ez uj inté
zetbe az a két esztergomi egyházmegyei szeminárium is beolvad, mely eddig 
Nagyszombatban fennállott. Szervezete egészen a római német-magyar kollé
gium mintájára alakult. Még a növendékek ruhája is a vörös reverenda volt 
— épúgy, mint ott, fekete övvel. Magát a szemináriumot is erről nevezték 
el »seminarium rubrum«-nak. 1777-ben az egyetemmel együtt Budára kerül.

Szelepchényi György ugyancsak Nagyszombatban hozza létre 1768-ban 
a Mária-szemináriumot (Seminarium Marianum); Széchenyi György meg 
1687-ben Budám alapit papnevelőt; s ez a Mátyás-templom melett az akadé
miával és a nemesi konviktussal egy épületben húzódik meg. Szervezete olyan, 
mint a Pazmanaeumé.

Magyarország főpapjainak, a hírneves esztergomi prímásoknak a példája 
hatott mindenfelé. Az utánzásra azonban csak elvétve volt alkalom, mert 
egyházmegyéink nagyrésze vagy egészben vagy részben a töröknek hódolt.

Eger jeles főpapja, Kisdy Benedek, egyházmegyéje ősi székhelyétől távol, 
Kassán 1657-ben studium generálét, egyetemet, szervez. Itt három éves filo
zófiai tanfolyam mellett a hittudományt négy éven át tanítják, és pedig úgy, 
hogy a scholasticus theologiának két, a szentirásnak, casusoknak, controver- 
siáknak és a keleti nyelveknek egy-egy tanára van. A derék alapitó — bár 
szép alapítványt tett le, — azt már nem éri meg, hogy ugyanitt a szeminá
riumot is létrehozhassa. Ez a szép feladat utódjára vár. S ezt becsülettel meg 
is oldja Pálffy Tamás 1665-ben, s az új intézetet nagynevű elődéről nevezi 
el »Seminanarium S. Ladislai Kisdianum«-nak.

A mint Eger főpapjai a török kiveretése után saját otthonukba térhettek, 
a lelkes Telekessy István 1700-ban megalapítja az egri szemináriumot. Bar- 
kóczy Ferencz gróf, püspök, ezt és a Kisdy-féle kassai szemináriumot 1760-ban 
egyesítette.

Báthory István erdélyi fejedelem Kolozsvárott 1581-ben veti meg alapját 
a »studium generale«-nak, melyen a jezsuiták a bölcseletén kívül a hittudo
mányt is előadják. Az egyetem jogot kap gradusok osztogatására és a külföldi 
egyetemek kiváltságainak birtokosa. A jezsuiták elűzésével azonban ez a nagy 
jövőre hivatott intézet is megszűnik. S így az erdélyi papjelöltek különféle 
helyeken végzik tanulmányaikat, mígnem Stoyka Zsigmond 1750-ben Gyula- 
fehérvárott lerakja a szeminárium alapjait.

Győrben Széchenyi György gróf, Váradon Csáky Imre gróf, Nvitrán Erdődy 
Adám László gróf, Pécsett (1742) Berényi Zsigmond gróf, Kalocsán (1733) 
Patachich Gábor, Váczott Kollonich Zsigmond gróf, Veszprémben Volkra 
János gróf, Zágrábban Draskovich György gróf, Szombathelyen Szily János, 
a zenggi egyházmegyében Benzoni püspök nevéhez fűződik az egyetem fel
állításának dicsősége.

A görög-katholikus papság eleinte Rómában, Bécsben és Nagyszom
batban nevelődik; mígnem Balázsfalván (1738), Munkácson és Ungvárott 
(1778) saját szemináriumaikat nyitják meg növendékeik előtt.

A vallástanitás rendszerének megváltoztatására Mária Terézia már 1770-ben 
megteszi az első lépést. Gyökeres átalakításra azonban csak a jezsuita-rend
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eltörlése után került a sor. 1778. nov. 6-án jelenik meg az uj tanulmányi 
rend, mely öt évfolyamban így osztja be a theologia tárgyait:

Első évre esik a) a zsidó nyelv és theologiai encyclopaedia három 
hónapra terjedőleg, a hátralevő időben ószövetségi szentirásmagyarázat; b) az 
egyháztörténet.

A második évre a) görög nyelv, de csak három hónapig és újszövetségi 
szentirás-magyarázat; b) alapvető dogmatika, patrologia és theologiai irodalom- 
történet.

A harmadik évre a) erkölcstan, b) az ágazatos dogmatikából egy rész. 
A negyedik évre a) az ágazatos dogmatikából a még hátralevő rész, b) egy
házjog. Az ötödik évre a) liturgika és polemika, b) lelkipásztorkodástan.

Ez a rendszer Rautenstrauch braunaui benczés apát fejéből került ki. 
Ennek legjellemzőbb vonása, hogy a hittudományi képzés magvát többé már 
nem a dogmatika képezi, hanem a tárgyak szinte egyenrangúságot nyernek. 
Most már nem az a czél, hogy a növendékek a vallás tanainak mélyére 
hatoljanak, hanem inkább csak az átalános tanultság megszerzésére törekesz- 
nek. Épen azért fölhagynak a vitatkozásokkal is, s ezek helyére a kihallgatás 
(examinálás) lép.

II. József a papnevelés terén is gyökeres reformot léptetett életbe. Az 
egyházmegyei szemináriumokat betiltja, s ezek helyébe Pozsonyban, Egerben 
és Zágrábban egyetemes (generalis) papnevelőt állít. Ezeket teljesen az ural
kodó akaratától tette függővé. Úgy a nevelés, mint az oktatás irányának és 
módjának megszabását az ő kezeibe teszi le ; sőt még a tankönyvek meg- 
válogatása is az ő jogkörébe tartozik. Ezen papnevelőkből a scholastika, sőt 
még a spiritualis is kiszorul. Az erőszakos reform nem vált be. A pozsonyi 
generális szemináriumról maradt emlékek legalább tanítás dolgában egyház
ellenes irányt, fegyelmi szempontból meg lazaságot és stilyedést tárnak elénk. 
II. Józseffel úgyan eltűntek az ő szemináriumai, de hatásukat még a későbbi 
nemzedékek is érezték.

A generális szemináriumok bukását az egyházmegyei papnevelő-intézetek 
szervezése követi. A papképzés ügyével nemcsak országgyűléseink (1790/91. 
és 1825/27), hanem a főpapság és a kormány is sűrűén foglalkozik.

Az országgyűlési megbízás eredménye egy-egy tervezet.
Főpapjaink közül meg már a jeles Batthyány prímás előlép egy egészsé

ges javaslattal; de ezt nem fogadták el. A püspöki kar 1802-ben a budapesti 
hittudományi kar, 1803-ban meg az egyházmegyei szemináriumok tanrendszerét 
dolgozza ki. 1848. szeptember 1-én a püspöki kar megbízásából, Lonovics 
József elnöklete alatt Pesten tekintélyes férfiak tanácskoznak a vallásoktatás 
reformjáról. Javaslatukban sok üdvös eszmét pendítenek meg ; de ekkor már 
nem volt idő a megvalósításukra. A magyar és osztrák püspökök 1856-ban 
Bécsben tárgyalnak a papnevelés és oktatás kérdésében. Négy éves tanfolyam
ban állapodnak meg. E szerint az első éven tanítják az alapvető hittant, a 
bevezetést a szentirásba, az ószövetség magyarázatát és a zsidó nyelvet; a 
másodéven az ágozatos hittant s az újszövetség magyarázatát; a harmadéven 
egyháztörténelmet és erkölcstant; a negyedéven meg lelkipásztorkodástant,.
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liturgikát, katechetikát, egyházjogot, egyházi ékesszólástant és oktatástant. De 
mivel a legtöbb szemináriumban a négyéves tanfolyamot nem lehetett külön- 
külön, hanem csak kettőt-kettőt egybekapcsolva fölállítani, — a felsorolt tár-

f

Báró Eötvös Károly tanuló korában.

gyakat rendszerint igy osztották b e : Első évre esik az alapvető hittan és az 
ószövetség ; másodévre az egyháztörténelem és az újszövetség; harmadévre 
az ágazatos hittan és az erkölcstan; negyedévre meg az egyházjog és a 
lelkipásztorkodástan. Természetes dolog, hogy ezen négy évre megszabott
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anyag a két csoportba foglalt növendékeknél váltakozik. Vagyis a két csoport 
az egyik évben az első és harmad,' a másik évben meg a másod és negyed
év tárgyait végezi.

Ezen tanrendszer lény^egét és szellemét tekintve, a Rautenstrauch-féle 
tervezet nyomán készült. S ez él ma is — megfelelő változatban — a buda
pesti tudomány-egyetem hittudományi fakultásán és az egyházmegyei szeminá
riumokban is.

Növendékpapjaink legjava a budapesti, bécsi és innsbrucki egyetemen s 
a római magyar-német kollégiumban nevelődik. Ezekre a hazában a papképzés 
nemes munkája vár. A többieket, a kik a lelkipásztorkodás és a népnevelés 
bazafias feladatát végezik, az egyházmegyei szemináriumokban képezik. Ezek 
nálunk szép számmal vannak: Esztergomban, Kalocsán, Egerben, Besztercze- 
bányán, Győrben, Kassán, Gyulafehérvárott, Nagyváradon, Nyitrán, Pécsett, 
Rozsnyón, Szatmári, Szepeshelyt, Székesfehérvárott, Szombathelyt, Temes
várod, Váczon és Veszprémben római katholikus, Balázsfalván, Eperjesen, 
Szamosujvárott és Ungvárott görög-katholikus szeminárium létezik. Ezekhez 
hozzáadhatjuk a benedekrendiek pannonhalmi, a czisztercziek budapesti, a 
jászóvári premontreiek jászói és a kegyesrendiek budapesti és kolozsvári, a 
ferencziek malaczkai, szegedi, galgóczi és kecskeméti és a minoriták egri hit- 
tudományi intézetét. A görög-keletiek a theologiát Karlóczán, Aradon és 
Nagy-Szebenben tanulják.

A katholikus oktatásügy terén a jezsuiták mellett kiváló érdemök van a 
kegyesrendieknek. A XVII. század közepén (1642) vetik meg lábukat magyar 
földön, az ekkor Lengyelországhoz tartozó Podolinban. Tevékenységűk súly
pontja az elemi oktatáson kívül a középiskolára esik. Működésűk színhelye: 
Podolin, Privigye, Breznóbánya, Szent-György, Nyitra, Veszprém, Vácz, 
Kecskemét, Budapest, Debreczen, Szeged, Korpona, Nagy-Károly, Tokaj 
(Sátoralja-Ujhely), Rózsahegy, Máramarossziget, Magyar-Óvár. Kis-Szeben 
Kalocsa, Tata, Trencsén, Szent-Anna (később Temesvár), Nagy-Kanizsa, 
Kolozsvár, Léva, Nagy-Becskerek, Selmeczbánya és Szeged. Báró Eötvös Károly, 
kinek képét a 67-ik oldalon látjuk, a kegyesrendiek kisszebeni iskolájának 
volt a növendéke.

Iskolai szervezetük gerinczét a jezsuitáktól kölcsönözték. Módszerökben is 
sok az átvétel, de rendjök lelke is kifejeződik benne. Nevelésük iránya és 
szelleme is testületi sajátjok. A humanus bánásmód és a túl nem hajtott 
szigor népszerűségüknek állandó forrása. Tanulmányi rendszerekben az újí
tásnak nyílt kaput hagynak; az idő követelményei és a kor vívmányai elől 
nem térnek ki. A jeles Cörver és Bajtay tanulmányi rendszere a kor szelle
mének megértésére vall. Iskoláikban fokozatos egymásutánban karolják föl a 
hazai történelmet, a matematikát, geometriát, fizikát, a rajzot, a festést, a 
zenét és a magyar nyelvet; a modern filozófiát is ők honosítják meg nálunk 
pesti iskolájokban. Mösch Lukács rendtagnak kéziratban reánk maradt geo
metriája és asztronómiája a rend budapesti könyvtárában és a szegedi 
rendház rajzai épület- és templomtervei szemmel láthatólag hirdetik, hogy a 
a kegyesrendiek a reáliákat már a XVII. század vége óta mily gonddal művelték.
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A z  á l l a m i  h a t a l o m  a  k ö z o k t a t á s ü g y  t e r é n .

A közoktatásügyben az állami szempont érvényesítésével a XVIII. század 
elejéig nem törődtek. Az 1715- és 1722/23-iki törvények mondják ki, hogy 
az oktatásügy ellenőrzésének joga megilleti a királyt. Később hoznak is létre 
a helytartótanácsban egy tanulmányi bizottságot. A század szelleme kedvez 
az állami hatalom növelésének. A jezsuita rend eltörlésével az oktatásügy 
szervezésének szükségessége merült föl. Különféle előmunkálatok után, királyi 
megbízás alapján Örményi József készített egy tanügyi rendszert, mely az 
uralkodó tetszésével is találkozott és 1777-ben »Ratio Educationis totiusque 
Rei Litterariae per Regnum Hungáriáé et Provincias eidem adnexas« czimen 
jelent meg.

A »Ratio Educationis«-ban kettős elvi szempont fejeződik ki: 1. hogy 
az egész országban azonos tanügyi rendszer legyen ; 2. hogy az állam fel
ügyeleti joga az összes iskolákra kiterjedjen. A »Ratio Educationis« beveze
tésre és három részre oszlik. Az első az iskolák kormányzásáról és gazdasági 
ügyeiről; a második az egyes iskolanemekről, ezek tananyagáról s ennek 
módszeres kezeléséről; a harmadik pedig a fegyelemről szól.

Az állami felügyeleti jog hangsúlyozása után az országot kilencz tan
kerületre — Buda, Pozsony, Beszterczebánya, Győr, Pécs, Kassa, Ungvár, 
Nagyvárad és Zágráb — osztja s mindegyik élére egy főigazgatót állít. Ezek 
az állam képviselői. Kerületük összes iskoláira felügyelnek; gondoskodnak 
róla, hogy az egyes tanintézetek élén arravaló egyének álljanak, a tanári 
testületben egyetértés és közszellem legyen és az előirt dolgok életbe lépjenek. 
A nemzeti (elemi) iskolák fölött minden tankerületben egy királyi tanfelügyelő 
(inspektor) áll a főigazgató hatósága alatt.

A nemzeti iskolának négy faját — falusi, mezővárosi, városi és nor
mális — különbözteti meg. Ezen utóbbiak tanitóképzőkül szolgálnak, miért is 
nagy figyelemre érdemesek. Az elemi iskolák felállítását nem teszi a közsé
gekre kötelezővé, de jogot ad rá nekik. S ezen érdemben a főpapok és főurak 
áldozatkészségére számit. A tankötelezettség idejét nem állapítja meg; óhajul 
azonban kifejezi, hogy a gyermekek hat éves koruktól járjanak iskolába. 
A tanév csak azon hónapokra szorítkozik, midőn még nincs mezei munka. 
Az elemi iskola szervezetének megállapításánál döntő szempont a lakosság 
nyelve és vallása. Az elemi iskolák különbözősége szerint más és más a 
tanterv.

A »Ratio Educationis« szerint a gimnáziumban van három grammatikai 
.(Schola latina) és két humaniora osztály. A grammatikai osztályok átalános 
műveltséget adnak, a melyre az életben mindenkinek szüksége van ; a huma
niora osztályokban meg azon ismereteket lehet elsajátítani, melyekkel a tanult 
egj'éneknek kell birniok. Az egész »Ratio Educationis«-on gyakorlati szempont 
vonul végig. Ez vezeti még akkor is, midőn a latin nyelvet annyira előtérbe 
helyezi és a reál tárgyaknak — természetrajz, földrajz és számtan — és a
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rendkívüli stúdiumoknak oly tisztes helyet biztosít. Az már valóban különös,, 
hogy a magyar nyelvről csak a német után gondoskodik, s ekkor is mostohán. 
A tanterv részletezésére s az utasítások rendszeres taglalására nincs terem. 
Miért is e helyütt csak jelzem, hogy az emlékezőtehetség gyakorlása mellett 
is a túlterhelést kerülik, a szemléltetésnek meg tág teret nyitnak.

A tanév két félévre oszlik, a melynek mindegyikét vizsgálat zárja be. 
Az előadás ideje a téli félévben 7*8—10 és 7 2 2—4;  a nyáriban meg 72?—9 
és 7 23—5. Mindegyik félév után hosszabb szünet van ; a heti szünet ideje 
csütörtök egész nap A grammatikai osztályok tanárai mennek fölebb növen
dékeikkel ; a humaniórákban maradnak a tanárok.

A »Ratio Educationis« a nevelés alapelvéül a szeretetet vallja. A fegye
lemre sokat ad; a szigort előírja, de józan mérséklettel kapcsolatban. A vallás
erkölcsi nevelésre gondot fordít mind az iskolában, mind ezen kívül. Táncz- 
mulatság, bál, vagy színház látogatása tilos. Az egységes eljárás s a fölmerülő 
ügyek egyöntetű elintézésének szempontjából lépteti életbe a havonkint két Ízben 
szokásos tanári tanácskozmányokat.

A »Ratio Educationis« nem törvény, banem csak királyi rendelet alak
jában jelent meg. Már ez is befolyással volt arra, hogy nem egyhamar 
fogadták be az iskolák. De volt ennek még más oka is. Az új tanügyi rend
szer ugyanis olyan új paedagogiai elveket és eszméket vetett felszínre, 
melyeknek megvalósítására nem volt kellőleg előkészített tanárvilág. A jezsuita 
rend eltörlése után néhány évre ugyanis pálosokat, világi papokat és világi 
embereket állítottak be az iskolába. Ezek kellő előkészület hiával nem egy
hamar zökkentek bele azon kerékvágásba, melyet a »Ratio Educationis« kijelölt.

Ennek egyébként nem is volt még ideje meggyökeresedni, mivel II. József 
császár alig pár évre kiadja tanügyi reformjait. Ezek az oktatásügy szervezetét 
nem érintik ugyan, de annál erősebben belenyúlnak az iskola szellemébe. 
A valláserkölcsi nevelés körét összezsugoritják; a fegyelmi szabályokon 
enyhítenek; behozzák a tandíjat; a gimnáziumot csak oly fiú előtt nyitják 
meg, a ki tud németül írni és olvasni; oktatás nyelvéül a németet teszik; a 
főigazgatói tankerületek számát ötre szállítják le.

Ezen intézkedések azonban II. Józsefet nem élték túl. Halála után meg 
II. Lipót király a »Ratio Educationis«-t már 1790-ben újra életbe lépteti. 
A köztudatban azonban élénken nyilvánult a felfogás, hogy a régi »Ratio 
Educationis«-t át kell dolgozni. Már az 1790/91-iki országgyűlés küld ki ezen 
czélból bizottságot, melynek munkálata királyi jóváhagyással 1806-ban jelenik 
meg »Ratio Educationis Publicae totiusque rei litterariae per Regnum Hungáriáé 
et Provincias eidem adnexas« czímmel, melyet a nemzeti muzeum állított ki.

Ez az uj »Ratio Educationis« mint irodalmi termék tökéletesebb a réginél. 
Mig ez terjengő, pongyola és a különböző szempontokat egy helyütt tár
gyalja : addig az új világosan s velős rövidséggel beszél; a tantervi részle
teket és a módszeres utasításokat nem zavarja össze. Nagy érdeme, hogy az 
iskolához közelebb férkőzött, mint a régi. S ez az oka, — mint Finázzy 
Ernő helyesen mondja — hogy »az 1806-ik évi Ratio nemcsak a papíron 
volt meg, hanem mindenütt meg is valósult«.
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A gimnáziumot két részre — négy grammatikai és két humaniora osztály 
— tagolja. Ezek fölött állt a kétéves filozófiai tanfolyam. Egyébként az 
1806-iki »Ratio Educationis« alapjában nem új munkálat, hanem a réginek

ügyes átdolgozása és átalakítása. Az egész oktatásügy a helytartótanács 
kezében van ; a felügyeletet hat főigazgató gyakorolja; a népiskolák fölött álló 
tanfelügyelőség megszűnik. Osztályrendszer van, de a tanár nem kiséri föllebb 
tanítványait, hanem ugyanazon osztályban működik. A tanítás nyelve a latin
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ugyan, de vannak egyes tárgyak, melyeket már a kezdő fokon magyarul adnak 
elő. A magyar kötelező tantárgy, de a német nem ; miért is ezt csak azok 
tanulják, a kik maguktól vállalkoznak.

Fegyelmi tekintetben az új »Ratio«-t is a szigorúság jellemzi. A franczia 
forradalom tényei meggyőzték az embereket, hogy az ifjúságot nem lehet 
szabadjára hagyni. Felkarolják tehát ismét a vallásos és erkölcsi nevelés összes 
tényezőit. Ez a szempont nyitja meg a gimnáziumokat, a piaristákon kívül,

Ü
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a többi szerzetes tanitórend előtt is. Tőlük várják, hogy hivatott nevelői és 
oktatói lesznek a magyar ifjúságnak. így veszik át a benczések az esztergomi, a 
győri, a soproni, a révkomáromi, a kőszegi, a pápai és a pozsonyi; a czisztercziek az

egri, székesfehérvári (régi anyakönyveit és taneszközeit láttuk a kiállí
táson) és pécsi, majd újabban a bajai; a premontreiek a szombat- 
helyi, kassai, nagyváradi, keszthelyi és rozsnyói; a minoriták az aradi, 
nagybányai, szilágysomlyói, miskolczi, kantai (kézdi-vásárhelyi) és lugosi; a
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ferenczrendiek a gyöngyösi, bajai, jászberényi, szolnoki, bártfai, csiksomlyói, szom
bathelyi, érsekujvári, zsolnai, szakolczai, körmöczi, eperjesi, szabadkai és varasdi 
gimnáziumokat. Az egyházmegyei papság is több helyütt vállalkozott a gimnáziumi 
oktatásra. Nagy-Szombat, Szatmár, Nyitra, Pécs, Temesvár, Nagy-Becskerek, 
Beszterczebánya, Rozsnyó és más helyek hirdetik az ő tanügyi működésöket.

A szerzetes tanitórendek iskolái az új »Ratio Educationis« szerint ren
dezkedtek be. S ez a szervezet 1850-ig életben maradt. Eötvös József báró a 
pesti országgyűlés elé törvényjavaslatot terjesztett ugyan a közoktatás szerve
zéséről, de az törvénynyé soha sem lett. A protestánsoknak az 1790/91 -iki 
törvények szabad kezet adtak az iskolák szervezésében.

A nagy-szombati egyetemet Pázmán Péter alapítja 1635-ben. Ő a filo
zófiai és theologiai kart állítja föl. Ezekhez járul 1667-ben a jogtudományi 
facultás a magyar jog, a római jog és a kánonjog tanszékeivel. Ezt Lósy 
Imre és Lippay György prímás alapítványából hozták létre azok, kik ezen 
utóbbinak a végrendeletét végrehajtották. 1769-ben Mária Terézia megalapítja 
az orvosi kart, az egész egyetemet királyi pártfogása és igazgatása alá veszi és 
a tanulmányok rendjét a bécsi egyetem mintájára szervezi. Rá nyolcz évre (1777) 
a négy karból álló tudományegyetemet Budára a királyi palotába helyezi á t ; 
az épület akkori képe kiállításunkon ki volt állítva, melyet közlünk is. 1780. 
márcz. 25-én adja ki az egyetem »Inaugurate Diploma«-ját; junius 25-én meg 
végbemegy az egyetem újjáalakításának szentelt emlékünnep melyet a beteges 
királynő jelenlétével már nem emelhetett. Az emlékünnepélyről két kép volt 
kiállításunkon, melyeket a 72. és 73. lapon közlünk. II József császár 1783-iki 
rendeletével az egész egyetemet Budáról Pestre tette át. A pesti egyetemnek 
I. Ferencz idejében való épületét kiállításunk bemutatta és 75. lapon ezt mi is 
közöljük. Ezóta itt szolgálja és fejleszti a hazai tudománjrí, neveli és oktatja 
a nemzet ifjúságát és híven osztozik a nemzet sorsában. Az 1848-iki törvény 
egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága alá helyezi; egy 1850. február 
15-iki rendelet meg az osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter hatósága alá 
veti. Egyetemünk önkormányzati jogait csak 1860-ban kezdte ismét gyakorolni. 
Ezóta a tagjaiban, szervezetében és kormányzatában rejlő erővel él, fejlődik 
s viszi előbbre nemzeti művelődésünket.

Az 1777-iki »Ratio Educationis« értelmében, a gimnázium elvégzése után 
kétéves filozófiai, erre kétéves jogi tanfolyam következik. így alakulnak 
meg a liczeumok és a jogakadémiák. Az 1850-iki rendelet, vagyis az »Ent
wurf« szerint a kétévi filozófiai tanfolyam beolvad a gimnáziumba; a jog 
meg három évre terjed. A provizórium idején (1861) a vidéki jogakadémiák
ból királyi jogakadémiák lesznek. Ilyent látunk Kassán, Pozsonyban és Nagy- 
Váradon. Egerben és Pécsett meg püspöki jogakadémiák keletkeznek.

Az iparoktatás érdekében állít föl Mária Terézia 1770-ben Budán egy 
királyi rajziskolát; 1777-ben meg a »nemzeti rajziskolát« hozza létre. II. József 
császár 1783-ban elrendelte, hogy a nemzeti iskolákkal kapcsolatban vasár
napi rajziskolákat állítsanak, a melyek látogatása a mesterinasok kötelessége. 
Ugyanekkor egész tanügyi munkálatot is tesz közzé, a mely szerint rajz
iskoláink később szervezkedtek. Az 1806-iki »Ratio Educationis« az ipar és
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kereskedelem érdekeit is szemmel tartja, midőn a számtan és a kereskedelmi 
könyvvitel előadását épen ezen czélzattal Írja elő.

Mérnökeink kiképzésének első csiráját azon mérnöki intézetben látjuk,

melyet 1782-ben Budán az egyetemhez kapcsolva állítottak föl. Egy magyar 
műegyetem eszméjét már az 1832/36-iki országgyűlés fölvetette, de Ő Felsége 
kijelentette, hogy ezen kérdésben nincs szükség törvényjavaslatra. Mind

A 
pe

st
i 

eg
ye

te
m

 I
. 

Fe
re

nc
z 

ki
rá

ly
 i

de
jé

be
n.



2 0 8

emellett is ezentúl sem szűnt meg a műegyetem utáni vágyakozás. Ennek 
azonban egyelőre csak a József-ipartanoda lett az eredménye (1844). Ennek 
képét, a tervezet szerint, látjuk Szterényi József »Az iparoktatás Magyar- 
országon« czímü munkájában (69. 1.). Az ipartanodával 1850-ben a mérnöki 
intézetet egyesítették, s a kettőből 1857. október havában kifejlődött a József- 
műegyetem.

Keletkeztek emberbaráti intézmények is. Ilyen a budapesti vakok (1825) 
és a váczi siketnémák (1802) intézete; a Teréz-árvaház Nagy-Szebenben 
Mária Terézia idejéből; a budapesti József-fiárvaház (1837), Erzsébet leány- 
árvaház és sok árvaház az ország különböző helyein.

Az 1848/49-iki szabadságharcz után az osztrák kormány központosító 
politikája a közoktatás terén is érvényesült. 1850-ben nálunk is életbe 
léptették az »Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich« czímü tanügyi rendszert. Ezt a magyar nemzet eredete, néme- 
tesítő iránya s erőszakolása miatt rokonszenvvel nem fogadhatta és meg nem 
szerethette ; pedig paedagogiai és didaktikai tekintetben messze fölötte áll a 
»Ratio Educationis«-nak. Nevezetes újítás benne, hogy szakit az egységes 
természetű középiskolával. Az alaki képzés mellett mérlegeli a gyakorlati élet 
követelményeit is. Ezért szervezi a gimnázium mellett a reáliskolát is. A gim
náziumban magasabb, átalános műveltséget akar adni a latin és görög nyelv 
és irodalom segítségével, hogy igy az illetők egyetemi tanulmányokra mehes
senek. A reáliskolától pedig megvárja, hogy az iparosoknak kellő előkép
zettséget adjon és a technikai pályára előkészítsen.

A gimnáziumot két tagra — al- és főgimnázium — osztja. Ezek mind
egyike négy-négy osztály s önmagában befejezett egész. Az oktatás közép
pontja a latin és görög nyelv, de kellő figyelemben részesülnek a reáliák is. 
Az osztályrendszer helyébe a szakoktatás lép ; s igy bővebb alkalom nyílik a 
tanári szakképzettségre, a melyhez alapot a tanári képesítés nyújt. Az érett
ségi vizsgálat behozatala a tanári tevékenységnek és a tanuló szorgalmának 
állandó támogatójává lesz.

A reáliskola szintén két tagból — alsó és felső — áll. Az alsóban, 
vagyis az alreáliskolában van két, három vagy négy évfolyam; a felsőben 
meg mindig három. 1865-ben 26 reáliskolánk volt. Népiskoláink száma meg 
1850—1858 között 2000-rel gyarapodott. Ezeket az 1855-ben kiadott rendelet 
szervezte.

Az »Entwurf« nagy figyelemben részesíti a valláserkölcsi nevelést; s 
épen ezért a vallásoktatásra heti két órát szab mindegyik osztályban. Tanul
mányi tekintetben meghatározza a legkisebb mértéket, melyet mindegyik 
intézettől megkövetel. Ez a lépés az iskolák vezetése, fölszerelése s az oktatás
sikere dolgában nagy hatással volt. Az iskola viszonyát meg a nagyközönség
hez bensőbbé tette s ennek érdeklődését fölkeltette az évvégi Programm 
(Értesítő), melyben a tanév nevezetesebb eseményeiről s a tanulók szellemi 
és erkölcsi előhaladásáról évenkint mindegyik tanintézet beszámolt s egyúttal 
a nagy közönséget érdeklő értekezést tett közzé.

Az »Entwurf« kora az októberi diploma megjelenésével (1860) lejárt.
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1861-ben egy ideiglenes tanterv lépett a helyébe. Ez azonban szemmel lát
hatólag hanyatlás volt az »Entwurf«-fal szemben. Magyarország felelős kor
mányának jutott a nemes feladat, — egy jobb, a nemzet érdekeinek és szel
lemének megfelelőbb közoktatási rendszer megteremtése.1

1 A jelenlegi középiskolai oktatásügyi szervezetet tanulságosan ismerteti F ináczy E rn ő  
>A magyarországi középiskolák múltja és jelene« czímü művében.

A közoktatásügy legújabb fejlődésével és állapotával jelen művünk II. kötetének a köz
oktatásról szóló részén kívül a VIII. kötete is tüzetesen foglalkozik.

.M a t l e k o v i t s  : M agyarország az ezredik évben. V. 1 4
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Bevezetés

Irodalom alatt egy nemzet írott és nyomtatott elmeműveinek összességét 
értjük. A magyar irodalmat nem egyedül a magyar nyelven írott könyvek 
képezik, hanem a magyar szellemnek mindazon alkotásai, melynek tárgya-, 
felfogása-, vagy előadásában megnyilatkozik a magyar nemzet lelke, gondol
kodása, érzése és képzelete. Ezért latinul írt krónikáink, legendáink, humanis
táink művei ép oly fontos és kiegészítő részei a magyar irodalomnak, mint 
a magyar nyelven fenmaradt emlékek, melyekkel együttesen élő emlékei a ma
gyar históriai felfogásnak, a magyar életnézetnek, a magyar szellemi törek
véseknek.

A magyar irók voltak minden korban a nemzeti eszmének legelső har- 
czosai, ők voltak a művelődésnek legnemesebb munkásai, ők voltak a nyu- 
goti műveltség közvetítői, meghonosítói, szóval egész szellemi életünk, haladá
sunk valódi s egyedüli letéteményesei. írtak magyarul, hogy magyar testvéreik 
lelkét saját lelkűk kincsével gazdagítsák; írtak latinul, hogy a haza határai 
között élő idegen nyelvű honpolgárokat oktassák, saját műveltségük részeseivé 
avassák s a művelt külföldnek a .magyar nemzet szellemi életét, törekvéseit 
s alkotásait bemutassák. Az ekképen értett magyar irodalmat mutatta be 
a honfoglalás ezeréves megünneplése alkalmából rendezett történelmi kiállítás. 
Miként maga a történelmi kiállítás szemléltető módon mutatta be hazánk 
művelődési fejlődését a maga jellemző főmozzanataiban, úgy ennek egyik 
lényege, kiegészítő része, az irodalomtörténet is nem egyszerűen és leiró 
alakban közölte a magyar irodalom történetét, hanem bemutatta korrendben 
azon írott és nyomtatott munkákat, melyekben megnyilatkozott a magyar írók 
gondolkozó szelleme. És ebben különbözött az irodalomtörténeti kiállítás fel
adata az irodalomtörténet írójának hivatása- és működésétől.

A történelmi kiállítás terve és feladata igy gondolatban igen egyszerűnek 
látszik, melynek megoldását mindenki könnyűnek véli, ámde egy nemzet kul
turális élete oly sok oldalú, hogy azt korhűen, szemléltető alakban és mégis 
egész terjedelmében bemutatni teljesen lehetetlen.
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Fokozta a nehézséget azon érintett körülmény, hogy - az irodalom- 
történeti szak csak egyik kiegészitő részét képezte az egész történelmi kiállí
tásnak s ezért úgy a kiállítandó anyag terjedelmére, mint a kiállítás módjára 
nézve is alkalmazkodnia kellett a történelmi főcsoport által előre meghatározott 
alakhoz s ennek keretébe kellett illeszkednie.

Ez okból az irodalmi kiállításnak átalánosabbnak kellett lennie s tartóz
kodnunk kellett a szakkiállítást jellemző aprólékos részletezésektől, hogy a 
könyvek kiállítása által a magasabb nézpont érvényesüljön.

Bármily vonzó- és fontosnak látszott a nyomdászat történeti fejlődésének 
bemutatása, vagy a könyvkészités iparművészeti előállítása, az irodalomtörté
neti magasabb szempontnak fel kellett áldoznunk a nyomdászat- és könyv- 
kötészetet mint iparvállalatot. A könyvek ugyanis itt mint korszakokat mozgató 
eszmék letéteményesei azon szellemben lépnek előtérbe, mint azokat az író 
termelő és gondolkodó lelke megvalósította.

Ezért főkép azon művekre fektettük a fősúlyt, melyek nemzetünk fen- 
maradásának, haladásának legfőbb tényezői voltak.

Főtörekvésünk volt azon írókat bemutatni, kik a hazát nemes lelkűkkel, 
nemzeti törekvéseikkel, klasszikus nyelvükkel, erős és lelkes magyarságukkal 
szolgálták és fentartották.

A történelmi főcsoport a kiállítás anyagát a nemzeti fejlődésnek meg- 
felelőleg nyolcz időszakra osztotta be. E beosztást, a mennyiben ez az irodalom- 
történet fejlődésével egybevágott, megtartottuk. Ellenben ott, hol akár a tér 
hiánya, akár az irodalmi fejlődés eltérése azt meg nem engedte, ott az eltérést 
egyes termek újjáalakításával igyekeztünk jellemezni és az összhang egységét 
fentartani.

Az igy adott keret határai közt azonban feltétlenül érvényesítettük az 
irodalomtörténet bemutatásának határozott czélját: tanulságossá tettük úgy a 
szemlélőre, mint a kutatóra.

Ezen czél elérése tekintetében három pontot érvényesítettünk. Először 
bemutattuk magát az írót; másodszor a könyvet mint iparművészeti tárgyat; 
harmadszor a könyvtárt, mint az irodalmi termékek megőrző helyét.

Szemlélhetővé tettük: miként fejlődött az írásból a nyomdászat s miként 
hatott ez hazánk könyvkötészetének fejlődésére.

Ezen utóbbi czélt feltétlenül elértük; ellenben azon magas czélunkat, 
hogy irodalmi termékeink kiállításával magukat az írókat jellemezzük, csak 
megközelítőleg értük el, miként a művész ecsete avagy vésője is csak halvány 
képét adja az általa megörökített szellemnek; mert szellemet nem anyaggal, 
hanem csak szellemmel lehet. megértetni, bemutatni, megörökíteni.

Ezért a kiállított anyag sorrendé szerint megszólaltatjuk a régmúlt idők 
krónikásait, a sima nyelvű, finom szellemű humanistákat, a szenvedély láng
jában lobogó hitvitázókat, Rákóczy fegyverbe öltözött kortársait, a nyelvünkért 
magasra hevülő testőröket, hevesen, de nemesen dobogó szívű klasszikus 
íróinkat, hazánknak ezen emlékeiben megőrzött ezeréves küzdelmeit; hogy 
dicső elődeink példáján és kitartásán okulva, buzdításán lelkesülve, új erőt 
merítsünk a reánk váró küzdelmekhez, reménynyel és bátorsággal küzdjünk
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mi is az új kor legnemesebb fegyverével: a szellem termékeivel. Ez a magyar 
nemzet hivatása hazánkban ; egyedül ez képes a magyar nemzetet nagygvá, 
dicsővé és boldoggá tenni.

*  *  *

Mielőtt kiállításunk részletes bemutatására áttérnék, szükségesnek tartok 
még néhány oly megjegyzést tenni, «mely mig egyrészről az egész keret vilá
gosabb megértéséhez nagyban fog hozzájárulni, másrészről pedig azon irány
elvről akarok beszámolni, mely szemeim előtt lebegett az irodalmi kiállítás 
ismertetésénél.

Nem akarok irodalomtörténetet Írni, csak a kiállítási anyagot a rendel
kezésemre állott határok közt akarom leírni és megörökíteni.

A kiállított anyag egy része itt-ott átlépi a magyar nemzeti irodalom- 
történet fogalma alá eddig rendszerint sorolt anyag határait, a mennyiben 
élénk képet nyújt nemcsak a középkori könyvtáraknak tartalmáról; de 
azok belső fölszerelését utánzatban be is mutatja. Ezenkívül a XV. és XVI. 
században külföldön működő magyar nyomdászok termékeinek oly nagy sora- 
zatát tárja a szemlélő elé, milyenben eddig sehol sem volt bemutatva. Ugyanez 
mondható az e korból reánk maradt térképírásnál, melylyel eddig a szakkörök 
is oly keveset foglalkoztak.

Ép igy vagyunk a XVI. századbeli külföldön élő magyar nyomdászok 
termékeivel, valamint az e korból reánk maradt magyar térképeinkkel, melyek
kel eddig csak keveset foglalkoztak s itt egy egész kis gyűjtemény állott 
a kutató rendelkezésére.

Midőn magát az írót vagy műveit ismertetem, a fontosabbaknál fölemlí
tem a kiállító nevét is, a mit a későbbi kutatásra vagy a könyv provenien- 
cziájára nézve is felette fontosnak tartok.

A XVI. századtól kezdve bemutatott magyar írók műveinek legnagyobb 
része első kiadásban lett bemutatva. Ott, hol ez lehetséges nem volt, ennek 
hiányát a szerző eredeti kézirata helyettesítette. Az egykorú kiadások e díszes 
sorozata az irodalmi kiállításnak egyik legszebb érdekességét képezte.

Az egész keretet a magyar írók arczképei és szobrai zárták be. Itt lát
tuk őket letekinteni az ő műveikre. S ha a kép, melyet magunknak a kiállí
tásról alkottunk, minden vágyaikat nem elégíthette is ki, de bizonynyal jól 
esett látniok, hogy a szellem a régi s törünk most is, mint ők — előre.

I .  A  h o n f o g l a l á s  é s  a  v e z é r e k  k o r a  S z e n t - l s t v á n í g .
»Az irodalomban nyilatkozik meg a nemzetek szellemi élete. Ezért, midőn 

valamely nemzet műveltségét kívánjuk megismerni, első sorban irodalmát 
tanulmányozzuk. Nincs érdekesebb, mint eleink érzelmeit, gondolatait ismerni, 
ebből tudjuk meg, mit szerettek, minek örültek, mi lelkesítette őket, feszitette 
keblüket, mit gyűlöltek és kárhoztattak.«1

1 Bodnár Zsigmond. Magyar irodalomtörténet.
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Sajnos, ezen korból nem bírunk oly irodalmi emlékeket, m e t y e k  közvetet- 
lenül őseinktől származtak volna, hazát szerző eleink folytonos harcz és hábo
rúban éltek, eszméiket vérrel, fegyverrel Írták fel a történet lapjaira.

A honfoglalás előtti és a reá vonatkozó adatokat külföldi írók jegyezték 
fel számunkra, szóltak a magyarok harczi dicsőségéről, gyakran eltorzítva azok 
szokásairól és jelleméről. Ez adatok részint eredetben, részint későbbi átírá
sokban maradtak fenn. Ilyenek: 1. A fuldai évkönyvek (Annales Fuldenses): 
a 892—896., 898. és 900-iki évek eseményeire világot vető forrásmunka.

2. Regino krónikája a X. századból. Legrégibb kéziratos példánya a 
müncheni kir. könyvtárban.

3. Luitprand Antapodosis krónikája a X. századból ugyanott.
4. Ekkehard, Casus Sti Galli, mely a magyaroknak a szent-galleni kolos

torba való betöréséről szól. Eredetije a St.-Galleni kolostor könyvtárában.
5. A freisingeni följegyzés a X. századból. Münchenben.
6. Vita Sanctae Viboradae. X. század ugyanott.
7. Annales St. Galli. (Annales Alemanici.) Az első magyar betörésekre 

vonatkozó egykorú kútfő. X. századból. Megvan a Zürichi állami levéltárban.
8. Corvejd Wittichind szász évkönyvei, mely a merseburgi és augsburgi 

csatát írja le. Legrégibb kézirata a XII. századból. Megvan a drezdai kir. 
könyvtárban.

9. Leo Marsicanus Montecassinoi krónikája, fontos részleteket tartalmaz az 
olaszországi portyázásról. Eredeti kézirat a XII. század végéről, megvan 
Münchenben.

10. Piligrin püspök levele 974-ből a magyarok megtéréséről; XII. századi 
másolat. Megvan Bécsben a cs. és kir. könyvtárban.

11. Merseburgi Thietmar krónikájának VIII. könyve. Megvan a drezdai 
kir. könyvtárban.

E kútfők igen nagy fontossággal bírnak hazánk történetére nézve, mind- 
azáltal nem voltak kiállíthatok, egyfelől azért, mert megszerzésük oly sok 
nehézségbe ütközött, hogy ez nem állott arányban a kiállításuk által elérhető 
czéllal; másfelől oly széles alapokat adott volna a kiállításnak, mely annak 
jellegét egészen megváltoztatta volna.

Ezek helyett kiállítottuk a gyulafehérvári gróf Batthyány-köityvtárból a 
román kápolnában elhelyezett arany evangéliumot (Codex aureus. IX. sz.); ez 
szent Máté és Lukács evangéliumát foglalja magában, pazar fénynyel és fejlett 
műizléssel; nemcsak jelenlegi birtokosának legfőbb kincse, hanem az ország- 
összes könyvtárainak legfőbb dísze.

II. S z e n t  I s t v á n t ó l  a z  Á r p á d h á z í  k i r á l y o k  k í h a l t á í g ,  1 0 0 0 — 1 3 0 í - í g .
Árpádházi királyaink emlékét a magyar nép ma is a legélénkebb kegye

lettel őrzi. Az Árpádok vérére való hivatkozás erősebben dobogtatja meg a 
magyar szíveket. A nemzeti egység és függetlenségre való visszaemlékezés a 
legszerényebb emléket is megszenteli, bármily távol vonatkozással bírjon is az 
Árpád-dinasztiára.
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A magyar királyság, melyet szent István király alapított, a keresztény 
hit felvétele által Rómához és a műveltebb nyugathoz vonzódott. Kétségen 
kívül biztosítva lön ez által a magyar nemzet fenmaradása, ámde a keresz
ténység eszméi nem kedveztek a nemzeti irodalomnak.

Az egyház átalánositó iránya bénitólag hatott a nemzeti irányra s a 
magyar nyelv helyét ezentúl a latin foglalta el. Királyaink törvényei és adomány
levelei, biráink Ítéletei latin nyelven készültek, ez volt iskoláink nyelve is.

Az eszmék, melyek az Árpádok korszakát betöltik, nem magyar talajon 
támadnak, nem itt érlelődnek, a nemzet a keresztény vallással egyetemben 
átveszi a keresztény eszméket, melyek a fejlettebb nyugatot mozgatják. 
Mesterei, tanítói, papjai mind idegen elemet hoznak magukkal és a magyar 
egyediség elmerül az átalános kereszténységben.

Magyar nyelven irt emlékeink az Árpádok korából igen szegényesek. 
Művelődési állapotunk felismerése tekintetében külföldi száraz krónikásokhoz 
kell fordulnunk. Legfontosabb emlékünk a XII. századból az úgynevezett Bécsi 
képes krónika és Béla király névtelen jegyzőjének »Gesta Hungarorum« czím 
alatt a XIII. századból származó történeti feljegyzései; e két munka hazai 
történetírásunknak legbecsesebb kútforrása. Mind a két munka eredetijét a 
bécsi udvari könyvtár őrzi. E két munkát azonban nem lehetett a kiállítás 
számára megszereznünk.

A tényleg kiállítottak közül legbecsesebb Hartwig regensburgi érseknek 
szent István királyunkról irt legendája egykorú másolatban. A 'szentkereszti 
czisztercziták hártyakéziratban szintén kiállították Hartwig legendáját, ez 
azonban úgy terjedelemre, mint az irás jellegére nézve különbözik az emlí
tett példánytól.

A középkori hiteles helyek hazánkban átalában elpusztultak, igy azok 
elveszett kincsei helyett bemutattuk a pannonhalmi »Liber Ruber«-t, mely 
vörös könyv neve alatt ismeretes, XIII. századbeli kézirat, a főapátság kiváltság- 
leveleinek másolatait tartalmazza 1000—1240. évig. Kiállítottunk egy ezen 
korból származó igen becses könyvtábla-díszt.

Miután az e korból fenmaradt irodalmi emlékeink száma oly csekély, hogy 
azokat önállóan szerepeltetni nem lehetett, ennélfogva ki akartunk terjeszkedni 
azon emlékekre, melyek nem Írattak ugyan nálunk, de e kort kiválóan jellemzik. 
A történelmi kútfők egész sorozatát állítottuk össze, melyek úgy történelmi, 
mint irodalmi szempontból is kiváló fontossággal bírnak. Hogy pedig az annyi 
szorgalommal és bibliográfiái pontossággal összeirt kútfőinket, melyeket fel
állított programunkba felvettünk, a kutatók számára) hozzáférhetőkké tegyem, 
rövid főbb jellemző vonásaiban közlöm azokat úgy, mint a programunkban 
felvettük.

1. Halotti beszéd és könyörgés a XIII. sz. első feléből, mint legrégibb magyar 
nyelvemlék. Megvan a M. N. Múzeumban.

2. Decretum S. Stephani, XII. századi kézirat, melynek 119—126. lapjain olvas
ható a decretum. Megvan az admonti benezések könyvtárában.

3. Vita S. Emerici ducis. Megvan a reuni cziszterczita-kolostor könyvtárában 
a 69. számú codexben.



2 1 8

4. Szent Gellért életirata.
5. Legenda S. Ladislai. Bécsi udvari könyvtár. 3662. sz. alatt.
6. Passio S. Adalberti a XII. századból. Megvan a heiligenkreutzi cziszterczita- 

kolostor könyvtárában a 12. sz. codexben.
7. Esztergomi rövid krónika. Rövid följegyzéseket tartalmaz több magyar király

ról egész II. Istvánig. XII. századból. Megvan az esztergomi főegyházmegyei könyv
tárban.

8. Adnotationes chronologicae saeculi XII et XIII. Megvan a M. N. Múzeumban.
9. Albericus Világkrónikája. Megvan a párisi Nemzeti könyvtár 4188. számú 

codexében.
10. A bécsi domonkosok krónikájának folytatása. Megvan a müncheni kir. könj'v- 

tárban. 49. sz. Codex 335—341. lapjain.
11. Freisingeni Ottó krónikája, mely 1108—1146-ig említ magyar dolgokat. 

XII. sz. kézirat. Megvan a gráczi egyetemi könyvtárban 42., 63. hártyacodexben.
12. Gesta Friderici, az előbbitől. Fontos a magyar alkotmány történetére. A codex 

1160-ban Íratott. Megvan a müncheni kir. udv. könyvtár 19., 411. számú codexében.
13. Cosmae Chronicon Boemorum. 1108., 1109. és 1118. évek történetére fontos 

adatokat tartalmaz. XII. sz. kézirat. Megvan a lipcsei könyvtárban »Liber b. M. vir
ginis in Huysburg« czím alatt.

14. Annales Admuntenses. Több rendbeli magyar vonatkozású följegyzéssel. 
Megvan az admonti benczések könyvtárában az 501. számú codexben.

15. Historia Annorum 1264—1279. Fontos adatokat tartalmaz Ottokár és a 
magyarok közti viszonyra. XIII. sz. Megvan a bécsi udvari könyvtár 373. számú 
codexében.

16. Herimanni Augiensis Chronicon a XI. század végéről. Megvan a karlsruhei 
herczegi könyvtárban.

17. Dávid király zsoltárai. Egyetlen ereklye, mely Árpádházi királyaink könyv
tárából reánk maradt. Megvan a M. N. Múzeumban,

18. Psalterium Gertrudis. Imádságos könyv a XII. századból. Megvan a cividalei 
káptalan könyvtárában.

19. Psalterium. A naptári részben magyar vonatkozású följegyzéssel. Megvan a 
gyulafehérvári gróf Batthyány-könyvtárban.

20. Psalterium Hermanni Lantgravii Turing. II. Endre és Gertrud királyné arcz- 
képével. Megvan a hallei egyetemi könyvtárban.

21. Magyar Missale 1228 előttről. Megvan a M. N. Múzeumban.
22. Magyar Missale a XIII. századból. Megvan a német-újvári ferencziek könyv

tárában.
23. Gutkeled biblia. Az admonti benczések könyvtárában.
24. Szent Erzsébet herczegasszony imádságos könyve, mely jelenleg a cividalei 

káptalan tulajdona.

I I I .  A  v e g y e s  h á z b e l í  k i r á l y o k  a l a t t  a  m o h á c s i  v é s z i g .
1 3 0 1 — 1 5 2 6 - ig .

Az Arpádház kihaltával hazánkat az anyagi és szellemi sülyedés örvé
nyének széléről Róbert Károly és Nagy Lajos királyaink uralkodásának kor
szaka menti meg s a hatalom és fény soha nem remélt magaslatára emeli’
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Az Anjouk nyitják meg azon fényes korszakot, mely Mátyás király uralko
dása alatt éri el delelő pontját s halála után századokon át a szomorú hanyatlás 
homályába burkolja nemzetünket. Az Anjouk alatt a magyar korona fénye 
beragyogja Európát s a magyar név tiszteletet s dicsőséget vív ki a maga 
számára. Új szellemet is hoznak magukkal Olaszországból, a humanizmust, 
melyet a Mediciek nagy buzgalommal ápoltak s terjesztettek s melynek leg
magasabb képviselői olasz földön Dante és Petrarca.

E szellem csakhamar nálunk is nagy hódításokat tesz, lelkesednek érte 
az egykorú főpapok, kik tanulmányaikat olasz egyetemeken végezve, itthon 
az új nézeteknek buzgó apostolaivá lesznek. E szellemi mozgalomnak köszöni 
létét a pécsi egyetem, melyet Nagy Lajos király az 1347. évben létesít s 
mely két századon keresztül tűzhelye marad a magasabb magyar művelt
ségnek.

Nemzeti és népies irodalmi termékeinken még nem látszik meg az új 
szellemi áramlat hatása. A hegedősök és regőczök a nemzet hősei s a mon
dák halhatatlanairól énekelnek. Kis Károly meggyilkolása, Kont és harmincz 
bajtársának vértanusága, a Zách-család tragédiája adnak megragadó tárgyat 
költőinknek. Ellenben a hitélet ápolására hivatott szerkönyveken és a köny
vek művészi kiállításán meglátszik a renaissance finomságának pecsétje.

Az 1377. évben készült esztergomi Missale a hazai könyvfestés leg
régibb terméke. Határozottan tudjuk, hogy Nagy Lajos király uralkodása alatt 
készült a pozsonyi székesegyház számára. Irta és festette Stefi Henrik pozsony- 
megyei csukárdi plébános. Számos, feltűnően szép tollrajz és miniatűr ékesíti 
a becses könyvet. Kiállította a gyulafehérvári gróf Batthyány-könyvtár.

A »Lelkiismeretről« írt asketikus könyvet Lórin pozsonyi prépost má
solta le az 1386. évben, műbecsén kívül érdekessé teszi a könyvet, hogy 
kolofonjában fel van említve Durazzói Károly halála. Kiállította a pozsonyi 
társaskáptalan.

A kiállított magyarországi misekönyvek közül felemlitést érdemel az, 
melyet Miskolczy László 1394-ben másolt. íróját s készítése idejét maga a 
misekönyv igy Írja le : »Explicit liber missalis per manus Ladislai de Mis- 
kolch. Anno Domini Millesimo CCC° et nonagesimo IV0«. Kiállította az egri 
érseki könyvtár.

Ezeken felül még tizenegy egyházi szerkönyv volt kiállítva, melyek 
közül különösen érdekes a latin-német-lengyel szövegű zsolozsmás-könyv, 
mely állítólag Mária királynőnek tulajdonát képezte. Kiállította a szt. Floriani 
szt. Ágoston rendházának könyvtára.

Az egyházi hórák elimádkozására rendelt könyv »Capitula ad horas 
diurnas«. Ezt az 1367. évben Benedek Pál másolta, mint ezt a naptárban 
április 8-ika alatt található jegyzet mondja: »Obitus Pauli Benedicti anno 
Domini Millesimo CCC° sexagesimo septimo, qui hunc librum propria manu 
scripsit«. Kiállította a gyulafehérvári gróf Batthyány-könyvtár.

A humanizmus hatása irodalmunkban a XIV. század második felében 
kezdett jelentkezni.

A humanizmus az ó-kori klasszikus irodalmat ismerte el mesterének,
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tanítójának. Az évszázadok óta elhanyagolt, sőt feledésbe ment görög és 
latin remekírók olvasása nemcsak érdekelni kezdette a szellemeket, hanem 
nagy szellemi élvezetet is okozott a vele foglalkozóknak. Az irói tehetség és 
hajlammal bírókban felébredt a vágy, hogy a görög és latin remekírókat 
tárgy, eszmemenet és formában utánozzák, velük nemesen versenyezzenek, sőt 
ha lehet, felül is múlják.

Az irodalom iránya e törekvések hatása alatt átalában elveszi ette nem
zeti jellegét, az átalános emberi, a nemzetközi vonás érvényesült benne, úgy 
a gondolkozás, mint a gondolat kifejtésének terén.

E törekvés folytán a fejletlenebb magyar nyelv a háttérbe vonult, a 
klasszikus latin nyelv érvényesült a szellemi közlekedés s alkotás minden 
terén, s igy a szorosan vett magyar nemzeti irodalom elhomáfyosult a világ- 
irodalom mellett.

A magyar humanisták feje s valódi büszkesége nálunk Janus Pannonius, 
tulajdonképen Csezmicei János, ki nevét szülőföldétől, Csezmicetől vette. 
Nagybátyja, Vitéz János, korán felismerte a benne szunnyadó fényes tehetsége
ket és Ferrarába küldi őt a hires Guarinohoz, hol kora leghirnevesebb férfiaival 
ismerkedik meg s örök barátságot köt Galeotti-val, kit később magával hozott 
s Mátyás királyunknak bemutatott.

Nagybátyja pártfogása és saját jeles tehetségeinek révén harmincznyolcz 
évre terjedő életének rövid tartama alatt fényes pályát futott be. Művei, 
epigrammáival egyetemben meghaladják a négyszázat. Osztozott Vitéz János 
esztergomi érsekkel a fényben s dicsőségben, mely ezt körülvette, de osztozott 
vele a humanizmus iránti lángoló szeretetben is. Előmozdította az érseknek 
azon magasra irányuló törekvését, hogy könyvtárában a tudomány minden 
ága képviselve legyen. E szolgálata közben szellemesen enyeleg a tudós 
főpappal s kedves humoru levelekben játszik könyvtárgyűjtési szenvedélyével.

»Azt kívánod« — írja egyik levelében, — »hogy könyveket küldjék ? 
De vájjon nem eleget küldöttem-e már is ? Csak görög könyveim maradtak 
meg, a latinokat mind elvittétek. Istennek hála, hogy járatlanok vagytok a 
görög nyelvben, különben a görög könyveket sem hagytátok volna meg. De 
ha megtanultok görögül, én azonnal a héber nyelvet sajátítom el és -héber 
codexekből állítok össze könyvtárt . . . Ha annyira vágytok a könyvek után, 
úgy ne foszszatok meg azoktól másokat, főleg olyanokat, kiknek amúgy is 
kevesebb könyvük van, mint nektek. Hisz Olaszország el van árasztva 
könyvekkel, hozassatok onnan, a mennyit tetszik. Küldjétek pénzt Firenzébe. 
Az egyetlen Vespasian képes titeket kielégíteni. Gazdag könyvtárának szép 
codexeit maga javította, ezen javítások után ismerjük fel szétszórt könyveit. 
Azon példányokon, melyeket maga készíttetett, rajta van saját czímere, sőt 
Magyarország czímere is, de ezek már nagyrészt át vannak festve s igy leg
gyakrabban fel sem ismerhetők.«

Vitéz Jánoson és Janus Pannoniuson kívül a humanizmus ápolói, párt
fogói és terjesztői voltak a Mátyás király udvarában tartózkodó olaszok, a 
magyar főpapság javarésze, több főúr, kiket a humanisták részint leveleikkel 
kerestek fel, vagy pedig részint mint maecenások szolgálták az ügyet, avagy
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nevezetes cselekedeteik megiratása, nekik felajánlott munkák elfogadása által 
léptek velük szellemi közösségbe. Ezek együttesen alakították ama kört, mely
nek megmaradt emlékei alkotják azt a képet, mely humanizmus néven jelzi 
hazánk azon korbeli művelődési állapotát.

Janus Pannonius művei közül a következők voltak kiállítva:
Jani Quinqueecclesicnsis Episcopi Epigrammata. Cracoviae, 1518.
Joannis Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis poetae et oratoris Panegyricus. 

Bologna, 1522.
Sylva Panegyrica ad Guarinum Veronensem praeceptorem suum. Basileae, 1518.
Panegyricus. Venetiis, 1553.
Lusus et epigrammata. Opera Joannis Sambuci Tirnaviensis Pannonii. Patavii, 1559.
Poemata. Hártyakézirat a XV. századból. Kiállította Apponyi S. gróf. Lengyel.
Vitéz János könyvtárából ki volt állítva :
Miklós modrusi püspök bölcseleti műve ; hártyakézirat a XV. századból.
Plinius leveleinek 1—7. és 9. könyve.
Tribrachus ekklogái, melyeket János esztergomi érseknek ajánlott; hártyakézirat 

a XV. századból.
Sz. Jeromos művei. Hártyakézirat.
Vegyes egyházi kéziratok a XV. századból.
Seneca a jótéteményekről írott hét könyve. Cs. és kir. udvari könyvtár.
Franciscus de Mayronis Quaestiones czímü műve.
Michael de Hungara (Magj^ar Mihály) Evagatorium. Argentínáé, 1503.
Evagatorium. Argentínáé, 1516.
Evagatorium. Coloniae, 1503.
Sermones tredecim universales praedicabiles. Argentinae, 1490.
Sermones. Coloniae, 1495.
Sermones. Coloniae, 1498. Kiállította Apponyi S. gróf. Lengyel.
Vetési László. Oratio ad Summum Pontificem Sixtum IV. pro obedientia, nomine 

domini Mathiae, Hungarorum regis.
Jacobus Montanus. Szent Erzsébet élete. 1521.
Tyrnavini Martini opusculum ad Regni Hungáriáé Proceres. Viennae. 1523. Kiállí

totta Apponyi Sándor gróf. Lengyel.
Bartholomae Pannonia comoedia. Viennae, 1516.
Georgius de Hungária, Arithmetica. S. 1. 1499. Kiállította a hamburgi városi 

könyvtár.
Michael de Hungária. Biga salutis. 1488.
Sermones. Argentinae, 1487.
Nicolaus Episcopus Modrusiensis. Oratio in funere Petri Cardinalis XV. sz.
Aegidius Columna. Quodlibet. Simon ágostoni szerzetes kiadása. 1481.
Theoremata. 1481.
Caraciolus szent beszédei. Beatrix királynőnek ajánlva. 1489.
Massilius Ricinus humanista, a dunai társaság tagjának műve. 1498. Kiállította 

Ráth György Budapest.
Constitutiones novae familiae Hungáriáé. 1499. Kiállította a gyulafehérvári gróf 

Batthyány-könyvtár.
Exemplo et Copia de la lettere de Re de Hungária al Turco. 1523.
Cybeleus Valentinus (Hagymásy) Opusculum de laudibus et vituperio vini et 

aquae. A munka Szathmáry György pécsi püspöknek van ajánlva. A szerző művét 
Macedóniai László esperes barátjához, a későbbi váradi püspökhöz intézi.
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Nicolaus de Mirabilibus. Disputatio. Florenz, 1489.
Camers János distichonja Verbőczy Istvánhoz. 1514.
Celtes Konrád humanista. De amore. 1502.
Temesváry Pelbárt. Stellarium Coronae. A boldogságos szűz igen szép képé

vel. 1477 ? Kiállította Ráth György Budapest.
Nicolaus de Farnad. Descriptio urbis Hierusalem. 1490 körül. Kiállította a buda

pesti egyetemi könyvtár.
Bergomensis. De claris mulieribus. Beatrix királynőnek ajánlott mű, a nők dicsé

retéről. 1497. Gyönyörű czímképpel.
Petrus Niger. Stella Maris. 1477.
Petrus de Bártfa. Mamotrectus magyarázatai. 1478. Magyar nyomdászat terméke. 

Kiállította Ráth György Budapest.
*  *  *

A humanizmus első hatása alatt létrejött szellemi termékek, melyeket 
kiállításunkban bemutattunk s itt felsoroltunk, az irodalmi termékek tartalmát 
s irányát, valamint az Írott s festett kö^^vek díszességét tekintve, a múlthoz 
képest nagy haladást mutatnak. A folytonos és állandó összeköttetés, melyben 
a magyar humanisták az olaszokkal állottak, idők folytán nálunk is bővebb 
s szebb gyümölcsöket termettek.

A hatás az átalános közszellemre nálunk nem volt ugyan olyan erős, 
mint a külföldön ; ennek okát azonban nem a magyar szellem reczipiáló, vagy 
teremtő képességének hiányában szabad keresnünk, hanem kizárólag abban, 
hogy nálunk hiányzottak a nagyobb városok s igy hiányzott a művelt, gazdag 
és nagyszámú polgári elem, mely a főrangú körök eszmeáramlatát a nép 
szélesebb rétegeibe vitte volna át. Megvolt azonban nálunk is a gondolkodás, 
az érzelem s az életfelfogás minden terén az a vágy, mely szakítani kívánt 
a középkort jellemző és bénító világnézettel.

Műveltség után epedő társadalmunk meglátta korának életszükségleteit s a 
renaissance szellemében feltalálni vélte azt az erőt, mely az egyéni szabadságot 
lebilincselő korlátokat szét tudja törni s azért mohó kézzel nyúlt a művelődés 
eszközei után.

A tudomány és művészet iránti meleg érdeklődést nagyban fokozták a 
külföldi egyetemekről hazatért ifjak, kiket a renaissance kápráztató szelleme 
elbájolt, s kiknek legfőbb vágyát képezte ennek talaját nálunk előkészíteni 
s szellemét átplántálni.

Főpapjaink s főuraink udvarában már derengeni kezdett egy fényesebb 
jövőnek hajnalpirja, mely a napfelkeltét előre jelezte. Fel is kelt e fényes nap 
a Hunyadi-házban, melynek neve oly annyira egybeforrt a magyar dicsőséggel 
s a renaissance szellemének szeretetével.

Hunyadi János az országkormányzás súlyos gondjai, hosszas hadviselései 
közben talál időt s alkalmat arra, hogy a humanistákkal érintkezzék, hogy 
örömet találjon azon könyvekben, melyeket Poggio küld számára. 1

Fiát, későbbi nagy királyunkat, nevelője és mestere Vitéz János, akkor 
meg váradi püspök vezeti be a humanista tudomány renaissance művészet

1 Ábel. Adalékok.
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ismeretébe, mi az ifjú fogékony lelkében nem képzelt magasságra lobogott 
fel. Ő nem lett, mint sok más humanista, a formában rejlő bájaknak szolgai 
utánzója, melyeknek keretei között émelygősségig menő udvaronczok az 
igazság rovására magát a valóságot elhomályosították, hanem önállóan dol
gozta fel a renaissance ideálját s azt előbb mint tudományt művelte és ke
zelte, azután pedig mély belátással eszközül használta arra, hogy vívmányaival 
az ország és saját személyes hatalmát és dicsőségét emelje. Ezen hatalmi 
s egyúttal kulturális politikának volt egyik eszköze azon fényes udvartartás, 
melylyel Európa összes uralkodóit a tudomány és művészet ápolása és sze- 
retete által felülmúlta, mert ennek leghivatottabb hazai és külföldi művelőit 
maga köré gyűjtötte.

Mátyás visegrádi palotáját földi paradicsomnak nevezi a pápa követe, ez 
s az általa alapitott Korvina örök dicsőségére vált a művészetet s tudományt 
kedvelő szellemének.

A Korvina alapítása volt a magyarországi könyvtárak betetőzése.
Ha a könyvtárak a műveltségnek jelző táblái, úgy e szempontból kiindulva 

méltán mondhatjuk, hogy hazánk e téren is lépést tartott a művelt külfölddel.
Már az Árpádok korából, a XI. századból ismerünk oly kisebb-nagyobb 

könyvgyűjteményeket, melyeket köznyelven könyvtáraknak neveztek. Ilyenek: 
a pécsváradi, pannonhalmi és bakonybéli monostori könyvtárak.

A XIII. századból ismeretes a veszprémi káptalan könyvtára, melynek 
értékét IV. László háromezer márkára becsüli.

Az Anjou-korból nevezetes Nagy Lajos és Mária királyné könyvtára, 
melynek egyik büszkesége, a bécsi képes krónikának nevezett történeti mű, 
reánk is maradt. A XV. századból nevezetességre tett szert a pozsonyi káp
talan könyvtára, mely egykorú feljegyzések szerint nyolczvanhárom kézirattal 
dicsekedett.

Ha ezekhez csatoljuk a bártfai, lőcsei, eperjesi és kassai könyvtárakat, 
valamint a bányavárosok: Besztercze-, Körmöcz- és Selmeczbánya könyvtárait, 
úgy középkorú könyvtáraink állapotával teljesen meg lehetünk elégedve.

Nem szabad azonban felednünk, hogy középkori könyvtárainkat nem 
lehet a mai könyvtári mértékkel mérnünk, mert a törvényhatóságok könyv
tárainak legfőbb anyagát törvénygyűjtemények és helyhatósági rendeletek 
képezték, mely anyag azon kor testületében élőknek szükségleteit teljesen 
kielégítette. Az ilyen húsz-huszonöt darabból álló könyvgyűjteményt azután 
rendesen egy pazar gazdagsággal kiállított misekönyv egészítette ki, melyre a 
város tanácsosai hivatalba lépésök alkalmával s a peres felek törvénylátáskor 
szokták esküjüket letenni.

A törvényhatósági könyvtárakénál tartalmukat s kiállításukat tekintve, 
gazdagabbak és díszesebbek voltak a magánosok könyvtárai. Ezek közül már 
szóltunk Janus Pannonius és Vitéz János könyvtáráról, e helyütt hozzájuk 
teszszük Debrenthey Tamás zágrábi püspökét, melyek a fenmaradt emlékek 
után ítélve, díszes helyet foglalnak el hazai könyvtáraink között.

A könyvirást ezen korban az egyedüli hozzáértők, a barátok végezik 
azon fegyelmezettséggel és tisztasággal, mely oly jó összhangban volt csendes
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czellájuk és szemlélő életükkel. A hártyára vagy papírra irt könyv külső meg
jelenése átalában egyszerű, csak helyenkint ékesíti azt valami tusrajz. Kivételes 
számba megy a Bécsi képes krónika, melyben gyönyörű illusztrácziók láthatók 
s a szöveget történeti képek magyarázzák.

Vele versenj^re kél I. Ulászló imádságos könyve, melynek czímlapját a 
király miniature arczképe s czímere ékesíti. Az előbbit a bécsi udvari, az 
utóbbit az oxfordi egyetemi könyvtár őrzi.

Ezt a csendes világot, melyben zajtalanul foly a munka, rázta fel álmából 
a renaissance, átalakítva a nemzet társadalmi s politikai életét is.

A könyv történetében előbb a kézirat pazar fényű kiállítása lép előtérbe, 
utóbb a nyomdászat idéz elő egész forradalmat a tudomány és szellemi 
világban ; mind a kettőnek megmaradt emlékei, régi műveltségünk és nemzeti 
dicsőségünknek ékesen szóló jelvényei.

Mátyás a Korvina alapításával a humanisták legmerészebb álmait való
sítja m eg; udvara gyülhelye a humanista tudósoknak és művészeknek. 
Itt találjuk Zápolya Györgyöt, a szenvedélyes codex-gyüjtőt, az olasz földön 
nevelkedett Váradi Pált, Garázda Pétert, Geréb Lászlót, Dóczi Orbánt, a budai 
tanárok közül Ilkos Mártont, Petrus Nigert és Regiomontanust, az olaszok 
közül Ugoletti Tádé, Galeotti, a firenzei Brandolinust, kit a király többször 
küld követségbe; Bonfint, az udvari történetírót és a magyar humanisták vezér
alakjait : Vitéz János s Janus Pannoniust.

Ezek emelik az udvar fényét és terjesztik annak dicsőségét. E díszes 
társaság központja Mátyás király; országlási gondja között kedvteléssel foglal
kozik velük; elmélkedik és vitatkozik velük a kort mozgató kérdések felett; 
nemcsak maecenásuk a király, hanem mint a humanizmus alapos ismerője s 
művelője, magaslik ki közülök.

A Korvina, melyben Mátyás az itt említett tudósok és műkedvelőkkel 
oly szívesen időzött, konstrukcziojában magában foglalta az antik görög és római 
műizlés minden remekét. Érdemes vállalkozás lett volna a millennáris kiállítás 
alkalmából a Korvinát úgy felállítani, mint a mikép annak képét egykorú 
feljegyzések után ismerjük. De ez több oknál fogva nem sikerült. »Naldus 
Naldii Florentini Epistole de laudibus augustae bibliothecae ad serenissimum 
Mathiam Corvinum Pannoniae Regem«-czímü munkájában írja le a Korvinát 
Ugoletti informácziója alapján. Kiegészíti őt Bonfin, ki huzamosabb ideig tartóz
kodott Mátyás udvarában. Mind a két iró »Sacellum Sapientiae«, a bölcsesség 
templomának mondja a könyvtárt. Ezen két iró nyomán igy nézhetett ki a 
Korvina :

A könyvtár két teremből és egy a Dunára néző előcsarnokból állott. 
A termeket s előcsarnokot művészi festésű ablakok világították meg ; az egyik 
teremben voltak a latin, a másikban a görög és egyéb nyelvű kéziratok 
elhelyezve.

Az előcsarnok Mátyás király csillagvizsgáló terme, mely azonban a kor 
szokásához képest inkább babonás csillagjóslásra, mintsem tudományos kuta
tásra szolgált. Ezen terem menyezetére az égbolt volt festve azon pillanatban 
megörökítve, melyben Mátyást cseh királylyá választották. A teremben Ilkos
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Márton, a nagyhírű budai csillagász és Regiomontanus volt elfoglalva; ezeknek 
feladata volt a csillagok állásából a király cselekedetei s terveinek esélyeit előre 
kifürkészni, mert Mátyás nem fi'gott nagyobb vállalatokhoz, mielőtt csillagá
szainak jóslatait meg nem hallgatta.

A két terem dúsan aranyozott faragványokkal volt diszitve, az egyikben 
Mátyás király antik római ízlésű nyugágya állt, gyöngyhimzésü takaróval 
lefedve. A tudósok számára háromlábú székek (trypos) voltak elhelyezve, 
melyeknek mintázata Apollo templomából került elő s a királyéhoz hasonló 
szőnyegtakarókkal voltak bevonva.

A könyvek a kor szokásához képest állványokra voltak fektetve és 
lánczczal megerősítve. A könyveket a portól s a napfény behatásától arany
nyal áttört bibor takaró védte.

A könyv anyaga simított fehér hártya, melyen a sorok és betűk művészi 
rendben simulnak el. A capitulák aranynyal vannak bevonva, az inicziálék 
uralkodó színe vörös és kék.

A könyvek ornamentikái díszítése a könyvfestészetnek remekműve. 
A lapokon majd a növényvilág girlandjai futnak végig, közben változatos 
virágcsokrokkal, majd az állatvilágból veszi a festő motívumait. Kedvencz 
állatai a festőknek az őz, nyúl, párducz és sárkány.

Na^y gondot fordítanak az inicziálékra, ezek mythologiai vagy allegorikus 
képeket ábrázolnak ; közben egész tájképek és történeti jelenetek fordulnak elő.

Előfordulnak azonban oly könyvek is, melyekben az ornamentikái dísz 
egyúttal a szöveg magyarázatául is szolgál. E könyvek közé tartoznak : Dante 
Divina Comediája, Averulinus Architecturája és Valturius De re militari czímü 
munkája

A könyvek ily díszes kiállításához képest a könyvmásolás mesterségét 
kiragadják a barátok kezeiből, mivel azok készítéséhez rendszeres és művészi 
előképzés szükséges, ezert most már művészeknek képezi az életfoglalkozását. 
Firenzében, hűl a könyvmásolást rendszeresen űzik, jól felszerelt műhelyek 
állanak a művészek rendelkezésére. Oláh Miklós harminczra teszi azon firen
zei művészek számát, kiknek műhelyéből Mátyás király szerzi be könyvtára 
számára a munkákat. E művészek legjelesebbjei: Antonius, Sinibaldus, Anto
nius Bonfin, Georgius Cathedralis, Argilus Politianus, Joannes Francesco de 
Sancto Geminiano, Institoris Petrus de Abbatibus, Sigismundo de Sigismundis, 
Francesco de Cherico és Raguzai Felix.

Mivel ezen másolatoknál a művészek a fősúlyt a festészeti díszre helyez
ték s a szöveg úgyszóha gyárilag készült, azért ez telve volt hibákkal. 
A korrektori tisztet Firenzében, azon könyveknél, melyek Mátyás király szá
mára készültek, Naldus Naldius, itthon pedig Raguzai Felix végezte.

A leudís/esebben kiállított Korvinák Attavantes de Attavantibus keze 
alól kerültek ki, ezek közül huszonkét darabot ismerünk, melyeknek legszebb 
példánya a brüsszeli Korvin Missale, mely Mária királyné útján került oda. 
Utána a legtöbbet Francesco de Cherico készítette a királynak, melyekből öt 
példányt ismerünk.

A Korvm-cudexek kötésénél egy nagyon érdekes jelenséggel találko
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 15
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zunk, mely a könyv értékét s műtörténeti becsét a könyvkötészeti ipar szem
pontjából is emeli. A Korvina jellegét ugyanis annak kötése adja meg. Ha a 
kötések motívumait közelebbről vizsgáljuk, úgy szembeötlik, hogy ezek a 
XV. századbeli magyar hímzésekre vezetnek vissza s ezért a könyvkötés jel
lege teljesen magyar.

A Korvina kötése tehát útmutató könyvkötőiparunk számára, melyhez 
vissza kell térni s nemzeti iparművészeti szempontból a haladás fonalát ott 
kell felvenni, hol a' Korvinákban megszakadt.

Mátyás király könyveit kezdetben selyembe és bársonyba köttette, a táb
lákat arany-, ezüst- vagy zománczkapocs tartotta össze. Azonban a könyvtár 
alapításával egyidejűleg eltér ezen szokástól és a Korvin-codexeket jellemző 
bőrbe kötteti, a felső lapon Magyarország czímere ékeskedik, ezzel kívánja 
könyveit másokéitól megkülönböztetni. Az eddig felfedezett Korvinák ezen 
nézet jogosultsága mellett szólnak, mert a bársony- vagy selyembe kötött 
könyvek száma elenyészőleg csekély a rendszerint bőrbe kötött könyvek szá- 
mához képest.

A könyvek tartalma igazolja a nagy király törekvését, hogy a tudomány 
és művészet minden eszközével az átalános művelődést előmozdítsa. Könyv
tárában egybegyűjtve találjuk a költőket a történetírókkal; a bölcselők társa
ságában a csillagászat és építő művészet foglal helyet; a theologia művei az 
ókori klasszikusok társaságában várják a tudomány művelőit.

Hazánkfiai különösen a történeti munkákkal szeretnek foglalkozni; Phi
lippo Bergamensis írja, hogy a király is Curtius és Liviust szerette olvasni. 
Az olasz humanisták pedig Plátó filozófiájának tanulmányozására sarkalják 
azokat, a kikkel érintkeznek, mert Firenzében is egész kör alakult e nagy 
bölcselő műveinek kommentálására.

Marsilius Ficinus Mátyás királyhoz intézett leveleiben telve van Plátó 
magasztalásával. Janus Pannonius azután e folytonosan hangzó ösztönzések 
behatása alatt le is fordítja Plotinus munkáját.

A Korvina tartalma és fényének ismerete után a fig}^elem természetesen 
azon kérdés megoldása felé fordul, hogy tulajdonképen mekkora volt az ? 
Hány könyvet tartalmazott?

Az író, ki ezen kápráztatóan fényes korszakkal foglalkozik, önkéntelenül 
annak exaltált hatása alatt áll. A képzelet és lelkesedés kezet fogva ötvenezer 
példányra teszi a Korvinák számát; tényleg azonban ezideig csak száz
negyvenöt példányt ismerünk.

A valóság tehát e két szám között ingadozik.
Tudjuk, hogy Mátyás király könyvszerzés végett beutaztatta Kis-Ázsiát 

és Görögországot.
Tudjuk azt is, hogy példátlan bőkezűséggel évenkint 33.000 aranyat 

költött könyvvásárlásra. Tudjuk, hogy udvarában harmincz könyvmásolót fog
lalkoztatott, hogy Firenzében is tartott másolókat, hogy humanista barátai is 
gyűjtöttek számára.

Egész biztossággal állíthatjuk azt is, hogy az annyi gonddal, pénzzel és 
szenvedéllyel gyűjtött könyvtárról jegyzéket is készítettek, mert ennek létéről
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s általa a könyvtár rendezett voltáról tanúskodnak a felfedezett Korvina-pél
dányokon ma is látható könyvjelzések.

Sajnos azonban, ezen könyvjegyzék, mely a Korvina nagyságáról szá
mot adhatna, mindeddig elő nem került.

Az egyetlen hiteles adatot, mely a Korvina nagyságáról fogalmat adhat 
s nemi feltevésre feljogosit, Ransanus, a nápolyi király követe szolgáltatja, ki 
Mátyás udvarában tartózkodik és Magyarország történetét is megirja, ez az 
1486. évben a Korvináról igv nyilatkozik : »Hallottam a múlt napokban, midőn 
Bécs felé hozzád igyekeztem, hogy Te most egy nagy és minden tekintetben 
kiváló és csodálatosan díszített könyvtárt alapítottál, melyben, mint mondják, 
sok ezer, nem csekély és megvetendő értékű, gyönyörű betűkkel kiállított, 
belülről és kívülről igen díszes kéziratot gyüjtöttél össze és még tovább is 
szándékozol gyűjteni.«

Kansanus tehát a könyvtárt sok ezerre menőnek tartja.
Ha Mátyás könyvtárát az azon korban létező két legnagyobb könyv

tárral egybevetjük, szintén nyerünk némi tájékozó adatot a Korvina nagy
ságáról.

A két könyvtár elseje az V. Miklós pápa által alapított úgynevezett 
vatikáni, a második az urbinoi herczegnek ugyanezen korbeli hires könyvtára.

A firenczei Vespasiano, ki mind a három könyvtár részére szállított 
könyveket, a három könyvtár közül legkisebbnek tartja a vatikánit, nagyobb
nak az urbinoit s legnagyobbnak a Korvinát.

Ezen adatok ismerete után lehet némi fogalmunk a Korvina nagyságáról, 
habár arról kétségtelen számadatokkal nem is rendelkezünk. Feltéve, hogy 
még sikerülne több könyvet is felfedezni, melyeknek a Korvinához való tarto
zását kétség kívül igazolni lehetne, még akkor is csak kisebb részét 
ismernők a Korvina tartalmának. Mert lehetséges, hogy a nagy mennyiségben 
összevásárolt Kódexek annak idején minden közelebbi jelleg nélkül lettek a 
Korvinába beosztva s ekként oly művek is képezhették annak alkatrészét, 
melyekről jelenleg azt nem is gyanítjuk.

Ezenfelül az 1480—1490 években a nyomdászat is virágzásnak indult 
különösen Olaszországban ; és hazai könyvtárainkban találunk is könyveket, 
melyek külföldön ugyan, de Magyarország számára készültek, azért alaposan 
feltehető, hogy nyomtatott könyvek is voltak a Korvinában, melyek kiállítá
sukra nézve nem versenyezhettek a kéziratok pazar fényével s igy mint a Korvina 
kiegészítő részei, ma már meg sem határozhatók, jóllehet oda tartoztak. E 
nézet mellett szól az is, hogy Budán Mátyás király óhajtására könyvnyomda 
is lön berendezve, mely részben szintén a Korvinát szolgálta.

Mindez egybefoglalva, megerősíti azon nézetet, hogy a Korvina könyvei
nek száma csakugyan több ezer volt.

Ezredéves kiállításunknak egyik czélja az volt, hogy az eddig ismert 
összes Korvinák kerüljenek a bemutatásra.

Sajnos ezen törekvésnek nem kedveztek a viszonyok. Ugyanis a kiállí
tókat tartózkodókká tette az, mit az utóbbi évtizedek gyakori kiállításain 
tapasztaltak. Mert a könyvek a százados viszontagságok alatt sokat szenvedtek,

15*
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és kényesebb természetű műtárgyak lévén, a tulajdonosok a kiállítás ezer veszé
lyeinek kitenni nem is akarták.

Mindazáltal a Korvinák ezúttal oly tekintélyes számban voltak bemutatva, 
mint a Korvinában létük óta még sohasem.

Mivel a Korvina-irodalom teljesen ismeretes, azért itt mellőzzük azok 
bibliográfiái leírását s csak egyes jellegzetes vonásokat említve fel, közöljük a 
kiállítottak jegyzékét.

I. Magyar Nemzeti Múzeum :
1. S. Augustinus, De civitate Dei libri XII.
2. Qu. Curtius Rufus. Rerum gestarum Alexandris Magni Regis Macedonum. 

Libri Novem. Arany iniczialékkal és Mátyás hollós czímerével. Díszes vörös bőrkötéssel; 
a tábla közepén Magyar- és Csehország koronás czímere látható.

Fényes kiállítású arabeszk-díszitéssel. Kötése eredeti vörös bársony, melynek 
tábláit aranyos kapcsok tartják össze s melyben Mátyás király zománczba foglalt 
czímere látható. A kéziratot Petrus Middelburg de Zeelandie másolta.

II. Bibliotheca Rossiana. Bécs:
Missale Mathiae Corvini Regis. Góth ízléssel fényesen kiállított hártyakézirat. 

A Kódex fénypontját a Kanon előtti kép képezi, melyen Mátyás ifjúkori alakban a 
királyi palástban látható, a mint térdelve kezeit imára emeli. Mátyás ajkaiból folyó 
mondat szalagfölirattal: Pie Jesu, miserere mei. Az idvezitő lábainál van Mátyás czímere, 
mely magyar és dalmát jelvényekből, a vörös beszterczei oroszlánból és az aranygyűrűs 
hollóból van kombinálva. A kép alatt a következő felírás olvasható : Ego Mathias, Rex 
Hungáriáé concessi hoc Missale fratri Thomae de Hungária, post cuius obitum maneat 
presens liber in provincia, qua claudit diem extremum.

E misekönyvet Bécsben 1469-ben Georgius Kathedralis és Jnstitoris készítették. 
A kódex ezelőtt a jezsuita-rend rouei társházában volt és innen került a bécsi 
társházba.

III. Udvari könyvtár. Bécs:
1. Virgilius Maró. Ecclogae. Georgicorum libri IV. Aeneidos libri XII. Eredeti 

vörös bőrkötésben.
2. Ascanius Pedianus, Enarrationes in Ciceronis Orationes. Barna préselt bőr

kötéssel és Mátyás koronás czímerével.
3. Fabius Quintilianus, Institutionum Oratortiorum libri XII. Vörös bőrtábláján 

Mátyás czímerével.
4. Titi Livii Patavini. Historiarum Decas I. Czímlapján a hollós szívpajzs- 

hiányzik, de a czímer oldalán ott lathatók az ismeretes M. A. betűk. Másolta Franciscus 
de Sancto Geminicano.

5. Catulli, Tibulli et Proportii Carmina. A borítékon Savoyai Eugen czímerével, 
hova Apaffy Mihály könyvtárából jutott.

6. Poetae Christiani. Geneologia Deorum carmina hexametro. E. Dione Cassio 
oratio in funere Julii Caesaris per Bapt. Guarinum translata.

7. Marcellini Gennadii, Isidori, I.defonsi nonnulla opera. Mátyás czímerével a
kötésen.

8. Claudii Ptolomae Magnae compositionis libri a Georgio Trapensuntis traducti. 
Díszesen kiállított hártyakézirat 1467-ből. A czímlapon Mátyás czímerevel.

9. Cyrillii Episcopi, Speculum S pien iae e graeco in latinum translatum. Mátyás 
czímere a czimlapból ki van vágva. Eredeti kötése a szokott Mátyás czímerrel.
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10. Basilius, Homiliae in latinum conversae ab Eustachio Diacono. Mátyás czíme- 
réből csak az arany korona látható.

11. BernharJus Clarevallensis de consideratione ad Eugenium II. Libri. Hártya
kézirat a czímlapon Mátyás czímerével. Eredeti vörös bőrkötéssel.

12. Chalcidius Altividius. De immortalitate animae. Hártyakézirat eredeti barna 
bőrkötéssel.

13. S. Athanasius, Commentarius in Epistolas S. Pauli e graeco in lat. trad. 
Christophoro de Persona. Attavantes modorában festett és gyönyörű lapszéli díszítéssel 
ékített hártyakézirat. A czímlapon volt Mátyás-czímer át van festve. Egykorú vörös 
bőrkötése igazolja a Korvinából való származását.

14. Papirius Statius, Sylvarum libri V. Egyszerűen kiállított hártyakézirat eredeti 
kötéssel.

15. Basilius contra Eunomium de divinitate Filii et Spiritus Sancti cum prae
fatione Bessarionis interpret. Georgii Trapesunti. Mátyás czímerével eredeti bőrkötésben.

16. Thomae Aquinatis, Catena aurea seu continuum in Lucae evangélium 1468. 
A czímlapból Mátyás czímere ki van vágva. Kötése egykorú préselt bőr. A kézirat 
végén levő jegyzet a könyv valóságáról ad felvilágosítást. E szerint a codexet Veran- 
csics Antal 1588-ban hozta Konstantinápolyból, hová a törökök azt a mohácsi vész 
után magukkal vitték.

17. Sancti Hyeronimi Commentaria in Ezechielem prophetam. Egyike a leg
fényesebb Korvina-codexeknek a bécsi udvari könyvtárból. Kettős czímlappal. Az elsőn 
a festő kézirata. »Attavantes pinxit«. A másikon van a könyv czíme. Az iniczialében 
szt. Jeromos miniature képe látható bibornoki öltözetben, fején a kalappal. Kezében 
nyitott könyv. A szövegben számos aranyos inicziáléval. A fejezetek élén egy-egy szent
nek miniature mellképe látható. A kézirat végén a másoló neve olvasható: »Nicolaus 
presbyter Faventinus scripsit.«

18. Titi Livii Patav. Historiarum Decas I. (Veronai káptalan könyvtára).
19. S. Augustini Epistolae et aliorum. Nagy ívrétü hártyakézirat művészi czím

lappal, miniaturekkel és corvinféle emblémákkal. Festette Attavantes, ki nevét az első 
czímlapon feljegyezte. Kötése vörös bőr arany arabeszkekkel.

Budapesti Egyetemi könyvtár.
20. M. T. Ciceronis In C. Verrem Orationes. Mátyás czímerével.
21. Scriptores historiae Augustae, Emilii Probi, De Excellentibus Ducibus Exte

rarum gentium. Arabesk díszítésű czímlappal és számos arany iniczialéval.
22. Theophrastus, De historia Plantarum libri decem. E fényes kiállítású codexet 

Vespasianus Bisticci a hires florenczi kéziratkereskedő készítette, kivel Mátyás üzleti 
viszonyban állott. Eredetileg violaszinü bársonyba volt kötve; jelenlegi kötése vörös 
bőr. Czímlapján Mátyás czímerével.

23. Silius Italicus, De secundo bello Punico libri XVII. Díszes kézirat Mátyás 
czímere körül M. és A. betűk.

24. Clementis Papae successoris Petri Itinerarium. Fényes czímlappal és arabesk 
díszítéssel ellátott codexen Mátyás czímere látható M. A. betűkkel.

25. Eusebii Pamphili. De evangelica Praeparatione libri XIV. Egyszerűen kiállított 
hártyakéziraton Mátyás czímere.

26. Cornelii Taciti Annalium et Historiarum libri. A czímlapon Mátyás czímere 
fölé egy másik czímer van festve, mely körül az ismeretes M. A. betűk láthatók. 
A mű irodalomtörténeti fontosságát emeli az utolsó lapon olvasható feljegyzés: Js. Ar. 
(Joannes Archiepiscopus) Legi trans currendo 1467. sed mansit inemendatus. Ebből 
látjuk, hogy Vitéz János olvasta.
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27. Tertullianus, Adversus Marcianum libri quinque. Mátyás czímerével az 
ismeretes M. A. betűkkel. A kéziratot 1468. jun. 3. Vitéz Janus javította, mint ezt a 
kézirat végén levő következő följegyzésből látjuk. Finivi transcurrendo Nitrie die 
11. Junii 1468. emendare bene non potui propter inemendatum exemplar.

28. Baptistae Guarini De ordine docendi ac studendi. Mátyás czímerével és 
arabeszk lapszéli díszítéssel. Kötése egykorú barna bőr.

29. Blondi Foroguliensis Romae instauratae libri tres. íratott Florenzben 1467-ben. 
Az egyszerűen kiáilitott hártyakéziraton Mátyás czímere. Püspöki papnevelő intézet 
könyvtára Győr.

30. Cyrillus contra haeresim. Országos Muzeum Serajevo.
31. Diomedis, Caraffae de institutione vivendi. Beatrix királynőnek ajánlva. 

Czímlapján a királynőnek miniature arczképével. (Pármai királyi könyvtárból.)
32. S. Chrysostomi Homiliae XXVIII. in Epistolam ad Chorinthios item contra 

Judaeos Sermones sex. Mátyás czímerével. (A szent-pétervári császári könyvtárból.)

Az adott leírásból Mátyás világhírű könyvtárának belső berendezése és 
konstrukcziójáról elég tiszta képet nyerhetünk. Az irodalmi bizottságnak egyik 
fővágya volt, e könyvtárt 400-ik évfordulója alkalmából bemutatni. Az eredeti 
tervet szerencsém volt a bizottságnak a legkisebb részletekig bemutatni, de 
költségkímélésből nem volt megvalósítható. így az irodalmi csoport legfényesebb 
epocháját meg kellett osztania a többi csoportokkal és igy a Mátyás-korszak 
legszebb emlékei, a magyar humanismus legékesebb virágainak szerényen meg 
kellett huzódniok a fái melletti tárlókban. Úgy vagyok meggyőződve, hogy a 
Korvina rekonstrukcziója a történelmi kiállítás fényét és érdekességét különösen 
a külföld előtt nagyban emelte volna. A tudomány a látványossággal szeren
csésen párosulva, a fegyverzaj közepette korszakban annyi emlékeivel hatolt 
a kiváncsi szemlélő elé, érzésünket a valódi kulturális fegyverek a könyvirás 
iránt, csak annál szembetűnőbben mutathatták volna ki.

Ha már a Korvina rekonstrukcziója legfőképen pénzügyi szempontból 
elbukott, mégis az a törekvés, hogy a magyar közönség a középkori könyv
tárakról is bírjon némi fogalommal, sokkal szerencsésebbek voltunk.

A Korvina alapításánál rövid történetét adtam a könyvtárak fejlődésének. 
E helyt a XV. század összes irodalmi termékeit egy korhű, könyvtári helyiség
ben törekedtem bemutatni. Hazánkban, mint tudjuk, a Korvinán kívül más 
nagyobbszabásu könyvtárépület nem volt. Ez okból egy középkori könyvtár 
bemutatásánál külföldi mintához kellett fordulnunk, melyet az 1476 óta még 
máig is érintetlenül fennálló Cesenai könyvtárban fel is találtunk. Ebben a 
könyvek templomi padokhoz hasonló polczokon nyugosznak és jobbára mind 
oda vannak lánczolva. Az olvasó a padba foglalt helyet és úgy olvasott. 
A könyvtár mennyezete a Korvináéhoz hasonlóan kék mezőben arany csilla
gokkal volt ékítve. Az ajtó melletti falon a képes krónikából vett íródeák 
színes képe, az át ellenben levő falon Temesvári Pelbárt olvasó alakja kréta
rajzban volt látható. A jobbra eső fal mezejét Corvin János Horoscopja 
foglalja el a krakkói Jagelló-egyetemi könyvtárban levő kézirat után festve, 
vele szemben a horoscop csillagászati megfejtése látható dr. Kövesligeti 
megfejtése szerint. E horoscop Corvin János 1473-ik évi születésének idejéből
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mutatja a csillagok állását. Az egész terem egy korhű középkori könyvtárt 
varázsol a szemlélő elé.

E könyvtár az ahhoz csatolt mellékhelyiséggel foglalta magában hazai 
irodalmunkat 1526-ig.

A középkori könyvtár rekonstruálása és ily alakban való bemutatása 
nemcsak páratlanul áll a könyvtárak történetében, de érdekességénél fogva és 
látványosság tekintetében a kiállításunk egyik legszebb látványossága volt. 
A tartalommal a keretnek való csodás összhangzata egy pillanatra visszavará
zsolta a szemlélőt abba a csodás korszakba, mely hazai történetünknek és 
irodalmunknak fénykora volt. A lelánczolt nagy foliánsokban mintegy a kor 
szellemét láttuk békókba verve, azzal a szent nyugalommal feküdtek a pol- 
czokon, mely vallásos tartalmukkal leginkább volt összhangban.

A lánczos könyvek legnagyobb része a gyulafehérvári Batthyány-féle 
könyvtárból kerültek ki.

A középkori könyvtár tartalmát tekintve három főcsoportra volt osztva, 
u. m .: 1. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. 2. Történeti kútfőink. 
3. írott és nyomtatott szerkönyveink a mohácsi vészig.

Nyelvében nyilatkozik meg a nemzet és szellemét ebben tükrözi vissza. 
Nyelvemlékeink tehát nemcsak azért legdrágább kincsei irodalmunknak, mert 
belőle nyelvünk fejlődésének processusát láthatjuk s ennek segélyével tovább 
fejleszthetjük, de mert átalános kifejezői és fentartói voltak a magyar szellem
nek. Ha nyelvemlékeink fogalma alá mindazon okleveleket és írott történeti 
emlékeket soroljuk, melyek nyelvünk egyes szavainak eredetére és használatára 
világot derítenek, akkor azok száma sokkal nagyobb, semhogy a kiállítás 
keretében helyet foglalhatnának. Azért e helyütt teljességre nem törekedtünk. 
Főczélunk volt mindenütt korszakonként nyelvünk legsajátosabb és legjellem
zőbb forrásait a nagy közönségnek bemutatni, miután a kutatók és nyelvünk 
búvárai előtt nagyrészt úgyis ismeretesek és hozzáférhetők.

Ki voltak állítva a következő m üvek: a XV. századból a legrégibb magyar könyv 
az Ehrenfeld-codex, melyet 1851-ben Ehrenfeld Adolf bécsi jogtanácsos hazánkfia fede
zett fel Nyitrán tanuló korában, még a XV. század második negyedéből származik s 
szent Ferencz életét tárgyalja. Fontosságát emeli azon körülmény, hogy nyelvezete még 
jóval régiebb.

2. A Veszprémi codex a XVI. század első negyedéből, mely Krisztus kínszenvedé
séről szóló prédikácziót és szent Bonaventura könyvét tartalmazza a tökéletes életről. 
Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

3. Példák könyve 1510-ből, leirója Ráskai Leo, ki a leírás évét következőleg 
jegyzi fel: Ezt írtak urnák eztendeuben. Ezer eut zaz tyz eztendeuben. Ezen ezten- 
deuben kezteek chynalny az egyházbely sanctuariomban. Kiállította az egyetemi könyv
tár Budapest.

4. A Sándor-codex a XVI. század első negyedéből. Leirója egy margitszigeti 
dömés apácza. Erkölcstani példákat tartalmaz. Nevét Sándor István jeles bibliográfustól 
kapta. Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

5. Döbrentey-codex 1508-ból. Leirója Halabori Bertalan, ki magát a 230. lapon 
igy fejezi ki: »Bertalan pap beregvarmegei Halabori falobul nemzett: ez zoltart irta:
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ziletes után ezer ot zaz n’olz esztendőben«. Tartalma énekek, imádságok, apáczákhoz 
intézett szent beszédek. Kiállította a gyulafehérvári gróf Batthyány-könyvtár.

6. Könyvecske a szent apostolok méltóságáról 1521-ből. 4-rét alakú papírra Írott 
codex, mely az apostolok méltóságáról szól. A budapesti egyetemi könyvtár tulajdona.

7. Festetich-codex 1493 körül. Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára készült 
zsolozsmáskönyv, mely kiállítására nézve a legfényesebb kézirat, mely a középkorból 
reánk maradt. A keszthelyi Festetich-könyvtár tulajdona.

8. Jordanszky-codex 1519-ből. Az Érdy-codex után a legterjedelmesebb magyar 
kézirat. Leirója ismeretlen. Tartalmazza az ó-szövetségnek néhány könyvét és az új
szövetséget. Leírásának éve János evangelioma végén van kitéve. Kiállította a főegyház
megyei könyvtár, Esztergom.

9. Winkler-codex. 1506-ból. Elől-hátul csonka papir-kézirat. Énekeket, imádságo
kat, tanításokat és elmélkedéseket tartalmaz. írási éve négyszer is világosan ki van téve. 
Nevét Winkler Mihály néhai pécsi kanonoktól kapta* kinek ajándéka gyanánt került a 
budapesti egyetemi könyvtárba.

10. Bod-codex, új gót betűkkel Írott kis 4-rét alakú könyv, mely vallásos elmél
kedéseket tartalmaz. Leírója egy ismeretlen nevű nyulakszigetei dömés apácza. Kiállította 
a budapesti egyetemi könyvtár.

11. Vitkovics-codex. Töredék a XVI. századból. Kiállította az ev. ref. főgymn. 
Miskolcz.

12. Apor-codex. XVI. sz. Kiállította a Székely nemzeti Muzeum.
13. Béldi-codex a XVI. századból. Kiállította az egri érsekmegyei könyvtár.
14. Nagyszombati-codex. Magyar kézirat 1512— 1513-ból. Leirója Velikei Gergely. 

Kiállította a főegyházmegyei könyvtár Esztergom.

Hazai történetírás.

A hazai történetírás formája a középkorban a krónika-írásban nyilat
kozik meg. A krónikás szubjektív szempontból indul tárgya elbeszélésével és 
az eseményeket jobbára minden kritika nélkül másolja le az előtte fekvő kül
földi krónikából.

Úgy korra, mint remek kiállítására nézve első helyen áll az úgynevezett 
bécsi képes krónika: »Cronica de gestis Ungarorum«. A hártyára Írott kéz
iratot 142 gyönyörű miniature díszíti, melyek honfoglaló és alapitó elődeink 
nevezetes tetteit örökítik meg. Korra nézve is legközelebb állván a honfoglaló 
ősökhöz, kulturális tekintetben legszebb történelmi emlékünk. Eredetije a es
és kir. udvari könyvtárban.'

íróját nem ismerjük ugyan, de annyi közvetlenséggel és oly meleg 
érzéssel van írva, hogy magyar származását kétségtelennek tarthatjuk.

Vele szembeállíthatjuk Thuróczyt 1483—1488, ki krónikájával a magyar 
krónikairás zárókövét képezi. E hártyára Írott kézirat czímképe a magyarok 
bejövetelét tünteti fel, belül pedig a magyar királyok arczképeit adja idő 
rendben. A képek jobbára külföldi krónikákból vannak véve és igy ugyan
csak kevés értékkel bírnak. Irálya egyszerű, de erős nemzeti érzelemtől átha
tott. Úgy az írott, mint nyomtatott példánya is ki volt állítva. Kiállítja a cs. 
és kir. udvari könyvtár.

E kettő között foglalt helyet Kézai Simon krónikája (XIII. sz.), ki mint



Kún László papja a hun történetet írja le »Liber Cronicorum« czím alatt. 
Kiállítja a cs. és kir. udvari könyvtár.

A budai krónika, a mely Mátj^ás király buzdítására alapított budai nyomdából 
került ki 1473-ban. Tartalma a Bécsi képes és Kézai Simon krónikájából 
van véve, reánk nézve azonban mint legelső hazai nyomtatvány bir kiváló 
fontossággal és jelentőséggel. Kiállítja a Budapesti Egyetemi könyvtár.

Történeti emlékeink e kiváló kútfőihez csatlakoznak még a császári és 
királyi udvari könyvtárból II. Ulászló és Lajos király formulás könyvei. Steno 
Mihály velenczei vezér levele a magyar királyhoz, V. Lászlóhoz intézett beszéd 
1452-ből és Muglin Henrik magyarországi krónikájának fordítása, továbbá 
Forgento Antalnak hadjáratát tárgyaló műve a törökök ellen, 1486. Említésre 
méltó még gróf Zamoyski könyvtárából a varsói magyar krónika a XV. szá
zadból, (kiállítja gróf Zamoysky könyvtár Varsó) és az esztergomi rövid 
krónika, mely az Árpád-házi kirátyok temetkezési helyére vonatkozó adatokat 
tartalmazza. A hártyára írott művecske a XV. századból való. Kiállítja a 
főegyházmegyei könyvtár Esztergom.

Nyomdászatunk a XV. században és az egyházi szerkönyvek.

Irodalomtörténetünk épen nem, vagy csak mellesleg foglalkozik e korbeli 
hitbuzgalmi irodalommal. Okát ennek abban keresem, mert e művek tartalomra 
nézve kizárólag latin nyelvűek lévén s inkább a nemzet hitéletének emelésére 
és terjesztésére vannak hivatva, a nemzeti szellemre nem hatnak. Könyvészeti 
és nyomdászati szempontból azonban annál fontosabbak. A szerkönyvek a 
nemzeti hitélet szükségleteinek kielégítésére lettek írva és részben nyomtatva. 
Élénken megvilágítják a kor vallásos irodalmát és e kort jellemző és uralkodó 
szomját az égiekhez. Az egyházi szerkönyvek a postillák és prédikácziók, a 
buzdító tanítások és könyörgések, nagy számban Írva és nyomtatva és a 
papok által terjesztve, nemesitőleg és szeliditőleg hatnak a nép erkölcsére. 
A hitéletének kultusz terjedési nemesebb vágya hatással lesz a nyomdászat 
terjesztésére. Hazánk fiai fölkeresik a német és különösen az olasz nyomdákat 
és elsajátítva a nyomdászat titkát, virágzó nyomdákat állítanak fel. A hazai 
könyvkereskedők e nyomdáinkat keresik fel magyar irók kézirataival. A könyv- 
kereskedők közül úgy korra mint működésére nézve az első helyet Feger 
Tibald foglalja el. Legnevezetesebb munkája, mely az ő költségén jelent meg, 
Thuróczi krónikája: »Cronica Hungarorum« czím alatt jelent meg 1488-ban, 
mint ezt a következő colophonban olvassuk: Impensis siquidem Theobaldi 
Feger concivis Budensis Anno saluti fere incarnationis millesimo quingentesimo 
octogesimo octavo tertio nonas Janii. Kiállította a M. N. Muzeum.

Kevésbbé fontosak az 1484-ben megjelent esztergomi zsolozsmáS könyv 
»Breviarium Strigoniense", kiállította az esztergom-főegyházmegyei könyvtár. 
A »Breviarium Zagrabiense«. Velencze, 1484. A »Missale Strigoniense« 1491-ből. 
Kiállította a M. N. Muzeum.

A budai könyvkereskedők közül szép emléket hagyott hátra Ruem (Rüm) 
György. Kiadásából bemutattuk az 1493-diki esztergomi misekönyvet. Kiállítja a
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győri püspöki papnevelő-intézet könyvtára. Nálánál sokkal nagyobb tevékeny
séget fejt ki Paep vagy Pap János. Eredeti neve valószínűleg Paep volt s 
csak magyaros hangzása miatt vette fel a Pap nevet. Költségein megjelent 
művek közül bemutattam a »Missale Strigoniense«-t 1498-ból (a győri pap
nevelde példánya), a »Missale Ouinqueecclesiense«-t 1499-ből (A M. N. 
Muzeum példánya), »Ordinarius Strigoniensis«-t 1509-ből (A M. N. Muzeum 
példánya), a »Missale Strigoniense«-t 1511-ből. Kiállította a püspöki könyvtár 
Szombathely.

Paep János vetélytársa Kaym Orbán, ki azonban csakis vetélytársa 
halála után fejthetett ki nagyobb munkásságot. Bemutattam tőle az esztergomi 
zsolozsmáskönyvet: »Breviarium Strigoniense«-t 1515-ből. Kiállítja a főegyház
megyei könyvtár Esztergom. Kaym Orbánnak különös érdeme, hogy ő volt 
az első kiadó, ki szerkönyveken kívül tankönyveket is nyomtatott. Helyét a 
könyvkereskedésben nagybányai Heckel István tölti be, kitől az 1512-ki 
esztergomi misekönyvet mutattam be.

1470—1526-ig a magyarországi szerkönyvek oly tekintélyes sorozata 
lép fel irodalmunkban, hogy azokat teljességökben bemutatni helyszűke miatt 
teljesen lehetetlen volt. Ennélfogva itt is, mint mindenütt, csak főbb vonásai
ban mutathattuk be a magyar irodalmat. Wardai István, Schaller Jakab, 
Murarius, Maurer Antal, Sessardiai (Szegszárdi) Lénárt, Gryneier György, 
Prischwitz Mihály, Erdélyi Bernát és Feketehalmi Márton, kiknek szétszórt 
műveit a bibliográfusok még eddigelé össze nem állították, töltötték be azt 
az űrt, melyet tudományos irodalmunk e korszakban maga után hagyott. 
A nyomtatott szerkönyvek számát kiegészítik a hártyára Írottak A Magyar- 
országban írottak közt felemlitendők: egjr magyarországi misekönyv a XIV. 
századból, ugyancsak egy 1363-ból. Mind a kettőt kiállítja a M. N. Muzeum. 
Az uj-szövetség könyvei. Irta Zolnai András, 1423—1425. között. Kiállítja a 
sárospataki ref. főiskola. A Késmárki nevű szepesi prépost »Antiphonálé«-ja 
1427-ból. Kiállítja a szepesi r. kath. székesegyház. Magyarország czímerével 
festett zsolozsmáskönyv. Kiállítja a püspöki papnevelde Győr. Magyarországi 
misekönyv, irta és festette Nagyszombati Mihály 1403-ban. Kassai antiphonálé, 
melyet állítólag Mátyás király ajándékozott a kassai egyháznak. Kiállította a 
felső magyarországi Muzeum Egylet Könyvtára.

A külföldi nyomdákban megjelent magyarországi szerkönyvek száma 
olyan tekintélyes, hogy ebből következtetve megnyugvással tekinthetünk vissza 
irodalmi állapotunkra. Legnevezetesebb termékünk e korból a Thuróczi krónika 
1483-ból, és a Bécsben először látott napvilágot Verbőczy István Tripartituma 
1517-ből. Ez utóbbiról bibliographiai szempontból meg kell jegyezni, hogy 
Verbőczy Tripartitumának három első kiadása Bécsben jelent meg : 1517., 
1545. és 1551-ben. Mind a három kiadást Ágoston József állította ki.

Igaz ugyan, hogy Hess András 1472-ben Geréb László budai prépost 
és alkanczellár meghívására Budán nyomdát állított fel és ezzel a nyomdászat 
terén megelőztük Angol- és Spanyolországot, Németalföldet, Cseh- és Lengyel- 
országot, sőt Ausztriát is, de ez a nyomda rövid fennállása után nyomtalanul 
eltűnik. Hessnek csak két munkáját ismerjük, melyek közül a Budai krónika:
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»Chronicon Budense«, 1473-ban látott napvilágot. Ez az első és egyetlen 
magyarországi nyomtatvány, mely hazánkban a XV. században megjelent. 
Kiállította a Budapesti Egyetemi Könyvtár.

A »constitutiones inclyti Regni Hungáriáé« czímü mű, mely némelyek 
szerint Hess, mások szerint egy magyarországi vándornyomdásznak a ter
méke, hely és év nélkül jelent meg. A nyomás karaktere után ítélve, magyar 
eredetű ugyan, de a nyomdászt még eddig kétségbevonhatatlanul kideríteni 
nem lehetett. A Budapesti Egyetemi Könyvtár tulajdona.

Mátyás király előszeretete a fényes codexek iránt nem kedvezett a 
nyomdászat meghonosításának. Halála után pedig a bekövetkezett belső villon
gások és az országnak politikai hanyatlása a tudományoknak sem kedvezvén, 
a mohácsi vészszel a nemzet anyagi és szellemi jólétének napja is leáldozott.

Térképírás.
A térképírás mesterségét a XVI. századig hazánkban önállóan nem 

művelik. Antoninus Itinerariuma, Ptolomaeus Geográfiája és a Peutinger-féle 
tábláknak Magyarországra vonatkozó részei képezik kartográfiái tudásunkat. 
Tudjuk, hogy Mátyás király és az ő udvarában már szorgalmasan olvasgatják 
Polybiust, Strabo-t, Curtius Rufust és főképen Ptolomaeus nyeri meg tetszé
süket, kinek Pannóniára vonatkozó adatai valóban a leghitelesebbek. Itt kez
denek először önállóan térképírással foglalkozni és Lázár diáknak, Bakocs 
Tamás titkárának térképe, melyet később Cuspinian adott ki, 1510—1526-ig 
az első önálló magyar térkép. A Sambucus által kiadott térképek csak Lázár 
térképének kiigazításai. Kívüle a hazai térképírás terén legnagyobb érdemeket 
szerzett a XVI. században Honter János, ki Erdélyről készített térképeivel 
magának halhatatlanságot biztosított a kartográfia terén.

A térképírással, mint látjuk, hazánkban e korban még igen kevesen 
foglalkoznak és hazánkról szóló térképek csak mint az átalános geográfiái táblák 
kiegészítő részei fordulnak elő. Ez okból a régi magyar térképek összegyűj
tése ugyan nehézséggel jár, de épen azért kétszeres buzgalommal kellene 
azok összegyűjtésére törekednünk.

Az irodalmi kiállítás a magyar térképírás történeti fejlődésének bemuta
tását nem vette föl keretébe, s ha néhány igen fontos és becses térképet 
mégis bemutatott, ez is inkább a szakértők figyelmének ez iránybani felkel
tése czéljából történt.

Apponyi Sándor grófnak gazdag gyűjteményéből négy rendkívül becses 
és egyetlen eddig ismert példányait mutatták be a szakértőknek. E térképek 
mind a XVI. századból származnak és a hazai kartográfia történetére vonat
kozólag elsőrangú források.

A  m o h á c s i  v é s z t ő l  a  t ö r ö k ö k  k i ű z e t é s é i g .
(Hódoltság kora 1526—1699.)

A mohácsi vészt követő korszakban az irodalmi emlékek oly nagy 
számban jelentkeznek, a magyar nemzeti irodalom oly erővel indul virágzás
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nak, hogy betölti a nemzeti élet minden körét és a fegyverétől megfosztott 
nemzet egyedüli éltető eleme lesz. A harczi zaj megszűnik és a nemzet szel
leme az irodalom mívelésében találja meg létének és újjászületésének egyedüli 
feltételeit. A puska és kard, mely eddig a szemlélőnek teremről-teremre csendes 
kísérője volt, egyszerre eltűnik és innentől kezdve a múzsák mosolya fogadja 
a látogatót.

A renaissance-épület első emeletének benyíló nagy termét egészen 
megtölti a magyar irodalom. Nem mintha elégséges lenne befogadására, de 
mert ez a hely volt számára kijelölve, és helyet kellett még adni a nemzeti 
élet egyéb nyilvánulásának is.

Maga a terem a budapesti központi papnevelő-intézet könyvtárának 
mintájára készült, melyet a XVIII. században a pálosok építettek. E lehetőleg 
korhűen rekonstruált könyvtári helyiségben volt az irodalmi kiállítás elhelyezve.

A terem mennyezete a tudományt ábrázolta a Turul madárral. Falain 
Bacsányi János és neje, Bél Mátyás, Szenczi Molnár Albert, Benyovszky Móricz, 
Katona István, Sambucus János, Pázmány Péter, Illésházy István, Verancsics Antal, 
Budai Esaias, Rómer Flóris, Rónai Jáczint, Pongrácz Apponyi Eszter, Csiky 
Gergely, Révai Miklós, Vörösmarty Mihály, Arany János, Bajza József, Toldy 
Ferencz, Döbrentey Gábor, Jósika Miklós báró, Czuczor Gergely, Kisfalud}  ̂
Károly és Sándor, Csokonay Vitéz Mihály, Virág Benedek, Petőfi Sándor 
(Orlaytól), Horváth István, Madách Imre, Lisznyay Kálmán, Kazinczy Ferencz, 
Széchenyi István sikerült arczképeivel. A terem sarkait Márton György, Zrínyi 
Miklós, Forray István, Szalay László, Berzsenyi Dániel szobrai ékesítették. 
A magyar irók pantheonja, melyet a bizottság tervezett, ebben a teremben 
lett megtestesítve.

A fal mentében levő tárlókban a magyar irók egykorú kiadású művei, 
a magyar nemzeti irodalmat jellemző főbb mozzanataiban voltak bemutatva. 
Az egymást követő korszakok választófalait itt az előbbeni kortól eltérőleg a 
tárlók képezték.

E korszakot a könyvnyomtatás nyitja meg, mefynek jelképét egy XVIII. 
századbeli könyvsajtó képezte. A gyorssajtó korszakában egy ily könyvsajtó 
nemcsak látványosság számba ment, de mint valódi ritkaság különös figyelmet 
keltett. Megszerzője az egri érseki liczeum.

A történeti hűség kedvéért itt egy kis kitérést kell tennem annak meg
magyarázására, mikép kerültek Zsámboki (Sambucus) János, Honter János és 
Georgievics Bertalan művei a kiállítás e részének élére. Tudvalevőleg a köz
könyvtárakon kívül a bibliofilok leghivatottabb megőrzői régibb irodalmunknak. 
Ezen tulajdonságuk és azon érdemüknél fogva, mefylyel bibliofileink a hazai 
irodalom megmentéséhez műizléssel és szakértelemmel járultak, méltánylandó- 
nak találta az irodalmi bizottság e nemes buzgalmukat azzal is jutalmazni, 
miszerint nekik a kiállítás keretén belül alkalmat nyújt, gazdag gyűjteményeik
nek lehetőleg önálló bemutatására.

A tapasztalat később azonban azt mutatta, hogy az irodalmi kiállítást 
a bibliofilok bevonása nélkül oly teljességgel és fénynyel, mint az valóban 
sikerült is, létesíteni sem lehetett volna. Nemcsak azért, mert régi magyar
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irodalmunk legritkább példányai kezeik között vannak és elismert előzékeny
ségüknél fogva inkább voltak megközelíthetők, mint akár közkönyvtáraink egy 
része másrészről pedig példányaik tisztasága a szemlélőre is vonzóbb hatást 
gyakorol, mint a közkönyvtárak használt példánya.

Könyvkedvelőink legelőkelőbbjei, Ráth György, Kisjókai Ágoston József 
és Emőkéi Emich Gusztáv, ritka gyűjteményeiket a legnagyobb készséggel 
bocsátották rendelkezésre. Példányaik kifogástalan szépsége még a külföldi 
szakértők bámulatát is felköltötte. Könyvkedvelőink díszes sorát Apponyi 
Sándor gróf zárja be. Gyűjteményének érdekessége irodalmunK egyes kor
szakainak gazdag képviseltetésében rejlik. Magyar humanista irodalmának 
páratlanul álló gazdagsága és kiadásainak sokfélesége arra indítottak, hogy 
ezen korszaknak irodalmát az ő gyűjteményéből mutassam be. Három tárló
ban mutatjuk be tőle Magyar Mihály, Vetési László, Montanus Jakab, Nagy- 
szombati Márton, Pannóniái Bertalan, Janus Panonius, Sambucus János és 
Georgievics Bertalan műveit. Apponyi gyűjteménye e szerint az összekötő 
kapcsot képezte a XV. és XVI. század irodalma között és ez okból került a 
régi magyar irodalom élére.

Innen kezdve zavartalanul folyik a magyar nemzeti irodalomnak bemuta
tása figyelemmel a kort mozgató eszmékre. Midőn az Íróról beszélek, sohasem 
feledkezem meg kiállított könyvéről, ennek jellemző tulajdonságairól, de még 
a kiállítóról sem, mert történeti hűségre törekszem.

E korszak kiemelkedő mozzanatai:
1. A nyomda a bibliaforditók szolgálatában.
2. Protestáns hitvitázók.
3. Krónikásaink a XVJ. században.
4. Vallásos irodalmunk a XVI. században.
5. A magyar jogirodalom a XVI. században.
6. Pázmány Péter és kora.
7. Történelmi irodalmunk a XVII. és XVIII. században. 1

1. A bibliaforditók.
A protestantizmusnak gyors elterjedése nag}f hatással volt a nemzeti 

irodalomra, mert a nemzetet a nemzet nyelvén kívánta az új eszmék számára 
megnyerni. E végből részint az új vallásnak megnyert főurak pártfogása, 
részint saját buzgolkodasuk folytán a protestáns lelkipásztorok állandó és 
vándor nyomdákat állították fel, melyekben az irók többnyire mint könyv
nyomtatók is működtek. Működésük legfőbb terét a vallási irodalom meg
teremtése képezte.

A protestantizmus vallási szelleme megkövetelte, hogy híveinek kezeibe 
első sorban a szentirást adja; mert ez volt a vallási igazságok egyetlen for
rása és mert ebből magyarázhatta magának minden hívő hitének indokait.

Komjáli Benedek kezdette meg a szentirás fordítását szent Pál leveleinek 
kiadásával. Komjáti az ifjú Perényi Jánosnak, a korán árvaságra jutott Perényi 
Gábor fiának volt nevelője, úrnőjének, Frangepán Katalinnak, felhívására 
készítette meg a fordítást Nyalábvárban s kiadta Krakóban 1533-ban. E for-
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ditás az első nyomtatott magj^ar könyv, mely fönmaradt. A fordításban 
a latin Vulgata kiadást követte úgy, hog}- a hit és jó cselekedetek hatását 
az üdvösségre nézve az új hit szellemében magyarázta. A fordítás darabos, 
terjengős, telve hosszas körülírásokkal. Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

Határozottan protestáns szellemű bibliafordítást Erdősi Sylvester János 
1541-ben adott ki Ujszigeten Nádasdy Tamás védnöksége alatt, mely az egész 
új-szövetségi bibliafordítást foglalja magában. Ezen nagytudományu, de hánya
tott életű humanista Melanchthon tanítványa volt, később a bécsi egyetemen 
a zsidó nyelvet és történelmet tanította, honnan ellenségei ármánykodása 
folytán elüzetvén, Debreczenben tanitóskodott, később lőcsei prédikátor lett. 
A fordítás nj^elve emelkedett, de nem ment a terjengőségtől. A Bécsben 
1574-ben újból kiadott fordítás ritka példányát kiállította Ráth György, Budapest.

Egyes részleteket fordítottak a bibliából: Székely István a Zsoltárok 
könyvét. Krakó, 1548. évben. Kiállította a kolozsvári ev. ref. kollégium könyvtára.

Ugyancsak a zsoltárokat 1560-ban Kolozsvárott kiadta Heltai Gáspár. 
Kiállította az erdélyi muzeum-egylet könyvtára, Kolozsvár.

Melius Péter. A szén Job könyvének fordítása mágyar nielure. Várad, 
1565. Kiállította Ráth György, Budapest.

Heltai Gáspár kiadta később az egész bibliafordítást. Fordítását nem a 
Vulgatából, hanem zsidó és görög szöveg után eszközölte. A bibliának első 
része, Kolozsvár 1551. é's a bibliának második része, Kolozsvár 1565. Teljes 
példányai ma már igen ritkák. Kiállította Ráth György, Budapest.

Azonban Heltai teljes bibliafordítása nem eléghette ki a protestánsok 
igényeit; ezért Károli Gáspár gönczi pap és kassavölgyi esperes, többeknek, 
különösen Pelei János gönczi tanítónak közreműködésével új fordítást, adott 
ki. Fordításában szem előtt tartotta a latin Vulgatát s figyelemmel kisérte a 
zsidó és görög szöveget. Bibliáját 1589—90. években adta ki Vizsoly nevű 
faluban, miért is Vizsolyai bibliának is szokás azt nevezni. Károli sem tudta 
elkerülni a terjengősséget, de értelmes, jó hangzású s népies magyarságánál 
fogva nagy hatást tett s a közönség azt oly kedvezően fogadta, hogy három 
századon át ez képezi a magyar protestánsok hiteles bibliafordítását s ódon 
nyelve daczára ma is használatban van. Az 1590-iki kiadást kiállította Ráth 
György, Budapest.

A protestánsok bibliafordításai a magyar nép széles rétegeiben rendkívüli 
hatást gyakoroltak; a kinek kezében magyar biblia volt, az nemcsak a maga 
és háza népének volt Írást magyarázó papja, hanem az új vallásnak védője 
és terjesztője is. Ezért kellett a katholikusoknak is magyar bibliafordításról 
gondoskodniok, hogy a hatást ellensúlyozzák. De mivel náluk a biblia nem 
képezi a hit egyedüli forrását, s hivatott magyarázója egj^edül az egyház, 
ezért első kisérletképen az új testamentumot kívánták kiadni s hatását bevárni; 
mert az ó-szövetség pátriárkáinak életét s erkölcsi életnézetének tanait magya
rázó jegyzetek nélkül semmikép sem merték híveiknek kezére adni. Pesti 
Gábor finom humanista szép magyarsággal fordította le az új szövetség 
bibliáját s azt »Uj testamentum magyar nyelven. Bécs 1536«-ban ki is adta. 
Kiállította az erdélyi muzeum-egylet könyvtára, Kolozsvár.
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- A szöveget magyarázó jegyzetekkel ellátott teljes bibliafordítást a 
katholikusok csak később az 1626-ik évben adtak ki. Ezen fordítást Káldi 
György eszközölte a latin Vulgata nyomán s azt hihetetlen gyorsasággal 
befejezte. Kéziratának tanúsága szerint 1605. deczember hó 10-én kezdette s 
1607. márczius hó 25-én elvégezte. Káldi bibliafordítása az eredeti szöveg hű 
visszaadása tekintetében oly tökéletes, hogy azt egyháza hiteles magyar for
dításnak fogadta e l ; nyelve és irátya oly szabatos és magyaros, hogy az összes 
bibliafordításokat felülmúlta; a katholikusok azt a legújabb időkig használták, 
mígnem Tárkányi Béla a Káldi fordításának szem előtt tartásával újabb biblia
szöveget adott ki. Káldi György bibliáját s a fordítás kéziratát a budapesti 
egyetemi könyvtár állította ki.

2. Protestáns hitvitázok.

Á mohácsi vész után hazánk területileg és politikailag három részre 
oszlott. Ferdinánd király uralma alá esett a dunáninneni rész a felvidékkel 
együtt s a dunántúli északnyugati rész ; ezen részek lakossága kevés kivétellel 
hű maradt az ősi valláshoz. A török hódoltság alá esett a Dunántúl leg
nagyobb része, a Duna és Tisza köze s átalában az ország déli része; a 
lakosság túlnyomó része a protestáns vallást követte. A Zápolyák királyi hatal
mát a mai Erdély s a Tiszántúl ismerte e l ; a lakosság az új vallásnak hódolt, 
úgy hogy Erdélyben csak a két Báthori maradt kevesed magával híve a régi * 
vallásnak.

Zápolya János és fiának, Zsigmondnak országa volt a hitujitók legerősebb 
fellegvára, kik kezdetben mindnyájan kivétel nélkül Luther tanait fogadták el. 
Később azonban a tiszántúli magyarság Melius Péter vezetése alatt, ki magát 
a katholikusok püspökének nevezi, Kálvin János ridegebb tanait fogadta el, 
és ekként a hitujitók Zápolya országában két pártra szakadtak. Az erdélyi 
lutheránusok szellemi és egyházi feje Dávid Ferencz lett.

Erdélyben a lutheránusok Dávid Ferencz vezetése alatt zsinatot tartva, 
egyházilag szervezkedtek. Azonban a hitegységet itt is csakhamar megbontotta 
Stancaro nyughatatlan szellemű apostolkodása. Ez a tudós férfiú szabad val
lásos elveket kezdett hirdetni előbb hazájában Olaszországban, honnan mene
külnie kellett; innen Svájczba, majd ismét a krakói egyetemre ment tanárnak, 
innen is elűzetve, Erdélyben próbált szerencsét. De itt csakhamar megbontotta 
a vallási békét és egyetértést, szóval és Írásban a Krisztus megváltói és közben
járói tisztét kezdette feszegetni. Mire majdnem egyidőben felelt Heltai Gáspár 
és Dávid Ferencz hasonlóképen latin nyelvű vitairatban. Ezen vitairatok követ
keztében Széken gyűlést tartottak s Stancaro-t tanaival egyetemben elitélték, 
mely végzés folytán Stancaro Erdélyből menekülni kénytelen.

Stancaro távozása után azonban nem állott helyre a kívánt béke, mert 
Kálmáncsehi debreczeni pap Kálvin irányú új vitát kezdett az Úrvacsorájának 
tana fölött. Kálmáncsehi a Kálvin felfogásának hódolt, Dávid Ferencz és Stöckel 
Lénárd ellenben Luther nézeteit védte ; a vita azzal végződött, hogy a második 
erdődi zsinat Kálmáncsehit s tanait elitélte, sőt Erdélyből távozásra kényszeritette.



2 4 0

Az Erdélyből kiutasított Kálmáncsehi tanainak védelmére Melius Péter 
siet Erdélybe és ékesszólásának sikerül rövid idő alatt a magyarokat és 
székelyeket tanainak elfogadására bírni s igy az eddigelé egységes vallás két 
részre szakad, Kálvin és Luther követőire. Melius Péter kivívott sikereit 
koronázza az, hogy az eddigi vitákban mindig győzelmes Dávid Ferencz is az 
úrvacsora tana tekintetében Meliushoz csatlakozik. Erre a fejedelem s az ország
gyűlés színe előtt nyilvános hitvitát tartanak, melynek következménye, hogy 
a szászok Luther tanaihoz hívek maradva, külön szervezkednek, a fejedelem pedig 
s az ország nagyjai Kálvin tanait fogadják el, Dávid Ferencz püspökké és 
udvari szónokká lesz.

A nyugalom azonban látszólagos volt és Dávid Ferencz dicsősége csak 
rövid ideig tartott. Mert Károli Péter, a kolozsvári egyház papja, meghasonlott 
Dávid Ferenczczel s amaz Meliussal egyetemben új kérdéseket kezdett fel
vetni és tárgyalni, nevezetesen a Szentháromság tanát. E vitatkozásoktól egy
előre tartózkodott Dávid Ferencz, de midőn Blandrata, a fejedelem belső embere 
és bizalmasa, megismertette vele a maga felfogását az Isten lényegéről, hamar 
megnyerte őt tervei számára. Dávid Ferencz kezdetben szóbeli vitáiban és könyvei
ben a Szentháromság tanából csak a Szentlélek Istenről szóló tant vetette ki, 
ezen szellemben irta s adta ki két munkáját: »Az egy ő magától való Felséges 
Istenről. Kolozsvár, 1571«. A Heltai tulajdonát képezett példányt kiállította a 
kolozsvári unitárius egyház könyvtára. »Az egy Atya Istennek és az ő áldott 
szent fiának Istenségekről igaz vallástétel. Kolozsvár, 1571.« Kiállította ugyan
azon könyvtár.

Az átalános kereszténység alapdogmájának ily megcsonkítása után is 
bírta Dávid Ferencz a fejedelemnek, az udvarnak, az országgyűlésnek s hívei
nek bizalmát és ragaszkodását. Midőn azonban őt épen új állásfoglalása miatt 
Melius Péter és társai nyilvános vitáik alkalmával mindjobban szorították, elej
tette a Szentháromság dogmájának második tételét, Jézusnak Istenségét is. 
Azt állítva, hogy Jézus az új szövetség nagy prófétája, kimondotta a nagy 
jelszót: Csak egy Isten van !

Ekkor a nagy és mindig győzelmes vitatkozó felett, ki egymaga küzdött 
Melius és társai s a lutheránusok ellen, összecsapódtak a hullámok. Melius 
Péter kimutatta, hogy Dávid Ferencz az új idők Sabellinus eretneke, hogy 
ugyanazt tanítja, a miért Kálvin Svájczban Servetust máglyára Ítéltette, hogy 
azt védelmezi, mit nem régen Stancaro hirdetett és Dávid Ferencz leczáfolt. 
A megbotránkozás átalános lett, midőn »De Falsa et Vera Unius Dei cogni
tione« czímü munkája elé a S/.entháromságot gúnyoló képet nyomtatott.

Megdöbbent a fejedelem s az egész ország, midőn nyilvánvalóvá lett, 
hogy Dávid Ferencz mindig tetszetős, mindig győzelmes vitatkozásai során 
rövid idő alatt oda fejlődött vissza a keresztény vallás, honnan másfél évezred 
előtt kiindult, a zsidó vallásra ; mert lényegre nézve a Szentháromság tanának 
megdőltével, Jézus prófétai állásával, Dávid Ferencz tana s a zsidó vallás 
között különbséget találni nem lehetett; mint ezt a szombatosok gyülekezete 
logikai következetességgel Dávid Ferencz tanaiból le is vonta.

Ezért a fejedelem s az országgyűlés Dávid Ferenczet felszólította, hogy
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tanait vonja vissza, s midőn ezt makacsul megtagadta, börtönbe vettette, mely
ben a nyomor és betegség folytán rövid idő alatt meghalt.

így végződött Dávid Ferenczre nézve az »evangéliumi szabadság« hir
detése, melyet oly nagy hévvel karolt fel s melyet oly nagy tudománynyal 
s ritka ékesszólással védelmezett; elhagyták, megtagadták őt azok, kik foko
zatos fejlődésének minden szakában megtapsolták; börtönbe vetették s vigasz 
nélkül hagyták azt, kit fényes pályáján »hozsanna« kiáltásaikkal annyiszor 
üdvözöltek s ünnepeltek.

Dávid Ferencz irodalmi működésének termékei közül a már ismertetteken 
kívül még ezek érdemelnek nagyobb figyelmet:

»Isteni dicséretek. Kolozsvár.« Ritka példány.
»Az Váradi disputationak előszámlálása. Kolozsvár, 1569.« Szintén ritka 

példány.
»Rövid útmutatás az Istennek igéinek igaz értelmére. Gyulafejérvár 1567.«
»Első része a szent irásnac, külen külen részeiből vött prédicacióinak. 

Gvulaíejérvár 1569.« Mind a négyet kiállította az unitárius egyház és főiskola 
könyvtára Kolozsvár.

3. Krónikások.

Nemzetünk mindenkor kiváló előszeretettel foglalkozott a történetiroda
lommal, ezért mii .den időszakban találunk írókat, kik több-kevesebb szeren
csével művelték a történetírást.

A XVI. század krónikaírói, a nemzeti nyelv átalános fellendülése folytán 
magyar nyelven kezdenek Írni, ezen érdemen felül jellemzi törekvéseiket az, 
hogy figyelmüket részben a közelmúlt nagy hazai eseményekre irányítják, 
részben mint szemtanuk jegyzik fel sajat koruk megörökítésére érdemes 
élményeiket.

Az első magyar nyelvű világtörténetet Bencédi Székely István Írja s adja 
ki 1559:hen; munkájának jellemvonása, hogy az eseményeket protestáns szí
nezettel fogja fel és írja meg. Könyve ily czím alatt látott napvilágot: »Chro
nica ez vilagnac jeles dolgairól. Krakó, 1559«. Kiállította Ráth György, Budapest.

Gosárvári Mátyás nemzetünk őstörténetével foglalkozik előadását a ma
gyar testvérnemzetnek, a hunoknak történetével kezdi s őket mint nemzetünk 
őseit s a haza első elfoglalóit szerepelteti: »Az régi magyaroknak első bejövé- 
sekről való Historia, Attilával miképen telepedtenek le Scambriában, És mely 
nagy vérontással férkesztenek be Pannóniába. Kolozsvár 1579«. A munka 
igen ritka példányát Ráth György állította ki.

Haltai Gáspár kizárólag magyar történettel foglalkozik, Bonfin munkáját 
tartva szem előtt, kiadja a mohácsi vészig nemzetünk történetét: »Chnmika 
az Magvaroknac dolgairól. Kolozsvár, 1574«. Kiállította Ráth György, Budapest.

Zay Ferencz szemléltető s megható előadásban örökíti meg 1521-ben 
»Landorfehérvár elvesztését«. Meleg, rokonszenves érzelemmel, egyszerű, de 
vonzo előadással beszéli el Mindszenti Gábor »Zápolya János király végét«.
M a t l e k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 16
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4. A XVI. század vallásos irodalma.

A XVI. században a történeti munkáknál is jobban érdekelte a lelkeket 
a vallásos irodalom; a hitvitákat a közönség visszafojtott lélegzettel hallgatta, 
a támadó és védő iratokat mohón olvasta. A protestánsok egymásközti nagy 
és nyilvános vitái Nagyváradon, Szebenben és Kolozsvárott évtizedeken keresztül 
foglalkoztatták a szellemeket. Közben páratlan serénységgel építették egyhá
zukat s látták el buzgalmi iratokkal híveiket, a másik kézzel pedig támadták 
a közös ellenséget, a katholiczismust.

A buzgalmi munkák kiadásánál ugyanazon Melius Péter járt elül, ki a 
protestáns hitvitáknál a vezérszerepet játszotta: »Az szent Pál Apostol 
leveleinec magyarázatba. Debreczen, 1561«. A megmaradt egyetlen példányt 
kiállította az erdélyi múzeum-egylet könyvtára, Kolozsvár.

Később a titkos jelenések könyvéről irt magyarázatát adta k i: »Az szent 
Jánosnac tött jelenésnek igaz és irás szerint való magyarázása. Várad, 1568.« 
Kiállította Ráth György, Budapest.

Majd egyházi beszédeinek kiadásával örvendezteti meg egyházát: »Magiar 
predikatioc. Debreczen, 1563«. Kiállította Ráth Györgv, Budapest.

Végül épületes énekgyüjteményt szerez és ad k i: »Igaz szent írásból 
kiszedetett ének. Debreczen, 1570«. A fenmaradt ritka példányt kiállította a 
kolozsvári unitárius eg} ház könyvtára.

A buzgalmi iratok szerkesztésénél Melius Péter nyomdokait követi Károlyi 
Péter, ugyanaz, ki a hitvitáknál is tevékenyen és híven állt oldala mellett: 
»Az Halairól, Fel Támadásról és az örök életről hasznos és szükséges köny- 
veczke. Debreczen, 1570«. Kiállította Ráth György. — »Az apostoli Credonak 
avagy Vallásnak igaz Magiarazattia. Debreczen, 1584.« — Batizi András 
»A keresztyéni tudománról való könyveczke. Krakó, 1550«. Kiállította a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára.

Melius Péter nyomán a lelkipásztorok egyházi beszédgyüjteményeiket 
is kínálják, igy: Kultsár György »Postilla : evangelicumi szakaszok. Alsó-Lindva, 
1574«. Kiállította Ágoston József.

Tartalma s irányzatosságánál fogva ezek közül kimagaslik Huszár Gál, 
ki egy főfontosságu vitatárgyról, az Úr vacsorájáról egész beszéd-sorozatot 
irt: »Az Ur Jesus Christusnak Szent Vachoraiaról. . . . Prédicacioc. M. Óvár 
1558«. A könyv egyetlen fenmaradt példányát kiállította a bécsi cs. és kir. 
udvari könyvtár.

Mig a protestánsok ekként szóval, Írással és nyomtatással támadták a 
katholikusokat, saját vallásukat pedig minden téren ápolták és terjesztették, 
addig a katholikusok mintegy elnémulva hallgattak. A hitújítás kezdetén 
rokonszenves figyelemmel kisérték a mozgalmakat, némi újításokat maguk is 
kívántak; mikor azonban a szabad eszmék terjedése erőben folyton előre
haladt s a hullámok egyházukat elborították, akkor szerettek volna határt 
szabni az áradatnak, de erre teljesen képtelenek voltak. Azok kik a külföldi 
egyetemeket látogatták, teljes lelkesedéssel az új irányt karolták fel, azok, kik 
itthon képeztettek ki, nem mérkőzhettek az új eszmék terjesztői és védőivel;
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fegyvertárukban régi, elkopott fegyverek álltak csupán rendelkezésükre, melyekkel 
a küzdőtérre ki nem állhatták: de még ha tudtak és akartak volna is, nem 
tehettek, mert egyetlen könyvnyomdával sem bírtak.

így eldőltek már a protestánsok közötti nagy egyházi viták, mindegyik 
egyház már szervezkedett is, közhírré tette vallásának alaptételeit, ekkor lép 
fel a nyilvánosság előtt Telegdi Miklós pécsi püspök; Nagyszombatban lakik, 
mert egyházmegyéje török hódoltság alatt görnyed, s mivel a primási szék 
is üresedésben van, ő az esztergomi érsekség adminisztrátora. Buzgón pré
dikál évek hosszú során át Nagyszombatban, közben becses történeti munká
kat ir, irói hírnevét azonban prédikáczióinak kiadásával szerzi meg. Három 
kötet egyházi beszéd tanúsítja képességét s ad számot magas gondolkodási 
módjáról. Az első kötet Bécsben jelent meg 1577-ben; ekkor megszerzi a 
.jezsuiták nyomdáját, azt Nagyszombatban állítja fel s itt adja ki a másik két 
kötetet 1578. és 1580. években. Telegdi Miklós beszédeit tárgyilagosság, 
magas nézpont, »nemes népszerűség és szabályos nyelv jellemzik, mely gyakran 
művészi szépségre emelkedik«. 1 Egy csapásra kielégítette saját egyházának 
szellemi igényeit és irályának művészi szégségével felülmúlta kortársainak 
hasonló szellemi alkotásait. Beszédei ily czím alatt jelentek m eg: »Az evan
géliumoknak Magarazattyanac Második része. Nagyszombat. 1578«. Kiállította 
Ágoston József, Budapest.

5. Verbőczy István Hármaskönyve.
A magyar szellemi élet a vallásos és történelmi irodalmon kívül külö

nösen a jogi irodalom terén nyilatkozott meg; ezért lehetetlen volt megfeled
keznünk arról, kinek a magyar jog tudományos művelését köszönhetjük, s ez 
Werbőczy István. — Ő volt az, ki az igazságszolgáltatásnál érvényesült jog
szokást rendszerbe foglalta s adta k i : Werbőczy István, Magyarország szokásos 
jogának hármas könyvét: »Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni 
Hungáriáé« czímü munkáját, melynek nyomtatott első kiadása először Bécsben 
jelent meg 1517-ben, hol egymásután három kiadást ért 1545 és 1561-ben 
E három első kiadását kiállította Ágoston József. Azon kiváló fontosságnál 
fogva, melylyel e mű tartalma alapján a magyar jogszolgáltatásra nézve bírt, 
szükségessé vált magyar í^elvre való fordítása is. E feladatot Weres Balázs 
oldotta meg, de akkor már a mű Debreczenben látott napvilágot 1565-ben 
»Magyar Decretum« czím alatt. A művet a kolozsvári múzeum-egylet könyvtára 
állította ki. A hármaskönyv tekintélye nagynevű szerzőjének halála után még 
inkább növekedett és szokásjogi erőt nyert. A kiadások száma a harminczat 
meghaladja.

6. Pázmány Péter és kora.
A humanizmus verőfényes, derült napjait zord és viharos idők követték, 

nagy királyaink fényes napja gyászba, vérbe borulva áldozott le a mohácsi 
csatasíkon. A renaissance lelkes ápolói s maecenásai, főpapok és főurak 
nem márvány s bronzból készült díszes szarkofágokba, hanem az áldott haza

1 Toldi Nem. irod. tört. 48. 1.
16* '
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anyaföldébe temettettek el. A tudomány ápolása s a művészet szeretetéből 
fakadt csarnokokban vad, pogány harczosok telepedtek le; a tudomány haj
lékait a mitsem kímélő tűz emésztette el. A menekülők magukkal vitték 
egyik-másik drága könyvünket, az itt maradottakat elragadta a török s igy 
a mit száz kéz évtizedeken át művészi ihlettel alkotott, szétszóródott keleten- 
nyugaton. Megsemmisült a magyar haza politikai egysége, török, magyar és 
német osztozott a nagy egység kisebb részein. A visszahozhatatlanul elveszett 
magyar szabadság helyét egy új eszme, az evangéliumi szabadság eszméje 
kezdette elfoglalni, hogy összetörve az ötszázéves államvallás kereteit, a nemzet 
liait négy vallásra oszolva, állítsa egymással szembe.

Erdélyben a fejedelmek pártfogása alatt megalakult az egy Istent imádó 
unitárius egyház, a szászok Luther vallását követték; a Duna és Tisza közét 
lakó magyarság Kálvin ridegebb tanainak kedvezett; felső Magyarország 
városainak polgársága a Németországgal való sűrűbb érintkezés folytán szintén 
Luther vallásához szított; a régi egyháznak, a katholikus vallásnak, kevés 
híve maradt és e kevés is, mint pásztor nélküli nyáj, fejetlenül bolyongott s 
tehetetlenül szemlélte az evangéliumi szabadság harczait.

A hitújitók serény kezekkel építették fel egyházukat, a legerősebb szel
lemi fegyverrel, a sajtó termékeivel támadták a régi vallást. Az evangéliumi 
szabadság eszméje feltüzelte az elméket s lángra lobbantotta a sziveket, a  
harcz kemény, gyűlölködő és személyeskedő hangon folyt.

A renaissance finom szelleme Ízetlenné, a forma bája hasznavehetet
lenné vált; a latin nyelv a maga klasszikus tökélyével feledésbe ment. Mert 
az új eszméket nem kicsiny társaságok vitatták meg egymás közt, hanem a 
magyar nép sűrű rétegei közé áradt szét; az új tanokat nem díszes, fényesen 
bútorozott könyvtárakban beszélték meg, hanem a templomban, a köztereken, 
a piaczon, a mezőn, skóval mindenütt, hol emberek egymással találkoztak.

Midőn igy a szellemi küzdelemben mindenki s minden, mit régente szép
nek láttak az emberek, veszteni látszott, akkor nyert a magyar nyelv, a nem
zeti irodalom.

A küzdelem néhány évtizedében többet haladt a nemzeti irodalom, mint 
a béke évszázadaiban.

Az irodalmi termékenység s a nemzeti irány évek során át kizárólag a 
hitújitók részén van. Az erdélyi fejedelmek, a gazdag bányavárosok példátlan 
bőkezűséggel látják el őket könyvnyomtató sajtókkal; mig a katholikusok 
között csak nagysokára bir Telegdi Miklós egyetlen sajtói felállítani Nagy
szombatban, első irodalmi termékeit még Bécsben kénytelen kinyomatni.

Névleg a katholikus vallás az államvallás, de művelődésének tűzhelyei: 
a monostorok, iskolák, a papképző-intézetek megsemmisültek ; ellenben a hit- 
ujitók ifjai külföldi egyetemeken nyerik képzettségüket s haza térve, mint 
ügyes, lelkes szónokok megnyerik a tömegeket, mint képzett irók behatolnak 
a felsőbb körökbe. Innét van, hogy a XVI. század utolsó hetven esztendejében 
275 vallási vonatkozású munka jelent meg Magyarországon, melyek közül 
244 protestáns írótól származik és csak 31 kathJikustól.1

1 Fraknói, Pázmány Péter.
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A katholikus egyház ezen vigasztalan állapotában emelkedik ki Pázmány 
Péter alakja, hogy miként hajdan a magyar keresztény egyház megállapításá
nál a -szent király, Pázmány lovag fegyvereire támaszkodva döntötte meg a 
pogány Kupa lázadását, úgy a nemes lovag unokája, Pázmány Péter, szellemi 
fegyverrel kényszeritette határa közé a hitujitó protestánsokat s egymaga védte 
meg majdnem megsemmisült egyházának igazait.

Panaszi Pázmány Péter született Nagyváradon 1570. október 4-én. Atyja, 
Miklós, megyéjének alispánja, anyja Massai Margit volt, ki magát az olasz- 
országi Massa őrgrófoktól származtatta. Szülei protestánsok voltak, fiukat is 
ezen vallásban neveltették és szülővárosának protestáns gymnasiumába járat
ták. Azonban anyja elhalálozván, édesatyja a katholikus Toldi Borbálát vette 
nőül, ki otthon a család körében a tiz esztendős Pétert katholikus szellemben 
igyekezett nevelni.

Az anyát ezen igyekezetében támogatta Szántó István, az első magyar 
jezsuita, ki mint alapos tudós és lánglelkü egyházi szónok akkortájt a csekély- 
számú nagyváradi katholikus hívek lelkét gondozta. Felismervén az ifjú fényes 
tulajdonságait, barátságával és szeretetével halmozta el s oly benyomást tett a 
nagytehetségü Pázmány Péterre, hogy az szüleinek beleegyezésével 13 éves 
korában katholikussá lett.

Tizenöt éves korában tanulmányai folytatására Kolozsvárra ment, hol a 
jezsuitáknak Báthory István adománya és XIII. Gergely pápa bőkezűsége 
folytán főiskola rangján levő nevelőintézetük volt, melyet a fejedelemre, Báthory 
Istvánra való tekintettel a rend legjelesebb tanerőivel láttak el, melybe előkelő 
protestáns szülők is szívesen küldötték gyermekeiket.

Nevelőinek szelleme annyira hatott az ifjú fogékony lelkére, hogy tizenhét 
esztendős korában a jezsuita-rendbe lépett, kik az ujonczot előbb Krakóba, de 
mivel ennek zordabb levegője kártékony hatással volt rá, késobb[Bécsbe küldötték.

Pázmány a kétévi próbaidő eltöltése után még három évig maradt Bécs- 
ben s hallgatta a bölcsészetet, oly jeles eredménynyel, hogy a rend őt a hit- 
tudományi tanfolyam végzésére Rómába küldötte. A Rómában való tartózko
dás nagy befolyással volt Pázmány Péterre; szemléletből látta itt a klasszikus 
kor építészeti s művészeti maradványait s az egyház rag3^ogó bazilikáit, mű- 
izlését nemesítette. Itt a világ minden részén elterjedt rendjének központján 
értesült az angolok, hollandok vallási törekvéseiről, a jezsuita hittérítők kínai 
és amerikai működéseiről, mi látkörét szélesítette. Megismerkedett rendének 
legünnepeltebb harczosával, Bellarmin Róbert bíborossal, ki ekkor adta ki 
alapvető munkáját, melyben a hitújitók által megtámadott vallásának minden 
vitatott tételét alaposan kifejtette, magyarázta s az érvek súlyával támogatta.

E munkából s írójának szelleméből merítette Pázmány Péter az ő későbbi 
hitvédő iratainak érveit s Kalauzában a fogalmazás világossága s az érvek 
ügyes csoportosításával felül is multa mesterét.

Rómában tanulmányait hittudori oklevél megszerzésével végezvén, Gráczba 
küldötték őt elöljárói, hol a bölcsészetet tanította oly önállósággal és szabatos
sággal, hogy előadásainak kéziratait a budapesti egyetem hittani kara nap
jainkban találta méltónak arra, hogy kinyomattassanak.
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Az 1601. évben küldötte őt rendje magyarországi rendházába Selyére. 
Első sikereit Kassán vívta ki mint ékesen szóló prédikátor, minden rangú és 
rendű hallgatóinak tetszését szerezte meg s mint ügyes hitvitázó, félelmessé 
tette nevét a protestáns lelkészek előtt. Megnyerte Forgách Ferencz gróf 
barátságát s pártfogását, ki maga is protestáns szülőktől származva, tért 
vissza a katholikus hitre s ugyancsak mint Pázmány Péter, a jezsuiták inté
zeteiben neveltetett.

Forgách püspök ösztönözte Pázmányt első irodalmi művének megírására. 
Ugyanis Magyari István sárvári lutheránus prédikátor 1602-ben »Az országban 
való sok romlásoknak okai s azokból való megszabadulásnak jó módjáról« 
könyvet adott ki. Magyari a bűnben találja a haza romlásának okát, a bűnök 
között pedig legnagyobb a hamis vallás követése. Ilyen hamis vallás a katho
likus hit, mert új hit, melyet a pápák találtak k i; bálványimádást tanít, mert 
a szenteket és a pápát imádja és papjai is bűnös életet élnek.

Forgách püspök felismerte a könyv veszélyes jellegét s megczáfolására 
felhívta Pázmány Pétert, rendelkezésére bocsátva radosnyai nyári lakát s itt 
könyve megírásában Útmutatással is szolgált neki.

Pázmány rövid idő alatt megírta feleletét s még azon év őszén kiadta 
munkáját: »Felelet az Magyari István az ország romlása okairól irt köny
vére». Kimutatja, hogy a Magyari által újnak állított vallási igazságok az 
evangéliumban s az ős egyház hagyományaiban birják alapjukat. Elismeri, 
hogy Luther tanítása s az ős egyház tanai között van némi összhang azon 
hitágazatokra nézve, melyeket katholikusok és lutheránusok együtt hisznek. 
Magyarinak az összhangot az ős egyházzal azon hitágazatokra nézve kellene 
kimutatnia, melyek a protestánsokat a katholikusoktól elválasztják, de ezzel 
adós marad. A katholikus papság gazdagsága, erkölcstelen életére felhozott 
vádak alaptalanságát mutatva ki, Kálvin és Biró elleni kifogásokat sorolja fel, 
idézi, hogy maga Luther ismételve kikelt papjai feslettsége ellen. A papok 
javait bőkezű fejedelmek adták minden időben, ez tehát nem ellenkezik sem 
a történettel, sem a szentirással. A protestánsok üldözése tekintetében hivat
kozik arra, mit ezek Anglia és Francziaországban a katholikusokon elkövettek 
s igy fordítja a fegyvert Magyari ellen: »Noha pedig megbüntethetnék efféle 
tévelygő tanítókat, mint te vagy, halállal is a fejedelmek, mindazáltal kérlek, 
mondd meg, hány embert öltek meg Magyarországban, avagy Németország
ban a ti hitetekért ? Bizonynyal nem oly kegyetlen a mi evangéliumunk, 
mint a tietek«. Hasonlóképen Magyari ellen fordítja vissza a fegyvert, midőn 
állítja, hogy Luther tanítása idézi föl Isten haragját a magyar nemzet ellen, mely 
addig, mig katholikus hiten volt, erős bástyául szolgált a török ellen, most 
pedig az eretnekség terjedése óta szép hazánk török kézre került. Ez első 
munkáján már meglátszik jövő nagysága, dialektikájának ügyessége ; szívesen 
is olvassák, mert a komoly érvelést gúny és tréfa élénkíti, magyarsága pedig 
páratlan és könnyed. E munkáját a budapesti egyetemi könyvtár állította ki.

Pázmány Pétert ezen könyvének megjelenése után elöljárói ismét Gráczba 
rendelték s még ugyanazon évben megkezdette a theologia előadását. Tanári 
foglalkozása közben sem felejtkezett meg hazájáról s nemzetének lelki szűk-
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ségleteiről. Lefordította Kempis Tamásnak a »Krisztus követéséről« irt köny
vecskéjét, mely a szent irás után a katholikusnak legelterjedtebb elmélkedő 
könyve. Hasznos munkát végzett e könyv fordításával, mert ez az emberi lélek 
bajainak és gyógyszereinek alapos ismeretével van megirva, belőle gyakorlati 
életbölcseség és nemes, humánus szellem szól az olvasóhoz. Ezen eszme
gazdag, rövid, tömör mondatokban megirt mély értelmű könyvet oly szeren
csésen fordította le, hogy napjainkig a kiadók Pázmány szövegéhez ragasz
kodnak. Maga Pázmány igy fejezi ki előszavában a szabatos fordítás helyes 
elveit: »Igyekeztem azon, hogy a deák betűnek értelmét híven magyaráznám ; 
a szólásnak módját pedig úgy ejteném, hogy ne láttatnék deákból csigázott 
homályossággal repedezettnek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először 
magyar embertől magyarul Íratott volna«. Kiállította a budapesti egyetemi 
könyvtár.

E fordítás adásánál még nagyobb szolgálatot tett Pázmány »Magyar 
imádságos kö'nyv«-ének kiadása által, mert ily magyarnyelvű ájtatossági köny
vünk ekkorig nem volt. Dús választékban ad benne szebbnél szebb imákat, 
az imák elé terjedelmes értekezéseket irt a hitélet és isteni tisztelet fontosabb 
mozzanatairól. Ezen imák legnagyobb részét maga fogalmazta úgy, hogy az 
imádkozó ember gyarlóságát szembe állítja Isten végtelen fölségével, minek 
folytán a bűnös ember megalázódik és szent reménységgel és bizalommal 
vár segítséget az Irgalmasság örök forrásától. A hanghordozás bensőséggel 
van telve, minden üres deklamáczió nélkül. Négy év alatt az imakönyv egész 
kiadása elfogyott s még ma is uj kiadásokat ér. Kiállította az 1665. évi 
kiadást a budapesti egyetemi könyvtár.

Pázmány ezen szelíd és csendes irodalmi foglalkozásai közben veszi 
hirét annak, hogy a protestánsok vallásuk szabad gyakorlatának kiküzdésére 
Bocskay István fejedelem alatt fegyvert fogtak, a jezsuitákat elűzték kolos
toraikból és Forgách Ferencz püspököt nyitrai várában ostrom alá vették. 
Távol hazájától e fellépést olybá tekinti, mintha a magyarországi katholikus 
egyházat végső veszedelem fenyegetné. Mivel egyháza ügyét másként nem 
védheti, fájó szívvel ragadja kezébe a tollat »Az mostani tudományok hamis
ságának tiz nyilván való bizonysága« czímén könyvet ir, hogy elégtételt 
vegyen a vallásán és szerzetén ejtett sérelmekért. Kíméletlen hevességei szedi 
itt egybe s lobbantja a protestánsok szemére mind azt, mit hitfelei a múltban 
egészen a jelen időig a protestánsok ellen felhoztak, írván, hogy ne csudál- 
kozzék az olvasó, »ha néha mi is megélesitjük a penna orrát, megmelegitjük 
az tentát«. Megírja hegyezett pennával és forró tentával, hogy a mostani 
eretnekek az ördögtől és a régen kárhoztatott eretnektől származnak. »Nem 
hiába szokta vala Solimán császár azt mondani, hogy Luther Márton fölötte 
sokat használt ő neki.«

A protestáns erkölcstan gyarlóságairól igy beszél: »A fa gyümölcsében 
két rendbeli fogyatkozás lehet; első, mely nem a fa természetéből, hanem 
külső okokból származik: úgymint ha ragya megveri, ha dér megsüti, a 
féreg megvesztegeti a gyümölcsöt. Második a fának tulajdonságából való 
vétek : mert természete szerint fás, vad, fojtó gyümölcsöt szokott némely fa
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hozni: azonképen az emberek feslett életének és gonosz gyümölcseinek két 
oka lehet: első a vallásnak tulajdon ereje és mivolta; mivel ez oly dolgokat 
kapcsol magában, melyek természetük tulajdonsága szerint nagy okot adnak 
és tágos utat nyitnak a gonosz életre. Másik az ember gyarlósága, vagy vak
merő gonoszsága«. Kiállította Ráth György, Budapest.

Gráczi tartózkodásának utolsó idejében még egy vitatkozó munkát adott 
k i: »Keresztény felelet. A megdicsőült szentek tiszteletéről, értünk való könyör
géséről és segítségül hívásukról. A Gyarmati Miklós helmeczi prédikátornak 
a boldog emlékezetű Monoszlai András veszprémi püspök és pozsonyi prépost 
könyve ellen irt csacsogására. Grácz, 1607«. Szellemi felsőbbségének büszke 
öntudatával, derült humorával irta meg e munkát. Maga mondja, hogy »Csak 
könnyű kézzel és igen ritka rostával pallá ezt az ötvennégy árkos papirosra 
nyomtatott abajdóczat, de mégis annyi gázzá esék és hulladékja, hogy a 
maradékkal száz pínz ára borsót be nem takarhatnának. Ha mind kiszaggatná 
a sok hazugságot, az ötvennégy árkusból nem maradna két árkus papiros«. 
A tartalomra nézve mondja: »Akármely új tanító Írását kezünkbe vegyük 
is . . .  . pirulatlan és szemtelen orczával, hamis és csavargó értelemmel mar- 
csongja és rútitja a keresztény doktorok írásit; rágalmazza az elemetes régi 
jámborok tetszését, álnokúl és csalárdúl ki akarja tekerni markunkból sok 
csavargások és magyarázatok által a szentirásból vett éles tőröket, melyekkel 
megszaggattatik az hitetlenség, agyafúrt emberek tévelygő gondolatival vagy 
inkább Antalkodásival akarja meghomályositani, behálolni és eltitkolni az 
igazságot«.

A gráczi egyetem tanszékén töltött négy év után Pázmány Pétert Forgách 
Ferencz prímás udvarában találjuk, hol nagy tevékenységet fejt ki az egyház 
igazgatása s az országgyűlésre való politikai előkészületben, munkássága 
közepette azonban nem feledkezik meg hitvitázó hivatásáról sem. Első táma
dását Alvinczi Péter kassai prédikátor ellen intézi, ki Bocskay fejedelem kedves 
embere s kinek nagy része volt a fölkelés tervezése és kivitelében is s ki 
mint szenvedélyes szónok erős támadásokat intézett a főpapok és a katholikus 
vallás ellen. Támadását eredeti és tetszetős, elmés modorban kezdi ily czimü 
munkával : »Egy keresztyén prédikátortól a kassai nevezetes tanítóhoz Alvinczi 
Péter uramhoz íratott öt szép levél«. E munkát úgy szerkesztette meg Páz
mány, mintha az öt levél mindegyikét egy protestáns prédikátor intézné mély 
alázatossággal Alvinczihez; »az Ur mezejének és Krisztus csűrinek vigyázó 
kerülőjéhez, a nyomorult magyar nemzetnek égő szövétnekéhez« s tanácsot 
kérne benne, hogy miképen kellene neki vitatkoznia a katholikus urakkal, 
kik őt egymásután öt vitatkozásban legyőzték. Megírja egyenkint, hogy miként 
támadta ő meg a katholikus urakat fontos vitatételekben, mit hozott fel ő a 
támadásban, mit feleltek azok s mikép némitották el őt győzhetetlen érveikkel. 
A könyv élénk örömet s nagy vigságot keltett katholikus körökben, Alvinczit 
azonban úgy megharagitotta, hogy fegyveres támadásra késztette barátait 
»keresztyén vallásunkat káromló gonosz ember ellen«. Nyomban az első két 
levélre mérges és goromba feleletet tett közzé, melyben kíméletlenül támadja 
Pázmány személyét. Pázmány Péter ezen szellemes könyvéből csak egyetlen
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példány maradt meg, melyet birtokosa, az Erdélyi muzeum-egylet könyvtára 
állított ki Kolozsvár.

Alvinczi feleletére Pázmán}^ még azon évben kiadta válaszát ily czimen : 
»Alvinezi Péternek sok tétovázó keringésekkel és ezégéres gyalázatokkal fölhá- 
mozott feleletének rövid és keresztyén szelídséggel való megrostálása«. A vitatás 
főtárgyát mindkét vitatkozófél munkájában Ulászló király esküvése képezi. 
Alvinczi úgy állítja fel tételét, hogy a várnai csatavesztés Isten büntetése volt 
Ulászló esküszegéseért. Pázmány Bonfin előadása nyomán védi Ulászlót s 
bizonyítja, hogy az esküszegő nem volt; a csatavesztést pedig a törökök 
túlnyomó ereje s Hunyady János utasításainak meg nem tartásából magya
rázza. Pázmány Péter ezen munkája is csak egyetlen példányban maradt 
fenn, melyet a máramarosszigeti ev. ref. liczeum könyvtára őriz és állított ki.

Kevesebb szerencséje volt Pázmánynak »Az nagy Calvinus Jánosnak 
Hiszekegy istenei czimü munkájával, melyben szembeállítja az apostoli hitvallás 
egyes ágazatait Kálvin tanításával s ennek folyamaként^ bemutatja, hogy 
milyennek kell lennie a Kálvin Hiszekegyistenének; az első ágazatot, mondja, 
így kellene formulázniok: »Hiszek a pokolbeli ördögben, minden ocsmány 
vétkeknek alkotójában, kegyetlen mostoha atyában, erőtlen nem istenben«. 
Azon korban a vitatkozók is, meg az olvasó közönség is elnézte az erős, 
személyes támadásokat, de Pázmány ezen támadása több volt a megenged
hetőnél s nagy fölháborodást idézett elő, mely még a pozsonyi országgyűlésen 
is felszólalás tárgyát képezte s Pázmány védőit, a káptalan követeit, a pro
testáns rendek még meghallgatni sem akarták s fenyegetőztek, hogy a teremből 
kidobják őket. Thurzó nádor azzal csitította el a protestáns rendeket, hogy 
bizalmasan közölte velük, hogy Pázmány kész állításait Kálvin irataiból igazolni, 
miért is jobb, ha a vitatkozást vele elkerülik.1

Maga Pázmány Péter is higgadtabban kezdett gondolkozni és több évi 
készület után kiadta 1613-ban legnagyobb munkáját, az »Igazságra vezérlő 
Kalauzt«. E munkájával érte el Pázmány irodalmi működésének legmagasabb 
fokát. Már terjedelme, tudományos apparátusa, idézeteinek nagy száma meg
döbbentette ellenfeleit. Vallását pedig az egész vonalon győzelmessé tette a 
vitatárgyak alkalomszerű megválasztása, szabatos meghatározása, éles és 
világos megkülönböztetései s az érvek ügyes csoportosítása által. A tizenöt 
könyvre felosztott terjedelmes munka elejétől végéig lázas izgalomban tartja 
olvasóját; a vitatkozásban erőteljes, éles, sőt kíméletlen és lesújtó ; az oktató 
részben körültekintő, világos és erőteljes; helyenkint nemcsak az észre, hanem 
a szívre is melegen hat, vallásos érzelmeket kelt olvasójában s isten iránti 
hálára és szeretetre vezeti azt. Ekként ezen nagy munkájában utolérhetetlen 
magaslatra emelkedik s biztosítja számára az érdeklődést még akkor is, midőn 
a vitatárgyak s maguk a vitázók is régen feledékenységbe mentek. Kiállította 
Ráth György, Budapest.

A Kalauzban megtámadott protestánsok, kik egyébkor serényen felvették 
az eléjük dobott keztyüt, sokáig hallgatnak. Zvonarich egy fordított munka 
-előszavában foglalkozik a Kalauz egyes tételeivel; Alvinczi »a pokolra vezető

1 Fraknói. Pázmány Péter. Életrajzok. 52—53 1
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Kalauznak« czímezi Pázmány művét s egyedül a Mária kultusa és a szentek 
segítségül hívása ellen fordul. Ezen apró csatározásokkal azonban csak elfedni 
akarják nagyobb akcziójukat; mert külföldön, a wittenbergi egyetemen keres
nek védelmet a Kalauz ellen. Balduinus Frigyes vállalkozik is a czáfolásra, 
de előbb a Kalauzt latin nyelvre kell fordítani, hogy a külföldi tudós azt 
megértse, mi négy évi munkába kerül s igy egy teljes évtized múlik el, mig 
Balduinus elég szerény feleletének közrebocsájtásával elkészül.

Pázmány ezalatt szintén stratagémához folyamodik, azzal akarja meg
téveszteni ellenfeleit, mintha az ő oldalán is több szövetséges állana, azért Szyl 
Miklós és Lethenyei István álnév alatt kiadja »Az Kálvinista prédikátor 
ingyenes erkölcsii tökéletességének tüköré«, ebben Alvinczi ellen fordul, őt 
politikusnak, de nem hittudósnak tartja.

»A csepregi mesterség, azaz Haffenrefférnek magyar könyve eleiben 
függesztett leveleknek ezé gér es czigánysági és orczaszégyenitö hazugságai« 
czímü iratában Nagy Benedek ellen fordul. Alvinczi felelt a támadásra, melyre 
hirtelenül válaszol Pázmány: »Az igazságnak győzedelme, melyet az Alvinezi 
Péter tükörében megmutatott«. De ezen munkában csak az első 64 lapot irta 
Pázmány, azontúl Balásfi levele következik Alvinczi Péterhez. Kiállította a 
budapesti egyetemi könyvtár.

Sem Alvinczi, sem Nagy Benedek nem hagyják felelet nélkül a táma
dást, mely inkább személyeskedés s kölcsönös gúnynevek osztásával, sem
mint közérdekű kérdésekkel foglalkozik.

Hasonló szellemű Pázmány viszonválasza is: »Csepregi szégyenvallás, 
azaz rövid felelet, melyben a csepregi hiúságoknak kőszegi toldalékit verő- 
fényre hozza«. Kiállította a kassai jogakadémia könyvtára.

Pázmány Péter Forgách Ferencz bibornok halála után a megüresedett 
primási méltóságra emeltetvén, új magas állásában szakított polemikus irodalmi 
működésével, teljes lelki erejét hazája törvényhozási s egyháza szervezési 
munkálatainak szenteli. Az általa tartott esztergomi zsinat határozatait kiállította 
a budapesti egyetemi könyvtár.

Egyéb nevezetes alkotásai közül kiemelkedik a bécsi egyetem mellé felállított 
papnevelő-intézete, a Pázmáneum, a nagyszombati egyetem alapítása, mely 
páratlanul áll az egyetemek történetében, a mennyiben kizárólag egyes magán- 
személy még egyetemet nem alapított.

Húsz éven át döntő befolyást gyakorol hazánk történetére, mint a királyt 
család tanácsadója, a király és erdélyi fejedelmek közt felmerült viszályok 
hazafias közvetítője s a király követe a pápai udvarnál. Becsületes, hazafias 
és sikeres működését igazolják a bécsi titkos udvari s az esztergomi primási 
levéltárban őrzött levelezései s a nagyobb hazai eseményekre vonatkozó 
tervei s felterjesztései.

Életének utolsó napjaiban tér ismét vissza az irodalmi foglalkozáshoz, hogy 
dicsőségesen, a tollal kezében végezze be ama fényes életpályát, melyet tollával 
kezdett: sajtó alá rendezi s kiadja egyházi beszédjeit: »A római anyaszent- 
egyház szokásából minden vasárnapokra és egynéhány innepekre rendelt evan
géliumokról Prédikácziók. Pozsony, 1636«. Kiállította Ráth György, Budapest.
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Maga az Isten bőségesen megadta neki a szónoki hatás és sikeres mű
ködés eszközeit, melyeket szorgalommal s a klasszikus egyházi ékesszólás 
remekműveinek tanulmányozásával még tökéletesitett.

Szikár testét büszke, dús hajzattal körített fő ékesítette, magas homloka 
alatt hatalmas szemöldök emelkedett ragyogó szemei felett. Erősen kiemelkedő 
orra, keskeny ajkai, tömör bajusz és spanyol módra ápolt szakái oly arczot 
mutatott, mely szellemi fölénynyel uralkodni tudott magán s másokon. Hangja 
nélkülözte azon simulékonyságot s változatosságot, mely az érzelem és kedély 
változó árnyalatait könnyedséggel fejezi ki; azért erre való tekintetből sem 
nem deklamált, sem nem enyelgett a szószéken. Nyugodt, erőteljes, világos 
érveléssel kívánt az értelemre s akaratra hatni; nem változatos indulatok 
ébresztésével igyekezett hallgatóit megnyerni, hanem az érvek súlya s leg- 
főképen tömege által némitott el minden ellentállást. Ily kellékekkel biró 
beszédeket természetesen nem is lehet rögtönözni, s valóban Pázmány szor
galmasan s nagy körültekintéssel készítette beszédeit.

Beszédeinek tárgyát egyrészt a hit titkainak magyarázata képezte, ezekbe 
a szónok oly világosságot vitt, hogy még az elvontabb fogalmakat is szemlél- 
hetővé tette hallgatói előtt; másrészt az erkölcstan gyakorlati kérdéseit fejte
geti, különös előszeretettel és részletességgel foglalkozott az emberi életben 
előforduló állások kötelességeinek beható indokolásával.

Beszédeinek kidolgozásában a fősúlyt a megvilágító elemre fekteti, ter
mészetes egyszerűséggel ereszkedik le hallgatóinak fogalomköréhez s ezekből 
meríti képeit és hasonlatait oly nemes és finom ízléssel, hogy a pongyola
ságot, póriasságot és durvaságot egyaránt elkerüli.

Mig ekként beszédeinek kidolgozásában hallgatóinak túlnyomó többsége, 
a nép s a városi polgári elem lebeg szemei előtt, nem feledkezik meg művel
tebb hallgatóinak magasabb igényeiről sem, jól megválasztott rövidebb-hosszabb 
idézeteket közöl a római remekírók műveiből, előadja a történet bölcseleti 
tanulságait s példáit is előszeretettel választja a történetírók feljegyzéseiből.

Ha ehhez hozzáteszszük a szónok gyönyörű magyar nyelvét, mely telve 
elmés fordulatokkal, a magyar géniuszt jellemző bölcs szólásmódok- s köz
mondásokkal, a minő nyelven Pázmány Péter előtt senki sem irt és beszélt: 
úgy lelki szemeink előtt állanak azon mesteri szónoki alkotások, melyek egy
házi szempontból ma is használható mintabeszédek s melyeket a politikai 
ékesszólás tanulmányozói ma is előszeretettel keresnek fel. Van ezen beszédek
nek még egy előnye, melyet feledni nem szabad, s ez az, hogy azokban 
nincs semmi vitatkozás, polémia; Pázmány küzdelmeinek éles fegyverét, 
melylyel annyi sebet osztott jobbra-balra »a megmelegitett tintába mártott 
hegyes tollat« a szószék lépcsőjén letette. Ünnepi beszédeinek gyűjteménye 
nem teljes, forró vágya volt a szónoknak ezen hiányt még kipótolni, de ezen 
szándékát meghiusitotta 1637. márczius 19-én bekövetkezett halála.

Pázmány Péter évtizedekre terjedő irodalmi működése daczára nem volt 
képes állandóbb irodalmi iskolát alapítani, munkatársai, utódai nem bírtak sem 
az eszmegazdagság, sem az irodalmi nyelv szépségében lépést tartani a nagy 
mesterrel.



Sallai István püspöki plébános 1620-ban vállalkozott arra, hogy Pécs- 
váradinak Pázmány ellen intézett támadását megtorolja, a »Jó nemes Várad
nak gyenge orvoslása« czímü nagyobb irattal lépett fel. Bár szabatos nyelve
zete, világos és élénk irálya folytán érdekes olvasmányt ad, mégis a durva 
hang, a bántó kifejezések, szemenszedett sértések tömeges kitálalása által a 
finomabb lelkeknek több bosszúságot okozott, mint a mennyi tanulságot adott. 
Kiállitotta a budapesti egyetemi könyvtár.

Bensőbb barátságára méltatta Pázmány Balásfi Tamást, ki éles elméje, 
sokoldalú műveltsége s a vitatkozásban való ügyessége által tűnt ki. Gyorsan 
emelkedett a győri káptalanban, majd a boszniai püspöki czímet nyerte. Két 
önálló munkával védelmezte Pázmányt, sajtó alá rendezte ennek egyik-másik 
polemikus művét, sőt arra is méltatta őt Pázmány, hogy az »Igazság győzelme« 
czímü, Alvinczi Péter ellen intézett munkájában Balásfi »barátságos intéseinek« 
is helyt adott.

Kevesebb tehetséggel, de több jóakarattal és szelídséggel volt megáldva 
Pázmány Péter másik barátja Veresmarti Mihály, kit protestáns lelkipásztorból 
sok töprengés után Pázmány téritett meg, később mint pozsonyi kanonokot 
ő vezette az irodalmi munkásság terére. Ugyanis ajánlotta neki, hogy Sessius 
vagy Sevs Lénárt belga jezsuita kisebb munkáját fordítsa le magyarra. Veres
marti Mihály fordításának ezen czímet adta: »Tanácskozás, melyiket kelljen a 
különböző vallások közül választani«. Munkája három kiadást ért m eg; az 
1611. évi kiadást kiállitotta a gyöngyösi szent Ferenczrendi zárda könyvtára; 
az 1640. évi kiadást pedig kiállitotta Ágoston József, Budapest.

Ezután ismét új fordítással lépett fel: »Az eretnekeknek adott hitnek meg
tartásáról«, s vele oly aktuális kérdésre irányitotta a figyelmet, melylyel a 
felekezeti harczok idején az emberek különös előszeretettel foglalkoztak. Kiálli
totta Ágoston József, Budapest.

Veresmarti alapos és sokoldalú képzettségét igazolja az, hogy tudott 
önállóan is hozzászólni a szellemeket foglalkoztató kérdésekhez. Első önálló 
munkája: »Intő és tanító levél, melyben a régi keresztyén hitben a bátaiakat 
erősiti apát nrok«. Veresmarti ezen munkáját a bátai jobbágyaihoz intézi, 
kikről azt hallotta, hogy a katholikus hittől elszakadva, lutheránus papot 
fogadtak be. Népiesen s érdekesen szól benne jobbágyaihoz ; nyugodt, csendes 
a polémia hangja, akár a plébánost állítja szemben, párbeszédet folytatva a 
prédikátorral, akár Kálmán diák vitatkozik a plébánussal, vagy Pál diák a 
prédikátorral. Fűszerezve van e népies irat jó magyaros közmondásokkal, 
melyeknek érdekességet ad az, hogy több ma már elfeledett, találó köz
mondást mentett meg számunkra. Kiállitotta Ráth György, Budapest.

Veresmarti Mihályhoz hasonló nyugodt, de nálánál magasabb képzettségű 
szellem volt Lépes Bálint nyitrai püspök és kanczellár, ki kerülve az éles hit
vitákat, inkább csendesebb, s a szemlélődő életet előmozdító imádságos és 
elmélkedési könyveket adott ki. Imakönyve: »Az halandó és Ítéletre menő 
teljes emberi nemzetnek fényes tüköré«. Ezt követte: »Pokoltól rettentő és 
Mennyei boldogságra édesgető tükör« czímü elmélkedő könyve. Az iró előtt a 
hivők lelki boldogsága és örök üdvössége lebeg; nagy olvasottságát igazolja
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a klasszikus világból vett számtalan példa, régi költők és Íróktól kölcsönzött 
mondás. Munkáját Pázmány Péternek ajánlotta. Kiállította a budapesti egye
temi könyvtár.

Értékesebb s állandóbb becsli munkákkal gazdagította irodalmunkat 
Pázmány Péter barátja, Küldi György jezsuita. Született 1570-ben Nagy-Szom
batban, előbb mint világi pap működött, később, huszonnyolcz éves korában 
lépett a jezsuita-rendbe Rómában, hol két évi tartózkodás alatt megtanult 
olaszul, sőt később négy nyelven is prédikálhatott. Tanárkodott Erdélyben, 
Olmützben, Gráczban és Bécsben. E két utóbbi helyen irta meg prédikáczióit, 
melyeket jóval később adott ki. Pázmány őt az általa alapított legkedvesebb 
intézetnek élére állította. Nagyszombatban ő volt a Kollegium első igazgatója, 
utóbb a nemes ifjak nevelő intézetének elöljárója, végül reá bízta a pozsonyi 
uj Kollegium építését s állandó munkálkodás közben itt halt meg 1634. október 
30-án. Elöljárói kívánságára, valószínűleg a régi magyar biblia szem előtt tar
tásával fordította magyarra a Vulgata szentirást s ezt Bécsben 1626-ban 
kinyomatta : »Szent Biblia. Az egész keresztyénségben bevált régi deák bötüből 
magyarra fordította a Jézus alatt intézkedő társaságbeli nagyszombati Káldi 
György pap«. A kiadást Pázmány Péter »bőv költséggel«, Bethlen Gábor fejedelem 
pedig ezer tallérral és a pozsonyi kincstár száz magyar forinttal segítette elő. 
A fordítást szép, tiszta magyarsággal, kerekded világos mondatokkal eszközölte, 
mi oly közkedveltségüvé tette, hogy Káldi bibliája korunkig a katholikusok 
hiteles szentirás-forditása volt. Kiállította a budapesti egyetem könyvtár. 
A biblia-forditás eredeti kéziratát pedig szinte ugyanez.

Prédikáczióit, melyeket különféle helyeken harmincznégy év alatt mon
dott, élete vége felé 1631-ben kezdette kiadni, mint maga mondja : Sokan a 
kik hallgatták, buzdították kiadásra, mert az irás messzebb terjed, mint a szó 
és egy időben sok helyen lehet foganatos. Külön adta ki a »Vasárnapokra 
való prédikácziókat« ; ezt a kötetet Pázmánynak ajánlotta, és külön az »Inne- 
pekre való prédikácziókat«, melyeket gróf Esterházy Miklósnak ajánlott. De 
mind a két rendből csak az első kötet jelent meg, mely egy alkalomra két, 
sőt több beszédet is tartalmaz. Káldi beszédei kizárólag a vallással s a vallásos 
élet előmozditásával foglalkoznak; azért kerüli a vitát s e helyett inkább oktat 
s felvilágosit. Tárgyát a szentirásból, érveit is innen, valamint régi Írókból 
meriti. Távol minden felhevüléstől, sőt lendület nélkül is, de nemesen, egy
szerűen és népiesen beszél, úgy, hogy irályát nagyon jelesnek mondhatjuk. 
Kiállitot a Ágoston József, Budapest.

A hitvitázók egyik kimagasló nemes alakja volt Hajnal Mátyás jezsuita, 
Esterházy Miklós nádor udvari embere, ki Thurzó Imre gazdag özvegyét, 
Nyáry Krisztinát, utóbb Esterházy Miklós nádor feleségét, a katholikus hitre 
téritette. E derék úrnő buzdítása folytán kellemes irálylyal irt imakönyvet adott 
ki, melyben egyháza középkori hymnusait lendületes versek és jóhangzásu 
rhytmusokban fordította le. Később Keresztúri Pál »Csecsemő keresztyéné« ellen 
1640. évben vitairatot adott ki, melynek hosszas, haragos czí ne igy hangzik : 
»Kitett czégér, mely alatt feltalálja akárki is, minémü poshadt és mérges tejet 
fe jt Keresztúri Pál Erdélyben egy kathekizmusnak tömlőjébe, néminemű Hey-
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delberga táján nőtt és hizlalt teheneknek tölgyéből a nem régen született csecsemő 
keresztyénnek szoptatására, mely megorvosoltatik egy keresztyén orvosdoktor 
által«. Az orvosdoktor alatt rejtező Hajnal Mátyás azután elég röviden és 
velősen s nem is mérgesen, de elég ügyesen és szép nyelven czáfolja ellen
felét. Kiállította Ráth György, Budapest.

Pongyolább forma, hanyatlóbb nyelv s az előadás szépsége iránti érzé
ketlenség jellemzi Szentgyörgyi Gergely, a nádor titkárának: »Elmélkedések az 
örökkévalóságról« szóló fordítását. Kiállította Ráth György, Budapest.

Szerény tehetséggel, de élvezetes magyar nyelven és vitatkozást mellőzve, 
adta ki Vásárhelyi Gergely Canisius Péter kátéjának fordítását: »Evangéliumok 
és epistolák és ezekre való elmélkedések«, valamint »Keresztyén tudomány. Bécs, 
1617.« önálló munkáit. Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

Tüzes vérmérsékletű, éles és egyúttal elmés is Kopcsányi Pap Márton 
minorita rendű szerzetes. Önálló elmélkedéseket és prédikácziókat irt. »A ke
resztyén tökéletes életre intő nyolczvan elmélkedés. Bécs, 1664.« czímü munká
jában az elmélkedések egyhangúságát csinos eredeti versekkel élénkíti. Kiállí
totta Ráth György, Budapest.

Másik munkáját: »Bódog szűz Mária életét. Bécs, 1631.« Nyáry Krisz
tinának, Esterházy nádor néjének ajánlja. Ez a munka a szűz Mária hét 
fájdalma, hét ékessége és tizenkét csiUagu koronáját magyarázó egyházi beszéd- 
gyűjtemény, melyben Máriát védi és magasztalja, e közben »nem csudálja, 
hogy a keresztyén magyar eleink azt végezték 1523. esztendőben Rákos meze
jén, hogy a lutheránusok megfogattassanak és megégettessenek«, mert meg
tagadták a Mária-kultuszt. Máshelvütt gúnyosan igy apostrofálja az újhitüeket: 
»Bezzeg gyomorból boszankodnak az új vallás után lázadt emberek a meg
mondott budai végzésért; de héában törődnek, mert akaratjuk ellen is oltal- 
mazniok kell Bódog asszony tisztességét, midőn az ő képét erszényekben is 
hordozzák, sőt vasas ládájukban ugyan őrizik. De nehéz az ösztön ellen 
zúgódozni. Ha lehet, töröljék a Bódog asszony képét a magyarországi ara
nyakról.« Kiállította Ráth György, Budapest.

Tasi Gábor Esterházy Miklós nádor és más előkelők körében forgoló
dik, mint jó magyarságu fordító több munkával gazdagítja irodalmunkat. 
Nyáry Krisztinának ajánlja •>Lelki Kalendárium« fordítását; kiadja Bellarmin 
Róbert »Elménknek istenben fölmeneteléről« irt munkáját és Feucht Jakab: 
»Öt rövid prédikáczió. Húsz színes okokról, miért nem akarnak most némely 
emberek Pápistákká lenni. Pozsony, 1640.« E fordítással Lósy Imre esztergomi 
érseknek kedveskedik. Kiállította Ráth György, Budapest.

*  *  *

Miután így bemutattuk Pázmány Péter s katholikus kortársainak hitvitázó 
irodalmi munkálkodását s a protestáns ellenfelekre csak annyiban utaltunk, 
a mennyiben műveik ellen irányult a védelem és támadás, tekintsük meg a 
protestáns hitvitázókat a saját szellemi műhelyeikben s környezetükben s tart
sunk szemlét irodalmi alkotásaik felett.
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Magyari István sárvári prédikátor és gróf Nádasdy Ferencz udvari papja 
a haza sorsán kesereg s mivel hazája romlását sajátságos felfogása szerint 
»a pápisták bálványimádása« büntetéséül bocsájtotta az Isten, ezért mély meg
győződéssel, nagy hévvel és erőteljes magyar irálylyal megírt munkával: »Az 
országban való sok Romlásoknak okairól« 1602. évben ront a katholikusokra 
Babonáskodást és erkölcstelen élet folytatását veti szemükre, babona és bálvány
imádásra vonatkoztatja összes egyházi szerelvényeiket: szobraikat, képeiket, 
harangjaikat, orgonájukat, csengettyűjüket, gyertyáikat; ezután áttér a béke 
szerzésére, a katonákra, ezeknek szegény sorsára, a törökök vitézségére s 
ezeket állítja példaképül a magyar vitézek elé. Magyari ezen munkájával 
nagy követ vetett a vízbe, mely sok hullámzásnak s háboros^ágnak lett 
okozója. Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

Pathai István pápai prédikátor »Az sakramentumokról és kiváltkép az 
Ur vacsorájáról való könyvecské«-ben az oltári szentség magyarázatával fog
lalkozik Kálvin tana értelmében, a lutheránusok és pápisták ellen fordítván 
annak élit. Munkáját nagy tetszéssel fogadták hitfelei s az három kiadást ért. 
A fejérvári 1643. évi kiadást kiállította Ágoston József, Budapest.

Másik munkáját a Kalauz, mint ő magát kifejezi, a »pater Kalauz« ellen 
irta ilyen czifra czímen : »Amaz hétfejii és tiz szarvú fene bestián ülő bár
sonynyal és drágakövekkel felruháztatott parázna Baby Ionnak, mely az ö tisz
tátalan paráznaságáuak arany pohárba töltött részegítő utálatosságával meg- 
részegitötte az földnek lakóit mezételenségének tüköré«. A könyv czíme a német- 
országi protestánsoknak a pápaság elleni harczaira emlékeztet; a könyv maga 
is hasonló kérdéseket tárgyal. Előbb a szentek tisztelete ellen szól, azután 
felveti Johanna papissa kérdését, végül pedig Henrik német császár és Ger
gely pápa Canossában végződő harczaival foglalkozik. Kiállította Ráth György, 
Budapest.

A hitvitázó protestánsok legtöbb tudománynyal és tekintélylyel biró tagja 
Alvinczi Péter kassai prédikátor. Nagy-Enyeden született, a külföldi egye
temeken végezte iskoláit s a magyar felvidék legkitűnőbb egyháza választotta 
meg papjának. Politikai s diplomácziai téren is nagy sikereket ért el. Vita
iratai, melyekkel nagy feltűnést keltett, egynek kivételevei úgy elvesztek, hogy 
belőlük egyetlen példány sem maradt meg, tartalmuk s irányuk Pázmány 
ellenirataiban őriztetett meg, melyekről illő helyen szóltunk. Megmaradt vita
irata : »Itinerarium catholicum, azaz nevezetes vetélkedés az felől, ha az evan
gélikusok tudománya-e új, vagy az mostani római valláson való pápistáké és 
az pápisták ecclesiája-e vagy az evangélikusoké igaz és világ végéig állandó. 
Debreczen, 1616«. Alvinczi ezen könyvében Theokritos presbyter claviusnak 
nevezi magát s tételről-tételre czáfolgatja Pázmányt, még pedig a jezsuiták 
kedvelt fegyverével, a jól rendezett syllogismusokkal. Eszmemenete az, hogy 
a katholikus egyház azon régi íróit, kik egyben-másban kikeltek koruk egy
házi szokásai, a felsőbb egyházi elöljárók ellen, vagy a még el nem döntött 
hitigazságok körül más állásponton voltak, mint a későbbi zsinatok, mindezeket 
a protestáns egyház őseinek tartja s velük vezeti le a protestáns jogfolytonos
ságot Lutherig, Kálvinig. E munkáját kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.
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Egyéb munkái, melyek fönmaradtak, részint oktató vallásos könyvek, 
részint egyházi beszédek. Ez utóbbiakat nem nagy szónoki tehetség, hanem 
inkább oktató nyugodtabh hanghordozás, nemes gondolkodás jellemzik. Beszédei
ben kerüli a gyűlölködést és sértő kifejezéseket, mintha tudná, vagy számitana 
reá, hogy azokat Kassán nemcsak protestánsok, hanem katholikusok is 
hallgatják.

Mig a magyar felvidéken, a Tisza mentén és Erdélyben Alvinczi Péter 
birta hitfelei teljes bizalmát s irányította az eszméket, addig a Dunán túl a 
Zvonaritsok voltak a protestáns eszmék zászlótartói. Zvonarits Mihály Osiander 
András hitvitázó iratát fordította le s »Pápa nem Pápa« czímen adta ki 
Keresztúron az 1603. évben. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Nagyobb feltűnést s irodalmi harczot okozott úgy protestáns, mint 
katholikus téren Zvonarits Imre Hafenreffer tübingai tanár munkájának for
dításával, melyre, mint láttuk, Pázmány felelt meg.

Később Nagy Benedekkel társulva, »Pázmány Péter pironsági« czímen 
adott ki önálló könyvet, mely erős személyes támadásokat foglalt magában 
Pázmány Péter ellen s melynek egyik versikéje: »Nincs ott semmi bánat, a 
hol Pázmány fabulálhat« a protestánsok között kedvencz szálló igévé vált. 
E munkára Pázmány és Balásfi feleltek. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Zvonarits György nem a katholikusok, hanem protestáns társa ellen 
fordult vitairatával: »Rövid felelet Péczeli Imrének«. A rövid munkában a 
kálvinista elnevezés ellen tiltakozik a szerző. Kiállította a szathmári püspöki 
könyvtár.

Milotai Nyilas István vitairataiban nemcsak a katolikusokkal, hanem 
az unitáriusokkal is foglalkozik. Műveit emelkedettebb hangulat és szabályos 
nyelvezet teszi becsessé. »Agenda« czímü munkája, mely egyháza szertartásai
nak ténykedéséről szól, több kiadást ért. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Pécsváradi Péter, váradi prédikátor, alapos tudománynyal s erős pole
mikus hajlammal biró férfiú, a czáfolásban s az ellenvélemény kiforgatásában 
hasonlít Pázmány Péterhez. Pázmány Péternek Bihar vármegyéhez intézett 
könyvére felel. Kiállította Ráth György. Budapest.

Keresztúri Pál, a gyulafehérvári főiskola tanára, a Rákóczy-család udvari 
prédikátora, György és Zsigmond tanítója volt. Hajnal Mátyás jezsuitának, 
ki magát orvos-doktornak mondotta, mint láttuk: »Kitett czégér« czímü 
munkájára felel, vaskos kötetben ily czím alatt: »Fölserdült keresztyén kis 
csecsemő kor átül fogván az Isten beszédének ama tiszta tején a mennyei titkok
nak tanulásában dicséretesért neveltedéit és az istennek minden fegyverét fel
öltözvén,-ama Cerberus titkos erejéből támadott hitető orvos-doktornak pokoli 
orvossággal megbűsződőtt patikáját elrontá és magát vastagon megostorozá, 
melyet az isten népének győzelmesen hírré ad Keresztúri Pál. Várad, 1649«. 
Vitairata alapos theologiai képzettségre s a szentirásban való jártasságra vall; 
de hiányzik nála a jobb Ízlés és irálya is nehézkes. Kiállította Ágoston József, 
Budapest.

Keresztúrinak úgy a gondolkodás magassága, mint az Ízlés finomságára 
nézve tökéletes ellentéte Medgyesi Pál. Egyházának minden megtámadott hit-



ágazatának alapos eredeti, vagy fordított munkákkal kelt védelmére. Szóbeli 
hosszas vitatkozása is volt az öreg Vásárhelyi jezsuitával, melyen a hall
gatóság Medgyesi Pálnak ítélte oda a győzelmet. »Szent Atyák öröme« czímü 
munkáját Lorántfy Zsuzsánnának ajánlotta, ezt kiállította Ágoston József, 
Budapest.

Másik munkája: »Dialogus politico ecclesiasticus, azaz két keresztény 
embernek egymással való beszélgetések« annyiban tartozik a vitairatok közé, a 
mennyiben saját egyházában a presbyteri rendszer mellett és ellen támadt 
vélemények közül az előbbinek kel védelmére s igy az egyháztanácsban azt 
végérvényesen el is fogadtatja. Irálya szabatos magyarságával tűnik ki. Kiállí
totta az Erdélyi muzeum-egylet könyvtára, Kolozsvár.

Jóllehet ezen korban a hitvitázat foglalta el legfőképen az elméket s a 
közérdeklődés a hitvita-irodalom felé fordult, mégis találkoztak férfiak, kik a 
hitviták közt maradandóbb becsű politikai, történeti s egyéb szakbavágó tudo
mányos iratok kiadásával gazdagították irodalmunkat.

Alvinczi Peter »Querela Hungáriáé« czímü munkája, sok keserűséggel, 
támadó tendencziával irt politikai korrajz, melynek hitvitázó színezetét az 
adja, hogy protestáns részről protestáns érdekben lön írva.

Nagy és sokoldalú tevékenységet fejtett ki Szenczi Molnár Albert, ki 
1574-ben született, iskoláit Győrött, Gönczön és Debreczenben végezte, innen 
a külföldi egyetemeket kereste fel, hogy tudományos képzettségét befejezze. 
Jóllehet nagy szegénységgel és sok nélkülözéssel küzdött, mégis felkereste a 
wittenbergi, heidelbergi, strassburgi és frankfurti egyetemeket. Mivel mint 
magyar iró kívánta hazáját szolgálni s ifjú korában tanúja volt annak, hogy 
a lelkes öreg Károli Gáspár mennyit küzdött bibliájának kiadása körül, ezért 
külföldi útjában a könyvnyomtatás technikáját is elsajátította, hogy majdan 
kiadandó műveinél ennek hasznát veg}^e.

Első nagy szorgalommal készült munkája »latin-magyar és magyar- 
latin szótára« volt, mely oly sikert aratott, hogy szerzőjét is méltán meg
lepte ; az első kiadás példányai úgy itthon, mint a külföldön rövid idő alatt 
elfogytak. A szerző életében még egy kiadást rendezett sajtó alá, halála után 
pedig két kiadást ért. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Azután újból kiadta Károli biblia-forditását. Molnár Albert ezen kiadása 
irodalmi szempontból azért volt nevezetes, mert szép magyaros szólásmódok 
alkalmazása által és következetes helyesírás által Károli kiadását becsesebbé 
tette: a nagyrétéi, tömött, csinos kiállítás pedig könnyebben kezelhetővé tette 
a szentirást. Kiállította Ráth György, Budapest; még pedig az 1608-iki kiadást 
és az 1612-ik évi kiadást szintén ugyanez.

A magyar nemzet nyelvének megismertetése czéljából becses munkát 
adott ki: »Novae grammaticae libri duo« czímü latin nyelven irt művében; 
a gyakorlati czélt tartva szemei előtt, összeméri a magyar nyelvet a latinnal. 
Nagy elismerést aratott grammatikájával úgy külföldi barátai előtt, mint 
hazájában is. Forgách és Pázmány bíborosok is sok dicsérettel emlékeznek 
róla. Kiállította Ágoston József, Budapest.

A magyar irodalmat szolgálta Molnár Albert, midőn tudományos köny-
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veit megírta s kiadta, a nemzeti irodalomnak tett szolgálatot akkor is, midőn 
vallásának érdekében részint eredeti vallásos műveket irt, részint idegen 
nyelvből forditgatott. Fordításai közül felemlitést érdemel az 1621. évben 
kiadott »Imádságos könyv«, melyet a zürichi reformátusok használnak s mely 
a nyelv folyékonysága és simasága folytán Molnár Albert legjobb munkái 
közé tartozik. Kiállította Ráth György, Budapest.

Ezután Bethlen Gábor buzdítására lefordította s a fejedelemnek ajánlotta 
Kálvin János »Institutio religionis Christianae« czímü, nagy szellemmel s mély 
bölcsességgel megirt munkáját, melynek Molnár Albert ezen czímet ad ta : 
»Az keresztyéni Religióra és igaz hitre való Tanítás«. Maga a munka irodal
munknak dísze, de a fordítás néhány lendülettel irt helyen kívül átalában 
nehézkes és körülírásokban bővelkedő. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Lefordította barátjának Scultetus Ábrahám, heidelbergi udvari szónoknak 
»Postilláit«, melyek hitfelei szemeiben hazánkban közkedveltségre találtak, 
úgy az oktatás alapossága, mint a vitatás ügyessége miatt. Kiállította Ráth 
György, Budapest,

Kiadójának s barátainak ismételt sürgetésére lefordította az akkor köz
kedveltségnek örvendő munkát »De summo bono«, mely tömérdek történeti 
példát és hasznaiható anekdotákat tartalmazott. Kiállította Ágoston József, 
Budapest.

Molnár Albert irodalmi működésének koronáját »sz. Dávid királynak és 
prófétának százötven Soltári« képezi. A munka kótákkal van ellátva s a verselés 
technikája tekintetében is merész, de sikeres újítást mutat. A munka ere
detileg franczia, s ennek német fordítása után adja vissza magyarban annak 
szellemét s lehetőleg művészi alakját is. A lendületes és változatos verselés 
párosulva a szép magyarsággal oly kedvessé tette Molnár Albert ezen for
dítását hitfelei előtt, hogy még most is kevés változtatással énekli azt a 
magyar református nép. Kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.

Nem fordítások-, hanem önálló munkákkal, melyek kora szellemi kívánal
mainak megfeleltek, alapította meg irói hírnevét Geleji Katona István, az 
erdélyrészi protestánsok főpapja. Első nagy munkája az »öreg Gradual«, 
melylyel egyháza lithurgiájának vetette meg széles alapjait. Vitatkozó egyházi 
beszéd-gyűjteményét latin nyelven irta s adta ki. Az irodalomtörténet barátait 
ezeknél jobban érdekli huszonnyolcz lapra terjedő »Magyar grammatikátska« 
czímü dolgozata, melyben gyakorlati kérdések eldöntése által jó szolgálatokat 
tesz a magyar helyesírásra nézve, mely eddigelé csak a kiejtés hangjai után 
indult, Geleji Katona István pedig a nyelv természetéből fejti ki a helyesírás 
szabályait. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Az oktató vallásos irodalom előmozdítására fordította e korban nagy 
tudományát s művelt lelkének szép érzékét Péchi Simon. Élete a dicsőség és 
szenvedés közt telt el, mert lelke ragaszkodott az általa igaz vallásnak tartott 
szombatosok felekezetéhez. Előbb Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kanczellárja 
volt, később börtönbe került s önként választott száműzetésben fejezte be 
életét. A szenvedés és szerencsétlenség napjaiban saját vigasztalására és hit
felei oktatására irta meg imakönyvét, melyben fenkölt szellemű imákat fordított
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héberből. Fenmaradt biblia- és zsoltárfordításának kéziratai őt kora első szép
próza írójává avatja. Zsoltár-fordításának kéziratát kiállította a székelykeresztúri 
unitárius gymnasium könyvtára. Bibliafordításának eredeti kéziratát pedig a 
gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltára.

7. Történetirodalom.
A történetirodalom ezen korban sok és avatott művelőre talált, mert a 

nemzet közérdeklődése azon események és tényezők fele fordult, melyeknek 
hatásait szomorúan látta és tapasztalhatta. Az ország három részre volt sza
kítva, a függetlenebb Erdélyre, mely nemzeti fejedelmek s alkotmányos intéz
mények uralma alatt állt; a törökök által meghódított részekre, hol az alkot
mányos élet ki volt halva, és a Habsburg-házból választott királyok alatt élő 
részre, hol a régi magyar alkotmány intézményei szintén fennállottak. Mindezen 
részekben azután a hatalmi tényezőkön kívül még a vallási viták is elválasz
tották egymástól a hazafiakat. A haza állapotának ismeretén kívül a történet
irodalom felé vonzotta a lelkeket azon vágy, hogy a történet tanulságaiból 
vigaszt merítsenek s a kibontakozás eszközeit feltalálják.

Államférfiak, tudósok és lelkes hazafiak tehetségük szerint adták magokat 
a történetirásra. Ezek közül említésre méltó :

A XVII. század történetirodalma.
Bethlen Farkasnak »Historiarum Pannonico-Dacicarum libri X.« czímü 

műve, melynek Keresd, é. n. példányát Ráth György állította ki. Munkájának 
főérdeme a bámulatos szorgalommal összegyűjtött anyag gazdagságában rejlik. 
Nálánál sokkal határozottabb irói egyéniség a család másik ágából származó 
Bethlen János, kinek »Rerum Transsylvanicum libri IV.« czímü munkája, 
melyben Erdély történetét Bethlen Gábor halálától az 1663-iki háború 
kitöréséig irja le, Szebenben 1663-ban jelent meg. Kiállította Ágoston József. 
Mind a kettő Erdély pusztulásának gyászos következményeire hívja fel a 
közfigyelmet. A szorosabban vett magyarországi történetírók nevei közül első 
sorban emelkedik ki Révay Péter neve, kinek »De monarchia et sacra Corona« 
czímü munkája, mely halála után 1659-ben jelent meg, a legjobb átalános 
magyar történet a XVII. században. A művet Ágoston József állította ki. 
A latin nyelven Írott történeti művekhez számíthatjuk még Lucius annus 
Florusnak »Florus Hungaricus« czímü művét, mely Dalnoki Benkő Márton 
fordításában volt kiállítva, és a Nádasdy Ferencinek tulajdonított »Mausoleum 
Regum et Ducum« 1666-ban megjelent művét, mely a magyar királyok és 
vezérekről elmélkedik. Kiállította Ágoston József.

A magyar nyelvű történetírók közül meg kell említenünk Szalardi 
János Siralmas krónikáját, mely János királytól I. Rákóczy Györgyig beszéli 
el kora eseményeit. Műve, mint történeti kútfő, mindig fontos és nagy
becsű marad.

Sokkal szárazabb Pethö Gergely, kinek Rövid Magyar Krónikája száraz 
kivonatokat tartalmaz régibb krónikákból. Munkája Bécsben 1666-ban jelent 
meg. Kiállította Ráth György.

17 *
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Úgy tartalom, mint nehézkes irályánál fogva sokkal értéktelenebb 
Lisznyai Kovács Pál »Origo gentium et regnorum. Debreczen, 1693.« czímü 
munkája, mely Ágoston József könyvtárából vétetett.

Hosszas volna felsorolni mindazon történeti műveket, melyek e korból 
annak jellemzésére Írattak és kiállítva voltak. Ezek inkább monográfiák, 
emlékiratok, vagy egyes nevezetesebb eseményeknek korhű leírását tartalmaz
zák. Jellemzik a kor irodalmát az úgynevezett magyar-török krónikák, melyek 
legnagyobbrészt külföldön jelentek meg, továbbá a számos Relatio, melyek 
Német- és Olaszországban jelentek meg és mind a török hódoltságot tárgyalják. 
Ezek közül említésre méltó: Hungarisch-Türkische Chronik. Nürnberg 1686.
— Des Türkischen Kaysers Hülf Dem Fürsten in Siebenbürgen Bethlehem 
Gábor versprochen. Pressburg, 1621, — Spontoni: Ungeria. Bologna, 1602. 
és ugyanattól Historia della Transsylvania Venetiis 1638.; továbbá Dwederley, 
Tydinge, holland nyelvű harczi tudósítás é. n. és Dagverhaal von der bele- 
gering der Sterke Stad Buda. Buda, 1686. Ágoston József gyűjteményéből.
— A Turearum artes et arma igen ritka példánya, mert forgalomba nem 
került, Marczali Henrik gyűjteményéből. Végül Bartha Boldizsár, Rövid krónika. 
Debreczen, 1666. Ágoston József könyvtárából volt kiállítva.

A XVII. század költészete.

A XVII. század a magyar történetnek legszomorúbb korszaka. A politikai 
visszavonás és a pártharezok az ország politikai egységét, a hitújítás pedig 
a szíveket vallásos meggyőződésükben támadta meg. — Testvér a testvér 
ellen küzdött nemcsak a csatatéren, de a család szentélyében is a lelkiisme
reti szabadság kérdésében. E korszak a költészetnek nem kedvezett, mert az 
elméket a hittudományi viták foglalkoztatták. Ily mostoha viszonyok között 
egész váratlanul minden előzetes kísérletezés nélkül tör elő Zrínyi Miklós 
tüneményes tehetségének ragyogó nagyságában. — Tollal és karddal kezében 
futja meg diadalmas útját, és Bécsben 1651-ben megjelenik az első magyar 
hősköltemény; melylyel a világirodalom remekeinek magaslatára emelkedik. Ko
rában a magyarság legelső költője és hőse volt, mert leikéből a nemzet 
vitézi ereje villogott.1 »Az Adriai tenger Syrenaia« czím alatt megjelent művét 
kiállította Ráth György, a horvát nyelven megjelentet pedig Ágoston József 
állította ki.

A XVII. század epikai költői közül még ki kell emelni Gyöngyösi 
Istvánt, ki másfélszázadon keresztül legnépszerűbb költőnk volt. — Művei 
közül ki volt állítva: Marssal Társalkodó Murányi Vénus ; Uj életre hozatott 
Chariclia és Phönix vagyis Kemény János fejedelem és neje viszontagságos 
élete. Lőcse, 1693. Mind a három művet kiállította Ágoston József.

Sokkal kevesebb tehetséggel és a siker minden kilátása nélkül írta meg 
Listius László, »Magyar Mars, avagy Mohách mezején történt veszedelemnek 
emlékezete. Bécs, 1653.« czimü költeményét, melynek első kiadását mint 
könyvészeti érdekességet Ágoston József állította ki.

1 Széchy Károly. Zrínyi Miklós.
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A nagy vallási mozgalom, mely a kedélyeket egy századon át forron
gásban tartotta, a régi vallás győzelmével bevégződött. Hátra volt még, hogy 
ennek hatása a politikai életben is érvényesüljön. A magyar érdekek ellen 
kötött vasvári béke még egyszer összegjuíjti a szabadság- és függetlenségért 
küzdő magyarságot egv végső küzdelemre. Thököly és II. Rákóczy Ferencz, 
a  nagy nemzeti dráma kiváló alakjai, s z í v ó s  kitartással küzdenek az ausztriai 
uralkodó ház ellen, de a túlnyomó erő és a Középeurópában akkoriban 
érvényre jutott egyeduralom nyomasztó hatásának sikerrel ellent állni nem 
tudtak és az annyi lelkesedéssel küzdött szabadságharcz a szathmári békével 
záródott be. Thököly és Rákócz3mak, történelmünk e kiváló alakjainak és 
szabadságharczunk e dicső vezéreinek a száműzetés keserűsége jutott osz
tályrészül.

E küzdelmek hatása a történeti irodalom és főleg a kurucz költészetben 
nyilatkozik meg. A történeti irodalom a kor nevezetes eseményeinek vagy 
kiváló alakjainak egyszerűen korhű leírásában nyilatkozik meg.

Tekintettel a Rákóczy-kor kimagasló történeti fontosságára, e korszakot 
a történelmi főcsoport, külön és önállóan is bemutatta azért az irodalmi bizottság s 
e helyt csak azon emlékek bemutatására szorítkozott, melyek történeti szempontból 
a vezérlő férfiak egyes főbb vonásaik jellemzésére szolgáltak. Ilyen volt Nádasdy 
Ferencz, Zrínyi Péter és Frangepán Kristóf kivégeztetési peréről szóló munka 1671- 
ből és ugyanennek eredeti kézirata. Thökölyre vonatkozólag bemutatta Histoire 
d'Emerici Tekely 1693-ban megjelent művet, valamint az »Original Bildniss 
von Grafen Tökély« 1683-ból való művet. Mind a négy mű Ágoston József 
gyűjteményéből lett véve. A Rákóczy-korra vonatkozólag Thaly Kálmán 
gazdag gyűjteményéből ki lett állítva II. Rákóczy Ferencz gyermekkori levele 
nővéréhez Rákóczy Juliannához, II. Rákóczy Ferencz magyar aláirásu levele 
1699-ből; ugyancsak tőle az erdélyi rendekhez írott levele 1707-ből; Forgách 
Simonhoz Drinápolyból Írott levele, valamint a Bercsényihez írott levele 
1706-ból; Beniczky Gáspár levele Rákóczy Ferenczhez 1710-ből. Rákóczy 
levelei közé voltak csoportosítva hű embereinek eredeti levelei. Ilyenek Ber
csényi Miklós fiatalkori levele gróf Koháry Istvánhoz 1687 ; Bercsényi posta
pecsétje 1708; Haditerve a rozsnyai próbáról 1709; Forgách Simonnak 
munkácsi rabságából Írott levele Bercsényi Miklóshoz 1708-ból; Bercsényi 
László levele atyjához 1709; Lorántffy Zsuzsanna levele Báthory Zsófiához 
1657; Petrőczi Kata Szidónia levele II. Rákóczy Ferenczhez 1704; Palocsay 
György kiadatlan költeménye 1701, és Bottyán tábornok őrnagyához írott 
költeménye 1710-ből. Nem kevésbbé becses az egyetemi könyvtár által kiállított 
II. Rákóczy Ferencz kiáltványa 1706-ból, valamint Rákóczy Ferencz Hadi 
articulusai. A Rákóczy-kort jellemző gyűjteményt a »Rákóczy Ferencz Imád
sága« czímü mű zárta be Ráth György gyűjteményéből.
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A XVIII. század történ et irodalma.

A ki az irodalomtörténeti csoportnak kiállítását csak úgy felületesen 
szemlélte is, lehetetlen volt észre nem vennie azt a nagy változást, melyet a 
XVIII. század az irodalom nyelvére, annak tartalmára, sőt magára a könyvek 
alakjára is gyakorolt. A XV. század végéig az irodalom nyelve, mint láttuk, 
latin volt. A XVI. századdal, a reformáczió megindultával az iró a népre 
akar hatni s azért a nép nyelvén szólal meg. A vitairatok és dalosok nyelve 
a magyar. A történetírás rövid életrajzokra, egykorú események rövid elbeszé
lésére szorítkozik. E rövid tartalomhoz alkalmazkodik a könyv alakja is. 
A munkák legnagyobb része, mint látni lehetett, kis nyolczadrét vagy vékony 
negyedrét alak.

Helyesen jegyzi meg Marczali,1 hogy a politikai viszonyok átalakulásával 
a történeti munkák nj^elve és tárgya is változott. Egy tekintettel a kiállított 
történeti irodalomra meggyőződést szerez mindenki annak igazságáról. Itt 
láttuk Bél Mátyás, »Notitia Hungáriáé novae historico-geographica, Viennae, 
1735.« 42 nagy folio alakú honismertető munkáját, melynek ötödik kötetét 
gróf Zichy Jenő adta ki az előbbeni kötetekhez hasonló díszszel. Melléje csat
lakozik Hungáriáé antiquae et novae prodromus, és Adparatus ad historiam 
Hungáriáé. Posonii, 1735. czímü történelmi művei, melyekben a forrásműveket 
valódi kritikai szellemmel dolgozta fel. Az adatgyűjtők közül első helyre kell 
tennünk Hevenesi Gábort, kinek száz kötetre menő kéziratai közül egy 
mutatvány-kötetet állított ki az egyetemi könyvtár.

E század történeti irodalma már az egyetemességre törekszik. A lezajlott 
Rákóczy-korszak után a hazai történetírók a távol múlt felé fordulnak, onnan 
merítenek erőt és vigasztalást egy jobb jövő iránt. Nyelvben a külföld felé 
fordulnak, latinul írnak, hogy történeti jogunkat az anyai földhöz historiailag 
bebizonyítsák. Ezek közül bemutattuk Pray György kéziratát, melyet a Pannon
halmi sz. Benedek-rend könyvtára állított ki. Nyomtatott művei közül: Historia 
Regum Hungáriáé. Budae. Katona István, Historia Universitatisának eredeti 
kéziratát a kalocsai székesegyház könyvtárából. Nyomtatott művei közül föl
említem : Historia critica regni Hungáriáé. Pestini, 1779, és Historia Pragmatica 
Hungáriáé. I. Budae, 1782-iki kiadását Kovachich Márton, Vestigia Comitiorum. 
Budae, 1790. Benkő János Transjdvaniáját 1778-ból és végül Forgács Ferencz 
Rerum Hungaricarum commentarii. Posonii et Cassoviae 1788. czímü művét 
Ágoston József gyűjteményéből. Oly gazdag volt e kor történeti irodalma, hogy 
a kiállított művek száma az 50-et felülhaladta.

E korszakban esik még a magyar nemzeti irodalom történetének meg
írása is, munkáikban a magyar irodalmat állították egybe inkább könyvészetileg 
minden kritika nélkül. Úttörő első bajnokunk Zwittinger Dávid, Specimen 
Hungáriáé Literatae. Francofurti, 1711. Kiállította az egyetemi könyvtár. Buda
pest, továbbá Bőd Péter Magyar Athenas-ával. H. n. 1766-ban a magyar 
nemzeti irodalomtörténetnek alapját vetette meg.

A magyar történeti irodalom a XVIII. században.
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V I ,  A  n e m z e t i  i r o d a l o m  f e l é b r e d é s e .

Mária Terézia uralkodásának rendszere az volt, hogy kíméletes figye
lemmel, egyesek kitüntetésével egész osztályokat vonjon hatalma körébe s igy 
észrevétlenül elnémetesitse a nemzetet. A mint azután ezen szeretetreméltó 
bánásmód elaltatta a nemzeti szellemet, akkor II. József erőszakos és önké
nyes hatalma a nemzeti öntudatot s az ellenállási erőt megtörni kívánta.

Mindaz, mi hazafias és nemzeti volt, a háttérbe vonulni kényszerült, a 
jelen csak arra volt biztató, ki németül tudott, érzett s ezen szellemben cse
lekedett. A törvénylátás és közigazgatás legfelsőbb fórumain csak német be
adványokkal lehetett czélt érni, a közoktatásban a latin nyelv mellett a német
nek jutott a legfőbb szerep, magyar iskolában nem tanítottak magyar nyelvet 
és helyesírást, még a falusi parasztgyermekeknek is németül kellett tanulniok, 
a nemzeti öltözet divatját multa, a magyar katonaságot az osztrák tartomá
nyokban tartották, viszont a németeket hazánkba vezényelték.

És csodálatos! A nemzeti szellem felébredése, a magyar irodalom meg
újhodása épen azon helyről indult ki, honnan a nemzetet elnémetesiteni, 
honnan ellentálló erejét megtörni akarták — Bécsből, és kiindult azon intéz
ményből, melyben a nemzet ifjúságának virágát kívánták nemzetiégéből levet
kőztetni — a királyi testőrségből.

A mozgalom megindítója Bessenyei György és testőrtársai: Báróczy 
Sándor, Naláczy József, Barcsay Ábrahám. Bécsben, az idegen földön, az 
udvar fényében, a műveltség egyik központján, fájdalmasan veszik észre nem
zetük elmaradottságát, a hazafiaknak egymástóli elszigeteltségét, a művelt 
nemzetek szellemi áramlataitól való teljes elkülönítését.

Első tettük, hogy az udvar és környezetének fényűzése s folytonos 
mulatozásai közepette önművelődésükről gondolkoznak, idegen nyelveket sajá
títanak el, ez utón megismerkednek a német, franczia, angol és olasz iroda
lommal, azután saját gazdag szellemük kincseivel, az új polgárosodás vívmá
nyaival nemzetük egyetemét igyekeznek a haladás eszméi számára megnyerni.

Érdemüket és dicsőségüket nem irodalmi alkotásaiknak belső értéke és 
becse képezi, hanem az, hogy tudatára jöttek annak, miszerint a nemzetet 
nem lehet idegen nyelven nagygyá, műveltté tenni s e tudatot kimondották; 
a magyar nemzetet a magyar nyelv s irodalom művelésével lehet és kell 
nagygyá, műveltté tenni. Ezen eszme lett azután az ő működésüknek irányí
tója, a nemzetnek szózata.

Bessenyei György a maga részéről úgy állott ezen eszme szolgálatába, 
hogy képességeit az irodalomnak különféle ágaiban érvényesítette, hogy nem
zetének figyelmét az újabb irodalom változatos fajaira terelje.

A mi Bécsben érdeklődését és képzelőerejét legjobban lekötötte, a szín
ház és színmű. Ebben próbálta meg elsőben erejét, megírván Agis tragédiáját 
1772-dik évben s ezen esztendőtől számítjuk irodalmunk megújhodását. Ágis 
története alkalmas is volt a tragédia kidolgozására, de Bessenyei irói járat
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lansága és színműírói tehetségnek hiánya folytán munkája nemes kísérletnél 
többnek alig mondható. Kiállította Ágoston József, Budapest.

Még kevesebb belső becse van Hunyadi László czímü tragédiájának, 
melyet szintén Ágoston József állított ki.

Alaposabb és sikerültebb alkotásnak mondhatjuk: »Buda tragédiáját. 
Pozsony, 1778.« Kiállította Ágoston József.

Nagyobb sikert ért el a vígjátékírás terén, mert 1777. évben megjelent 
munkája: »A Philosophus« 1792. évben színre is került. Kiállította Ágoston József.

írói tehetsége leginkább bölcselmi munkáiban és természeti leírásaiban 
nyilatkozik meg: »Eszterházi Vigasságok. Bécs, 1772« czímü munkájában a 
hazafi önérzetes büszkeségével emlékezik meg a magyar jellem kiváló voná
sairól és megkapó közvetetlenséggel írja le a magyar vendégszeretetet. Kiállí
totta Ágoston József.

Testőri szolgálatának utolsó éveiben teljesen a nemzeti szellem felébresz
tésére veti tehetségét, a félszegségeket szellemesen ostorozva, a jót magasz
talva, izgató iratait a Bécsben 177ü-ben kiadott »Holmiban« összegyűjtve 
adja elő, melyben már magyar akadémia alapításáról is beszél. Kiállította 
Ágoston József, Budapest.

A »Holmi« kiadása után kilép a testőrség szolgálatából s ezzel életének 
első, fényes felét bezárja. Hazájában elhomályosult kedélyhangulattal törté
neti, jogbölcseleti, politikai s élete alkonyán vallásos iratokkal foglalkozik.

Az 1778. évben Bécsben kiadja első történeti munkáját: »Hunyadi János 
élete és viselt dolgai« czímen. Voltaire irmodorát követi, melyet ez XII. Károly 
svéd király életének vázolásában meghonosított, a csaták szemléltető kiszíne
zett ecsetelésén kívül erkölcsi tételeket fejteget munkájában. Kiállította Ágoston 
József.

Irodalmilag rendkívül termékeny életének alkonyán 1804. évben kiadja 
a »Bihari remete«, czímü munkáját, melyben a kalvinizmus legfőbb dogmái: 
az eleve elhatározás tana (praedestinatio,) s a hit által való megigazulás ellen 
harczol élesen. Kiállította a sárospataki evang. ref. főiskola.

Életének utolsó éveit teljes megelégedéssel töltötte pusztai magányában 
s 1811-ben halt el.

Bessenyeinek a testőri szolgálatban és az irodalmi működésben méltó 
társa volt: Báróczy Sándor. írói tehetségét kortársai nagyra becsülték, ő maga 
azonban oly szigorú volt önmaga iránt, hogy folyton mentegetődzik és önálló 
nagyobb munka megírására nem is vállalkozik. Ezért inkább fordításokat ad 
k i ; fordításaiban azután kitűnik finom nyelvérzéke, óvatos, de helyes újítá
saival; irályát annyi báj és kellem jellemzi, hogy maga Kazinczy is mesteré
nek vallja őt s a magyar széppróza irályának megteremtőjeként ünnepli. Bécs
ben 1775-ben »Erkölcsi mesék« czímen kiadta Marmontel hasonló czimü 
munkájának fordítását s ugyanazon évben Dusch után »Erkölcsi levelek«-et. 
Mindakét munkát kiállította Ágoston József.

Bessenyei társai közül Álaláczy József szintén mint ügyes műfordító, 
Barcsay Abraham pedig mint »elegans poeta« szerzett magának hírnevet.

A Bessenyei és társai által meghonosított franczia iránynak itthon, a
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hazában is buzgó és avatott követői akadnak: Orczy Lőrincz, Teleki József 
gróf, Ányos Pál és Péczely József.

Közülök mint igazi költő, borongós, bánatos lantjával Ányos Pál emel
kedik ki. Minden hivatás nélkül lépett a pálosok szerzetes rendébe s mint 
önmagával meghasonlott lélek, Bessenyei és Báróczy műveit olvassa. Ezek 
hatása alatt irja meg gyönyörű verseit, melyekben megtört szivének Önemésztő, 
merengő szerelmi dalait panaszolja el. Zsolnai Dávid menti meg és Bacsányi 
János bocsátja a sajtó alá a korán elhalt költő kéziratait: »Ányos Pál mun
kái« Bécs 1798. Kiállította Ágoston József.

Mint a nemzeti eszme lánglelkü apostola pedig Péczely József emelkedik 
ki, ő egyúttal a franczia irány utolsó képviselője. Munkássága buzdító ; hazafias, 
levelezésen kívül fordításokra szorítkozik: változatosan versben és prózában 
kiadja Voltaire: Za'ir, Henrias, Merope, Tancred és Alzir-ját; Young éjszakáit 
és Hervey siralmait. Önálló munkája a »Haszonnal mulattató mesék« és »A 
magyar korona históriája«. Fordításai, ha nem is szellemesek, de könnyűek 
s mindig magyarosak. Meséi jóízűek, enyelgően tréfásak, korszerűek és tanul
ságosak. Munkáit Ágoston József állította ki; »Henrias« 1786-ban; »Örvendő 
versek. Komárom, 1791«; »A magyar korona históriája. Komárom 1790.«; 
»Magyar-franczia versek« Komárom 1790.

A diakosok iskolája.

Bessenyei és az általa alapított francziás iskola hatása alatt nemzetünk 
alvó szelleme felébredt s pihent erővel, lázasan fogott a munkálkodáshoz. 
Majdnem egyidőben három szerzetes lepte meg a közvéleményt azon felfede
zéssel, hogy a magyar nyelv is alkalmas arra, hogy a méltán megkedvelt 
s megbámult klasszikus versmérték alkalmazásával megszólalhassanak költőink. 
Felfedezésüknek elméleti becsét ekként tüntették ki, hog3  ̂ verseket bocsájtot- 
tak közre büszke hexameterekben, hangzatos alkaiosi és zengő sapphói stró
fákban. Nagy hatása volt ezen felfedezésnek nálunk, hol a lelkes felköszön
tésektől kezdve a megyegyülési dikczióig s a diétái nagy orácziókig minden 
felszólalást klasszikus latin idézetekkel szoktak volt fűszerezni; hol minden 
tanult férfiúnak, a falusi udvarházban, a közigazgatási hivatalban, a törvényhozás 
termében, megvolt mindenkinek a maga kedves Vdrgiliusza, Horatiusa. A magyar 
nyelv és művelésének szeretetét pedig csodásán fokozta azon tudat, hogy 
a mely versmértékeket a görög és latin nyelven kívül egyetlen európai nyelv
ben sem lehet alkalmazni, arra hajlékony a magyar nyelv ereje és szépsége. 
Nem is szorítkozott ezen klassziczizáló törekvés a felfedezők kis körére, mert 
Virág Benedekben és később Berzsenyi Dánielben érte meg virágzásának teljes 
pompáját, és megihlette később Kazinczy Ferenczet, sőt Vörösmarty Mihályt is.

A deákos verselési mód feltalálója Baráti Szabó Dávid jezsuita, több 
lelkesedéssel, mint költői erővel birt. Nyelvében klasszikus szín, tömör szólás
mód és zamatos újdonság van, de költői invenczió sehol sem található. Az 
első kezdet nehézsége róla abban is nyilatkozik, hogy verseiben a szavakat 
latin minta után ide-oda dobálja, miáltal azoknak megértését is megnehezíti.
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Munkái: »Ujmértékre vett verseknek három könyvei. Kassa, 1777.«, »Költe- 
ményes munkák. 1789.«, »A magyarság virágai. Komárom, 1803.« Mind a 
három munkát kiállította Ágoston József.

Révai Miklós, a későbbi nagy nyelvész, Propertius és Ovidius nyomán 
kiadta 1778-ban »Magyar alagyáknak első könyvök« czimü munkáját; később 
1787-ben »Elegyes verseit« Pozsonyban; ebben az alagyák páros sorain kívül 
biztos ízléssel, de különösebb költői tartalom nélkül egyéb klasszikus versmér
téket is mutat be. Utóbb említett munkáját kiállította Ágoston József.

A deákosok harmadik úttörője Rájnis József volt. Irodalmi működését 
becsessé teszi, hogy az antik versszerzésnek törvényeit Írja meg és igy meg
adja az elméleti képzést, szabályait pedig saját szerzeményű példákkal világítja 
meg. Ismerte saját költői tehetségének hiánjrait, ezért később fordításokra 
adta magát s kiadta Vergilius Georgikájának magyar fordítását. Munkái: »A 
magyar Helikonra vezérlő Kalauz, avagy a magyar versszerzésnek példái és 
regulái. Pozsony, 1781.«, »Poétái mesterség« és »Magyar Vergilius«. Mind a 
három művet kiállította Ágoston József.

Ezen irány legkiválóbb és leghivatottabb költője Virág Benedek, ki a 
francziás iskolától ment át a deákosokhoz. Született 1754-ben, előbb pálos 
szerzetes, később világi pap és gimnáziumi tanár; 1794-ben megvált állásától 
s Budára költözött, hol szerény, magányos életét 1830-ban fejezte be. A nem
zete sorsán lelkesedéssel csüngő költő és hazafi Virág Benedek, forró magyar 
érzelmeket öntött ódáiba s úgy a török háború, mint a franczia hadjáratok 
idején a fenségig emelkedő költeményekkel határozott erőkifejtésre ösztönözte 
nemzetét. Költészetének minden során a régi magyar dicsőség utáni epedő 
vágy, az önfeláldozásig magasztosult hazaszeretet lelke beszél az olvasóhoz. 
Innen van, hogy kortársai őt a »római lelkű Virág«-nak, »a magyar Horácz«- 
nak nevezik. Horatius teljes fordításával ajándékozza meg nemzetét az alak 
és kidolgozás oly szépségével, hogy avult kifejezései s fordulatai daczára 
máig sem multa őt felül egyetlen fordító sem.

Ezután a »Magyar Századok« czím alatt a nemzet történetének megírá
sához fog, mely téren előtte csak latin nyelvű történeti munkáink voltak s az 
utóbbi időktől Budai Ezsaiás három kötetes magyar története. Történelmi 
munkájának becsét fokozza, hog}̂  az eszmények és személyek erkölcsi indí
tékaira veti tekintetét s mindent részrehajlatlan igazságszeretettel jegyez fel. 
Műveit Ágoston József állította ki.

Dugonics András, Horváth Adám és Gvadányi József\

Ezen kor hazafias buzgóság, irói termékenység és széleskörű népszerűség 
tekintetében három kiváló alakja: Dugonics András, Horváth Ádám és Gvadányi 
József.

Dugonics András nem annyira irói magas képességgel, mint inkább lelkes 
hazafisággal, a jó erkölcsök kegyeletes ápolásával és szorgalmával lett kora 
olvasóközönségének kedvenczévé s vívott ki magának halhatatlanságot a magyar 
irodalomban. Mint ifjú piarista tanár 1768-ban adta ki első nagyobb munkáját,
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a klasszikus tárgyú, de teljesen régi magyar modorban kidolgozott »Trója 
veszedelmét«, két évvel később szintén Hómért követve a tárgyban, de Gyön
gyösit a verselésben, közrebocsátja »Ulisszesét«. Ezután tisztán tudományos 
téren működik és mint budai egyetemi tanár kiadja a »Tudákosság két köny
veit« ; ezen munkája újabb kiadást is ért, s belső becsén kivül azért is érdekes, 
mert a mennyiségtan és mértan műkifejezéseire több-kevesebb szerencsével 
magyar szavakat farag. Nevét azonban nem ezen munkái, hanem regényei 
teszik kedvessé és népszerűvé. Első regénye 1788-ban jelent meg »Etelka, 
egy igen ritka magyar kisasszony Világosvárott, Árpád és Zoltán Fejedelmeink 
idejében«. A csinos czímképekkel ellátott érzékeny regény, belső fogyatékos
ságai daczára is, nagy hatást tett a még el nem kényeztetett magyar közön
ségre. Etelka névre kereszteltetik a szülők újszülött leányaikat. Első sikerének 
hatása alatt irta meg többi regényét is : »Aranypereczek«, »Jolánka« és 
»Cserei« czímen. Regényeinek irányzata az, hogy az ártatlanság, az erény 
méltatlan üldöztetést szenved az ármány és cselszövés részéről s a regény vége 
mindig az erény győzelme. Hasonló irányban és szellemben ir később két kötet 
szinművet, melyek irodalmi szempontból nem egyebek, mint párbeszéd alakjába 
öltöztetett regények. Magyar neveket ad színműveinek, jóllehet az egész tör
ténetet »külső országból« kölcsönzi. Színműveit épúgy tapsolja a közönség, 
mint a mily mohó vágygyal olvasta regényeit. Valóban becses munkáját halála 
után találták meg kéziratban: »Magyar példabeszédek és jeles mondások«. 
Ezen két kötetnyi kitűnő nyelvkincset negyven éven át gyűjtötte a szorgalmas 
iró. Szülővárosa, Szeged, érczszobrot állított emlékére és a »Dugonics-társaság- 
ban« folytatja nagy fiának irói működését. Első munkáját, »Trója veszedelmét« 
s az utolsót, »Magyar példabeszédek«, kiállította Ágoston József.

A régi költői hagyományok ápolásában, sokoldalúságban és irói termé
kenységben méltó társa Dugonicsnak Horváth Adám, ki amazt a hazafias 
érzelmek túlhajfásában még felül is multa. Hírnevét első nagyobb műve a 
»Hunnias vagy Magyar Hunyadi« elbeszélő költeménye alapítja meg, mely hat 
könyvre terjed. A megfogalmazás- és kidolgozásban Péczeli Henriasa és Virgil 
Aeneise lebeg szemei előtt s a hazafias tárgy nagy hatást tett nemzetére. 
Történeti munkája: »A magyar Magog patriarkhától fogva I. István királyig«. 
Csillagászati tankölteménye : »Legrövidebb nyári éjtszaka«. Mind a három mun
kát kiállította Ágoston József.

Összegyűjtötte ezenkívül a néphagyományokat, irt a lélek halhatatlanságá
ról egyháza megbízásából templomi énekeket, élete végén pedig ismét elbeszélő 
költeményt: »Rudolphias, azaz a Habsburgi I. Rudolf császár viselt dolgainak 
egy része«.

Tudományszeretet, katonai pályáján vitézség, lelkes hazafiság jellemzi 
Gvadányi Józsefet; munkáin pedig pajkos jókedv, kedves vidámság. vonul 
keresztül, mely néha ostorozó iróniába, máskor vaskos tréfákba csap át.

A vidám huszártiszt minden társaságot felkeres, hol jókedv található, ezt 
fokozza nagy könnyűséggel irt tréfás verseinek felolvasásával, pajkos felköszön
téseivel, melyek mint kéziratok terjednek el széles körben. Később sajtó alá 
rendezte ezen leveleit is, 1791-ben Pozsonyban kiadta »Aprekasion«-ját, melyben
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egy német főhadnagy tört németes magyarsággal névnapi felköszöntőt ir 
Nováky Ferencz kapitánynak. Azután kiadta szintén tréfás versét »Unalmas 
órákba való időtöltés« Pozsony, 1795. Ezt követi a »Verses levelezés« Pozsony, 
1798. Figyelmét s érdeklődését ezután a közdolgok s a politika felé tereli: 
»A mostan folyó török háborúra czélzó gondolatok« komoly, hazafias és a 
vitézséget magasztaló tartalommal, majd az országgyűlés hosszas tárgyalásait 
s meddő vitatkozásait ostorozza : »A mostan folyó országgyűlés satyrico-critice 
leírása. Pozsony, 1791«. Irodalmi hírnevét s tartós népszerűségét azonban két 
nagyobb munkájával vívja k i: »Egy falusi nótáriusnak Budai utazása. Pozsony, 
1822« és »Rontó Pálnak és Benyovszky Móricznak élete. Pozsony, 1792«. 
Az előbbit Gvadányi azon czélzattal irta, hogy »az elaludt vérű magyar szíveket 
felserkentse és mulattassa« ; sikerült a serkentés, mert a hazafias felpezsdülés 
legforróbb napjaiban kerülvén forgalomba, páratlan sikert aratott; de sikerült 
a mulattatás is, még jobban, mint az iró képzelte, mert színművé átdolgozva, 
még ma is zajos örömet okoz a nemzetnek. A Nótárius sikerének hatása alatt 
»hazánk dámáinak kedvekért« irta meg Rontó Pálját, mely az ifjúságnak még 
ma is kedves olvasmánya. A vidám kedvű »magyar lovas generális« ily mun
kálkodás közben élt szakolczai házában, hol a halál 1801. deczember 21-én 
meglepte. Munkáit Ágoston József állította ki.

Az egyeztető irány.

Találkoztak ifjú íróink közül néhányan, kik a költői szabadság jogával 
élve, sem a francziás, sem a deákos, sem a magyar hagyományos verseléshez 
nem ragaszkodtak, hanem tetszésük szerint hol ezen, hol pedig a már nagyon 
fellendült érzelgős német irány szellemében fejezték ki gondolataikat s ez által 
új iránynak váltak úttörőivé. Ezen irány legjobb képviselői: Batsányi János, 
Dayka Gábor és Csokonai Vitéz Mihály.

A jeles tehetségű, a világirodalom történetét alaposan ismerő s hányatott 
élete folytán világlátott Batsányi János mint költő és esztétikus iró szerzett 
magának jó hírnevet. Kéziratát kiállította a M. Nemzeti Muzeum könyvtára. 
Verseit s a Magyar tudósokhoz irt munkáját Ágoston József, úgyszintén 
verseit Kisfaludy Sándor könyvtárából Darnay Kálmán (Sümeg) állította ki.

Dayka Gábor leginkább a német költészet hatása alatt irt; a rövid és 
boldogtalan életű tehetséges költő fájdalomtól zokogó versei lyrai költészetünk 
drága gyöngyeit képezik. Az 1815-ben kiadott verseit Ágoston József állította ki.

Tehetségre, műveltségre és idegen nyelvek ismeretére nézve Batsányi 
méltó társa Csokonai Vitéz Mihály. Született Debreczenben 1773. november 
17-én. Már diákkorában feltűnik alkalmi és halotti búcsúztató verseivel, 
később az Uránia és Magyar Hirmondóban, ellentétes és változatos hangnemben 
és versmértékben adja ki tehetségeinek próbáit. Az 1796-iki pozsonyi ország- 
gyűlés alatt Pozsonyba siet, hogy az ország figyelmét magára vonja, hogy 
magának befolyásos maecenást szerezzen, szerkeszti és kiadja a Diétái Magyar 
M úzsát; azonban reményeiben csalódva s magát anyagi zavarokba keverve, 
kénytelen Csurgóra vonulni, hol mint helyettes tanár nyomorog és e mellett
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nagyszabású előadásokat tart. Innen visszatér Debreczenbe, hol a magányba 
vonulva irogat s mielőtt jelesebb munkáinak kiadását megérhette volna, élete 
legszebb szakában 1805-hen meghalt. Munkái: a szellemeskedő »Anakreoni 
dalok«, az érzékeny »Lilla dalok«, a maguk egészében nem teszik az olvasóra 
nézve a befejezettség benyomását, egyes részleteikben azonban oly szépek, 
hogy egyik-másik dala a világirodalom legszebb alkotásai közé sorozható. 
Leírásai, változatos, szépen csengő jelzői újak, hatásosak s a tárgyat hol 
merészen domborítják ki, hol pedig bájt és kedvességet árasztanak arra. 
Nemesen népies dalai: »Szegén}''Zsuzsi a tatarozáskor« és »Parasztdal« egész
séges humorát és plasztikus kidolgozását tekintve, ezen korig páratlanul állanak 
irodalmunkban. Elmélkedő költeményeiben: »Marosvásárhelyi gondolatok«, 
»Konstantinápoly«, »A lélek halhatatlansága«, magasra repül költői ihletettsége, 
magával ragadja olvasóját, hogy a kétkedés és tépelődés után Isten trónja 
előtt a költővel együtt leboruljon. Egészen ellentéte ezeknek ismert pajkos 
szerelmi dala a »Csikóbőrös kulacsról«, avagy a gúnyos s mellette vastag tréfáju 
»Béka-egérharcz«. Kedélyének két végletét, a komolyságot s a tréfát a maga 
teljes csapongásában tükrözi vissza a »Dorottya«. Ebben a komoly kidolgozás, 
a lélektani alap, a tréfa, a naiv elem, a vaskos húmor csodásán van össze- 
vegyitve s a maga idejében kaczagtatólag hatott. Csokonai az átmenő kapcsot 
képezi a múlt s a jelen népies költészetéhez. Munkáit kiállította Ágoston 
Józse*f.

Nyelvtudomány, nyelvújítás s a nyelv körüli harezok.

A magyar irodalmi termékek elszaporodása és elterjedése egyfelül, más
felől pedig a különféle irói iskolák meghonosulása szükségképen felvetette a 
magyar irodalmi nyelv egységének kérdését.

Kazinczy Ferencz irói termékenysége, a német ízlés felé való vonzódása, 
német remekírók utánzása s műveiknek lefordítása mintegy magával hozta? 
hogy az idegen kifejezések visszaadására új magyar szavakat készítsen, mely 
újításokat azután vagy munkája bevezetésében, vagy jegyzetekben megmagya
rázta és védte. Ebből fejlődött ki azután a nyelv körüli harcz. Irodalmunk 
valódi szerencséjének mondhatjuk azt, hogy nyelvünk körüli összes tevékeny
ségnek oly vezérei és oszlopai akadtak, minők: Révai Miklós, Verseghy Ferencz 
és Kazinczy Ferencz.

A nyelv tudományos megalapításának vezére Révai Miklós, az újítás 
bajnoka Verseghy Ferencz, a viták vezetője Kazinczy Ferencz. Révai Miklós 
tudományos kutatásainak alapjául a régi Írott nyelvemlékeket fogadta el s 
kezdetben mint segédforrásra a héber nyelvre hivatkozott. Sajnovics János 
munkájának tanulmányozása után azonban szakított a héber nyelvvel s figyel
mét a lapp, később finn nyelvek felé fordította. Átalában azonban arra töre
kedett, hogy a nyelvet a régi Írott nyelvemlékek szellemében kell megállapítani 
és fejleszteni. Ebbéli törekvéseinek ellene mondott Verseghy Ferencz, ki a 
nyelvbeli fejlődés jogait vitatta, nem akarta megengedni, hogy úgy beszéljünk 
és írjunk, mint a régiek, s a most élő nemzet közakaratát fogadta el minden 
vita legfőbb birájává. Verseghy álláspontja azután jó befolyással volt Révai
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további munkálkodására, ki azután az egyoldalúság elkerülésével irta meg 
nagybecsű munkáit.

A Révai és Verseghy közt támadt vita tárgyilagosnak és nyugodtnak 
mondható azon vitákhoz képest, melyeket Kazinczy és társainak szertelen 
újításai idéztek föl. Kazinczy újításainak első kísérleteit azzal mentette s iga
zolta, hogy a költőnek szüksége van új szavakra és kifejezésekre, midőn új 
eszméket hoz forgalomba. Az olvasó közönség kezdetben elfogadta ezen iga
zolást ; midőn azonban mind több és több iró kezdett ezen elfogadott előjogával 
élni s egyik a másiknak új szavait el nem fogadta, czáfolta s helyükbe saját 
szüleményeit ajánlotta, valóságos bábeli zűrzavar keletkezett, miből később 
éles és szenvedélyes viták támadtak.

Révai ismert elvi álláspontjánál fogva ellenezte az újításokat, midőn 
azonban az ő nevének tekintélyével kívánták eljárásukat igazolni, haragosan 
elfordult tőlük.

Verseghy inkább rokonszenvezett velük, csak szertelenségeik ellen emelte 
fel szavát.

Kazinczy körül egy társaság képződött, mely a mester újításait védte; 
de nagy volt az újítások ellenzőinek tábora is, mely kárörömmel gyűjtötte 
egybe az újítók érthetetlen, korcsszülött szavait s ezekből mondatokat és 
szakaszokat torzítva egybe, belőlük gúnyiratot készítettek: »A busongó Amor : 
egy hajnali édes andalmány« czímen ki is adták 1806-ban.

Kazinczy és társai a támadásra éles szavakban, sértő levelekkel, majd 
pedig »Tövisek és virágok« czimü bántó epigrammákkal feleltek.

Somogyi Gedeon és társai a »Mondolat«-ban feleltek ; sértő volt már a 
munka czimlapja, bántok a gúnyos czikkek, a támadást pedig befejezte a 
kifogásolt új szavak teljes szótára.

Mélyen sértette a Mondolat Kazinczyt s ezért társai közül Szemere Pál 
és Kölcsey »Felelet a Mondolatra« czimü munkában védték az agg mestert.

Az újítás harczai, ha nem is oly szenvedélyesen, de tovább folytak, 
mígnem a tudományos akadémia a hatvanas években nyelvtani pályadijaival, 
s a Nyelvőr megalapításával helyes és megnyugtató mederbe terelte a vitákat.

Révai és Verseghy egymást kiegészítő munkálkodása pedig azon örven
detes eredményt szülte, hogy a nyelvtörténeti módszer sikeres alkalmazásával 
hazánk megelőzte a művelt külföldet s két oly kiváló nyelvészszel ajándé
kozta meg a nemzetet, kikre méltán büszkék lehetünk.

Révai Miklós kéziratát Revitzki Józsefhez kiállította a M. Nemzeti Muzeum, 
ugyanaz állította ki: »Antiquitates literaturae Hungaricae Tom. I.« kéziratát, 
»Elaboratior Grammatica Hungarica« munkáját pedig Ágoston József.

Verseghy Ferencz munkáiból: Magyar grammatikát«, »Mi a poesis« és 
»Magyar Agláját« kiállította Ágoston József.

Kazinczy Ferencz »Helikoni virágok« czimü munkáját kiállította Ágoston 
József.

A »Mondolat« azon példányát, melyet dr. Szentgyörgyi használt, annak 
sajátkezű javításaival, kiállította Széli Farkas, Debreczen.

Felelet a »Mondolat«-ra, kiállította Ágoston József.
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Kazinczy Ferencz és költői iskolája.

Kazinczy Ferencz, ki sokoldalú képzettsége, átalános műveltsége, széles 
látóköre által már kora ifjúságában kitűnt, 1759. október 27-én született. Már 
17 éves korában Bessenyei munkájának fordításával lépett az irói pályára; 
első munkájának megjelenésétől fogva szabálylyá tette, hogy műveit kora 
nevezetesebb íróinak bemutatta. így lépett ismeretségbe Orczjf Lőrincz báró
val, Báróczy és Rádaival, kik őt útbaigazítással, támogatással, tanácscsal látták 
e l : igy fejlődött ki lassan, majdnem észrevétlenül növekedve, azon sűrű 
levelezés közte és kora irói között, mely őt később az irodalom szellemi köz
pontjává tette.

Az ideális lelkesülés, mely ezen kor német íróinak munkáiból kiáradt s 
mely iránynak mintaképe Goethe Werther-je volt, elhatározó befolyást gya
korolt Kazinczyra s összes munkáinak alapmotívumává vált. Ezen irány hatása 
alatt irta meg Bácsmegyeinek leveleit s fordította le és adta ki 1788-ban Gessner 
Salamon Idyllumait. E munkáját és kéziratát kiállította Ágoston József.

Hogy mozgékony természetének megfelelőleg minden kérdésben hozzá
szólhasson, hogy orgánuma legyen, melyben sokoldalú képességeit kifejthesse, 
hogy az írókat maga köré gyüjthesse, folyóiratokat alapit. Előbb megindítja 
a Magyar Múzeumot, később az Orfeust, melynek 1790-ik évi kötetét kiállí
totta Ágoston József, Budapest.

De épen termékenysége, sokoldalúsága, sűrű levelezése, minden moz
galom iránti érdeklődése majdnem vesztét okozta, mert a Martinovics-féle 
összeesküvés gyanújába esvén, hetedfélévig sinylett Budán, Brünnben és a 
kufsteini fogságban.

Itt is, a mig a tinta és toll használatától el nem tiltották, buzgón íro
gatott. Itt végezte be »Titus Kegyelmessége, a Vak Lantos, a Kénytelen Há
zasság, a Bot csinálta doktor« czímü fordításait.

Önálló verseiben a német szentimentális iránynak, epigrammáiban pedig, 
melyeket legjobb műveinek tartott, a hideg, feszes elmésségnek hive.

Több mint félszázadra kiterjedő irodalmi munkásságának eredménye 
kilencz kötet könyvet tesz, s fényes tanúságot tesz termékenysége és szor
galmáról.

Életét 1831. augusztus 23-án fejezte be.
Kazinczy Ferencz szelleme s irányával egész, irói gárdát képezett maga 

körül, melynek kiváló tagjai: Kis János, Döbrentei Gábor, Szemere Pál és 
Kölcsey Ferencz.

A szerénysége és tevékenysége által kitűnő Kis János termékenységben 
még a mestert, Kazinczyt is felülmúlta. Az 1809. évben megjelent: »Spanyol- 
országba való utazás«-t kiállította Ágoston József.

A mit Kazinczy Ferencz buzdításaival itthon lendített az irodalomban, 
ugyanazt tette Erdélyben Döbrentei Gábor; élesztette a magyar irodalom sze- 
retetét, maga köré gyűjtötte a tehetséges Írókat. Maga részint fordít, részint 
eredeti munkákat ír, legbecsesebb szolgálatait azonban az általa szerkesztett 
Erdélyi Múzeumban mutatja be. Ezt kiállította a budapesti egyetemi könyvtár.
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Szemere Pál volt Kazinczy irodalmi terveinek segédtársa, küzdelmeinek 
támasza, az ellene emelt vádakban védője. Mint költőt nemes Ízlés, mint nyelv
tudóst mély alaposság jellemzi. Irodalmunknak is, Kazinczynak is a legjobb 
szolgálatot kritikai folyóiratainak szerkesztésével tette. »Elet és Litteratura« 
czímü folyóiratát kiállította Ágoston József.

Kazinczy iskolája és személyes híveinek köréből mint költő, műbiráló, 
szónok és államférfiu kimagaslik Kölcsey Ferencz. Korán kezdette meg irodalmi 
pályafutását a gyorsan népszerűvé vált Lilla-dalokkal. Kazinczy befolyása foly
tán szakított a népies iránynyal s a kritika és esztétika terére lépett »Csokonai 
munkáinak kritikai megitéltetések« czímü, 1817-ben megjelent dolgozatával. 
Jóllehet magas szempont vezérelte a műbiráló tollát, mégis nagy fájdalmat 
okozott munkáival úgy Csokonainak, mint utóbb Berzsenyinek, kinek műveit 
s működését szintén alaposan kifogásolta »Berzsenyi Dániel versei« czímü 
értekezésével. Azonban magasra emelte műbiráló hírnevét Körner Zrínyijéről 
és »A Komikumról« írt értekezései által. Midőn pedig mint első magyar 
ballada-író s magasabb szárnyalásu költő mutatja be termékeit, ezekkel meg
engeszteli azokat is, kiket bírálataival megbántott s Hymnusza a nemzet imája 
lett. Szónoki pályáján nemcsak mint védő-ügyvéd szerez magának nagy hír
nevet, hanem költött esetekre készített orácziói irodalmunkban az első rangú 
helyet biztosítanak számára. Az akadémia gyűlésein mondott szónoklatai 
és emlékbeszédei ma is mintaszerűek. Tizenhárom saját kezű levelét kiállította 
a Magyar Nemzeti Muzeum ; minden munkáját pedig Ágoston József.

Kisfaludy Sándor és Berzsenyi Dániel.

Majdnem egyidőben bájolta el az országot a kies Dunántúl két költőjé
nek : Kisfaludy Sándornak és Berzsenyi Dánielnek éneke. Az első, mint bús 
gerlicze a Vértesek rengeteiben panaszolta el: »Kesergő szerelmét« s utána 
a virágos berkekben »Boldog szerelmét«; majd a váromladékokat: Somló, 
Csobáncz — népesítette be új lakókkal s beszéltette el velük a hajdani kor 
regéit. A másik égbetörő ódáinak fenségével ébresztette új tetterőre nemzetét.

Kisfaludy Sándor 1772. szeptember 27-én született Sümegen. Tanuk 
mányai végeztével előbb mint magyar testőr, később a sorhadban vett részt 
a napóleoni hadjáratokban Olasz- és Németország csatasíkjain. Mint katona 
Tasso és Petrarka műveit tanulmányozta, utánozta, forditgatta s az utóbbinak 
szelleme és hatása alatt irta meg a már említett Himfy-dalokat, melyeket 
mindenütt nagy örömmel olvastak s melyek szerzőjüknek a »Magyar Petrarka« 
nevet vívták ki. Regéit különösen a szépnem becsülte nagyra és sokáig 
képezte kedvencz olvasmányát, mi a költőt még agg korában is meghatotta 
és megörvendeztette. Erejét a drámában is meg akarta próbálni, megírta 
Hunyadi Jánost, Kún Lászlót, Bánkot, Dárday házat, Lelkes Magyar Leányt 
és'Elmés özvegyet. Ezen munkák megírására azonban a nagy költőt inkább 
a hazafias érzés, mintsem a költői véna serkentette ; ezért a színpadról mint 
szónok intéz hazafias beszédeket a nemzethez s nem mint költő szól a közön
séghez. Három éven át buzgón szerkeszti az Aurora folyóiratot 1822—25-ig.



2 7 3

Előbb rendes, később tiszteleti tagja volt a magyar akadémiának, melyen 
regéivel többször nyerte el a pályatételek jutalmát. Mindenkitől tisztelve s 
közszeretetnek örvendve, hetvenkét éves korában 1844. október 28-án halt meg. 
Emlékszobra van a sümegi temetőben és Balaton-Füreden. Munkáit Ágoston 
József állította ki.

Berzsenyi Dániel 1776-ban május 7-én született Hetyén Vasmegyében. 
Szerény elvonultságban élve, kedves Horatiusával társalogva, egyszerre, minden 
észrevehető előkészület nélkül mint tündöklő üstököscsillag jelent meg hazánk 
egén s ódáival magával ragadta az egész nemzetet. Költészetének ruhájává a 
klasszikus versalakot teszi, oly erővel és elegáncziával, mint hazánkban senki 
más. Ódái telve vannak tűzzel, erővel, hazafias szellemmel, melyeket a fen
ségig képes felemelni. A »Magyarokhoz« czímü ódája : Romlásnak indult stb. 
nevét népszerűvé s felejthetetlenné teszi; mert soha magyar ember kebléből 
nem emelkedett még ki ily magyar szívhez szóló eszme. Később esztétikai és 
kritikai munkákat és értekezéseket irt, magáról a kritikáról s a versformáról. 
Első ódájának kéziratát kiállította a Magyar Nemzeti Muzeum, verseit pedig 
Ágoston József.

Kisfaludy Károly és iskolája.

Kisfaludy Károly, Sándornak öcscse, született 1788-ban, a katonai, utóbb 
az irói pályán is bátyja nyomdokait követi. Hazafisága először lyrai költészeté
ben nyilatkozik meg s felemelő hatással van a nemzetre : »A mohácsi dal«, 
a »Rákosi szántó« szép nevet biztosítanak a költőnek. Csakhamar a dráma 
felé fordítja figyelmét, bátyja példáját követve, hazafias erényeket magasztal a 
»Tatárok«, »Ilka«, »Kemény Simon« czímü drámáiban s bár nyelvezete sokkal 
szebb mint elődeié, e téren igazi sikereket elérni mégsem képes. Mélyebb 
tanulmányok után tragédiákat kezd írni, melyekben már több erő, érzelem és 
cselekvés nyilvánul. Igazi tehetségét azonban a vígjátékok írásában érvényesíti 
s ezt is csak akkor, midőn a történeti tárgyak és alakoktól elfordulva, saját 
korának társadalmi alakjait szólaltatja meg a színpadon. »A kérők«, »Csaló
dások«, »Pártütők« oly hatást gyakorolnak az irodalomra s a közönségre, 
hogy őt a magyar vígjáték atyjának nevezik. Irodalmi művein kívül a róla 
nevezett Kisfaludy-társaság és a Győrben felállított szobor őrzi nagy emlékét. 
Munkáit Ágoston József állította ki.

íróink drámáikat dicséretes hazafisággal a magyar történet gazdag tár
házából merítik s a közönség hálával fogadja a hazafias igyekezetei és szemet 
huny a kisebb-nagyobb fogyatkozások előtt.

Majdnem ugyanakkor, mikor Kisfaludy Károly Bánk bánját lelkes tapsaival 
üdvözli a színház közönsége, Írja meg Katona József is a maga Bánk bánját, 
melyet azonban a czenzura nem bocsájt a színpadra, s a munka könyv alakjá
ban sem teszi meg a kívánt hatást. Csak midőn a pesti nemzeti játékszínen 
kerül bemutatásra, vette észre mindenki, hogy Katona József Bánk bánja a 
legjobb dráma, melyet eddig magyar nyelven Írtak, sőt hogy abszolút becsé
nél fogva a világirodalom legjobb termékei között foglal helyet. Kiállította 
Ágoston József.
M a t l e k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. IS
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Kisfaludy Károly iskolájának légtérmékenyebb s legtehetségesebb tagja 
Fáy András, ki egy egész élet bölcseletét, hazafias, társadalmi és családi 
megfigyeléseit részint erélyes komolysággal, részint mosolygó gúnynyal rejti 
hatszáznál többre menő meséibe és aforizmáiba. A bennük rejlő találékonyság, 
józan bölcselet, élet és emberszeretet széles elterjedést és közkedveltséget 
szerez munkáinak, mit víg elbeszélései és színművei még fokoznak. Munkáit 
kiállította Ágoston József.

Vörösmarty Mihály.

A magyar költői nyelv ujjáalkotója s költészetünk elsőrendű csillaga, 
Vörösmarty Mihály, született 1800. deczember 1-én Kápolnás-Nyéken. Az 
ügyvédi pályára készült, de széplelkü ifjúkori barátai ösztönzését és saját 
lelke vonzódását követve, életét teljesen a magyar irodalomnak szentelte. 
A nemzeti, a politikai közhangulat hatása alatt irta meg első nagyobb mun
káját : Zalán futását. Tartalmát tekintve, az aláhanyatlott nemzeti dicsőséget 
kívánta vele ujjáébreszteni, alakilag Homér és Vergil verssorait alkalmazta. 
Az érzelem annyi erejét, melegségét és bensőségét tudta hexametereinek 
csengő zengzetességével kifejezni, hogy velük nemcsak elragadta nemzetét, 
hanem bámulatba is ejtette. A nagy siker hatása alatt gyorsan jelentek meg 
a költő egyéb epikai művei: Cserhalom, Tündérvölgy, Széplak, Eger, A Rom 
és a Két Szomszédvár. Közülök a Széplak költői bájakban gazdag s a Két 
Szomszédvár erős tragikai hatással megírva, megrendítő hatással volt. Vörös- 
martyra is nagy vonzerőt gyakorolt a színház, a dráma ; az epikai műfaj 
sikeres művelése után tragédiákat kezdett Írni. Azonban erejét túlbecsülte s 
bár több jó darabbal gazdagította irodalmunkat, abszolút becsüt nem hozott 
létre. A Kincskeresők, a Vérnász, Marót bán s az Áldozat tragédiák után 
egy vígjátékot is ir t : A fátyol titka és eg}̂  ragyogó szépséggel, finom költői 
bájjal teljes drámát: Csongor és Tündét. Vörösmarty legnagyobb költői ereje 
lírai költeményeiben nyilatkozik meg, hol a gondolatok szépsége, a forma 
tökélye, a nyelv ereje, a gj^öngéd színezés őt legelső költőnkké avatja. Alko
tásainak remeke a Szózat, a koronák koronája pedig: Szép Ilonka. Dicsőség
ben és fájdalomban egyaránt gazdag életét az elnyomatás szomorú napjaiban 
1855. november 19-én fejezte be. A nemzet önmagához s nagy költőjéhez 
méltó temetéssel kisérte áldott hamvait a Kerepesi-út temetőjébe s Deák 
Ferencz kezdeményezésére százezer forintnyi hálaadománynyal gondoskodott 
árváiról s emlékére Székesfehérvár piaczán állított szobrot. Munkái közül 
Ágoston József gyűjteményéből kiállításra került: Árpád ébredése, A Bujdo
sók, Költői munkái, Zalán futása, Salamon király.

A klasszikus eposz művelői.

A hazafias érzés magas szánrpalása s a történeti kutatás előrehaladása 
a hazafias tárgyú epika művelésére serkentette költőinket.

A század elején Horvát Endre, a pázmándi pap, Virgilius klasszikus 
technikáját követve irta meg »Árpád« czímü eposzát, Zircz emlékezete,
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Csesznek vára, a Sziszeki győzelem czímü epikai munkáit, költői gazdag 
leírásokkal, hazafias hévvel, hangzatos rhitmusu verseléssel. Árpádját kiállí
totta Ágoston József.

Czuczor Gergely, a szép lelkű s nagy képzettségű benczés pap, 'epikai 
munkáiban a történeti adatokon kívül feldolgozza a mondákat s a népies 
hagyományokat is, miáltal a nemzeties epikának lett tehetséges előkészítője. 
Nagyobb epikai munkái: Az augsburgi ütközet, Az aradi gyűlés és Botond. 
Tehetsége fokozatosan emelkedik munkáival s a Botondban éri el legnagyobb 
magasságát. Kisebb művei közül nagy hatást keltett: »A falusi kis leány 
Pesten«. Poétái munkáit kiállította Ágoston József, az Imadal kéziratát pedig 
a pannonhalmi benczés könyvtár.

Vörösmarty Zalán futásának hatása alatt fog hozzá Debreczeni Márton 
eredeti költői felfogással s eposzi magaslatra való törekvéssel: »A kióvi csata« 
eposznak megírásához, melynek tizenhat énekéből 14-et be is fejezett. Kiállí
totta Ágoston József.

A klassziczizáló epika terén még egy erőfeszítést, még egy utolsó kísér
letet tesz: Garay János; de bár szorgalmasan gyűjti is adatait s kisebb 
munkáiban, különösen Báthori Erzsébetben igaz sikert tud felmutatni, mégis 
nagyobb epikai műveit: Csatárt, Szent Lászlót, nem bírja a kívánt magas
ságra emelni. Költői lendület, bensőség, gyöngédség, sőt drámai erő is van 
helyenkint rajzaiban, de hiányzik belőlük az egység s a cselekvés fokozatos 
érdekfeszitő fejlődése. Összes költeményeit kiállította Ágoston József.

Elbeszélő és regény-irodalom.

Midőn ezen időszakban a költészet minden válfaja több és hivatott mű
velőre talált, nem hevert parlagon az elbeszélő és regény-irodalom sem.

Vajda Péter igazi költői ihlettől sugaltatva, szemkápráztató elbeszéléseket 
ir, sőt a történeti regény terén is figyelemreméltó termékekkel áll elő. Elbe
szélései közül a nevezetesebbek: A nap szakaszai, A legszebb leány, Vaj- 
kosutala, A mágus leány, Akbár sultán, A két brahmin. Ezeket követi három 
kötetes történeti regénye; Tárcsái Bende. Regényeinek hősei részint történeti, 
részint képzelt szellemek, kik mindig az iró jog- és szabadságszeretetének 
ékesen szóló tolmácsai. A legszebb leány czímü munkáját kiállította a buda
pesti egyetemi könyvtár.

Kuthy Lajos a romantikus iskola képviselője, de munkáiba beleviszi a 
franczia romantika szertelenségeit és borzalmait. Az emberi szenvedélyeket s a 
szív végzetes válságait dolgozza fel beszélyeiben s a viszonyokat oly bonyo
lultakká teszi, hogy hőseinek testi vagy erkölcsi megsemmisülésén kívül egyéb 
választásuk nem is maradhat. Izgalmas regényei: A hazai rejtelmek, János 
fővétele, A szökevény, Balitéletek, Szerelemféltő. A novellákat kiállította a 
budapesti egyetemi könyvtár.

A regényírás terén a romanticzizmus legtermékenyebb és legfényesebb 
képviselője báró Jósika Miklós, ki első munkájának kiadásával a magyar 
regényirodaimat hihetetlen tökélyre s magasságra emelte. Jósika Miklós báró

18*
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született Tordán 1794-ben. Tanulmányai végeztével a katonai pályára lép, 
részt vesz a Napoleon elleni hadjáratokban Olaszországban s a Páris ellen 
nyomuló fényes hadműveletekben, vitézsége által becsülést s kitüntetéseket 
érdemel ki. A hadjáratok befejeztével Bécs örömei és fényűzéséből veszi ki a 
maga részét s mint világlátott, sokat olvasott és finom gavallér hazatérve, meg
nősül. Házassága azonban szerencsétlen volt, miért is elválik nejétől, saját 
birtokára, Szurdokra vonul s itt Írja meg két első regényét: Abafit és Zólyomit. 
Ezen regényeiben Jósika nem egyszerűen az elbeszélő szerepét veszi magára, 
hanem gyönyörködtetve oktat. Első nejétől való elválása után elveszi szive 
választottját, Podmaniczky Júliát, ki száműzetését is megosztja vele s szám
talan alakban női eszményképe regényeiben. Jósika Miklós munkás életét, 
melynek folyamán majdnem száz kötetnyi regénjú írt, 1865. évben Drezdában 
fejezte be. Regényeit, előbb csak alakjait és tájrajzait s hátterét veszi Erdély 
gazdag történetéből, várai és asszonyaiból; később történeti regényeket ír, 
melyekben új életre kelnek népszerű királyaink, Erdély fejedelmei s főurai 
udvaruk egész pompájában, erényeik s hibáikkal együtt. Jósika egyúttal a 
szerelem költője, ki ennek ébredését, életét s elhalását regényeiben száz és 
százféle alakban változtatva, de mindig csodás bűbájjal körülvéve mutatja be. 
A magyar regény megalkotása által szerezte meg magának a halhatatlanság 
koszorúját. Munkái közül Abafit és a Vázolatokat Ágoston József állította ki, 
eredeti levelét pedig Varjassy Árpád Aradról.

Eötvös József báró, a kitűnő publiczista, bölcselő, szónok, lyrikus, regény
író, államférfiu, ki két Ízben ült válságos időkben a miniszteri székben, szü
letett Budán, 1813. szeptember 3-án. Tanulmányainak befejezésével tanulmány
útat tesz Európa művelt országaiban, a honnan tanulmányokban és eszmékben 
gazdagon tér vissza s a haza legjelesebb férfiaival lép érintkezésbe és barát
ságba. Legnépszerűbb munkája a Karthausi, melynek borongós szelleme, mély 
bölcseleté, nemes ideálizmusa mély hatást tett korára ; megragadja a férfi és 
női sziveket egyaránt s kételyei és szentimentálizmusa által, melynek költői 
hangot adott, magát az összes emberiség költőjévé avatja fel s a kereszténj'- 
ség nagy eszméinek legszebben szóló dicsőítőjévé vált. A Karthausi értékét 
az idő nem kisebbítette, sőt fokozta s a fejlődöttebb ifjú kornak ma is leg
kedvesebb olvasmánya. Kiállította Eötvös Lóránt báró.

Miután a fogházak javítása s a zsidók emanczipáczíója ügyében meleg 
szeretettel írt tanulmányokat, kiadta teljesen magyar vonatkozású politikai 
irányregényét, a »Falu jegyzőjét«. Ezen irányregénye bírja a regény minden 
kellékét, az életre való alakokat, a jó mesét, a drámai bonyodalmat s ezen
felül megkapó képét adja a magyar vármegyének, hol jóizü humorral, hol 
kegyetlen gúnynyal ostorozza a politikai és társadalmi félszegségeket s kinövé
seket. Kiállította Ágoston József.

Két évvel később kiadja legérettebb szépirodalmi termékét történeti regény 
alakjában: »Magyarország 1514-ben«; ezt követte tisztán társadalmi regénye : 
»A nővérek«, mely minden irányzatosság mellőzésével eszmegazdasága folytán 
keltett élénk figyelmet.

Második minisztersége idején megvalósította s megvalósítva látta mindazt,
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a miért férfi korában lelkesedett, a miért irt, fáradott és beszélt, megérte esz
méinek diadalát és 1871. február 2-án halt meg.

Kemény Zsigmond báró mint publiczista és regényíró egyaránt mara
dandó hírnevet biztosított magának. Regényei : Gyulai Pál, öt kötetben; A férj 
és nő ; Az özvegy és leánya ; A rajongók, és a Zord idők. Bár regényeivel 
nem tudott oly népszerűséget szerezni, mint Eötvös József, azok mégis zord 
fenségük, drámai erejüknél fogva, belső értéküket tekintve, vetekednek a leg
jobb hazai és külföldi regényekkel. Korteskedés czímü röpiratát kiállította az 
egyetemi könyvtár.

G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n .

Gróf Széchenyi István, kit a nemzet méltán nevez a »legnagyobb 
magyarnak«, született 1791. szeptember 21-én.

írói pályára készült, mielőtt azonban tehetségét e téren bemutatta volna, 
páratlan áldozatkészséggel megvetette az írói areopagnak, a magyar tudomá
nyos akadémiának alapját.

Az írói pályát nem úgy képzelte magának, hogy gondolatait kinyomatva, 
a nemzet oltárára letegye, hanem hogy eszméit a nemzet széles rétegeibe 
elterjesztve, azon munkakörbe vonja az egyeseket s a társadalmi rétegeket, 
melynek ő vezére kívánt lenni: azt akarta, hogy nemzete javára czélzó poli
tikai, nemzetgazdasági eszméi megvalósuljanak, testet öltsenek. Ezért irodalmi 
tevékenységét gyakorlati irányokra fordította.

Első irodalmi munkáját egy nagy nemzeti kincs felkarolása, ápolása 
érdekében irta ; irt a Lovakról, és Néhány szó a lóverseny körül. Az, a mit 
ezen munkájának mentségéül hozott fel: »A kisded makkból, ha egészséges, 
idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja«, mint egy látnok szava, 
a nemzet javára teljesedésbe ment.

A magyar föld, a magyar társadalom érdekében irta gyors egymásután
ban három, az eszmék világában nagy forradalmat előidéző munkáját: »Hitel«, 
»Világ« és »Stádium« czímen. Ezen munkái megírásánál három gyakorlati és 
hazafias eszme vezette : »A termőföldnek csak haszon nélkül heverő része 
is boldoggá tenne más nemzetet«; »A magyar földbirtokos szegényebb, mint 
birtokához képest lennie kellene«; »De a tőkepénzes is szánandó, mert 
Hvpotheka helyett hypothesis áll előtte pénze elhelyezésénél«.

Hírlapi czikkeiben elevenen tárgyal közérdekű kérdéseket, milyenek: a 
Dunahajózás, Selyemtenyésztés, Lánczhid, Magyar játékszín.

A Kelet Népével Kossuth és törekvései ellen foglal állást, nemzetét nem 
rohamos, de fokozatos és folytonos haladással kívánja vezetni, nagygyá és 
boldoggá tenni. A Kelet népének folytatását képezik a Politikai program
töredékek, melyekben a nemzet bekövetkezett válságát előre látva, igyekszik 
Kossuthot a vezérségről leszorítani, miként maga is hazája érdekében lemond 
a vezérszerepről.
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Nagy és hasznos életét 1860. ápril 8-án fejezte be.
Irodalmi eszméit részint maga valósította meg, részint megvalósítva látta 

fenséges jóslatát: »Magyarország nem volt, hanem lesz«, beteljesedni látja a 
hálás nemzet, mely a politika, a nemzetgazdaság s a kultúra terén ma is azon 
nyomokon jár, melyeket számára gróf Széchenyi István nagy szelleme és 
hazafisága kijelelt.

Gróf Széchenyi István munkáit s a reá vonatkozó irodalmat, a nyolcz- 
vanat felülhaladó munkát kiállította a nemzeti Casino könyvtára.

Magyar történetírás.
Nemzetünk régibb történetét, a földerített hazai nemzeti és latin kútfők 

nyomán Jászai Pál irta meg nagy szorgalommal. Munkáit és kéziratát a 
M. Nemzeti Muzeum és Ágoston József állította ki.

A nemzet ős vallását, nem egyenlően méltatott sikerrel Ipolyi Arnold 
irta meg. »Magyar Mythologia« munkáját kiállította Ágoston József.

Részint mint oknyomozó, részint mint elbeszélő történetiró Horváth Mihály 
szerzett magának hírnevet és népszerűséget. Munkáit kiállította Ágoston József.

Politikai és közjogi alapon irta meg Szalay László: Magyarország törté
netét. Nem a nemzet életének eseményeit irta meg korrendben, hanem az 
intézmények és alkotmányos mozgalmaknak egymásra hatását tárta fel olvasói 
előtt, ezért szembeállítva egymással a királyi hatalmat s az ország önállóságát, 
érdekes és tanulmányos képét adta a nemzet életének. Munkáit Szalay Imre 
és Ágoston József állították ki.

Népies irány az irodalomban.
Irodalmunkban sem a klasszikus, sem a romantikus irány nem uralkodott 

az irodalmi műveken a kizárólagosság jogával. A nemzeti és népies irány 
minden időszakban akadt művelőkre.

Minél jobban terjedt annak tudata, hogy a klasszikus és a nyugoti 
versforma költői alkotásait nemzeti dal alakjában énekelni nem lehet és hogy 
a magyar dalnak egészen más üteme és ritmusa van, mint az eddig használt 
versformának: annál jobban törekedtek költőink a nemzeti formához simulni.

Fokozta ezen törekvést költőinknek azon megengedett, sőt dicséretre 
méltó törekvése, hogy nevüket s műveiket a nemzet vegye ajkaira.

A népies irányhoz való átmenetet Tompa Mihály képviseli s a művészien 
népies irány legmagasztosabb alakjai: Petőfi Sándor és Arany János.

Tompa Mihály első művein: Népregéi és Mondái-n, már a tárgyakra nézve is 
felismerhető a népies irány, egyes dala pedig, minők: Árvalányhaj, Jávorfa, 
Virágos kenderben, már egészen eredeti, magyar népdalok. Fokozatosan emel
kedik Tompa műveiben a magyar zamatu népies elem költői elbeszéléseiben: 
Szuhay Mátyás, Vámosujfalusi jegyző ;■ ezeket az epikus irány és szellem 
dicséri. A Huszárkaland, Muszka tréfa, Három a daru czímü elbeszélésekben 
pedig az epikus szellemen felül még erős népies humort is lehet észlelni. 
Népdalai nem oly elevenek mint Petőfiéi, de bensőség és mélységre nézve 
igen közel állanak Arany János műveihez. Munkáit kiállította Ágoston József.
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Petőfi Sándor.
Petőfi Sándor, kinek homlokát s emlékét a költő, a honvéd s a vértanú 

hármas dicsfénye veszi körül, született 1823. január 1-én Kis-Kőrösön. Isko
lákat Pesten és Aszódon látogat, de már 12 éves korában bolyongó életre 
adja magát, mint vándorszínész, mint önkéntes katona keresi lelke egyensúlyát. 
Közben verseket irogat s megunva a bolygó életet, egy kötet versével Pestre 
megy, hogy ennek sikere vagy sikertelensége határozzon jövő sorsa felett. 
Vörösmarty kiadja verseit, s ezen időtől fogva hazájának s költészetének 
szenteli életét. Huszonhárom éves korában nőül veszi mint választottját* 
Szendrey Júliát, kivel boldog házasságban élt. Három évvel később, 1849. 
julius 31-én mint hazáját védő katona Bem tábornok hadsegéde, Segesvár 
mellett kozák fegyvere alatt lehelte ki nagy lelkét; testét az ütközetben elesett 
baj társaival együtt közös sírban temették el a nélkül, hogy a nemzet nagy 
dalosát halálában felismerték volna. Petőfi munkáiban a magyar népköltészet 
dalosa, költeményeiben a magyar föld szeretete, a magyar élet szólal meg, 
a népdal közvetetlensége, élénksége, egyszerűsége és ritmusával. Ezen népdalt 
azután a műköltészet eszközeinek alkalmazásával megnemesitette és soha nem 
képzelt magasságra emelte. Népdalainak a színhelye a magyar Alföld, melynek 
szépségét Petőfi költői szeme látja és forró szive örökíti meg. Dalainak 
tárgya a szerelem, a természet, melyeknek édességét alig Ízlelte meg futó 
ajkakkal, és a halál, mely oly korán ölelte őt hideg keblére. Elbeszélő köl
tészete tárgy, eszme s irányra nézve is teljesen magyar, nemzeti és népies: 
legjobb alkotása a János Vitéz, melyet huszonegy éves korában tizennégy 
nap alatt irt meg. Sietnie kellett a költőnek, kinek életét a Gondviselés rövid 
26 évre szabta, hogy nevét örökre halhatatlanná tegye nemzete szivében, 
irodalmában. Munkáit kiállította Ágoston József.

Arany János
Nagyszalontán, 1817. márczius 2-án egy kis nádfödelü parasztházban 

látta meg az első napvilágot nemzetünk legnagyobb epikus költője: Arany 
János. Szerény viszonyok között tanult, már 15 éves korában tanítással kény
telen magát fentartani, sőt egy évig tanítónak áll be, hogy a kollégium láto
gatásához szükséges eszközöket megszerezze. Azonban az egyik nyomorúság 
a másikba hajtja, az iskolázás nyomorából a vándorszinészélet nyomorába 
megy á t ; innen megtörve tér vissza a szülői házba, hogy beteg anyja lelkét 
fia kebelén sóhajthassa ki s öreg világtalan atyját támogathassa. Szalontán 
azután a város jegyzőjévé lesz, megnősül s boldog otthont alapit magának. 
Itt azután átadja magát irói hajlamainak, beszélyeket ir, Sophoklest és Shake- 
spearet fordítja. Tompa, Garay és Petőfi epikus költészetének benyomása alatt 
megírja Toldit, irodalmunk legtökéletesebb, majdnem egyetlen műremekét, 
melyet Toldi szerelme és Toldi estéjével egészített ki, s ezen trilógia képezi 
legszebb s legbefejezettebb népies eposzunkat. A nemzeti elnyomatás korsza
kában írja meg legkomikusabb munkáját: a »Nagyidai czigányokat«. Arany Jánost 
mondhatjuk a magyar ballada megalapítójának. Harmincz balladájában képviselve
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van a vidám, humoros és a sötéten borongós ballada szelleme. Kisebb elbeszélő 
költeményei közül a Családi kör, a Fülemüle örvend nagy népszerűségnek. 
Mint a Kisfaludy-társaság igazgatója 1860-ban a fővárosba költözött, később 
a magyar tudományos Akadémia titkára. Itt irta meg komoly, ódon, ünnepies 
szellemű eposzát, Buda halálát, melyben a népmese egyszerű bájait a tragédia 
fenségével egyesíti. Leányának halála mélyen lesújtja a nagy költőt s miután 
szivét itt e földön semmi sem köti le, elköltözött szeretteihez vágyik, hová őt 
1882. október 22-én a halál el is segíti. Munkáit Arany László, az egyetemi 
könyvtár és Ágoston József állították ki.

Könyvkötészeti érdekességek, ivói ereklyék és hírlapok.

Mindazzal, a mi a könyv technikai előállításával van összefüggésben, az 
irodalmi csoport elvileg nem foglalkozott. A könyvnek iparművészeti szem
pontból való bemutatását ezért teljesen átengedtük azon csoportnak, mely a 
hazai műipar bemutatását tűzte ki feladatául. Tettük ezt annyival is inkább, 
mert az 1882-iki könyvészeti kiállítás eredményei nem nyújtottak a bizottság
nak elég támpontot arra, hogy e téren tett haladásunkat oly önérzettel 
mutathattuk volna be az e téren sokkal előrehaladottabb külföldnek, mint azt 
szerettük volna. Ez iparág fejlődési proczesszusa átalánosan jellemző vonást 
nem tüntet fel, s ha mégis találunk magyar motívumokat, azok inkább helyi 
jellegűek, a történeti fejlődésnek jellege nélkül. Másrészről az irodalomnak 
óriási haladása mellett a könyvkötészeti iparnak oly alárendelt szerepe van, hogy 
az utóbbit mint kulturtörténetileg kevésbbé fontosat bízvást mellőzhettük. S ha 
mégis bemutattunk belőle egy kisebb gyűjteményt, tettük azon történelmi 
személyekre való tekintetből, kiknek számára a könyv köttetett, vagy akkor, 
midőn annak magyar jellege kétségtelennek látszott előttünk. Ilyen volt a 
Jósika Mária bibliája a kolozsvári ref. főiskola könyvtárából. A fekete bőrkötésű 
kartali biblia Széchy Mária czímerével a sárospataki ref. főiskola könyvtárából. 
Huszti István munkáját gróf Mikó czímerével. az erdélyi muzeum egylet 
könyvtárából. Egy XVII. századbeli könyvtábla Erdődy Pálffy czímerrel, 
kiállítója Szendrey János. Bornemisza Anna erdélyi fejedelemasszony tulaj
donát képező eredeti magyar kötések. Bethlen Borbála énekeskönyve. 
Az erdélyrészi magyar eredeti kötésekből bemutattuk Verbőczi Dekrétumát. 
A kolozsvári könyvkötő-ezéh szabályzatát 1809-ből és egy énekeskönyvet 
1777-ből, Teleky Mihály Fejedelmi lélek, Kolozsvár 1689-ik dúsan aranyozott 
kolozsvári kötését.

A XVI—XVIII. század közti időből ötvennél több oly munka volt kiál
lítva, melyeknek mag}raros kötése a hazai könyvkötőipar fejlődését jellemző 
főbb vonásaiban tüntette a szemlélő elé. A XV. századbeli irodalom bemuta
tásánál pedig mindenkor különös figyelem forditatott arra, hogy a magyaros 
jellegű könyvtáblák, mint ezek a Corvin-codexek között elég sűrűén fordulnak 
elő, feltüntetve legyenek.

*  *  *

Az irodalomtörténeti csoport kiállítása a magyar irók ereklye-gyűjtemé
nyével záródott be.
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Ha a magyar írók eszmeszüleményei a nemzet szellemi vagyonának 
legbecsesebb kincse, azok fentartása és megőrzése elsőrendű kötelesség; az 
utókor hálás kegyeletének nem kevésbbé adunk kifejezést azzal, ha mindazt, 
mi személyökre és munkásságukra emlékeztet, összegyűjtjük. A tárgyak, miket 
használtak vagy melynek környezetében éltek, sokszor élénk világot vetnek az 
író jellemére, egyéniségére.

Az ily ereklyék között mindenesetre első sorban egykorú arczképeik 
képezik kegyeletünk tárgyait. Ilyen például Zrínyi Miklós arczképe, melyre a 
költő sajátkezüleg irta jelmondatát: »Sors bona, nihil aliud«. Kiállitója Toldv 
László Budapestről. Az ilyen kiállított arczképek közül felemlitésre méltónak 
tartom : Dugonics András arczképét, melyet a Somogyi-képtár állított ki Sze
gedről. Ezenkívül Orczy Lőrincz, Katona József, Batsányi János, Wesselényi 
Miklós és Gvadányi József miniatur-képe, melyeket Ernst Gyula állított ki. — 
Az eredeti kéziratok irodalmi fontossága sokkal ismertebb, semmint hogy ezek 
érdekességét külön is ki kellene emelnem. Ezek közül ki volt állítva: Vörös
marty Mihály a «Vén czigány« czimü verse, Kisfaludy Sándor Himfy sze
relmei, Petőfi Sándor verse Adorján Boldizsárhoz és Csokonay Vitéz Mihály 
levele 1802. junius 15. kelettel. Kiállította a Csokonai-kör. Nevesebb íróink 
mindegyikétől állítottunk ki kéziratokat, melyekről a kiállítás katalógusa részle
tesen emlékezik meg.

* * *

Hírlapjaink, a magyar kultúrának e fontos tényezői bár csekély számmal 
voltak kiállítva, de ezeket Szinnyei József hirlap-könyvtárunk őre, oly gonddal 
válogatta ki, hogy e kevés példány is, hírlapirodalmunkat eléggé jellemezte. 
Itt csak a XVIII-ik századból kiállított hírlapjainkat sorolom fel: Nova Poso- 
niensia, 1722; Erdélyi Magyar Hírvivő 1790; Magyar Merkurius 1794; Magyar 
Kurír 1796. Kuriosumként megjegyzem még azt, hogy minden hírlap első 
évfotyamának első száma volt kiállítva.

Ezer év viszontagságos emlékei között büszke önérzettel szemléltük a 
nemzeti szellem megnyilatkozását. A mit a kard, a puska és ágyú lerombolt, 
azt az irodalmunkban megnyilatkozó magyar géniusz csak annál magasabbra 
építette. Az irodalmi kiállítás nemcsak számra,1 de tartalomra is az első helyet 
foglalta el a történelmi kiállítás keretében. Tárgyának kizárólagos magyarsága, 
alakjának művészi kivitelű formájával a történelmi kiállításnak mint magyar 
miveltségünk világra szóló hirdetője volt.

Büszkeségünk a múltban, biztató reményünk a jövőben.

1 8739 szám alatt kiállított történelmi tárgyak közül az irodalmi csoport 1348 darabbal 
'volt képviselve. Kudora K.
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Kormányzat és közszellem.

Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás I. történelmi főcsoportjának 
10-ik alcsoportja: a kormányzat és közszellemmel foglakozott. Czélja volt, 
mint a csoportbizottság mindjárt 1893. szeptember hó 26-án tartott ülésében 
megállapította »hogy a magyar nemzet állami, politikai életét, ennek korsza
konként nyilvánuló szellemét és typikus intézményeit, tehát az ország kormány
zatát, legtágabb értelemben vett közigazgatását és igazságszolgáltatását a lefolyt 
ezer év alatt, legalább legfőbb vonásaiban szem elé tüntesse.« »E csoportbizottság 
tárgya tehát« — jelenté ki tovább az ülés — »kétségkívül egyike a legelvontabbak- 
nak, melyek az ezredéves történelmi kiállítás keretében megvalósításra és látható 
tárgyak alakjában leendő megérzékitésre várnak. Habár másfelül kétségtelen, 
hogy az állami és politikai életnek és kormányzatnak hátramaradt emlékei 
részben igen bő anyaggal kínálkoznak.« Ez anyag pedig következőleg volt 
csoportosítható:

a) oklevelek és iratok, a politikai élet és intézmények ez elsőrangú 
emlékei;

b) ez intézményeknek, ez életnek egyéb fennmaradt emlékei;
c) tervszerűen készített utánzatok és összeállítások.
A mi a) az okleveleket és iratokat illette : kívánatosnak tartotta a bizott

ság, hogy minden királyunk, az önálló Erdély minden fejedelme, a lehetőséghez 
képest, legalább egy-egy oklevéllel képviseltessék, s a legkimagaslóbb esemé
nyekre, az alapintézmények keletkezésére, fejlesztésére és fejlődésére vonat
kozó, s átalában a különböző időszakok szellemét visszatükrőztető levelek 
összeválogattassanak. A b) egyéb emlékek közé sorozta a pénzeket, melyekből 
a magyar pénz fejlődését feltüntető válogatott, minden királynak, fejedelemnek 
— ha nem is minden — pénzeit tartalmazó sorozat egybeállítását tartotta 
szükségesnek; s ehhez kapcsolt azután képeket, más régiségeket: királyok, 1

1A bizottság eredetileg a következő tagokból állott: Elnökök: Dr. Pauler Gyula, dr. 
Hajnik Imre; előadó: dr. Csánky Dezső; tag: dr. Fejérpataky László. Ezekhez járultak később 
önkiegészités útján : dr. Hampel József, dr. Acsddy Ignácz és Tagányi Károly urak. A tagok száma 
tehát nem volt nagy, szándékosan, mert a bizottságot az a felfogás vezette, hogy a sok tag 
semmikép sem mozdítaná elő a bizottság munkálkodását.



2 8 6

erdélyi fejedelmek és kiváló államférfiak arczképeit, hatósági jelvényeket, 
zászlókat, czímereket, pecsétnyomókat, igazságszolgáltatási, kivégzési eszkö
zöket és más eféléket' s végre a mi c) az utánzatokat és egyéb összeállításokat 
illette, melyek közé tartoztak volna történelmi hűséggel alkotott alakok, mint 
p. o. megbélyegzett hamis tanú, félig lenyirt szökevény rabszolga az Árpádok 
korából, zsidó, megszabott középkori öltönyében, — ezektől a bizottság elállóit, 
mikor a történelmi főcsoport főleg a haditcrténelmi kiállításra való tekintettel 
elvileg abbeli óhajtását nyilvánította, hogy történelmi reprodukczíók egy- 
átalában véve kerültessenek és csak térképek készítését tartotta meg, melyek 
az ország, a magyar birodalom kiterjedését, kormányzati állapotát egy bizo
nyos, határozott időpontban, mint Szent István vagy Mátyás király halálakor 
— feltüntessék.

E szempontokkól megindult a gyűjtés, s habár mind az, mit a bizottság 
terveit, nem is létesülhetett és a mit összehozni szeretett volna, nem is jött 
össze mind : régi kormányzatunknak, politikai életünknek annyi emlékét sikerült 
összegyűjtenie, hogy a kiállítás ebbeli fejlődésünknek teljesebb képét nyújt
hatta, mint eddig bárhol, bármi formában látható volt.

De vegyük sorba a történelmi kiállítás egyes részeit, vagyis történeti 
fejlődésünk egyes korszakait.

I.

Magyarország Európa ifjabb államai közé tartozik. Ép négyszáz évvel 
később, hogy Francziaország első királya kereszténynyé le tt: jött az ázsiai 
természetű, nomadizáló, pogány magyar nemzet mai hazájába. Ismét száz év 
múlt el, a mikor Szent István vezérlete alatt — tehát ötszáz évvel később, 
mint a francziák — az európai czivilizáczió ösvényére lépett és kereszténynyé 
lett. Az európai Magyarország, tehát ötszáz évvel később kezdődik, mint 
Francziaország, az európai fejlődés typikus anyafölde, s e korkülönbség 
meglátszik egész fejlődésünkön, s arról, ha igazságosan akarunk czivilizá- 
cziónkról Ítélni, sohasem szabad megfeledkeznünk. Azért nincs is mit csodálkoz
nunk, hogy a történelmi kiállítás első, legrégibb szakaszában, a román stylü 
kápolnában, a vezérek és Árpád-házi királyok korszakából kormányzatunknak 
aránylag igen kevés emlékével találkozhattunk. A pogánykorban, Szent István 
előtt, nem volt európailag vett állam, nem is maradt a kormányzásnak, a 
politikai életnek semmi emléke. Magát Szent István korát jellemzi az ország 
térképe, mely Magyarországot a halálakor (1038. augusztus 15.) való állapo
tában tünteti fel.1 Az ország területe jóformán a mai; délnyugatra a Kapelláig 
terjed, sam ai északnyugoti Boszniába is benyulik. Nyugatra Krajna, Styria és 
Alsó-Ausztria némi részei, a Dunától délre a Fischáig, hozzátartoznak; a megyei 
felosztás már a lakott vidékeken megvan, — de a lakóhelyek, állandó telepek, 
a Vág és Nyitramentét, s a Dunántúl némi részeit kivéve, még gyérek, az ország 
pedig, lehet mondani, két harmad részben, merőben erdő, lakatlan pusztaság. 
Királyaink oklevelei is — minthogy a Szent Istvánnak tulajdonított úgynevezett 1

1 A térképet e sorok írója tervezte, Kogutowitz Manó rajzolta.
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pannonhalmi alapitó oklevelet (mely kiállításunkon látható volt) valódinak nem 
tarthatjuk, csak a XII. századdal kezdődtek. A legrégibb\volt Kálmán király 
1109-iki oklevele, melylyel szent István görög oklevelét a veszprémvölgyi apá- 
czák számára átírja és önálló latin oklevélben megerősíti. Ez az oklevél ki volt 
állítva az országos levéltárból. Volt továbbá oklevél kiállítva II. Géza, III. István,
III. Bélától, Imrétől, II. Endre, IV. Béla és IV. Istvántól, IV. László és III. Endré
től. Nem maradt fenn eredeti oklevél Péter, Aba, I. Endre, I. Béla, Salamon, 
1- Géza, II. István, II. László, IV. István, III. Lászlótól; ' ezektől tehát nem 
lehetett kiállítani oklevelet. Van okmánya II. Bélának, de nem került a kiálli-

A zalamelléki nemesség bizonyság-levele 1 2 3 2 .

tásba. A kiállított oklevelek közül nevezetes III. Béla oklevele 1181. az orszá
gos levéltárból, melyben érinti rendelkezését, hogy minden ügyet, melyet előtte 
tárgyalnak, írásba foglaljanak; IV. Béla és István ifjabb király 1267-iki tör
vénye, — legrégibb eredeti törvényünk, mely azonban a Corpus Jurisból 
kimaradván, törvény erejével bírónak már nem tekintetik, — melyben az 
ország szabadságát megerősítik, az országos levéltárból és IV. Lászlónak 1277. 
julius 12-én kelt szövetséglevele Habsburg Rudolf német királylyal, a bécsi 
titkos állami levéltárból, melynek következménye azután volt, hogy II. Otokar 
cseh király, a még Magyarországban birt várakat Magyarországnak visszaadta, 
Magyarország pedig a következő évben, az övéitől jobbára cserbenhagyott
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Rudolf királyt a csehek ellen támogatta, győzelemre segítette s igy a Habsburg 
ház uralkodását Ausztriában és Styriában lehetségessé tette. E hazánk külügyi 
helyzetére oly döntő okmány mellett talán alig jelentéktelenebb az az igénytelen 
külsejű bizonyságlevél, az országos levéltárból, melyet (in ponte Ketud) 1232-ben 
Kehidán, Deák Ferencz lakóhelyén, a Zalán innen és túl lakó nemesek állítot
tak ki s a mely a még csirájában levő autonom megyei szervezet működésének 
legelső ismert emléke.

Teljesebb volt, habár nem teljes, mert teljes nem is lehetett, az Árpád
házi királyaink pecsétéinek plasztikai utánzatban előállított sorozata. Megvoltak : 
Szent László, Kálmán, II. Béla, II. Géza, III. István, III. Béla, Imre, II. Endre,
IV. Béla és neje Mária, V. István és neje Erzsébet. IV. László és neje Erzsébet, 
vagyis Izabella, III. Endre és nejei: Fenena és Ágnes pecsétéi. A királyi 
pecséteken látjuk a királyi czímer változatait; Imre és II. Endre alatt 1232-ig 
a pólyákkal találkozunk, a melyek tulajdonkép a királyi család czímere voltak, 
1232-től kezdve helyükbe a kettős kereszt lép, az ország symboluma, nem 
többé a királyi családé. Két királyi pecsétnyomó, II. Géza korából a nemzeti 
múzeumból is fenmaradt. A pecséteken a XIII. század derekán már a nemes 
családok czímerei is feltűnnek s igy a hires István, egész tótországi bán 
1257-iki pecsétje a Guth Keled, Loránd bánnak 1247-iki pecsétje pedig a Rátót 
nemzetség czímerét tünteti fel; ki voltak állítva a bécsi titkos állami levéltár 
gyűjteményéből. Teljes volt Árpád-korszakbeli pénzeink gyűjteménye, a meny
nyiben minden király pénzeiből — csak III. Lászlótól nincs, de az nem is 
igen ment király számban — állított ki példányokat a nemzeti muzeum, mind 
ezüstöt, mert érczpénz csak IV. Béla korától kezdve szerepel; aranypénzt 
meg épenséggel nem vertek nálunk az Árpád-házi korszakban. II.

II.

Ha az Árpád-házi királyok korszaka a frank-franczia Meroving korszaknak 
felel meg: az Anjouk uralkodását a Karolingok korszakához lehet hasonlítani. 
Nagy Károlyunk: Nagy Lajos, a ki alatt idegen nemzetsége összeforr a magyar
ral, Magyarországban meghonosodnak a középkori európai állam külsőségei, 
a nélkül, hogy az ország alapjában régibb jellegét elvesztené és hűbéri szer
vezetté változnék.

Nagy Lajos uralkodása alatt érte el a középkori Magyarország hatalmá
nak tetőpontját, s onnét kezdve lassanként alább száll, a török iga alatt 
majdnem elvész, de a karloviczi békével, mint már újkori ország, újra emel
kedni kezd. A kiállításban találtuk mindenek előtt az 1222-iki aranybullának 
1351-iki megerősítését, mely okmány pecsételte meg az Anjou-háznak teljes 
összeforrását a magyar társadalommal, s aztán további közjogi fejlődésünknek 
alapjává Ion; a b. Perényi család levéltárából. Ez nagy ívrét, mig a törvények 
más, későbbi formáját, a könyvalakot, Mátyás király 1486-iki hires törvénye 
mutatja; kiállította a Bécsi áll. levéltár. Itt találtuk vegyesházi összes királyaink
nak, Venczeltől Jánosig s a két kormányzónak Hunyadi János és Szilágyi
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Mihálynak pecsétéit, galvanoplasztikai másolatban, e királyoknak — Hunyadi 
Jánost is beleértve — pénzeit (Nemzeti Muzeum.), s mint a kormányzatnak 
nyilvánulásait: Gömör vármegye 1427-iki adólajstromát (Országos levéltár), 
melybe a földbirtokosok és portáik száma, melyek után fizettek, be vannak 
jegyezve és II. Ulászló, II. Lajos királyok formulás könyveit. (Bécsi állami 
levéltár.)

A vegyesházi királyok közül felmutathattuk Ottónak (1163.), Zsigmond- 
nak (1127.), II. Ulászlónak, II. Lajosnak, valamint Mátyás királynak több arcz- 
képét, s a csúcsíves épület külső, déli falán budissini szobrának hű másolatát, 
mely szobor pedig, mint történelmi adatokból tudjuk, hasonlóságra törekedett.

A korhoz, melyben a Hunyadiak a hazát nemcsak megoltalmazták, 
hanem még egyszer dicsőségét, hatalmát is feltámasztották, érdekes kommen
tárul szolgáltak: V. László király oklevele, melyben Hunyadi Jánost Besztercze 
örökös ispánjává teszi és neki czímert adományoz (Országos levéltár), Hunyadi 
János szövetséglevele Cilley Ulrikkal és más magyar és osztrák urakkal
III. Frigyes császár ellen, a kiskorú V. László és a magyar korona vissza
szerzése ügyében (Bécsi áll. levéltár.); Mátyás király német oklevele, melyben 
1488-ban Bécs város kiváltságait megerősiti (Bécsi városi levéltár), Szápolyai 
János ausztriai főkapitány rendelete Bécs városához 1490. szintén német 
nyelven, a nagy király hóditó korára, a magyar birodalom nagy kiterjedésére 
emlékeztettek, s ezt a kiterjedést — ép Mátyás király halálakor 1490, — 
Csánky Dezső térképe, rajzolta Kogutowicz Manó — állította elénk törté
neti hűséggel. Feléledt előttünk Mátyás birodalma. Oláhországot és Moldvát ugyan 
ekkor már elszakitá a török és lengyel, de Szerbiának, Boszniának tetemes részei, 
a mai Dalmácziának nagy része, Raguza, még Magyarországot uralták, s oldalvást, 
mellékrajz, Mátyás király nyugoti hódításait tünteté fel a Lausitztól kezdve, 
Szilézián, Morván, Ausztrián át, le Krajnáig, melyeket ugyan csak személyes 
unió kapcsolt össze Magyarországgal, de ez a kapcsolat is a nagy királynak 
és a magyar fegyvereknek dicsőségét hirdeté. A magyar hatalomnak, ámbár 
már Mátyás halála után, hirdetője az az oklevél is, melyben Bosznia 
magyar bánjai elismerik, hogy Sólyomfészek várát — ma csak Szokol — 
átvették, mig a jövő fejlődésnek csiráját látjuk azokban az oklevelekben, 
melyekben 1492. márcz. 27. a magyar rendek már a Habsburg-ház trón
utódlási jogát elismerték, 1515. május 20. pedig II. Ulászló Miksa császárral 
Lajos és Anna gyermekeinek, Miksa császár Ferdinánd és Mária unokáival 
leendő házassága iránt megállapodtak. (Bécsi állami levéltár.)

Volt sok oklevél, melyek a vegyesházi korszak magyar lovagi társadal
mának megalakulására befolytak, azt jellemzik. Ott voltak: az első czímer- 
adományozás 1317-ből, Róbert Károlytól Danes mester számára (a Nemzeti 
Múzeumból) és czímeres levelek már teljes kifejlődésükben, Zsigmond korá
ból — 1417-ből a Petneházy, 1418. a Vay-családé (a Magyar Nemzeti Mú
zeumból, illetve gr. Vay Ádám levéltárából), a Szentgyörgy lovagrend alap
szabályai 1326. (Magyar Nemzeti Muzeum) és a Sárkány rend alapitó levele 
1408-ból. (Országos levéltár.) Hű pecsétutánzatok (Bécsi titkos állami levéltár) 
bemutatták a XIV., XV. század nagy szereplő családainak, a Babonikok,
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 1 9
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Frangepánok, Nagymartoniak, Drugethek, Széchyek, alsólendvai Bánffyak, 
Kontok, Garaiak, Bebekek, Szentgyörgyi és Bazin Grófok, Marczalyak, Maróthyak, 
Újlakiak, Perényiek, Tamássyak, szekcsői Herczegek, a Corbaviai grófok, 
Forgáchok, Héderváryak, Pálóczyak, Rozgonyiak, Gersei Petők, Csákyak, 
Lévai Csehek, Kusalyi Jakcsok, Báthoryak, Guthi Országhok, Thallóczyak, 
Losonczyak, Hunyadiak, Szentmiklósi Pongráczok, Kórogyiak, Ónodi Czudrok, 
Kanizsayak, Laki Thuzók, Szapolyaiak, Egerváryak, Drágffyak, Kinizsi Pál, 
Telegdyek, Ráskayak, Kevendi Székelyek, Czoborok, Balassák, Beriszlók, 
losonczi Bánffyak, Buzlayak, Ákosházi Sárkányok és mások pecsétjeit, s e 
sorozatból az idegen vitézek pecsétéi, kik hazánk ügyeibe befolytak, mint 
a Cilleiek, Giskra, Vitovetz, Paumkircher sem hiányoztak s már e kor
szak végére estek: II. Ulászló oklevele, melyben 1505-ben a Perényieknek a 
vörös pecsét használhatását megengedi (b. Perényi család.), II. Lajos ok
levele, melyben 1519-ben Kanizsay Dorottyának, Perényi Imre nádor özve
gyének, »a női nem díszének«, ki később a mohácsi halottakat eltemetette, 
("Országos levéltár) s 1525-ben a Forgách családnak czímereket adomá
nyoz (gr. Forgách levéltár a Nemzeti Múzeumban). A nemes családok 
mellett már feltűnnek a szabad királyi városok rendjének jelképzésekép a 
városoknak, mint Buda, Visegrád, Fehérvár, Kassa, Zágráb, Nagy-Szombat, 
Pozsony, Sopron, Trencsén, Pest pecsétjei és sorozatukból már az erdélyi 
szászságnak — Nagy-Szeben és a hét szász szék, Besztercze, Brassó, Medgyes és 
a hozzá tartozó székeknek és végre Raguzának pecsétje sem hiányzott, s itt 
találtuk a czímeres leveleket is, melyeket Nagy Lajos 1369., Zsigmond 1423.,
V. László 1453., II. Ulászló 1502. Kassának (Kassaváros), Zsigmond 1437. 
Pozsonynak (Pozsony város), V. László Bártfa városának (Bártfa város) adtak. 
Bártfa város számadáskönyve 1432., 1466—1473. és jegyzőkönyve 1436—1488-ból 
(Bártfa város), Pozsony város telekkönyve 1439., legrégibb telekkönyvünk 
(Pozsony város), Kassa város bírósági jegyzőkönyve 1394—1406. (Kassa 
város), Pozsony számadáskönyve 1457. (Pozsony), Nagy-Szombat számadás
könyve 1394—1530. (Nagy-Szombat város), mind a sz. kir. városok belső 
életére vetettek fényt. Nem országos rendre, de mégis a honlakosok nagy 
részére vonatkozott és jellemzé a magyar állam felfogását velük szemben, 
legalább az 1514-iki parasztháborúig: Zsigmond királynak oklevele, melyben 
1397. a jobbágyok szabad költözési jogát megerősiti (az Országos levéltárból). III.

III.

A habsburg-házi korszak emlékei a renaissance-épületben s változó 
stilü részeiben voltak. Ez a korszak az, melynek első felében a magyar álla
miság a legmélyebbre sülyedt, úgyszólván teljesen elenyészett. A független 
Magyarország csak egy keskeny sáv volt, mely Lengyelország és a Német
birodalom szélén Mármarostól az x4driáig nyúlt; az erdélyi fejedelemség, a 
török fenhatóság alatt időnkint némi fénye és hatalma mellett mégis csak 
abban a helyzetben volt, a hogy Zrínyi Miklós a költő a töröktől való függést
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jellemzi, mint a kutya, melyet a peczér pórázon tart, néha messzebbre is 
elereszt, de mikor akarja, visszahúzza és agyonüti. A középkori Magyarország 
magvát, Budát, Pestet, Esztergomot, Székesfehérvárt, az Alföld legnagyobb 
részét, a török bírta. Az ország e siralmas feldarabolását 1683-ban, a török 
uralom legnagyobb kiterjedésekor majdnem a legapróbb részletekig menve, a 
térkép tüntette fel, melyet Acsády Ignácz terveit és Kogutowicz Manó rajzolt. 
Meg van ezen különböztetve a független Magyarország, a habsburg-házi 
magyar király alatt; a töröknek adózó erdélyi fejedelemség, a török köz
vetetten birtok, melynek végpontjai észak felé Surány, Nógrád, Pétervásár 
Borsodban, nyugotra Nagy-Kanizsa volt s az úgynevezett hódoltság, mely 
— bár magyar kiráfyi vagy eidélyi fejedelmi birtok, mégis a szomszéd török
nek is adózott s a mely, bámulva látjuk a legnagyobb gonddal és hűséggel 
kidolgozott térképen, Erdélyben Szamosujvárig, Magyarországon Beregmegyéig, 
Szepesmegyéig, a bányavárosokig, Galgóczig, Dunántúl Győrig, Sárvárig, 
Szentgotthardig terjedt: több basa, bég levele pedig (Orsz. levéltár) illusz
trálta, mikép gyakorolta a török hatalmát. E szomorú viszonyoknak, a bel- 
villongásoknak, melyek akkor a nemzetet marczangolták s a török hódí
tást megkönnyítették, több döntő fontosságú emlékét állitá elénk a kiállítás. 
A levélnél, melyben Szápolyai János és hívei Batthyány Ferencz bánt a fehér
vári király választó gyűlésre hívják (hg. Batthyány Ödön), ott van I. Ferdinand 
király kiáltványa Szápolyai János király ellen 1527. (ugyanattól.) és a nagy
váradi béke oklevele 1538. febr. 24-ről (Bécsi titk. áll. levéltár), mely hivatva 
volt, hogy a polgárháborúnak véget vessen, de melyet János király meg nem 
tartott. Mindjárt mellette láttuk I. Ferdinand utasítását 1548., a magyar kama
rához — mintegy Ízelítőjéül kormánya jellegének: németül (Közös pénzügyi 
levéltár), az udvar által az országgyűlésen megállapított törvényekhez önkényü- 
leg csatolt 1604: XXI. czikket, mely Bocskay felkelését vonta maga után 
(közös pénzügyi levéltár); követte az 1606-iki bécsi békekötés oklevele 
(bécsi áll. levéltár), mely véget vetett Magyarország lassú felszívásának az 
örökös német tartományokba s a magyar alkotmányt ismét visszafoglalta. 
A bécsi békének némileg folytatásai a nikolsburgi 1622. jan. 6. (bécsi titkos 
levéltár) és linczi 1645. jul. 30. békeokmányok; de már a magyarság vesze
delméről beszéltek: Wesselényi Ferencz nádor tiltakozása a sérelmes vasvári 
béke ellen 1665. (Orsz. levéltár), a nádor latin szövetséglevele Zrínyi Péter 
bánnal, Stubnya 1666. ápril 5., Zrínyi Péter magyar levele börtönéből magyar 
főurakhoz, (1670. decz. 31.) és Frangepán Ferencz halálos Ítéletének eredeti 
fogalmazványa 1671. ápril 25. (Bécsi áll. levéltár), melyekhez Ampringen 
János kinevezése Magyarország kormányzójává 1673. sorakozott. (Orsz. levél
tár.) Örvendetesebb, mert Magyarország felszabadítását hirdetik a török iga 
alól, d’Aviano Márk barátnak, a magyarok tüzes Gáborának, levele I. Leo- 
poldnak Budavár megvívásáról 1686. szept. 2. (Bécsi állami levéltár), az oklevél, 
melyben Erdély 1688. május 9. a magyar királyok védelmére bízza magát 
(Bécsi áll. levéltár), az erdélyi hódolati eskükönyv I. Lipót részére 1691. 
(u. o.), a Leopoldinum diploma, az Erdély alkotmányát biztositó nagy hit
levél 1691. decz. 4. (Orsz. levéltár), a karloviczi békekötés török okmánya,

19*
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mely megpecsételte Magyarország felszabadulását a török iga alól (Bécsi áll. 
levéltár) és a szatmári békekötés 1711. ápril 29., mely befejezte a polgár
háborúk korát és kezdete Magyarország újabb történetének.

A renaissance-épületben találtuk királyainknak pecsétéit I. Ferdinandtól 
és Jánostól kezdve V. Ferdinandig, — csak III. és IV. Ferdinand, ki tudvalevőleg 
uralkodásra se jutott — hiányoztak, galvanoplasztikai másolatokban, valameny- 
nyinek pénzeit, többnek"arczképeit, I. Ferdinandnak, Rudolfnak (Lőcse sz. kir.

A szatmári békének megerősítése III. Károly részére 1 7 x1 .

város), II. Ferdinandnak (u. o.), I. Lipótnak, Mária Teréziának, II. Lipótnak,
I. Ferencznek, V. Ferdinandnak arczképeit.

Az erdélyi, gyakran dicsőséges, mindig — mert magyar — rokonszenves 
külön fejedelemségről is szóltak emlékek. Megvoltak az erdélyi önálló fejedel
meknek s a magyar királyoknak, kik Erdély fejedelmei voltak, pénzei, Izabel
lától, János Zsigmondtól kezdve I. Apaffy Mihályig, II. Rákóczy Ferenczig 
(Érd. Muzeum-egylet), Mária Teréziáig. XIV. Lajos 1649., Cromwell Olivér 
Protectornak 1655-ből kelt levelei II. Rákóczy György fejedelemhez, Erdélyt 
mintáz európai államkonczert nem jelentéktelen tagját mutatták be. Megvolt 
már a visszakapcsolás után való korból: az erdélyi pragmatica sanctio
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III. Károly megerősítésével 1722. (Bécsi állami levéltár), Mária Teréziának ok
mánya Erdély nagyfejedelemségi czíméről és czímeréről 1760. (Orsz. levéltár) 
s egy szomorú időnek emléke: Hóra és Kloska halálos Ítélete 1785. (Orsz. 
levéltár) aláírta gróf Jankovich Antal, mint a kirendelt Hofcommissionnak 
elnöke, kir. biztos. Mintegy utóhangja az oláh mozgalmaknak v o ltra  balázs- 
falvi gyűlés felirata az erdélyi rendekhez 1848., mig az erdélyi Unióról szóló 
1848 : I. erdélyi törvényczikk a török világ zavaraiban keletkezett külön 
Erdélynek megszűnését hirdette. (Orsz. levéltár.)

Magyarország belső kormányzatára a török hatalom idejében, világot 
vetettek : Zólyom (1507—1518.), Szepes (1541 —1548.), Szabolcs (1550—1551.), 
Pest (1638—1684.), Zala (1555—1632.) vármegyéknek jegyzőkönyvei (kiállítók 
az illető megyék) ; a paraszt vármegye működésének emlékei (Orsz. Levéltár), 
mely rendőri intézmény a törököt uralta vidékeken, a személy és vagyon- 
biztosság megoltalmazására a nép kebelében keletkezett; az igazságszolgáltatás 
eszközei és jelvényei: hóhérpallósok, melyeket az ország több részéből, kivált 
városokból küldöttek be (az úgynevezett bártfai teremben, a csúcsíves épület
ben), a lőcsei biró pallosa (Lőcse város), deres (Szepesmegye), kaloda (felső
magyarországi muzeum), és kormányzatunknak czivilizáltabb emlékei: a sop
roni polgármester jogara, (Sopron város), s a pozsonyi negyed, fél és egész 
mérő mintái a XVI. és XVIII. századból. (Pozsonyvárosi muzeum.)

Magyarország új korába bevezetésül szolgált a térkép »Magyarország 
a pragmatica sanctio előtt 1720.« Acsády Ignácz tervezése, mely főkép 
az 1720-iki magyarországi konskripcziók alapján, az anyaországnak min
den, hivatalosan konstatálható helyét tartalmazta, s híven feltüntette azt az 
iszonyú pusztaságot, a melyben a török uralom az ország délkeleti részeit 
hagyta; a visszafoglalt részekből is sok, mint az úgynevezett temesi bánság, 
a marosi és tiszai végek, a mai Szlavónia legnagyobb része még nem kerültek 
magyar kormányzat alá, még nem csatoltattak vissza az országhoz. De ez 
a kor mégis sok tekintetben hasonló volt ahhoz, a melyet napjainkban 1867. után 
láttunk. Átalános a fellendülés, a törekvés az ország újjáalakítására, moder
nebb szervezésére. Ennek is megvoltak az emlékei. III. Károly kora szervezi 
a magyar kir. helytartótanácsot és a kúriát, legfőbb közigazgatási és bíró
sági közegünket. (Orsz. levélt.) Ezt követi Mária Terézia kora. Itt találtuk az 
ismert beszéd fogalmazványát, melyet az ellenségeitől szorongatott királyné 
1741. szeptember 11. »mindenkitől elhagyatva, csak a magyar nemzetben 
bízva«, az ország rendéinek mondott; a királyné rendeletét a temesi bánság 
visszacsatolásáról (Orsz. levélt.), Fiumének Magyarországhoz való bekeblezé- 
séről 1779. (Fiume város), a budai, pesti egyetem alapitó levelét (Orsz. Levél
tár), és XIII. Kelemen pápa levelét, melyben a magyar királyoknak 1758. aug. 19. 
az »apostoli« czímet adományozta. A nagy királyné szerette a magyart; fia 
II. József azonban, kinek szabadelvűségét 1781. okt. 25-én kelt türelmi ren
deleté hirdeti (Orsz. levéltár), Magyarország jogaival keveset törődött, a magyar 
alkotmányt lábbal tapodta, de magának Kaunitz herczegnek előterjesztésére 
(Bécsi áll. levéltár), kénytelen volt minden újítását eltörölni, a magyar alkot
mányt visszaállítani. (Orsz. levéltár). Öcscse és utódja II. Lipót, jobban ismerte
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Az 1 7 9 1 . évi törvény első lapja.

es becsülte a magyart; utasításában fiához, Leopold Sándor főherczeghez 
(Bécsi áll. levéltár), kiemeli, hogy a nemzet: »plein de talent, genereux, fort 
vive et jalouse de ses privileges et trés méfiante. II faut agir avec eux« a 
magyarokkal »avec droiture, franchise et vérité«. Ő szentesité az 1791-iki tör-
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vényt, melynek X. czikke nyíltan kimondja, hogy Magyarország független 
ország és semmi más tartománynak nincs alávetve. (Orsz. levéltár.) Nem 
változtatott ezen semmit, hogy II. Lipót fia, Ferencz 1804. az osztrák császári 
czímet felvette (Orsz. levéltár), s a nagy Napoleon kiáltványa 1809. május 15. 
a magyar nemzethez, melyet Bacsányi fordított magyarra: gyűljön össze a 
Rákos mezejére és válaszszon magának nemzeti királyt, nem tudta a nemzetet 
hűségében megingatni. (Orsz. levéltár.)

Politikai fejlődésünk legújabb fázisait számos szereplő arczképe — a 
hány név, annyi irány! — illusztrálta. Ott találtuk József főherczeg nádort 
és fiát Istvánt, Széchenyi Istvánt, kinek neve maga egész korszak, Kossuth 
Lajost (Magyar Történelmi Képtár), kinek 1849. augusztus 11. kelt levelét, 
melyben a kormányzó-méltóságról lemond, s a főhatalmat Görgey Arthurra 
ruházza, a Görgey család levéltárából, a Nemzeti Muzeum szintén kiállította ; 
b. Eötvös Józsefet, ki 1848. előkészítette, és 20 évvel később terveinek meg
valósítását a magyar kultúra érdekében — fájdalom csak rövid pár évre — 
megkezdhette. (Magyar Tört. Képtár.), gróf Andrássy Gyulát (u. o.), ki 1848-ban 
még ifjú, később a 48-iki kormányzati eszmék nagy részét megvalósította, 
és Deák Ferenczet, a ki a régi Magyarországot, a 48-ikit és 48. előttit, az új 
Magyarországgal összekötötte. (Magyar Tört. Arczképcs.) Ennek az új Magyar- 
országnak mintegy szimbóluma volt a trón, melyen ő Felsége a király 1896. 
junius 8-dikán az ország millenniumi hódolatát fogadta: századok óta az 
első magyar királyi szék, a melyen, mint hajdan Mátyás király trónkárpitján, 
(gr. Erdődy Ferencz) csak Magyarország és társországainak vagy kapcsolt 
részeinek czímere látható.





L A K B E R E N D E Z É S .

IR TA

F I T T L ER K A M I L L





Az ezredéves történelmi kiállítás lakásberendezésí
csoportja.

A lakásberendezési kiállítás alatt nem pusztán a bútorzatot magát értem, 
hanem annak a szobának, teremnek stb. egész belső architektúráját és díszí
tését is, mely a bútorzatnak keretül szolgál. Minden idők művészetében a 
szobáknak díszítése azoknak bútorzatával szoros összefüggésben van és 
egymást kiegészíti; azért tárgyalom tehát a kettőt egymással párhuzamosan.

A legnehezebb föladatoknak egyike, melyet a történelmi csoportnak meg
oldani kellett, az őseink belső, intim életére, kultúrájukra, szokásaikra és 
ízlésükre világot vető lakásberendezési kiállítás szervezése volt.

És miután e kiállítás bizonyos tekintetben meglepetés számba ment, a 
mennyiben senki sem volt elkészülve arra, hogy az egyes korszakainkat 
annyira hűen, másokat meg annyira hézagosán reprezentáljon: kénytelen 
vag}mk úgy a szervezés nehézségeinek, mint a korszakok miként történt 
képviseletének indító okait bevezetésül elmondani, mielőtt a kiállításnak 
tulajdonképeni ismertetésébe belefognék. Az okok kutatásánál hazánk kultu
rális történelmére is legalább annyira ki kell terjeszkednem, a mennyire azt 
egy hasonló czikk kerete megengedi.

* * *

Hogy lakások belső berendezési tárgyainak kiállítása egyátalán mindig 
nagy nehézségekbe ütközik, az a dolog természetéből folyik. Fegyvertől, 
ötvösmunkától, könyvtől stb. bárki könnyebben megválik, mert annak hiánya 
a szoba lakályosságából nem von le annyit, mint a napi használatnak alá
vetett és maga után érzékeny űrt hagyó bútordarabé. A százados, rozoga 
műtárgynak helyéből való kimozdítása és becsomagolása sokszor nagy kocz- 
kázattal jár és igy nem is csoda, ha ilyen áldozat — mert ezt bízvást annak 
lehet nevezni — meghozatalára kevesen hajlandók. Egész szobadíszitések 
lemásolására — nyilvános épületeket kivéve — szintén nehezen kapható meg 
az engedelem, mert tiz tulajdonos között kilencz nem szereti, hogy más az 
övéhez hasonló interieurben lakjék.

A lakásberendezési kiállításoknak ezekhez a közös bajaihoz még a mi 
különleges bajaink is járultak. Bútorgyüjtő amateurjeink, kik a kiállítást egész
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gyűjteményekkel gazdagíthatták volna, alig vannak és közöttük a leginkább 
számot tevőket a kiállítás eszméjének nem lehetett megnyerni. A tehetősebbek 
lakásainak hozzáférhetetlensége miatt nem is tudjuk, hogy e nemű mekkora

XVII. századbeli magyar szoba.
(A beszterczebányai Turcsányi-féle ház termének mása.)

Háttérben a fraknói kandalló ; jobbról és balról a Radvánszky-féle bútorok.

kincs van hazánkban, az országnak alapos felkutatására pedig a kiállítás előtt 
már nem volt elég idő.

Történelmünk még másra is megtanít bennünket. Megtanít arra, hogy 
a magyar nagyon sokáig alig vetett ügyet lakásának csínjára és kényelmére;



30 1

annak a korszaknak az alkotásait pedig, melyben ezekre már súlyt, fektetett, 
elpusztította részben az. ellenség, részben a nyűgöt czivilizácziója. Megösmer- 
teti velünk azt a régi, napjainkig megmaradt hibánkat, hogy Ízlésünkhöz 
itthon hamarosan megfelelőt nem találva, nagyon könnyen a külföldről láttuk 
el magunkat a művészi iparnak terményeivel, minek következtében — a leg
újabb időket kivéve — sohasem voltunk az anyag megmunkálásában tökéle
tesek és az egyes művészi irányok fejlesztésében következetesek. Egy időszakot: 
a reneszánsz XVI—XVII. századbeli korszakának mintegy 80—100 esztendejét 
kivéve, folyton idegen mesteremberek dolgoznak számunkra, itthon pedig az 
idegent nemcsak utánozzuk, hanem másoljuk.

A hazai reneszánsz czéltudatosan és szerencsével igyekezett a nemzeties 
alkotások szférájába emelkedni, de mihamarább szárnyát szegték az ezekben 
a századokban dúlt viharok. Stagnálás állott be. És mikor újra virágot hajt
hatott volna, akkor már túlszárnyalta őt a külföld zavartalanul fejlődhetett 
művészete, melynek alkotásai Mária Terézia alatt elözönlötték az országot- 
A régi ízlésben készült díszítés, bútorzat stb. most egyszerre elavultnak tűnt 
fel. Soha török, tatár, zsoldos és hajdú annyi iparművészeti terméket nem 
semmisített meg, mint a mennyi most sutba dobatott. Azért mondtam, hogy 
mig a fényes Anjou és Hunyadi kor ingó emlékeit a háború, addig a 
reneszánszét a külföldi kultúra semmisíti meg.

Mindezeket figyelembe véve tehát, a midőn látjuk, hogy a történelmi 
kiállítás lakásberendezési csoportjában az eszterházai szobák kivételével csak 
a jelentékenyebb darabok száma a 247-et meghaladja; ezt joggal igen szép 
eredménynek nevezhetjük; de hogy ezek között az Árpád-ház és a vegyes 
királyok kora csak 11 itthon használatban volt darabbal, a XVI—XVII. 
század pedig 69-el legyen képviselve — az, a mint mondottam, meglepe
tés számba megy. Kétségtelenül e számoknál több maradt fenn országunkban ; 
de végre is a történelmi kiállításban a nevezett korszakok csak ennyit 
mutattak föl.

Épen úgy mint az építészetben, a lakásberendezésben is ez évezred 
folyamán három stílust különböztethetünk meg: a románt, mely körülbelül 
összeesik az Árpád-ház uralkodásával; a csúcsíveset, mely a vegyes királyok 
alatt dívott és a reneszánszot, melynek alapjait már I. Mátyás király vetette 
meg és a melynek későbbi válfajait: a barokkot, a rokokót és az empiret a 
Habsburg-ház uralkodása alatt művelik.

Miután az első két korszakból igen kevés hazai lakásberendezési tárgyunk 
maradt fenn, e korszakokat összevonva, egy fejezetben tárgyalhatom ; egy másik 
fejezet jut a reneszánsznak és származékainak.
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A  r o m á n  é s  c s ú c s í v e s  k o r s z a k n a k  l a k á s b e r e n d e z é s t  t á r g y a i .

Két interieur és — a mint mondottam — 11 használatban volt tárgy 
képviselte a történelmi kiállításon a román- és a csúcsíveskori lakásberende
zésünket. Elenyésző csekélység a mellett a gazdagság mellett, a melylyel 
ugyanott román építészetünk és csúcsíveskori egyházi művészetünk képviselve 
van. E szegénységnek okát a bevezetésben mondottak fejtik m eg; de sza
badjon ezek mellett itt még a következőket is különösen kiemelnem : Először, 
hogy románkori lakásberendezésünk minden valószínűség szerint a lehető 
legkezdetlegesebb és a legegyszerűbb lehetett. Hisz történetíróink tanúsága 
szerint a nép zöme csak nagy későn cserélte föl kedvelt sátrait ingatlan 
jellegű lakóházakkal és a mellett, hogy vallásossága az isten dicsőségére 
kiváló műemlékeket alkot, a saját kényelmére vajmi keveset áldozott és beérte 
a legkevesebbel. Másodszor elvitathatlan, hogy a csúcsíves korszaknak minden 
bizonynyal már művésziesebb jellegű belső díszítései, bútorai legnagyobbrészt 
elpusztultak. De találhatók még Nagy-Szebenben székek és asztalok, Bártfán 
szekrények, egyébütt pedig kárpitok és e kornak annyira jellegzetes bútor
darabjai : a ládák, hogy minden bizonyára a tulajdonosoknak nagyobb áldozat- 
készsége mellett a kiállításban e korszakot is megfelelőbben lehetett volna 
bemutatni.

Azt a három bronz gyertyatartót is, mely a román kápolnában köz
szemlére volt téve, csak bizonyos jóakarattal lehet lakásberendezési tárgynak 
venni; nagyobb a valószínűség, hogy egyházi fölszereléshez tartoztak.

A mi pedig a románkori csoportban a királyi lakosztálynak díszítését és 
bútorzatát illeti, az — bármily sikerült volt is — nem tartozik e czikknek 
keretébe ; mert úgy a belső architektúra, mint a bútorzat archaikus modern 
alkotás, ha amahhoz a pécsi dóm, emehhez pedig Viollet-le-Duc vagy a tervező 
építész nagy tudása is szolgáltatta a motívumokat.

A csúcsíves korszakból a XV. századnál korábbi keletű berendezési 
tárgyat nem tudunk fölmutatni. E korból való a két interieur is : az egyik a 
csúcsíves épület földszintjén a bártfai városház tanácskozó termének kissé 
szabad utánzata; a másik egy felsőmagyarországi polgári ház szobája, a milyen 
több maradt reánk Körmöczön, Lőcsén és egyebütt. Mind a kettőre jellemző 
a gerendás mennyezet, annak polikrom festése, a kőperemü ajtók, az ablakok
ban az ólomba rakott pohárfenekek (németül Butzenscheibe) stb. A bánfai 
teremben a gerendázat alatt még egy széles, festett, czímeres képpárkány (friz) 
díszíti a falfelületet.
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A harmadik — esetleg interieur számba mehető — helyiség egy közép
kori »hiteles hely«-nek (irattárul szolgáló szoba) utánzata volt; egyszerű, 
boltozott, fehérre meszelt tégla-padozatú szoba, mely minden épitészeti dísz 
nélkül szűkölködik.

E korszakba vágó megmaradt honi emlékeink közül fölemlitésre méltó 
két XV. századbeli falkárpit; egyik Bártfáról való volt (nyírott vörös és zöld 
bársony, aranynyal átszőtt virágokkal díszítve), a másik Lőcséről (szarvas
vadászatot ábrázoló gobelin). Egy kétajtós szekrény faragott alakos dombom

A XVII. századbeli magyar szobának a Széchy Mária ágyára néző része.
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művel, állítólag a z.-lipcsei várból származott; néhány vas-gyertyatartó (csinos 
volt különösen egy, négy lábú, csavart testű két tulipánnal) Pozsonyból 
került ide. Egy kiállított karosszék a XVI. századból, fa, elefántcsonttal ki
rakva ; a Batthyány-család tulajdona.

Azt a szegénységet látva, melyben a lakásberendezések kiállításának 
csúcsíveskori csoportja szenved, a rendezőség idejekorán gondoskodott arról, 
hogy ha már hazánkban található tárgyakból e csoportot föl nem szerelheti, 
a külföldről szerezzen be a mieinkéhez rokon rajzu és szerkezetű bútorokat> 
az ezekkel berendezett interieur a látogatóknak legalább fogalmat adhat arról, 
hogy mikép lehetett nálunk is egy XV. századbeli szoba bebutorozva.

Gróf Wilczek János gazdag gyűjteményéből a következő tárgyakat 
engedte át a csúcsíveskori szoba bebútorozására, három szekrényt, bástyamódra 
csorbázatosan alakított főpárkánynyal; három ládát faragványos díszítéssel, erős 
vasalással; egy igen szép és jól megtartott mennyezetes ágyat faragott 
és sok színűre festett díszitménynyel, hozzá egy hasonló kiállítású zsámolyt 
két négylábú, lapos faragványos asztalt, egy szép karos széketvésett díszítéssel 
és öt összehajtható széket; egy, a szekrényekhez hasonló architektúrájú 
mosdó-szekrényt, egy bronz csillárt, lámpást, ablaktáblát stb. Valamennyi bútor 
stájer vagy tiroli eredetű volt, mely országok ősidőktől fogva (mostanig) 
szállítottak hazánkba bútorokat; abban a korban is nagyrészt ők láttak el 
velük és igy igen valószínű, hogy a Wilczek-féle bútorzattal berendezett terem 
egyszersmind képét adja egy XV. századbeli magyarországi szobaberen
dezésnek is.

A  r e n e s z á n s z  k o r s z a k n a k  é s  v á l f a j a i n a k  l a k á s b e r e n d e z é s e i .

Kiállításunk a korai reneszánszból (XV. sz. vége, XVI. sz. eleje) semmit 
sem tudott felmutatni; a későbbiről (XVI—XVII. sz.) már tökéletesebb képet 
adott és végre igen gazdagon képviselte úgy a rokokó-, mint az empire stílust.

Mátyás világhírű palotáinak (Buda, Visegrád, Tata, Várpalota) belső 
berendezéséből nem maradt reánk hírmondó sem. Pedig egykorú történetírók 
műveiből tudjuk, hogy azok el voltak gazdagon látva pohárszékekkel, szek
rényekkel (Benedetto de Majano készített többet), négyszögletű, esztergályozott 
asztalokkal, hímes szekrényekkel, padszékekkel, kerevetekkel stb. Tudjuk, hogy 
Beatrixnak selyemfüggönyös, aranyozott faragványu, mennyezetes ágyai voltak, 
hogy a termek falai kárpittal voltak bevonva, az asztalok selyemszőnyegekkel 
letakarva stb. stb. Bár Mátyás számára a legelső olasz mesterek készítettek 
bútorokat, a termek fölszerelésében voltak specziális magyar készítmények is. 
Ilyenek a pohárszék és a hímes (festett virágokkal díszített) szekrény, mely 
bútordarabokról minden az udvarnál megfordult művész, követ avagy író, 
mint egészen különleges és igen szép iparművészeti tárgyakról emlékszik meg. 
Azt is tudjuk, hogy a király példáját követve, a dúsgazdag oligarkák és a 
tehetősebb urak szintén sokat áldoztak lakásaik berendezésére ; kegyetlen iró - 
niája művészetünk történelmének, hogy e fényes korszakban készült, bizonyára
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ízléses és művészies lakásberendezési tárgyainkból nem maradt reánk semmi 
sem, úgy, hogy csak leírásokból álkothatunk róluk magunknak egy halvány 
fogalmat.

Ázaz mégsem. A kiállításon Mátyás ereklyéi között szerepelt két szövet, 
melyeket joggal a lakásberendezés tárgyai közé sorolhatunk. Az egyiket gróf

Erdődy Ferencz Galgóczról, a másikat a budavári kir. palot-akápolna állította ki. 
A kettő egy czélt szolgált, t. i. a király trónja volt velük bevonva. Alapjuk 
zöld bársony, arany- és ezüst szálakkal átszőve ; a díszítés középpontja egy 
gazdag fonatu koszorú, benne Mátyás országos czimerével, alatta egy váza 
mellett sasok, bőségszaruk; az egész szép rajzu keretbe foglalva. Firenzei

20M a t l e k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V.
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mester készítette a király megrendelésére. Oly rendkívül szép kompoziczióju, 
párját ritkító mesteri munka, hogy ezt látva, kétszeresen fájlalhatjuk a Mátyás
kori iparművészeti termékek elpusztulását.

*  * *

A reneszánsznak XVI—XVII. századbeli korszakát jellemeztem a beveze
tésben olyannak, mint a melyben számunkra nagjTészt hazai mesteremberek 
dolgoztak. Sajnos, az időből már nem futotta, hogy azok egyszersmind művé
szekké is váljanak és úgy megépítsék azt a nemzeti talajból táplálkozó művészi 
irányt, hogy az a később bejutó külföldi ízléssel szemben a versenyt kiállja.

A reneszánsz épület földszintjének belső architektúrája legtöbbnyire e 
korszak motívumaiból kölcsönzött; e mellett az emeleten három interieur: egy 
szoba, egy előszoba és egy konyha képviselte a kor belső berendezésének 
stílusát.

Hibáztatnom kell, hogy a fegyverkiállításnak három egymásba nyíló 
nagy földszinti helyisége közül legalább is az egyik nem volt valamely régi 
kastélytermünknek — mint a csúcsíves csoportban a vajdahunyadi lovag
terem — teljesen hű mása. Úgy látszik, a díszítő építész nem helyezte ambi- 
czióját abba, hogy egy megfelelőt fölkutasson és azt reprodukálja. Két termet 
egyszerű gerendás mennyezettel alakított, a harmadikénak mennyezetét pedig 
egy körmöczbányai XVI. századbeli ház szép mintájú kaszettás famennyezete 
után készítette. A pillérek architektúrája a nagy-bittsei várkastély, — az ajtók 
keretei bártfai, eperjesi házak — az ornamentális díszítés a krasznahorkai, 
nagy-bittsei, borostyánkői stb. várak motívumaiból volt összeállítva. Mind
ezeknek a különböző kézből, különböző helyekről származó részleteknek egy- 
egy teremben való csoportosítása nem történt szerencsés intuícióval és a kor 
ízléséről valami egységes benyomást sem adott.

Ide számíthatjuk még az első emeleten az erdélyi fejedelmi kor ereklyéi 
kiállításának termét, melynek mennyezete a pozsonyi városház nagy terme 
mennyezetének utánzata volt. A tükör- és fiókboltos boltozat, a boltlábak 
csinos végződése igen jó architektúrára vallott, de mivel az eredetiben a bolt
mezők diszitését képező stukkóból domború műben készült, virágfüzéreket 
hordó óriási sasok itt csak festéssel reprodukáltattak, az egésznek nem volt az 
a megkapó hatása, mint az eredetinek.

Mindezeknél sokkal sikerültebb volt a külön csoportosított XVII. század
beli szoba, előszoba és konyha, mert az eredetieknek nemcsak díszítésben, 
hanem méretekben is teljesen hű másai voltak.

A szoba a beszterczebányai Turcsányi-féle ház egyik termének utánzata 
volt. Hosszúkás nég}rszögü, két, mély bélésben fekvő apróbb ablakkal, a bélésben 
paddal. Falfelületei a boltlábak meghosszabbításában pilaszterekkel tagolvák. 
Mennyezete elég komplikáltan boltozott: tükörrel biró teknős bolthajtás, magasan 
felnyúló boltsüvegekkel tagolva. A terem sarkain gerinczív nincs, hanem azokat 
egy kis boltsüveg boltozza át, a mint azt a gót stilus is tette ugyan, de hajlan
dóbb vagyok ezt az elrendezést itt a mohamedán építészet befolyásának tulaj-
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donitani. A boltfelületnek erős relieffel biró stukkó díszítménye van, mely 
kartusokból és ezekből kiinduló nagylevelü indákból áll. Nem éppen finom, 
de egészen eredeti zamatu, igen jó hatású ornamentika, szakasztott mása 
annak, amit az ezen időből való faragványos ládákon, székeken és egyéb

bútorokon találunk. Az architektúrával összeköttetésben itt említem meg a szoba 
egyik keskeny oldalát díszítő, igen szép művü, konszólos, maszkarónos kőkan
dallót, melynek eredetije a fraknói várban van.

Az előszobának architektúrája a fraknói kincstárhelyiség architektúrájának
20*
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utánzata volt. Mennyezete boltsüvegekkel megszakított széles teknős bolthajtás, 
teljesen átszőve kacskaringós indáju, óriási levelű, reneszánsz festett díszit- 
ménynyel.

A konyha egy beszterczebányai XVII. században épült ház konyhájának 
teljesen hű mása volt. Meszelt boltozott helyiség, nyílt tűzhelylyel. Érdekes volt 
a külön kéménynyel biró kis kandallószerü fülkéje, melyben a konyha világítá
sára gyantás fát vagy egyéb, erősen füstölgő mécset égettek; innen a .füst- 
elvezetésről való gondoskodás.

E korszak lakásberendezését képviselő tárgyak közül a következők a 
jelentékenyebbek :

Szekrények : egy teknősbékahéjjal, gyöngyházzal és ezüsttel kirakott 
kicsiny, ez idő szerint gróf Batthyány Iván tulajdona; egy oszlopos, két testből 
álló virágokkal díszített nagyobb, Radvánszky János báróé; egy kétajtós be
rakott munkájú, Andrássy Dénes grófé; egy kétajtós, igen szép architektúrájú, 
csavaros oszlopu (Unger Gyula tulajdona Budapest).

Ágyak: egy mennyezetes ágy a zólyomlipcsei várból származik és 
állítólag Wesselényi Ferenczé volt, jelenleg báró Radvánszky János tulajdona ; 
fa, faragott, festett és aranyozott. Gazdagon díszített előlapján naturalisztikus 
növényi ornamentek; a mennyezetet tartó csavart oszlopokat egy-egy női 
büszte tartja. A baldachin vászon, festett jelenetekkel, csúcsán egy pajzsot 
tartó angyallal. Igen érdekes hazai munka. Egy másik mennyezetes ágy szintén 
a zólyomlipcsei várból származik és a hagyomány szerint Széchy Máriáé volt, 
filigránabb szerkezetű, négy oszlopos, lapos baldachinumos. Architektúráját és 
lapos faragványait a német reneszánszból kölcsönözte. Ez is báró Radvánszky 
János tulajdona.

Ládák : egy zöld és vörösszinüre festett fából való, melyet Nyáry Jenő báró 
állított ki Pilinről; festett férfi és női kosztümképpel és egy faragott, előlapján 
a négy évszakkal és bibliai jelenetekkel befestve, melyet a hunfalvi (Szepes 
megye) r. kath. egyház állított ki.

Érdekes az az esztergályozott karosszék, mely Dávid Ferencz, első 
unitárius püspöké volt, jelenleg gróf Bánffy György tulajdona. Vörös bársony
bevonása későbbi munka. Volt még kiállítva egy gjmnyörü kis elefántcsont 
varrószekrény német reneszánsz munka, Andrássy Dénes gróf tulajdona.

A szobaberendezéshez tartozott még két velenczei tükör, melyek Kohárv 
Istváné voltak, jelenleg a Coburg herczeg szent-antali kastélyában. Ouadratikus 
formájuak, fölül volutás díszitménynyel és a következő föliratokkal : »Ez 
suporlát alatt láthatod képedet, igazán találták -leirt személyedet«; »Rántsd 
ez suporlátot, nézz kit szemed lát ott, ékes deli szép, vagy rút szája tátott«. 
Bronzcsillárok, melyeket a késmárki ág. ev. templom állított k i; gyertyatartók, 
melyeket Könyöki József Pozsonyból, a Kárpátegyesület poprádi múzeuma, 
a zborói róni. kath. egyház, dr. Wachsmann Ede Bethlenből állítottak ki. 
Kovácsolt vas, polikrom festésű, igen csinos rajzu függőlámpák, melyeket a 
nyitrai róm. kath. székesegyház állított ki. Két berakott művü ajtó, Besztercze- 
bányáról Trencsénből. Különösen szép a beszterczebányai, mely olasz minta 
után itthon készült, fölirata szerint 1698-ban. Lombdíszü vasalása is mesteri munka.
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Ötvösmunka az a négy ezüstözött rézből való kétágú trébelt lomb- és 
alakdíszü fali gyertyatartó volt, melyek a németujvári várból kerültek ide; 
több óra, köztük érdekesek Lányi Ernőné által Budapestről, továbbá a magyar- 
országi Kárpátegyesület poprádi múzeuma és Andrássy Dénes gróf által ki
állítottak ; de különösen a fraknói kincshez tartozó két szék és zongora, melyek 
szertelen fényűzéssel igen szép virágosra trébelt ezüstlapokkal boritvák.

A kiállítva volt konyhaberendezési tárgyakból fölemlítem az Andrássy 
Dénes gróf által kiállított pecsenyeforgatót és a magyar kárpátegyesület poprádi 
múzeuma által kiállított két bronz mozsarat; az egyik 1587-ből törővei, 
csinos, delfint ábrázoló fülekkel, a másik 1633-ból; egy áttört művű fa mécses
tartót Krasznahorkáról, egy sárgaréz kupaku üveg éjjeli mécsest ugyanonnan, 
egy igen egyszerű konyhaszekrényt (Anno 1657 fölirattal. Krasznahorka), több 
ostyasütőt, közöttük egy 1555-ből való, melyet a pannonhalmi Szt. Benedek- 
rendi főapátság állított k i; egy vörösrézből való öntőedényt liliomos díszszel, 
a pozsonyi városi muzeum által kiállított pecsenyesütő rostélyt és több hűtő- 
edényt ; ez utóbbiak igen divatosak lehettek, mert szép művűek és sok maradt 
reánk. Vörösrézből való egy vert és vésett magyaros díszitménynyel, Andrássy 
Dénes gróf által kiállítva, melyet 1656-ban Lőcsén készítettek.

Sajnos, nem beszélhetek itt arról, a mi az egész történelmi lakásberendezési 
kiállításnak a savát, borsát megadta: arról a sok majolikáról, hímzésről, 
szőnyegről, szövetről, ötvösmunkáról stb., mely az interieurökben a falfelüle
teket és a bútorokat ízléses elrendezésekben díszítette, hogy azok a szemlélőre 
tényleg egy használt, egy lakott szoba benyomását tették. Bár mindezek, a mint 
mondom, egy interieurnek elmaradhatatlan kiegészítő részei, anyaguk következ
tében mégis inkább az ötvösségnek, a keramikának stb. fejezetében tárgya
landók.

*  *  *

A fönnebb mondottak igazolják a bevezetésben állitottakat, hogy a 
XVI —XVII. században a reneszánszszal keverve mindenütt föllép a magyaros 
elem, sőt néha ez utóbbi van túlsúlyban. Megnyilatkozik a belső architektúrá
tól kezdve a legszebb bútordarabokon és a legszerényebb használati tárgyakon; 
vés, farag, berak, trébel, mintáz stb., szóval felöleli az egész iparművészetet. 
Egy ideig ez igy megy még a barokkban is ; de a XVIII. század második, 
harmadik évtizedében e szép és nemes igyekezet elemyed és a rokokó már 
egészen idegen tőkével indul meg.

A korai barokkot egy kápolnaszerü termen kívül más interieur nem kép
viselte a kiállításon. Ez a kis kápolna a trencséni jezsuita ujonczház ebédlő
termének utánzata volt, boltozatán gazdag kartusos stukko-díszitménynyei, mely 
azonban már minden magyaros vonatkozást nélkülöz.

Korai barokk volt még egy gazdag intarziás díszü, kétajtós, törött 
oromzatu szekrény, Khuen Héderváry gróf tulajdona ; egy másik márványozott 
és aranyozott vastag korintusi oszlopokkal, oromzat helyett egy áttört művű 
díszitménynyel körülvett szivalaku pajzszsal és egy harmadik egy fölső és egy 
alsó testtel, csavaros pilaszterekkel, tetején egy tabakofiloszszal, melyek Rad- 
vánszky János báróé; egy székké alakítható imazsámoly Krasznahorkáról^
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Trébelt ezüstlemezekkel borított karosszék a fraknói kincstárból,
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egy magyaros láda kékre festett tulipánokkal és virágokkal, domborműves férfi 
és női alakkal volt ékes, Nyáry Jenő báró tulajdona; egy rokka, több óra és 
gyertyatartó; ez utóbbiak között különösen kettő kiemelendő, melyek 
II. Rákóczy Ferencz tulajdonai voltak: igen jó mozdulatban álló ólomba 
öntött huszárt ábrázoltak.

A XVII. századbeli konyhaberendezésnek egy jó részét is a XVIII. század 
szolgáltatta, miután a használati tárgyak formája konzervativabb és nincs úgy 
a divatnak alávetve mint a dísztárgyaké; minek következtében az elsők 
ugyanegy formát mutatnak még akkor is, mikor az utóbbiak már gyökeres 
változáson mentek keresztül. így volt ott számos XVIII. századbeli mozsár, 
bábsütőforma, pecsenyeforgató, borhűtö, kávéőrlő, ostyasütő, süteményforma 
stb. stb. Igen érdekes volt egy 1718-ból való magyaros díszítésű bronz kanál
tartó, melyet özv. Batthány Béláné grófnő állított k i; több konyhaszék (Kraszna- 
horkáról), magyar faragványu háttámasztóval, mely maskaront ábrázol, Andrássy 
Dénes gróf által kiállítva; egy lócza tölgyfából, intarziás magyar díszitmény- 
nyel és 1705. évszámmal, Nyáry Jenő báró tulajdona; játékasztal, asztalkendő
prés, melyet Battyány Iván gróf állított ki, továbbá tálcza stb.

A Koháry-családnak egy egész bútor-garnitúrája már inkább a rokokó
ból való volt: négy tabouret, Fülöp szász-coburg-góthai herczeg és Battyány 
Iván gróf tulajdona; két támíásszék és négy szék, melyeket Fülöp szász- 
coburg-góthai herczeg, Bánffy György gróf, alapi Salamon Klára és Géza, 
Hegedűs Sándorné és Nagy Györgyné (Budapest) állított ki, mindannyinak 
borítását a Koháry herczeg-kisasszonyok hímezték (most Szent-Antalon vannak). 
Úgyszintén egy gobelinnel bevont kanapé a németujvári várból, vánkossal és 
oldaltámlával; a Viczay-családnak egy szekrénye (Hédervár) mahagóniból, rajta 
intarziában Watteau-alakok. Egy gazdagon faragott és aranyozott álló óra 
(Váczott készült) stb.

Ő Felsége tulajdonából volt kiállítva egy Grassalkovics-féle szekrény 
mely túl van terhelve fél ékkövekkel, gyöngyházzal és aranyozott bronzzal; 
igen szép hat Louis XIV. karosszék Esterházy herczeg tulajdonából; ugyan
csak az Esterházy herczegi családé volt egy szekrényből, asztalból, pipere
asztalból székekből álló garnitúra; fával és csonttal berakott hollandi munka.

Egy nagyértékü garnitúra: tükör, asztal és két girandole Szent-Antalról 
való volt s a Coburg herczegi családé. Anyaga fa, teknősbékahéjjal, szaruval, 
gyöngyházzal, ezüstözött rézfoglalatu lapis lazulival mozaikszerüleg díszítve. 
Augsburgi munka.

Egy chiffonier, egy szekrényke és egy Íróasztal az alapi Salamon-csa- 
ládé volt; békateknővel díszített, bronzban montírozott, Boulle-t utánzó munkák.

Minden, itt megnevezett rokokó iparművészeti tárgy, a történelmi 
kiállítás egyes helyiségeiben szétszórtan talált elhelyezést. Egy összefüggő 
egészet képezett és egy Mária Terézia korabeli főúri lakosztályt híven vissza
tükrözött az az interieur-sorozat, melyet Esterházy Pál herczeg saját költségén 
létesített. Öt egymásba nyíló szoba és az azokat összekötő folyosó, az eszter- 
házai kastély termeinek hü utánzata volt, az eredeti bútorokkal berendezve.

Az eszterházai kastélyt Esterházy Miklós herczeg építette, nagy terjedel-
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méhez mérten aránylag rövid idő alatt: 1764-től 1766-ig. Bizonyossággal nem 
tudják, hogy mely ország művészei dolgoztak rajta ; de valószínű, hogy olaszok 
voltak, mert stílusa nem oly kecses, mint a franczia rokokóé, de viszont nem 
is oly túltömött, mint a würzburgi vagy a szász.

A történelmi kiállításon egy eszterházai vieux-laque szoba (talán pipázó ?), 
egy hálószoba, egy szalon, egy ebédlő és egy előterem voltak utánozva.

A vieux-laque szobának falfelülete lambériákra és mezőkre osztott, a 
a mezőkben fekete alapon japáni laque utánzatokkal. Bútorzata vieux-laque
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szekrény, óra, egy kristály üveg-csillár, kanapé és székek, ez utóbbiak arany
brokát szövettel bevonva.

A hálószoba falai ugyancsak lambériákra és hosszúkás mezőkre osz
tottak ; színük fehér, aranyos és fémfényü díszítésekkel. Mennyezete diszkrét, 
ízléses. A falakon kevésbbé sikerült gobelin-utánzatok. Bútorzata állott egy, a 
szoba tetejéig érő mennyezetes ágyból, vörös damasztfüggönyökkel és appli
kált díszítésű térítővel; hatlábu kanapéból és karosszékekből, melyeket dom
ború aranyhimzéssel díszített vörös selyem borit; egy aranyozott konszol- 
asztalból, egy rendkívül gazdag munkájú, az osztrák koronával díszített 
trónszerü karosszékből, egy obeliszkformáju kályhából, velenczei kristály
csillárból stb.

A szalonnak architektúrája a hálószobáéhoz volt hasonló. A falakon III. 
Károly és Mária Terézia életnagyságu képei (festette Meytens). Bútorzata otyan 
volt, mint a hálószobáé, csak a szövete kék selyem.

Az ebédlő falait egészen gobelin-utánzatok borították (herczegi vadászatok) ; 
az előbbi helyiségekéhez hasonló bútorzata zöld selyemmel volt bevonva.

Az előterem az eszterházai földszinti nagy árkádos terem (sala terrena) 
architektúrájának másolata volt. A finom tagozatokat fémfényü virágfüzérek, 
leveles indák folyondárszerüen hálózták be ; a középső falmezőt egy tükrös fülke 
és egy kis cseppköves ugrókút díszítette. Az összes helyiségek között ennek volt 
a legkecsesebb és a legmegkapóbb hatású architektúrája.

Az összekötő folyosónak fehér falain, az ajtókereteket kivéve, nem volt 
semmi építészeti dísz.

A magyar főúr számára készült e lakosztálynak egész szelleme idegen- 
szerii; idegen a tervezője, idegenek a munkásai. A művészet, mely benne 
megnyilatkozik, korántsem elsőrangú, de előkelő; bebútorzása Ízléses.

A reneszánsz-épületben még két teremnek architektúrája vall a késői 
barokkra, illetőleg a rokokóra. Az első az emeleti középső terem, melynek 
boltozatán a budapesti egyetemi templomnak és a papnevelő-intézet könyv
tárának freskói vannak utánozva (1715—1776. év), a másik a mellette levő tan
ügyi kiállítás terme, melynek boltozatos, szép kartusos mennyezetét a pozsonyi 
Lamberg-féle palota kölcsönözte.

*  *  *

A merev vonalú, klassziczizáló empire stilus, mely a XIX. század elején 
Francziaországból indul ki, nagyon hamar hatol hazánkba és itt kedvező 
fogadtatásban részesül. Finom rajzu interieurjeivel, kedvelt rézveretes mahagóni 
bútoraival számtalan polgári és főúri lakosztályban találkozunk. Uralkodása 
ugyan nem sokáig tart, de azalatt nagy mennyiségű franczia és német eredetű 
bútorral gazdagít bennünket. Megjegyzendő azonban, hogy a mint mondom, 
bár a stilus uralkodása alatt nagy a külföldi behozatal, mégis ő tanítja és 
neveli újból iparosainkat, úgy, hogy a század második felének föllendülése 
az iparművészet terén is már avatott hazai kezeket talál.

Kiállításunkon két interieur és ennek bútorzata képviseli empire stílu
sunkat.
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Az egyik a szepesujvári Csáky-kastély egyik szobájának másolata volt. Igen 
jellemző, fagyos merevségű tagozás; mennyezete egy lugast és a szabad 
eget ábrázolt, falain, festett fülkékben, emlékoszlopok (Vendőme-oszlop stb.) 
nehézkes utánzataival.

A másik, mely a szent-antali kastély egyik szobájának mása, volt igen ele
gáns, kecses díszítésű. A falakat festett, márványozott piluszterek tagolták, melyek 
arkivoltokat hordanak. A pilaszterfejeket bordeau-veres, aranyos díszítésű 
fesztonok kötik össze, a félkörü mezőket aranjmzott sasok és kandeláberek
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díszítik, a falfelület közepét pedig egy-egy rózsabokrétát körülfonó caduceus. 
A mennyezet egy kiterjesztett csipkeszövetet utánzóit.

Bútorzat dolgában elsőrangú a Viczay-családé Hédervárról, melyet Khuen- 
Héderváry Károly gróf állított k i: egy szekrény, egy ágy, két konszol-asztal, egy

iró-asztal egy éjjeli szekrény és a bútorzatot kiegészítő csecse-becsék, mint 
kandeláberek, gyertyatartók és szobrok. A bútorok mahagóni-fából készültek; 
formáik finomak, vonalaik kecsesek és rendkívül szép aranyozott bronzveretekkel 
ékesek. Mesteri franczia munka.

A szent-antali empire szoba mása.
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Egy garnitúra : pamlag, asztal és hat fauteuil Coburg Fülöp herczeg szent- 
antali kastélyából való. Formátlan, nehézkes alkotások voltak; a huzat új, a 
váz ébenfa, figurális, zöld patinás, bronz applikácziókkal (egyptomi gainek) 
díszítve. Csinos volt a kerek asztalnak aranyozott szfinkszekből alakított lába. 
A század 2-ik évtizedében készülhetett.

Fölemlítendő még Bánffy György grófnak egy szép háromágú aranyozott 
bronz gyertyatartója, ugyanannak eg}?- hat oszlopon álló kerek asztalkája és 
egy rézveretü kaszettája. A Fülöp szász-coburg-gótai herczeg által a szent- 
antali kastélyból kiállított kandalló-ellenző gyönyörű szép Louis XVI. fran- 
czia munka volt. Elegáns faragott, aranyozott fakeret, mely egy polikrom 
hímzésű és igen összhangzó színezésű selyemszövetet foglalt be. A hímzés 
egy díszedényből kihajló virágcsokrot ábrázolt.

-* ■* *

Bár a reneszánsznak és válfajainak lakásberendezése sem volt egészen 
teljes : hiányzott például a krasznahorkai magyar ízlésben készült hires Rákóczy- 
szekrény; ugyancsak a krasznahorkai, majd a selmeczi és szent-antali kályhák, 
az Erdődyek és különösen a Pálffyak bútorai; a vanyarczi Teleki-szék, 
az erdélyi bútorok egyátalában stb., mégis az előző csúcsíves és a briliáns korai 
reneszánsz-korszakoknál hasonlíthatatlanul hűbb képet adott kultúránkról. Igaz, 
hogy sokszor majdnem kizárólag idegen tőkéből él. De még akkor is, mikor 
külföldről hoz be, csak a javát válogatja és igy megrendelőjének jó ízléséről 
és művelt érzékéről tesz tanúságot.

Az interieurök architektúráját Schickedanz és Herzog építőművészek ter
vezték, korántsem azzal az ambiczióval és igy azzal az eredmény nyel sem, 
a mit a történelmi csarnok külső architektúrájának építője elért. Mentségül meg 
kell említenem, hog}̂  a belső architektúra számára még a külsőnél is kevesebb 
(és ezzel sokat mondok) kutforrás állt rendelkezésre, úgy, hogy az adatokat 
jóformán a kiállítást megelőző utolsó esztendőben kellett összekeresnünk ; 
meg aztán a szűk és mindig szűkebb pénzviszonyok igen sok tervbe vett 
nagyobb szabású díszítésnek és interieurnek nyakát szegték.
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A történelmi kiállítás iparcsoportjának ismertetésében benn kell foglaltatnia 
mindannak, a mi a történelmi kiállításon mint ipari jelenség előfordult. De szem
ügyre véve az egész történeti kiállítást, kitűnik, hogy ott az iparnak nyomai 
majd mindenütt találhatók voltak. Minden, a mi ott volt, az iparral valami
képen összefügg. Hiszen még az irodalmat, a tudományt, az iskolát és mű
vészetet is az ipar közvetíti. Szerepe van az iparnak az irodalmi részben, 
mert az irodalmat a nyomdai és Írott termékek (papír, könyv, könynyomtatás 
és díszítés) révén ismerjük meg. A tanügy kiállításának látható része (a tan- 
és műszerek) a nyomtatottakon kívül, megint csak az ipar tárgyaiból áll. 
A művészeti tárgyakat (csakis a festés kivételével) az anyag bronz-, arany-, 
kő-, csont- és faplasztika képviseli. Sőt a festőművészet is sok esetben a 
művészi és dekorativ iparral jár karöltve. Ott találjuk még a zenében (a hang
szer készítés terén); a lakberendezések tág birodalmában ; sőt a pásztorélet, 
halászat, erdészet, vonzó világában is, és a nemzeti élet jellemző vonásainak 
csoportjában. Ipar nélkül sem fegyver, sem művészet, zene és sok egyéb el 
nem lehet.

Ez a körülmény okozza azt, hogy az ipar a történelmi kiállításnak — egy
nek (a keresdi lépcsőház) kivételével — valamennyi 57 helyiségében, azonkívül 
az udvarokon és az ősfoglalkozások gyűjteményeiben képviselve volt.

Jelentésünk tehát nemcsak az iparművészeire vagy művészi iparra, 
hanem az egész ipari életre terjed ki. Ennek az iparművészet csak egyik 
része; azért az utóbbinak a nagy keretbe való illesztésével az áttekintés telje
sebb lesz, mintha az iparművészi részt az ipartól valahogy különválasztva 
tárgyalnók.

Miután a rendezés és a tárgyak felállítása — úgy miként az egész történeti 
kiállítás — korszakok szerint történt, kisebb csoportok alakításának szüksége 
állott elő. Ugyanis a megállapított korszakok csoportjaiba úgy a hadtörténelmi 
mint az ipari, művészi és egyéb alcsoportok lettek beleillesztve. A főkeretet

21M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V.



3 2 2

a korszakok alkották, és a kulturális egyéb nyilvánulások csak ezeken belül 
jöhettek érvényre. De épen ezért, mivel ez az alcsoportokra való felosztás is 
csak nagy vonásokban volt keresztülvihető, és az alcsoportok között szigorú 
válaszfalak nem mindenütt voltak vonhatók, legtöbbször a csoportok nemcsak 
egymással összeérve, hanem egymásba folyva, csakis együttesen voltak léte
síthetők. Ezt részint tárgyi okok, részint más tekintetek (kiállítók kívánságai, 
helyiségek kérdései) okozták.

így például az irodalmi szempontból kiállított könyvek a művészi ipari 
érdekű könyvkötésektől nem mindig választhatók e l; azért daczára, hogy 
mind a kettő külön-külön csoportot is alkotott, mind a kettő itt is, ott is előfor
dul. Az ékszerek az ötvösséghez is és a kosztümhöz; a lámpák, gyertyatartók, 
átalában világitó eszközök a szobaberendezéshez és a fémiparhoz is tartoz
nak; stb. Szigorú kronologikus egymásutánra tehát a tárgyak és csoportok 
sokfélesége miatt gondolni sem lehetett; de erre nem is volt szükség.

Itt helyén valónak tartjuk annak felemlitését, hogy a kiállítási programm 
a rendezőknek annyiban teljes szabad kezet engedett, a mennyiben 4. §-ának 
c) pontja értelmében »a történelmi főcsoportba tartozó oly tárgyak is 
kiállíthatok, a melyek az illető kor szükségleteit és szokásait jellemzik« — ha 
tudniillik nem is a magyar korona területén készültek. A programnak ez a 
pontja a határokat természetesen szükségből mód felett tágította; de ez a 
kiállításnak csak hasznára vált.

Elismerésre méltó, hogy a kiállítás nagymennyiségű anyagát ezek alap
ján úgy rendezték, hogy az összbenyomás átalábar? kedvező volt, és kevés 
kivétellel (román kápolna gyűjteménye, egyes külső helyiségek, a barokk nagy 
lépcsőház, a grafikus felvételek termei) igen jól sikerült. Rendszeres felállítást 
csakis a minden alcsoporthoz megkivántató teljes anyaggal lehetett volna 
elérni. A hol tehát az anyag — úgy mint például az ipari csoportoknál is — 
nem volt teljes, ott erről már eleve le kellett mondani; ott tehát a körül
mények kedvező volta szerint összegyűlt és rendelkezésre álló alkalmas anyag
nak legalább lehetőleg előnyös bemutatásáról lehetett szó.

A részletek elhelyezésében, csoportosításában sok körültekintéssel és 
számítással jártak el az arra hivatottak. Az úgynevezett és nem a legjobb 
értelemben vett muzeumszerü felállítást többnyire kikerülték. Mondani sem 
kell, hogy a helyiségek dekorácziójának történeti jellegébe a kiállítási üveg- 
szekrények és tárlók sehogy sem illettek; de hát ezen segíteni kiállításon alig 
lehet; ha csak azzal nem, hogy a rendezés és a felállítás előnyei az üveg
falas és kellemetlen tükröződést okozó szekrényt a szemlélővel, a mennyire 
lehet, el nem feledteti. Mily másként néztek ki ama helyiségek, vagy kiállítási 
csoportok, a melyek az üvegszekrények mellőzésével tárgyaikat velünk úgy
szólván közvetetlenül vonatkozásba hozták ! A rendezés ügyessége e tekintetben 
sokat tehet.

* * *

A felhalmozott kincsek láttára egy kérdés foglalkoztat: honnan és hogyan 
került mindez össze ? Hiszen általánosságban ismeretes, hogy az egyes törté
neti korszakokból mi maradt reánk és mely időből nincsenek emlékeink.
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A honfoglalás, a vezérek kora emlékeinek tudományos kutatása csak nem 
régen kezdődött és folyik szüntelen; és igy vagyunk egész ezeréves múltúnk 
emlékeivel. Az iparéletet is ott a hol csak egyes részeiben ismerjük.

Magyar hazánk földjén a művészet és ipar a honfoglalás előtti korban 
nem volt ismeretlen fogalom. De a honfoglaló magyaroknak művészetéről ter
mészetesen nem, s csakis iparáról lehet szó s ez is csak megfelelő értelemben. 
Szent-István idejében azonban valamint az építő művészet, úgy az ipari mű
vészetekben is már élénk élet fejlődik, a mit nagyrészt a kereszténység 
befolyása okozhatott. De ennek nemzeti sajátosságai még nem állanak előt
tünk világosan. Itt a kutatásra még nagy munka vár. Az Árpád-házi királyok 
idejéből példáül Szent-István életirója nyomán tudjuk, hogy alapított egyhá
zainak felszereléséről bőven gondoskodott; sőt hogy kincstárából másfelé is 
juttatott. Hová lett e sok dolog ? Egyes darabok fenmaradtak ugyan például 
a müncheni kir. kincstárban : egy zománczos arany kereszt, mely az özvegy 
Gizella kincseiből került oda ; Ágnes királyné (III. Endre özvegye) a königs- 
feldeni zárda feljegyzései szerint: nyolczszáz darab ékszert hozott magával 
Magyarországból (!). Ezek közül egy dyptichon Bernben van. Az Anjou-ház 
királyai pártolták a művészetet és művelőit; de ez időkből is reánk alig 
maradt valami! Aachenben, Drezdában, Zárában, Bécsben, Mária-Zellben vannak 
Magyarországból származó akkori ipartárgyak. A Hunyadiak dicső korából 
vannak emlékeink. Utódaikról (II. Ulászló, II. Lajos) van, de csak szomorú 
emlék. Oly események, mint a mohácsi vész, az ország ipari és művészeti 
viszonyaira is befolyással volt. Nemcsak hogy sok elpusztult, átalakult, hanem 
a csapás a meneküléssel járó nagymérvű helyváltoztatást is okozott. Eredeti 
helyéről sokat máshova visznek és onnan soha többé vissza nem kerül. Az 
utókor azután számos felmerülő kérdésben ellentmondást talál és megmagya
rázhatatlan feladatok előtt áll. Itt aztán a keresést, a tanulmányt, az egyházi és 
világi régi leltárak segítik elő. Csakhogy sok eredményt még ezen a téren 
sem mutathatunk fel.

Másrészt ismert tény az, hogy a középkornak sajátos életében a művészi 
és nem művészi iparok tekintélyesek voltak; és a rfii szintén kiváló jelenség: 
maguk az ipar művelői is fontos szerepet játszottak. Az ötvösség, a réz- és 
vasművesség, az asztalosság és fafaragás, a kőfaragás, a szövés, fonás, hímzés 
és sok más iparág nagy jelentőségű volt úgy a világi, mint az egyházi élet
ben, mely utóbbi különösen a művészi iparnak nagyban segítője és fejlesztője 
volt. A középkor művészi érzéke gyakran a legközönségesebb tárgyat is az 
alakítással értékesebbé tette, művészi mezbe öltöztette; innen van, hogy ma 
mindez emlék nemcsak történeti, ipari, hanem egyszersmind művészi jelentő
séggel is bir. A török hódoltság ideje Magyarországon sok tekintetben jóformán 
meddő volt. A régi nagyság, dicsőség és gazdagság emlékei megsemmisültek. 
Csakis az erdélyi fejedelmek korának időleges gazdagsága vagy pompaszeretete 
kedvezett a művészi iparok fejlődésének. Maga a török is sokat pusztított e l; 
de uralmának és a kedvezőtlen viszonyoknak hatása alatt sokat átalakítottak, 
nemes fémből készült sok drágaságot beolvasztottak, — a mint az különben 
sokszor és más időkben is előfordult; de sok nyomtalanul, örök időkre elveszett.

* * * 21
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A történelmi főcsoport minden, tehát ipari részének is hosszadalmas és 
nehéz munkáját a 880 kiállitó részéről beküldött és kiállított tárgyak mennyi
sége után ítélve is, méltányolni kell. E tömegnek a program alapján előzetes 
összeállítása, továbbá csoportosítása, jegyzékbe foglalása, leírása és végül fel
állítása hosszú időre terjedő kitartó munkásságot és munkás kezeket igényelt. 
Az előmunkálatok már 1893-ban kezdődtek; a mikor a csoport-, valamint a 
kerületi és helyi bizottságok megalakulása után az előadók és tagok a szűkebb 
munkához hozzáfoghattak. A 6-ik — ipari — csoport bizottsága a következő- 
képen alakult. Elnök: Szalay Imre ; előadó : Radisics Jenő ; tagok : Czobor 
Béla, Lechner Ödön, Boncz Ödön, Fittler Kamill, Feszty Árpád, Forster Gyula, 
Kämmerer Ernő, Myskovszky Viktor, Pasteiner Gyula, Pulszky Károly, Ráth 
György, Schickedanz Albert, Szádeczky Lajos, Szendrei János, Thallóczy Lajos.

Az anyaggyűjtés munkájában a külföldön főképen Czobor B., Kudora J., 
Radisics J.,, Szendrei J. jártak e l; belföldön az említetteken kívül Fittler K., 
Lipcsey József, Dedek Crescens L., Fejérpataky László. Ä csoportok rende
zésében különösen Szalay Imre, Alpár Ignácz, Radisics Jenő, Szendrei János, 
Fittler Kamill, Lipcsey József és Mihalik József dolgoztak fáradhatatlanul. 
A beérkezett anyagnak felvétele, lajstromozása, szóval kezelése egészben 
Lipcsey József és Mihalik József vállain nyugodott. A katalógus ipartörténeti 
részének szerkesztésével járó nagy munkát pedig szintén Lipcsey és Mihalik 
végezték.

A nyilvános gyűjtemények — állami és városi múzeumok — állománya 
ismeretes volt; onnan tehát a rendelkezésre álló és alkalmas anyag könnyen 
meg volt kapható. Épen így az egyházaknak és sekrestyéiknek szintén meg
lehetősen ismeretes tartalmából a tárgyak összeírása és megszerzése szintén 
nem járt nehezen. De már másként állt a dolog a magángyűjteményekkel, az 
egyes család vagy egyén birtokában lévő öröklött családi ereklyékkel, éksze
rekkel s ezerféle művelődéstörténetileg érdekes tárgygyal. Ezeknek összegyűj
tése szinte lehetetlennek látszott, s úgyszólván a véletlenre, a jó szerencsére 
volt bízva. A jóakarat, hazafiság vagy hiúság sokat hozott napvilágra, de ki 
tudja mennyi van és maradt elrejtve a családi fészkekben, sötét biztos helyen 1

Magyarországon sokat gyűjtöttek, ez minden alkalommal kitűnik. Feje
delmek, nemes urak és asszonyok, főpapok (Mátyás király, Vitéz János esz
tergomi érsek, az Esterházyak, Andrássyak, Héderváriak, I. Rákóczy Gy., 
Illésháziak, Zrínyiek és mások). A jelen gyűjtői között is többen vannak, a 
kiknek gyűjteményei milliókat érnek.

A fejedelmek kincstáraiból azonban csak kevés maradt reánk, és királyi 
vagy fejedelmi gyűjteményünk nincs ; sőt ilyféle kincstárunk sincs. Sók van 
az egyházi kincstárakban, s itt királyi származású kincsek is vannak, (Eszter
gom, Győr, Pozsony, Gyulafehérvár, Zágráb stb.); külföldön Aachen, a hol 
Nagy Lajos királyunkra visszamenő tárgyak (ereklyetartó, czímerek) Drezda, 
Bécs, Zára és mások érdekelnek stb. Az egyházak őrizték meg sokszor leg
hívebben a műemlékeket; mert azok ott biztos helyen voltak éltévé. A magyar 
főpapságnak a közművelődésben különben is mindig nagy része volt. Pártolta 
a tudományt, a művészetet és az ipart; sőt nem egyszer jóformán csak az ő,
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az egyház gondjaira voltak bízva. A családi kincstárak (kisebbek és na
gyobbak) számosabbak, de nem mindig művészi jellegűek, ipari érték tekin
tetében .sokszor nagyon is vegyesek. Ez a többség. De vannak kivételek, 
vannak tisztán művészi szempontból összegyűjtött gyűjtemények is. Családaink 
ilynemű gazdagságából sok maradhatott fenn, és a feljegyzések is sokat 
sorolnak fel.

A szenvedélyes magángyűjtés sokat hoz létre, a mi együttesen az utódok
nak gyakran kelti fel bámulatát. A magángyűjtésnek azonban mélyebb jelen
tősége is van. A gyűjtésre indító okok egyrészt az egyéni életviszonyokban, 
de másrészt a faji jelenségekben és kulturális fejlődésben találhatók. Ebből 
következik, hogy — a mint tényleg van — a gyűjtés belső jellege nemzeti 
különbségeket m utat; s e tekintetben legkifejezőbbek a magán- és családi gyűjte
mények. A nemzeti, hazai vagy családi tárgyak és emlékek gyűjteményeiben 
bizonyos karakter nyilvánul, a mely más nemzetétől eltér. Más országbeli 
jubiláris — hasonló programmal rendezett — kiállítás összességében bizonyára 
más képet nyújtana, mint a milyet ezredéves történeti csoportunk nyújtott. 
Más lenne az átalános tartalom, mások lennének a művészi formák, és a 
művészeti fejlődés dolgában természetesen megint mások a jelenségek. Ez 
érdekes körülmény, a melyre a kutatónak figyelni kell, és reánk nézve szintén 
fontos, mert Magyarország múltjában minden téren észlelhető sajátlagos fejlő
désről, jellegről tanúskodik.

*  -*  *

Kiállításunk külső sikerét nemcsak az anyag mennyisége jellemzi, hanem 
az is, hogy a tárgyakat kik küldték, hogy az a sok honnan került össze. 
A kimutatás szerint a történelmi főcsoportban 880 kiállító 14.929 tárgygyal 
szerepel. E majdnem 15.000 tárgy között 2001 külföldi is.volt (mely 48 kiállí
tóra jut), és ezek közül 1735 Ausztriára esik, úgy, hogy hazánk területére 
832 kiállító és 12.928 darab tárgy jut.1

A kiállítók sorát ő csász. és apostoli királyi Felsége 271, továbbá a 
török szultán 42, néhai Károly Lajos főherczeg 17, Koburg-Gothai Fülöp 
herczeg 30, Teck herczeg 1 kiállított tárgygyal nyitják meg.

Múzeumaink közül: a magyar nemzeti múzeum 376 darab, az Iparművészeti múzeum 
48 darab, a magyar történelmi képcsarnok 182 darab; a vidéki városok múzeumai: a 
pozsonyi városi múzeum 463, a Sopron városi 79, a Szeged városi 84, a székely nemzet1 
múzeum Sepsi-Szent-Györgyön 102, az Erdélyi Múzeum Kolozsvárott 293, a nagyszebeni 
Bruckenthal-féle múzeum 25, a felkai Tátramúzeum 16, az esztergomi herczegprimási 
múzeum 24 és több kisebb múzeum számos tárgygyal szerepeltek. Továbbá a múzeum
egyletek, régészeti egyesületek: a vasmegyei régészegylet 94, a kárpátegyleti múzeum 58, a 
fejérmegyei 15 darabbal stb. vettek részt. Ipari tárgyat sokat küldöttek a megyék; aztán a 
városok: Beszterczebánya 96, Debreczen 53, Eperjes 30, Gyulafehérvár 16, Kassa 48, 
Lőcse 63, Marosvásárhely 31, Nagybánya 21, Rozsnyó 12, Selmecz 26, Szilágy-Somló 73, 
Vinga 11, Vízakna 19 és több más tíznél kevesebb darab tárgyat. Iskoláink is kitettek

1 Itt nemcsak az ipari tárgyak vannak számitásba véve, hanem az összes kiállítottak ; a 
neveknél kitett darabszámok is ezekre vonatkoznak.
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magukért. Egyetemeink, jogakadémiáink, középiskolái stb : a debreczeni ev. ref. kollé
gium 76, az egri cziszterczita gimnázium 30, az egri érseki liczeum 177, a budapesti 
Ludovika-akadémia 23, a sárospataki ref. főiskola 75, a segesvári evang. gimnázium 
35 darabot stb. küldöttek. Nem hiányoztak természetesen a papnöveldék és tanitórendek 
sem. A főpapság közül is többen vettek részt a kiállításban: Császka György érsek 18, 
Bubics Zsigmond püspök 7, Szmrecsányi Pál püspök 7 darabbal stb. Őket követték 
a püspökségek, apátságok, evang. konzisztoriumok, evang., ref. és róm. kath. templomok; 
a zárdák, kolostorok, társházak és rendházak, szerzetek és az izraelita hitközségei. Az 
egyházi kincstárak, uradalmi intézöségek; magánegyesületek, például a lövészekéi (buda
pesti polg. lövészegylet 31, egri polg. 12, késmárki 10 darabot) és több más egylet. 
Könyvtáraink közül: a budapesti egyetemi könyvtár 219. a budapesti központi pap
nevelőintézeti könyvtár 15, az egri érseki 10, az esztergomi főegyházmegyei 51, a 
kalocsai székes főegyházi 12, a kolozsvári reform, kollégiumé 14, a Batthyány-féle 
könyvtár Gyulafehérvárott 89 darabbal járult a kiállításhoz. Az országos levéltár 123 
darabot küldött. Továbbá a m. kir. operaház Budapesten 22, a Pesti nemzeti zenede 
32 darabot.

Ezenfelül magánosok egész sora a tárgyak nagy mennyiségét állította ki. Főuraink 
közül: Batthyány-Strattmann herczeg Bécs 602, Esterházy Pál herczeg Fraknóról és 
Kis-Martonról 178, az Esterházy herczeg családi hitbizománya Fraknóról 15 darabot 
küldöttek; Andrássy Dénes gróf Krasznahorka-Váraljáról 584, Andrássy Géza gróf 
Budapest 403, Apponyi Sándor gróf Lengyel 173, Bánffy György gróf Budapest 53, 
Batthyány Iván gróf Német-Újvár és Csákány 193, Batthyány József gróf Köpcsény 20, 
Bethlen András gróf Hédervár 25, Pálffy János gróf Pozsony 25, Szirmay Alfréd gróf 
Szirma-Bessenyő 90, Teleki Sándor gróf Sáromberke 169, id. Vay Ádám gróf Berkesz 13, 
Wass Béla gróf Mező-Záh 30 darabot. Továbbá Fechtig Imre báró és neje Budapest 14, 
Nyáry Jenő báró Piliny 62, Radvánszky Béla báró Sajó-Kaza 26, Radvánszky János 
báró Zólyom-Radvány 14, Rédl Béla báró Budapest 12 darab tárgyat küldött. Nemes
ségünk, polgárságunk, gyűjtőink, tudósaink, tanáraink, hivatalnokok, szóval egész 
intelligens osztályunknak is nagy mértékben része van a történelmi kiállítás sikerében.

Magánosok közül 10 darabnál többet küldöttek : Ágoston József Budapest 434, 
Almássy Ede Borostyánkő 44, Asbóth János Budapest 15, Blaskovich Gyula Nagy- 
Bánya 41, Csorna J. Devecser 51, Darnay Kálmán Sümeg 139, Egerváry P. Ágost 
Budapest 11, Ernszt Lajos Budapest 39, Forster Gyula Budapest 23, Hegedűs Sándorné 
Budapest 19, Hentaller Lajos Budapest 138, Herber Lipót Rohó 11, özv. Jamniczky 
Lajosné Budapest 36, Jungfer Gyula Budapest 16, Kisfaludy A. Béla Budapest 20, 
Könyöki Ida Pozsony 53, Könyöki József Pozsony 31, Lányi Ernő és neje Budapest 21, 
Lichtneckert József Székesfehérvár 124, Neuwohner Manó 14, Pekovics Sándor Po
zsony 52, Perényi Zsigmondné Nagy-Szőllős 26, Ráth György Budapest 361, Schul 
József Fogaras 12, Spitzer Mór Széleskút 81, Strasser Győző Szomolány 45, Szendrei 
János és neje Budapest 30, Takács Mihály Pomáz 28, Tarnóczy Gusztávné Buda
pest 124, Thaly Kálmán Budapest 30, Toldy László és neje 20, Turcsányi Ödön 
Egyháznagyszeg 20, Wartha Vincze Budapest 40, Wisinger Mór Budapest 19 darab 
tárgyat.

Igen természetes, hogy a jelentőséget nem a tárgyak sokaságában kell keresni, s 
azért e kimutatásból számos oly kiállító hiányzik, ki tán csak néhány, de egy-más 
tekintetben annál értékesebb tárgyat küldött. Ipari szempontból azért külön kiemeljük 
a következőket: özv. Batthyány Béláné grófnő Német-Újvár 9, Kállay Béniné Bécs 5, 
Lehmann Ferencz Budapest 10, Czobor Béla dr. Budapest 8, Emich Gusztáv Buda
pest 7, a holicsi uradalmi intézőség 6, Hradszky József Szepeshely 9, Huszka
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József és neje Budapest 8, Jedlicska Pál Felső-Diós 7, Kämmerer Ernő Budapest 6, 
Kohn Sámuel Budapest 9, Lónyay Gábor Deregnyő 6, Majláth Béla Budapest 5, 
Malatinszky György és neje Atkár 5, Marton Lajos és fia Pozsony 4, Mendl Manó 
Gyulafehérvár 10, Prónay Dezső báró Budapest 7, Rohonczy György Budapest 8, 
Salamon Aladár Budapest 9, Schunda W. J. Budapest 6, Steiner Lipót Budapest 10, 
Szabó Sándorné Szabadka 8, Szalay Imre Budapest 5, Széli Farkas Debreczen 8, 
Szilágyi Sándor Budapest 5, Szinnyei József id. Budapest 10, Teleki László gróf 
Kolozsvár 8, Varjassy Árpád Arad 10, Varjú Elemér Budapest 9, Vay Olivér gróf 
Berkesz 7, Vay Tiborné grófnő Hédervár 5. Virágh Elek Kis-Marton 8, özv. Wesselényi 
Istvánná bárónő Kolozsvár 6, Wosinszky Mór Szegszárd 3, özv. Zathureczky Lászlóné 
Budapest 4, Zichy Jánosné grófnő Budapest 8, Zichy Leona grófnő Budapest 8 tárgy- 
gyal.*) De nagy azok száma, kik itt felsorolva nincsenek.

A csoportoknak részint kiegészítésére, részint megalkotására a történelmi főcsoport 
igazgatósága 142 darab tárgy beszerzéséről, másolásáról (rajzolásáról, gipszöntéséről) 
gondoskodott.

Végül az idegen kiállítók között nevezetes gyűjtemények, mint az Armeria reale 
Turino 23, a bécsi történelmi múzeum 146, az Österreichisches Museum 5, a berlini porosz 
királyi hadszertár 57, a gráczi tartományi hadszertár 215, a karlsruhei nagyh. régiség- 
és néprajzi gyűjtemény 18, a krakói Jagello-egyetem műt. gyűjteménye 3, az orosz 
czári gyűjtemény 1, a svéd kir. udv. múzeum Stokholmban 4 darabbal; továbbá a 
bécsújhelyi városi múzeum 6, a schlosshofi csász. kastély 23 darabbal szerepelnek a 
kiállításon. Ezeken kívül a krakói Czartoriszky herczegi múzeum 15, a póla-parenzói 
püspökség 1, a weimari nagyh. udv. színház 8 és a csász. és kir. főlovászmesteri 
hivatal Bécsben 5 darabot küldöttek.

A bécsi levéltárak és könyvtárak közül a cs. és kir. műszaki, a hadi, az udvari, 
az állami és a városi; ezenkívül több olasz, német és a pétervári császári könyvtár 
tetemes mennyiségű vegyes tárgyat küldöttek. A külföldi magánkiállitók közül az emlí
tetteken kívül Wilczek János gróf Bécsből 107 darabot, Figdor Albert dr. Bécsből 
11 darabot és egyesek két és több darabot állítottak ki.

A külföldi kiállítók tulajdonában levő magyar vonatkozású történelmi 
tárgyakra részint az egyes csoportok kikerekitéséhez, részint azok érdekének 
emeléséhez okvetlen szükség volt. Sok szép dolgot nélkülöztünk volna, ha ez 
emlékeinket igénybe nem veszszük. És itt újólag kitűnt, hogy mennyi sok 
van idegen kezekben, a minek itthon volna a helye s hogy a hazában is 
emlékeink mennyi felé vannak szétszórva.

* * *

Ezt a nagymennyiségű tárgyat a Czobor Béla elfogadott terve alapján 
a rendezőség akként csoportosította, hogy kiállításunk — ezt el kell ismerni — 
szemkápráztató látványt nyújtott. De látni való volt, hogy az ilyen gyűjtemény 
nem a puszta nemzeti hiúság vagy a történeti múltra való büszkeség teremt
hette m eg; és meglátszott, hogy nem is csak a látogatók nagy tömegét szol
gálni lehet hivatva. Tudománynak, művészetnek és iparnak is hasznot kérünk 
belőle; és reméljük, hogy a belső tartalom hatása nem marad a külső hatás 
mögött. Erre a feleletet majd meghozza a közel jövő.

* A kikhez ugyanazon okért számos templom, megyei, városi, iskolai gyűjtemény, könyv
tár, egylet stb. sorakozik.
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Az iparnak — mint az új Magyarország egyik vitális érdekének — szem
pontjából azt kívántuk volna, hogy a történelmi kiállításon a nagyon is előtérbe 
állított hadtörténelmi rész helyett inkább az átalános ipari szempont jött volna 
érvényre. Minden fő- és alcsoportban, mint már emlitettük, szerepelt az ipar. 
Tehát több irányban való nagyobb kidomboritásának lehetősége sok helyütt 
meg lett volna. Az ipar szempontjából csakis a tárgyi teljességre való törekvés 
hiányzott. Bizonyos, hogy nem egy csoportban kerekebb képét lehetett volna 
adni az ipari fejlődésnek és ipari múltúnk egyes jelenségeinek. Következő 
ismertetésünkben majd ki fog tűnni, hogy egyes helyeken mily egyenetlen
ségek vagy hézagok fordultak elő, a melyek nemcsak a retrospektiv kiállí
tásoknak átalános hátrányai közé sorozhatok. Hiányzott például a kosztüm majd
nem teljesen (czipő, legyező stb. alig volt); a könyvkötés sem volt az, a mi lehe
tett volna; evőeszközöket is csak keveset láttunk; a textil és kerámiai rész sem 
volt áttekinthető ; nélkülöztük a népies ipart is : a parasztbutort és szobaberende
zést, a viseleteket; átalában a magyar népélet múltjából semmi sem volt kiállítva.

Végül különösen még az ötvösségre és kapcsolatban vele egyik-másik 
dologra van nehány megjegyzésünk.

A magyar ötvösség is úgy mint több más művészi iparág pompás 
gyümölcsöket termett a múltban. Az ideig-óráig jóformán ismeretlen kincseink 
gyűjteményes kiállítása a világot először az 1884. évi ötvösműkiállitáson, és 
most az ezredéves kiállításon lepte meg. Csodálkozva nézte az ország, sőt 
egész Európa e briliáns csoportokat, a hol százával és ezrével állottak egymás 
mellett számos termet elfoglalva az ipari és a művészi alkotások. De egyik 
mint másik alkalom, a milyen fényes külső sikere volt, mulasztásokat tárt fel, 
a melyek a tudományra nézve kárt jelentenek; a mennyiben t. i. az össze
gyűjtött óriási anyaghalmaz — a mi szinte lehetetlen — a várt eredményekkel 
nem jutalmazhatott. Igen jól jegyzik meg az 1884. évi ötvösműkiállitás után 
kiadott »Ötvösség remekei«-nek szerkesztői, hogy »miként mindenütt, a hol 
egy új eszme foglalkoztatja az elméket, annak művelt talajra kell ralálnia, 
hogy teljes kifejlődésre jutva, kellő gyümölcsöket teremjen, akként minálunk 
is e kiállítást (1884) évek hosszú során át, nagy fáradsággal gyűjtött, feldolgozott 
anyagnak kellett volna megelőznie, hogy belőle mindama eredményeket levon
hassuk a magyar régészet számára, melyre jogos reménye volt mindenkinek«. 
Az előkészületlenségnek e vádja részben most 13 év után is fennáll.

Emlékezzünk régiekről, és ékesítsük fel magunkat múltúnk dicsőségeivel 
merítsünk belőle erőt, lelkesedést; vonjuk le a tanulságokat; tárjuk fel és 
mentsük meg emlékeinket önmagunk, a tudománynak és a művészetnek.

Ezek czélok voltak, szépek is, nemesek is. De mindezek az összegyűjt
hető anyagnak csakis bemutatásával el nem érhetők.

Mindazoknak, a kik a történelmi kiállítást megalkották, nagy hálára 
lehetünk kötelezve; ezt azt hiszem mindenki elismeri; és hogy ők az említett 
bajon nem segíthettek, az is kétségtelen. Azért ez a vád nem is a megalkotókat 
illeti. Panasz ez, a melyet tennünk kell, hogy igy van. Ez a tény egészen jól 
jellemzi viszonyainkat; és e jelentésben önhibánkat elhallgatni nem lett volna 
helyén. Azért tettük e viszonyt röviden szóvá.
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A bemutatás, gazdagságával hatott; tehát ebben az irányban volt ered
mény. De ismételjük: hol marad a tudomány ? hol marad az iparra való 
hatásnak előkészítése ? a hatás’meginditása, vagy lehetővé tétele, megkönnyítése ? 
hol marad a jó hazai levegőre amúgy is rászoruló művészetünk érvényesítése ? 
Ki kételkedik azon, hogy mind ezt csakis gondos előkészítéssel és utólagos 
fáradságos munkával kell és lehet megcsinálni ? Lehet hogy ebből sok még 
megtörténik; de sok, nagyon sok, a gyűjtemény széthordás után már nem 
történhetik m eg!

A kiállításnak úgyszólván emlékére vagy alkalmából egy díszmunka 
megindult ugyan, a melyet kiadója a »Műbarátok köre« »Magyarország 
műkincseinek« nevezett e l; és a melynek terve értelmében mindaz, a mi hazánk 
múltjából műkincs itthon és idegenben megmaradt, megfelelő képekben és 
alapos és vonzó ismertetésben közzé lesz téve. Magyar műkincsek ily módon 
még csak egyszer »Az ötvösség remekei« czímmel lettek publikálva; azért 
ez újabb kiadásért megint csak elismeréssel lehetünk. Publikácziót azonban 
— bár nem ily pompás alakban — nem egyet, hanem többet vártunk volna. A mit 
Szendrei János »Hadtörténelmi emlékek« czíme alatt a hadtörténelmi csoport
bizottság megbízásából szerkesztett és irt, az igen hasznos, praktikus és értékes 
munka. Nem-e lehetett volna »magyar műipari emlékeket« ha nem is egészen 
ilyen, de legalább hasonló szerény formában publikálni, a mely áránál fogva 
is hozzáférhetőbb mint a nagy igényű díszmunka. Azt tartjuk, hogy lehetett 
és kellett volna. Vagy tán a hadtörténelmi emlékek inkább követelik meg a 
publikálást és a műipariak kevésbbé fontosak amazoknál, vagy kevésbbé 
érdemlik meg épen mai ipari viszonyainknál fogva a méltatást, a felkarolást ? 
Nem hiszem, hogy ezt valaki állíthatja és okadatolni is tudná. Az ipar szem
pontjából bizonyára nem.

Sőt majd kapunk egy másik nagyszabású munkát is, melyet Gerlach 
és Schenk budapest-bécsi czég ad ki, és a melynek szövegét Czobor Béla 
szerkesztésével többen Írják. Czíme: »Magyarország történeti emlékei az 
ezredéves országos kiállításon«. Gazdagon lesz illusztrálva ez a »díszkiad
vány« is, a mint a prospektus nevezi, »hogy az ezredéves történeti kiállítás 
fényes sikeréhez lehetőleg mindenben méltó legyen«. Meg vagyunk győződve, 
hogy e munkának úgy külső formájával, mint tartalmával meg lehetnek 
elégedve mindazok, a kik ily munkára számítanak. Csakhogy az átalános 
szükséglet, — különösen az ipari — valamint a vele foglalkozó, a szerényebb 
formában nyújtott és kevesebbet felölelő, inkább monografikus jellegű kiad
ványokat szívesebben venné. De ezenfelül ezt a kiadványt is csak kevesen 
fogják látni. A nép, a magyar művelt közönség, a mely a saját emlékein 
melegedik, lelkesül, az a nép, a melynek tulajdonáról szó van, az már a kiad
vány drágasága (50—60 frt) miatt sem fér hozzá. Az előfizetők számának 
kimutatása legfeljebb annyit bizonyíthatna, — a mi különben szintén haladás 
és örvendetes dolog, — hogy vannak vagyonos embereink, a kik díszes kiad
ványokban kedvöket lelik.

Egy országot kellene itt az ügynek, az eszmének meghódítani! Ezt 
pedig — ha már erről van szó — csak a közkézen forgó, a nép közé jut-
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ható kiadványokkal és az érdeknek felkeltésével lehet elérni. És tegyük hozzá: 
ezt is a maga idején; nem sok időre a kiállítás lezajlása után, hanem lehető
leg még annak tartama alatt.

Magyarország iparának (és művészi iparának) történetét ma megírni még 
nem lehet: ezt nem is kívánhatja senki sem. Egyelőre nem is ez a fontos; 
hanem hogy tudjuk és ismerjük meg azt, a mink van : az ötvös a magáét, 
a vasműves szintén a magáét és igy tovább a könyvkötő, a szobrász, az 
asztalos, a himzőnő, a szabó, a szíjgyártó, a szobafestő és díszítő, a mustra
rajzoló stb. A mig ez meg nem lesz, addig nem kívánhatjuk iparosainktól, 
hogy alkotásaikba eredeti nemzeti vonást hozzanak. Még ha ilynemű terveze
tek után dolgoznának is, még akkor sem lenne a dologból az, a mi lehetne, 
ha nem egy rajzot és vele egy pár ornamentális motívumot ismernének. Mert 
ennyiből a régi magyar ipar és művészet zamatját nem lehet megérteni; 
annál kevésbbé annak szellemében dolgozni.

*  *  *

A kiállításnak rendezése és átalános képe okozza már most azt, hogy 
e jelentésünkben az említett felosztást meg nem tarthatjuk, mivel ez eset
ben többszörösen ismétlésekbe esnénk; hanem helyette anyagok szerint 
alkotott csoportokban tárgyalunk és ettől csak akkor térünk el, a mikor az 
anyagiság kérdései egyedül egy-egy csoportot meg nem határoznak; mint 
például az »ötvösség«, »ékszerek«, »órák«, »könyvkötés« stb. kitételek alá 
foglalható eszmei köröknél; a mennyiben ezek mindegyikében az anyagnál a 
tárgy döntőbb és mert ugyanazon egy ily körben több anyag is szerepelhet.

Jelentésünk e csoportjainak sora ennélfogva a következő. Első csoport: 
bronzipar, illetőleg bronzművesség; réz (vörös és sárgaréz); vas; ólom; ón ; 
ötvösség (arany, ezüst és ezzel ékszerek, drágakövek és zománcz); keramika; 
üveg; textilipar (szövés, fonás, hímzés); bőr és pergament; kő és tajték; 
fa és fafaragás; elefántcsont, egyéb csont, szaru, agancs, teknőcz és gyöngy
ház. A második csoport (a tárgy szerint való) a következő : egyéb ötvös
művek (evőeszközök, órák stb.); érem, pénz, pecsét; könyvkötések; oltárok; 
hangszerek; kosztüm (czipő, legyező stb.); nyomdászat; tudomány és iskola ; 
rajzok és festések; iparrendszer, czéhélet, szabadalom és oklevelek.

A kiállított ipari és művészi tárgyak ismertetése nem a jelentés keretébe 
való ; arra különben is terjedelmes kötetek kellenének ; azért megszorítással 
az iparágakban ipari szempontból, néha egyébként is felemlitést érdemlő tár
gyakra való utalással, csakis az illető iparág vagy művesség jellemzésére 
törekedünk, a mint az a kiállítási anyag révén lehetséges.

I .  B r o n z m ű v e s s é g .
Ha a történelmi kiállítás programja nemcsak az »ezer évnek« emlékeit 

ölelte volna fel, hanem az ország területének történelme is talán tipikus cso
portokban lehetőleg bemutatásra került volna, akkor különféle jellegű régé
szeti leleteinkben a bronzkulturának számos jelenségét lehetett volna be-



331

mutatni. Ipari szempontból ugyan ezekről a dolgokról szólni nem igen lehet; 
de a kultúrában a történelmet sok oldalról (technikai, díszítő, stilisztikai mű
vészeti szempontból) lehetett volna megvilágítani. Ez nem történt. így tehát 
kiállításúnkon a bronz használatának legrégibb példáit a honfoglaláskori lovas 
sírok leletei közt előforduló apró tárgyak (gombok, karikák, csüngök, gyűrűk, 
karpereczek, pitykék) képviselik. Ilyen a kecskeméti; a pestmegye-törteli lelet; 
az Árpád-kori unghmegye-salamoni lelet; a népvándorlási csongrádmegye-hor- 
gosi sírlelet és még néhány. Ez apró tárgyak a tömör bronzöntés technikáját 
mutatják; a nyak- és karpereczek pedig vastagabb fajta drótnak csavarásá
ból készültek.

Az említett leletekhez hasonlók újabban még számos helyen láttak nap
világot ; de nagy számuk daczára a magyar honfoglaláskori sírleletek, alakítás 
és motívumok tekintetében művészeti jellegének megállapításáról még nem lehet 
szó ; ez még a jövő feladata.

A kiállított egyéb bronztárgyaknak idő szerint legrégibbje is már egészen 
más kulturális körhöz tartozik; és a középkornak ez időpontjától (XI. század) 
innen, a bronzművészetet nagy vonásokban eléggé ismerjük, hogy kétes pro- 
veniencziáju tárgyakat legalább nagyjában osztályozhassunk. Technikai meg
munkálás tekintetében az öntés az uralkodó, és pedig úgy a tömör, mint az 
üres öntés (későbben a kiolvasztott viaszformára való öntés is), a melyet művészi 
czélokra úgy a nyugaton mint Byzánczban és a keleten úgyszólván állandóan 
használtak. Az öntéshez különféle téren valamennyi alkalmas technika szegődik.

Ez idők legrégibb darabjai az egyház körébe tartoznak. Ilyen a magyar- 
nemzeti muzeum Aquamaniléja, lovas alak, mögötte a ló hátán álló kutyával, 
XI—XII. század, a melyet idevaló készítménynek tartanak. Érdekes volt a 
szeged-csorvai áttört tetejű, de szintén öntött füstölő vagy tömjénező; továbbá 
a nemzeti muzeum ugyanilyen kézmelegitő almája. A gyertyatartók közül 
griffmadáralaku XI—XII. századbeli, a nemzeti muzeum háromlábú román
kori és a délmagyarországi muzeumbeli aranyozás nyomaival biró szintén 
háromlábú példány volt kiállítva, a melyek egészen nyugati jelleggel bírtak. 
A bronzfeszületeket a budapesti piaristák két darab aranyozott feszületé kép
viselte. Kereszt már több példány volt: mellkereszt és domborműves, öntött 
és vésett munkával gazdagított románkori keresztek. Érdekes példány volt az 
id. Pállfy János gróf bronzpléhből készült és három oroszlánlábbal biró keresz
telő medenczéje, peremén ugyancsak oroszlánalakok által tartott fülekkel. A többi 
bronztárgy már későbbi időkből (XIV—XV. század) való.

A harangöntés a bronz iparában a keresztény korban fontos, de való
színű, hogy nem magában álló iparág volt. Nagyobb harangok csak a XV-dik 
században készültek; a korábbiak (a XIII. század óta) kicsinyek, de azért jó 
és határozott hanggal bírók. A kiállításon kisfajta azonban nem, csakis egy 
oltárcsengetyü a XIV. századból volt látható. Városaink XV. századi harang
öntéséről számos adattal és emlékkel bírunk. A beszterczebányai 1438. és 
1489. évi számadáskönyvek a nagy haranghoz használt 10 és 12 mázsa 
ónról szólnak, a rezet mint a város tulajdon bányájában lévőt nem számít
ják. Mikor a nagy harang 1560-ban meg repedt, újra öntötték és most a 175 má-
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zsányi harang az ország legszebb és leg
jobb hangú harangjainak egyike lön. Több 
mint valószinü, hogy öntőműhelyekben, a 
hol ágyukat öntöttek, harangok is készültek. 
1604—1658-ig az egész Székelyföld és a 
Barczaság egyházait kizárólag brassói harang- 
öntő-mesterek látták el. A kiállított haran
gok ez iparunk fejlettségéről tanúskodtak. 
A XVI. századot öt, a XVII. századot pedig 
egy érdekes reliefes és egy domborműves 
oltárcsengetyü képviselték.

A XV. század óta a bronzipar köre te
temesen bővül ; most a keresztelő medenczék 
és kutak is többnyire fémből készülnek. Ilyen 
a csütörtökhelyi kápolnában volt 1475-ből 

való darab, apostolok alakjaival, felirással, díszítéssel, festéssel és aranyozás
sal, melyet Jodok mester öntött. Koronázó része (fedele) pléhből való ; új és 
elrontja az egésznek szép hatását. (Beszterczebányai r. kath. plébánia-templom.) 
Egyéb példányok: egy festett, ékes bártfai és egy strázsai szép példány a 
XVI. századból és egyebek.

Mozsarak is voltak. Egy lőportörő 1646-ból, egy 1685-ből és egy 
XVI. századi, plasztikus díszükkel tűntek ki.

Itt említjük fel a bronzművesség hadi tárgyait: az ágyukat is, melyek
nek szép gyűjteménye volt összeállítva a várudvaron. A harmincznál több 
hírlövő-, ostrom-, várágyú több fajtája, bombavető mozsarak és minták között 
pompás példányok voltak találhatók, czímerrel, feliratokkal és egyéb dom
ború díszszel és plasztikus részletekkel (fülek, gombok stb.) a XVI—XIX-dik 
századból. Nagyszombaton már 1428-ban, Bártfán 1429-ben, Pozsonyban 1440-ben 
és a XV. és XVI. századok folyamán felső vidéki városainkban több helyütt 
dolgoztak odavaló ágyúöntők. Úgy látszik, hogy ágyúöntő-iparunk az országon 
kívül is ismeretes volt; erre vall az is, hogy Konstantinápoly ostrománál 1453-ban 
a török egyik óriási ágyúját Orbán nevű magyar öntőmester készítette.

A kisebb tárgyak közül keresztek és feszületek (egészben 4 darab) 
voltak kiállítva. Kitűntek : a feliratos XV. századi kettőskereszt, egy XIV. század
beli, s egy XVIII. századbeli feszület. A három darab tryptichon közül egy 
a XVIII. századból a szentek alakjaiért és egy a XVII. századból zománczáért 
és alakjaiért érdekelt.

A gyertyatartók, ámpolnák, kandeláberek (említetteken kívül 15 darab) 
a XVI. századtól a XIX. századig, változatos formákkal bírtak. Már a közép
korbelieknél is a fantázia sokat produkált. Példáink között egyesek simák, 
mások vésett ornamentekkel vagy czímerekkel ékesek ; néhány a XVII. század
beli késői renaissance kandeláber, a többi empire, aranyozott bronzból. 
Csillár 4 darab volt látható: egy XVI. századi, 6 gyertyatartó ággal, felül 
Szt. György alakjával; a késmárki ev. templom XVII. századi hatágú, kétfejű 
sassal, virágokkal és trombitáló alakokkal biró darabjai, és a németlipcsei

X V I .  s z á z a d b e l i  b r o n z - m o z s á r .

A M agyarországi Kárpátegyesület poprádi 
múzeumából.
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templom XVIII. századi hatágú sima bronz csillárja szintén kétfejű sassal. Művészi 
iparunk újabb történetében a gyertyatartók és csillárok alakjai árulják el legjob
ban az idegen befolyást, a mely alatt fémiparunk a renaissance kora óta állt.

Könyvtáblákon való alkalmazását a bronz — mint az arany és ezüst — anyagi 
szépségének köszöni. Könyvsarkok, pántok és kapcsok készülnek belőle és 
művészi kivitelökkel a művészi iparnak gyakran vonzó képviselői. Felemlítjük 
a XV. századi 5 drb könyvsarkot, kiállította Széchenyi Imre gróf; a győri XV. 
századi antifonarium újabb bőrkötésének egykorú bronzfoglalványát a négy 
evangélista jelvényével és középen Mária a gyermekkel; és Czobor Béla 
könyvtábladíszét, mely áttört munka, középen ugyancsak a madonna a kis
deddel (párja az előbbinek).

A bronzművességnek magasabb rendű alkotásai a figurális öntések (szobor
alakok, mellszobrok és domborművek). A kézműves mester a művészethez 
leginkább ezen a téren közeledik. Onnan is van, hogy szobrászművészek és 
ötvösök művészetük virágzása korában a szoborművet akárhányszor maguk 
öntötték és egyébként is teljesen maguk készítették el. Kiállításunkon a leg
régibb az aranyozott bronzból való románkori Mária alak volt. (Budapesti 
kegyesrendiek.)

Itt sorolhatók fel a már említett domborművű románkori keresztek és 
feszületek. A XVI-ik századot egy bronzlap: gótikus díszítmények között 
Krisztus a keresztfán és a jeruzsálemi út, és egy másik dalmácziai eredetű (?) 
relietkép keretben — a Madonnát a kisdeddel ábrázolva — képviselte. A XIV— 
XVI. századig terjedő időből e nemű tárgy nem került a kiállításra.

Mellszobrok közül a XVII. századból: I. Lipótét természetes nagyságban, 
és Batthyány Boldizsárét említjük. A XVIII. század hiányzott. A XIX. századból 
a Szentpéteri József-féle magyar férfit ábrázoló szobor és Vörömarty Mihály, 
Kisfaludy S., Berzsenyi D. ismeretlen mesterektől készült szobrai érdekeltek.

Az említett tárgyakon kívül a bronzműves ipar körébe tartozó néhány 
darabbal egészítjük ki a sorozatot. Ezek: egy kis barokk ékszerládácska bronz 
díszszel, egy nyers művü ajtókopogtató a XVI. századból, a pozsonyi mészáro
sok egykori (XVIII. századi) czéhládájának tetejére állított bika alakja és butor- 
veretek a XVIII—XIX. század (empire) 10 darab különféle bútoron.

E sorozat sok érdekeset tüntet fel; csakhogy hézagos ; de másrészt 
megint új tárgyakkal is megismertet. így tehát ipartörténetünket egy pár 
lépéssel előbbre vitte.

I I .  R é z m ű v e s s é ^ .
A bronzműves iparral rokon a rézművesség, mely a vörös és sárga 

rezet kdolgozza fel. A réznek technikai kezelhetőségében és elterjedésében 
nyilvánuló előnyöket ős időktől fogva majd mindenütt felhasználták. Önthető, 
kalapácsolható, nyújtható, sajtolható, esztergályozható stb.

A vörösrezet — röviden: rezet — említett domborithatósága kiválóan 
edénykészitésre tette alkalmassá; ezt kiállításunknak a 20 darab edény-féle 
tárgya is igazolta. Idő szerint elsők az a részben XV. századbeli aranyozott
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boldogasszonyi és XV. századbeli szintén aranyozott győri Ciborium, Krisztus 
és az apostolok mellképeivel. A XVI. századból való egy dombormű, vert 
munka, Krisztusnak poklokba való alászállása, polikrom kifestve. A többi, tárgyi 
csoportok szerint, a következő. Edények (XVI—XVIII. század): kancsók, 
csészék, borhűtők, süteményformák stb .; melyek közül egy pár XVII. század
beli török is volt. Kiemeljük a borhűtőt vert oroszlánfejekkel és fogókkal, 
melyet a brassói czéh II. József császárnak készített; a vésett munkájú vizes 
kantát 1782-ből, és a vert és vésett, Lőcsén készült hütőedényt magyar díszít
ményekkel. A vörösrezet még szentségtartó készítésére is érdemesítették 
(lőcsei plébánia templom példánya XVI. század) A czímerképek tárgyukért 
és technikájukért is érdekelnek. így az Apaffy György aranyozott és 
ezüstözött halottas czímertáblája 1666-ból, egy Apaffy-féle másik, szintén 
ezüstözött, domborított és czizelált művü czímerkép 1664-ből és egy XVII. 
századi. Egyéb domborműves munka, Szentpéteri Józseftől is volt kettő: 
Budavár bevétele 1686-ban, és Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen ; 
mindkettő századunk közepéről.

*  *  *

Sárgaréz. A rézművesség leginkább Felső-Magyarországon és Erdély
ben volt otthonos. Ez ugyan nemcsak a réz, hanem egy pár kivétellel átalában 
a fémiparra vonatkozik; mert a kézművességhez szükséges feltételek legjobban 
épen ott voltak m eg: az anyag, a városok és a gyakorlat, vagyis iskola. 
De ezt azzal kell kiegészítenünk, hogy az odavaló rézműves emlékeink na- 
gyobbára idegen befolyások hatása alatt készültek. A sárgaréz használata 
különben sokkal többféle mint akár a bronzé vagy épen a vörösrézé.

A sok fajta réztárgy között az egyháziak járnak elől. A középkori 
tárgyak rendesen simák, egyszerűek; a vésés, aranyozás gyakori. A renais
sance is felkarolja ; de itt a dekoráczió már gazdagabb és főleg a vésésnek 
rajzára helyeznek súlyt. A rézmetszést (vésést) az ötvösöknek is érteni kellett. 
A nemes fémet a tanulásban az olcsóbb réz előzte meg, s ennek nyoma a 
rézműves munkák között is észrevehető. Felszabadításánál a fiatal ötvös 
képességét rézmetszésekkel is bemutatta a czéhnek. (így még Libay Pál 
1829-ben is).

Legrégibb (Árpád-kori ?) kis könyvtáblánk is vésett díszszel bir. A román 
korból még egy aranyozott és vésett díszü kereszt is szerepelt; aranyozott 
rézből volt két románkori kereszt i s ; és meg ne feledkezzünk arról az ara
nyozott rézből készült, indákkal és sárkányokkal ékes három lábú talpazatról 
sem, mely a románkori ornament fantasztikus alkotásainak egyik kategóriáját 
jól képviselte. (Magyar Nemzeti Múzeum.) Egyéb keresztjeink már a XV. 
századon innen készültek.

Egyházi réztárgyainknak még egész sora volt látható a különféle csopor
tokban. Két XV. századi kehely, részben reliefes, részben vésett díszszel birt. 
Ugyanez időből való volt két tömjénező. A XIV—XVI. századi vegyes tiz 
darab keresztelő tál közül kiemeljük a pozsonyi városi múzeumét, magyar 
virágokkal ékeset, a XVII. századból; egy német, díszes és feliratos XVI.
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századbelit; és egy sassal és román motívumokkal biró XIV. (?) századi pél
dányt. Offet tórium tál is volt két darab; az egyiken a bűnbeesés látható. 
A káposztafalvi templom gerezdes. ciboviuma késői gót jellege daczára XVI. 
századi volt. Ereklyetartók (3 darab) a XVII. és XVIII. századból valók voltak;

és egy aranyozott provideáló szelencze kereszttel 1717-ből. A kalocsai XVIII. 
századi példány zománczfestéseért érdekelt. Ugyanez időbeli egy ezüstözött 
ámpolna pár. A gyakori réz gyertyatartók változatos alakjait 11 darab pél
dázta. Közöttük a XV. századbeli oltárra való; egynéhány álló és fali karos 
ezüstözött gyertyatartó a XVII. és XVIII. századból; egyik pedig empire kora-

A r a n y o z o t t  é s  e z ü s t ö z ö t t  v ö r ö s r é z - c z í m e r  1 6 6 6 - b ó l .

Kolozsvári evang. ref. templom.
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beli finom vésett díszitésü. A zsidó szertartásos menora áttört díszszel, és 
egy hét ágú sima tagozatú XVIII. századiak. Hat és nyolcz ágú sárgaréz 
csillárt csak két darab XVII. századbelit láttunk. Mécsesek — a XVIII. század
ból — sem hiányoztak.

E dolgok között néhol alaki gazdag változatosság fordul elő. így van ez 
az óráknál i s : mindegyik más (1. »órák« alatt alább). Hogy a sárgarezet az 
elmúlt századokban mi mindenfélére alkalmazták, azt a kiállítás egyéb tár
gyainak sorozatából is látni: volt ott pecsétnyomó, mozsár a XVIII. századból; 
ürmérték ; egy lőportartó aranyozva, »Buda« felirattal és a várostrom domború 
képével a XVII. századból; egy XVII. századi tizenhat gerezdes buzogány, 
egy domború ékitésü melegítő édény a XVII. századból; kanáltartó áttört 
díszszel, és több apró tárgy a múlt és jelen .századból.

A végére hagytuk a czéhélet érdekes maradványait, a czéhbehivó- és 
kihordó táblákat. A rozsnyói mészárosoké 1774-ből trébelt; a Lőcséről 1790-ből 
való ezüstözött; egy szintén lőcsei, vert és vésett művű 1800-ból; s több 
más, egészen a jelen század közepéig terjedő időből, régi jelleggel, de kevesebb 
művészettel bírók. Ezek legkésőbbje egy kihordó tábla; előlapján korona alatt 
kovács eszközök, hátlapján vésett felírás : »M.-Vásárhelyi Privilegizált kovács- 
czéhje, Váradi István czéhmestersége alatt készült 1855-ik évben«.

I I I .  V a s m ü v e s s é g .

A vasművességnek a kiállításon előforduló legrégibb példányai a már 
említett népvándorlási és honfoglaláskori sírleletek között előforduló tárgyak 
(kard, kengyel, kopjavas, kés, zablák, csákány, lándzsa stb.) voltak. Hogy 
elődeink a fegyverkovácsság- és a szerszámkészitéshez értettek, az kétségbe
vonhatatlan ; bár az ősmagyarok e munkásságáról egy pár kétes adaton kívül, 
mit sem tudunk. Foglalkozásaik az iparral nem voltak rokontermészetüek; 
tehát eddigelé azt sem lehet tudni, hogy fegyverzetüket maguk készítették 
volna, vagy nem-e másokkal idehaza dolgoztatták. Innen a XII. századbeli 
idegen betelepítésekig egész fémiparunk állapotáról csak a jövő kutatás vilá
gosíthat fel. II. Gejza király erdélyi szász és szepesvidéki telepítései a XIÍ. 
század közepén az ottani iparéletet erősen befolyásolták; és a külfölddel 
egyre növekedő összeköttetések is jó hatással voltak összes fémipari viszo
nyainkra. A XIII. században (sőt tán már előbb is) a kovácsoknak, lakato
soknak, kardműveseknek, késeseknek, rézműveseknek stb. előbb testületéi, 
utóbb czéhei keletkeznek. Sőt állítólag egyes téren (dróthúzás) iparunk a kül
földet is megelőzi.

Fémművességünk fejlődése különben nagyon is egyenetlen menetű volt: 
egyes időszakokról és irányokról, ipari élénkségéről emlékeink eléggé tanúskod
nak, más időből és némely iparágról az ipari fejlettségnek kevés bizonyítékát 
bírjuk. Ezt ezen a téren kétségkívül a fejlődés változatai is okozták.

Többi között a vasművesség, különösen felső magyarországi városaink
ban (Kassa, Bártfa, Lőcse, Késmárk stb.) fejlődött ki ; s ott ma is akárhány
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csúcsíves és renaissance stilü kovácsolt vastárgyra hivatkozhatunk. A XV. és
XVI. századok folyamán számos vasműves czéh alakul és kapja meg czéh- 
levelét. Ekkor a kard- és puskaművesek, a lakatosok, pánczélosok és az 
ezekkel járó kovácsok mesterségei magas fokon álltak. A török világ hatása

X V I I .  s z á z a d b e l i  e z ü s t ö z ö t t  s á r g a r é z  f a l i  g y e r t y a t a r t ó .

Hátlapja trébelt. Batthyány Iván gróf, Német-Újvár.

iparunkon is megérzik, de egyes helyeken mégis virágzik. A XVIII. század 
helylyel-közzel pompás gyümölcsöket is termett. Elég lesz, ha a kiállításra 
felhozott gazdagon díszített és remek egri két barok-kaput említjük fel. Ezek
nek messze földön párja nem akad.

M a t l r k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 22
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A történelmi kiállításon a vasművességet egyrészt a fegyverek, másrészt 
a kovácsolt (műlakatos) egyéb tárgyak képviselték. Mindkét résznek számos 
technikája számos példán volt bemutatva, úgy hogy néhány iparágat (kovács
mesterség, szerkovácsság és egy-két jelentéktelent) kivéve majdnem valamennyi 
képviselve volt.

A kulturéletnek a fegyver egyik sajátos tényezője; és pedig a véres 
emlékű hadi épugy, mint a szelidebb jellegű vadászfegyverzet. A hol úgy, mint 
Magyarországon, a háborúskodásnak és fegyverforgatásnak hosszú időkön át 
úgyszólván klasszikái földjén annyiféle elem találkozott, a hol a hadászatnak 
annyiféle formáját gyakorolták, ott a fegyverkészitésnek kifejlődöttnek kellett 
lennie. A temérdek anyagnak nagy része a nagy katasztrófák után és a török 
uralom ideje alatt elpusztult, az bizonyos; és későbben a dicső emlékezetű 
felkelések után is elveszett, vagy a mi ezzel sokáig egyet jelentett: idegen 
kézre került. Hogy mégis sok helyen mennyiféle megmaradt, azt épen a 
kiállításon lehetett látni, a hol a rejtett helyekről előkerült sok kincs között 
fegyverek és átalában hadi emlékek ily nagy mennyiségben és változattal 
voltak összegyüjthetők.

Hadi életünk múltjának e különös és vonzó színezetű tükre világos 
bizonyságot tesz a fegyverkészités fejlettségéről és a fegyver művészi értéké
nek méltatásáról. De itt nem a fegyvert, hanem a rajta alkalmazott techniká
kat helyezzük előtérbe. A hadtörténelmi emlékek fegyvereihez tartozó közel 
4000 tárgy között mindenre van példa.

A közönséges vaspléh (lemez) kovácsolására és hajlitására a vértezetek 
(sisak, mell-, hát-, kar- és láb vért) szolgáltatják a legjobb példákat. A sima 
(nem Ornamentes) példányok közül az erdélyi múzeumbeli lovas tornaalaknak 
csiszolt, részben bordázott teljes tornavértezetét, a Wilczek János gróf csiszolt 
és összeszögecselt tornasisakját a XV. századból és Ő Felségének gyűjtemé
nyéből való magyar alakú, aranyozott és színes gyűrűkkel, növényi ornamen- 
tekkel és dudorokkal mérsékletesen díszített XVI. század tornasisakokat említ
jük fel. Ide tartozik egy festett, de szintén kovácsolt tornasisak, a milyeneket 
a XVI. század elején tartott magyar tornákon használtak (az ambrasi kastélyból).

A vas domborításnak a fegyverzetben mindig előkelő hely jutott. Nehéz 
technika ez és művészi kezeket igényel. Kiállításunk egy XVI. századbeli 
tojásdad alakú pajzsa, mely akár eredeti, akár másolat legyen is, a jobbak 
közül való. Gazdag dísze domborított és aranyozással bir. Középen harczi 
jelenetet látunk; e képet széles aranyozott szalagfonadék veszi körül, mely
nek közeit grotteszk maszkok, trofeumok és gyümölcs-kötegek töltik ki. 
(Erdődy F. grófé.)

A plasztikus, de már alárendeltebb szerepű díszek egyike a vésett. E fajta 
néhány szép darab szintén felköltötte a néző figyelmét. Ezek: egy sima fél- 
gömbalaku s ellenzőjén, halánték- és nyakvértjén domboruan kivésett lomb- 
dísz-szalaggal ékes XVII. századbeli olasz sisak, a torinói kir. gyűjteményből. 
Egy másik — Nagyszebenből való — vésett művü aranyozott díszítéssel biró 
sisak a XVII. századból. A sisakból, mell- és hátvért- és pajzsból álló magyar 
hajdúvértezet Ő Felsége gyűjteményéből szintén vaslemezbe vésett és aranyo-
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zott növényi gazdag díszítéssel bír. Feketére festett alapja a díszt nagyban 
emeli. Vésett (és étetett) és aranyozott a Nagyszeben városa által kiállított 
vértezet is — félvért sisakkal — a XVII. századból. Nem épen jelentékeny volt 
néhány hard.

X V I I .  s z á z a d b e l i  f ü g g ő l á m p a ,  k o v á c s o l t  v a s b ó l ,  s z í n e s e n  b e f e s t v e .

(Nyitrai r. kath. székesegyház.

Rokon ezzel a vésett aczél munka, a melyet fegyvereken szintén alkal
maztak. Feltűnt a többi közt két darab ilyen művű pisztoly a XVI-ik szá
zadból.

2 2
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A fémmaratás vagy etetés gyenge reliefes volta miatt az előbbi csoport
hoz hasonlóan szintén a plasztikai és sík ornamentális jelleg [[között foglal 
helyet. Ez a technika a fémművességben átalában nagy kedveltségnek örven
dett. A kelet és a nyűgöt egyaránt gyakorolta. Van is mindenféle pompás 
(olasz, franczia, spanyol, német, magyar stb.) példája. Ilyen Ő Felsége gyűjte
ményéből való magyar formájú XVI. századbeli két sisak és a berlini kir. 
szertár fül-, nyak- és orrvédővel ellátott, aranyozott remek keleti sisakja 
a XVI-ik századból. Etetett munka van még egy magyar formájú XV. századi 
tárcsapajzson is érdekes figurális, növényi és állati alakok díszítésével. 
A Schwarzenberg Adolf — Győr vívójának — félvértje szalag-, hadi jel- 
vényes és alakos, aranyozott díszítésével és mély étetett munkájával tűnik 
ki. Gyakori az e nemű munka az aldbárdokon és díszpallosokon (1. a stock
holmi kir. múzeum példányát); mely Báthory István fejedelemé volt. Ide tar
tozik és több tekintetben is érdekes a II. Lajos királynak tulajdonított jvér- 
tezet és nyereg. Más fajta megint (a sok közül) a lőberendezéssel biró buzo
gány és ezeken kívül sok más.

A fegyverzetnek egy másik kedvelt és szép technikája az ezüst és arany 
tausia, a melyet szintén a kelettől tanult a nyugat. A nemes fémdróttal 
való elbánás már nehezebb dolog, azért csakis dísz- vagy értékesebb tárgya
kon alkalmazták. Ilyen kiváló darab a többi közt a Skander bég — Castriota 
György — kardja (XV. század) és az egri líceum ezüsttausiás lőportartója 
a XVII. századból. Tekintélyes példány Báthory István erdélyi fejedelem hadi 
díszvértje, kékre futtatva és keleties jellegű tausia díszítéssel. Szép Ornamen
tes volt Almássy Ede ezüsttel kivert török alkarvértje.

A díszítő eljárások között az aranyozás is nagy szerepet játszik minden
felé. Jellemző, szép példája Zrínyi Miklós keleti alakú sisakja, melynek kékesre 
futtatott alapján az arabeszkfélék aranyozása kitűnő hatású.

A hadi emlékek vasművessége közül a puskacsőkészitést sem szabad 
elfelejtenünk. A puskák, pisztolyok különféle fajtáinak technikái képviselve 
voltak egytől-egyig : az öntés, a hűzás és kovácsolás, a damaszkuszi eljárás, 
ennek maratással elérhető utánzása, a kékre, barnára futtatás. A vasöntés a 
fegyverkészités terén az ágyúcső készítésnél is szerepel. A már említett bronz
ágyuk mellett a XV—XIX. században készült számos alakú és fajtájú öntött 
vas ágyucső is emlékeztetett a háború borzadályaira. A XVI. századbeli két 
bombavető mozsár, sőt ágyúgolyók is hozzájárultak ez emlékek felidézéséhez.

Végére hagytuk a vasművességnek egy speczialitását: a drót- vagy 
lánczszövést. Ennek a drága dolognak is többféle fajtája van és külön mun
kásokat foglalkoztatott. A sok közül (122 darab pánczéling és részlet) a drót
szövetből készült és Ő Felségének gyűjteményéből való pánczélinget, mely 
Apaffy Mihályé volt; a Batthyány Ödön herczeg gyűjteményéből való és 
boglárokkal ékes XV. századbeli pompás csótárt (lótakaró); egy török pánczél
inget és ilyen lánczszövetből készült egyik kantárt emeljük ki.

*  *  *
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A vasművesség másik kategóriáját — mint említettük — a műlakatos 
vagyis kovácsolt vastárgyak képviselték.

A lakatosnak főtárgyát, a lakatot, vagy szerkezete, vagy külső alakítása, 
azaz ‘díszítése teszi érdekessé. Kiállításunkon csak az utóbbi szempont volt az 
uralkodó. Három lakatra a XVI-ik s XVII-ik századból a díszes keret, a réz- 
díszités és vésett és áttört dísz tett figyelmessé. A többi néhány darab között

X V I I .  s z á z a d b e l i  a j t ó k o p o g t a t ó .

(Pozsonyi városi múzeum.)

Ó n k a n n a ,  1 7 6 6 - b ó l .

(Kecskeméti ev. ref. templom.)

két gótikus zárlemez tűnt fel. Kulcsot is láttunk néhányat; ezek mint jelvé- 
nyék vagy czímerek szerepeltek; egyik rokoko, a másik XVI. Lajos korabeli, 
a harmadik empire.

A vasművesség másik leggyakoribb tárgya az ajtó- és ablakvasalás. 
A Beszterczebányáról való czímeres és berakott ajtó 1698-ból német renais- 
sance-jellegü lombdíszitésü áttört kovácsolt vasalással birt. Ide tartozik a 
bútorvasalás is. Ilyet mutat egy szekrény a XIV-ik századból és egyik két
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ajtós szekrény ónozott vasvereteivel. Említést érdemel egy czéhláda-vasalás és 
néhány kulcspajzs is.

Előfordulnak úgy a gótikában, mint a renaissanceban a vaslemezzel 
egészen borított ajtók is. Ilyen a kivert czímerekkel ékes; és a házi ipari cso
portban bemutatott — Pozsonyból származó — három másik darab ajtó.

A rács- és rostélyfélék szintén minden időben készültek. Példáink leg
régibb darabja egy XV. századbeli szentségházról való színesre festett kis 
rácsos ajtó. A XVI. századból semmit, a XVII. századból egy gazdagon díszes 
pecsenyesütő rostélyt; egy kis renaissance kémény-ajtócskát és egy pár ablak
rácsot az épület külsején láttunk. A XVIII. századból kagylókkal és rózsával 
ékes kis rostély; egy barokk ablakrács és egy kétszárnyu szép rácskapu 
volt kiállítva. Mindezek felett magasan állt a hevesmegyei pavillonnak már 
említett két XVIII. századi vaskapuja. Ezeket (és hasonló hazai tárgyakat) 
érdemes lett volna a történelmi kiállítás keretébe illeszteni.

A kovácsolt vas körében mindig nagy szerepet játszottak a csillárok, 
gyertyatartók, lámpák és efélék. A kiállított gyertyatartók közül említést érde
mel a bártfai és káposztafalvi templomokból való metszett pléh dekoráczió- 
val biró két karos, a XV. századból; továbbá a tizenhat gyertyás sztropkói, 
szintén XV. századi; egy pár XVIII. századbeli fali gyertyatartó és XVIII. század
beli két darab, csiszolt vasból. Csillárok: úgy a részeiben aranyozott, pléhből 
való és festett feliratos szmrecsánybeli 1668-ból; mint a XVII. századi dovallói, 
művészi konczepczió híján voltak. Jobban vonzott a nyitrai függő lámpa 
kovácsolt vasból és pléhből, pléh virágdíszszel, színezve a XVII. századból • 
és az ennél is díszesebb, de hasoló jellegű másik. Másik két kecses darab a XVII. 
és XVIII. századból való. A trencséni kegyesrendiek lámpatartóján, főleg a 
vasvázon alkalmazott vékony lemez díszben nyilvánuló rokoko jelleg érdekelt.

A XVI. és XVII. század vasművessége a kovácsolást ajtókopogtatók 
készítésénél is alkalmazza. Legszebbek azonban azok a példák, melyeken 
vágott vagy vésett dísz is előfordul. Ilyen például a Könyöki Józsefé XVI. 
századi, vagy a delfint ábrázoló XVII. századbeli ajtó kopogtatója. A ková
csolásnak csinos példányai: a soproni múzeumból való kissé nehézkes alakí
tásban szárnyas griffet és három női alakot ábrázoló XVII. századi befestett 
és az ugyanazon időbeli és szintén Sopronból való, női alakot ábrázoló 
amannál egyszerűbb ajtókopogtatók. Csinos ónozott kopogtató volt egy csúcs
íves stilü. De legérdekesebb mégis a kassai dómból való: csúcsíves jellegű 
lombdíszszel s fogóján sárkánynyal. Többé-kevésbbé sikerült darabot még 
néhányat találtunk.

Nem érdek nélkül valók a czéhjelvények sem ; igy a pozsonvi kovácsoké 
1793-ból, és a másik: aranyozott vaskulcs alakjában a XVIII. századból.

Kovácsolt vastárgy ezeken kívül még egyébféle is volt, s közöttük 
sikerült darabok. Például a XVIII. századi konzolok; egy domborított rozetta; 
egy XVII. századbeli vésett fiókkihuzó; a Wilczek János gróf polikrom és 
magyaros jellegű (?) növény-ornamentekkel ékes XVII. századbeli kis kredencz 
vagy mosdóasztal féle tárgya; egy színezett kovácsczégér, a patkókat tartó 
érdekes részszel; és több más kisebb tárgy. Külön említést érdemel egy vetélő,
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arany és ezüst tausiával, mely a hagyomány szerint Zrínyi Ilonáé volt; és egy
XVII. századbeli ingaóra vasból, festett díszszel, a késmárki Tököly várból. 

Vasművességünk emlékein végignézve feltűnik, hogy a XVI. és XVIII.
század eléggé van képviselve, de a renaissance és korábbi időbeli emlékek 
hiányoztak. Eperjes, Lőcse, Pozsony, Kassa, Bártfa stb. itt bizonyosan kisegít
hettek volna.

I V .  Ó l o m .
Az ólom a fémművességben alkalmazva igen, de önállóan keveset sze

repel. Könnyen önthető, puha és súlyos anyaga sajátos stilisztikai nehézségeket 
gördít az alakítás elé; de másrészt az anyagot nem tartották elég értékesnek, 
hogy feldolgozásával sokat foglalkoztak volna. Könnyen is romlik szakad és 
görbül; ez mind hátránya, és igy a művészi ipar terén is csak mellékes sze
repe volt. Művészi kezek között kivételesen lesz belőle valami, de ez ritka 
eset. És manapság az ólomnak csakis kémiai feldolgozásoknál és a technikai 
iparban veszik hasznát.

Kiállításunkon mindössze tiz darab ólomtárgyat számlálhattunk össze; s 
csak a XVII—XVIII. századokból. Legkoraibb darabunk a várőrségi ólom- 
foglalatu lámpás a XVI. századból (?), utána következik a Halottas czímer- 
tábla a Széchy czímerrel 1625-ből; és másik kettő a Drugeth czímerekkel a
XVIII. századból. XVII. századi — 1690-ből — való egy tányér vésett felírással. 
A többi későbbi: az emlékérem Verantius esztergomi érsek mellképével; és a 
feszület, melynek sziklákat példázó talapzatán a térdelő Máriát látjuk; állítólag 
Donner Rafael műve. Különös zamatu alkotások az ólomöntésü gyet tyatartók 
egy-egy huszár álló alakjával, melyeket Szendrei J. Konstantinápolyból Széchényi 
Ödön gróftól hozott el; s állítólag II. Rákóczi Ferenczéi voltak Rodostóban.

V .  Ó n

Az ón anyagát önállóan — a bronzhoz való használatán kívül — úgy 
az ó-kor, mint a középkor csak alig használta. De már a késői középkorban 
és a renaissanceben annál inkább használatos ; a mikor is majdnem kizárólag 
edények készülnek belőle. A czéhvilág nagy mértékben használja az ónt és 
nagy változattal alakítja belőle kancsóit, kannáit, kupáit, tálait. Ez öntött 
edények vagy egészen simák, vagy vésettek és feliratokkal, czímerekkel, jel
vényekkel, növényi és egyéb díszszel bírnak. Fogantyúik, öntő csöveik, talpaik 
ugyancsak ónból vannak öntve és ezeken a fantázia a figurális motívumokat 
előszeretettel használta.

így volt ez Magyarországon is, hová az edények használata a czéhbeli 
viszonyokkal együtt idegenből került. A XVI. századnak új eleme e téren 
a domborműves öntés, a mit az ón anyagának öntésre való alkalmatosság 
nagyban előmozdított. Nálunk készült ily féle reliefes edényekről nincsen tudo
másunk s a kiállításon sem voltak láthatók. Feltűnő az ónedényeknek majd
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mindenfelé előforduló egyforma jellege. Mintha mindenütt ugyanazon formák 
után dolgoztak volna. A kiállítás edény példányai (50 dbnál több) is erre vallottak.

Formára nézve hengeralakuak, négy-, hat- és nyolczszögletesek és több
nyire — bár nem mindig — fedelesek: kupák, kancsók és kannák, serlegek. 
A vésett dekoráczió rendszerint szerény. Szinte ritkaság, ha valamelyik úgy 
mint egyik XVII. századbeli fedeles kancsó, peremén és fedelén ponczolt párta- 
diszszel bir. Gyakori nálunk is a vésett czímer, a jelvény, monogram és 
felirat, mely utóbbiak révén a provenienczia tekintetében kapunk felvilágosítást.

A kiállítottak mind a XVII. és XVIII. századból valók. A sok közül 
kiemelünk egy a négyszögletes ónpalaczkot 1685-ből, felirattal, lovas alakkal és 
koszorúba foglalt, koronázott, nyilat tartó sphinxszel; egy fedeles kupát, füllel 
lődik. Egyes korszakoknak, mint a XVII-ik századnak fényűzése magyaráz- 
és kiöntő 'csővel 1743-ból, mely az eperjesi kovácsoké volt; és egy másik a 
XVIII. századbeli fedeles kupát, testén magyaros Ízlésű virágokkal; egy a kancsót, 
fedelén pajzsot tartó oroszlánnal, a XVII. századból; csizmaalaku XVIII. századi 
edényt magyaros zsinórzással; négyszögletű kulacsot a XVII. századból, bevé
sett virágdíszszel; sajátságos rajta az edény kontúrjainak csavart fénylő dróttal 
való kirakása. Gyakori az érmekkel díszített kancsó is ; ilyenek az 1694-ből 
való egyik, egy 1770-ből való másik kancsó, és több más edény.

Az ónt jó tulajdonságai használati edények készítésére is nagyon alkal
massá tette. Nagyapáink ónedényei még sok helyütt ma is megvannak ; bár 
ebből a legtöbb elpusztult. Kiállítva voltak: közönséges tányérok, tálak, sótartók, 
csemege-tálak, stb. a múlt századból.

Az ónnak egyik alárendeltebb alkalmazását a bútorok berakásánál látjuk. 
Ilyen volt a XVII. század végéről való egyik szekrényke és egy Íróasztal a 
XVIII. századból, sárgaréz, teknőcz és ónintarsziával. A franczia Boulle-féle 
munkáknál ez szokásos.

Az ónművesség mint külön iparág ma úgyszólván teljesen megszűnt. 
Emlékei jó időket elevenítenek fel, s minden alkalommal az anyagnak szép
ségét dokumentálják.

V I .  Ö t v ö s s é g .
A történelmi kiállításnak legszembeötlőbb, leghatásosabb részei kétség

telenül az ötvöstárgyakból alkotott csoportok voltak. A fénylő arany, ezüst, 
az ékkövek, gyöngy, a zománcz és egyéb drága anyag pompájának hatása 
biztos. De a hatásnak az anyagon kívül más tényezői is vannak; és ezek 
első sorban az ipari és művészi alakítás. A tartalmat, a hozzánk való vonat
kozást, magában a tárgyban keressük; de magasabbrendü kielégítést találunk 
benne és jobbnak találjuk azt, ha alkotója a forma által a jó és értékes 
anyagból a szükségesnél többet tudott csinálni és technikai megdolgozással, 
ékitéssel használati jelentősége mellett a művészet körébe emelte.

Az ötvösségnek tág birodalmában sokféle jelentőséggel találkozunk; de 
a legelső mindenesetre az, hogy a művészethez való viszony a legkisebb 
ötvöstárgyon is kifejezésre jut. Igazi művészi ipar ez az ötvösség ; és a régi
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idők iparosai kétségkívül meg is érdemelték a mester nevet, melylyel őket 
ma is illetjük; mert az ötvös igazi mester volt a szakmájában. Az ötvös
mester átalában az értékes fémek (arany, ezüst, bronz) kiolvasztását, feldol
gozását maga végezte; értett a véséshez, trébeléshez, czizelláláshoz, filigránt 
is készített, zománczozott, jártas volt a drágakövek és azoknak alkalmazása 
körül; szóval sokoldalú iparos volt. Erre nézve az ötvösségnek légió számra 
menő tárgyai mind meg annyi bizonyíték. Ipari művészet csak ily feltételek 
alatt fejlődhetik. Azt lehet mondani, hogy a régi időkben az ötvösség úgy
szólván az összes művészetek iskolája volt.

Magyarországon az ötvösségnek tág tere volt; a hol annyi ékszer, házi 
eszköz, fegyver, lószerszám és sok más fémtárgy készült, ott az ipar is fej
lődik. Egyes korszakoknak, mint a XVII-ik századnak fényűzése magyaráz
hatja meg, hogy »nincs az országban valamire való város, hol ötvösczéh ne 
lett volna« (Ballagi). Már a XV-ik században is szép gyümölcsöket terem 
ötvösségünk; de már a XVI. és XVII-ik században magas fokon állt és kül
földön is hire volt. Az ötvösök czéhei tekintélyben elől járnak; városi taná
csosok, bírák kerülnek ki soraikból. így van ez Kassán, Lőcsén, Nagy- 
Szebenben, Brassón, Gyulafehérvárott, Váradon, Kolozsvárott stb. Deák Farkas 
szerint »Magyarországon a XV—XVII. századokban egészen 1660-ig az arany- 
és ezüstművesség leghatalmasabb Kolozsvárott volt, mert 1453-tól a jelzett 
határidőig, tehát 200 év alatt, több mint 400 arany- és ezüstműves nevét 
szedtem össze, mely számmal egy város sem dicsekedhetik«. A fejedelmek 
is sokat dolgoztattak itt. Brassóban a XVII-ik század első felében mindenféle 
fémművesség nagyban megvolt (ekkor jön Kecskeméti Péter) ; sőt itt tovább 
is tart a virágzás, mint sok más helyen. Csak a XVIII-ik század közepe táján 
kezdődik a hanyatlás (másutt már a század elején, sőt korábban is). Az 
erdélyi zománcz kitűnő mestere a brassói Zomor vagy Zemer =  Sommer 
Mihály; nála tanult Kecskeméti Péter is. Hires a brassói, de Lőcsén született 
és a domborművet kedvelő Hann Sebestyén és Sthin mester; a pécsi Elek ; 
a lőcsei Szilassy János a XVIII-ik század második felében és mások. Kétséget 
nem szenved, hogy magyar ötvösségünkre nagy hatással volt a külföldi össze
köttetés is. Például az augsburgi és magyar ötvösök közt már a XVI-ik 
század eleje óta szoros viszony áll fenn. Ezt a felső vidéki Thurzók a német 
Fuggerekkel való közeli rokonság és az is okozta, hogy e családok hosszabb 
időn át együtt bírták a magyar bányák egy részét.

A már említett Kecskeméti Péter, a kit a »Drágakövekről és az ötvös
ségről« reánk maradt kézirata nyomán ismerünk közelebbről, a XVII-ik szá
zadban élt és vándorlásai közben sok helyütt megfordulva, számos mesterrel 
érintkezett, a kiknek technikáit eltanulta és fenn is tartotta. Ballagi Aladár, a 
kézirat hivatott publikálója, ezt irja ró la: »Kiváló értéket kölcsönöz Kecs
keméti művének az, hogy a magyar ötvösműipar virágzása fénykorában 
1644—1671-ig íratott. Becsessé teszi továbbá az, hogy a szerző minden 
műipari eljárásmód titkának urát adja. Történelmi jegyzeteiből tudjuk meg, 
hogy Kecskeméti a XVII. században hazánkban fennállott különféle műgyakor
lattal biró valamennyi nevezetes helyen megfordult, s ötvöskönyvében meg
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örökítette a legkülönfélébb és legritkább technikákat. Pályáját Kecskeméten 
(innen a neve) mint török hódoltsági úgynevezett »parasztötvös« kezdette; 
aztán az erdélyi szászok két legnevezetesebb ipartelepére, Nagy-Szebenbe, 
majd Brassóba megy; onnét a fejedelmi székhely, Gyulafehérvár felé veszi 
útját, s Kolozsvárt, Erdély legélénkebb magyar és szász ötvösműgyakorlatu 
városában szolgál több mesternél; majd ismét a hódoltság szélére, Várad 
magyar ötvösei közé vetődik, s végzi pályáját Kassán, hol a szepesi szász, a 
sárosi német-tót, a halicsi lengyel s a tiszáninneni magyar »parasztötvösök« 
űzik mesterségüket. Ha mindehhez hozzáveszszük, hogy német, holland s török 
ötvösök technikáiba is bepillantott, bízvást mondhatjuk, hogy szerzőnk Magyar- 
ország területén a XVII. században virágzott ötvös-iparművészet minden 
árnyalatának megőrizte egy-egy vonását.«

Míg a középkornak ötvössége kiválóan egyházi jellegű, addig a renais- 
sancenak világias felfogása a művészeteket megváltoztatva, ötvösségével a 
világi pompát is szolgálja. A templom most is pártfogója a művészi iparnak, 
de nem annyira, mint a középkorban. Az új irány új formavilága a változást 
még erősebben éreztette, sőt sok tekintetben az anyagnak használata is más 
lett. Az ötvösség ezt természetesen szintén megérezte s ezért sok egészen 
újat alkotott. Technikák is változnak és átalakulnak és itt az érintkezésben 
számos érdekes jelenség áll elő. Minderre hazánkban is számos példát találunk.

Hogy a technikák — öntés, trébelés, domborítás, vésés, étetés, cizellálás 
stb. — mindenütt ugyanazok, az természetes, de már nem mindenütt vannak 
egyformán felhasználva és kombinálva. Ez pedig már nemzeti különbségeket 
teremt. Itt van például a drótzománcz és az erdélyi zománcz technikája. 
A trébelés a közép- és renaissance-korban mindjobban terjed és fejlődik, de 
az öntés hátrányára. Megesik, hogy a késői időben a korábbi technikával úgy 
bánnak e), mint azt ezelőtt nem tették. Ha pedig az időkülönbségek még a 
formális részben is kifejezésre jutnak, akkor oly vegyes jellegű alkotások 
állanak elő, mint nálunk is a XV., sőt XVI. századnak még mindig gótikus 
(!) jellegű ötvösművei. Főleg a részletek folytán sajátságos stilisztikai ellentét 
jön létre, mely gyakran igen kedves. A gótika naturalizmusa a növényi orna- 
mentben, a renaissance pedig a figurális részben és az új szellemben nyil
vánul. Ötvösségünkben is minderre sok példa van. Például a fraknói kincs
tárnak Chrysopras serlege, a nagyszalóki XVI. századi (csúcsíves alakitásu, 
renaissance díszítésű) kehely; és ily ugrásokra mint elsőrendű példa, a 
Mátyás király-féle esztergomi kálvária, a melyen a részletek minden átmenet 
nélkül egymás mellett annál jobban feltűnnek; s több más.

A barokk és az utána következő idők az ötvösségnek még kedveztek 
ugyan, de távolról sem annyira, mint az előző idők. Művelték valamennyi 
technikát ekkor is, de az igények mások, a formaváltozás sem kedvez az 
ötvösségnek s így ez egész Európában hanyatlófélben van. A XVIII. század 
művészete az apró ötvöstárgyakat kapja fel: az órákat, szelenczéket és a 
rokoko-világ több apróságait; azonkívül persze a világítási eszközöket, bútor- 
terveket stb. A napóleoni idők az empire hamis klassziczitásával nem sok 
művészit produkálhatott. Ez az ötvösségnek legutolsó számbavehető szaka
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sza. Hazánkban minderre elég példa maradt, a mint arról a kiállításon is meg
győződhettünk.

*  *  *

Az ötvösségnek birodalma három főrészre osztható. Az első az arany 
és ezüst anyagi csoportja, a második a zománczolás művészetének csoportja 
és a harmadik a drágaköveknek és a gyöngynek az ékszerekkel alkotott cso
portja. Mind a három összefügg egymással; de mind a három megáll külön 
egymás mellett is. Jelentésünkben is : A) az arany és ezüst tárgyakban nyil
vánuló ötvösipart; B) a zománczművészetet és C) a drágaköves és zomán- 
czos ékszeripart teszszük megbeszélés tárgyává.

A) Arany és ezüst.

Az arany és ezüst anyagának előnyei és az ezzel járó értéke okozta, 
hogy e fémek ősidők óta mint nemes fémek első helyen állanak. Az arany 
jelképe a menyei tiszta elemnek, a legdrágábbnak, a melyben az Isten lako
zik. Ez a felfogás aranyozza be az első templomok menyezeteit, a középkor 
festett szent alakjainak hátterét, a fejőket és alakjukat körülvevő nimbuszt 
és glóriát. A mi a templomban a felfogáshoz közel áll, az csak aranyból (és 
későbben ezüstből is) lehet. Az aranynak védőszentje szent Eligius, mert 
aranyműves volt.

Mi sem természetesebb tehát, minthogy az ötvösség az egyháznak nagyon 
sokat köszön. Valamennyi egyházi szertartásos fémedény aranyból és ezüstből, 
vagy legalább bronzból való. Innen van az, hogy Ötvöstárgyak kiállításán az 
egyházi tárgyak oly nagy számban vannak. Sorba veszszük azokat.

Kelyhék. A XIV. századnál régebbi kelyhek a kiállításon nem voltak. 
(Egyéb ötvösművek igen, de ezekről később.) 150-nél több kiállított példányunk 
között számos kiváló alkotás találkozott, a forma, alakítás, dekoráczió és 
technika is — sok váriáczióban. Hazánkban a középkor vége felé a gótikus 
időben, de még sokkal későbben is, a díszítésnek főleg két módja volt: a filigrán 
(drótmű) és a filigránzománcz. Mind a két határozott jellegű díszítés — 
módra kiállításunkon számos pompás példát találhattunk. Itt volt a pozsonyi 
ferenczieknek Telegdy-féle filigránzománczos kelyhe ; a szintén pozsonyi 
filigránzománczos és kövekkel ékes Pethe László-féle 1516-ból; a győri szé
kesegyház kincstárának filigránzománczos XVI. századbeli Telegdy-Czapi-féle 
kelyhe ; az ugyancsak a pozsonyi ferenczieknek áttört művü, kosarán fonatos 
alapon vésett, növény és egyéb díszü kelye a XVI—XVII. századból; a győri 
püspöki kápolna aranyozott ezüst, részben áttört művü, gazdag filigrán díszszel 
biró XV. századi; a Khuen-Héderváry-féle aranyozott ezüst, hat karéjos talpú, 
áttört díszü a XVII. századból; a szepes-szombati r. k. templomnak gombján 
és kosarán gazdag áttört növénydíszszel biró XVI. századi példánya, és több 
más kehely. Filigrán müvüek: a mohácsi templom gazdag díszü kelyhe 
a XV. század elejéről; a simontornyai ferencziek aranyozott, patenáján 
czímeres XV. századi ; a szepesi templom drót gránátokkal kirakott rozettás
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XVI. századi; az esztergomi kincstár filigránnal borított kelyhei a XV. szá
zadból. Filigránzománczosak : a győri a XV. századból; a kövekkel is kirakott 
és áttört gyulafehérvári (XV. század) ; a pozsonyi ferencziek u. n. »Egri« 
ezüst kelyhe (XV. század); a trencséni templomi 1498-ból; a XV. századi 
kecskeméti; a XVI. századbeli szepesi, a magyar czímerrel; a kassai templom 
XV. századija ; a szepesi templom Pethe Márton-féle kelyhe a XV. századból 
és több más. Zománczos példányok: a XV. századi három kassai zománcz- 
képekkel, betűkkel és zománczolt virágokkal; a hajniki, zöld zománczu 
a XVI. századból; a gróf Erdődyé, kék és zöld áttetsző zománczos, tipikus, 
mely hajdan Bakócz Tamásé volt; a garam-szentkereszti XV. századi ; a győri 
»koronakehely« ; a Suki Benedek-féle Esztergomból; a Szilassi János készí
tette hat zománczképes, XVIII. századbeli aranyozott Lőcséről ; a festett 
zománczu, 1753-ból való kolozsvári r. k. templomé, stb. A vésett művitek 
közül felemlítjük a vert és vésett művü beneit 1591-ből; a vésüzött díszü 
pécsi kehelyt a XVIII. századból. A dombormüviiek közül: az esztergomi 
XVIII. századi; a kecskeméti XVIII. századi; a pécsi 1775-ből való czímeres 
és végül Szentpétervnek 1848-ban készült domborműves aranyozott kelyhét. 
Stílusokra nézve a gótika, valamint a renaissance és gótika keveréke, sőt 
a bárok is képviselve volt. Az utóbbiak közül való : a Császka Gy.-féle, zomán
czos képekkel, kövekkel kirakva, a XVIII. századból; a pozsonyi ev. líceum
XVII. századi kelyhe ; a kecskeméti és a trencséni XVII. századiak. Sőt empire 
időbeli is volt: a budapesti kegyesrendiek aranyozott kelyhe.

A fényes gyűjtemény újólag azt bizonyította, hogy a magyar kelyhek 
ötvösművességünknek külön kimagasló csoportját képezik; és ez különösen 
a XV. és XVI. századiakra nézve áll.

A kehelyhez közel áll a csésze (paténa). A kiállítottak majd mind világi 
czélokra valók. A Fraknóról való aranyozott talpas, zománcz ornamentekkel 
díszes, XVI. századbeli; a miskolczi ref. templomnak aranyozott ezüstből való 
feliratos és czímeres két darabja Kállay M. kassai ötvösmester művei 1649-ből. 
Hann Sebestyéntől is volt (Nagy-Szebenből) fedeles, benne az utolsó vacsora 
domborműben; a Teleky grófé Kolozsvárról, ezüst, részben aranyozott két- 
füles XVII. századbeli és karéjos antik pénzekkel van kirakva; erre a 
kelyhek, serlegek, kannák között is számos példa van. Figyelmet érdemelt 
a valamikor árpádkorinak tartott ernesztházai leletnek hat darab ezüst csészéje 
is. Alakra nézve van itt kerek, hatszögletes ; a technikák szintén többfélék, 
de a plasztikai elemnek csak mérsékelt alkalmazásával találkozunk.

A tálak és tányérok közül szintén többféle czélu, alakú, díszítésű és 
technikájú került össze. Kiemeljük a miskolczi ref. templom, részben aranyo
zott ezüst úrasztala tálát, vert és vésett, gyümölcs és kagyló motivumos 
eredeti díszszel, mely Kecskeméti P. kezét dicséri. A Pejacsevich M. grófnő 
tála, hozzávaló füles kancsóval, szélén étetett arabeszkjeivel és nyolcz dombor
műves medaillonnal, a XVI. századból való. A domborművesek közül a csata 
ábrázolásával díszes, XVII. századból való fraknóit említjük. Tányérok (kenyér
osztó) : a bekarczolt díszszel ékes 1647-ből, hatszögletes a gróf Andrássy 
Gézáé: peremén kivert virágfüzérrel és kettős czímerrel 1696-ból; néhány
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X V I I .  s z á z a d b e l i  f e d e l e s  p o h á r ,  t ü r k i s z e k k e l  
é k í t v e .

(Esterházy Pál herczeg fraknói kincstára.)

F e d e l e s  k a n n a ;  e z ü s t ,  1 6 3 1 - b ő l .

(Debreczeni ev. ref. templom.)

XVII. századi nyolczszögletes, virágdíszszel; és sok más. Feltűnt, hogy vala
mennyi a XVII. és XVIII. századokból való; a mi nem azt jelenti, hogy más 
időkben ilyenek nem készültek volna, hanem inkább azt, hogy ez időbeli 
eme tárgyak az ötvösségnek egy sajátos csoportját alkotják.
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Templomi tárgyaink közül: ezüst és aranyozott, csinos únnutatók egész 
sorozata volt kiállítva. Itt a XV—XVIII. századok voltak képviselve. A vegyes 
jellegűek közül valók: a két iglói, aranyozott gótikus és renaissance dísz
szel, és az esztergomi kincstár egyik úrmutatója. Zománczos medaillono- 
kat látunk a kassai orsolyaszűzek úrmutatóján, mely Szilassi János lőcsei 
ötvös munkája 1767-ből; vert művü az Andrássy Géza gróf gyümölcsökkel 
díszített úrmutatója a XVIII. századból. Vésés és plasztika természetesen szin
tén előfordul. Az úrmutatók alakja a gót középkorban sajátságos felfogásról 
tanúskodik. Alaki megoldásuk nem szerencsés. Gyakran el van hibázva az 
egész; a czéltalan architektúra túltömött. A renaissance más alakot használt: 
a sugárzó napot (!), a mely forma a későbbi korban szintén túlzásokra veze
tett, s a bárokban gyakran szörnyűségeket produkált. Egyházaink és az újabb 
készítmények ma is tanúskodnak erről.

A Ciboriumok 10 darabja között szintén vésett, trébelt, áttört, öntött 
plasztikus, zománczozott és filigrános, időre nézve pedig a XVI—XVIII. szá
zadokból származó példányokat láttunk.

A templomi szertartások kisebb tárgyai között az iparművészeti muzeum 
ezüst szentelt víztartóját említjük; vert díszítéssel bir, (Szűz Mária a gyermek 
Jézussal, három szárnyas angyalfő tulipánok között) és Weigl Bertalan sel- 
meczbányai ötvös munkája a XVII. századból. Egy csinos gyömbértartó is 
feltűnt, szerpentinből, aranyozott fedéllel, a XVII. századi Hann Sebestyéntől. 
(Bánffy György gróf tulajdona.) Szentelt vizhintő, füszertartó, keresztelő edény, 
czedrusalma - tartó, kenyértartó, flagellum, tömjéntartók és tömjénezök között 
egyik-másik darabra munkája tett figyelmessé; így a XVIII. századi lithurgikus 
(mutató) kéz, filigrán, nem csavart sodronyból, mely Császka György érsek 
tulajdona.

Nagyobb érdeküek voltak a keresztek és feszületek. Kora és érdeke a 
többi felé helyezi az esztergomi főegyház kincstárának aranyozott ezüst, 
filigrándíszitéssel ékes királyi koronázási eskükeresztjét. (Árpádkori?) Tetszett 
a Beszterczebánya városától kiállított, ágas-bogas fát utánzó, talpán virágok
kal ékes és fiiigránzománcz nyomaival biró XV. századbeli oltárkereszt. 
A kereszteket néha kristályból is készítették, ilyen az esztergomi kincstár 
aranyozott ezüstfoglalványnyal biró 1607. évi példánya. Egynémelyiken archi
tektúrái részletek is fordulnak elő; például Bubics Zsigmond püspöknek, 
részben aranyozott templomi keresztjén, melynek dekorativ fülkéiben szobrocs
kák állanak; a kereszt liliomformában végződik, s az evangélisták jelvényeivel 
bir ; elől feszület van, hátul Mária a gyermek Jézussal. (XV. század.) Ereklye
tartó mellkereszt is vo lt: a nyitrai székesegyház aranyos, vésett figurális és 
zománczdíszü darabja a XVII. századból. Hasonló az egri kincstár ereklye
tartó püspöki mellkeresztje (formalium): aranyozott ezüst, az angyali üdvöz
letét és a sírban álló Krisztust ábrázoló domborművekkel, a XV. századból. 
Feltűnt a többi között egy pár szép pacificale is: a XVI. századi aranyozott 
ezüstből készült, zománczczal és álékkövekkel díszes nagymegyeri (Pozsonym.); 
a XVII. század végéről való, részben áttört filigrán díszü feliratos puchói 
(Trencsénm.); és a részben aranyozott, talpán szentek mellképeivel és a feszü
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let körül négy angyalfővel díszített XVII. századi példány a trencséni kegyes
rendiek templomából.

Ereklyetartók. Az ereklyetartók az ötvösségnek legérdekesebb emlékei 
közé tartoznak. A vallásos középkorban az ereklyék nagy tiszteletben álltak, 
azért tartóiknak művészi alakítására nagy gondot fordítottak. S tényleg min
den alakjára számos érdekes példa maradt fenn. Volt oltárra helyezhető, 
függő, körülhordozható, kicsiny, nagy.

K a n c s ó  ; e z ü s t ,  r é s z b e n  a r a n y ;  
1 6 3 5 - b ő l .

(Szikszói ev. ref. templom.)

F e d e l e s  k a n c s ó ; e z ü s t ,  r é s z b e n  a r a n y ,  
1 6 4 2 - b ő l .

(Kecskeméti ev. ref. templom.)

Az ostensoriumba vagy monstrancziába, keresztbe (pacificale), mutatókba 
helyezett ereklyék foglalványai a közönségesek; de voltak önálló és művészi
leg megoldott alakitásu ereklyetartók is. Ezek a sarkofagok, szekrényfélék, 
ládák és tokok, táblák (lipsanotheca, hierotheca), szelenczék, szoboralakok 
(imago), kar- vagy kézalakuak, épületformájuak (kápolnák, templomok formá
jára). Kiválók a mellszobor alakúak (hermák) vagy a fejek craniumok, a 
milyenek úgy a külföldön mint nálunk is vannak. E vegyesformáju ereklye
tartófélék az ötvösség majd minden technikájának felhasználásával rendesen 
a legdrágább fémből készültek.



3 5 2

Kiállításunkon a legtekintélyesebb a Szent Simeon zárai aranyozott ezüst 
koporsójának galvanoplasztikai utánzata és Szent László fejereklyetavtója. 
Az első helyen említett az ilyen hasonló fémtárgyak legnagyobbika. Középkori 
ereklyetartó láda ez is, mint hozzá hasonló sok kisebb. Bennünket mint 
Nagy Lajos idejéből való emlék érdekel, mert 1380-ban készült, Erzsébet, 
Nagy Lajos hitvese rendeletére. Készítője Milánói Ferencz ötvös volt. A koporsó 
teljesen domborművekkel van borítva, melyek történetileg és technikailag is 
érdekesek. Egyéb dísze növények- és czímerekből állt. Szent László hermája 
a győri székesegyházból, a király életnagyságu aranyozott mellszobrában a 
szoborművészet és ötvösség egyesítésének érdekes példáját mutatja. A mell
szobor palástja talán legrégibb filigránzománczos emlékünk. 1500 körül készül
hetett. Öntött, vert és vésett munka.

Két másik herma ezüstből : Szent Ignácz és Szent Ferencz mellképe a
XVIII. századból, művészi szempontból alig jön tekintetbe; mindkettő a 
kegyesrendiek trencséni templomából való. A XV. századból való az érsek- 
újvári Ferenczrendieknek részben aranyozott ezüst ereklyetartó keresztje. Érdekes 
az Elek Gusztávnétól kiállított ezüstfeszület is, mely Pázmány Péteré volt.

Az egyéb alakok közül felemlítjük a capsulákat, könyvet példázókat: az 
erdélyi Muzeum-egylet XVII. századi ezüstpéldánya (Szent György domború 
alakjával); a kereszteket, mutatókat, pl. a trencséni kegyesrendieké : kis osten- 
sorium alakban ezüst filigránnal díszítve a XVII. századból; a medaillon alaku- 
akat, mint egy XVII. századi, ezüstből vésett díszszel és egy pax alakú, 
mindkettő szintén onnan. A zománcz technika természetesen szintén többször 
előfordul: igy az iglói r. k. plébánia templom aranyozott keresztjén, a XV. 
századból. Trébelés, vésés és különféle más technika szintén gyakori.

Dypticlion, az esztergomi kincstárbeli volt érdekes: részben aranyozott 
ezüstlapon vésett képekkel díszes, 1510-ből.

Házi oltárkák: a Kassa városáé a XVI., és a Batthyány-Strattmann 
herczegé (Körmendről) a XVIII. századból voltak kiállítva; mindkettő dom
borműves.

Az egyház tárgyai között aránylag legkevesebb a pásztorbot. A kiállított 
példányok közül: az esztergomi aranyozott, XVI. századbeli Kutassy-féle; 
a Kassa városa részéről küldött, arany alapú, ezüst filigrános a XVIII. szá
zadból ; a szepesi székesegyház ezüst példánya a XVI. századból, görbüle
tében Szent Mártonnal és a koldussal; a győri székesegyház kincstárabeli 
filigrános és kövekkel ékes a XVIII. századból; és a nyitrai székesegyház 
renaissance Ízlésű, részben aranyozott, Mária és a kis Jézus alakjaival és a 
Perényi püspök czímerével ékesített XVI. századbeli pásztorbot tűnt ki.

Az egyházi öltönyökhöz tartozó kapcsok, csatok (formálé-k), pectorálék 
az ötvösségnek szintén bő alkalmat adtak a pompa kifejtésére. A Plnviale- 
csatok nyolcz darabja a XV—XVII. századból való; a két darab pectorale 
XVII. századi; és a bécsi Oesterr. Museumból való pompás csat a XVI. századból 
való volt. E tárgyak már az ékszerhez tartoznak, mint fémproduktumok tehát 
kevésbbé jelentősek ; de ennél nagyobb szerepe van rajtuk a zománcznak és 
a drágaköveknek.
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J o g a r ,  e z ü s t ,  r é s z b e n  a r a n y o z 
v a ,  a  s o p r o n i  p o l g á r m e s t e r é  

v o l t .
(Sopronvárosi muzeum.)

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 23

A s z t a l d í s z ,  e z ü s t ,  r é s z b e n  a r a n y o z v a  ; X V I I I .  s z á z a d .  I I I .  K á r o l y n a k  

S e l m e c z e n  t e t t  l á t o g a t á s a  a l k a l m á v a l  k é s z ü l t .

(Lahoczky Pál, Beszterczebánya.)
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Külön csoportot képeztek az izraelita egyházi szertartásos fémtárgyak: 
a Thoratáblák, Thoramutatók és a Thorafölszerelés egyéb darabjai. A táblák 
rendszerintdomboru művüek, a mutatók domboruak filigrán vagy áttört 
díszüek. Kiállított darabjaink a XVII. századtól a XIX. századig terjedő időből 
valók voltak.

A serlegekkel egyszerre világi térre lépünk. Más itt a szükséglet, a czél, 
és mások a fantázia nyilvánulásai is. A serleg a díszedények sorába tartozik; 
akárhányszor a használatból ki van zárva, csakis a pompa, a gazdagság 
kifejtésére, bemutatására szolgál akkor is, mikor ajándékképen adják. A serleg, 
mint a billikom az ünnepiség egyik kifejezője.

Formára nézve nagy itt a változat; úgy az edény alakja, mint részeinek 
tagozása sokféle lehet: talpas, fedeles, hólyagos, egyes és kettős, stb. és a díszítés 
is a fantáziának tág teret nyit. Kedvelt tárgya is ezért a serleg az ötvösöknek. 
A kiállításnak 40 pompás serlege magában egy kis kiállítást alkotott. Közülök 
időleges rendben csak egynéhányat említünk fel: hólyagos serleg, aranyozott, 
festett vörös virágok és zöld levelekkel díszítve, fedelén Mátyás király czimere, 
XV. század, Esterházy Pál herczegé; nagy serleg zománczozott aranyból, 
Pálffy Miklós herczegé a XVII. század elejéről; egy fedeles aranyozott, bevésett 
díszítésű, lőcsei bélyeggel 1664-ból, és egy aranyozott serleg, gyertyatartó és 
csésze, öntött, vert, vésett és étetett munka, XVI. századbeli, szétszedhető, 
nürnbergi példány, mindkettő Andrássy Géza grófé ; egy ananász-alakú XVII. 
századi augsburgi, a győri benczéseké; a Libay-féle díszserleg 1835-ből, 
Besztercze városáé; és egész sora a pompás munkáknak. Említésre méltók 
m ég: a Kempelen Imre aranyba foglalt, zománczozott és kövekkel ékített 
achat serlege és átalában a fémfoglalatú kokuszdióserlegek.

Az említett hólyagos forma a késői gótika sajátos jelensége; de meg
maradt a renaissanceban is jó ideig, persze más kiadásban. A hólyagból 
domborodások, díszített dudorok, godronfélék lesznek. A XVII. század ananász 
formájú edényeinek dudorai is erre emlékeztetnek. Megtartásukat alighanem a 
technikai jártasságnak is lehet tulajdonítani.

A mi már most a tálczákat (8 drb), kannákat (30 drb), kanosokat (8 drb), 
kupákat (39 drb) illeti, azoknak érdeke főleg a dekoráczióban összpontosul. 
A forma (a fedeles kupákat kivéve) nem sok változatot nyújt. A kupa tulaj
donképen kisebb méretű kancsó. Nálunk sok van, de csak a XVI. század 
utáni időkből. A dekoráczió technikai elemei irt a vésés, étetés, domborítás, 
ponczolás. Az edények fajtái között vannak: fedeles, talpas, füles, kerek és 
szögletes, gerezdes kannák és korsók; vegyes alakú tálczák; fedeles, egybe
járó, nyeles, czápás testű kupák. Idő szerint ezek főleg a XVII-ik, de ezen
kívül a XVI. és XVIII. századokat is képviselték.

A poharak a használatban is nagyobb szerepet játszottak, azért számuk 
is nagy (kiállítva is 135 drb volt). Fajtáit nevei jelölik meg: urasztala, borosztó, 
áldozó, egyes, kettős vagy egybejáró, talpas, nyeles, fedeles, czápás, rovátos, 
kerek, szögletes, czigánypohár stb. A technikák itt a rendesek; csak egy 
sajátságos díszítési módra emlékeztetünk : a nagy ponczolásu, verejtékes és 
díszü poharakéra.
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Halottas c z í m e r t á b l a ,  1 7 0 8 - b ó l ;  r é s z b e n  a r a n y o z o t t  e z ü s t .

Kolozsvári evang. református templom.

2 3 *
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A templomi czélokra használatos gyertyatartók, lámpák és ámpolnák az 
ötvösségnek gyakorta szintén kedvelt és sokat variált thémai. A kiállításon is 
voltak sikerült alkotások Hann Sebestyéntől és másoktól.

Az ötvösségnek egy külön tárgyi csoportját teszik a királyi és egyéb 
méltóságok jelvényei. Ilyenek: először is a korona; ki volt állítva Ő Felsége 
a királytól, egy XVI. századbeli ezüstkorona és két aranyozott Esterházy 
czímeres 1719-ből, a boldogasszonyi (Mosony m.) ferencz-rendiektől; egy 
aranyozott országalma, mely András királyé volt, (?) XV. század (kiállítva 
Ő Felsége a király). A Sopronból való egyik vert és vésett jogart egyik soproni 
XVII. századbeli városi biró használta és a másikat az ottani polgármester. 
Az Esterházy herczegeké volt és ma a boldogasszonyi ferenczieké a vert 
díszü jogar.

A czímereket Nagy Lajos király aacheni, lengyel és magyar czímereinek 
az Iparműv. Muzeum galvanoplasztikus utánzatai képviselték.

A nemes fémek sokszor a könyvtáblák díszítésére használatosak. Etetett, 
vésett, domborított pántok, kapcsok, sőt egész domború művü táblák igen 
gyakoriak. A bársony kötésű nyitrai evangéliumos könyvet egy aranyozott 
ezüstlap födi, melyen a Megváltó mellett Mária és János domborművű alakja 
látható; körül drót díszü és zománczos tagokkal megszakított ráma fu t: 
a XIV. századból való. A révkomáromi gör. kel. templom egyházi könyve 
ezüst reliefes alakokkal, csuklós kapcsokkal és szegélylyel bír és 1644-ből 
való. A m. nemz. muzeum egyik bársony kötésén zománczozott ezüst csatokat 
(Mátyás czímerével) látunk. Pompás példány az ezüstkapcsos és czímeres 
selmeczi városi jogkönyv. A győri székesegyház kincstárából való XVIII. 
századbeli, ezüstből vert és vésett figurális díszszel bir. A filigránt is sokszor 
alkalmazzák, még pedig hol egyedül, hol zománczczal. Az utóbbinak szép pél
dája a XVII. századból való és a budapesti kegyesrendiek tulajdonát képező 
erdélyi zománczos imakönj^v stb., stb.

Az ötvösség terén azonban oly tárgyakkal is találkozunk, a melyek csakis 
luxustárgyak. Ezeknél a mindennapi használat egyenesen ki van zárva. 
Ilyen sok van a már említett kisebb edények közt is. A tárgy ilyenkor 
pompájával díszít és megfelelő helyen a gazdát, annak méltóságát és gazdagságát 
úgyszólván képviseli. Ilyen tárgyak az asztaldíszek. Vannak közöttük olyanok, 
a melyeket serlegnek, vagy kancsónak is lehet nevezni; de mint ilyenek is, 
alakításukban csakis az asztal díszítésére vannak hivatva.

Ilyen a fraknói kincstárból való, Losonczi Antalnak egészben nem minta
szerű tagoltságu boros kancsója (?) tállal 1548-ból, aranyozott ezüst zománcz
czal díszítve.

Mások állatformára vannak alkotva; csak a későbbi renaissanceban 
voltak kedveltek. Ő felségének »Nautilus« serlege aranyozott foglalatban a 
Batthyány czímerrel, a XVII. század eme kedvelt motivumainak egyik szép 
példája. A Lehoczky Pál birtokából való, részben aranyozott és gazdagon 
megkomponált ezüst asztaldíszét III. Károlynak Selmeczen tett látogatása alkal
mára a XVIII. században készítették.

Némi tekintetben ide lehet számítani a billikomokat i s ; közülök a
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fedeleset említjük fel: Szára terhet hordó férfialak; teste trébelt virágos 
gyűrűkkel bír, XVII. századi nürnbergi jegygyei. Kiállítja Teleki László gróf 
Kolozsvár.

Kiállításunk ötvösművei közül a legtekintélyesebb és legértékesebb a 
Mátyás király kálváriája néven ismert alkotás. Aranyból van, azért említjük 
itt is. Az egész úgy formai mint technikai tekintetben, valamint a díszítő részeknek 
plasztikai, zománczos munkája, a drágaköveknek és gyöngyöknek alkalmazása, 
mesteri kezekre vall. Alkotó két főrészének stilisztikai összetartozósága fölött 
támadt vitát csak megemlítjük.

Hogy ötvösmunka az említett csoportbeli kategóriákon kívül még számos 
volt, az magától értetődő dolog. A sok apróság (szelencze, kazetta, edények, 
kosárkák, tálczák, tokok, ládácskák, táblák, szürcsölők, sótartók, tintatartó, 
serpenyő, botfogantyúk, pálczák és sok másféle) között számos kiváló alkotás 
található.

Ezek közül csak a domborműves munkák egy nehányát emeljük k i: 
Andrássy G. gróf vert és vésett ezüstlapja a Madonna, Jézus és József alak
jaival, a XVII századból való augsburgi munka. A Halász Kálmán dombor
műve, Szentpéterynek 1850-ből való trébelt ezüst munkája: Porus király 
fogságba esik. Egy par szobormunka is feltűnt. A XVIII. századbeli egyik, 
vert ezüstből Máriát a földgömbön állva, baljában liliommal, ábrázolja. (Tren- 
cséni kegyesrendieké.) Egy másik, az Esterházy Pál herczeg fraknói kincs
tárából való, részben aranyozott ezüst lovasszobor a XVII. századból.

Az ötvösség nemes féméi alkalmazásának egy másik tere is van : ez a fegy
verzet. Ennek tárgyai között szerepelnek a kardmarkolatok, melyek többnyire 
vert és vésett művel ékesek. Például a pozsonyi múzeumból való, arabs Orna
mentes 1538-ból; Szentgyörgy városáén a markolaton Szt. György és sárkánya 
kivert alakja láthatók (XVIII. század); a bécsi udvari fegyvergyűjtemény pánczél- 
szuró tőrkardja aranyozott ezüsttel van borítva és vésett növényi ornamen- 
tekkel b ir; a Forster István XVIII. századi példányán vésett művü ezüst díszt 
látunk. Néhány pompás díszbuzogány is akadt: ilyen Teleki Tibor grófé, 
áttört művü zománczos virággal díszített XVI. századi. Ezüst sisak volt a 
bécsi császári fegyvergyűjteményből való, a XVI. századból. Érdekes darab 
volt a karlsruhei herczegi gyűjteménynek bőrtegeze, arabs stilü aranyozott 
lombdíszitéssel. Számosak a fémdíszü puskaagyak is.

Nemkülönben pompás darabokat találunk a lószerszámnál is. Szépek 
például a Teleki Samu grófé, a bécsi udvari fegyvergyűjteményé és a Wisinger 
Móré, melyeken filigrán, vésés és ékkövek váltakoznak. Pompás a Teleki S. 
gróf nyerge, ezüsttel montírozva, filigránzománczczal és kövekkel díszítve. 
Hasonlóan a Batthyány-Strattmann herczegé, melynek kápája vésett művü és 
áttört, aranyozott ezüst. A kengyelek is bőven szolgáltattak alkalmat a finom 
ezüstműves munkára. Ilyen Batthyány-Strattmann herczegnek öntött és vésett, 
aranyozott ezüstből való török kengyele.

*  *  *



Aranyserleg zománczozva.
(Az osztrák rendek ajándéka Pállffy Miklósnak. XVII. század eleje. Pálffy Miklós herczeg tulajdona.
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Az ötvösművészet körébe tartozik azonban még egy dolog: az ékszer. 
Az ékszer vagy egészen fémből készül, de lehet ékkövekkel és zománczczal 
vagy egyébként is ékítve. Itt a pusztán fémekből valókat érintjük; a többiről 
jelen czikkünk következő részében lesz szó. Válfaja szerint az ékszer sok
féle ; de valamennyinél ugyanazon technikai műveletekkel találkozunk: nagy 
szerepe van a finom öntésnek, metszésnek, a domborításnak, vésésnek, pon- 
czolásnak, gyakori a filigrán is. A filigrán igen sokszor a zománczczal van 
összekötve, de magában is alkalmazták az ékszer mindenféle fajtáján. Vannak 
egészen filigrános övék, csatok, melltűk, haj tűk, fülbevalók, kapcsok, kar- 
pereczek, mente- és egyéb kötők, sőt gyűrűk is. Minden ékszernek alapja a 
fémmunka, azért erre az ötvösség fénykorában nagy súlyt fektettek ötvöseink.

A fémből elkészített ékszerekből a következőket szemeltük ki mutat
ványul : Két aranyozott ezüstből készült öv a XVII. és XVIII. századból; 
mindkettő erdélyi munka és az Oesterr. Museumé; két darab aranyozott 
filigrán csatot a budapesti kegyesrendiek állítottak ki. Aranyozott empire 
melltűt Veszprémi Róza Kolozsvárról; derékre való ezüst lánczot a XVI. 
századból Figdor A. Bécsből; lapos aranyszemekből font lánczot a XVIII. 
századból Benigny W. Clotild, Budapestről; aranydrót fonásu nyaklánczot 
Hegedűs Sándorné Budapestről állított ki. Volt virágcsokor alakú ezüst ruha- 
kapocspár a XVI. századból, egy másik XVII. századbeli hasonló kapocspár 
is, szívalakból növő virágokkal. A gyűrűk közül a Batthyány-féle gyula- 
fehérvári könyvtárnak öntött, vésett és aranyozott pápai gyűrűjét, a XVIII. 
századból; a Pázmán Péter ametisztes és zafiros gyűrűit; Andrássy G. gróf 
aranyozott filigránművü XVI. századi és ugyanilyen XVÍI. századi gyűrűit; 
és végül a győri Szt. Benedekrendiek középkori aranygyűrűjét (gúzi lelet) 
említjük fel.

B) A zománcz.

Magyar ötvösművészetünk történetének fényes lapjain előkelő hely jut a 
zománczművészetnek. Itt már csakugyan nem iparról, hanem az ötvösség 
keretébe tartozó művészetről lehet szó. Hazánk területén különösen a rekesz- 
zománcz az, mely nagy hírnévre tett szert; a festett zománczolás is ismeretes 
volt és gyakorolták; de legkedveltebb, sőt a maga nemében páratlan és eredeti 
az úgynevezett filigránzománcz.

Ez a zománcznak és drótműnek sajátságos kombinálása és nem a 
közönséges rekesz-zománcznak drótos válfaja. Az erdélyi zománcz néven 
ismert fajta a zománcznak szintén szép és eredeti alkalmazását mutatja.

A filigránzománcz a XV. századnak új jelensége, de használatos a XVI. 
és XVII., sőt későbbi századokban is. Egyházi szertartásos és világi edények
nek és ékszereknek pompás ily példányaival bírunk a múlt időkből; félszáznál 
jóval több példával rendelkezünk, melyek egyelőre a kutatás anyagául szolgál
nak. Ez irányban azonban úgy mint átalában egész zománczművészetünk terén 
még számos részletkérdés nincs tisztázva ; más szóval az egész műfajt kritikailag 
még nem ismerjük, mert az anyag összegyűjtve és feldolgozva nincsen.
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Kiállításunk tárgyait itt is csoportonként foglaljuk össze. A tárgyak közül 
többet e fejezetnek »arany és ezüst« A) részében már felemlítettünk, azonban 
a zománcz szempontjából és a teljesség kedvéért itt egynéhányra újból hi
vatkoznunk kell.

Egyik legrégibb zománczos tárgyunk a XII. századból való kerek lemez, 
egy szentnek mellképével és a zománczozás nyomaival, a kassai Felsőmagyar
országi múzeumból; másik az egri székesegyház kincstárának aranyozott 
ezüstből, rekesz-zománczczal biró XII.századi Lypsanotheka-ja. Utánuk követ
kezik a Figdor Albert XIII. századi vörösréz szekrénykéje, mely szintén rekesz- 
zománczos. A XIV. századbeli nyitrai Evangelisterium filigránzománczczal 
bir, s e nemű egyik legrégibb emlékünk. Szent László fejereklyéjének ruházatát 
szintén XIV. századi filigránzománcznak tartják. Ereklyetartó három keresz
tünk: az iglói plébánia-templom és a pannonhalmi apátságból is zománczos. 
Egyéb zománczos keresztek még egy gyöngy- és ékkövekkel ékes XVII. szá
zadi mellkereszt (Troli Ferencz, Pécs), és egy félékköves XVIII. századi 
(Medveczky Frigyesné, Budapest). Zománczos medaillon képekkel bir és ezen
felül drágakövekkel díszített Kassa városának Urmutatója 1770-ből (Szilassy 
János lőcsei ötvösmester munkája). Zománczos a trencséni kegyesrendiek tiz 
darab kristálylappal biró XVII. századbeli pectorale-je is. Serlegeink közül az 
említett Pálffy-féle serleget; a Kempelen Imre (Székesfehérvár) achátból való 
s arany foglalatú, zománczczal ékes és almandinokkal kirakott XVII. század
beli és az özvegy Károlyi Alajos grófnő aranyozott foglalatú, festett zománczu 
kokuszdióserlegét 1702-ből emeljük ki. A sok között néhány darab zománczos 
pohár is kitűnt. így a kolozsvári református templom zománczos és filigrános 
példánya 1641-ből; az Andrássy Géza gróf hármas és az Országos Magyar 
Iparművészeti Muzeum kehely alakú, zománczozott virágokból álló hálóval 
díszített pohara a XVIII. századból. A kelyhek természetesen sokféle deko- 
ráczióval a zománczot is fényesen képviselték. A kelyheknek több kiváló 
zománczos példányát mutatóul már említettük; igy tehát ezt itt újból ten
nünk nem kell. Csak annyit emelünk ki, hogy a kehely díszítésében úgy 
a drót, mint egyéb rekeszes és festett zománczot alkalmazva találjuk. Az 
utóbbi technikát ötvöseink úgy látszik már a XV. század vége felé ismerték. 
Előnyösen kombinálható ez az átlátszó zománczczal i s ; példa erre a XVI. 
századi szepesi kehely, a melyen a drótmű önálló dísz is, s nemcsak határa 
a zománcznak mint sok egyéb, ötvösművön.

A zománcznak sokféle alkalmazását vegyes példákon láthattuk. Könyv
tábla az említetteken kívül volt még a budapesti kegyesrendieknek filigrános és 
erdélyi zománczczal díszített imakönyve a XVII. századból. Szelenczék sem 
hiányoztak: a Batthyány Iván grófné zománczozott XVIII. századbeli példányán 
grisaille-ben amorettek ékeskedtek; a Fechtig Irma grófnő aranyozott szelen- 
czéjét khinai modorban festett zománczképek díszítették; a kolozsvári Erdélyi 
Muzeum példánya pedig erdélyi zománczával tűnt ki. Az Athos hegyi kereszt 
foglalatok közül a gyöngyökkel és kövekkel kirakottat (Figdor Albert, Bécs) 
filigrános zománcza miatt említjük. Egy XVII. századbeli ostábla szintén fili
grános és rekesz-zománczczal birt (Prónay Dezső báró, Budapest). Apró illat
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szertartó is volt; még pedig egy aranyból készült, zománczos virágokkal díszes
XIX. századbeli (Batthyány Béláné grófnő, Német-Újvár). Zsebórák között is 
nem egynek zománczos dísze ád értéket (1. később). És zománcz tekintetében 
is ugyancsak elsőrendű alkotás a már emlitett Mátyás király-féle kálvária.

Végül érdekes tere nyílik a zománcz alkalmazásának a fegyverzet díszí
tésénél is. Mutatóul néhány darabot itt is felemlítünk. A kardok közül kivált 
a stockholmi királyi múzeumból küldött, zománczczal és ékkövekkel díszített 
perzsa díszkard, melyet Bethlen Gábor fejedelem Gusztáv Adolf svéd király
nak ajándékozott. Erdélyi zománczos a Batthyány Béláné grófnő tulajdonát 
képező szablya alakú díszkard a XVII. századból; és a Czartoriski herczegi 
muzeum (Krakó) 1661-ből való hajlott kardjának markolata. Szép példány a 
Teleki Tibor gróf (Gyömrő), áttört művü zománczos virágokkal díszített XVI. 
századi buzogánya. Festett zománczdíszszel bir a XVIII. századi kardkötő 
(Prónay D. báró tulajdona), mesterét dicséri a Teleki Samu gróf pompás nyereg
kápája, mely filigránzománczczal és ékkövekkel van díszítve.

C) Ékszerek.
Az ékszer alapgondolata az ékités. A keresztény szimbolika régi nyomo

kon haladva, azt tanítja, hogy Isten dicsőségére ékesítsük fel magunkat, vala
mint Isten a földet is ékesítette, mikor az embert teremté. Csak az ördögnek, 
a kisértésnek és büszkeségnek szolgálatábán vetendő el a dísz, az ékesség. 
Azért dobta el magától bűneivel együtt Magdolna szép ruháit, aranyékszereit 
és gyöngyeit. Bezzeg az emberi hiúság az ékesitést másként értelmezte és a 
dologban másként döntött. Ezt az emberi felfogást a kereszténység időnként 
megzabolázta ugyan, de az ékszer iránti vonzalmat és hajlamokat a gyarló 
emberből ki nem irtotta. Különben az ékszer története nem oly egyszerű, mint 
első tekintetre látszik.

Meg kell vallanunk, hogy az elmúlt idők ékszeremlékeit ma némi irigy
ség nélkül szemlélni alig tudjuk. Ennek oka az, hogy a régi ötvösékszer a 
jelen ékszeripar sivárságát annál élesebben tünteti fel. Látjuk, hogy a mi ma 
nincs, az akkor mily fényesen gazdagon volt meg. A történelmi kiállítás 
ékszereinek gyűjteménye, bár távolról sem volt olyan gazdag mint az ötvös- 
műkiállitásé, újból ezt a benyomást tette a szemlélőre.

A miben ma leginkább gyönyörködünk, az nem a drága anyag, hanem 
a vele való bánásnak módja. A drágakövet alig veszszük észre, mert hiszen 
az ékszer nem a drágakőért készült (mint m a); mi csak az összhatást látjuk, 
melynek az ékkő alárendeltje.

A drága- vagy ékkő az ékszernek mindenkor egyik főeszköze volt. 
Eszthetikai értéke nem ér fel mindig az anyagi értékével, a mire minden 
időbeli alkotások között számos példa v an ; és kétségtelen, hogy az anyagi 
érték szerezte meg a köveknek a felkarolást, melyben mindenkor részesültek. 
A kövek nyers, természetes alakjukban csak kivételesen művésziesek és ezért 
különféle eljárásokkal előnyeiknek kiemelését fokozták és formásabbakká tet
ték ; bár gyakran a nagy darabokat e kidolgozással nem akarták kisebbíteni
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s igy aztán idétlen alakjait változatlanul hagyták. A művészet ugyan itt is 
lehetőleg kihasználja az előnyöket; sőt például a gyöngynek is óriási és gyakorta 
torz alakjait többé-kevésbbé elmésen felhasználja.

A középkor átalában kedvelte a köveket és alkalmazásuk körül sajátos 
felfogás nyilvánul. A renaissance az ékkövek (és gyöngy) értékét már más
képen fogta fel és azokat másképen is használta fel. Sőt a múltban az úgy
nevezett félékkövek iránt is nagy volt a vonzalom. Ha ékszeren nem alkal
mazhatták, akkor faragva, csiszolva, köszörülve, kameákat és intagliokat 
készítettek belőlük; mint például az Odescalchy Gézáné herczegnő tulajdonát 
képező kamea: vérjáspisból, gyöngyökkel kirakott arany keretben Krisztus 
mellképe és a kálvária, a XVII. századból; és az Andrássy Géza gróf XVII. 
századi egyik mente kötőjének középső része, mely kristály intaglioban Attila 
képét mutatja. Sőt edények részeit vagy egész edénytesteket is készítettek 
belőlük. Erre legalkalmasabb a jaspis, lazuli, achát, malachit és kristály volt.

Az ékszernek a fémen és köveken kívül harmadik fontos eleme a zománcz. 
Alkalmazását már az eddigiekben is számos példával megvilágítottuk; de 
ott első helyen a fém és zománcz szerepelt. Most végre az egész ötvös
séget az ékszernek szolgálatában látjuk magunk előtt.

Ékszereink között elől állnak a násfák vagy kösöntyűk. Ezeket csakis a 
XVI—XVIII. századok produkálták; de annyiféle változattal, hogy kiállításokon 
mindig a legvonzóbb ékszertárgyak közé tartoznak. Alakításuk nagyon sok
féle. Vannak csakis ornamentesek, vannak betűk formájára alkottak, rámásak, 
kartus formájuak; dekoráczió tekintetében pedig az ornamentális formavilág 
bő alkalmazására van rajtok alkalom. A többsége a hitre vonatkozó szimbó
lumokkal, allegorikus figurákkal vagy tisztán ornamentális motívumokkal bir. 
Majdnem kivétel nélkül zománczosak, drágakövekkel kirakottak, vagy gyöngy
gyei ékesek. Szín tekintetében is nagy a változat, a mit a zománcz, valamint 
a fém és kövek okoznak.

A kiállított példányaink sorozata nem volt nagy, de választékos. A XVI-ik 
századot a többi között a Ráth Györgyné áttört művü, zománczozott, gyön
gyökkel, rubinokkal és gyémántokkal díszes ; az Andrássy Géza gróf Szent 
János fejvételének jelenetét ábrázoló, áttört művü, 3 lecsüngő gyöngygyei és 
rubinokkal ékesített; a Buzinkay Gyula smaragdokkal és gyöngyökkel díszített 
középen a fiait étető pelikán zománczozott alakjával díszített példányok kép
viselték. A XVII. századból való szép példány a Prónay Dezső báróé : öntött 
és czizellált, áttört művü aranymunka, középen trónon ülő koronás férfi alak
jával. Másik a Bethlen András grófé: fehér lovon kék ruhás női alakkal és 
ékkövekkel díszített násfa. A XVIII. századból való a Prónay Dezső báró 
gyöngyökkel kirakott csokor formájú arany násfája.

A függő ékszernek másik képviselője a fityegő. Nyaklánczra való egyik 
példány a Zmeskál Erzsié a XVII. századból: aranyozott ezüst, drágakövek
kel és kevés zománczczal. Másik két — XIX. századi — példányon félgyön
gyöket látunk. A legkisebb csüngő ékszer a fülbevaló; nála a gyöngy és a 
drágakő fontosabb a zománcznál, de azért gyakori a filigrán is. Néhány szép 
példányunk volt a kiállításon : a Buzinkay Gyula (Budapest), Puky Józsefné
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(Nagyvárad), gróf Nemes Jánosné (Hidvég) és Malatinszky György (Atkár) 
gyűjteményeiből.

Érdekes darabja a díszkosztümnek a boglár is, mely alatt többfélét, de 
átalában díszítő kis ötvösművet értettek, melyet vagy mint önálló díszt, vagy 
ismételve egymás mellett sort alkotva alkalmaztak (övön, karpereczen, nyak- 
lánczon stb.). A násfára is emlékeztet; a broche-nak is közeli rokona; de 
gomb is lehet. A boglárok munkája úgy, mint a násfáké, öntött vagy vésett 
és nem trébelt. Kivétel nélkül valamennyi zománczos és többnyire drágakővel 
vagy gyöngy gyei ékes. Ilyen volt a Veszprémi Róza (Kolozsvár) áttört művü, 
rózsaalaku és 16 gyöngygyei díszített aranyboglárja és a báró Fechtig Imréné 
(Budapest) almandinokkal és zománczczal ékes, S alakú, aranyozott boglárja; 
mind a kettő a XVII. századból. A boglárokból tűfejek, úgynevezett boglártűk 
is készültek. Broche-oknak szintén változatos alakjait szemlélhettük. Boglárok
ból készülhetnek melltük i s ; például a Zichy Leona grófnőé (Budapest) és 
mások. Pompás volt a Návay Lenke (Budapest) áttört, csokrot ábrázoló és 
gyöngyökkel díszített XVIII. századi melltűje, fityegőjén apró gyémántokkal. 
Előfordulnak zománczozott, gyöngyökkel, kövekkel kirakott vagy filigrános 
haj tűk is ; ilyen volt a Fechtig Adél bárónő (Budapest) két darabja. Boglá
rokból volt alkotva a Zichy Leona grófnő XVIII. századbeli zománczolt két 
karperecze is. Érdekes volt aztán egy pár női nyakék; közöttük: a Puky 
Józsefnéé (Nagyvárad), részben aranyozott ezüstből való, erdélyi zománcz- 
művel, kövekkel, középen mithologiai alak, pálmaág és oroszlánfővel (XVII— 
XVIII. század).

A magyar díszviseletliez tartoznak az öuek, kapcsok, csatok, boglárok, 
forgók, lánczok. Mindegyik résznek úgyszólván tipikus szerkezete, alakja van. 
így az övék mozoghatóan összefüggő négyszögletes, kerek vagy egyéb alakú 
lemezekből vagy ilyeneknek többszörös lánczművel való összekapcsolásából 
állnak, a melyek a színes zománcznak alkalmazását nagyban elősegítették. 
E lapok, lemezek, medaillonok rajza a végtelenig változatos és az ötvösök 
nagy gondot fordítottak reájok. Ilyenek a Kállay Béniné (Bécs) nyolcz 
ízületből és kapocsból álló női öve, melynek izei fehér ezüstfiligránnal, zomán
czozott boglárokkal, gyöngyökkel és türkiszekkel vannak díszítve (XVIII. szá
zad). Egyik női övnek vagy deréknek hasonló díszü középpántja ugyanezen 
gyűjteményből való. ízületekből állnak egyéb kötők is ; például az Andrássy 
Géza gróf XVII. századbeli karkötője, melynek tizenkilencz ízülete gyöngyök
kel és fekete zománczczal ékeskedik; másik a Fechtig Imre bárónő XVIII. 
századbeli öve, melynek tiz Ízülete gyöngyökkel, almandinokkal és zománcz- 
sávolyokkal bir. Mentekötők és deréklánczok is ilyen tagozással és ékitéssel 
bírnak. Szép példány ezek között a Prónay Dezső báró XVIII. századi, festett 
zománczczal biró mentekötője és az Andrássy Géza gróf XVII. századi, 
tizenhat Ízületből és kapocsból álló és boglárokkal ékesített mentekötője; 
valamint a kolozsvári Erdélyi Múzeumnak XVII. századi, részben aranyozott 
ezüstből való, ötven tagú derékláncza, melynek közepéről három fityegő 
csüng le ; — és több más.

Itt említjük meg a nyaklánczokat is. Közöttük kitűnt a hét darab áttört



3 6 4

művü, zománczos és gyöngygyei kirakott arany boglárból álló XVI. századbeli, 
(kiállítja Ráth Györgyné Budapest); az ezüstből való, gyémántokkal és gyöngy- 
fityégőkkel, huszonkilencz ízből összeállított, XVIII. századból való női nyak- 
láncz (kiállítja Szalay Livia, Budapest); az 1200 darab gyöngyből fűzött,

zománczos aranyboglárral pom
pázó erdélyi XVIII. századbeli láncz 
(és násfa) kiállította Szendrei Já- 
nosné, Budapest; és több más 
pompásnál pompásabb darab.

A lánczokkal és övékkel jár 
a csatok használata. Szép példá
nyok : az Andrássy Géza gróf 
XVII. századi aranyozott és nagy 
kristálylyal ékes mellcsatja ; az ifj. 
Vayer József (Budapest) XVIII. 
századbeli, aranyozott kerekalaku, 
álkövekkel és hat boglárral díszí
tett mellcsatja ; az ugyancsak 
Andrássy Géza gróf XVII. századi, 
aranyozott és nyolcz dudorral, vö
rös üveggel és türkiszekkel ékített 
csatja ; és mások.

A forgók szintén fontos da
rabjai a kosztümnek. Felemlítjük 
a Czartoriski herczegi múzeum 
(Krakó) XVI. századi, aranyozott 
ezüstből készült filigrán- és drága- 
köveset, mely Báthory Istváné 
volt; és az Andrássy Géza grófét, 
mely vérjaspisból faragott vitézt 
ábrázol félalakban, és gyémán
tokkal és almandinokkal van ki
rakva (XVII. század). Természe
tes, hogy egész díszruha garnitúra 
is volt; igy például az övből, 
mentekötőből, forgóból, lánczból 
és gombból álló a XVII. század
ból, melyet özv. Jakabfalvy Gyu- 
láné (Budapest) állított ki.

Egyéb ékszeres munka között ott látjuk a csokrokat; ilyen az amethisz- 
tekkel és mármarosi gyémántokkal kirakott példány a XVII. század végéről — 
Fechtig Imréné bárónő tulajdona. Az ékszer körébe tartozik az olyan is, mint 
az Andrássy Géza gróf arany ékszere: Báthory Gábor érme 1611-ből, zomán- 
czozva, rubinokkal és gyöngyökkel kirakva; vagy O csász. és kir. Felségének 
ékszer példánya, melynek előlapján III. Ferdinánd király korallba vésett arcz- 
képe van, s másik lapján amblémákat látunk.

N ő i - d e r é k  k ö z é p p á n t j a ,  a r a n y o z o t t  e z ü s t ,  f i l i g r á n ,  

z o m á n c z o s  é s  é k k ő v e l  d í s z í t v e .  X V I I I .  s z á z a d .

(Kállay Béniné, Bécs.)
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És emlékezzünk meg a gyűrűkről is. Az ötvösművész kezében az 
egyszerű karika mennyi változatot tesz lehetővé! A renaissance művészet 
itt is kitett magáért; s úgy a plasztikának mint zománcznak alkalmazásával 
és köveknek foglalásával pompás dolgokat hozott létre. Felemlítjük a Metter
nich Winneburg Pál herczeg tulajdonában lévő aranygyűrűt, melynek zomán- 
czos fején szabadon álló gyémánt tündöklik (állítólag Mátyás királyé volt). 
Szép darab az Andrássy Géza gróf gyűrűje, melynek zománczozott fejébe 
gyémántot illesztettek (XVI. századbeli). A Tarnóczy Gusztávné egyik arany 
gyűrűje húsz darab ékkővel és karneolba vésett czímerrel bír. Egyszerű a 
smaragdba vésett Báthory czímeres, ugyanezen gyűjteményből való arany
gyűrű 1580-ból; és sok más példány.

Az ékszer keretébe valók a kövekkel vagy egyébként díszített mell
keresztek is. Több gyönyörű darabot láttunk a kiállításon. Közöttük kitűnt: 
az esztergomi egyházi kincstárnak remek zománczolásu, apró állatokkal és 
díszítésekkel biró mellkeresztje a XVI. századból ; továbbá zománczozott, 
drágakövekkel és gyöngyökkel díszített és végre gyémántokkal ékített és 
aranyba foglalt XVII. századi mellkeresztjei, mely két utóbbi Pázmán Péteré 
volt. Szép volt továbbá a Medveczky Frigyesné bárónő főpapi mellkeresztje is : 
íiligrán-zománczczal, török feliratos kövekkel, a XVIII. századból; továbbá 
Troli Ferencz (Pécs), gyöngyökkel és ékkövekkel kirakott és zománczozott 
keresztje a XVII. századból; és végül az esztergomi főegyház kincstárának 
drágakövekkel kirakott Szelepcsényi-féle aranykeresztje 1667-ből stb.

Szinte magától értetődik, hogy a drágaköveket, gyöngyöket más egyéb 
tárgyakon is alkalmazták. A női szépség szolgálatában álló számos ruhaféle és 
eszköz található, a melyen az ily pompának helye lehet. Itt van mindjárt a Bran
denburgi Katalin fejedelemasszonynak drágakövekkel ékített, zománczos boglá
rokkal és igaz gyöngyökkel kivarrott főkötője a XVII. századból; vagy a 
Fechtig Imre bárónő: aranyból való és mármarosi gyémántokkal kirakott 
I. Napoleon idejebeli egyik, és a színes kövekkel és boglárokkal díszített, 
aranyozott másik kontyfésüje a XVIII. század végéről.

Sőt az egyház is ezt a pompát nagy mértékben igénybe veszi, a mikor 
szertartásos ruháit, infuláit igy díszíti. A XV. századból néhány pompás ilyen 
infula volt kiállítva. Nevezetesen az esztergomi székesegyház kincstárának: 
igaz gyöngyökkel, drágakövekkel kivarrott infulája, melyet a magyar királyok 
koronázásánál az esztergomi érsek visel. Hasonló ehez a győri székesegyház 
kincstáráé 1550-ből. Az esztergomi kincstár vörös bársony másik példányát 
hímzett gyöngyök díszítik; a vörös selyemből való pedig gyöngyökkel és 
ékkövekkel van gazdagon kivarrva.

A drágakő, gyöngy és zománczdíszt az ékszeren kívül a fegyverzetnek 
és lószerszámnak tárgyain is bőven alkalmazva látjuk. Díszbuzogányaink soro
zatából az Andrássy Géza gróf tulajdonát képező, nefrit gerezdekkel és kristály
nyéllel és kövekkel ékeset; a Bruckenthal-muzeum aranyozott és ékkövekkel 
kirakott Bocskay István-féle fejedelmi buzogányt emeljük ki. Díszkardoknak 
is számos pompás ily példánya volt látható; közöttük az Eszterházy Pál 
herczeg fraknói kincstárának aranyozott és nefritekkel és ékkövekkel egészen
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kirakott XVII. századi egyenes magyar kardja tűnt ki. Átalános feltűnést 
keltett egy ezüsttel borított, nefrittel, rubinokkal és türkiszekkel kirakott XVII. 
századbeli — szintén Fraknóra való — pajzs is. Pompás XVIII. századi lószer
szám Ő Felségének bécsi fegyvergyűjteményéből került a kiállításra. Kantára, 
szügyellője, farmatringja, kengyele boglárokkal és ékkövekkel gazdagon díszített. 
Egy bőrből készült, ezüsttel hímezett és korátokkal kirakott XVIII. századi 
szép török tegezt Andrássy Géza gróf állított ki.

Mind e tárgyakban oly gazdagság, pompaszeretet és művészet nyilvánul, 
a mely sem e századok előtt, sem után hazánkban többé elő nem fordult. 
Az ötvösségnek dicsőségét fogják hirdetni hosszú időkön át.

V I I .  K e r a m í k a .
Magyarország agyagipara nemcsak azért érdekel, mert vele is, mint 

átalában minden egyéb keramikaí iparral szemben, az anyagban és az edény 
vonatkozásaiban nyilvánuló szoros közvetetlenség hatása alatt állunk, hanem 
mert e közvetetlenségben a magyar sajátságot, magyar szellemet látjuk vagy 
véljük látni. Nem minden iparunkkal és múltjával van igy a dolog; de népünk 
ipara előtt állva, nem is gondolunk arra, hogy más fazekas- vagy agyagipar 
is van a világon; és szinte öntudatlan meggyőződésünkké lesz, hogy faze
kasságunk a hazában réges-régtől fogva igy volt meg. És ebben sok lehet az 
igazság.

Agyagiparunk egész körét a közönséges — akár mázas, akár máz 
nélküli — fazekas árú és a fayence' tölti be; egyéb nem igen és porczellán 
egyátalán nem fordult elő. A hazai anyag jósága, természete és elterjedése a 
többi között bizonyára hozzájárult ahoz, hogy idegen plánták meghonosítását 
a múltban meg nem kisérlették; egyéb tényezők okozhatták pedig azt, hogy 
nálunk a keramika csakis az edénykészités felé fordult; a cserépkályhát 
kivéve más produktum nem fordul elő. Azért természetes, hogy a történelmi 
kiállításon is csak az agyagedényipar volt képviselve. Nehány egyéb darab az 
edények mellett alig jöhet számba.

Magyar keramikai iparunk történetében megint oly hézagokkal találko
zunk, a melyeket kitölteni alig lehet. A honfoglaláskori — régebbről nem 
szólunk — és utána is századokra menő idők agyagművességéről mit sem 
tudunk. A XV. század előtti időkből is kevés maradt reánk. Azért ez idő 
előtti magyar agyagművességről helyes fogalmat szerezni szintén alig lehet.

De nem tévedünk, ha felteszszük, hogy középkori agyagművességünk 
jellege népies iparunkban megmaradt. Sokat legalább nem változhatott. Az 
anyag természetéből fejlődött edényalakitások a nép kezében soká megmarad
nak. Ezt a népipari textil produktumok is mutatják. A nép mindig a legós- 
diasabb, a régit legtovább megtartó eleme a nemzetnek. Ezt különben a 
vidékek, helyek szerint, formára, dekoráczióra nézve jól megkülömböztethető, 
úgyszólván tipikus produktumok is igazolják. (Baranya, Zala, Nyitra, Gömör, 
Borsod, Szepes stb. megyék és Erdély az ő jellegzetes edényeivel.)
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A XV. századtól kezdve már vannak emlékeink. Ott vannak mindjárt 
a mázas és mázolatlan cserépkályhák, domborművű, magyar szellemű figurális 
növényi és más díszítő motívumaikkal. A XVI. századból is csak keveset 
tudunk. De már a XVII. századdal másként áll a dolog; ez időről már az 
edénykészités emlékei is adnak felvilágosítást. Iparművészeti múzeumunk év
számos legrégibb példánya 1609-ból való: mázzal bevont majolika víztartó 
edém^. A XVII. században már a fehér máz is használatos a mi a tárgyak 
egész megjelenését megváltoztatja. Mostantól a fehér alappal a szín párosul, 
bár a fazekas még kevés színnel kénytelen megelégedni. Ilyen példákat a 
czéhkancsók, tálak, csutorák, kályhafiókok stb. között találunk. Ami azonban 
itt a legfeltűnőbb, az az eredeti magyar jelleg. Az edények virágos díszítése 
másutt is előfordul, de sehol sem úgy, mint nálunk s a dísznek úgy egész 
kompozicziója, mint zamatja eredeti magyar. Találunk ugyan itt is idegen 
vonásokat és befolyásokat, de ezek, mint olyanok, annál feltűnőbbek. Azt 
hiszszük, hogy a magyar díszítmény tanulmányozója, miként a textil téren, 
úgy itt is, bő anyagot talál, a mely feldolgozásra vár. A díszítés friss, könnyed 
jellegének méltatása már nem ide tartozik; azért csak reá utaltunk.

A XVITI. századdal a jelleg megváltozik. Helyéből mintegy kiszorítja az 
idegennek egy áramlata; s a dolog vége az, hogy a kedves alkotások a fehér 
alappal, a milyeneknek csinos példányai kiállításunkon is voltak el-eltünedeznek, 
mig végre a népies fazekasság veszi szárnyai alá. A nyugatról új szél fuj ; 
s egymásután keletkeznek a holicsi, nemsokára reá a tatai, modori, kassai s 
egynéhány kevésbbé ismert gyár. Az új gyárak az új divattal, új kőedény-féle 
anyaggal, új tárgyakkal, érzéssel, szóval egészen új művészettel lepik meg 
az országot. A század elején keletkeznek: a pápai, nagymartom, telkibányai 
s más gyárak.

A fayencegyártásnak, mely a múlt század második felében virágzott, 
egy csoportja különös érdekkel b ir: ez az erdélyi, mely művészileg és tech
nikailag is sok érdekeset produkált. Feltűnő itt a kevés változatú forma 
daczára, a sokféle díszítés és eljárás. Itt vannak a bokálok (kancsók), a nagyobb 
czéhkancsók, tányérok stb., a melyeknek a tulajdonosra, a készítőre, a czéhre 
vonatkozó jelvény es, gyakran figurális és többnyire virágos dísze mindig 
könnyed kezelésre vall. A tárgyak fehér zománcza tiszta és technikailag is 
jó. Másik fajtához tartoznak az érdekes engobe-os edények (példák a kiállí
táson is); sőt a svájczi majolika technikájával készült edényeknek erdélyi 
példányai. Régi erdélyi edényeink között találunk plasztikus díszszel bírókat (és 
kályhafiókokat); ezek közönségesen átlátszó, vékony mázzal vannak bevonva, 
hogy a domborúságnak lehetőleg keveset ártson.

A habánok fazekassága is érdekes jelenség. Edényeik — durvább 
fayence — leginkább Pozsony és Nyitra megyékben, maradtak reánk. A mi 
rajtuk jellemző, az a tehnika, a színezés és a díszítés; évszámok, felírások, 
nevek gyakoriak, sőt a megrendelő arczképe is előfordul. Az idegen (morva
országi) származás azonban erősen kiérzik belőlük.

A magyar agyagipar, azaz fazekasság, későbbi történetére nézve azonban 
már bírunk adatokkal, a melyek leginkább a készitéshelyeknek neveire vonat



3 6 8

koznak. De már a gyárakról, gyári jegyekről, időről és munkásságról ma 
még édes-keveset tudunk. Sőt majdnem igy vagyunk a legnagyobb és leg
nevezetesebb gyárainkkal: Holicscsal, Tatával is. A jelen század elején kez
dődött és rövid életű köedényipar viszonyai is ismeretlenek előttünk (Kassa, 
Körmöczbánya, Nagymarton, Telkibánya, Hollóháza, Pápa stb.) és az ezután 
kezdődő porczellánipar történetének felderítése, úgy mint sok más, szintén 
még várat magára.

F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  c s e r é p k o r s ó  1 6 5 4 - b ő l .

Nagyérdekü és tanulságos volna egy, a magyarországi keramikát felölelő 
kiállításnak vagy időleges gyűjteménynek létesítése; de ezt évekig kellene 
előkészíteni, hozzá terv szerint mindent összegyűjteni. Ez anyaggal aztán el 
lehetne bánni a különféle szempontok szerint. Ekkor tűnnék ki, hogy a jól 
előkészített kiállítási anyagnak minden tekintetben mily hasznát lehet venni.

A kiállítás anyagát röviden a következőkben mutatjuk be. XV. századi 
emlékkel kezdjük: az országos magyar iparművészeti múzeumnak magyar 
czímert tartó angyallal díszített, égetett cserép kályhafiókjával. Egyéb, de már 
a XVII. századból való kályhafiókokat az Erdélyi muzeum-egylet (Kolozsvár),
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és a XVIII. századból való cserépkályha párkányrészleteit Strasser Győző 
(Szomolány) állítottak ki. A XVII. századbeli tárgyak közül a következőket 
említjük fel: az Andrássy Géza gróf festett madár- és növénydíszitésü 
1636. évszámos cseréptálát; a soproni városi múzeumnak állatokkal, házakká 
és tulipánokkal ékes 1665 évszámos és a kék díszszel biró, fenekén tulipános 
és 1686 évszámos tálait; a pozsonyi városi múzeumnak virágos és 1671 
évszámos, tulipános és 1696 évszámos és virágcsokros majolika-tálait és 
virágdíszes majolikakorsóját; továbbá Rozsnyó városának ónfedeles czéh- 
majolikakorsóját 1661 évszámmal; a pannonhalmi főapátság színes virágos, 
verses feliratú és ónfedelü majolika tábori korsóját 1683-ból; az országos 
magyar iparművészeti múzeumnak 1678 és 1699 évszámokkal biró három 
majolika tálát és az 1698 évszámu négyoldalú szép majolika palaczkját; Tábi 
Józsefnek (Budapest) kék zománczos alapon pávás, virágmustrás majolika 
füles korsóját, 1662 évszámmal; stb.

A XVIII. század természetesen gazdagon volt képviselve. A névleg isme
retes helyen készült edényeken kívül, a kiállításnak száznál több darab edénye 
úgy a formának, mint technikának és díszítésnek többféle változatát tüntette fel. 
Ott volt a mezőtúri, a pozsonyvidéki, a gömöri, felsővidéki, a habán, erdélyi, 
magyar és szász stb. eredetű; ott volt a színtelen, zöld, sárga mázu közön
séges cserép; a fehér mázu fayence-féle, színes virágos, alakos, feliratos, czímeres, 
jelvényes díszítményekkel és jelenetekkel ékes; a kék testű, a vörös cserép, a 
magasra rakott sárga mázas, a fehér alapú kék vagy barnadíszü edények 
sorozata; és ott volt a fehér engobe-os kék mázu, bekarczolva díszített u. n. 
sgraffitos edények néhány példánya. Alakra nézve nagy volt a gömbölyű testű, 
négyoldalt lapított, a nyúlánk, a hordóalaku edényeknek ; a kancsók, korsók, 
bokálisok, tálak, tányérok stb. választéka, melyek közül nem egy emlékeztetett 
felírásával és díszével a czéhekre.

A XIX. század tárgyain ez a változat egy ideig még meg van, de aztán, 
új jelenségek feltűnésével, kezd szegényesebb lenni. Kiállításunk 45 darabja 
ezt némileg illusztrálta.

Midőn az ismeretes helyekről való agyagipari produktumokat származási 
helyök szerint néhány csoportba foglalnók, néhány darab meg nem határozott 
származású keramikus plasztikai alkotást említünk fel. Ilyen a XVII. századból (?) 
való domború virágokkal ékes majolika tintatartó, melyet a miskolczi ág. 
evang. egyház állított k i; továbbá a Spitzer Mór birtokában lévő, XVIII. 
századi szenteltviz-tartó majolikából, virágos ruháju szent Veronika alakjában; 
ugyanannak XIX. századbeli majolika dísztárgya; aztán XIX. századi virágos 
díszü majolika gyertyatartója; Erdődy Ferencz grófnak polikrom színezett 
XVIII. századi kis terrakotta mellszobra; Strasser Győzőnek 1843-ban készült 
kacsaalaku majolika czukortartója és néhány újabb porczellán tárgy.

Gyáraink közül legnagyobb a holiest volt. De mondottuk, hogy műkö
dését reánk maradt emlékeink nagy száma daczára mindeddig nem ismerjük. 
A sok közül a kiállításra 180 darabból álló sorozatot sikerült összeállítani, 
melyből a gyárnak jellege és szelleme megérthető. Azonban az a rokoko-féle 
importált világ az ő sok tányér, tál, táleza, kanna, kancsó, ibrik, csésze, asztali
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 2 4
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készlet, váza, asztaldísz, kosár, sótartó, czukortartó, tentatartó, szentelt víztartó, 
szobrocskájával és a legkülönbfélébb czélu és formájú egyéb alkotásával, 
— és tegyük hozzá — dekorácziójával, a melynek ma is meg van a bája, 
mint annak a művészetnek, melynek hatása alatt keletkezett: reánk nézve

H o l i c s i  t á l ,  X V I I I .  s z á z a d .

egy tanulságot rejt magában. Ez a tanulság annyiból áll, hogy az átültetés 
erőszakkal nem mehet végbe. Vannak ugyan magyar holicsi edényeink, de 
mindazokhoz a magyar géniusznak kevés vagy semmi köze sem volt. Igaz, 
hogy itt nemcsak ennek a forrásnak hatásáról kell szólani, mert dolgoztak 
Holicson az európai porczellán- (Bécs, Meissen) és aztán a fayence-gyáraknak
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(Rouen, Sevres, Delft, Moustiers stb.) szellemében is, — a mi akkoriban 
mindenütt úgy volt — és e gyártmányokkal nagy sikereket is arattak. De ezen 
a téren is a szellem idegen maradt és Holies a magyar Ízlésre vagy művészi 
iparra maradandó hatást nem gyakorolt. És igy vagyunk többé-kevésbbé egyéb 
ez időbeli gyárakkal is.

A tatai gyár a holicsi után a legrégibb gyárak közé tartozik hazánkban, 
és körülbelül oly mintákkal és genreban dolgozott, mint a holicsi; de rövidebb 
ideig működött és sokkal kevesebb alkotása van, mint amannak. A kiállításon , 
egészben hat darabot láttunk; a mi persze nem elég arra, hogy a gyárat jól 
képviselhesse.

így állunk a stomfai gyárral és kiállított 8 drb tárgyával is. Modor, Kassa, 
Bazin és Pápa 2—2 darabbal voltak képviselve; tehát a kiállítás révén róluk 
szólni nem lehet.

A XIX. század porczellánját a kiállításon nélkülöznünk kellett; 1—2 darab 
csak véletlenségből kerülhetett oda.

V I I I .  Ü v e g .

Kiállításunkon az üvegnek szerény szerep jutott. Igaz, hogy hazai tör
ténete egészben száz évesnél alig valamivel több, azaz hogy korábbi történe
téről eddigelé vajmi keveset tudunk. Hazánkban való ismeretéről azonban 
törékenysége daczára fenmaradt emlékeink eléggé tanúskodnak. A renaissance 
időkben, mikor a szomszéd német területeken az üvegedény-készítés és üveg
festés oly szép gyümölcsöket termett és mikor nem egyfelé kereskedelmi és 
egyéb összeköttetéseink voltak, az üvegkészités hazánkban nem lehetett isme
retlen. Ha igazolt hazai emlékeink nincsenek is, abból még nem következik, 
hogy üvegiparunk ne lett volna, vagy hogy minden üvegnemüinket idegenektől 
kaptuk volna. Azt tartjuk, hogy ezen a téren levéltári kutatástól még várha
tunk valamit. A mi már most utolsó 100—115 évi történetét illeti, annak is 
csak töredékeivel rendelkezünk. Másrészt azonban művészi szempontból ez 
az időszak (a legújabb fellendülés kivételével) nem sok örvendetes dolgot 
tartalmaz. De ez nemcsak nálunk van igy. Művészi és ipari tekintetben csakis 
az újabb átalános fellendülés mutat fel sikereket. Azonban ezek a történelmi 
kiállításon természetesen már nem jöhettek érvényre.

Különben hadd szóljanak kiállításunk emlékei. Az egészben 90 kiállított 
darab között legnagyobb számban poharak (38 darab) voltak láthatók a 
XVI.—XVIII. századokból. Közülök a legelsők: Bártfa városának a színes 
zománcz festésű városi czímerrel díszített kehelyalaku fedeles három üveg
pohara a XVI. századból. XVII. századbeliek: a Nyári Jenő báró köszörült 
díszítéssel, elől amorettes medaillonnal és német fölirattal biró nyeles pohara; 
továbbá Andrássy Géza grófnak velenczei módra készített, alján gömbös, 
tölcséralaku üvegpohara; Köblös Miklósnénak (Magyar-Igen) több oldalú, 
köszörült »verre eglomisé« módra díszített 6 darab üvegpohara, mely Apaffy 
Mihály fejedelemé volt. A XVII. század negyedik és utolsó darabja volt

24*
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a Fülöp szász-koburg-góthai herczeg metszett üvegből készült velenczei 
tükre.

A XVIII. század természetesen már többet mutat fe l; azaz hogy kiállí
tásunk többi tárgya — néhány darab kivételével — a XVIII. század készít
ménye. A poharak majdnem mind csiszoltak vagy köszörültek; kerek és 
szögletes formájuak, egynéhány nyeles; változat csakis a dekoráczióban 
van. Felemlítjük közülök: a pozsonyvárosi muzeum 9 darab poharát; 
közöttük az arany szarvassal díszített talpas poharat; a lomb- és gyü- 
mölcsdíszitésü és Lipót király mellképével és kétfejű sassal ékeskedő fel
iratos poharat; a gerezdes és csiszolt példányt; a kék üveges, hét gerezdes 
velenczei poharat; és a monogramm és koronával és berakott kövekkel ékes 
ivópoharat; továbbá Batthyány Iván gróf 9 darab fekete és aranydíszitésü 
metszett üvegpoharát; köszörült, ugró szarvas és fa alakjával ékes 2 darab
talpas poharát; azután Fechtig Imre báró czímeres és fenéken gyöngyözött, 
sokszögletű poharát; az egri érseki lyceum kristály-üveges, csipkés szélű és 
vésett vadászjelenetekkel ékes lapos poharát; Andrássy Géza gróf csiszolt, 
szélén és testén aranyozott, szögletes poharát.

Néhány palaczkunk közül az Andrássy Dénes gróf metszett díszítésű és 
berakott vörös üvegmedaillonos, ónfedeles két darab üvegpalaczkja; a testén 
és nyakán aranyozott üvegdugókkal biró csiszolt két üvegpalaczkja és Paki 
Miklósnak (Budapest) tejüvegből készült, vörös és sárga festésű, feliratos, 
1730-ból való üvegpalaczkja érdemelnek említést.

Vadászjeleneteket ábrázoló üvegpokálist Andrássy Géza gróf állított k i ; 
opálüveges és piros csipkézetü kancsót, továbbá két darab bütykös üveget : 
pipázó magyar alakkal és virágdíszszel s aztán opálüvegből való és csipkés 
díszü korsót Nyáry Jenő báró küldött; czímeres nyolczszögletü tálczát Fechtig 
Margit bárónő; kék üveges, hét gerezdes és ónszáju velenczei kondért a 
pozsonyi városi muzeum engedtek át. Hincs Klára üveg gyertya tartója már a 
századunk elejéről való.

Felemlitésre méltók még az Esterházy-féle helyiségek: vieux laque 
szoba, Mária Terézia-terem, díszterem, zöld terem és Salle á terrain üveg
csillárjai.

I X .  T e x t i l i p a r .
Történelmi kiállításunk korszakonkint való rendezésének előnyeivel 

— mint említettük — hátrányok is jártak. Ezeknek legérezhetőbbje az, hogy 
az összetartozó anyag szét volt szórva, a miért az áttekintés mód fölött meg 
volt nehezítve. Ez okozta azt is, hogy az egész textil-gyűjtemény kisebbnek 
látszott, mint a milyen volt. Csak a csoportok összefoglalása után tűnt ki, 
hogy a kiállított anyag mily terjedelmű. A számszerinti összeállítás meglepő 
eredményeket mutat. Ki hinné például, hogy miseruha 100-nál több, egyházi 
szertartásos egyéb ruhaféle félszáznál több darab, hogy gobelin 12 darab, 
keleti szőnyeg 25 darab és hogy vászon- és egyéb hímzés százszámra volt 
látható ?
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Épen azért az anyagot jelentésünknek e "részében is az áttekintést meg
könnyítő csoportokba foglaltuk; nevezetesen : a) miseruhák; b) egyházi szer
tartásos öltönyök; c) antipendiumok; d) vászon hímzés (egyházi és világi); 
e) egyéb hímzés; / )  kosztüm ; g) szövetek ; h) csipke; i) falkárpitok ; k) sző
nyegek.

Magyar textiliparunknak múltját ma ugyan még csak hézagosán ismerjük, 
de mindazonáltal érdekes kulturhistóriai képet tár elénk. Alkotásainak egy 
részében, épen úgy, mint a keramikai produktumoknál szintén feltűnően sok a 
közvetetlenség. E közvetetlenség hatása sokféle, egyszer a technikában, másszor 
az ábrázolt tárgyban vagy díszítésben nyilvánul.

A magyar textilkészitmények vagy munkák (a kézimunkákat is ideszá
mítva) egyrészt sok, másrészt kevés anyagot nyújtanak. Hímzett kendők, 
térítők, sőt fehér ruhanemüek, a könnyen elpusztuló anyag daczára nagy 
számban maradtak reánk; de már másként áll a dolog az egyéb ruhanemű
vel. A szövött árút a viselés, a használat tönkreteszi s az elhasznált holmit 
tulajdonosa nem tartja meg, mint a már csak anyagánál fogva is értékesebb 
arany és ezüst tárgyat. Innen van az, hogy kosztüm-tárgy a kiállításon is oly 
kevés gyűlt össze.

Textiliparunk múltjában legjelentősebb körülmény talán az, hogy mes- 
terségszerü iparaink között ez a legrégibb. A lent, a kendert, a gyapjút itthon 
termelték és itthon is dolgozták fel és a vásznat és posztót árpádházi kirá
lyaink idejében már nemcsak házi szükségletre készítették. Hiszen a szövő
szék hazánkban átalában el volt terjedve. Azonban nem mindennel láthattuk 
el magunkat a magunkéból. Templomi és világi czélokra használatos, mustrás 
jó szövetekkel hazánkat kezdetben Byzanc látta el. Ugyan valószínű, hogy 
nekünk is voltak ilyen szövőműhelyeink, bár erre pozitív adataink nincsenek. 
A koronázási királyi palást bélése például b}^zanczi munka. Az Anjouk és 
Mátyás idejében az olasz (genuai, firenzei stb.), de különösen szicziliai össze
köttetés révén onnan kapjuk selyemkelméink legtöbbjét. Olasz földről kapjuk 
miseruháink pompás és művészies bársony, brokát és a »szederjesének 
nevezett purpur szöveteit is. Gyönyörű példa a fojniczai Mátyás-féle casula.

Az ország különböző vidékein a szomszédos érintkezés a hazai készít
ményeknek nemcsak anyagára, hanem díszítésére és feldolgozására nézve is 
lényegesen eltérő befolyást gyakorolt. így délen és keleten a kelettel való 
érintkezés mást teremtett, mint az északi vidékeknek a németséggel való 
érintkezése. S ez még a hímzéseken is meglátszik, a melyekkel itthon egészen 
ellátta magát a nép, bár ilyen került hozzánk a külföldről i s ; például a Rajna 
vidékéről kereszteket kapunk s ezeket aztán az olasz szövetekből készült 
jniseruhára varrták. Innen van a rajtuk néha előállott ellentét. Azonban a hazaihoz 
való ragaszkodás állandó. Az idegen, franczia barokkhoz és rokokóhoz a 
magyar nem hajlott s inkább a XVII. századi felfogás maradt meg a hímzé
sek sokféle fajtájánál.

Magyar népünknek a szín és a dísz iránt való előszeretete régi és hagyo
mányos. Hogy tehát a hímzés terén, a hol a készítőknek egyénisége, faji 
■érzése majdnem mindig és teljesen érvényre jöhetett, a magyar felfogásnak
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egyik legkifejezőbb tényezőjét látjuk magunk előtt, az kétségtelen. A hímzés, 
varrás, szövés, csipkeverés vagy vetélés és egyéb női kézimunkák kedvelt 
foglalkozásai közé tartoztak úgy az úri, mint a polgári osztálynak; a nép 
asszonyai pedig hasonlóképen értették az e nemű munkát, mint a hogy ez 
ügyesség magát a népnél mind mai napig is sok helyen eredeti jellegében 
fentartotta.

A szövőipar egyes fényes korszakainak Magyarországon is meg volt a 
hatása. Ezeknek legutolsója a XVIII. század volt, melynek pompáját a szövés 
kifejlődése nagyban támogatta. Virágzott az aranynyal való himzés és szövés, 
és az úgy dekoratív, mint bútor czélokra alkalmazott gobelin-féle szövésnek 
is ekkor volt legnagyobb keletje.

A  X V I I .  s z á z a d b e l i  c s a l á n s z ö v e t - h i m z é s  r é s z l e t e .

(Szendrői ev. ref. templom.)

a) Misernhák vagyis casulak remek példáit találjuk magyar egyházaink- 
és gyűjteményeinkben. Selyemből, bársonyból, brokát-, gyapjúszövet-, vászon-, 
sőt bőrből készültek és montirozásuk felöleli a szövetapplikácziót, a kivarrást, 
a zsinórozást, a himzés sokféle nemét és a festést. Az egésznek összeállításá
ban még a tipikus csoportokon belül is nagy a változat, a mit például az 
érdekes XV. századi vagy még későbbi gótikus példányok csoportjánál is 
tapasztalunk. Voltak időszakok, mikor a miseruhák minden művészet nélkül 
készültek, vagy a mikor az alkalmazott arany túlhalmozása a művészetet 
kiszorította; ilyenkor persze csak esetleg a szövetben rejlő értékért becsüljük 
meg azokat.

A r a n y h i m z é s  r é s z l e t e  1 7 6 3 - b ó l .

(Nagybányai ev. ref. templom.)



3 7 5

A mit azonban külön ki kell emelnünk, az, hogy ma teljes joggal magyar 
miseruháról is szólhatunk ; daczára annak, hogy a selyem vagy bársony, 
melyből készültek, külföldi volt. Úgy, a mint a hímzések és keresztek között 
van idegen, úgy van hazai munka és kompoziczió is. Ez a dolog ugyan még 
nincs tisztázva, de ez csak idő kérdése.

Ezek után áttérünk anyagunk rövid ismertetésére. A XV. századból való 
miseruhák közül felemlítjük: Kassa város két vörös bársonyruháját, egyiknek 
hímzett keresztjén, Krisztus alakja a másikon három szent nő alakja ; a kolozs
vári egyetemi templom nyírott vörös bársony casuláját, hímzett keresztjén 
Szűz Mária alakjával; a veszprémi székesegyháznak püspöki czímeres és 
Szmrecsányi Pál püspöknek hímzett szentalakos bársonyruháit; a kalocsai 
kincstár gránátalma-mustrás bársony casuláját, keresztjén a Madonna és női 
szentek alakjaival; — a selyemből készültek közül: a brassói történelmi bizott
ság által beküldött, aranyvirágokkal és hímzett kereszttel díszített barnavörös 
selyem miseruhát; a szeged-alsóvárosi ferencziek aranynyal és ezüsttel átszőtt 
vörös selyembrokát miseruháját, gótikus fülkéiben szentek alakjaival; az eszter
gomi kincstárnak aranynyal átszőtt violaszinü selyem miseruháját; az arany
brokát és aranynyal átszőtt szövetek közül: a nagydobróczi plébánia-templom 
példányát; a kolozsvári egyetemi templom miseruháját vörös és zöld bársony
ból, aranyszálakkal átszőtt virágokkal és olasz hímzéssel; a győri székes- 
egyháznak génuai kék bársonyból való aranynyal átszőtt, Corvin-czímeres 
miseruháját; a bártfai templom olasz és másik gránátalma-mustrás, hátán 
domború hímzésű miseruháját; Szmrecsányi püspöknek két darab, aranynyal 
átszőtt és hímzett zöld és vörös bársony miseruháját; a kunfalvi templom 
aranynyal átszőtt vörös bársony szép példányát, hímzett kereszttel; a budavári 
királyi palota kápolnájának a fojnicai kolostorból származó, aranynyal és 
ezüsttel átszőtt zöld bársonyból készült hires miseruháját, Mátyás király czíme- 
rével; — az arany szövetitek közül: az esztergomi kincstár két példányát, és a 
kolozsvári egyetemi templom aranyalapú zöld bársony miseruháját; továbbá 
az esztergomi kincstár miseruháját, magyar szentek alakjaival, és ugyanannak 
gobelinszerü olasz hímzésű miseruháját; és végül a sztropkói templom színes 
finom hímzésű vörösszínü miseruháját.

A XVI. századiak közül felemlítjük: a Szmrecsányi Pál püspök kék 
selyem miseruháját; a beszterczebányai székesegyház zöld selyemalapu hímzett 
betéttel (Mária a gyermek Jézussal, Katalin és egy iró szent) biró ruháját; 
a liptó-szentmiklósi templom virág-, mák- és gránátalma-motivumokkal átszőtt, 
nyírott vörös bársony miseruháját; a szepesi székesegyház aranynyal átszőtt 
zöld bársony miseruháját (hímzett keresztjén az angyali üdvözlet, Szent 
László és András); Kassa városnak egy kék gyapotszövetből készült, és egy dom- 
boruan hímzett, alakokkal ékes, fekete vászon miseruháját; az esztergomi székes- 
egyház gyöngyökkel ékített sárga selyem miseruháját, melyet a magyar királyok 
koronázásánál az ország prímása használ; a Czobor Béla magas domorművü, 
arany- és ezüstmustrákkal átszőtt rózsaszínű selyem miseruháját és a bártfai 
templom firenzei aranyszövetből készült pompás miseruháját, hátán a hímzett 
kereszten medaillonokban ujtestamentomi jelenetekkel.
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A XVII. századiak közül felemlítjük: az esztergomi kincstárnak Páz- 
mán Péter és Szelepcsényi-féle casuláit; a Batthyány Iván gróf czímeres 
aranybrokát miseruháját; a poprádi templomnak fehér selyembetéttel és színes 
selyemmel applikált, virágokkal ékes zöld selyem miseruháját; Kassa városá
nak aranynyal átszőtt két bársonycasuláját figurális hímzéssel; és a trencséni

kegyesrendiek hímzésekkel ékes, 
ezüsttel átszőtt fehér selyem mise
ruháját.

A XVIII. század változtatott 
•* ízlésével a korábbi idők művészetét 

felhasználta ugyan, de a saját szín
érzékével amattól lényegesen elütőt 
produkált. Dominál a színes virág
gal és aranynyal hímezett vagy 
átszőtt fehér selyem; ilyenek: a 
budavári Zsigmond-kápolna, a pan
nonhalmi főapátság, a kalocsai szé
kesegyház, a kassai püspöki ká
polna és Erdődy Ferencz gróf 
miseruhái. A vásznon kívül a ka
navas is előfordul (a budavári 
Zsigmond-kápolna példánya); és 
gyakori az ezüstszövetü is, arany- 
himzéssel, m int: Császka György 
érsek, a kalocsai kincstár és az 
egri cisterciták miseruhái ; közöttük 
a kalocsai apró kövekkel és üveg
gel is van díszítve.

b) Ugyanezeket a különb
ségeket tapasztaljuk az egyházi 
szertartásos egyéb öltözet-darabo
kon, a milyenek a dalmatica, hu
merale, manipulus, stola, pluviale, 
palla s tb .; a melyeknek mindegyi
két a kiállításon több példány kép-

XV. századbeli Infula, vörös selyem, viselte, lnfulák közül az eszter-
himzett gyöngyökkel és ékkövekkel kirakva. gomi kincstár Bakocz Tamás-féle
(Bakócz Tamásé volt. Esztergomi főegyház kincstára.) &yŐngyÖkkel 6S ékkövekkel kira

kott vörös selyem infuláját a XV. 
századból; a trencséni kegyesrendiek arany és ezüst magashimzésü, vörös 
atlasz és ezüst szállal átszőtt fehér selyem-ripsz infuláját, mindkettő a XVII. 
századból; és a Czobor Béla sokszínű selyem, arany- és ezüsthimzésü virá
gokkal ékes XVII. századbeli kék selyem infuláját emeljük ki.

c) A templomi textil felszerelések között figyelmet érdemelnek az anti- 
pen diumok. A szepesszombati r. kath. templom antipendiuma aranyszállal
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áttört lilavörös brokátszövet a XV. századból; a Bubics Zsigmond püspök 
egyik példánya: vörös selyemből, aranynyal hímezve, szentek alakjaival, 
a XV. századból; másik példánya sárga selyembrokátból színes selyemmel 
és aranyszállal hímezve és selyemaplikáczióval díszítve, a XVII. századból; 
Lányi Ernőnéé (Budapest) bársony- és selyembrokátból aranyhimzéssel, szin
tén a XVII. századból.

d) Vászonhimzések. Közöttük nagy számban voltak a térítők, takarók 
és kendők; és pedig úgy az egyházi (úrasztalteritő, kehelytakaró, oltárabrosz 
vagy oltárteritő), mint a világi czélokra szolgálók (abrosz, asztal-, ágy- és 
egyéb terítő, kendők stb.). Hímzés dolgában a szm és selyem uralkodik ; a 
fehér selyem vagy pamut, miként az arany és ezüst, szintén előfordul, de 
távolról sem annyira, mint amaz. A technikák közül pedig a lapos hímzés és 
a zsubrikálás dominál. Időre leginkább a XVII. és XVIII. század és néhány 
példával a XIX. század is van képviselve. A kiállított számos tárgy között 
művészileg ornamentált darabok is találkoztak, a melyek különösen a már 
érintett nemzeti eredetiség szempontjából érdekesek.

e) A nem vászonhimzéseknél az elemek ugyanazok, csakhogy a több
nyire színes hímzéshez akkor még a színes alap is járul. A kehelytartók-, 
úrasztala- és egyéb kendők-, oltárteritőkre, aztán abroszok-, kézi- és fejken
dőkre, velumokra, izraelita szertartáshoz tartozó frigyszekrény-függönyök- s 
ruhaszélekre és sok más egyéb czélokra, a selyem, bársony, posztó, a finom 
csalánszövet, sőt a bőr van felhasználva. Mondani sem kell, hogy a kiállításon 
e nemüekből számos példa volt látható.

A hímzésnek még egy technikájáról kell megemlékeznünk, ez a dombom 
hímzés. A miseruhák egy nehány példányán is láthattuk, de van néhány magá
ban álló ilyen ‘különös darabunk. Az egyik az esztergomi kincstárnak Kutassy 
János esztergomi érsek számára készült, domború hímzésű czímerképe a 
XVI. századból; a másik, ugyanezen kincstárnak magasan hímzett dombor
műben Mária és Krisztus fejét ábrázoló XV. századi Dyptichon-ja ; és a har
madik : Esterházjr P. herczeg fraknói kincstárából való XV. századi kálvária, 
melynek váza fa, alakjai pedig szövetszerü hímzéssel vannak borítva.

A XVIII. századnak említett hímzett tárgyain kívül még a Koburg Fülöp her
czeg sokszínű selyemhimzésü ellenzője s tiz darab kárpitozott ülő-butora (tabouret, 
szék és támlásszék) a Koháry herczegkisasszonyok hímzésével volt látható.

Azonban a sok tárgy között egy külön kis kollekczió állítható össze, 
mely más tekintetben is érdekes és a hímzésnek a viselet tárgyaira való alkal
mazását illusztrálja. A kollekczió kicsiny, de vonzó volt. Kitűntek: a főkötők. 
Az egyik virágos ezüstszövetből, hímezve és aranycsipkével díszítve, XVIII. 
századi, kiállítja Beszterczebánya városa; két másik: ezüsthimzésü, tulipánok
kal és szegfüvekkel borítva, XVIII. századiak, Stadler Ignácznéé (Győr); 
aranyszálu hímzett díszítéssel bir az özv. Miller Lujzáé, Pécsről; és fekete 
bársonyból van és arany- és ezüstszállal hímezett az orsz. magyar, iparműv. 
múzeumnak XVIII. századi darabja; színes pamuttal hímezve és zsubrikolva 
van Spitzer Mór (Pozsony) XVIII. századbeli vászon főkötője; aranyszállal 
van hímezve ugyanannak tulipános példánya; arany nyal hímzett vörös bársony
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főkötő a XVII. századból a felsőmagyarországi múzeumé; vászonból való és 
ezüst- és aranyszálakkal hímzett, virágokkal díszített fejkötő, melyet Reich 
Zoltánná (Budapest) állított k i ; és ezeken kívül több más. Aranyszállal kivarrott 
és gyöngyökkel ékített XVIII. századbeli szepesi párta a felsőmagyarországi 
kassai múzeumé volt.

Érdekes volt a néhány hímzett női ruhadarab: a kék selyemből való, 
aranycsipke- és himzésaplikáczióval ékes XVII. századi, melyet Péchy Tamás 
állított k i; egy fehér selyembrokát szoknya, alsó szélén gazdag arany- és 
ezüsthimzéssel és ál-ékkövekkel, hozzávaló mellénynyel 1735-ből, Lónyay Gábor 
tulajdona; a Brandenburgi Katalin fejedelemasszony sötétkék, magyaros 
mustrás, nyírott bársony-féle szoknyája, nyolczsoros arany- és ezüsttel hímzett

virágdíszszel és a más szövetű és mustráju, de szintúgy himzett válfüző ; 
mindkettő az Iparműv. Muzeum tulajdona; és nem volt érdektelen az özvegy 
Lipcsey Imréné (Tisza-Füred) tulajdonában lévő: aranyszállal himzett és pitykék- 
kel díszített magyar motivumos két darab selyem ruhaszél sem a XVIII. századból.

/ )  Szövetfélékből a miseruhákon és a néhány említetten kívül szintén 
keveset láttunk. De volt egynéhány remek darabunk.

Ilyen első helyen a mai koronázási palástnak byssus szövetből készült és 
a pannonhalmi apátság tulajdonát képező színes előmintája, mely után Gizella 
királyné az eredetit hímezte. Remek tárgy az Erdődy Ferencz gróf Mátyás 
király czímeres XV. századi olasz trónkárpitja, aranynyal és ezüsttel átszőtt 
zöld bársonyból, mely a fojnicai casulának párja. Pompás darab a Wilczek 
János gróf aranynyal átszőtt, virágokkal 'ékes, vörös és zöld nyírott bársonyból

U r a s z t a l i  p o h á r t a k a r ó  h í m z é s e .

(Vajdahunyadi ev. ref. templom.)
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való és Bártfáról származó XV. századi kárpitja. Szép zöld selyem-damasztból 
készült Asbóth János XVIII. századi oltártakarója. És felemlítjük Esterházy P. 
herczegnek skófium-szövetes XVII. századi török kerek pajzsát.

XVI., XVII. és XVIII. századi szép, részben hímzett bársony-, selyem-, 
és brokátszövetből készült néhány nyereg, nyeregtakaró és lótakaró is.

Bútorszöveteket is a XVII., XVIII. és XIX. századból több helyütt láttunk.
g) A csipke a textil iparnak egy érdekes kis szigete, a melynek tudo

mányos művelését hazánkban tudtunkkal még senki sem kezdette meg. 
Egyelőre csak az emlékek összegyűjtésének stádiumáig jutottunk. Kiállításunk 
vegyes jellegű tárgyain többféle csipke is fordul elő s közöttük a hazában 
készült is volt. Kiemeljük a kecskeméti reí. templom virágos hímzésű XVII. 
századi kendőjének kék selyemcsipkéjét; a Beszterczebánya város XVII. 
századi vászonteritőjének a végén díszelgő széles csipkét; és XVII. századi 
néhány templomi ruhájának szegélyző csipkéjét. A XVIII. századból különösen 
azt az aranycsipkéből készült egyik és ezüstszövetből való és aranycsipkével 
díszített másik főkötőt emeljük ki, melyeket Beszterczebánya városa állított ki. 
Csipkével díszített néhány egyházi ruhadarab (miseruha, humerale, alba) is 
volt a XVIil. századból.

h) Falkárpitok. A falkárpit (tapisserie) bennünket két szempontból érde
kel: először átalános dekorativ, másodszor történeti szempontból. Technikája 
igen régi és a kép rajzi stíljét szigorúan meghatározza. Dekorativ értéke is 
sajátos stilisztikájában rejlik. Sajátságos jelenség, hogy a népiparban máig is 
fentartotta magát. Magyarországon is többfelé látjuk; igy a torontáliak- és 
székelyeknél és a délvidéki Dunamelléken is többféle hasonló technika fordul 
elő. A XIV. században már Európaszerte ismerik. Reánk nézve közelebbi 
érdekkel azért is bir, mert Zsigmond király idejében hazánkban is készülhetett 
valami falkárpit-féle; a mint az egyik magyarországi régi utazó feljegyzéseiből 
kitűnik. De egyebet hazánknak e művészi iparágáról — egyelőre — nem tudunk. 
Többféle fajtája ván és készitéshelyei után nevezik franczia, flandriai vagy 
olasznak. A gobelin is — készítője után elnevezett — falkárpit; de ezzel 
a névvel minden hasonló ily technikával készült falkárpitot is szokás nevezni, 
ha nem is Gobelin műhelyéből került ki.

így vagyunk kiállításunk legrégibb darabjával: a lőcsei plébánia-templom
nak, vadászatot ábrázoló, XV. századi falkárpitjaival és azokkal, a melyeket 
részben Ő Felsége engedett át, részben pedig Batthyány-Strattmann herczeg 
küldött a kiállításra. Ő Felségének, az 1683. évi párkányi ütközetet; a törö
köknek Lotharingi Károly által Buda alól való visszaverését 1686-ban; Lotharingi 
Károlynak az elfoglalt Budavárába való bevonulását 1686-ban; és az 1687. évi 
mohácsi csatát ábrázoló falkárpitjai már méreteikkel is imponálnak. Ezeknek mind
egyike 4'5 méter magas és átlag 7 méter hosszú. Valószínűleg magasabb ren
deletre, Herbei K. lotharingi festő kartonjai után 1700. körül készültek.

Ő Felségének gyűjteményéből való öt másik is : négyen ugyanazon 
tárgyak vannak feldolgozva, az ötödik Erdély 1688. évi hódolatát ábrázolja. 
Érdekesek a Batthyány-félék is a XVII-ik századból. Az egyiken rómaiak és 
dákok harczát, a másikon a dákok meghódolását látjuk.
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Itt említjük fel az Erdődy Ferencz gróf tulajdonában lévő gobelinszerüleg 
szövött Bakócz Tamás-féle pompás czímert a XIV. századból, mint a textil
munkának egyik remekét; és Batthyány Iván grófnak gobelinnel bevont XVIII. 
századi kanapéját, mint a gobelin alkalmazásának egyik példáját.

i) Szőnyegek tekintetében hazánk érdekessége a keleti szőnyegek ; 
a melyek nálunk hosszú idők óta kiválóan Erdélyben vannak odahaza. Különös 
jelenség ez, melynek magyarázata még felderítésre vár. Reánk nézve a tech
nika is, de elsőben a mustra, a rajz és szín az érdekes. Vájjon ezeknek ornamen- 
tácziója a XV. és XVI., vagy későbbi magyar ornamentekre nem volt-e 
befolyással ? E szőnyegek kézi szövőszéken készülnek s ez nagyban emeli 
értéküket. A rendszerint inkább kicsiny, mint nagy szőnyegek között sokféle 
fajta van ; anyaguk többnyire gyapjú, és bár ritkán, de van selyemből készült is. 
Hazánk ez idegen kincseinek szövészeti, mint átalában művészeti czélokra való 
gyakorlati felhasználását még alig kisérlettük meg.

Kiállításunkra szép példányokat küldöttek: az országos magyar ipar- 
művészeti muzeum 9, Ráth György 5, gróf Batthyány Iván 2, Lányi Ernő 2, 
a brassói kerületi történelmi bizottság 2, és többen 1 — 1 példányt.

X .  B ő r  é s  p e r g a m e n t .

Bőrből készült tárgyak kiállításunkon nem nagy mértékben szerepeltek ; 
s ezek nyomán legfeljebb a művészi irányú magyar bőripar múltjáról lehet 
némileg fogalmat szerezni.

A keletről érkezett őseinknek honfoglalásakor mint eminens lovas népnek, 
lószerszámánál fegyverei- és harczi tárgyainál és viseleténél a bőr nem volt 
nélkülözhető. De azonfelül is szinte önként érthető, hogy állattenyésztésünk 
úgy a nyers anyag kereskedésére, mint a borkészítésre is mindig bőven alkal
mat, táplálékot adott s ez segítette elő fejlődését már az Árpádok, mint a 
vegyesházi királyok idejében is annyira, hogy a határokon túl is hire volt. 
Különben tudva van, hogy a tímárok, kordoványosok, szattyánosok, irhások 
bőrfestők működései a bőripar történetének egy-egy érdekes szakaszát képezik, 
és a melyek közül nem egynek sajátos magyar jellege van. A czéhvilággal 
a viszonyok ugyan megváltoztak, de a czéhlevelekben foglaltak megint az 
iparnak későbbi virágzásáról szólnak.

Nagy mértékben vette igénybe a bőrt a fegyver és felszerelése. A sok 
közül érdekes néhány példa, a következő : Tárcsapajzs a XV. századból, bőrrel 
behúzva az Ambrasi kastélyból. A XVI. századból valók: Puzdra, aranyszállal 
kivarrva a pozsonyi városi múzeumból; kerek pajzs domború alakokkal Wilczek 
János gróf gyűjteményéből; török puzdra, ezüst hímzéssel Batthyány herczeg 
körmendi kastélyából; fegyverkabát, feketére festett, kivágott és hímzett borjú- 
bőrből Almásy Ede gyűjteményéből. A XVII. századból valók: kerek pajzs,, 
fából, bőrrel bevonva, ráfestett fekete alappal, aranyozott ornamentekkel, 
közepén czímer, Teleki Sámuel gróf gyűjteményéből; puzdra, borjubőrből, 
Batthyány herczeg körmendi kastélyából; tarsoly, piros tehénbőrből, ezüst
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hímzéssel és piros posztóval (1660-ból), az Erdélyi Muzeumegylet régiség
tárából Kolozsvárott. Ide számítjuk a számos lószerszámot is.

Egyéb tárgyaink közül kiemelünk egy festett bőrből készült XVII. szá
zadi spanyol miseruhát, a vasmegyei régészeti egylet múzeumából; és egy 
préselt virágokkal, aranyozott és ezüstözött díszítményekkel ékes XVIII. szá
zadi másik miseruhát Bertalan Alajos (Mernye) tulajdonából.

B ő r t o k  f e d e l e  a r a n y n y o m á s s a l .  X V I I .  s z á z a d .

(Esterházy Pál herczeg fraknói kincstára.)

Feltűnt egy egész sora az edények- és egyéb tárgyhoz való, aranyozás
sal ékített XVII. és XVIII. századi bőrtokoknak, Esterházy Pál herczeg és 
mások gyűjteményéből. Nem utolsó darab volt a Thaly Kálmán magyarizlésü 
aranyhimzéssel ékes, XVII. századi erszénye. A közhasználati tárgyak köréből 
valók voltak a Batthyány Iván gróf által kiállított, a várkút vizének felhúzá
sára szolgált XVI. századbeli bőrzsák; és Andrássy Dénes gróf gyűjteményé
ből való XVII. századi két darab lánczos vödör bivalybőrből.
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A bőrt művészies czélokra a könyvkötés nagyban felhasználta; de itt a 
bőrnek alárendelt szerepe van ; fődolog a művészi megoldás. Azért a könyv
kötésről külön helyen lesz szó.

*  *  *

A pergament mint tudva van, állatok (borjú, kecske, juh, bárány, kutya stb.) 
bőréből készül. A bőröket megfelelő kidolgozás után rámára feszítve, meg- 
száritják. Ezekből készülnek a dobok, a könyvtáblák. De más czélokra is 
használatos volt a pergament így például volt a kiállításon több darab pajzs, 
melynek falapját pergamennel vonták be, mert a reá alkalmazott festett díszí
tés ezen az alapon jól fogott. Ilyen a többi között Ő Felségének bécsi fegyver
gyűjteményéből való aranyozott, és egy másik, női alakkal ékesített tárcsa
pajzs, mind a kettő a XV. századból; továbbá Nagy-Szeben városának a 
XVI. századból való és Batthyány Iván grófnak szintén XVI. századi magyar 
tárcsapajzsa.

A pergamenttel más téren is találkozunk, még pedig a könyvfestés- és 
írásnál. Az Írott adomány-, kiváltság-leveleket, diplomákat stb. és könyveink 
szövegét a. nyomtatás feltalálása előtt — és még utána is — pergamentre 
írták. Kiállításunk e tekintetben sok érdekeset tartalmazott. Ennek méltatása 
azonban már nem e jelentés körébe tartozik.

X I .  K ő  é s  t a j t é k .
Igen természetes, hogy történelmi kiállításunkon a kőipar körébe vágó 

tárgyak legnagyobb része építészeti vagy szobrászati alkotások; és igy tulajdon
képen a szobrászati és kőfaragó iparról lehetne szólni. De a képzőművészetek 
ágainak fejtegetése nem vonható e jelentés körébe, azért e helyen a kő anya
gának csakis a kiállításon képviselt néhány alkalmazásáról szólhatunk.

Az értékesebb kőfajok díszedények kiszitésére sokszor előnyösen hasz
nálhatók fel; különösen ha az ötvösművészet szolgáltatja a hozzávaló fogla
latot. A szerpentin például a középkor és a renaissance kedvelt kőanyaga 
volt. Szép példa erre a Bánffy György gróf szerpentin gyömbértartója, mely
nek fémfoglalatát Hann Sebestyén ötvösmester a XVII. században készítette.

De a drágább kőanyag is használatos; ilyen a jászpis, achát, lapis 
lazuli, malachit és a kristály. Vázák, tálak, asztallapok, kaszetták és egyéb 
tárgyak vannak kőanyagból, vagy legalább is kővel dekorálva. A kámeákról 
és intagliókról már szólottunk.

Kiállított tárgyaink közül a következőket emeljük ki. Keresztelő kút, 
vörös márványból, Florenczi János mesterműve, XVI. század; kiállítja a 
nagyváradi püspökség. Pálffy Miklós győri hős, 1600 körül készült síremlé
kének csatát ábrázoló, kőből faragott domborműve a vöröskői várból; — 
valamint a Khuen-Héderváry gróf Jupitert és Minervát ábrázoló két fehér 
márvány domborműve mint dekorativ plasztikai alkotások még itt említhetők 
fel; de már egyéb plasztikus dolog körünkön kívül esik.

A kőnek bútorra való alkalmazását látjuk a Fülöp Szász-Koburg góthai
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herczeg, Batthány Iván gróf néhány tárgyán (asztallapok és lapis lazuli stb. 
berakások). Említést érdemel Nyáry Jenő bárónak reliefes figurákkal díszített 
napórája kőből, 1795-ből. A kőiparnak legkevésbbé vonzó produktumai a 
vasmegyei régészeti egylet által beküldött XVII. századi mozsárágyúgolyók 
mészkőből.]

Czéhbehivó tábla, faragott fa.
(Pozsonyi városi muzeum.)

A tajtékipar a múltban csakis mint pipafaragás vagy metszés sze
repel. Kiállításunkon is csak ilyen alkotásokkal mutatkozott be. Blaskovich 
Gyula (N. Bánya), emberi, állati alakokkal, czimeres és medaillonos vagy 
trofeumokkal díszített XVIII. századbeli tajtékpipái sikerült példányok. Érdekes 
darabokat állítottak ki ezenkívül Batthyány Iván gróf zászlótartó lovas vitéz 
alakjával; Thaly Kálmán, állítólag II. Rákóczi Ferenczét; Andrássy Géza gróf, 
szintén egy Rákóczi-féle példányt türkiszekkel és rubinokkal kirakva; és 
Görgei Artur vadászjelenetekkel ékes pipáját a XVIII-ik századból. Egyéb 
tajték készítmény a kiállításon nem volt.

Bőrtok aranynyomással. XVIII. század.
(Esterházy Pál herczeg fraknói kincstára.
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X I I .  F a i p a r .
Faiparunk múltja, úgy mint a textil-, a bőr- és fémipar, messze időkre 

megy vissza. Fejlődése változatos lehetett; és annak egyes mozzanatairól mi 
sem beszél ékesebben, mint a fennmaradt emlékeiből alkotott képek sorozata a 
kiállításon. Úgy a technikákban (faragás, vésés, intarzia, esztergályozás stb.), 
mint a tárgyak nagy változatában híven tükröződik vissza a faanyagnak jelen
tősége ipari téren. Egészben nincs sok emlékünk, mert a könnyen korhadó 
fa soká nem állhat meg. Azonkívül háború és tűz is segítettek a pusztításában. 
Mindazonáltal sikerült a kiállításra mindenféle tárgyat összehozni és ott úgy 
bemutatni, hogy sok változat mellett szép csoportok létesültek.

A fának egyik művészi alakítása a faragás; melyet úgy a bútoroknál, 
mint a mindennapi élet ezerféle tárgyainál alkalmazva látunk. Szemlénket itt 
is az egyház tárgyaival, nevezetesen a bútorokkal kezdjük. Legkorábbi tár
gyaink a kiállításon a XV. századból valók. Ilyen például a Wilczek János 
gróf faragott és vésett díszítésekkel biró 2 darab Stalluma. Világi székek közül 
felemlítjük: ugyancsak Wilczek János grófnak faragott és vésett diszitésekkel 
biró XVI. századi karosszékét; Andrássy Dénes grófnak háttámláikon faragott 
XVIII. századi székeit; továbbá Khuen-Héderváry grófnak tölgyfából való, 
háttámláján czímerrel, maszkerónnal és évszámokkal biró XVIII. századi fara
gott székét. Faragott alakú reliefképekkel birt Radvánszky János báró XVI. 
századi kihajlós szekrénye. Érdekes volt a Wilczek János grófnak faragott és festett 
szép menyezetes ágya a XV. századból; különösen kiváltak még a Rad
vánszky János báró menyezetes és gazdagon faragott XVII. századi két 
ágya: az egyik állítólag Széchy Máriáé, a másik Wesselényi Ferenczé volt. 
Asztal, bárok faragásu lábbal biró, volt nehány. A ládák között több szép 
példány találkozott. A Wilczek János gróf állatalakokkal és ornamen- 
tekkel biró XV. századi ládája lapos faragásokkal birt. A czéltládák 
közül kiemeljük: Hradszky Józsefnek faragásokkal díszített és színesre festett 
XVIII. századi czéhládáját; a hunfalvi római katholikus templomnak faragott 
ládáját 1692-ből; és a Nyáry Jenő báró domborműves és festett XVIII. századi 
ládáját. Faragottak gyakran a czéhkihordó — vagy behívó' táblácskák is. 
Közülök a Herzum Róbert (Persány) 1643. évbeli czéhbehivó tábláját említjük, 
melynek előlapja munkálkodó tímárok reliefes alakjait mutatja.

Faragott és intarziós XVII. századi ajtót a tencséni kegyesrendiek állí
tottak ki.

Érdekes volt a XVIII. századi báb sütő fo r  mák csoportja. Rovátmetszésü 
és mélyebb faragásu, figurális, geometrikus és egyéb ornamentális diszökben 
sok magyar eredetiség nyilvánul. Nyáry Jenő báró és a pozsonyi városi muzeum 
összesen 20 darabot állítottak ki. Fafaragásu tárgyaknak ezeken kívül egész 
sora volt még kiállítva. Láttunk tálczákat, asztalkendőprést, sakktáblát, mécses
tartót (áttört díszszel), gyertyatartókat a XV. és XVÍ. századokból. Figyelemre 
méltó volt még a nagybobróczi római katholikus templom XV. századi misckönyv-
M a t l k k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 25
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polcza vésett polikrom diszitéssel; Lányi Ernő részben áttört fafaragásu poli- 
krom befestett Ikonosztáz ajtója a XVII. századból; a Felsőmagyarországi 
Múzeumnak gótikus növénydísz között három czímerpajzsot mutató, 1461-ből 
való fafaragványos tárgya; a nagyszombati rokkantak házának XVII. századbeli 
fafaragványos festett és aranyozott két czímerpajzsa; Erdődy Ferencz gróf 
fából faragott, aranyozott XVIII. századi díszszánja.

Szoborműves dolgozatok a következők voltak: A lőcsei templom Szent 
György lovasszobra a XV. századból; a bártfai plébánia-templom fából fara
gott és színezett XV. századbeli szoborcsoportja: Az atya Isten tartja szenvedő fiát; 
továbbá Batthyány Iván grófnak Szűz Má
ria látogatását Annánál ábrázoló dombor
műve a XV. századból; atrencséni plébánia- 
templomnak Szent Leonhard és Szent Ré
mig püspökök XVI. századi szobrai; és 
több hasonló szobormű a XVII. századból.
Érdekes volt a Pálffy Miklós győri hős sír
emlékének famintája a XVII. századból, 
jelenleg Pálffy István gróf tulajdona; to
vábbá az országos magyar iparművészeti 
muzeum térdelő nőket és férfiakat ábrá
zoló XVII. századi négy darab faragott 
szoborművé; és több más kisebb-nagyobb 
tárgy.

Esztergályos munka is akadt néhány.
Kedves volt a pozsonyi városi muzeum 
barnára színezett kis rokkája a XVII. szá
zadból ; egy másik XVIII. századi példánya ; 
és egy XIX. századi faragott fából való 
harmadik. Esztergályos dolog még több 
helyen, de nem önálló szereppel fordult elő (bútorlábak, oszlopocskák stb.)

A művészies fatechnikák egyik legelőkelőbbje az intarzia. Hazánkban 
is a renaissance kora óta kedvelt díszítő eljárás volt. Néhány szép bútor
darabunk eléggé tanúskodik erről. Ezek között van : Khuen-Héderváry Károly 
gróf XVI. századi szekrénykéje ; továbbá intarziákkal gazdagon díszített XVIII. 
századi két ajtós és egy szintúgy dekorált másik szekrénye; Radvánszky 
János báró XVII. századi szekrénye; Nyáry Jenő báró 1705 évszámmal intar
ziás virágokkal és magyar czímerrel ékes lóczája ; és 1781-ből való intarziás 
asztala. Interziás ládák szintén gyakoriak. Ilyenek : a budapesti asztalosipartes- 
tűlet 2 darabja a XVIII. századból ; a soproni városi múzeumnak figurális 
intarziákkal ékes czéhládája; és a Beszterczebánya város interziás czéhládája 
1654-ből, mely a beszterczebányai ötvösöké volt.

Fatárgyaink között volt még: egy buzogány a XVIII. századból; egy 
kürt a XV. századból ; lőportartó, fapohár, ostyatartó doboz, oltárka és sok 
más tárgy.

* * *

XVII. századbeli czimer, fából faragva, 
festve.

(A n d rá ssy  G éza  g ró f, B u d ap e st.)
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Mint fanemi'i anyag ide tartozik még a nád és vessző is, a melyet spe- 
cziálisan felhasználva a török pajzsoknál látunk. A kerek pajzs ugyanis selyem
mel és vékony ezüstszálakkal körülcsavart nádszálakból vagy vesszőkből van 
alkotva. Ezeknek legjobb két példánya: Batthyány-Strattmann Ödön herczeg 
XVI. századi és Esterházy Pál herczeg XVII. századi török pajzsa.

És mint növényi produktumot felemlítjük a keletről származó kókuszdiót, 
melyből az ötvösök a közép- és renaissancekorban serlegeket, kupákat, poká- 
lokat készítettek ; változatos alakjáért kedvelt motívum volt, melyet néha a 
felületén ki is faragtak, és többnyire fémbe foglaltak. Példányaink közül fel
említjük : az Erdélyi Muzeum aranyozott foglalatú kókuszdiópoharát a XIII. 
század elejéről; Andrássy Géza gróf 5 darab fedeles serlegét a XVII. század
ból ; Bánffy Gy. gróf és a pozsonyi líceum XVII. századi serlegeit; és a visnyói 
ref. templom billikomát; továbbá a XVIII. századi tárgyak közül: az egri 
líceumi muzeum teknősbéka alakú montírozott kókuszdió edényét; özv. Károlyi 
Alajos grófnő aranyozott foglalatú és zománczczal díszített serlegét; és a 
jelen századból: az egri líceumnak vésetekkel biró kókuszdió lőportartóját.

X I I I .  C s o n t ,  s z a r u ,  t e k n ő c z ,  g y ö n g y h á z .

A csontnak ipari czélokra való feldolgozása nem egy, hanem több ipar
ágat teremtett, a melyek, daczára annak, hogy ugyanegy anyagot használnak, 
mégis egészen különálló ipari foglalkozások. Történelmi emlékeink csoportjai
ban e vegyes jelleg többszörösen kifejezésre jutott, de itt mégis az anyag- 
szerinti osztályozást tartjuk meg, mert czélunknak megfelelőbb. Külön csoportba 
foglaljuk; a) az elefántcsont és egyéb csonttárgyakat; külön b) a szaru-, 
agancs', agyar- és teknöczből készült, és külön c) a gyöngyház tárgyakat.

Az elefántcsont legkiválóbb tárgyai a domboruak vagy átalában faragottak. 
Legrégibb darabunk Jászberény városának domború faragványokkal borított 
jász- vagy úgynevezett Lehel kürtje a X—XII. századi korszakból. Másik ily 
kürt az Andrássy Géza gróf XVI. századi példánya. Pompás tárgy a Batthyány- 
Strattmann Ödön herczeg alakokkal kivésett, elefántcsonttal teljesen borított 
XV. századi nyerge; elefántcsonttal van szegélyezve Teleky Sámuel grófnak 
a XVII. századból való nyerge. Érdekes darab ugyané tulajdonosnak a 
domborművű faragásu, állati eredeti alakos XVII. századi lőportartója; elefánt- 
csont a Szendrei János 1680-ból való és az Erdélyi Muzeumegylet XVIII. 
századi lőportartója is. Egyéb domborműves dolog mind XVIII. századi volt; 
igy Ráth György emlékérme, Verantius érsek arczképével; az egri érseki 
liczeum múzeumának Caesárt ábrázoló 4 darab medaillonja zománezos ezüst
keretben; a váczi püspökség szenteket ábrázoló két domborműve; Bubics 
Zsigmond püspöknek II. Józsefet és Attilát ábrázoló két domborműve.

Nehány szoborműves munka is volt kiállítva. A trencséni kegyesrendiek 
egy XVII. századi feszületet küldtek, a Megváltó csont-faragásu alakjával; 
Kurcz Vilmos (Budapest) pedig egy a XVIII. századból való ugyanilyen kisebbet. 
Nem voltak érdektelenek a Batthyány-Strattmann Ödön herczegnek elefánt-

25*
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csontból faragott, kurucz vitézeket és pandúrokat ábrázoló XVIII. századi 
alakjai.

Nagy szerepet játszik az eléfántcsont akkor, ha vele a diszitendő tárgyakat 
berakják. Bútoroknak néhány csinos ilyen példánya volt kiállítva. A többi 
között Batthyány Iván gróf elefántcsonttal kirakott XVI. századbeli karosszéke ; 
Khuen-Héderváry Károly gróf elefántcsont domborművekkel borított intarziás 
szekrénykéje ; Esterházy Pál herczeg fraknói kastélyából való berakott fa- és 
csontdiszitésü hollandi szekrénye és asztala, stb.

(Khuen Héderváry Károly gróf, Hédervár.)

X V I .  s z á z a d b e l i  s z e k r é n y k e  f á b ó l ,  e l e f á n t c s o n t  d o m b o r m ű v e k k e l  b o r í t v a  é s
i n t a r z i á v a l  é k í t v e .

A csontberakásnak bő alkalma nyílik a fegyverek díszítésénél is. Ezek 
közül kiemeljük az Andrássy Géza gróf elefántcsonttal kirakott XVI. századbeli 
számszeríjját; Teleki S. gróf berakott gazdag Ornamentes XVII. századbeli 
puskáját; az Erdélyi muzeumegylet elefántcsonttal és gyöngyházzal kirakott 
ágyazatu XVI. századi puskáját; Ő Felsége bécsi fegyvergyűjteményéből való 
berakott és lőberendezésü XVII. századi díszes fokosát; és végül a pozsony- 
városi muzeum elefántcsont ágyazatu finom keleties ornamentekkel ékes 
XVIII. századi pompás puskáját,

b) Szaruból, agancsból való tárgyaknak szintén egész sorozatát láttuk 
a kiállításon.
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Gyakoriak a lőportartók: a pozsonyi evang. liczeumnak vadkecske 
szarvából készült és művésziesen vésett XVIII. századi lőportartója; Teleki 
Gábor gróf ezüst felszereléssel, bekarczolt szarvas- és egyéb alakokkal díszített, 
szarvasagancsból készült lőportartója 1696-ból; és több két és háromágú 
agancsból készült XVII. és XVIII. századi lőportartó.

Egyéb tárgyak közül az egri kath. liczeum múzeumából való, alakokkal 
domboruan kivésett és ezüsttel foglalt bivalyszarvból készült XVII. századi 
pohár; nemkülönben az Esterházy Pál herczeg fraknói kincstárából való, 
aranyozott ezüstfoglalatú XVII. századi serleg rinóczerusz agyarból, érdemel 
említést. Figyelemreméltó továbbá az esztergomi főegyházi kincstárnak XV. 
századi olajtartója ezüst foglalatban, aztán méltó díszszel biró és három griff- 
körmön álló, aranyozott foglalatú másik két XV. századi olajtartó szaruja. 
Sőt pipa is készült agancsból; ilyen a Blaskovich Gyulának XVII. századi 
példánya, egyik oldaton Krisztus feltámadásával.

A szárúból készült tárgyak között legnépszerűbb a fé sű ; ilyeneket a 
XVIII. és XIX. századból a pozsonyvárosi muzeum, az Erdélyi muzeumegylet, 
Ernst Lajos (egy három oldalút) küldöttek.

A teknőcz anyagát sajátos szépsége szintén alkalmassá teszi a díszítésre. 
De számos tárgy egyenesen belőle készül. Első esetben vagy magában vagy 
egyéb szép anyag társaságában berakott munkához használatos. Ilyen berakott 
művü például a Fülöp Koburg gótbai herczegnek, teknőczczel, szárúvá], 
gyöngyházzal és lapis lazulival bevont XVIII. századi asztala, két girandoleja 
és tükrének rámája. Érdekes tárgy az Esterházy Pál herczeg fraknói gyűj
teményéből való XVI. századi pajzs, egy óriás teknőcznek hátából.

*  *  *

c) Miként a csontot, szárút és teknőczöt, és más egyéb anyagot, úgy a 
világos és csillogó anyagú gyöngyházat is a berakott munkánál gyakorta 
alkalmazzák. Az előbb említett bútordarabokon kívül használatának pompás 
példáját látjuk az Ő Felsége gyűjteményéből való, félékkövekkel és gyöngy
házzal gazdagon kirakott, XVIII. századi szekrényen. Számos esetben a fegy
vereken felhasználva is látjuk. így elefántcsonttal együtt a Teleki Sámuel gróf 
egyik XVII. századbeli puskaagyán ; aztán az Erdélyi muzeumegylet régiség
tárának ugyanilyen puskáján és sok más darabon.

Jól faragható anyagából gyakran kisméretű domborműveket is faragnak, 
melyeket aztán megfelelő foglalattal ugyancsak díszül alkalmaznak. E nemű 
példák: az esztergomi kincstár ezüstből való, XVI. századi, kerek alakú 
ereklyetartó kapsulája, gyöngyház domborművel; és a Nyáry Zsigmond 
(Budapest) XVIII. századi aranyozott szelenczéje, fedelén vésett gyöngyház- 
díszitéssel. Kis tárgyakat néha egészen a gyöngyház anyagából készítenek ; 
erre, a többi közt, csinos példa a Desewffy Dezsőné aranynyal díszített, gyöngy
házból készült női kézimunka eszköze.

* * ¥-
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Ezzel elértünk jelentésünk második — a tárgy szerint való — csoport
jához, mely az elsőnek — az anyag szerint valónak — kiegészítő része. 
E csoportnak fejezetei a következők: a) egyéb ötvösművek (evőeszközök, 
órák); b) érem, pénz és pecsét; c) könyvkötések : d) oltárok; e) hangszerek ; 
f )  kosztüm (czipő, legyező stb .); g) nyomdászat; h) tudomány és iskola; 
i) rajzok és festések; k) iparrendszer, szabadalom- és oklevelek; ezéhtárgyak.

L ő p o r t a r t ó  s z a r v a s a g a n c s b ó l ,  e z ü s t  s z e r e l é s s e l .

(Feleki Tibor gróf, Gyömrő.)

a) Az evőeszközök (kés, kanál és villa) az ötvösségnek nem régi tárgyai. 
Hiszen egészben csak pár száz éve, hogy az evésnél ily eszközöket használunk. 
A villa különösen fiatalabb korú. A középkor csak a kést és kanalat ismerte; 
a XIII. századnál régibb időkből villa nem igen ismeretes. A villát először 
Olaszországban találjuk, de sokáig tartott, mig használata átalános szokássá 
lett. Még a XVII. században sincs meg mindenütt. A XVIII. századhan már 
átalános szokás, hogy az evőeszközöket az asztalra helyezik, és a vendég 
már nem a magával hozott eszközt használja, mint azelőtt. Ez időkig tehát
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az egyén használatára készült eszköz az alakításban is egyéni jelleget öltött; 
a mi az evőeszköznek csak nagyobb mennyiségben való készítésével szűnik meg.

Átalánosságban véve, az evőeszközök a középkorban egyszerűek, a XIII. 
és XIV. század felé már díszesebbek lesznek; de e fejlődés mindenféle más. 
Díszítésüknek fontos tényezői: a fémöntés, trébelés, czizellálás, zománczolás ; 
anyaguk pedig fém, csont, szaru, kristály, kő, keramikus produktum vagy fa. 
Ezeknek a jelenségeknek szemmeltartásával kell kiállításunk tárgyait is megítélni.

Legnagyobb számban kanalak voltak kiállítva ; ezek pedig egytől-egyig 
ezüstből és aranyból. A kanál alakja majd mindig egyforma ; csak a XIV. 
századtól kezdve lesz nyúlánkká, s ekkor nyele is változik. Művészi alakítás 
csak a nyélben nyilvánul. 'Példáink mind öntöttek és trébeltek. A XVI. 
századiak közül felemlítjük a Rédl Béla báró részben aranyozott és férfifejjel 
dekorált ezüstkanalát; és özv. Darvas Antalné gombos végű, csavart nyelű 
példányát. A XVII. századiak közül: Eperjes város öntött és vert művü négy 
példányát; Benitzky Margit tagolt nyelű, lapján virág Ornamentes és mono- 
gramos kanalát; Bánffy György báró sodrott nyelű ezüstkanalát; Edvi Illés 
Ödön öntött domborműves díszítésű, lapján virág- és levéldíszü ezüst kanalát; 
Andrássy Géza gróf részben aranyozott ezüst kanalát, elől pánczélos kis 
vitézzel és gombos végű nyéllel; és özv. Darvas Antalné vésett díszü ara
nyozott bronzkanalát. A XVIII. századot az Eperjes városa által kiállított, 
emberfej alakban végződő, kagylós nyelű és bordás ezüstkanál, és Bánffy 
György gróf czímeres ezüstkanala képviselték.

Kés és villa kevesebb volt; és csak a XVII. századtól inneni időkből. 
Szép példányok : a Nemes Jánosé (Hidvég) aranyozott és zománczozott XVII. 
századi kése és villája; a vasmegyei rég. egyl. zománczozott nyelű XVII. századi 
kése; és özv. Darvas Antalné vésett díszü aranyozott bronzból készült XVII. 
századi kése és villája; továbbá Andrássy Géza gróf aranyozott ezüstből 
való és fekete zománczos nyelű XVIII. századbeli kése (és kanala). A nagy
szebeni árvaház öt darab evőeszköze — mint Mária Terézia adománya az 
árvaháznak — inkább a hozzá fűződő emlékekért érdemes a fölemlitésre.

* * *

Az órának őse köztudomás szerint a napórán kívül a homok vagy 
folyadékos óra. A rugós óra sokkal fiatalabb korú; és a súlyokkal mozgásban 
tartott ingaórák még későbbiek. A késő középkorban a fali függő óra már 
meglehetősen el van terjedve. Mind e fajtákból nem egy maradt fenn mutatóul 
az utókornak. Az álló óra, melyben a súlyt a rugó helyettesíti, nemcsak 
szerkezetre, hanem természetes külső alakításra nézve is a régiektől egészen 
eltér. A mig az óra, úgy mint a XVI. században szabadon az asztalon áll, 
szekrényének mind a négy oldala alakítást vagy díszítést igényel. Az anyag 
akkor leginkább — mint említettük — a sárgaréz, s igy az óra a fémműves
ségnek bő alkalmat juttatott a munkára. Gyakori ekkor a toronyforma, 
melynek tetején az ütőmű kap helyet. Az óralap zománczozott vagy vésett 
fémlap, és rendesen díszes. Mikor a XVII. században az óra a falra kerül, 
alakítása is megváltozik, mert falnak fordított háta nem látszik. Ekkor az
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építészeti jellegű, fémből készült toronyformából a szekrényféle lesz, melyet 
lakkozva, megfestve, berakva és fémfoglalattal vagy véretekkel csinosítanak. 
A XVIII. században az újabb —-a szekrényes ingaóra és a függő— órának is 
uj alakja keletkezik; mely utóbbit különösen a rokoko karolta fel. A század 
fordulóját jellemző klasszikái irány 
— azaz már előbb is — az órát 
alakilag megint megváltoztatta. Sőt 
a fali órából ismét álló lesz, s 
ennek architektonikus jellegében 
a fődísz a figurális elem.

Az órásipar tulajdonképen 
magában álló ipar. De erről a ki
állítás nyomán nem lehet szó. A 
mi az órát mint történelmi emlé
ket is érdekessé teszi, az egyebek 
között az alakítás. De másrészt 
megint ezzel az alakítással járó 
eljárásokban is ipari műveleteket, 
művességet látunk. Kiállításunkon 
is ebből a szempontból voltak ki
állítva az órák. Ez az oka annak, 
hogy e sorokkal ezen főjelentés 
jelen ipari részéban azokról meg
emlékezünk.

A kiállított nyolcz darab nap
órát a múlt század végéről és a 
jelen század elejéről, úgy mint a 
múlt századi néhány homokórát 
csak felemlítjük.

Megjegyezzük, hogy a XVII. 
századnál régibb órát a kiállításra 
egyátalában nem láttunk.

Az ingaórák XVII. századi 
példányát a késmárki Tököly-vár- 
ból már a vasművességnél emlí
tettük. A kiállított másik kettő a 
XVIII. századból való; az An- 
drássy Géza gróf függőórája faszer
kezettel és üvegharangokkal b ir;
Salamon Klára fali órája pedig hozzávaló konzollal, boule munka. Álló órák 
közül XVII. századi volt a Lőcse városáé : sárgaréz, vésett díszítéssel; a Bethlen 
András grófé: aranyozott vörösréz, áttört talapzatán török vitéz áll, jobbjában 
kivont kardot, baljában oszlopon gömbalaku órát ta rt; a Prónay Róza bárónőé : 
aranyozott, ezüst és réz, toronyalaku, tetején kakassal, állítólag Rákóczy 
Györgyé volt; és az Andrássy Dénes grófé: gömbalaku, aranyozott réz, ver

Ó r a ,  a r a n y o z o t t  e z ü s t  é s  r é z .  X V I I .  s z á z a d .

(Prónay Róza bárónő, Budapest.)
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és vésett munka, feíirattal. XVIII. századi volt: a Gallewitz Lászlóé (Bécs): 
ezüst, sima fedelű, belseje álékkövekkel kirakva, áttört művü magyar czímerrel, 
hozzá zománczozott to k ; a Rimaszombat város két példánya: az egyik ara
nyozott sárgaréz, toronyalaku, felírással és 1795 évszámmal, a másik aranyo
zott és faragott fa, nyolcz lábon álló, felül gépen járó alakok, felírással; a Bán 
Sándoré, díszesen faragott házzal, aranyozva, felírással. Empire korabeli az 
Ernst Lajosé: fa és aranyozott rézdíszitéssel, középen oszlopos sátor alatt 
Neptun, fölötte óra, ezen turulmadár a magyar czímert tartja.

Utazó órák közül a Teleki László gróf XVII. századi ezüstfoglalványu 
(augsburgi munka) ; az Andrássy Géza gróf ezüstfoglalatú, elején áttört 
virágokkal, hátán vésett díszszel és felirattal biró példánya ; és ugyanannak 
ezüstfoglalatú, vésett virágokkal díszített, feliratos XVII. századi példánya 
voltak kiállítva.

A zsebóráknak szerkezete az alakot, — a tokot — szintén befolyásolta. 
És itt — úgymint előbb láttuk — szintén csak a tok, vagyis a külső az, 
a mely átalános érdekkel bir. Ez a kis alkotás az ötvösöknek mindig kedvencz 
tárgyát képezte, mert kicsinysége az alakítás elé specziális nehézségeket gör
dített. Anyagra nézve kivétel nélkül a könnyen alakítható és elég szilárd fém 
van használatban. A XVI. században a réz és ezüst, a XVII. században a fém 
mellett a zománcz is járja ; a XVIII. században a trébelt és vésett aranytok 
van túlsúlyban. A rokoko óta megint a zománcz — főleg a festett — lesz 
divatossá; de annak is megint hamar vége szakad.

Kiállított példányaink közül érdekes: az Ő Felsége gyűjteményéből való, 
tojásalaku, zománczozott XVII. századi ezüst zsebóra, mely Pozsonyban 
készült; és a Batthyány Iván gróf aranyozott rézórája szintén a XVII. szá
zadból. A többi darab XVIII. századi. Nevezetesen : Kempelen Imre (Székes- 
fehérvár) domborműves díszü allegorikus jelvényekkel biró aranyórája; 
a Tarnóczy Kázmér (Budapest) trébelt lomb- és figurális díszszel biró, részben 
áttört művü arany órája; a Molnár Róza (Budapest) zománczozott medaillonos 
és gyémántokkal díszes arany órája; és végül Teleki László grófnak figurális 
trébelt díszszel biró ezüst órája.

* * *

b) Erem, pénz és pecsét. Az éremverés a plasztikának egyik érdekes 
ága. Újabb története a renaissance-szal kezdődik, a mikor főleg Olaszországban 
virágzik az éremvésés művészete. Ekkor az érmet gondosan megmintázott 
formában öntötték. De már a következő századokban az érmeket nem öntik, 
hanem verik, s ekkor művészi értékük is kezd alászállni. Iparról itt szólni 
tulajdonképen nem lehet; mert ipari művelet az éremnél csakis az öntés; 
ezt pedig csak úgy mint a mintát, szobrász vagy ötvösművész készítette. 
Bemutatott érmeink közül kivált a Nemzeti Muzeum kilencz darab érme. 
Nevezetesen: két XV. századi ezüst érem, előlapjukon Mátyás király és 
Beatrix mellképei, körirattal; bronzérem, Mátyás mellképével, XV. század; 
ezüst érem hét czímerpajzszsal 1548-ból, felirata Mátyásra vonatkozik; ezüst
érem, Wladislaus etc. felirattal XVI. század; ezüstérem II. Lajos király lovas-
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alakjával, körirattal, XVI. század; ezüstérem, II. Lajos mellképével köriratta 
1526-ból; két darab aranyérem 1544-ből, az előlapon II. Lajos gyermekkori 
képe, a hátlapon felirat; és két darab ezüstérem 1526-ból, az előlapon II. Lajos 
és Mária mellképei, a hátlapon csatakép. Ebből az időből való a Magyar 
Történelmi Képcsarnoknak két bronz emlékérme, Mátyás és Beatrix arczképével 
és fölirattal.

Külön érdekes csoportokat alkottak a Magyar Nemzeti Muzeum osztrák-

X V .  s z á z a d b e l i  M á t y á s  k i r á l y  b r o n z é r m e .

(Magyar Nemzeti Muzeum.)

házi királyok idejebeli, erdélyi és Rákóczi-féle emlékérmei; valamint az Erdélyi 
Muzeum Egylet erdélyi fejedelmek emlékérmei. Sokkal későbbi a nehány másik : 
Baranyay Istvánná (Budapest) aranyérmén Mária Terézia mellképe és Ausztria 
czímerpajzsa látható. Kétli Károlyné (Budapest) a Magyar Tudományos Aka
démiától való öt darab bronzérme a Szigligeti ereklyék közül való és az 
1863—71 közötti időből származnak.

A pénzkészités (vésés és verés) úgy mint másutt, úgy nálunk is a XVII. 
sőt a XVIII. századig nem képezett külön iparágat, hanem az ötvösök teen
dői közé tartozott. Igen természetes tehát, hogy a pénzverés időnkint sok 
dolgot adott ötvöseinknek; de ezt ők külön foglalkozásnak tekintve, egyéb 
munkáikkal nem azonosították. Megbízásuk csak azért lehetett, mert más 
alkalmas egyén akkoriban rendelkezésre nem állt. A kiállításon a pénznemü, 
öt csoportban tett tanúságot pénzverésünk múltjáról: a vegyesházbeli királyok
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pénzei, az osztrák-házbeli királyok pénzei (V. Ferdinándig: 255 db.); az erdélyi 
fejedelmek pénzei; a Rákóczi-féle pénzek és a városok pénzei.

Hasonlóan állott a dolog a pecsét, illetőleg a pecsétnyomó elkészítésével 
is. A pecsétvésés a fémtechnikák egyike, melyhez értő ember szintén csak 
az ötvösök köréből került ki. Tehát itt sem lehet szó pecsétvéső iparról. Az 
ötvösöket néha külön pecsét- vagy példametszőknek is nevezik, mert ehhez 
is értettek. Sőt a czéhszabályok ezt a képességet megkívánták a legénytől, a 
ki mesterré akart lenni. Kiállított pecséteink közül felemlítjük a Nemzeti 
Múzeumnak az esztergomi latinok XIV. századi, egy másik középkori és 
Mátyás király által a bécsi egyetemnek adományozott pecsétjét; továbbá Bártfa 
város XIV. és XV. századi; Zólyom 1583. évbeli; Szeged 1489. évi; Nagy
bánya 1483. évi; Ráczkeve 1520. évi pecsétnyomóit; továbbá Nagybányának 
1648-ból, Vízaknának 1631-ből, Szegednek 1691-ből való pecsétkőit, aztán a 
szegedi XVII. századiakat.

Buda, Pest, Székesfehérvár, Esztergom, Pozsony, Sopron, Nagyszombat 
stb. városok különböző időbeli (XIII—XVIII. század) pecsétéinek galvano
plasztikái másolatait (30 darabot) a kiállítási igazgatóság külön csoportban 
állította össze. Két másik csoportban a vegyesházbeli királyok idejebeli pecsé
tek és az 1526—1845-ig terjedő időből való királyi pecséteknek galvános 
másolatai voltak bemutatva. Ezeken kívül nagy számban, csoportokba foglalt 
különféle fajta- és időbeli pecséteknek lenyomatai voltak kiállítva.

*  *  *

c) Könyvkötések. A magyar könyvkötéssel vagy könyvkötőiparral és 
múltjával szélesebb körben csak az 1882. évi könyvkiállitás óta foglalkozha
tunk. Az akkor összehordott pompás gyűjteményhez hasonlót nálunk még 
nem láttak és a mily meglepő volt a kiállítás képe, oly örvendetesek is voltak 
a bár nem végleges, de egészben elfogadható eredmények. Akkor lehetséges 
volt a kéznél levő anyag alapján megállapítani, hogy hazánkban az utolsó 
századok alatt a könyvkötésnek méltó művelői voltak s hogy e művelők az 
idegen érintkezés, befolyás és hatás alatt vagy ellenére eredeti jellegű munkát 
végeztek és hogy hazánk különböző helyein egymástól eltérő és jellemző 
produktumok keletkeztek. Az azóta lefolyt tizennégy esztendő az akkori ered
ményeket nem sokkal bővitette, rektifikálta vagy egészítette ki és most az 
ezredéves kiállítás a magyar könyvkötés történetét megvilágító, csak néhány 
új adalékot szolgáltatott.

A kiállított anyag a különböző szempontok szerint érdekesen volt cso
portosítva ; hanem épen ezért nem mindig a kötésre, a könyvtáblára való 
tekintettel. De itt talán legkevésbbé voltak a csoportosítás hátrányai érezhetők.

A kiállítás bő anyaga között legelsőbben: a bécsi császári és királyi 
könyvtár kilencz darab eredeti bőrkötésű korvináit említjük. (Virgilius, Quin- 
tilián, Geneologia Deorum, Szt. Cyrill, Szt. Bernárd, Szt Athanasius, Statius, 
Szt. János és Aquinói szent Tamás.)

Az egyéb bőrkötéseket először is készitéshelyeik szerint csoportosítva 
mutatjuk be. Ezek között elől áll a Langhaus-féle beszterczebányai mise
könyv, érdekes bőrpréseléssel, öt bronzköldökkel és csatokkal; XV. század.
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Bártfai: a Szenczi Molnár Albert Soltárkönyvének kis kettős kötése a XVIII. 
századból (Egyetemi könyvtár); lőcsei kötés a Verböczi István Decretum 
latino hungaricum-ja 1632-ből (Ráth Gy.). Nagyszombatiak: Telegdi Miklós 
Evangéliumoknak III. része — fekete bőrkötés 1580-ból (Erdélyi muzeum- 
egylet); az egyetemi könyvtár XVII. századbeli Jesus puer bőrkötése; és 
Tarnóczy S. Princeps angelicus-ának XVII. századi vörös bőrkötése, dús ara
nyozással (Somogyi-féle könyvtár, Szeged); a Kazy Ferencz Historia Regni 
Hung. XVIII. századi vörös bőrkötése dús aranyozással (Ráth Gy., Budapest); 
a Havor János Historia apostolica XVIII. századi sárga bőrkötése, aranyo
zással (Egyet, könyvtár); a Peichich Christ. Concordia orthodoxorum XVIII. 
századi zöld bőrkötése (Egyet, könyvtár, Budapest) és több más. Kolozs
váriak• a Werbőczi Decretumának, pávafarkok-, tulipánok-, rózsa- és szegfű- 
virágokkal ékes 1700. körüli kötése (Kolozsvári ref. főiskola); egy Énekes 
könyv XVIII. századi erdélyi kötése élénk színnyomással (Erdélyi múz. egylet); 
a Kolozsvári könyvkötő-czéh szabályainak folio kötése, élénk színekkel (Érd. 
múz. egyl.). Erdélyi kötések még a Haller János könyvének kötése 1684-ből 
(Érd. múz. egyl.); a Rossi Raccolta-inak igen díszes, dús aranyozásu folio 
kötése és a Sirimensius Sommatologiájának pávatolldíszü kötése.

Ezeken kivűl még számos érdekes, de ismeretlen származású bőrkötés 
volt kiállítva, melyek közül a következő néhányat emeljük ki. XV. száza
diak : a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár Nicolai de Lyon-jának bronzékkel 
ékes, érdekes bőrnyomásu három lánczos kötését; Questiones-einek érdekes 
bőrnyomásu kötését; a kalocsai érseki könyvtár Beck Konrád kéziratának 
préselt és festett egykorú bőrkötését. A XVI. századiak közül: gróf Apponyi 
Sándor könyvtárából egy Plautus-nak kis nyolczad barna bőrkötését, fekete 
szalagokkal és aranyozással; a Ráth György: Alb. Novicampus-ának 1513-ból 
való díszkötését; a kolozsvári ref. kollégium Székely J. Soltárainak kötését, 
táblájának belső, préselt oldalával; a budapesti egyetemi könyvtár Authores 
Historiae-jának bőrkötését 1539-ből; Clavius-ának díszes bőrkötését és 1558-iki 
Biblia Sacra-jának Grolier-féle színes kötését.

A XVII. századiak közül Ráth György : Prágai András »serkentő órá«- 
jának, préselt és aranyozott, azonfelül érdekes metszésű barna bőrkötését; 
Geleji Istvánjának préselt bőrkötését 1648-ból. A sárospataki ref. főiskola 
1570-ből való vizsolyi Bibliájának, Széchy Mária czímerével ékes fekete 
bőrkötését; az erdélyi muzeum egylet: Károli bibliája 1612-ből való kiadásának 
egykorú magyar bőrkötését pávafarkos díszszel; a budapesti egyet, könyvtár : 
Káldy 1681. kiadású predikáczióinak egykorú vörös bőrkötését finom aranyo
zással ; Szendrei János: két oldalon czímeres könyvtábláját, és aranynyal 
préselt másik könyvtábláját; az erdélyi muzeum egylet: Heltai krónikájának 
aranyozásu vörös bőrkötését; a kolozsvári ref. főiskola: Szatmár-Németi S. 
Mózes-ének magyar motívumokkal ékes vörös bőrkötését; az erdélyi muzeum 
egylet: Teleki M. »Fejedelmi lélek«-ének dúsan aranyozott kötését (Debreczeni ?); 
az Ágoston József-féle könyvtár: Tofeus Mihályának aranyozott egykorú vörös 
bőrkétését; az egyet, könyvtár: Tarnóczy, Princepes-ének vörös bőrkötését, és 
Kis Miklós Calvinistájának magyar motivumos bőrkötését.
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A XVIII. századiak közül a váczhartyáni plébániatemplom mise
könyvének aranynyomásu bőrkötését, rézsarkokkal és hátul relifes közép- 
díszszel; a kassai jogakadémia és Ráth György: Péterffy Károly, Sacre 
Concili-a-inak aranyozásu bőrkötését; az országos magyar iparművészeti 
muzeum nürnbergi Biblia sacrajának bőrkötését, mindkét oldalán 4—4 ara
nyozott sarokdíszszel, liliommal és angyalfőkkel, középen a Rákóczi czímer- 
rel és felirattal; végül a csík-somlyói Ferenczrendiek Album soliditatis maria- 
nae-jének kötését, érdekes keleties motívumokkal bíró ezüst csatokkal és 
pántokkal.

Pergamentkötés sem hiányzott. Ilyen volt: az Emich Gusztáv könyv
tárából való Simler J. Bibliothecajának kötése aranynyomássa.1 és czímerrel ; 
az egyetemi könyvtár kolozsvári Enekeskönyvének, díszes színnyomással és 
dús aranyozással ékes kötése, mely Bethlen Borbáláé volt, a Magyar Nem
zeti Múzeum »Histoire du Prince Ragotri« két példányának egykorú kötése; 
és több más.

A bársonyliötések között szintén szép példányok voltak. Ezeknél azon
ban nem a bársony szépsége, hanem a rajtok alkalmazott fémdísz a figye
lemre méltó, a melyekről az ötvösségnél már említést tettünk. Ilyenek : a 
nyitrai székesegyház kincstárának ismeretes Evangeliumos-könyve; előlapja 
ezüst, kerete sodronyzománczos díszü, közepén kereszt, mellette Mária és 
János alakjai; XIV. század. Másik szép példánya a magyar nemzeti múzeum
nak könyvtárából való »Szt. Ágoston«, bársonykötése, zománczozott ezüst
csatokkal Mátyás czímerével; a Korvinából való. XVI. századi szép példány a 
Selmeczbánya városának jogkönyve: ezüst kapcsokkal és a tábla közepén a 
város czímerével. XVII. századi a Rédl Béla báró misekönyve, sarkain és 
középen aranyozott fémdíszszel; és az erdélyi muzeum egylet: »Huszti János 
paradicsomkertjének« vörös bársonykötése, ezüst csatokkal és a Mikó czímer
rel stb. XVIII. századi: a Kassa városának Emlékkönyve, vörös kötésben, 
ezüsttel foglalva; a trencséni kegyesrendiek misekönyvének sárga kötése, 
vésett ezüstsarkokkal, középdudorral és csatokkal 1770-ből; a pannonhalmi 
főapatsági könyvtár Salagius István »De statu ecclesiae«-jének, aranyzsinórral 
és aranypettyekkel kivarrt vörös bársonykötése, a Budapesti Egyetemi Könyv
tár »Nomina fratrum«-ának kék bársonykötése rézkapcsokkal, közepén a 
boldogságos szűz képével; és mások.

E fémdíszü kötésekhez sorolunk mindjárt még két XVIII. századi mun
kát: a győri székesegyház kincstárának vert és vésett ezüst könyvkötésit, az 
előlapon Krisztus keresztrefeszitése, hátlapján a keresztről való levétele és a 
poklokra való alászállása, a kapcsokon két imádkozó angyal; egy másik: 
Ráth Györgynek vert ezüst munkájú 12° alakú könyvtáblája Hann Sebes
tyéntől. Ilyen és hasonló ötvösmunkákról különben már tettünk említést. 
Befejezésül a kalocsai székesegyház kincstárának »Missale romanum«-ját 
említjük fel, melynek kötése korallgyöngygyel és magos ezüst hímzéssel 
díszitve, a XVIII. századból való.

d) Oltárok. Az oltárhoz tartozó tárgyak néhányáról több esetben (ötvös
ség, textil, fafaragás) szóltunk. Itt mint önálló alkotásokat tekintjük, mint a
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melyeknek többféle alakban specziális iparágak felelnek meg. Vannak és vol
tak oltárkészitők, a kik mást sem csináltak, mint oltárokat: a nagy oltárok 
asztalosmunkáját, faragását, aranyozását és festését maguk végezték.

így tehát ennek a különös jellegű ipari foglalkozásnak alkotásait itt 
külön emlitjük fel.

Csúcsíves stilü vagy szárnyas oltárok a következők voltak kiállítva. 
A szepes-szombati r. kath. templom XV. századi oltára, Szt. Antal fara
gott szobrával, a szárnyakon annak életéből vett jelenetek festve; a liptó- 
szent-andrási plébániatemplom 1512-ből való oltára Szt. András szobrával 
és festett képekkel; és a káposztafalvi plébániatemplom XV. századi oltára, 
középen Mária és két szent szobrával, szárnyain 12 festett kép. Szárnyas oltá
rok részleteit a németlipcsei templom (3 darabot) és a dobronyai templom 
(1 darabot) állítottak ki. Ide tartozik a lőcsei plébániá templom XVI. századi 
festett predellá-ja is.

És mint XVI. századi renaissance munkáink leghíresebbjét, felemlítjük 
az esztergomi Bakocz-kápolna oltárának a történelmi főcsoport igazgatósága 
által készíttetett gipszmásolatát.

A kisebb tárgyak közül kitűnt az esztergomi kincstárnak XVII. századi 
házi oltárkája, mely Pázmány Péteré volt; és a pannonhalmi főapátságnak 
ugyancsak XVII. századi házi tryptichonja, ébenfából, képekkel és áttört művi! 
ezüst lemezekkel díszítve.

Néhány ereklyetartó oltárka is volt: a kalocsai székesegyház kincstárá
ból való XVII. századi: ébenfából, aranyozott, ezüst- és bronzfoglalatban, az 
annuncziáczió festett képével. Másik a trencséni kegyesrendiek XVII. századi 
oltárkája: feketére páczolt fa, aranyozott és ezüst díszítéssel ; közepén Szent 
Jeromos aranyozott ezüstszobra.

é) Történelmi kiállításunk zenei részének ipari tárgyai a hangszerek. 
E nemű tárgyaink közül említést érdemel néhány orgona: Kántor Lajos 
XVII. századi kézi orgonája; a kassai orsolyaszüzek XVII. századi hordoz
ható kis orgonája ; Batthyány Iván gróf XVIII. századi kápolnaorgonája és a 
pozsonyi városi muzeum XVIII. századi kápolnaorgonája. Múlt századi zon
gorákat a pozsonyi városi muzeum állított k i: az egyik hosszúkás négyszög
letű és lábakon álló ; a másik szárnyas és állványra való. A vonós hang
szerek érdekes gyűjteményében XVII. és XVIII. századbeli hegedűket, violákat, 
utóbbiaknak a viola d’amore és viola di Bordone régi alakjait láttuk. Húros 
pengető hangszer sem hiányzott : egy szevillai 1593-ból való gitár. A fúvós 
hangszerek között a fából valók csoportjában ott volt a régi magyar táro
gató, furülya, fuvola, klarifon, angol kürt, fagott, oboa, tibia stb .; a fémből 
valók csoportjában pedig a trombita, kürt és mások.

f )  A kosztüm. A ruhanemüek legnagyobb része a textiliparral függ 
össze ; a mennyiben a ruhakészitésre fordított anyag textiláru. De a ruházat
nál is a fődolog nem az anyag, hanem a kész tárgy, azért más szempont 
alá esik; és a ruhakészítő iparba tartozik és nem a textiliparba. Hazánk 
viseletéinek múltjáról annyi érdekes részlet és adat maradt reánk, hogy szinte 
könnyűnek látszik, a férfi és női ruhanemüeknek és egész viseletnek rekon-
M a t l b k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 26
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strukcziója. De az életrajzokban, naplókban, számadásokban, levelekben és 
egyebütt található feljegyzések, magukban véve, a reális, kézzel fogható és 
szemmel látható emlékek nélkül nem elegendők, és a rekonstrukczió munkája 
lehetetlenségnek bizonyul. Mind idáig a magyar viseletek történetének megírása 
teljesen nem is sikerült. Az ezredéves kiállítástól ebben a tekintetben is vártunk 
eredményeket; de a várakozás hiú csalódássá lett. Úgy látszik, hogy a múlt 
idők kosztüm- és ruhaféléiből nagyon kevés maradt fenn. A kiállított tárgyak 
között már részben ismert dolgok voltak ; és ha akadt új is, olyan azonban 
nem, a mely a kosztüm kérdéseiben lényegesebb adatokat szolgáltatott volna. 
Azt tartjuk, hogy ha ily alkalommal, mint az ezredéves ünnepélyes kiállítás 
volt, nem sikerült többet kapni: akkor a magyar viselet történetének meg
írásához vagy megismeréséhez a meglevő összes anyagnak megszerzését czélzó 
külön, specziális, a nemzeti kosztüm vagy viseletét felölelő jól előkészített 
kiállításra vagy az anyagnak egyébként leltározására lenne szükség. A »Textil« 
fejezet e) pontjában említett (hímzett) kosztüm-tárgyakon kívül, kiállításunkon 
a következő tárgyak voltak láthatók. Legelső: Szent István királynak avany- 
nyal átszőtt vörös selyem fövege, (kiállítja a bécsi kapuczinus konvent). 
A XVII. századi tárgyak a következők: a fraknói kincstárból valók az Ester
házy Miklós és Pál nádorok pompás köntösei; Batthyány-Strattmann Ödön 
herczeg gyűjteményéből egy díszmagyar ruha (mente, attila, nadrág) XVII. 
századi gyöngy- és egyéb hímzéssel; Zichy Pál grófné tulajdonában lévő 
aranynyal kivarrt, vörös nyírott bársony mente, mely Bethlen Gáboré volt. 
Beszterczebánya városnak tulajdonából való, kék selyemszövetből arany- 
csipkével és kapcsokkal biró magyar pruszlikja. Tököly Évának az Esterházyak 
fraknói kincstárából való, klárisokkal díszített kék bársonyruhája; és bár idegen, 
de kiváló darab a Batthyán3^-Strattmann Ödön herczeg selyembrokát szövetű 
persa kaftánja. A XVIII. századiak ezek : a Mocsáry Ilonának (Kékkő) geniliával 
gazdagon díszített, sajátságos színével feltűnő sárga selyemruhája; özvegy Müller 
Lujza (Pécs) aranycsipkés ezüst- és gyöngydiszitésü egyik, és aranycsipkés, 
búzakalász díszítésű másik főkötője ; a budapesti tudományegyetem tulajdonában 
lévő, múlt századi pedellusi öltözet és végül a magyar szabadságharcz ruha-féle 
emlékei: többek között Batthyány Lajos díszmentéje; nemzetőri és egyéb atillák, 
vegyes ruhadarabok, övék, csákók, fövegek és több más.

A kosztüm körébe tartoznak a legyezők és czipök is, melyeknek készítői 
megint külön-külön iparágat képviselnek. Legyező a következő négy darab 
volt kiállítva. A felső-magyarországi muzeum-egylet, egy áttört bordáju, eg}̂  
másik: áttört gyöngyház és figurális díszítéssel biró XVIII. századi, és egy 
harmadik: sárgásbarna szaruból, áttört bordákkal biro XIX. századi legye
zője ; az egri liczeumi muzeum XVIII. századi példánya: lapján József tör
ténete tussal megfestve.

Czipőt: két pár XVIII. századit a szombathelyi muzeum; és egy pár 
empire korabeli papucsot a soproni városi muzeum állított ki.

G) Nyomdászat. Bátran el lehet mondani, hogy kiállításunk összes 
csoportjai között a könyvnyomdászat volt legteljesebben bemutatva. Ennek 
egyik oka az, hogy e nemű termékek a legtöbb esetben nagyobb számban
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maradtak fenn, és hogy mint iparág is kerek összefoglalható kört alkotnak, 
melynek központja a könyv; másik oka pedig az, hogy könyvtáraink és 
gyűjtőink szép számban vannak. A magyar régente könyveket ugyan nem igen 
gyűjtött; főleg a papság körében találunk tudományszerető gyűjtőket (Ozorai 
Pipo, temesi főispán, Vitéz János érsek, Janus Pannonius, Bakócz Tamás 
érsek és mások). Királyaink közül elől áll Mátyás király, könyvtára világhírű 
volt. (Korvinák.) Sok emlékünk van az írott könyvek idejéből, de a nyom
tatás kezdetének idejéből való »ősnyomtatványok« is nagy számban maradtak 
reánk. Nemzeti múzeumunk is vagy ezer darabot mond tulajdonának. Mikor 
pedig a nyomtatás megindulásával a könyv olcsóbb lett, főuraink közül is 
többen gyűjtöttek. (Thurzók, Zrínyiek, Apaffy Mihály, a Báthoryak és mások.) 
A nagyobbmérvü gyűjtés azonban csak a XVIII-ik században indul meg. 
(Gróf Széchenyi Ferencz, a két Teleki [Sámuel és József], gróf Batthyány 
Ignácz, gróf Apponyi Antal, Kemény József és Sámuel, Bőd Péter, Péczely 
József és mások.) A magyar könyvgyüjtés végül átment a jelen századba 
is, a melynek gyűjtői közül felemlítjük: Jankovich Miklóst, Nagy Istvánt, 
Török Jánost, Ballagi Mórt, Szinnyei Józsefet, Somogyi Károlyt. Újabban a 
könyvillusztráczió, a könyvdísz és a könyvtábla is külön gyűjtőket terem
tenek, kik közül megemlíthetők és a kik a kiállításon is képviselve voltak: 
Apponyi Sándor gróf, Ráth György, Ágoston József, az elhalt Lanfranconi 
Ede, Emich Gusztáv, Dankó József, gr. Keglevich István, Szendrei János, 
Szana Tamás és mások.

A kiállított tárgyak mennyisége lehetetlenné teszi csak a nevezetesebb 
darabok és tulajdonosaik neveinek felsorolását is. Azért elsőben felemlítjük, 
hogy úgy ősnyomtatványok, mint a »régi magyarországi könyvtár«-ból való 
produktumok (1711-ig); továbbá az újabb nyomdászat (1711 —1848) termékeiből 
és végre könyvészeti, mint nyomdászati érdekességek számos példája volt 
kiállítva. Másodszor szükségesnek tartjuk a kiállítóknak legalább következőit 
névszerint külön felemlíteni: Egyetemi könyvtár Budapest; magyar nemzeti 
muzeum Budapest; erdélyi muzeum-egylet, az evang. ref. kollégium és az 
unitárius egyház és főiskola könyvtárai Kolozsvárott; a Somogyi-féle könyv
tár Szeged ; a mármaros-szigeti ref., sárospataki ref., székelykeresztúri unitá
rius, medgyesi evang. iskolai könyvtárak; papnevelő-intézetek Budapesten és 
Győrött; egyházmegyei könyvtárak Esztergom és Nyitra ; jogakadémia Kassa; 
evang. konzisztorium N.-Szeben; kegyesrendiek Budapest; érseki könyvtár 
Kalocsa; püspöki könyvtár Pécs; Teleki-család levéltára Maros-Vásárhely; 
nemzeti kaszinó Budapest; azután Ráth György Budapest; Ágoston József 
Budapest; Apponyi Sándor gróf Lengyel; Szalay Imre Budapest; Knauz 
Nándor Pozsony; Eötvös Lóránt báró Budapest és mások. A régiek után 
ezeknek a gyűjtőknek köszönhetjük nemcsak kiállításunk sikerét, hanem nyom 
dászati emlékeink mai állapotát.

Végül a kiállításon képviselt magyarországi régi nyomdák működéséről 
emlékezünk meg. Brassó: 1539-től—1703-ig 11 darabbal; — Kolozsvár: 
1550-től—1863-ig 70 darabbal volt képviselve ; — Debreczen: 1561-től— 1836-ig 
53 darabbal; — Nagyszombat: 1578-tól—1780-ig 59 darabbal; — N.-Szeben:

26*
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1596-tól—1836-ig 14 darabbal; — Várad: 1565-től—1805-ig 20 darabbal;
— Gyulafehérvár: 1567-től—1657-ig 20 darabbal; — Bártfa: 1586-tól— 
1708-ig 21 darabbal; — Német-Újvár: 1582-től—1596-ig 3 darabbal; — 
Ujsziget: 1541-ből való 1 darabbal; — Eperjes: 1573-ból való 1 darabbal;
— Vizsoly: 1590-től—1593-ig 2 darabbal; — Alsó-Lendva: 1574-ből való
1 darabbal; — M.-Óvár: 1558-ból való 1 darabbal; — Sárvár: 1539-től—1602-ig
2 darabbal voltak képviselve. Továbbá Lőcse: 1630-tól—1777-ig 52 darabbal;
— Sárospatak: 1652-től — 1671 -ig 18 darabbal; — Pozsony: 1609-től— 1822-ig

C z é h l á d a  f á b ó l ,  i n t a r z i á k k a l .  1 6 5 4 - b ő l .

(A beszterczebányai ötvösöké volt. Beszterczebánya város közönsége.)

54 darabbal; — Kassa : 1612-től—1833-ig 34 darabbal; — Fehérvár: 1630-tól— 
1654-ig 5 darabbal; — Csikiklastrom : 1682-től—1685-ig 2 darabbal; — Keresztár: 
1603-tól—1615-ig 2 darabbal; — Csepregh: 1626-ból 'való 1 darabbal; — 
Pápa: 1628-ból való 1 darabbal; — Zsolna: 1673-tól—1693-ig 2 darabbal; 
Sopron; 1778-ból való 1 darabbal; — Buda: 1473-tól—1850-ig 36 da
rabbal; — N.-Enyed: 1687-ből való 1 darabbal; — Keresd: 1684-ből való 
egy és egy évszám nélküli darabbal; — Trencsén: 1639-ből való 1 darabbal;
— Bajmócz: 1706-ból való 1 darabbal; — Pest: 1779-től—1861-ig 78 darabbal;
— Komárom: 1790-től—1803-ig 7 darabbal; — Győr: 1787-től—1796-ig 
2 darabbal; és végül Beszterczebánya: 1799-től, Vácz: 1803-ból, Széphalom: 
1808-ból, Szeged: 1820-ból Szabadka: 1863-ból való egy-egy darabbal voltak 
képviselve.
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De nagy volt az ismeretlen helyű nyomtatványoknak és azonkívül a 
»tudomány és iskola« csoportjában a legnagyobbrészt említett nyomdákból 
származó termékeknek száma is. Külön érdekes kis csoportot alkottak idősb 
Szinnyei Józsefnek 1722-től—1867-ig terjedő időkből való ujságpéldányai. 
A nyomdaipar köréből valók voltak a zene csoportjának szinlapjai és egyéb 
színházi kiadványai; hangjegymetszések és nyomások; régi érdekes könyvek 
és cantionalék; a sokszorosító ipar körébe vágó ré zmetszések és lithografiák ; 
a magyar földrajzi atlaszhoz való 15 darab rézlap és nyomdai használatra való 
néhány rézducz a múlt századból.

Érdekelt a felsőmagyarországi múzeum XVII. századbeli kiállított könyv
sajtója is.

li) A tudomány és iskola körében az iparnak csak annyiban van helye, 
a mennyiben a tanszerek átalában ipari termékek. A nyomdai könyvön kívül 
itt leginkább az iskolai demonstráczióhoz szükséges többnyire geométriai és 
fizikus műszerek vagy eszközök jöhetnek tekintetbe. Ipari szempontból tehát 
e tárgyak a műszer-iparhoz tartoznak, a melyből manapság a régente ismeretlen 
tanszeripar fejlődött. A kiállításon ilyen tárgyak meglehetős számban voltak 
kiállítva, nevezetesen: ég- és földtekék, távcsövek, légszivattyúk, mágnesező 
készülék, elektromos gépek, lejtő gép, fogas kerékrendszer, csavarok, Héron 
labdák, magdeburgi golyók, mérlegek, körosztó gép, Diopter, Hodometer, Pyro- 
méter, légsúlymérő, hőmérő, Inklinatorium, lencsék, homorú és egyéb tükrök, 
prismák, burák, homok- és napórák, különféle modellek és sok egyéb, vala
mennyi a múlt század végéről és a jelen század első feléből. E sok tárgy 
közül sok az órás iparos kezei közül került ki, mint a ki hajdanában a mathe- 
matikai és fizikai szerszámokat is készítette. Számos darab tehát itthon 
készült; de sok van közötte olyan, a melyet akkoriban készen külföldről kapták 
iskoláink; sőt még tudós tanáraink is, mű- és tanszereik nagy részét kül
földön megrendelni voltak kénytelenek.

i) Rajzok és festések. A XXXI. és XXXII. számú két teremben kiállított 
magyarországi műemlékek rajzairól itt csak annyiban emlékezünk meg, a 
mennyiben közöttük az építési és kőfaragó iparon kívül egyéb iparok tárgyainak 
rajzai előfordultak; igy tehát ipari termékeket grafikai ábrázolásban mutattak 
be. Többnyire a műemlékek országos bizottságának felvételeinek rajzai ezek, 
s igy kiváló tárgyak. Ilyenek templomi famenyezetek, egyházi székek, keresz
telő medenczék, kandallók, vaspánt, vaserkély és rácsos szekrény és ajtó, 
intarsiás szekrény, faliszőnyeg, cserépkályha, lisenák, sgraffitók és ornamen- 
tális részletek rajzai.

k) Iparrendszer, szabadalom- és oklevelek, czéhtárgyak. Jelentésünk 
második részének fejezeteiben az egyes ipari művelési ágak tárgyalásánál, 
mindenütt az illető ipari ág vagy művesség múltjára is utaltunk. De ott az 
ipar művelésének rendszerére vonatkozó kérdéseket nem érintettük. Hogyan 
művelték az ipart a múltban, mily rendszerben, mily értelmezéssel? Ezekre 
a kérdésekre válaszolunk; itt röviden, összefoglalva az összetartozókat.

Az egész ipari életet és működést szemmel tartva, a munka módjai, 
az üzem, a rendszer szerint némely iparok hasonlók, mások külömbözők.
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Egyesek rokon vonásokkal bírnak, daczára annak, hogy mint iparok egy
mástól egészen különböznek.

Ezek a jelenségek magyarázzák meg az egyes iparok termelését, egész 
természetét és életét, és azt a kört, mely azokat foglalkoztatja.

Magyarország ipari múltjának természetét is részben e jelenségek alapján 
Ítélhetjük meg. Vannak iparágak, a melyeknek természete magával hozta, hogy 
eredetileg a nép kezében lévén, mint népies vagy háziipar sokáig meg
maradtak ; mint például az agyagipar, vagy textilipar (fonás, szövés); mások 
ellenben már kezdettől fogva nem voltak háziak vagy népiesek, hanem úgy 
mint az üvegipar, inkább gyáriak, mert hiszen az üveg csakis hutában készül

het, ez pedig már a gyártással azonos vagy 
rokon. Vannak azután olyanok, a melyeknek 
természetével járt, hogy korán emelkedtek az 
úgynevezett műves ipar színvonalára, tehát 
azoknál háziiparról szólni nem is lehet; ilyen 
a mi régi bőriparunk. Másoknál megnit a 
műves vagyis mesterségszerü üzem az ural
kodó ugyan, de a háziipari jelleg mindamellett 
továbbra is megmarad ; ilyen a faipar. Nála 
a háziipari jelleg maradt meg; tovább mint 
például a vasnál vagy átalában a fémiparban ; 
hiszen a fa — úgy mint a textilipar — még 
ma is sok helyen háziipari jellegű; bár az 
utóbbinál a mesterségszerü üzem is régi. 
Átalában a fémiparok képviselik legjobban a 
műves iparokat és a fémiparok múltjában a 
kézműves üzemmód a domináló ; igy van ez 
a lakatos, a kovács-, a rézműves-, a bronz- 
és rézöntés és a fegyverkovács-iparnál. Az 

arany- és ezüstművesség (ötvösség) — mely külömben szintén régi — soha 
sem volt házi vagy népies, csakis mesterségszerü ipar.

Az ipar életében azonban nagy változást okozott egy idegen rendszer : 
a czéhrendszer behozatala. Az idegen telepítésekkel egyidejűleg származik 
hozzánk az ipartársulatok és czéhek intézménye. A városi élettel fejlődik az 
iparélet is, melynek védője a czéhrendszer. Ipolyi szerint: a »munka és ipar 
lesz úgyszólván az egyedüli birtok- és jogforrássá. Egy ily városban minden 
ember munkás és iparos. Alig van polgár és szabad ember a czéhen kívül. 
A czéhbelépéssel kezdődnek emberi jogai« . . . , mihelyt ebbe belép, munkás 
lesz és dolgozik, azonnal meglett testületé és becsülete, védelme és előmene
tele, életpályája és kenyérkeresete. »Magosra emelkedett az ipar a polgári, 
állami és politikai életben. Alig volt valóban az emberiségnek e téren nagyobb 
és nagyobbszerübb socziális intézménye.«

Ezt a világot »érdekes világításban mutatják az ipartörténet ama nagy 
okmányai, a czéhek levelei, szabályai és rendeletéi«.

A kiállításon ily okiratok szép számban' voltak mutatóul kiállítva. Neveze

A  b r a s s ó i  ö t v ö s ö k  c z é h j e l v é n y é 
n e k  e l e j e ; e z ü s t ,  d o m b o r m ű v e s  

1 5 5 6 - b ó l .
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tesen czéhszabályok: a debreczeni szűcsök czéhszabályai 1449-ből; Kassa városi 
czéhszabályzat 1475-ből; nagybányai szűcsök czéhszabályai 1480-ból; továbbá 
a bártfai szabók 1549. évi, — a pozsonyi szabók 1582. évi, — a debreczeni 
csizmadiák 1604. évi, — a jolsvai kovácsok 1584. évi,— a debreczeni arany
művesek 1600, évi, — a szatmári szíjgyártók 1618. évi, — a győri csapó- 
czéh 1636. évi, — a marosvásárhelyi lakatosczéh 1653. évi, — a varini 
kovácsok 1656. évi, — a modori posztósczéh 1659. évi .czéhszabályai stb. 
Ide tartozik a Nemzeti Múzeum ama hártyalevele, melylyel Zsigmond lengyel 
király 1551-ben több szepesi város czéheit szabadságaikban megerősíti; vagy 
a soproni kovácsczéhnek 1593—1726-ig terjedő jegyzőkönyve; nemkülönben 
a modori és szakolczai posztómetsző czéhnek 1659. évi czímerlevele és végül 
Debreczen város utasítása az ottani vőfélyeik (!) részére 1695-ből stb.

A szabadalom- és oklevelek közül következőket említjük fel. Papiroklevél 
1468-ból; Mátyás király a pénzverés jogát Nagybánya városának adja bérbe; 
Hártyaoklevél 1464-ből: Mátyás király Pozsony városának összes szabadal
mait megerősíti; Hártyaoklevél 1475-ből: Tamás esztergomi érsek vámszaba
dalma Ráczkeve részére ; Hártyaoklevél 1724-ből: a gyulafehérvári pékek alap
szabályai ; Papiroklevél 1744-ből: a debreczeni csizmadiaczéh felszabadító levele; 
Papiroklevél 1808-ból: a pesti szíjgyártóczéh felszabadító levele; Papiroklevél 
1822-ből: a komáromi gombkötőczéh felszabaditó levele és több más.

A czéhélet érdekes emlékei ezeken kívül még a szertartásokkal és keze
léssel járó czéhtárgyak; mint a milyenek: a' czéhláda, melyben a czéh védel
mére bízott vártorony vagy kapu kulcsát, az irományokat és más egyéb értékes 
dolgokat tartották; vagy a korona, a melylyel a felszabaduló legényt meg
koronázták ; a czéhbeli serlegek, tálak, kancsók és poharak aranyból, ezüstből, 
ónból vagy majolikából; aztán a czéhbehivó és kihordó táblák, fémből vagy 
fából, véséssel, faragással; vagy a czéhjelvények s több eféle tárgy; a melyekből 
szép kis gyűjtemény volt látható a kiállításon, s melyek közül többet már 
az egyes iparok ismertetésénél felemlítettünk.

A  horvát-szlavón történelmi kiállítás.

Horvátországnak története nyolczszáz év óta Magyarország történetével 
össze van forrva. Ezért a kiállítás keretébe Horvát- és Szlavonországokat is 
belevonták. Horvátország történelmi csoportja — a mi elég kár — a magyar 
csoporton kívül, más helyen létesült ugyan; de ott (a horvát műcsarnokban) 
a nagyrészt magyar részről előkészített anyagnak csinos csoportosításával egy 
tágas termet foglalva el, érdekes képet nyújtott.

A kiállított anyag egészben nem sok; de az ország viszontagságos történeté
nek számos érdekes emlékével lep meg, tanúságot téve kulturális fejlődött idő
szakokról, iparról és művészetéről. A kiállítók között voltak: a zágrábi székes- 
egyház ; a horvát-szlavonországi görög-keleti egyházak (számos kolostorral); 
a zágrábi Nemzeti Muzeum; a zágrábi országos levéltár; egyetemi és káp
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talani könyvtár; megyei, városi, községi és egyházi hatóságok; egyesületek 
és magánkiállitók.

Az összesen 774 darabot számláló érdekes anyagból a következőket 
emeljük ki: Elől áll a zágrábi székesegyház megdézsmált, de ma is érdekes 
kincstára. Onnan való az ötvösművek egész sora; keresztek, kelyhek, szentség
tartók, ereklyetartók, szentelt víztartó, pompás pásztorbotok, tálak, korsók stb., 
közöttük a Szent István király XVII. századi részben megaranyozott ezüst 
ereklyetartó mellképe és a Szt. László karalaku ereklyetartója a XVII. század 
végéről. Kiváló dolgok voltak a textil-tárgyak között. Kitűnik a Szt. László 
király palástjából készült miseruha, melyeknek szövete állítólag Xl-ik századi. 
Feltűntek még ama gazdag ezüst- és aranyhímzésű táblák, melyek a nagy 
héten használatosak; továbbá az ékkövekkel és gyöngyökkel pompázó püspök
süvegek ; szép miseruhák; a tizenkét hónap ábrázolásával feltűnő öt darab régi 
franczia falkárpit; azután szőnyegek, közöttük az egyik hímzett. Egy elefánt- 
csont faragása hierotheka a X-ik századból is magára vonta a figyelmet.

A karlóczai székesegyház kincstárából felemlítjük a hímzett pompás 
selyemruhákat, mitrákat, koronákat.

A görög-keleti kolostorok számos értékes tárgya közül szembetűnt a 
krusedoli kolostor ezüstből készült, zománczozott és domborműves és három 
kupolás görög templomot ábrázoló artoforiuma; továbbá ezüst domborműves 
tábláju evangeliomos könyvei. Hasonló a hopovói kolostor evangeliomos könyve, 
melynek áttört művü táblái Becskereken készültek; kiváló tárgyak voltak a 
ravaniczai, feneki, rakováczi, jazaki, sisatováczi kolostorokéi és mások.

Egészben csak még felemlítjük a hordozható oltárokat, melyeken zomán- 
czos munka is gyakori; a szép és gyakran szintén filigránzománczos encol- 
piumokat; a bronz ezüstből való zománcz munkával ékesített több ágú gyertya
tartókat ; hímzett egyházi tárgyakat (mint: epitrahilek, térítők, omoforok stb.).

A kiállított egyéb tárgyak között számos érdekes akad, melyek a múlt 
idők iparát és kultúrájának egyes részeit válogatott példákban illusztrálják.
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Szobrászati emlékek Magyarországon*
Különös tekintettel az ezredéves történelmi kiállítás szobrászati részére.

I .  S z o b r á s z a t u n k  a  X — X I I I .  s z á z a d b a n .
A magyar művészet-történelemnek eddig alig figyelemre méltatott ága 

a szobrászat. Igaz, hogy a kereszténység felvételétől az egész közép és új 
koron át alig tudunk valamit e téren felmutatni, a mely átalános becsűnek 
volna mondható, sőt a mit az egykor létezett szoborművek felől tudunk is, 
nagyon hiányos, nagyon felületes. Mind e mellett tévedés volna azt hinni, 
hogy Magyarország 800 év óta olyan szegény volt szoborművekben, mint 
a milyennek látszik, s mint a milyennek eddig a legjobb akarat mellett is 
hirdettük.

A szobrászat egyetemes fejlődéséről tudnunk kell azonban, hogy abban 
az időben, mikor a keresztény művészet nálunk is fejlődésnek indult, sehol 
a világon nem volt sokkal magasabb fokon mint nálunk. Nem is lehetett, mivel 
az antik művészet teljes kihalása után, az ébredező ókeresztény és román 
ízlés korában a szobrászat épen úgy mint az akkori festőművészet még távolról 
sem önálló művészi ág, hanem jóformán csak mesterség, mely az építésnek 
alá van rendelve, díszítő szerepre kárhoztatva. Csakhogy e díszítő szerepe 
mellett is elég nagy feladatokat tűz maga elé, s igy kiterjedtség és legalább 
ornamentális téren, bizonyos fokú technikai fejlettségre is emelkedik. Sőt a 
keresztény szobrászat XI—XIII. százévi fejletlenségének egyik oka, hogy az egyház 
túlságos magas feladatokat tűz eléje, olyan feladatokat, a melyek a képző
művészet határain egyátalán túl esnek, és ennélfogva a szobrászat ekkor 
csak korlátolt értelemben sorolható a művészetek közé.

A keresztény egyház elterjedése s némi megerősödése után azonnal 
szolgálatába vonta a művészet minden ágát, a mi természetes is, mert elvégre 
a művészet czélja is az, a mi a vallásé : a lelket a föld porából felemelni s 
magasabb rendeltetésének tudatára ébreszteni. így a művészet az egyháznak 
mindig kitűnő eszközül szolgálhatott, mert kiválóan az ember kedélyén ural
kodik. A művészet is szivegen állt a kereszténység szolgálatába, mert már
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az antik világ idején, sőt minden népnél a vallás szolgálatában élt és fejlődött 
s az antik világ letüntével az átalános barbárság idején különben sem volt a 
művészetnek hová menekülnie, mint az egyház körébe. De itt alárendeltsége 
miatt kevésbbé fejlődhetett önállóan, kevésbbé tűzhetett maga elé önálló 
czélokat, s legkevésbbé szabhatta meg a maga határait. Még a román Ízlés 
korában sem törhet a művészet a maga önálló czéljai felé, hanem teljesíti az 
egyház parancsát s végzi úgyszólván tanulóéveit. A művészet szeretne, pl. 
szép tárgyakat, szép alakokat másolni: az egyház kiaszott, száraz típusokat, 
asketa alakokat állít eléje, szeretné az érzelmeket felvidítani, az egyház ráparan
csol, hogy elvont eszméket, fogalmakat, dogmákat testesítsen meg s tanítson.

1 . Töredékek Szt. István székesfej érvári bazilikájából.

Ez pedig a művészet lebilincselése, s az igy tengő művészet a mai, önállóvá 
lett művészettel szemben kisebb értékű. De ezt távolról sem szabad egye
dül a mai fejlett technikájú művészet álláspontjáról megítélni, mert a ki az egyház 
szolgálatában álló, inkább díszítő természetű és jelképes művészettől azt 
kívánná, a mit csak a teljesen szabaddá lett s csak a maga czéljainak élő 
művészettől kívánhatunk: az a művészetet fejlődésének ezen a fokán nem 
értené meg. S zobrászatunk e régi korszakát tehát, midőn annak tárgyait, fel
adatát sőt hatásait is az egyház szabja meg, helyesen csakis az egyház czéljai, 
szándéka a hit- és érzelem világának ismeretével méltathatjuk; ennek mellő
zésével pedig magát a művészetet mellőznők. A X—XIII. százévi szobrászatnál 
nem szabad a technikai fejletlenséget a művészet hiányának tekinteni, mert ha 
ismerjük e szobrászat tárgyát, ha bepillantunk előbb abba a misztikus bűvös 
világba, melyet a hit világának nevezünk, ha azz^l a gyermekies naiv hittel
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tudjuk e kornak képzőművészetét tekinteni, melylyel a művészek azt meg
teremtették, akkor távolról sem botránkozunk meg sem az alakok aránytalan
ságain, sem a rajz és faragás vagy festés gyarlóságain.1

A szobrászat ez időben, épen mint a festőművészet, természetes hatá
rán túlterjeszkedve, képzeteket, elvont fogalmakat, sőt száraz gondolatsorokat, 
dogmákat is akar kifejezni, szóval jelképessé lesz és erre való törekvésében

2 . 3 . Ivbélletek Szt. István székesfej érvári bazilikájából.

az elvont fogalmak erőlködő kifejezésében magának a természetnek, a termé
szet tárgyainak, főkép az emberi alaknak hű vagy bár csak tűrhető művészi 
kifejezésére még csak gondolni sincs ideje. A technikai téren megelégszik a 
hajdani művészi alkotások több százévi lelketlen másolásából fenmaradt vagy 
egészen gyerekes kezdetleges ügyességgel, mert ennél többre nem is akar 
szert tenni.

1 V. ö. Gerecze: A pécsi székesegyház különös tekintettel falfestményeire 67—68. 1.
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Arra a fontos kérdésre, hogy volt-e a szobrászatnak hazánk területén 
is az itteni római szobrászathoz csatlakozó fejlődése, mint Itáliában, Galliá
ban és Germániában, elegendő adat hiányában még nem felelhetünk elég 
szabatosan. A tudományos köztudat eddig e kérdésre főkép a hazánk terü
letén lezajlott népvándorlás és ennek pusztításaiból következtetve, csaknem 
magától értődőnek tartja, hogy a rómaiak dácziai és pannoniai uralmának 
végével itt a római műveltség és művészet minden szála végképen megsza
kadt s az a tömérdek épitőművészeti és szobrászati emlék, melynek jórészét

maguk a távozó ró
maiak megsemmisítet
ték, soha később az itt 
még hosszabb ideig 
tanyázó népeket sem 
buzdította utánzásra s 
a mig, főkép Galliában 
a római művészet utol
só maradványai egy
szersmind a kezdődő 
kereszténykori művé
szet emlékei vagy leg
alább kiindulási pont
jainak tekinthetők, ad
dig nálunk ilyen kap
csolatra a história még 
gondolni sem mer ; pe
dig be kell ismernie, 
hogy ha még most 
állítólag nincs is mű
vésztörténeti emlékünk, 
mely e kapcsolat léte
zését kézzelfoghatólag 
bizonyítaná, másfelől e 
kapcsolat hiányát csak 
ismereteink hiányos
sága támogatja legin

kább. Nem lehet e helyen széles körű bizonyításokra kitérni, mégis bátorkodom 
legalább jelezni, hogy hazánk területén épen a díszítő szobrászatnak merült fel 
újabban, egyrészt a római, másrészt a magyarországi kereszténység legrégibb 
korából egy-két olyan terméke, a mely, ha nem is dönti el az itteni római és 
kereszténykori szobrászat kapcsolatának kérdését, legalább megingatja azt a 
merev tagadást, a melylyel eddig erre nézve találkoztunk. Ez a pár, eddig még 
közzé nem tett szobrászati épületrész, mondom, legalább arra int, hogy a római 
művészet utolsó emlékei nemcsak kizáróan Itália, Gallia és Germániában, hanem 
a nagy római birodalom kevesebb jelentőségű, rövidebb római életet élt pro- 
vincziáiban is, mint pl. Pannóniában, szintén forrása lett a keresztény művé-

4 . Ivbéllet Szt. István székesfej érvári bazilikájából.
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szetnek s ez utóbbi nem egészen másodkézből, nyugatról vette hazánk terü
letén a fejlődés csiráit.

Eddig is tudtuk, hogy az a hosszú kor, mely az itteni római élet kihalása és 
a magyar állami lét megszilárdulása közt lefolyt, művészi tekintetben nem múlt 
el egészen nyomtalanul, s ez a kor nem volt minden részletében a folytonos 
pusztítás ideje. Eddig is tudtuk, hogy itt nagyon korán keresztény élet kezdett 
sarjadzani, s erről feltehettük eddig is, hogy már a művészi élet csiráit is 
ápolta. Csakhogy Írott emlékeink hiányában s a földben rejtőző műkin
csek feltárásának késedel
me miatt csupa kombiná- 
cziókra kellett szorítkoz
nunk. A véletlen szeren
cse azonban épen e sorok 
Íróját juttatta két figye
lemreméltó szobrászati mű 
töredékéhez, a melyek a 
mai stiluskritika világánál 
nézve, feltétlenül megelő
zik a magyar honfoglalás 
korát, s mint ilyenek csakis 
a minket itt megelőző 
szláv keresztény népek 
által emeii keresztény 
templomokból származ
hatnak és pedig a IX. 
vagy X. százévből. Az 
egyik e töredékek közül 
egy domború művekkel 
rakott emlékkő, a másik 
egy szintén díszitményes 
domboruművü faragvány.
Az előbbin egy karinges, szakálas fedetlen fejű papot látunk övig kifaragva 
domboruműben, a mint balját feltartott három ujjal esküre, jobbját pedig 
egy könyvet szorítva mellén tartja. Ezt az alakot kettős vesszőfonadék 
veszi körül és választja el az alsó, szintén homorú képmezőtől, melyen 
egy kucsmás férfinak feje és egy nő fejének a helye látható, de mind ez, 
mind az előbbi, csak szeme tájáig. A felső mező felirata arra szólítja fel 
azokat, kik azt olvassák, hogy imádják a mindenható Istent, t. i. az itt elteme- 
tettnek lelkeért. Síremlékről van tehát itt szó, de az alsó képmezőn, a mennyire 
olvasható, annak a neve állott, a ki ezt a követ és épületet (istum lapidem ac 
aediculum) emeltette. Föltéve tehát, hogy ez az olvasás helyes: ez a templom 
vagy kápolna építőjének síremléke lehetett, s tán még előjön a töredék hiányzó 
része is, mely az évszámot is megmondja. De addig is, ha figyelembe vesz- 
sztik e domborműnek előlapján és oldalain látható indafonadék díszítményt, 
s ezt a ravennai, horvátországi és dalmácziai IX—X. százévi hasonlónemü

27

5 . Váll-kő Esztergomból.

M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V.
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faragványok mellé állítjuk, semmi kétség sem marad az iránt, hogy e kő lelő
helyén a mai Torontálmegyében, Beodra mellett az Aracs nevű pusztán álló 
templom-rom területén már a magyarok bejövetelekor keresztény templomnak 
és abban szobrászati díszítményeknek kellett állani, mert különben érthetetlen, 
hogyan került volna ide e XII—XIII. százévi, ma romjaiban levő templomnak 
zárda udvarára, a mai talaj alatt egy méternyire az ősi téglapadlóba mint 
flaszterkő ez a pompás domborumű, a hol azt e sorok Írója a zárda helyé
nek megkezdett átkutatása alkalmával föllelte.2 A domború mű felső keskeny 
oldalán látunk még továbbá egy tornyos román Ízlésű templomot két hossz-

6 . 7 . Domborúművek keretei. Pécsi székesegyház.

oldalán pedig egy kiterjesztett szárnyú sast és egy felkantározott lovat, 
s épen olyan fonatos díszítményt, mint az említett knini, bucsi stb. horvát
országi, évszámmal ellátott feliratos, tehát pontosan keltezett faragványokon 
látunk.

Díszítő stilus tekintetében ehhez egészen közel áll, habár nem ilyen 
jelentékeny egy másik 30 X  50 cm. nagyságú töredék, kettős faág fonadékkal 
díszített kőlap, rhellvédő falkasettának fenékdíszitménye, u. n. parapetum, 
melyet 1897. nyarán a fel-debrői (Hevesm.) XII. százévi altemplom egyik 
sokkal régebbi, legalább is XI. százévi hengeroszlopának lábánál a mai talaj 
alatt 50 cm. mélységben találtam.

E két adat arra vall, hogy keresztény művészi élet volt hazánk

2 L. Arch. Ért. 1897. jun. fűz.
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területén a honfoglalás előtt olyan helyeken is, a hol ma nem is sejtenek. De 
mindez természetesen csakis a Bizanczból kiinduló s Alsó- és Felső- 
Itálián, Dalmáczián át hozzánk átszivárgó bizánczi művészet korai meghono
sodására mutat, de nem egyszersmind ennek a művészeti iránynak, a^mi különben 
római emlékekkel telt ta
lajunkból való, kicsirázá
sára. Ez igaz, de elte
kintve attól, hogy a hon
foglalás előtti magyaror
szági keresztény emlékek, 
pl. az említett aracsi re
liefen látható pap arezvo- 
násai és ruházatának sti
lizálása a hazánk terüle
tén található számos leg
későbbi igen barbár római 
emlék alakjaival összevág, 
továbbá szent István szé
kesfehérvári bazilikájának 
némely fennmaradt oszlop
fejezete egészen antik- 
szerű stilizálásra mutat, sőt analógiát találunk némely magyarföldi római 
eredetű oszlopfő motívumai és stilizácziójával: épen nem tartjuk kizártnak, 
hogy a nálunk egykor nagy bőségben szerteszét heverő római szobrászati 
emlékek adták az itt sarjadni kezdő keresztény szobrászatnak az első ösz
tönt, az első mintákat, habár a külföldi befolyás is e téren igen korán nagy
mértékben nyilvánulhatott.

Ezredéves kiállításunkon olyan szobrászati műemlékmaradvány, mely 
az itteni római és kereszténykori művészi életnek közvetetlen csatlakozá
sára utalhatna, természetesen nem volt s nem is lehetett, mivel kiállítá
sunk csakis azt az időkort ölelte fel, mióta hazánkat elfoglaltuk. A római 
kor emlékeinek elvből való kizárása mellett kiállításunk csak olyan szobrá

szati emlékeket mutatha
tott be, melyek legalább is 
megtelepedésünk idejé
ből valók. Ez időtől fog
va aztán sikerült is több 
éppen a millennium éve 
táján ismeretessé vált 
szobrászati művet s egy
szersmind a XI. száz 
évtől kezdve egész az 
újabb korig minden na
gyobb művészi perió
dusból több, igen érde-9 . Griff-madár töredéke. Pécsi székes-egyház.

2 7 *

8 - Oroszlán töredéke. Pécsi székesegyház.
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kos emléket, részint eredetiben, az elmozdiihatatlanokat pedig gipszönt
vényekben bemutatni. Történelmi kiállításunk szobrászati része, habár ép
pen nem nyújtotta összes emlékeinknek még csak a java részét sem, egész
ben minden korszakra sok igen jellemzőt, s több addig a szakemberek előtt 
is részben, vagy egészben ismeretlen műemléket mutatott be, úgy, hogy kiállí
tásunk szobrászati része kicsinyben, magát a magyarországi szobrászat nyolcz- 
száz éves fejlődését tüntette fel.

Ennek következtében a honfoglaláskori keresztény szobrászati emlékektől 
eltekintve külön szólhatunk XI—XIII. százévi román, csúcsíves, renaissance

1 0 . Oszlopot tartó oroszlán, vörös márványból. Esztergom.

és barokkizlésü, eredetiben vagy gipszöntvényekben bemutatott szobrásza- 
tunkról.

Első sorban szólhatunk a IX. százévi díszitményes szobrászati em
lékekről, melyek a horvátországi történelmi csoportot gazdagították. Itt láttuk 
ugyanis a Tinnin (Knin) és Mucs mellett kiásott, igen becses, ornamentális 
faragványok egy részét, melyek közül a Mucs-ról való ajtó homlokpárkány- 
töredék feliratánál fogva, mely elmondja, hogy e kápolnát Braminir 888-ban 
alapította, az egész IX. százév ornamentális szobrászati emlékeire nézve 
becses kormeghatározó alapul szolgál. A felirattal födött, sima párkány fölött 
két hármaspáleza szalagnak kígyózva egymásba fonódása s minden átfonódás 
felett még egy félkörü fonat beleszövése által keletkezett díszitmény fut végig ; 
e fölött pedig jobbra forduló csigás tarajok sorát látjuk; tehát épen azt a
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két motívumot, a mely az összes felső-itáliai, dalmácziai és horvátországi 
e nemű ornamentális szobrászat legtipikusabb motívuma. Mind a kettő a 
bizanczi művészet idején elfajult antik motívum, mely a XI. száz évben már 
egészen más, jól megkülönböztethető alakban lép fel; de a fejlődés folyto
nosságát igen elevenen feltünteti.4) Ennek a felső-itáliai, főkép ravennai, végső 
alapjában bizanti ornamentális szobrászatnak lehetett kiállításunkon három 
becses emlékét szemlélni a románkori zárdafolyosón, melyek a XI. században 
Álmos herczeg által alapított szegzárdi monostori apátsági templomból ma
radtak fenn.

Kiállításunk átalában a XI. százévi ornamentális és figurális szobra

in  Oszlopnyalábos pillér fejezet. Gyulafejérvárról.

szatunknak akkora tömegű maradványát mutatta be, minőt eddig együtt még 
sohasem láthattunk ; pedig még e szép számú eredeti és gipszöntvény is csak 
egy része annak, a mit eddig a szakemberek ismernek s csak kis része 
annak, a mi még az országban szerteszét hever. Itt csak összefoglalva em
lékezhetünk meg XI—XIII. százévi kiállított emlékeinkről, melyek Szegzárd, 
Pécs, Székesfejérvár, Esztergom, Zsámbék, Jáák, Földvár (Brassó mellett), 
Gyulafehérvár s több más helyről kerültek össze. E nagyszámú emléket már 
bátran két külön: ornamentális és figurális csoportban tárgyalhatjuk. Orna
mentális szobrászainknak igen szép maradványait ismertük már régebben a 
XII. és XIII. száz évekből a pécsi lejáratok domboruművein, s nevezetesebb

fi Arch Ért. 1894. 43. 1.
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románizlésü templomaink kapubélletein, párkányzatain stb. De XI. százévi 
emlék nagy tömegben csak a pécsi székesegyház bontása és restauráczió 
alkalmából került elő s mind ezek, mind a Székesfejérvárott napfényre jött

díszitményes domboruművek, valamint az esztergomi szt. István-féle bazilika 
maradványai a primási múzeumból csakis kiállításunk által lettek eredetiben 
tágabb körök előtt is ismertté.

Ilyen szép XI. százévi ornamentális faragványok voltak kiállításunkon
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a románkori keresztfolyosón a régi pécsi székesegyház raktárba helyezett 
maradványaiból több díszített oszlopfő, oszlopláb, négyszögü falkazettafenék 
díszítmény (parapetum). Székesfej érvárról szintén ilyen dombormű díszitményes 
épületrészek, hármasinda szalagos relieflap, friz töredékek, vessződíszitményes 
domborumű stb. Mindezek a kiállított esztergomi díszitményes töredékkel 
együtt, minden valószínűség szerint stilizálásuk és technikai kivitelök, főkép 
pedig analógiáiknál fogva a Szt. István által épített királyi és primási főváros 
ritkafényü főtemplomaiból maradtak ránk. A XI. százévbe kell helyeznünk 
azt a két madártestü, szárnyas angyallal (szirénnel) díszített szürkés márvány-

1 4 . Oszlop nyaláb fejezete. Kalocsáról. M. N. Muzeum.

vállkövet is, mely a Dél-Magyarországi Muzeum útján talán a titeli apátság 
helyéi ől került kiállításunkra.

Legbecsesebb emlékek voltak kiállításunkon a pécsi székesegyház bontása 
alkalmával előkerült egykori kőmenyezet nagyszámú töredéke, melyeknek 
négy félhengeroszlopos pillérét, keresztboltozatának izmos bordáit s az összes 
falpilléreket és ezek vakárkádiveit tetőtől talpig kék alapról emelkedő, rend
kívül változatos és dús ornamentális domború mű borítja. E kőmenyezet 
valószínűleg confessio, valamely szent ereklyéinek nyugvó helye, vagy épen 
a Szt. István idején még átalánosan divó bemártás által való keresztelésre 
szánt baptisterium, de semmi esetre sem volt, mint eddig hitték : a népoltár- 
sátor. E fölött emelkedhetett a püspöki főoltár-asztal és az ezt elborító oltár
sátor vagy ciborium, melynek függönyei mise alatt a kenyér és bor átváltozása
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Kiállításunkon látha
tó volt e számos töredék 
nehány szép ornamentális 
domboruműve, pl. egy 
indaszalagos medalionok, 
palmetták, s legyező alak
ban elhelyezett levelekkel 
borított félhengeresoszlo- 

pos pillértörzs, az Istenbárányával díszített boltozatzárókő, félhengeres pillér- 
fejezet, párduczoktól kiinduló szalagdíszitményes falpillér-töredék stb. stb.,

közben a miséző papot a hívők szemei elől elfödték. E három oldalról egészen 
zárt, igen tömör alkotásu kőmenyezet elég erős volt arra, hogy izmos félhenger

oszlopos, ferdén befelé 
álló pillérei a könnyű 
szerkezetű oltársátor négy 
szabadon álló oszlopát, 
ezek szellős iveit, lapos 
fedelű boltozata pedig a 
püspöki oltár egyszerű 
mensáját, asztalát elbírja. 
Ellenben csekély térfogata 
— körülbelül három mé
ter mély, négy méter szé
les lehetett a belvilága és 
keleti falán fenmaradt dí-
szitményes párkánykő, s 
egyátalán az egész kő
menyezet elhelyezése (a 
felső templomnak a nép
hajóból való kiemelke
désénél háttal keletre for
dulva állott) és más okok 
kizárják annak lehetősé
gét, hogy ezt a püspöki 
oltár sátorától független, 
úgynevezett népoltár sá
torának tartsuk. Legjob
ban bizonyítja különben 
ez állítást e töredékek re- 
konstrukcziója, mely e 
sorok írójának sikerült, s 
csak technikai okok hát
ráltatják, hogy már rég a 
nyivánosság elé nem ad
hatta.
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továbbá ezeknek a díszítményes dömboruműveknek meglepő analog díszit- 
ményü pendantjai a székesfejérvári Szt. István-féle bazilika töredékeiből.

A XII. és XIII. századi díszitményes faragványokat elég jól megkülöm- 
böztethetjük az előbbi százévbeliektől. Itt is legbővebb anyagot nyert kiállí
tásunk és átalában művészettörténetünk a pécsi székesegyházból, nevezetesen 
az altemplom két régi, mellékhajókbeli lejárataiból részben eddig is ismert, 
részben pedig a nevezetes Schmidt-féle restauráczió óta előkerült nagyszámú 
domboruművekből, kőképkeret-töredékek, fülkebéllet és díszítmények, fülke 
választó oszloptörzsecskék és ezek fejezetei, vállkövei stb.-ből, melyekkel 
ornamentalis szobrászatunk egyszerre olyan nagyszámú eddig ismeretlen, 
igen szép motívummal gazdagodott, hogy az külföldön is számot ténne és 
stilszerü művészetünk fejlődésén igen nagyot lendítene, mihelyt kellő alakban 
a művész- és műiparosvilág is hozzáférhetne.

Megtanuljuk e díszítményekből, hogy mennyiben nevezhetjük XII—XIII.

1 7 . A megvakitott Sámson fa által jelképezett hegyet tép ki. Pécsi székesegyház.

százévi díszítő szobrászatunkat eredetinek. Meglepetve látjuk ezeken, hogy 
ha nehány motívum közös is az egykori külföldi díszítő művészet motívumá
val, számos eredeti motívumuk is van, a stilizálásban pedig, ámbár a közép
kori, főkép a román- és gót Ízlés korabeli egyházi és egyházi szellemű mű
vészetnek minden ága a keresztény vallás internaczionális jellegét erősen 
magán viseli, mind e mellett nem áll az a föltevés, hogy mi ezen a téren 
csak a külföldi művészi irányzatok halvány utánzatával dicsekedhetnénk, s mi 
száz évvel előbbi mintákat egykoruakkal vegyesen utánoztunk volna, mint 
eddig művészettörténelmi könyveink hirdetik. Díszítő művészetünkben e kor 
sok eredetiséget, sok naiv önállóságot mutat s épen mivel nem teljesen egyenlő 
fejlettségű az egykorú külföldiekével, ez legjobban mutatja, hogy a díszítő, 
szobrászatnak s igy a figurálisnak is megvolt hazánk területén a maga saját, 
bár lassú, de szegényes viszonyainkhoz mért elég virágzó fejlődése.

Átalában igaz, hogy a mig a XI. százévben az Italián, Dalmáczián át felénk
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tartó bizanczi művészi irányzat utolsó hullámainak hatását érezzük, addig a 
XII. és XIII. százévben a Francziaországból átplántált sok, és itt is önálló nem
zeti életet élő szerzetes érezteti befolyását épitő-művészetünk és szobrásza- 
tunkon is. így a Szt. László által a somogyvári Kupa hegyre alapított Szent 
Egidius monostor Benedek-rendi szerzetesei még Imre király alatt is a pápáig 
menő harczot folytatnak a királylyal, hogy ezután is nemcsak priorjaikat, de 
még novicziusaikat is kizárólag a francziaországi konventből választhassák. Ezt 
ugyan Imre királylyal szemben már nem tudják kivívni, de mégis bátran hihetjük,

hogy épületeik, szobor- és más 
művészi alkotásaik még később 
is, majdnem kizárólag franczia
országi minták alapján dolgozó 
franczia születésű szerzetes vagy 
laikus művészek készítményei, 
így például a vértes-szent-kereszti 
fényes egyház és még ne
hány francziaországi szerzete
sektől megszállott XII—XIII. száz
évi templomunk bizonyosan a 
francziaországi építés és szobrá
szat hatása alatt keletkezett. 
Tévedés volna azonban a fran- 
cziás iránynak hazánkban olyan 
nagy, sőt átalános elterjedést 
tulajdonítani, mint Henszlmann 
tette. A pécsi székesegyház le
járati domboruművei és páratlan 
domboruművü díszítményei a XI. 
százévi hasonló faragványoktól 
magas fejlettségüknél fogva szem
betűnően különböznek. Nevezete
sen mig XI. százévi díszitményes 
domboruműveinken csak egy
szerű egyes, kettős vagy hármas 

indaszalag vagy faágfonadék igen egyszerű, többnyire durva rajzu és 
durva faragásu pálmalevél, palmetta, vagy sás és épen csak az eszter
gomi romok közt találunk éles metszésű, finom rajzu akanthus levéllel borí
tott oszlopfőket, addig a pécsi lejárati kőképek keretein jóval fejlettebb, sőt 
igen finom, bonyolult rajzu, eg3rmásra boruló párfrán-bimbók, gyöngyökkel 
rakott széles szalagok, magasra kidomborodó naturalistikus faragásu faág 
fonadékok, szabad mozgású madarak sorozata stb. váltogatják egymást. Kiállí
tásunkon több ilyen ritka szép faragásu töredék volt a románkori kereszt
folyosón látható. Gipszöntvényekben láttunk ilyeneket Jáákról, Gyulafejérvár- 
ról és Zsámbékról. Mindezekkel a történelmi főcsoport útján Nemzeti 
Múzeumunk gazdagodott.

18- S á m s o n  m e g r á z z a  a  h á z  o s z l o p a i t .  

P é c s i  s z é k e s e g y h á z .
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Szobrászatunknak egyik legkiválóbb alkotása lehetett az esztergomi szé
kesegyház második, újjáépített alakjának főkapuja (porta speciosa) is, mely 
Jób érsektől (1188—1198) ered. Ezt azonban, fájdalom, csak leírásból s egy 
múlt százévi gyarló rajzból ismerjük ; csak nehány oszlopfő és más faragvány 
töredéke maradt még fenn vegyesen XI. százévi faragványokkal együtt, melyek 
jórésze kiállításunkon eredetiben volt látható. A leírás szerint e díszkapu bélle- 
tének első fehérmárvány oszlopai nyugvó oroszlánok hátán nyugodtak; a mint 
számos felsőitáliai templom előcsarnok-oszlopainál látjuk. Esztergomból látható

i g .  K z  Ú r  p a r a d i c s o m i  t i l a l m a .  2 0 .  Á d á m  é s  É v a  e s z n e k  a  g y ü m ö l c s b ő l .

P é c s i  s z é k e s - e g y h á z .

is volt kiállításunkon az egyik vörösmárvány-oroszlán, melynek hátán az oszlop
láb világosan látható. (L. 10. képünket.) A két oldalkapu mellett mészkőből görnyedt 
szörnyetegeken szintén egy-egy oszlop, a kapubéllet fülkéiben pedig szentek szob
rai állottak vörösmárványból; és pedig összesen tizenkettő, köztük szt. Adalberté is; 
minden oldalon hat-hat, két sorban elhelyezve, belől ellenben négy angyal. A kapu 
szemöldök-gerendáján (architrav) úgy látszik mozaikból kirakva III. Béla és Jób 
érsek, a mint ez utóbbi a templom mintáját felajánlja, középen pedig a szerencse 
kereke mellett két angyal volt látható. A főkapu ívmezejében (timpanon) Szt.-István 
és Adalbert a gyermek Jézust ölében tartó Szűz Mária körül, hátuk mögött 
egy-egy angyal és egy fa, úgy látszik, a mennyei paradicsomot jelképezte.
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Mária ruhája kék márvány volt. E leírás, sőt a fönnmaradt oroszlántöredék 
szerint is a szobrász itt csupa nemes anyagból dolgozott, s alkotása a kor leg
szebb művei közé tartozhatott.

A díszítménynek lényegében az a czélja, hogy szembeszökőbbé tegye, 
világosan kifejezze a tárgy rendeltetését és tartalmát s igy elősegítse, fokozza 
annak szép hatását. Díszítmény ennélfogva önmagában nem is létezik, s ön
magában, önmagáért nem léphet fel; mégis megvan a maga saját külön fej
lődése, külön története. Az építőművész a maga alkotásait első sorban a 
részek tagolása és e tagok külön czélja, rendeltetésének nyomatékosabb kife
jezése, az azok által végzett munka érthetőbb, világosabb előtérbe tolása által 
díszíti.

Az építésben már maga az anyag színe, s az anyag természetének meg
felelő alak jelentékenyen díszít. Például az oszlop tömörsége és karcsu-

2 1 .  B o l t o z a t g e r i n c z - h o r d o z ó .  S á r k á n y o k  h a r c z a .  F ö l d v á r .

sága, a boltív záróköve, a terhet hordozó kövek nagysága, szabályos elren
dezése, a részeket elválasztó és az egész épületet koszoruzó főpárkányzat, a 
boltozatok gerinczeit hordozó faloszlopok, pillérek stb. mind már magukban 
nagy mértékben díszítő elemek is. Mind e mellett az építő művészet nagyon 
korán segítségül hívta műveinek feldíszítésére a szobrászt, nagyon korán jelen
tékeny tért adott a szobrásznak is, önálló művészetének kifejtésére, mert szám
talanszor épen az anyag természete, annak nagy tömege önmagában ellensége 
a szép hatásnak. Számos épülettag, kivált nagyobb arányú kivitelnél a massa 
tömegével nagyobb terhet fejezne ki, nyomasztóbb hatást tenne, mint kívána
tos. Ilyenkor vagy a festő, vagy a szobrász, vagy mind a kettő díszítményeivel 
a nagy tömeget kisebbnek, a súlyos anyagot könnyebbnek, a puszta, holt 
felületet elevennek, élő, mozgó, egyszóval olyannak tüntetheti fel, a mely nem 
csak rendeltetését érteti meg velünk, jobban mondva, nemcsak a biztonság érzetét 
növeli vagy szabályozza, hanem önálló érzelmeket is kelt a szemlélőben ;
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egyszóval a szobrász és festő az épitést művészi magaslata elérésében rend
kívül támogatja, segíti.

Az oszlopláb, vagy más alsó párkánynak párnatagja arányaival kifejezi 
a fölötte levő teher kisebb nagyobb súlyát; az oszlopfejezet alakja szintén 
nagyon változatos módon fejezi ki az architrav nyomását, de már a falpillér 
terjedelmes tömegét csak a rárakott lapos díszitménynyel lehet megeleveníteni.

A díszítmények jó része mint pl. az oszlop, oszlopfejezet eredetileg szükséges 
épületrész volt, s később vált tulajdonképeni díszitő taggá, később kezdték

2 2 .  B o l t o z a t g e r i n c z - h o r d o z ó .  F ö l d v á r .

magát e tagot is díszíteni. Az ősemberek fa- és kőoszlopa a görögöknél 
már mint doriai, ioniai és korinthusi oszlop díszeleg, de még ezeknek is leg
főbb dísze abban áll, hogy valamennyi az erő, a biztosság eleven kifejezője 
és cselekszi is azt, a mit kifejez, t. i. emeli az épület részeit. A rómainak a 
komor doriai oszlop már nem kell, ő csak a büszke pálmából eredő sugár 
korinthusi oszlopot szereti épületein alkalmazni, és szívesen látja ott is, a 
hol nincs reá szükség, azonban művészi rendeltetését még elevenen érzi. Hogy 
tehát oszlopai ne ácsorogjanak a csupasz falon hiába, erősen kiszögellő, nehéz 
párkányzatot rak rájok ; szóval, a hol nincs teher, maga csinál, mert az oszlop
nak kell valamit emelnie, különben hiába való gyerekjáték. Jó részben mondva
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csinált szerepe van az oszlopnak, mint díszítménynek, természetesen a római 
művészet elhanyatlásakor és a fejlődő keresztény művészetben is. A román 
kori bazilika a görög-római építés elemeiből áll, s mig alaprajza elég önállóan 
fejlődött, a díszítményeket egytől-egyig a római épületektől kölcsönözte. 
A románkori díszítő szobrászatnak az építés terén mégis van egy eredetisége : 
az oszlopfejek változatossága, s átalán a motívumok igen változatos alakítása

2 3 .  B o l t o z a t g e r i n c z - h o r d o z ó .  F ö l d v á r .

Ez onnan ered, hogy az ó-keresztény bazilikák jó része antik romokból épül
vén, különböző díszítésű, régi épületek töredékei kerültek össze, s ezeket 
utánozták később az új épületeken is. E változatosság kifejlesztéséhez hozzá 
járult még minden esetre az a körülmény is, hogy a keresztény festő és szobrász 
jelképekkel igyekezett a vallás titkait, vagy tantételeit kifejezni, érzékeltetni; 
főkép pedig az erényeket, bűnöket, a tulvilági boldogságot vagy szenvedéseket,
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az egyház isteni alapitóját s az egyház küzdelmeit jelképes módon szüntelen 
a hívők szemei előtt lebegtetni. Ezért látjuk az oszlopfejeken a sok állati és 
emberi vagy fantasztikus és jelképes alakot kifaragva. Ezért találunk kivált a 
fejlett román, s a csúcsíves Ízlés korában az oszlopfejeken egész jeleneteket. 3

A görög-római világ letüntével aláhanyatló művészet átalában a díszítő 
művészetet is magával rántotta. Mivel azonban az állati, főkép a növényi 
elemekből álló díszítő művészet az ó-keresztény világ előtt csak igen kevéssé 
függött össze a régi pogány vallással, ez a díszítő művészet az emberi alak, 
mint művészeti tárgy teljes megvetése idején is állandóan élt és virágzott.

I H m —

2 4 . Boltozatgerincz-hordozó. Vadászjelénet. Földvár.

Innen van, hogy a legkiaszottabb alakok ábrázolása idején is a díszítő művészet 
terén feltűnő elevenséget, s művészi Ízlést találunk mindenütt; továbbá, hogy 
a figurális szobrászat hanyatlása az ornamentális művészet terén távolról sem 
tett olyan nagy kárt, mint gondolnók, mert az ornamentika fejlődhetik ott is, 
a hol az emberi és állati alakok ábrázolása végkép lehetetlen, mint pl. a 
mohamedánoknál.

Az ó-keresztény ornamentikában a színek nagyrészt geometriai rajzu 
domború műveken jelennek meg; különösen a körbe irt és a körből alakított 
csillagok, erősen módosított rózsácskák, a tojásdad köröket és medaillonokat 
leiró növényindák vagy szárazágak, kettős vagy hármas domború szalagok és 
azokra függesztett levelek s bimbók teszik a kődíszitmények főbb motívumait.

3 V. ö. Gerecze : A pécsi székesegyház 50—51 l.
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A féldomboru díszitmények nagy részt, kivált a bizánczi befolyás alatt létrejött 
román stílusban, növényi elemekből állanak; és pedig a leveles indák közt 
mesterségesen befont jelképes állatok, néha emberek, sőt egész jelenetek 
fordulnak elő. Az ébtedő germán és román népek díszítő művészete már 
elég bátor önállóan is motívumokért a természetben széttekinteni, s habár 
rémekkel telt fantáziája az állatokat részben szörnyetegekké alakítja, más részben 
pedig csak gyarlón jelöli, a keresztény szimbolika mégis nagyban segíti, főkép 
a növényi motívumok szaporításában.4

2 5 . Boltozatgerincz-hordozó. Páros viaskodás. Földvár.

A magyar templomok romjaiból eddig napfényre jött, s részben még 
eredeti helyükön álló díszitményes szobrászati töredékek keresztény életünk 
három első százévében a fejlődés világos jeleit viselik magukon ; s ezért a 
különböző százévbeliek egymástól jól megkülönböztethetők. De érdekes ezek
nek a külföldi hasonló korú faragott díszítményekkel való összehasonlítása is, 
a mikor kitűnik, hogy bár a motívumok közösek, azoknak alakítása, stilizá
lása egészen önálló. Ennek okát első sorban a román Ízlésű korbeli képfaragás 
természetében kell keresnünk. Ez időben ugyanis a mintáknak rajz útján 
való sokszorosítása, egyik helyről a másikra való vándorlása aligha volt olyan 
divatban, mint később. Még egy-egy díszítő kőfaragó sem ismételte a maga 
kedvencz díszítő formáit más és más épületen ; annál kevésbbé faragott ki egy

1 Gerecze : A pécsi székesegyház 233. 1.



433

ugyanazon mintát kétszer még a szimmetrikus épülettagokon sem. Mondhatni 
összes románkori templomaink díszkapuin a kapubéllet jobb és bal fele mindig 
különbözik egymástól; vagy ha már ez egyenlő tágolásu lévén, minden tag
nak külön díszítménye jobb és bal felől ismétlődik is, a bélietek fejezete 
bizonyosan mindig különböző. Ilyen például az ácsai, lébényi, apátfalvi, gyala- 
fejérvári stb. díszkapuk pompás faragványokkal rakott bélietek Az oszlop
fejezetek párkányok, frízek, szóval valamennyi faragványokkal díszített tagot 
többnyire egészen elütő, vagy egyenlő motívum mellett máskép idomított 
rajzu domborumű fedi. S ez a nagy változatosság és a díszítő mintákban való

2 6 . Boltozatgerincz-hordozó. A 1 2  éves Jézus.

gazdagság a kis terjedelmű, igénytelen falusi templomokon is feltalálható. 
A karosai kis falusi templom énekkar baloldali pillérét dús akanthuslevelek 
sorozata, a jobboldalit emberi alakok borítják; Szt.-Mari (Hevesmegye) piczike 
templom faloszlopkái igen dús faragványu s mind különböző díszítésű kon
zolokról emelkednek ki. A pécsi székesegyházban a legújabb restaurácziö 
alkalmából előjött töredékekről e sorok Írója több mint száz különböző díszít
ményt fényképeztetett le stb. stb. Ekkora változatossággal egy későbbi kor 
díszítő szobrászata sem dicsekedhetik. Úgy látszik az építésnél helyére illesztett 
épületkövet, pl. ajtóbélletet, párkányt, oszlopfőt stb. csak később, ott helyén és pedig 
minden részt más-más kőfaragó, előre meg nem állapított, s mindjárt egyenesen 
a kőre rajzolt minta szerint faragott ki. Innen lehet e díszítményekben ez a rend
kívüli változatosság, különböző stilizálás és nagyon eltérő művészi érték is rajzban,
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. VI. 28
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kidolgozásban egyaránt. Ez az igazi naiv művészi termelés, mint akár a nép 
hímzése, melynél látjuk, hogy a legszebb minta tulajdonképen a hímzőknek 
keze alatt munka közben születik, s ezért nincs kettő egymáshoz hasonló, tehát 
gyárszerüen sokszorosított mintájú diszitmény e korban nem is lehet. Ugyanez 
áll a figurális szobrászatról is, mely ekkor szintén külön mintázás nélkül 
produkálta készítményeit.

Figurális szobrászatunk is aránylag gazdagabbnak mondható a XI—XIII. 
százévekben, mint később. Ennek természetes okát abban leljük, hogy a 
szobrászat ez időben, mint említettük, egyrészt az épitő-művészetben a díszítő 
szerepet vivén, a domborumű jóval több alkalmazást nyert, mint a csúcsíves

2 7 . Jelképes domborumű Jaákról.

építés idején, más felől pedig a figurális szobrászat főképen a domborumű, 
a hol az épület keretében nem kizáróan díszítő szerepet vitt, ott elvont fogal
makat, dogmákat s események egész sorozatát igyekezett elbeszélni, ennél
fogva szintén jóval több alkalmazást nyert, mint a XIV. százéven innen, 
mikor a szimbolizmus végkép lehanyatlott, s a szobrászat inkább egyes alakok 
és egyes jelenetek feltüntetésére adta magát. A XI—XIII. százévi szobrászat 
átalános jellemvonása továbbá nálunk és másutt a rendkívül gyarló rajz, az 
arányok teljes hiánya s a nagyon durva technika. »Ha tekintetünk egy antik 
görög vagy modern szoborról esik e korbeli szoborművekre, vagy átalán valamely 
e korbeli ábrázolásra, borzalommal kérdezzük: hogy sülyedhetett a képzőművészet 
a görög világ után ennyire ? Hol van a Parthenon fries-ének művészete ? Hová lett 
átalában az ókori művészet utolérhetetlen technikája ? A mily érdekes, sőt lélek
emelő látni, mint tör elő a művészet Hellas ege alatt, mint vesz a szellem erőt a nyers



4 3 5

anyagon, mig végre azt megeleveníti : ép olyan szomorú és leverő a görög világ 
letünteután látni, mint asznak ki az élettől duzzadó istenalakok a bizánczi művészet 
száráz, vézna szentéivé, mint vesz ki a lelkesítő művészeti eszme, s mint lesz 
például Ariadne vagy Polyhymnia szobrának utánozhatatlan ruharedőzése 
előbb párhuzamos, merev vonások és mélyedések tömege, később minden 
Ízület fölött csigavonalak teljesen érthetetlen zagyvaléka.«

»A kereszténység kezdetben igen érthétő okokból irtózott a képfaragás
tól, sőt üldözte. Később díszítő szerepet juttatott neki az építésben, sőt még 
a maga elvont eszméit, titkos tanait is, az antik művészetből átvett alakokkal 
kezdte a hívők előtt érzékiteni. így mikor már nem félhetett, hogy Apolló

28. Domborumű töredéke Kalocsáról.
Magyar Nemzeti Muzeum.

szobra bálványimádásra vezet, szimbolikus módon Krisztust ábrázolta vele. 
Mikor a Megváltó históriai képének ábrázolására még a világért sem mert 
gondolni, antik minták után faragott, vagy mozaikból kirakott egy szép ifjú 
alakot, mely mint pásztor a hátán viszi az eltévedt juhot, vagy legelteti a 
nyájat s igy mégis Jézust, a »Jó pásztort« érzéki alakban állította a hívők 
serege elé.«

»így nyert a kiaszott forrású antik művészet a kereszténységben új esz
méket, új tápot. Csakhogy e művészet már nem volt többé a régi viruló fa, 
hanem annak csak gyökérmaradványaiból kihajtott gyönge sarjadék. Ez a 
művészet már mindent csak másol, és pedig a kellő művészi gyakorlat gyérül
tével, sőt annak teljes hiányában egyre gyarlóbban, mig végre odajutott, hogy 
az antik művészet utolsó fogását is elfelejtette. A VI—VIII. százév táján

28*
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olyan szoborműveket faragtak s olyan képeket raktak mozaikból (például a 
ravennai St. Apollinare nouovo-templom hajója felső részére), melyeknél 
primitívebbet alig is gondolhatunk.«

»A IX. százév vége felé azonban beállt a fordulat. Az új keresztény 
társadalom új eszméket visz a művészetbe. Innen kezdve barbár technikával 
ugyan, de a természet egyre élesedő megfigyelésével, némi elevenebb, moz
gékonyabb elrendezés és a legnehezebb művészi feladatoknak meglepően

2 9 . Krisztus. Jaáki templom homl. 3 0 . Sz. Péter. Jaáki templom homl.

könnyű megoldásával találkozunk. A román stilus pedig, mely már nem a régi 
antik művészet elhanyatlása, hanem a fejlődésnek indult, pezsgő vérű új román 
és germán népek szellemi terméke, minden gyarlóságai, kezdetlegessége, naiv- 
sága mellett sem olyan lehangoló, mondhatni elijesztő hatású, mint a bizánczi 
művészet. A román stilus műveinek zordsága, merevsége nem abból a téves 
felfogásból ered, mely a testi szépségnek a művészet terén hadat izén, s a 
mely a bizánczi ízlésű alkotásokat oly rúttá teszi, hanem a még ki nem fej-
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lett mügyakorlat hiányából, mely azonban a XII. százévtől egyre nagyobb 
lendületet' vesz. Az ekkori művész azonban még nem ismerve művészete 
korlátáit, nem elégedett meg azzal, hogy az időben lefolyó cselekvénynek 
egyetlenegy jelentős mozzanatát egy körülzárt képben állította volna elénk, 
hanem mint a szóbeli elbeszélés, megszakítás nélkül sorozta egymás mellé 
a cselekvény mozzanatait s ha a főszemély új helyzetbe jutott, ismételten 
leábrázolta ugyanazon a lapon, a nélkül, hogy az előbbi csoporttól elkülöní
tette volna. Ilyképen a pécsi bejárati kőképsorok is szakadatlanul egymásból 
folynak. Igen naiv és jellemző e tekintetben például a három keleti bölcs

3 1 . Boltozatgerincz-hordozó. Barátok. Földvár.

képe(L. 15. 16. kép) a déli lejáratból, mely kiállításunkon eredetiben volt látható. 
A három alak itt egyszer Jézuska, másodszor pedig Herodes előtt áll. « 1 (Ez 
utóbbi alak és a poroszló egy más kőtömbből van kifaragva s Pécsett látható).

Figurális szobrászatunk legrégibb emlékei közé tartozik a pécsi székes- 
egyháznak két nagy félhenger oszlopos pillérfejezete, a melyek egykor a 
főhajó pillérei fölött állottak. Egyik két hal-alakban végződő szirént ábrázol, 
mely figyelmeztette a híveket, hogy a világ csábításai ellen mindig résen kell 
állanunk. A másik, mely kiállításunk román-kori zárdafolyosóján is látható 
volt, egyik oldalán a paradicsomi kígyót, ősszüleinknek elcsábitóját, a másikon 
almáttartó Ádámot, a bűnbeesést, a harmadikon egy kentaurt, az eredeti 
bűn következményét, az élet és saját szenvedélyeinkkel való folytonos har-

1 Gerecze : A pécsi székesegyház. Budapest 1893. 100 1.
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czot tünteti fel, sőt azzal, hogy a kentaurnak nőteste van, azt is el akarta a 
művész mondani, hogy a nő által örököltük az eredendő bűnt összes követ
kezményeivel. Ez a két magasdomboru mű mutatja egyszersmind legrégibb 
román-kori szobrászatunk összes technikai gyarlóságait. Az alakok szánalmas 
aránytalansága és rendkívül durva rajza és faragása bizonyítja, hogy figurális

szobrászatiunk a XL, sőt még később a XIII. században is jóval alantabb állott, 
mint a díszitményes domboruműfaragás. Ennek alapját az átalános okokon 
kívül abban kell keresnünk, hogy abban az időben maga a bibliai vagy dog
mai gondolat, maga a szent tárgy sokkal jobban megragadta a képfaragó 
lelkét, hogysem akár ő, akár a hívők serege az alakok természeti hűségére 
is gondolt volna. A fő mindig a kifejezendő gondolat volt, ha ez érthető, a

3 2 .  A  j b ü n g ö s d i  p u s z t á n  t a l á l t  b r o n c z  v í z ö n t ő d  k a n n a .
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középkori hivő léleknek ez elég, a szobor ekkor már sikerült; elérte a czélját: 
segített egyik vagy másik misztikus tant megértetni, s a hívők lelkében mara
dandóvá tenni; művészi gyönyörködtetésre gondolni sem volt idő még e 
korban.

A XII, században a figu
rális ábrázoláson is a természet 
éles megfigyelése vehető észre.
A pécsi dóm déli lejáratában levő 
Keleti bölcsek imádásán, (15. 16. 
kép) melyet láttunk már, az 
alakok aránya sem olyan vissza
taszító, mozgásukban t is minden 
merevség mellett sok természe
tességet találunk, de jóval felül
múlja e tekintetben valamennyit 
a megvakitott Sámsonnak dom
bom művü ábrázolása, (17. 18. 
kép) melyet szintén kiállításunk 
mutatott be a nagy világnak ere
detiben. A nevezett altemplom
lejárat hajdani lépcsőzetének 
kibontásakor napfényre jött 
az alsó képsorban az oroszlánt 
ölő Sámson reliefképen kívül a 
filiszteusok agyonverése, Delila árulása, Sámson megkötözése és a művünkben 
bemutatott jelenetek sora, tudniillik a vak Sámsont egy ifjú elvezeti, Sámson 
egy fá t tép ki gyökerestől, melynek lombjából madarak repülnek ki, és a végre

3 4 .  N ő s t é n y  o r o s z l á n  b r o n c z b ó l .

3 3 .  U z d - i  b r o n c z  h o l l ó .
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35- Baloldali csoport a feszület alatt. Kassai székesegyház.



441

3 6  Sz. Erzsébet jócselekedetei. Kassai székesegyházról.
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Sámson egy oszlopot ölel át. (17. kép.) Erre következik még egy másik kőlapon, 
mely Pécsett látható, az a jelenet, mikor Sámson megrázza az oszlopot, melyen az 
épület nyugodott s a mely őt a csúfolódófiliszteusokkal együtt eltemeti. (18. kép.) E 
többi táblán a talpára lépő, botjával tapogatodzó, fejét, mint a vakok, óvatosan hátra
tartó s vezetőjének görcsösen a vállába kapaszkodó Sámson többé már rég nem 
az a sablonos alak, mely a bizánczi és kora román ízlésű szent alakokat jellemzi. 
A fakitépés jelenetének magyarázata, itt fájdalom, igen messze vezetne, csak

3 7 . Sz. László ereklyetartója Győr.

átalánosságban jegyzem meg, hogy ez a jelenet nincs meg a bibliában, hanem a 
zsidóknak Sámson tetteiről szóló talmudista hagyományaiban maradt fenn, 
s e domborumű eredete aligha nem függ össze azzal a nevezetes történelmi 
ténynyel, hogy a chazarok, vagy kabarok törzse, kik Árpád hadaihoz csatla
kozva jöttek hazánkba, még a XII—XIII. százévekben is a Dráva vidékén 
tömegesen éltek és Mózes hitét követték. Csakis ilyen Mózes hitében felnőtt kazár
magyarból lett pap ismerhette Sámsonnak a keresztények előtt teljesen isme-
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retten tettét, mely szerint Sámson »hegyeket tépett ki gyökerestől«.* A hegyek 
kitépését művészünk természetesen máskép nem ábrázolhatta, mint úgy hogy 
Sámson az erdős hegy helyett, madárfészkes fát, (rész az egész helyett), ölel 
át és tép ki gyökerestől.

A többi pécsi domboruművek közül legépebben maradtak még a para-

38. Sz. Simeon koporsója Zárában. Elölről.

dicsomi jelenetek: A parancsot adó Úr alakja; (19. kép.) a tiltott gyümölcsből 
evő Ádám és Éva (2 0 . kép.) és az angyal a ki őket a paradicsomból kiűzi.

Különösen becses anyagot szolgáltatott kiállításunk történelmi főcsoportja 
középkori szobrászatunk történelméhez azzal a nagy áldozattal, mely lehetővé 
tette, hogy úgynevezett bestiarius, jelképes állat- és ember-alakokkal díszített 
emlékeink jórésze immár mindenkire nézve hozzá férhető és kényelmesen

' Lásd majd bővebben kifejtve az Arch. Közlemények megjelenendő XXI k.-ben.
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tanulmányozható, mert a nevezett főcsoport igazgatósága beszerezte és kiállí
totta a jááki, gyulafejérvári, zsámbéki, földvári (Brassóm.) legérdekesebb szimbo
likus alakokkal rakott oszlopfejek, párkányok, friesek és más elmozdithatatlan,

sőt alig is hozzáférhető épület- és szobrászati részek gipszöntvényeit.^Számos 
e nemű emlékünkből itt csak egyet-kettőt mutathatunk be.

Az egyiken pl. barlangból előtörő sárkány ellen küzd egy hős (21.k.), másikon 
barátok csoportját (31. kép.), harmadikon ismét egymással szembe néző farkasokat
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látunk, melyeknek azonban testét lepedőszerü ruha fedi, mintha egymással 
czivodó papokat ábrázolna. Ismét másik konzolon szarvasvadászat (24. kép.), vagy 
pánczélos sisakos vitézek tőr-viadalát ábrázolja úgy látszik a köztük levő 
korona birtokáért (25. k.) stb. Némelyiken terjedelmes bibliai vagy más históriai jele
netet látunk (23. k.) pl. az egyiken a tizenkét éves Jézus tanít a templomban. (26. k.) 
E domború műven a két oszlop által jelölt templom, közbül Jézus, körülötte

4 0 . Szt. Simeon ezüst koporsójának belseje.

pedig az írástudók elhelyezése művészi ügyességet árul el. Ez a mű való
színűleg a XIII. század vége vagy a XIV. elejéről való.

Figurális szobrászatunk nagyobb szabású alkotásai közé tartoznak a 
jááki templom fülkeszobrai mellett (27. kép.), főkép a homlokzat tizenhárom élet
nagyságon felüli szobra, melyek a tizenkét apostol és Krisztus álló alakjait ábrá
zolják. Azok, a melyeknek feje nem a XVII. százévi kiegészítés eredménye, 
külön is közelről látható volt a román-kori keresztfolyosón, mig valamenny
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ina is a kiállítási román-kápolna homlokzatát díszíti. Minden alakot az antik 
tunica és toga födi b e ; s födetlen fővel mezítláb egészen az antik hagyomá
nyok szerint de arczképszerüen vannak ábrázolva, nem mint a VI. századbeli

ravennai baptisterium 
kupoláján római ifjak 
alakjában és papirte- 
kercscsel, hanem isme
retes jelvényeikkel, igy 
Péter a kulcscsal, Pál a 
karddal, Krisztus áldó
kézzel s az élet könyvé
vel stb. (L. 29. 30. kép.)

E templomot, mint 
tudjuk, 1256-ban szen
telték fel, de már a 
tatárjárás előtt kellett 
épülnie. Mint az újabb 
renovaczió alkalmával 
megfigyelhettük a kapu 
félkörives tagjai elé 
később épülhetett az 
előszökő csúcsba futó 
kapubéllet, habár ma e 
két külön résznek a 

belső félkörives és a külső csúcsíves béllettagoknak egy darabból álló közös 
fejezete van. A templomon szétszórva befalazott szobortöredékek is arra mu

tatnak, hogy e tem
plomnak lényeges ré
szei jóval megelőzik a 
felszentelés évét, vagy 
hogy ezen a helyen 
már előbb szobrokkal 
díszített templom állott.

Szobrászatunk más 
anyagból dolgozó ágai 
minő az érczöntés, fa- 
és elefántcsont-, drága
kőmetszés (gliptika) stb. 
vajmi kevés emléket 
mutathat fel e korból ! 
Mondhatni csakis a 
bronzöntés emlékei kö
zül maradt fenn a XI 
— XIII. százévből egy
két kisebb emlék, a

4 1 .  Z á r a i  s z e r z e t e s e k  m e g t a l á l j á k  S z .  S i m e o n  h o l t t e s t é t .

4 2 .  S z .  S i m e o n  k a r j á r a  v e s z i  a z  Ü d v ö z í t ő t .
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melyek azonban épen elegendők arra, hogy megmutassák mily szánalmas 
állapotban volt ekkor a szobrászatnak ez az ága! Többnyire földben lelt 
maradványok ezek, a melyeknek öntés idejét csak nagyjában a stilkritika utján,

öntési helyöket pedig egyátalán meg nem határozhatjuk. Jórészt valamennyit 
együtt láttuk kiállításunkon, a mennyiben többnyire a m. nemzeti muzeum 
tulajdonai, de bemutatunk itt egy-két ki nem állított darabot is.
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4. Erzsébet királyné felajánlja Szt. Sim

eonnak az ezüst koporsót.

4 4 8

A bronzöntvények figurális szobrászati része többnyire feszület vagy 
átalában egyházi rendeltetésű tárgy. A feszületek többnyire kisméretű s kézi

vagy hosszunyelü papi keresztekre vannak függesztve, vagy épen ezzel egy 
darabból öntve. Nincs ezeken a művészi idomitásnak legkisebb nyoma sem, 
mig a fonott ornametumokból álló gyertyatartók, s egy gömbalaku kézmele-
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4 5 -  E r z s é b e t  k i r á l y n é  a t y j a  h a l d o k l i k .

gitő jóval több alakitó ügyességre mutat, mint átalán a szobrászat ez időben 
minden anyag feldolgozásánál. Itt láttunk egy griffmadár alakú gyertyatartót, mely 
két lábán és szárnyai 
végén nyugszik, szájá
ban egy szívből; kijövő 
tövis a gyertyatartására 
szolgált, farktollai pe
dig harangvirággá stili
zálva hátára visszaka
nyarodnak s gyertyatar
tóvá idomul, melynek 
tövise tölcsérből e m elke- 
dik. íme itt a durva tech
nika mellett feltűnő az 
eleven képzelődés, mely 
a kétlábú madár-alakot 
igen ügyesen stabilis 
természetű gyertyatar
tóvá tudja átalakítani.
A feszületek jórészén 
az oldalbordákat az 
ágyékkendő (mely itt 
még hosszú), redőit, 
sőt a kéz ujjait is csak mélyedések jelölik. Nem egyházi rendeltetésű ellenben 
az a lovasvadászt ábrázoló borkancsó, melyet Kőrös-Ladány mellett a büngösdi 
pusztán leltek 1885-ben, 
s a mely a XII. száz
évi hazai bronzöntés 
és figurális szobrászat
nak alighanem átla
gos niveauját tünteti 
fel. Az edény igen pri
mitiv felfogású és gyarló 
kivitelű lovast ábrázol, 
melyen inkább a fel
fogás és maga a tárgy, 
melyet mestere e mű
vel el akar mondani, 
érdekes mint maga a 
plasztika, mely épen 
semmi művészi alakí
tást sem árul el. A 
hosszúkás, igen vas
tag szűgyü és nyakú 
lónak kicsi feje, mely

4 6 .  S z t .  S i m e o n  m e g m e n t  e g y  h a j ó t .

M a t l b k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 29
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47- Margit meglopja a szt. tetemet és megbánja bűnét.

48 - A  hamis esküvő halála szt. Simeon koporsójánál.

inkább juhfejhez hasonlít, idomtalan lábai az egész alakot nem is teszik 
lóhoz hasonlóvá, az egésznek alkotásánál a mintázó inkább arra vigyázott, 
hogy a kancsó jó öblös legyen és négy lábán megálljon. A lóhátán egy 
letört dudorodás mutatja, hogy innen egykor a fejhez félkör-alakú fogantyú 
indult ki, mely letörött.



4

A vadász hosszú, térden alól érő, egész testét fedő köntöst visel; jobb
oldalán kilóg alól a kardja. Lábain sarkantyú nyomai láthatók. Különben az 
egész alakon alig van mintázás nyoma, mert az egész egy csőszerű öntvény
ből á ll; jobbkarát egy nyúlvány jelöli, a fej a testtel egybeolvad, arczán a

451

4 9 .  E l ő k e l ő  p á r  s z t .  S i m e o n  k o p o r s ó j á n a k  l á b a t  k é s z í t t e t .

5 0 .  I s t e n - i t é l e t  s z t .  S i m e o n  k o p o r s ó j á n á l : a  m e g b é n u l t  b a r á t .

szájat és ajkat sem tartotta a mester érdemesnek jelölni. Balkarján hosszú, 
hegyes sziv-idomu pajzs lóg le ; mig jobbkarával kengyelszárat tartott. Háta 
mögött a ló hátán egy vadászebecske áll gazdája felé fordulva és pedig, hogy 
a haladó lóról le ne essék, lábait szétterpeszti. Hogy a lovas vadászatról jő,

29*
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5 i .  A z  ö r d ö g t ő l  m e g s z a b a d u l t  f é r f i  s z t .  S i m e o n n a k  h á l á t  a d .

5 2 .  S z t .  S i m e o n  e g y  f i ú t  k i m e n t  a  h a b o k b ó l  s  e g y  g y e r m e k e t  m e g g y ó g y i t .

még azzal is elmondja a művész, hogy a ló nyakán nyúl- vagy szarvas-féle 
állatot is ábrázol domboruműben, melynek hátsó ballába mintha kelepczébe 
volna szorulva. De lehet, hogy ennek más értelme is van, melyet a kortársak 
tán értettek, de mi nem.

Ez az öntvény a XII. százév második feléből való lehet.1
1 Arch. Ért. 1889. 406.
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Más két öntvényünk is állatot ábrázol, de már jobb mintázásban. Neve
zetesen Uzdról került múzeumunkba egy bronz holló, melynek szárnytollait 
egyszerű reczézet jelöli ugyan, de azért a madár alakja főbb vonásaiban elég 
jellemző. Egy nőstény oroszlán szobrocskája ellenben nemcsak a tagok és 
arányok világos és helyes feltüntetése, hanem már az izmok és fürtök sajátos 
stilizálása miatt is a románkori állat-plasztika egyik legtipikusabb alkotásának 
mondható.2

5 3 .  A z  e r e t n e k  b a r á t o t  s z t .  S i m e o n  á l m á b a n  m e g f e n y í t i .

2 .  A  c s ú c s í v e s  í z l é s ű  s z o b r á s z a t  M a g y a r o r s z á g o n .

Hazánkban az állami, nemzeti és igy a művészi életben szomorú for
dulópont a tatárdulás, mely azonban mig egyfelől sok műemlékünktől meg
fosztott az építési vágyat, kivált a várépités terén erősen emelte. A művészi 
ízlés terén azonban már nálunk is, habár valamivel később, mint Franczia- 
és Németországban, már a XIII. százév elején beáll a változás: átalánosan 
elterjed nálunk is az úgynevezett átmeneti építési mód, s ezzel a szobrászat 
terén is, már csak a hosszas műgyakorlatnál fogva jelentékeny emelkedés 
vehető észre. Mikor azonban a százév második felében elterjed a csúcsíves 
ízlésű épités, ezzel már nem fejlődik arányban sem mennyiség, sem minőség 
tekintetében a szobrászat. Tudjuk, hogy a csúcsíves Ízlés milyen lényegesen 
hatott a szobrászatra is, mennyire megváltoztatta az alakok arányát, meny
nyire háttérbe szorította a domboruművek alkotását, s milyen eltérő ornamen- 
tális művészetet hozott létre! Fájdalom, ezt a nagy és mélyreható fejlődési

2 Arch. Ért. 1889. 271. és 278.



4 5 4

folyamatot tisztán magyarországi műveken, még csak töredékeken sem tudjuk 
olyan szakadatlan egymásutánban kimutatni, mint a fejlődött politikai és mű
vészi viszonyoknál fogva várnók. Csúcsiveskori szoborművet, sőt templomot 
sem tudunk sem olyan nagy számban, sem olyan kiváló alkotásuakat fel-

5 4 .  A  k o p o r s ó  f e l s ő  v é g e  N a g y  L a j o s  c z i m e r é v e l .

mutatni, mint a minők legalább töredékekben, vagy emlékezetben a román 
Ízlés korából fenmaradtak.

Befolyással lehetett csúcsiveskori műemlékeink csekélyebb száma és 
csekélyebb művészi értékére bizonyosan az is, hogy egyrészt nálunk a félkör- 
ives ízlés kora a külföldinél hosszasabban tartott, másfelől pedig a renaissance 
oly korán fellépett, s igy a csúcsíves ízlés rövidebb ideig uralkodott, mint 
külföldön. Ezenkívül pedig épen ez időtájt kezdik a törökök egyre hevesebb 
és hevesebb támadásaikat, a mi szintén jelentékenyen hátráltatta a nemzeti 
vagyonosodást és ezzel a szebb művészi élet nyugodt fejlődését.
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Csúcsíves épületeink csekély száma és szegényes alkotása a külföldi 
nagyszabású művekkel szemben, jóval nagyobb elmaradásra mutat, mint a 
megelőző korbeli építés és szobrászat, Budavári főtemplomunk XIV. százévi 
faragott épület- és szobrászati maradványai, a soproni benczések templomának 
díszítményei s Szepesség és Erdély nehány csúcsíves Ízlésű, különben elég 
nagyszabású templomai szobrászati díszítményeik tekintetében igen szegények-

5 5 .  S z t .  G y ö r g y  l o v a s  s z o b r a  P r á g á b a n .  K o l o z s v á r i  M á r t o n  é s  G y ö r g y t ő l .  ( E l ö l r ő l . )

nek mondhatók. Csak a szászsebesi templom külső gyámpillérein látunk két 
sorban XIV. százévből eredő szobrokat. Ugyanitt a szép szanktuarumban még 
román Ízlésű zömök szobrokat is találunk, úgy látszik a régi templomból az 
uj, díszes kőfülkékbe állitva.

A kassai Mihály-kápolna oromfalán a lelkeket mérlegelő Mihály arkangyalt 
látjuk kivont karddal, kezében mérleggel, a melynek sülyedő serpenyőjében
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5 6 .  S z t .  G y ö r g y  s z o b r a  K o l o z s v á r i  M á r t o n  é s  G y ö r g y t ő l .  ( H á t u l r ó l . )
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az Igazság imádkozó helyzetben s mellette angyal; mig a másik felhaladó 
serpenyőt két ördög igyekszik lenyomni. E meglehetős durva kivitelű dom- 
boruműtől lényegesen különböznek a különben is sokkal későbbi székes- 
egyház nagy gonddal faragott dombom művei, melyek gipszmásolatban mind 
láthatók voltak kiállításunk csúcsíves Ízlésű épületcsoportja földszinti folyosó
ján. Ez utóbbiakat korra megelőzheti a soproni Szent Mihály-templom kapu

5 7 .  M á t y á s  k i r á l y  a r c z k é p e  S a u r  S z .  s í r e m l é k é r ő l .

ivezetén látható igen rongált domborumű, mely Krisztus sirbatételét, a kereszt
hajó kapuja fölött pedig Krisztust a kereszten ábrázolja.

Csúcsiveskori szobrászatunk legkiválóbb emlékei a kassai székesegyház 
kapui fölött látható terjedelmes domboruművek, a melyeket kiállításunk gipsz
öntvényben mind bemutatott. A nyugoti főkapu ivmezején Krisztus a Gethsemáne- 
kertben alvó tanítványaitól távolabb imádkozik. E fölött a képmező kétrészre 
oszlik: az alsón Krisztus levétele a keresztről, a felsőn Veronika kendője lát
ható. Ez a kapu egészben nemcsak kisebb terjedelmű, hanem szobrászati 
díszítmény tekintetében is egyszerűbb, mint az északi, melynek csúcsíves 
timpanonja szintén két részre oszlik. Itt az alsóban az utolsó Ítélet, a felsőben

■■■
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58- Vörös márvány domborumű Visegrádról. Madonna a kisded Jézussal. Esztergomi Muzeum.
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az angyaloktól körülvett Isten trónusán jelenik meg. Az oromfal öt külön 
tábláján magyarországi Szent Erzsébet életét ábrázolta a művész. És pedig 
az ivmező melletti két táblán jobbra: Szent Erzsébet betegei között, (34. kép) 
balra:, alamizsnát osztogat; e 
fölött pedig udvarhölgyei között, 
mig balra férjétől búcsúzik. Leg
felül Krisztus a kereszten a latrok 
között. Ennek egyik oldal-csoport
ját tünteti fel 35. képünk.

E magas domboruműnek mű
értéke nem valami nagy. Ha meg
gondoljuk, hogy Erzsébet és női 
kíséretének, vagy a szegények és 
betegek minden alakja mily szánal
masan aránytalan, mily idomtalan 
nagyfejü, e gyarlóságért aligha 
kárpótol a bibliai jelenetek rend
kívül tömött csoportosítása, még 
kevésbbé a sok szögletes mozdulat 
és testtartás, vagy a keresett ana
tómiai hűség, sőt még a kiválóan 
gondos faragás sem.

E domboruműnek kivitele 
igen gondos és nagyon részletező.
Különös gondja van a művésznek, 
hogy alakjai minél kiaszottabbak, 
de a kidolgozás minél részletezőbb 
legyen.

Anjou-házbeli királyaink alatt 
a művészet terén valamit haladtunk.
Mindenekelőtt meg kell említenem 
szt. László hermáját (37. kép) a 
győri székesegyházból, a melyben 
a szent király koponyája őriztetik, 
és kiállításunk egyik fő ötvös
szobrászati tárgyát, a szent Simeon 
ezüst koporsójának galvanoplasz
tikái másolatát.

Szent Simeonnak gazdagon aranyozott ezüstkoporsója Milánói Ferencz, 
Zárában megtelepedett ötvös műve, ki azt Erzsébet magyar királynénak, Nagy 
Lajos nejének rendeletére készítette 1377—1380 között. A nagyszerű mű 
igen közelről érdekli nemzeti történelmünket és művészetünket is, mert huszon
egy nagy relieftáblája közül több magyar történelmi jelenetet és magyar 
személyeket ábrázol. Az egész koporsó két méter hosszú, másfélméter magas, 
csúcsos fedelű, hosszúkás, négyszögü czedrusfa-szekrény, melyet kivül-belől

V a l e n t i n  p é c s i  p ü s p ö k  s í r e m l é k e .
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a szentre vonatkozó magas domboruműves aranyozott ezüstlemezek boríta
nak. És pedig : az első tábla azt a jelenetet ábrázolja, mikor zárai szerzete
sek kiássák szent Simeon testét, melyet egy utas hozott magával keletről, de 
hajótörés következtében a zárdában szállván, ott meghalt, azonban halála előtt 
megvallá, hogy szent Simeon tetemét hozta magával, ki egykor Jézust karjain 
tartá. (41. kép.) A második Jézus bemutatása a templomban. (42. kép.) A har
madik : Nagy Lajos bevonulása Zárába, mikor e várost Velencze ellen oltalmába 
veszi. Ez alkalommal szent Simeon testét eléje hozták körmenetben. (43. kép.) 
A negyediken Erzsébet királyné és három leánya felajánlják szent Simeonnak 
az ezüst koporsót, (44. kép) az ötödiken latinul e felirat olvasható:

Simeon, az igazságos, ki a szűztől született,
Jézust karjain tartá, nyugszik békén e koporsóban, melyet 
Magyarország hatalmas, felséges és magas királynéja 
Ifjabb Erzsébet 1 kegyes fogadalomból 
Készített Ezerháromszáznyolczvanban.

Alább e so r:
E művet készítette Milánói Ferencz.

Erre a fogadalomra, mely a koporsónak létet adott, mindjárt visszatérünk.
A hatodik domboruművön : Kotromanics István boszniai bán, ifjabb Erzsébet 

királyné apja haldoklik. (45. kép.) A hetedik egy tengeri vihar képe, szent Simeon 
megmenti a hajót, mely ereklyéit Zárába hozza. (46. kép) Nyolczadik Durazzói 
Károly neje Margit, a szent tetemet el akarja lopni, de megbánja bűnét. (47. kép) 
Kilenczedik kép : Egy istenítélet, melyen a szent Simeon koporsójánál hamisan 
esküvő előkelő ember szörnyet hal. (48. kép.) Tizedik: Egy férfi és nő fogadalomból 
a szent koporsója alá lábat csináltatnak. (49. kép.) Tizenegyedik: Egy hamisan 
esküvő barát szent Simeon lábának érintésénél megbénul. (50. kép.) Tizenkettedik : 
Ördögűzés jelenete, melyen a meggyógyult férfi, kiből az ördög távozott, hálát 
ad a szent koporsójánál. (51. kép.) Tizenharmadik: Egy fiú megmentése a 
hullámok közül, s egy másodiknak meggyógyulása szent Simeon koporsóján, 
melyre anyja ráfekteti. (52. kép.) Tizennegyedik : Egy eretnek barát Krisztus 
istensége ellen prédikál, s ezért álmában Simeon megfenyíti. (53. kép.) 
Tizenötödik : a koporsó födelén látható szent Simeonnak életnagyságu magas 
domboruművü alakja. (38. kép.) A koporsó belsejében levő tizenhatodik 
tábla : Dalmáczia védőszentjeit, s újból Jézus bemutatását tünteti fel. Ezeken 
kívül a koporsó két födélorom-falán Nagy Lajos királyunk czímere. (54. kép.) 
Látjuk tehát, hogy e hatalmas alkotást minden részében páratlan elevenségü 
vert-domboruművek, s egész sor ékitményes domborumű díszíti. Ez maga 
egyedül a XIV. század szobrászaidnak egyik legdúsabb s egyik legbecsesebb 
tárháza. Bizonyosan többen s húzamos ideig dolgoztak rajta ; s a művészek 
tudásuk színe javát mutatják itt be. Minket főkép a koporsó létrejötte, 
viszontagságai s magyar tárgyú ábrázolásai érdekelnek.

Mi adott ifjabb Erzsébet magyar királynénak okot arra, hogy 1377 
julius 5-én Zárában ezer ezüst márkán, mai pénzünk szerint mintegy 21.000

1 Nagy Lajosnak édes anyját is Erzsébetnek hívták, ezért nevezi a felirat nejét ifjabb 
Erzsébetnek.
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forinton, a megbízott három zárai tanácsos közvetítésével szent Simeon próféta 
tetemei számára, melyek akkor ott márványkoporsóban feküdtek, ezüstkoporsót 
csináltasson ? Olyan kérdés, melyre eddig több, ki nem elégítő feleletet kaptunk.

E sorok írója azonban, kit az a 
szerencse ért, hogy e nagybecsű 
ötvös-szobrászati műnek megbízott 
tudós monografusa Meyer Gott
fried Alfréd dr. berlini tanárral 
szemben az ezüstkoporsóról egy 
második monográfiát írhatott, e 
koporsó keletkezését és átalakí
tásait tisztába vélte hozni dolgoza
tában1 ; azért legyen szabad abból 
valamit erre a kérdésre nézve itt 
ismételnie. *

Annyi bizonyos, hogy a ko
porsó verses feliratában az ex 
voto, fogadalomból nem áll hiába ; 
ennek a fogadalomnak pedig meg
volt a maga oka is. Egykorú írott 
adat szerint a királyné 1377. julius 
5-én meglátogatván Szt. Simeon 
tetemeit, koporsóját dísztelennek, 
s a szenthez nem méltónak találván, 
hazatérte után 1000 ezüstmárkát 
rendelt, hogy azon egy ezüst
koporsót készítsenek, s a szent 
testet abba helyezzék bele. Meg
ismerhetjük azonban a körülmé
nyekből e dús ajándékozásnak, 
vagy a mint a felirat mondja, a 
fogadalomnak közelebbi okát is. 
Erzsébetet a hatalmas király mint 
bájos erdei virágszálat atyjától, 
Kotromanics István boszniai bántól 

még tizennégy éves korában hozatta fel saját anyja udvarára, Budára s itt 
neveltette, mig 17 éves korában utólagos pápai engedélylyel nejévé tette. Ezzel az 
utólagos pápai engedélylyel függ össze koporsónk egyik domborművének az a 
feltűnő sajátsága, hogy az ifjú királyné atyja haldoklásánál, habár ő ekkor 
már királyné, még koronát nem visel. Erzsébet hét éven át nem ajándékozta 
meg férjét gyermekkel, a hatalmas magyar birodalom örökös nélkül s a 
királyi család kiveszőben volt, a mi Nagy Lajost állitólag annyira elkeserité, 
hogy el akart nejétől válni. Matteo Villani, az egykorú krónikás, ki 1363-ban

1 Szent Simeon ezüstkoporsója Zárában. Irta : Gerecze Péter dr. Különlenyomat az 
Arch. Közlemények XVIII. kötetéből. Budapest 1897. Számos képpel és táblával.

6o. Szürthei Miklós v. Domokos síremléke 
. Szürthén.
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halt meg, igy ír a dologról: Abban az időben Magyarország királya nem 
tehetvén szert gyermekekre, noha felesége iránt, ki egy alárendelt báró leánya 
volt, nagy szeretettel viselkedett, országával együtt nagyon sokat szomor- 
kodott. Nagyon rosszul esett neki, hogy az idő múlik, a nélkül, hogy utódja, 
örököse lenne. Ugyanez szomorította az urához való szeretete miatt feleségét is, 
ki mindent kész volt megtenni, a mi tőle telt, hogy ura örökösök nélkül ne 
maradjon. De érezvén, hogy gyermekek anyja nem lehet, nyilvánosan beszélik, 
hogy király és királyné elmentek Zárába, ott maradtak nehány hónapig s
Szt........................ tiszteletére egy nagy monostort építettek, a melyben mint
mondják, a szentszék dispensatiója mellett a királynénak fel kellett vennie az 
apáczaruhát és rendet; a király pedig mást vehetett feleségül. Ha ez igaz 
volt — folytatja a krónikás, — az asszony szerelme legyőzte őt, s csak a 
szándék hire maradt fenn. (Croniche di Giovanni, Matteo et Filippo Villani. 
Vol. II. Trieste 1858. capit. XII. 335.)

Annyi áll, hogy Erzsébetnek hét évre is csak leánygyermeke születik 
s három leány után egy fia sem. Mindezt tudnunk kell, mert szoros össze
függésben áll azzal a máig is fenmaradt délszláv babonás hittel, hogy az 
áldott állapotban levő asszonyoknak Szt. Simonhoz kell könyörögniök, s az ő 
koporsójához kell búcsúra járniok, hogy fiú gyermekök szülessék? Mint tudjuk 
Szt. Simeon próféta az, ki a gyermek Jézust karjaiban tartá ; s ebből fejlőd
hetett a szent tetemhez fűződő legendák sora, valamint a népnek az a jámbor 
hite, hogy a próféta kisujjának érintése a várandós asszonynak fiúgyermeket 
hoz. Innen keletkezhetett az a monda is, hogy Erzsébet királyné a tetem kis 
ujját keblébe rejté, de bűnbánólag visszatette. Margit Durazzói herczeg neje 
pedig már hajóra is szállt a tetemmel, de szintén bűnbánólag visszavitte stb, 
így értjük meg, miért zarándokolt a magtalan Erzsébet királyné Zárába, 
miért emel ott a krónikás által meg nem nevezett, de minden valószínűség 
szerint szt. Simeon tiszteletére monostort. Ez lehet talán az a titkos és nyomós 
ok is, mely miatt Erzsébet királyné ép 1371-ben zarándokol Zárába s akkor 
teszi a fogadalmat, hogy ha fia születik, a szentnek ezüstkoporsót fog 
csináltatni. Óhajtása, fájdalom, nem teljesült; harmadik gyermeke is, a ki 
Dlugorz szerint 1371-ben, Pór Antal szerint 1373-ban2 3 születik, leány, neve 
Hedvig. S ime a koporsó megrendelése 1377. juli 5-ére marad. Nem tudni, 
hat évvel előbb tett fogadását teljesiti-e a királyné most, vagy ekkor uj 
reménye támad, hogy fiuörököshöz jut ? Elég, hogy a koporsón említett foga
dalom nem az 1358-iki, tehát tizenkilencz évvel azelőtt kötött zárai béke
kötéssel függ össze, mint egyik tudósunk erősen vitatja4, hanem a Szt. Simeon 
koporsójához fűződő jámbor hitből fakadt, mely szerint a próféta ma is segít 
a gyermekágyasnők életveszélyes állapotán, esetleg fiúgyermeket ajándékoz.

A koporsó faládáját 1632-ben, bizonyosan mivel a csapok meglazultak,

2 Adalék Szt. Simeon zárai ezüst koporsójának keletkezéséhez. Arch. Ért. 1896. 56. 1. 
hol különben tévedés az az állitás, hogy Erzsébet 1377-ben viselős harmadik lányával, holott ez 
1371-ben lehetett.

3 Turul 1895. 122 1.
4 Arch. Ért. 1896. 135. 1.
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kevéssé megrövidítették, s mivel a ’ tetem is csak ekkor tétetett bele, első 
hosszoldalát lecsapó ajtóvá alakították, továbbá a szent tiszteletére felajánlott 
fogadalmi ezüsttáblákból, melyek a márványkoporsóban nyugvó ereklye körül 
lehettek a templomba felakasztva, hármat durván megcsonkítva reá illesztettek. 
Ekkor 1632-ben nyerhette a koporsó több renaissance ízlésű díszitmény- 
pótlékát is. Jelenleg két nagy bronz-angyal karján nyugszik Zárában a Szent 
Simeon főoltára fölött. (L. 39. kép).

A koporsó domboruművei nem egyenlő műértéküek. Nagyrésze magá
nak a mesternek, Francesco milánói eredetű zárai mesternek, nehány táblája 
pedig 3—4 mester vagy legény kezéből került ki, de úgy, hogy felváltva 
egymás tábláin is dolgoztak. A koporsó belsejét 1632-ben egy régi fogadalmi 
domboruműlappal és ehhez készített, már renaissance ízlésű, négy egyes szentet 
ábrázoló domboruművei díszítették, miközben a láda új csapolása miatt 
úgyis leszedett belső, ornamentális táblákat foltoknak szabdalták fel, • s a hová 
ezekből nem jutott, renaissance ízlésű, részben tán már előbb készült orna
mentális foltokkal pótolták. Fontos azonban, hogy három olyan táblát is 
látunk a koporsón, melyek sem tárgyuk, sem alakjuknál fogva nem készültek 
a koporsó számára, hanem mivel a szent tiszteletére minden időben szüntelen 
folyt be a sok pénz és kincsadomány: ezek közt számos olyan arany és 
ezüst fogadalmi tábla is volt mindenkor, a melyeken a szentnek épen az 
ajándékozóval művelt csodáját ábrázolták, épen mint ma is bucsujáró helyeken 
a sok viasz és ezüst láb, kéz, sőt az illető szent által az adományozó hívőn 
véghez vitt csodák festett képe is látható, pl. páduai Szt. Antal oltáránál 
Róma valamelyik templomában, nálunk Gyüdön, Baranyában stb. Ez a három 
különben is megcsonkított domborumű koporsónkon: A fiú megmentése a 
tengerből s a beteg gyermek meggyógyitása; második, a melyen egy férfi 
s egy nő a koporsó alá lábat csináltat. (Ez is csonkítva van s tárgyánál 
fogva különben sincs semmi köze az Erzsébet királyné koporsójához.) Har
madik : Az ördögűzés jelenete, melyen a megrövidítés jól látható. •

Az ötvösnél a szobrászati mintázás egészen más nézőpont alá esik, mint 
a szobrászat többi ágánál. Itt a trébelés és ponczolás nem adhatja meg a 
vonalaknak azt az élességet, a mit a kőfaragó vésője. Ha tehát itt figyelembe 
veszszük az anyag sajátosságait, melylyel az ötvös-szobrász dolgozott, mun
káját sok tekintetben meglepőnek fogjuk találni, nevezetesen némely jelenet 
elevensége, a gesztusok beszédes volta pl. az istenítélet és lábcsoda jelenetein, 
továbbá a tengeri vihar képén (46., 48., 50. képek) stb., másutt meg az arczképi 
hűségre való törekvés (L. 43. kép) főkép az ornamentális rész igen gondos 
rajza, s több helyt gondos kivitele is tanulmányra érdemesek; habár másfelől 
feltűnik az alakok aránytalansága, pl. a túlságos nagy fejek, a test hiánya, 
másutt az alakok gépies elrendezése, pl. a hol Erzsébet királyné és három 
lánya felajánlják a koporsót (44. kép) stb. Hogy Simeon alakja minden jeleneten 
óriási alakú, azt annak a naivságnak kell tulajdonítanunk, mely az egész 
középkoron át, a szent iránti tiszteletet véli azzal kifejezni, ha a donátor 
alakját mindenütt csak kis alakban tünteti fel, ellenben itt a jelenet főalakját, 
mint a tisztelet legkiválóbb tárgyát, feltűnően megnagyitja.
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Az egyes domboruművek értéke csoportosítás tekintetében igen külön
böző. Egy tábla, a mely Jézus bemutatását ábrázolja a templomban, egészen 
Giotto falképe után készült, mely a paduai Capella dell Arénában látható. Ettől 
eltekintve is, az egész koporsó olasz munka, a mi természetes, mert Dalmáczia 
művészete egészben a felsőitáliai művészetnek egyik oldalhajtása. Másfelől 
bizonyos, hogy Dalmácziának számos benszülött művésze is volt, a kik az 
építés, szobrászat és ötvösség terén kiváló alkotásokat hoztak létre, de kiindu
lásuk pontja, művészetük forrása mindenkor Felső-Itália volt. »Maguk a Dal- 
mácziában csak egy ideig dolgozó telivér olaszok is csakhamar más művészi 
nyelven beszélnek ott, mint hazájukban: idegen elemektől áthatott, kifejezési 
módjában sokszorosan elváltozott, új, önálló varázsu nyelven. Ez a folyamat, 
a melyet a középkor végétől a renaissance virágzó koráig nyomon lehet követni, 
megmagyarázza azt is, hogy a dalmácziai művészet története a maga egészében 
az olaszszal szemben mintegy más lépésben halad. Dalmácziai emlékek tük
rében az olasz művészet fejlődése évtizedekkel lassúbbnak tűnik fel.«

»A XIV. századi kőszobrászatról Dalmácziában csak nehezen lehet 
művészettörténeti képet nyerni. Kiváló keltezett művek nincsenek és a stilisz- 
tikus meghatározás bizonytalan. Az a kevés pedig, a mit itt fel lehet hozni, 
párhuzamos jelenséget képez a XIV. századi felső olaszországi szobrászattal, 
a melyben a Pisanók hagyománya már alig érezhető, Giotto szelleme már 
nagyon gyönge. Két vidéknek főiránya jő ennél az összehasonlításnál tekin
tetbe : a lombardiai és a velenczei; amazt a Campioneiek, emezt különösen a 
»dalle Masagne« és »dé Santi« művészcsaládok képviselik.«

»Leginkább felfogható a velenczei szobrászattal való rokonság, a melyet 
Friaul küzvetitett és a mely a XV. század óta bizonyosan meg van állapítva.« 
Ennek hatása érezhető azon márványkő-lapon, mely a Szt. Simeon előbbi 
koporsójának födele volt. (Képét 1. Gerecze : Szt. Simeon koporsója 67. lap.)

De az ezüstkoporsó legértékesebb része, mely a Giotto-féle hatást árulja el, 
a velenczeitől különbözik és e fölött á ll; különösen az a jelenet, a melyen 
Erzsébet királyné a koporsót felajánlja és a melyen atyja haldoklik, átalános- 
ságban az Odorico-sarcofagnak felel meg, a mely Filippo dé Santi-nak főműve. 
1322-ben készült el s töredékeiben az udinei del Carmine templomban látható.

De van Udinében még egy ebből a korszakból való munka, mely már 
rendeltetésénél és szobrászati díszének tárgyánál fogva közvetetlen alkalmat 
ad a Szt. Simeon ezüstkoporsójával való összehasonlításra: ez S. Ermago- 
rának és Fortunatonak jelenleg részben a székesegyház barokk főoltára alatt 
felállított márványkoporsója. Ezen is részint történeti, részint legendái jele
netek láthatók, történeti jelmezekkel a művész korából, csudatettek, ördög
űzések, megtérítések szónoklat és keresztelés által, vértanúságok ostorozással 
és keresztrefeszitéssel, temetés és apoteozis. Az átalános rokonság, az elbeszélés 
analóg módja, hasonló naiv értelmesség, a genreszerü elemek hangsúlyozása, 
az egyéni arezok szeretete itt is szembetűnő, mint a zárai koporsón. De ez a 
rokonság is csak átalános és ennek művészi magaslatát nem éri el. De mivel az 
Odorico-sarcofag mestere, habár ismeretlen, a Campione-beliekhez sorolható, 
ezeknek művészete pedig Lombardiában gyökerezik, megvan a kapcsolat a
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Szt. Simeon Lombardiából származó mestere Francesco és a Campioneiek 
művészete között. 5

Ez a koporsó és domboruművei azonban minden jelességök és a 
magyar viszonyokkal való szoros kapcsolata mellett is a szorosabb értelem
ben vett magyar ötvösművészetet és szobrászatot s annak fejlődését nem 
közvetetlenül illeti. Van azonban nekünk már a XIV. százév végén saját 
nemzeti szobrászatunk is, melynek alkotásai, a még egyetlen épen maradt, de 
külföldön álló jeles műből Ítélve nem állott hátrább, mint az egykorú kül
földi szoborművek. Ugyanis nálunk már a XIV. százév végén több jeles 
szobrász és monumentális öntött szobor emléke merül fel. így Miklós kolozs
vári festő fiai Márton és György hazájok határain túl is ismeretes szobrászok 
és öntőműhelyek mesterei voltak.

Most már bizonyos, hogy ugyanez a két nagyhírű szobrász, kik min
den valószínűség szerint egyszersmind a kor legkiválóbb ötvösei is, öntötte 
Nagyváradon Szt. István, Szt. Imre és Szt. László szobrait, mely nagyszerű fel
adattal Demeter püspök bízta meg őket 1370-ben. Hirnevök azonban a haza 
határain is túlterjedt, mivel IV. Károly cseh király Prágába hívta őket, a hol 
1373-ban készítették Szt. György lovasszobrát, mely bámulatos épen maradt 
meg napjainkig. E pompás műnek gips öntvénye kiállításunk egyik fődísze 
leendett, ha sikerül vala az igazgatóságnak elkészíttetése, de fájdalom ebbeli 
fáradsága kárba veszett. Ez azonban nem akadályozhat minket abban, hogy 
művészettörténetünknek e fő ékességét bár futólag be ne mutassuk. így 
egyik képünk, mely Dohme »Geschichte der deutschen Kunst« czímü munka 
metszetében élőiről, (55. kép) a másik fénykép után hátulról tünteti fel a lovas
szobrot. 1 (56. kép). Ezeken is látni mennyi elevenség, mennyi szabad könnyed moz
gás van ló és lovagban egyaránt. A szűk pánczél és sodronying, mely 
e kor szoborműveit nagyrészt a dolog természeténél fogva annyira me
revvé teszi, itt a jeles mintázókat nem akadályozta a legarányosabb és 
minden izében élő test alkotásában. A páratlan gonddal mintázott sodrony
karikák, redők, a pánczél szögecskéi, a hajzat szálai, a ló testén az erek, sőt 
a foltok, a sziklás talajon egész mozgalmas állati élet stb. mind már sokszor 
földicsért részletek és a külföldi műtörténetirók által egyaránt magasztalt 
tulajdonságok. Ez a szinte túlzásba menő részletezés egyszersmind arra mutat, 
hogy a mesterek egyszersmind szobrászok is voltak, s e körülmény másokkal 
kapcsolatban azt látszik mutatni, hogy tőlük ered e kor legkiválóbb magyar 
ötvösmű maradványa is, a két nagyobb és kisebb tömör ezüstből vert Nagy 
Lajos-féle czímer, a melyek e művészetkedvelő király ajándékából ma az acheni 
székesegyház kincstárának főékességei. Ezeket különben is meg kellene itt emlí
tenünk, mert ezeken látjuk több kisebb fantasztikus alakon kívül, melyeknek 
emberi feje tán magát a két művésztestvért és munkástársaikat ábrázolja, 
Szt. István és Szt. Imre kisebb szobrocskái közt Szt. Lászlónak valamivel

5 Lásd bővebben dr. Meyer Gottfried Alfréd Szent-Simon (igy) ezüst koporsója Zárában. 
Kiadja a M. T. Akad. 1894. 51—53.1.

1 V. ö. Hampel J. Arch. Ért. 1888. 193—208 1.
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nagyobb középre állított szobrocskáját is a legkitűnőbb művészi arányosság 
és gonddal megalkotva.

A prágai Szt. György lovasszobron ez a felirat állott: Anno domini 
1373. hoc opus imaginis sancti Georgii per Martinum et Georgium de Clus- 
senberch (=  Clausenburg =  Kolozsvár).

E nagy mű megalkotása után ismét itthon találjuk a két mestert és 
pedig János váradi érsek meghívására ismét Nagyváradon telepednek le, a hol

6 4 .  P r i b é k  L á s z l ó  s í r e m l é k e  T h i b á n .

elkészítik Szt. Lászlónak érczbe öntött lovasszobrát, a melyet 1390. május 
2 0 -án fejeztek be. Mind e művekre nevűket is rávésték a művészek, a mi 
mutatja, hogy műveik becsét jól ismerték. Ez utóbbiról tudjuk még, hogy a 
XVII. század második felében is helyén állott, mig a török ágyút nem öntött 
belőle. így és ehhez hasonlóan pusztult el sok más művészi alkotásunk, s az 
írott emlékek még tömegesebb pusztulásával, igy semmisült meg művészet
történelmünk számos ilyen kitűnő alakjának, mint Márton és Györgjr ötvös
szobrászoknak még az emlékezete is.
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A fafaragás terén is sok szép alkotás jöhetett ez időben nálunk létre, 
de ennek emlékei, az anyag romlandóságánál fogva, még könnyebben meg
semmisültek.

Van számos csúcsíves oltárunk s azokon több jeles szent-szobor, 
de bizonyosan sokkal több elpusztult. Kiállításunkon két helyről láttuk e 
korbeli fafaragásu szobrászatunk jeles alkotásait. Egyik a káposztafalvi nagy
szerű szárnyasoltár és csaknem életnagyságu szobrai, a másik pedig Lőcsé
ről György lovasszobra, a mint a sárkányt legyőzi. Ebben a fél életnagyságu 
színes lovasszoborban minden merevsége mellett sok vonzó természetesség 
és művészi gond látható.

A csúcsíves Ízlésű szobrászat két legkitűnőbb példányát meg kell itt 
mégis említenünk Beszterczebányáról, a melyek a felsőmagyarországi szobrá
szat típusának vehetők. Egyik a Szent Borbála-kápolna szárnyasoltárán látható 
életnagyságon felüli szobrok csoportja, és pedig a középső szekrényben szűz Mária 
karján a kisded, jobboldalán szt. Jeromos és jelvénye az oroszlán, balján pedig 
szent Borbála, vértanusága jelvényével a toronynyal, melybe a legenda szerint 
apja Dioscorus bezárta. E szobrok realisztikus felfogás mellett is a vallásos érzés 
hű kifejezői és áhítatra indító jeles művek. Az oltárépitmény közepén Krisztus, 
anyja és szent János foglalják el az osztatlan szekrényt, melynek építészeti 
része a legkitűnőbb technikával, de már hanyatló Ízléssel készült faragvány. 
A nagyszerű szárnyasoltár felirata szerint 1504-ben készült, és pedig aligha
nem Dürer egyik fametszetének szemmeltartásával. Mesterének Veit Stoss-t 
mondják, ki a XVI. század elején Krakkóból Magyarországba jött és itt Lőcsén, 
Bártfán és Beszterczbányán dolgozott, mig később ismét visszatért hazájába 
Nürnbergbe. 1

Még ennél is kiválóbb alkotás a beszterczebányai Olajfák helye, mely a 
templom oldalában egy védetlen, de régibb időben előcsarnokkal megkímélt, hat 
méter magas, négy méter széles fülkét tölt be.

Henszlmann szerint ez a legkiválóbb csúcsíves ízlésű szobrászati alkotás 
hazánkban.

A nagy fülke, melyet csinos bordázatués zárókövekkel díszített boltozat 
alkot, s egykor igen díszes volt, sziklás kertet, a háttérben Beszterczebánya 
városát, az ottani régi városházát ábrázolja. Az előtérben életnagyságban az 
Üdvözítő és három alvó tanítványa, hátrább fák és cserjék. A középtérben 
több érdekes jelenet játszódik le. A nagy sövénykerités nyílásán a várból jövő 
poroszló-csapat tör be. Elől a vezető és az áruló Judás, mögötte a fegyveresek 
fölemelt karddal. A csapatból némelyek előretolakodnak s a sövényen át másznak 
be ; egyik, mivel a sövényág, melybe kapaszkodott, letört, hanyatt vágódva poty- 
tyan a kertbe; a másik ellenben óvatosabb, mig a harmadik már előbb át
mászott s egy menekülő apostolt köntösén ragad. Mindez inkább az ébredő, 
szabadabb szárnyalásu, mintsem a szorosan vett egyházi művészet alkotása. 
Itt már a genre-művészet lép fel a realismus teljes erejével s ezért itt jelen
tékeny haladást látunk a technikai tökéletesség felé is. Az arczok és ruha-

1 Henszlmann. Arch. Közi. VII. 11. 1.
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redők gondos mintázása főkép azért érdemel említést, mert ámbár az egész 
Dürer hatása alatt készült, ennek túlzó merevségét a ruhákon nem látjuk.

Különösen kedves, hazai színezetet ad az egész nagyszerű műnek az, 
hogy a háttérben Jeruzsálem helyett Beszterczebánya és a szomszédos Rad- 
vány várépületeit, tornyait, nevezetesen az egykori városházát és a Horlia 
nevű várhegyen ma is létező épületeket ábrázolja.

Korra és a mű értékére nézve irányadó az a körülmény, hogy Dürer 
Albert nagyobb passziójának a Getsemane-kerti jelenet ábrázolása közeli pár
huzamba hozható a beszterczebányai szoborcsoportozattal. Mindkét művön 
magas sövénykeritést és kaput látunk. Mindkettőn közös a menekülni akaró 
apostol ábrázolása. Dürer egy másik metszetén pedig megtaláljuk a beszter
czebányai szoborcsoport Üdvözítőjét, ennek arczát, az anyját stb. így semmi 
kétség, hogy a beszterczei mester jól ismerte Dürer említett metszeteit, a melyek 
közül az előbbin rajta áll a készítés évszáma: 1515. A beszterczebányai 
Olajfák hegye tehát csakis a XVI. század második tizévében jöhetett létre. 1

3 .  A  r e n a i s s a n c e - i z l é s ü  s z o b r á s z a t  M a g y a r o r s z á g o n .

Renaissance-izlésü szobrászatunkról még bizonyosabban állíthatjuk, mint 
a félköríves építés és megfelelő korbeliről, hogy nem Németország közvetíté
sével jött át hozzánk. Mi a renaissance-irányu művelődés és művészet csiráit 
is direkt Olaszországból kaptuk s bebizonyított tény, hogy a renaissance 
hazánkban előbb kezdett terjedni, mint más országokban, a minek oka az, 
hogy nálunk a humanizmus korán terjedt el, és-hazánk politikai helyzete ez 
időben igen kiváló volt. A renaissance hozzánk mindjárt teljes virágjában 
köszöntött be, s mind az építés, mind pedig a díszítő és figurális szobrászat 
terén ritka szép műveket hozott létre. Mátyás fényes budai palotájának szob
rászati töredékei, melyek Nemzeti Múzeumunk révén voltak az ezredévi kiállí
táson (csúcsíves épületcsoport földszinti részében) láthatók, s Bakócs Tamás 
esztergomi érsek vörös márvány kápolnájának belseje, a melyet kiállításunk 
természetes nagyságában és egész pompájában hűen bemutatott, azzal a 
tömérdek sok más festett és faragott renaissance-izlésü műemlékmaradványnyal 
együtt máig is ékesszólóan bizonyítják, hogy ez a stilus legjobban illett a 
magyar géniuszhoz és hogy ezen a téren nemzetünk művészi eredetiséget is 
tudott felmutatni.

Ornamentális renaissance-plasztikánk kiváló szép maradványa, pl. egy 
vörös márvány architrávtöredék, melyen Mátyás király lapos domboruművü 
czímerének fele, egy genius nyakára akasztott gyümölcsfüzér (festőn) töredéke 
maradt ránk. Ez utóbbi rhagas domborumű, s a kora renaissance szimmetrikus 
elrendezését és szabályos rajzát tünteti fel.

Ilyen egy falszalag vagy pillérrészlet, melynek lapos képmezejét egymást 
keresztező akanthusleveles inda, s ennek kelyheiből kiemelkedő gyümölcs-

1 Henszlmann: Arch. Közi. VII. 10. s. k. 1. — Stimrak Pál: Arch. Ért. 1889. 218.



kosarak és Mátyás kiterjesztett szárnyú hollója foglalja e l; mig a hajlások- 
ban szabadon maradt tereket függélyes irányban palmetták és bogyós levelek 
töltik be.

Mint tudjuk, e szép töredékek száma a többi Múzeumunkban látható 
ilyenféle emlékek mellett a budavári legújabb építkezések folytán, még több 
kiváló ornamentális faragványnyal szaporodott. Ezek mind hangosan hirdetik, 
hogy hazánk, mihelyt a politikai önállóság és hatalom birtokába jutott, ha 
még oly kevés ideig örvendhetett is némi nyugalmas fejlődésnek, mint pl. 
Mátyás királyunk alatt, azonnal mohó buzgósággal fordult a kultúra és mű
vészetek felé, s annyiszor szemünkre hányt elmaradásunkat bizony nem a 
fogékonyság s a tehetség hiánya, hanem ezeréves életünk ádáz viharai 
okozták.

Történelmi kiállításunk egyik kiváló szobrászati nevezetességéről kell itt 
valamivel részletesebben megemlékeznünk, mert ez a m ű : Mátyás bautzeni 
szobrának gipszmásolata elkészítésével nagyon régi művészettörténelmi 
kívánságunk teljesült.

A kiállítási területen a vajda-hunyadi vár épületcsoportjához tartozó segesvári 
torony keleti falán állt (ma a N. Múzeumban látható) e nagyszabású 
szobrászati műemlék sikerült másolata, melynek elkészítéséért a szakférfiak és 
művelt közönségünk egyaránt hálás a történelmi főcsoport igazgatóságának; 
mert tudnunk kell, hogy itt nemcsak nemzeti hiúságunknak hízelgő külföld 
műről, hanem olyan fontos politikai és művészettörténelmi tények felelevení
téséről van szó, melyek megérdemlik, hogy nagy közönségünk jobban tájé
kozódjék felölök, mint eddig tette.

Mátyás király 1468-tói kezdve tizenegy évig tartó harczot vívott a 
cseh koronáért, előbb Podjebrád György, utóbb Jagelló Ulászló ellen s Morva
országot, Sziléziát és Alsó-, Felső-Lausitzot, sőt Csehország egy részét is el
foglalván, 1479-ben Ulászlóval Olmützben olyképen kötött békét, hogy ez 
köteles neki 400.000 aranyforintot fizetni, zálogképen pedig Morvaországot 
Sziléziát és a két Lausitzot átengedni. A békeokmány szavai szerint Mátyás 
élethossziglan bírhatta e tartományokat a szövetséges hat várossal (Bautzen, 
Görlitz, Lauban, Zittau, Löbau és Kamenitz) egyetemben, mint azok jogos ura, 
királya és örököse (tamquam eorum Rex et Dominus hereditarius), s halála 
után is csak a 400.000 magyar arany lefizetése után szánhattak vissza a 
cseh koronára. Mátyásnak a békekötés után első gondja volt új tartományai
ban a hosszas háború sebeit behegeszteni. Sziléziában s a két Lausitzban a 
háború tartama alatt katonai kormányt rendezett be, Zápolya István szepesi 
gróf mint főkapitány (Landeshauptmann) vezetése alatt, de mihelyt helyre
állt a béke, mindjárt János nagyváradi püspököt és Stein Györgyöt küldte 
oda királybiztosokul, kik Breslauban tartománygyülést tartván, átalános békét 
hirdettek, s megkezdődött a rendes polgári kormány működése. Innen kezdve 
Mátyás haláláig, kilencz év alatt a közjóiét és szellemi élet e tartományokban 
kiváló lendületet vett. Mátyás az egyes városok privilégiumait megerősítette. 
Bautzen, mikor Mátyás alá került, a felső-lausitzi hat város közt a legkivá
lóbb helyet foglalta el, s a király különös kegyében részesült. Mivel még
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1369-ben meghódolt, Mátyás már ekkor pénzverési jogot adott e városnak és 
a vörös pecsét használását megengedte. 1470-ben megerősítette régi privilégiu
mait, 1471-ben pedig municipalis statútumait is. Érdekes továbbá milyen len
dületet vett az építés Bautzenben épen Mátyás uralma alatt. 1470-ben külö
nös diszszel építik fel közköltségén Szt.-Mihály templom közelében a város 
bástyáját. 1472— 1482 a városi csarnokot, egy üres területen a város 1478-ban 
tizenegy bérházat építtet; 1479-ben a Spree-n hidat építenek; 1480—1483-ig 
különös diszszel építik fel a városi főtemplom tornyát; 1489-ben a városház 
tornyát stb. De mindezeknél nevezetesebb, hogy 1483-ban Stein György király
biztos Mátyás parancsából megkezdi Bautzen Orthenburg nevű várának fel
építését, s azt három év alatt be is fejezi. Ennek a várnak tornyát ékesíti 
Mátyás királynak az a remek szobra, melyet kiállításunk útján hű máso
latban már miénknek mondhatunk. (Képét bemutattuk ezen munka IV. k. 377. 
lapján.) Mátyás e várat nemcsak kiváló erősséggé tette, hanem mű
vészi tekintetben is nagyobbszabásu művet alkotott benne. Az eredeti épü
letből ma csak a torony áll még fenn, a többit 1605-ben újjá építették. 
A toronynak nagy csúcsíves ablaka alatt foglalja el a torony homlokzatá
nak jó részét Mátyásnak csaknem életnagyságu ülőszobra és ennek igen 
díszes kőbaldachinja. Ez utóbbinak legalsó részét egy feliratos mezővel ellátott 
hosszúkás konzol, és ennek áttört művü ritka szép párkányzata alkotja. A ki
domborodó betűkben Anno MCCCCLXXXVI Salu(tis) olvasható. E messze elő- 
ugró párkányu konzolon két karcsú oszlop által tartott emléktáblán Mathias 
Rex olvasható. E két oszlop igen díszes, áttörtművü sátort foglal magában, 
melynek dúsredőjü faragott kőfüggönyei egészen félre lévén huzva, a sátor 
csavaros oszlopait, s a trónján ülő, lábait oroszlánon nyugtató király alakját 
egészen látni engedik. Az emléktáblát tartó külső féloszlopok háttere sima 
építmény, melynek két oldalt kiszögellő részeit nagyon díszes áttört mű 
koszoruzza, a feliratos táblát pedig ismét baldachinszerü toronyban végződő 
pálczadíszitmény fedi. Ennek öble Mátyás czímereit foglalja magában. Az ülő 
király testét pánczél és válláról térdeire omló királyi palást födi; jobb keze 
lábához támasztott ékes királyi pálczát, balja pedig a térdén nyugvó ország
almát tartja. Jobb és balja fölött két lebegő angyal koronát tesz fejére. Hajdan 
az ülő király oldalai mellett is czímerek állottak, de ezek már elpusztultak.

Az egész mesteri kompoziczióju mű kemény mészkő, s a kor legfejlet
tebb szobrászati technikájával van faragva.

A király szakái- és bajusztalan arcza, mely kissé kövéres ránczosodó szép 
vonásu férfit ábrázol, bizonyosan Mátyás egyik leghűbb arczképe; s az egész 
alak, bár némi merevség van tartásában, szintén a renaissance-kori szobrászat 
kiváló alkotásának mondható. A ritka díszü, merész ornamentikáju baldachin 
pedig e kor egyik szobrászati remeke.

A király arczképe azért érdemel különös figyelmet, mivel a bautzeni 
annalisok megjegyzik, hogy Stein György királyi helytartó különösen gondos
kodott róla, hogy a szobor a királyhoz tökéletesen hasonlítson. Ez az érdekes 
adat aligha nem magában foglalja azt is, hogy Mátyás mintaként ült is a 
szobrász előtt; mert a kész művet is, az idézett forrás szerint, háromszor
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vették le a falról, s végre Budára küldték, hogy a művész híven eltalálja 
Mátyás arezvonásait; s csak akkor helyezték el végleg a torony oldalán, 
mikor a mű e tekintetben minden kívánságnak eleget tett. A szobornak ez a 
része egészen épen maradt fenn. 1

Mátyás és Beatrix királyné számos arczképe közül különösen nevezetes 
a két márvány domborumű, melyek jelenleg a bécsi műtörténeti múzeum
ban láthatók.

E két becses mű, mely alabastromból van faragva, talán Korvin János 
ajándékából Belay Imre pálos szerzetes generális vikárius birtokába ju to tt; s 
Miksa császár erről tudomást szerezvén, Bornemissza czimzetes Csanádi és 
szepesi megyés püspöknek meghagyta, „hogy ha eredetiek, küldjék fel Bécsbe. 2 

Nevezetes továbbá az az arczképe is, a mely az 535-ben elhunyt Saur 
Szaniszló síremlékét díszíti Boroszlóban. 3 (57. kép.)

Mátyás azonban első sorban itthon mutatta ki művészet iránti szeretetét, 
a melyet benne az itáliai tudósok és művészekkel, és Medici Lőrinczczel kötött 
benső barátsága, továbbá bizonyosan második házassága is jelentékeny mér
tékben növelt és élete végéig ápolt. Mátyás nemcsak kiváló olasz építő
mestereket, tudósokat, könyvfestőket, hanem szobrászokat is hivott udvarába, 
kik közül Majano Benedek, Traui Jakab dalmátországi építőmester és szobrász 
nevei ismeretesek; többen pedig otthon hazájokban dolgoztak a bőkezű király 
számára. így Andrea de Fiesole egy márványkutat, Andrea Verrochio Darius 
és Nagy Sándor mellképeit készítették el bronczból.

Mátyás király budai palotáját ékesítették Hercules és még két más szobor, 
talán Apolló és Diana szobrai, továbbá Hunyadi Jánosnak, Hunyadi Lászlónak 
és maga Mátyásnak szobrai, melyek a három Hunyadit pánczélban ábrázolták. 
A palota udvarán díszes kút állott, a melyen Athene szobra, a főérczkapun 
pedig Hercules tettei voltak domboruműben láthatók. Mindennek ma csak 
emléke van fenn.

A király második fényes palotája, Visegrád, már Róbert és Nagy Lajos 
idejében művészi pompában díszlett; de Mátyás még fényesebbé tette s igen 
sok szoborművel gazdagította. Egy szökőkút márványmedenezéjén Cupido és 
a múzsák szobrai állottak. Innen került az esztergomi primási múzeumba egy 
vörösmárvány lapos domborumű, a legkiválóbb renaissance faragványok egyike, 
a mely egykor valamely templomkapu ívmezejében állott. A csekély mélyedést!, 
úszó felhőket ábrázoló félkörives képmezőt kívülről befelé kajács és horony, 
gyöngysor, csatornázott lapos és sima keskeny szalag, végre pedig az antik 
ökörszem díszítményből alkotott párkány veszi körül, melynek talaját az egy
kori kapugerenda alkotta. Erről emelkedett ki szűz Mária térdalakja, kinek 
térdén díszes párnán áll Jézuska, bő köpenye alól pedig balkönyökénél egy 
angyalfej kandikál elő. Mária fejét csillagos és rózsás diademszerü nimbus, 
Jézus feje mögött levő fénykort pedig a kereszt-alakot ábrázoló levél díszíti. 
A tagok kitűnő aránya, eleven mozgékonysága és puhasága, valamint a ruha-

1 V. ö. Wenzel G. Arch. Közi. I. 229—243.
2 Fraknói V. Arch. Ért. 1877. 7—11. 1. és Thallóczy L. u, 1894. 140. j
3 Arch. Ért. 1891. 14.
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redők, fürtök, díszítmények szabatos rajza és gondos kifaragása mutatja, mily 
magas fokon állt nálunk a renaissance-művészet ez időben. Kár, hogy az arczo- 
kat az idő erősen megrongálta. (58. kép.)

Más hasonló márvány domború művekkel való tüzetes összehasonlítás 
alapján sikerült e műről megállapítani, hogy mestere az úgynevezett »Márvány 
Madonnák alkotója«, kinek művei nehány mellszobrot kivéve mind márvány
ból faragott Madonnát ábrázolnak. Továbbá, hogy e mester a firenzei 
márványfaragók csoportjába tartozik, s Antonio Rosselino s Minő közé sora
kozik. A húsrészek lágy ábrázolásával az előbbit, a redőzet elrendezésével, 
az arcz merevségével az utóbbit közelíti meg. Valószínű végre, hogy ez a 
művész 1460—1470 között működött és pedig, mivel a mi Madonna dombor
művűnk magyarországi márványból készült: bizonyos, hogy az ismeretlen 
‘művész nevét a Mátyás udvarában dolgozók közt kell keresnünk . 1

Ez a pompás domborumű azonban nem egyedül áll nálunk. A Diósgyőr 
melletti pálos kolostorból magyar pálos szerzetes által faragott remek márvány 
domborumű töredéke került Egerbe egy magán gyűjteménybe. Ezen szűz 
Mária középen trónol, ölében a kis Jézussal, mig jobb és balja felől szent 
Magdolna és Alexandriai szent Katalin egész álló alakjai láthatók. Ez is, habár 
igen töredékes, mint Magyarországon készült magyar szerzetesek kezéből kikerült 
mű ránk nézve kettős érdekű, de ettől eltekintve is, az alakok szép aránya, a 
mesteri ruharedőzés és ritka műgond, melylyel a művész például Alex. szent 
Katalin ruházatának szövetmintáját is kifaragta, ezt a töredéket is elsőrendű 
renaissance-emlékké teszi.

Mátyás a művészet meleg pártolója, kinek bőkezűsége nálunk a művészetek
nek átalános fellendülését hozta létre, áldozataival nálunk is, az idegenben is, 
sok utánzó főurat, különösen főpapot bir a példa követésére. így Bakócz 
Tamás, ki 1497-ben lett esztergomi érsek és prímás, mialatt Olaszországban 
tartózkodott, megismerkedett kora legkiválóbb művészeivel, s mikor visszatért, 
magával hozta Andrea di Pietro, di Marco Ferruccit Fiesolából, ki 1506-ban 
épité Esztergomban az említett márvány-kápolnát, melyet a Bakócz és Szat- 
máry György pécsi püspök, később szintén esztergomi érsek czímerei díszí
tenek.

Bakócz Tamáson kívül főkép Szatmáry György volt az, kinek nevéhez 
több renaissance Ízlésű márvány-emlék fűződik.

Legnevezetesebb ezek közt az a szép vörösmárvány szentségház (pasto- 
forum), mely sok viszontagság után 1783 táján oltárrá alakítva, ma is a 
pécsi székesegyházban látható. Alsó talapzatán, mely ma az oltárasztal eleje, 
Szatmáry György akanthus díszszel környezett czímere van. Az egész renais
sance kaput és ennek nyílásában távlatilag feltüntetett boltozatos templomocska 
belsejét ábrázolja, mely mint keret veszi körül az Urfelmutató (monstrantia-nak) 
egykor bronz-ajtócskával elzárható fülkéjét. E templomocska árkádjai alól két 
felől angyalok lépnek b e ; a boltozatot pedig angyalfejecskék díszítik. Az egész 
festményről, lévén kőbe faragva, a két művészi ágnak: a távlatos festésnek

1 Pulszky Károly. Arch. Ért. 1890. 312—315.
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s távlatot nem ismerő domborumű-szobrászatnak, összeférhetetlensége, melyet 
a művész még nem ismer, első tekintetre szembeszökő.

A ritka szép renaissance ékítményekkel rakott s kiváló gonddal faragott 
pillérek és architrav fölött félköríves képmező, tympanon, melynek kerete emlé
keztet a visegrádi márvány Madonna előbb leirt relief képének keretére. Csak
hogy a pécsi tympanon, az Urat áldó kézzel az élet könyvével látjuk ábrá
zolva, de arcza egyátalán Krisztusénak nem mondható, az Atya Istent 
pedig igy sohasem ábrázolták. Ezek és más okok miatt ez a felső rész 
aligha nem múlt százévi alkotás. Szatmáry György 1506-tól 1521-ig volt pécsi 
püspök, s igy e művet ez időközt készíttethette valamely olasz művész által. 1

Közelebbről is meg lehet azonban e pompás műnek korát határozni két 
más, ezzel sok tekintetben egyező renaissance emlékünk segítségével, melyek 
a pesti belvárosi plébániatemplom sanctuáriumában láthatók. Ezek is pasto- 
foriumok és architektúrájúk, sőt díszítményeik stílusa, aligha nem egy kézre 
vallanak a pécsi vörösmárvány oltár mesterével. Az egyiknek alapzatán 
Pest város, a másikén Nagyrévi Endre 1480—1506-ig Pest város plébánosá
nak czímere látható s mindkettő renaissance kaput ábrázol, épen olyan táv
latos rajzu domboruművü fülkével, mint a pécsi; valamint az architrav fölötti 
félköríves képmező is megvan mind a kettőn, csakhogy a pillérek és archi- 
travok nagyon díszes és különböző faragványai mellett itt Pest város pasto- 
foriumán a sírjából feltámadó Krisztus és angyalok, a Nagyrévién pedig a 
megkínzott Krisztus és talán a művész s ennek neje, vagy más két laikus 
személy van ábrázolva. Mindkettő feliratokkal van ellátva s a Pest városén 
1507. évszám is olvasható; az előbbi még előbb készülhetett, mivel Nagy
révi ez. püspök-plébános 1506-ban már nem élt.

Mivel pedig ezek és a pécsi pastoforium sok tekintetben annyira közel 
állanak, azt kell hinnünk, hogy ez utóbbi is 1506—7. táján vagy nem sokkal 
később készülhetett.

Ezek és az itt található több díszes renaissance faragvány-töredékek, a 
melyek a pesti belvárosi plébánia templom falaiba vannak befalazva, igen 
fejlett művészi életről tesznek nálunk tanúságot s mutatják, hogy a Mátyás 
által behívott, vagy a művészetpártoló királyt önként felkeresett olasz művé
szek, a főpapok és gazdagabb nemesek körében Mátyás halála után is elég 
megrendelést találtak; átalában elég mély gyökeret vert már a művészet sze- 
retete arra nézve, hogy a szobrászat nálunk állandóan virágzott volna, ha csak 
a mohácsi vész s az erre következett nemzeti visszavonás a nemzetet oly korán 
nem viszi közel sírjához. A Bakócz Tamás-féle kápolna fehérmárvány oltára csak 
1519-ben készült el és igy mondhatni, ez volt hazánkban a mohácsi vész előtti 
magasröptű művészi életnek utolsó alkotása. Ettől kezdve, mintha csak a mű
vészet is gyászolná nemzetünk sírbadőltét, alig termel egyebet sírköveknél.

A sírkőfaragásnak, a mennyiben a szobrászat is tért nyert az emléke
ken, kiváló műtörténeti jelentősége is van. Maga a tárgy, a meghaltnak arcz- 
képszerü ábrázolása is jelentékenyen előmozdította a képfaragást, habár itt a

1 Kövér Béla: Arch. Ért. 1891. 293—5. 1.
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művészet épen a tárgy egyoldalúságánál fogva minduntalan a mesterség 
niveaujára hajlandó visszasülyedni. A tárgy egyoldalúsága és szűk köre mel
lett főkép a megrendelők önkénye, mely sehol a művész kezét annyira nem 
nyűgözi, mint itt, volt a szobrászat e nemének mindig hátrányára.

A síremlék-szobrászat távolról sincs kizáróan a renaissance-korhoz kötve, 
sőt Német- és Francziaországban épen a csucsíves-izlés idején teremtett 
magas művészi becsű emlékeket, de mivel nálunk ennek a fejlődésnek zöme 
épen a XV. és XVI. és XVII. százévre esik, és az alkotott síremlékek java
része és nagy többsége épen a renaissance-izlés szüleménye, e nemű emlé
keinket nem szétszórva, hanem itt csoportosítva mutatjuk be, miért némileg 
korábbi művekről is legalább futólag meg kell emlékeznünk.

- Mi olyan fényes, nagy műbecsü emlékekkel e téren nem dicsekedhetünk, 
mint például Németország, hol egyedül a Majna melletti frankfurti dóm egy
maga annyi és olyan becses síremléket tartalmaz, melyekhez hasonló számú 
és becsű halotti monumentumot egész Magyarországon sem találunk. Mind e 
mellett épen a renaissance idején, mikor nálunk is a nemesi és polgári osz
tályok kiváló anyagi jóllétre és ezzel magasabb szellemi műveltségre is tettek 
szert, majd minden előkelőbb városunk templomában becses halotti emlék
táblával, sírkővel és más nagyobb szabású monumentummal találkozunk. 
Ezredéves kiállításunk megnyitása előtt is több volt már ezek közül ismeretes, 
de többnyire csak leírásokból. Ma mondhatni gazdag gyűjtemény áll a tanul
mányozó rendelkezésére e művek gipszmásolataiban, melyek mind a történelmi 
főcsoport költségén készültek. A nevezetesebbek, a melyek hazánk díszítő és 
figurális szobrászatának a XV—XVIII. százévéből a legtöbb emlékét tartották 
fenn számunkra, kiállításunkon részint eredetiben, részint gipszöntvényben 
voltak láthatók.

Ezek az emlékek nemcsak történelmi, czímertani s architektúrái-, és mű
velődéstörténelmi tekintetben nagybecsüek, hanem főkép ornamentális és 
figurális szobrászatunk fejlődésére is fényt vetnek.

Legrégibb e nemű emlékeink nem tartoznak ugyan a szobrászat körébe, 
de a fejlődés tekintetéből itt is figyelmet érdemelnek. Szt.-István neje, Gizella 
sírfedő lapja fönmaradt Passauban, a hol a XIV. százévben díszes kőkeretbe 
foglalták, s nagyobb szabású emléket emeltek föléje, mert ekkor már érezték, 
hogy ilyen magas személyhez már a XIV. százév felfogása szerint sem méltó 
egy egyszerű kőlap, melynek lapos kerete sima képmezőt, s ezen egy fél
kör alá foglalt csavaros nyelű főpapi keresztet s jobb és balfelől egy-egy 
galambot vesz körül. Ezen a kereten volt a már olvashatatlan sírfelirat. 
Kiállításunk az egész művet gipszmásolatban mutatta be.

I. Endre királyunk síremléke a tihanyi altemplomban, mint tudjuk, egy
szerű kereszttel jelölt kőlap, a melyen semmi felírás sincs, s inkább csak a 
hagyomány, mint a történelem bizonyít valódisága mellett. Salamon király sír
emlékén még ennyi faragás sincs. De itt olvasható az egyszerű felirat: Hic 
requiescit Illustrissimus Salamon Rex Pannonie.

Hogy ez a feltűnő egyszerűség meddig tart a síremléken, biztosan még 
nem tudjuk megmondani, mert innen a XI. százévtől kezdve a XIV. százév
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elejéig több síremlékünk még nem ismeretes. Ekkor pedig a síremlékszobrá
szat már mondhatni virágjában áll. Ugyanis az 1301. évben Pécsett meghalt 
György püspök sírtábláján már ott látjuk az elhunytnak alakját az arczképi 
hűségre s a naturalismusra való törekvés minden jeleivel. Mind e mellett az 
elhunyt ábrázolása a világi uraknál még ekkor talán a nagy költség miatt, 
nem volt olyan átalános mint az egyháziaknál, s később a világiaknál is. így 
a Gagyi László 1332. évi síremlékén a felsőgagyi templomban (Abauj vár
megye) a feliratokon kívül csak szájában koszorút tartó sasot és az elhunyt 
czímerét látjuk, s ezt is inkább csak körvonalozva, mint kidomboritva. Épen 
úgy a Bebek Györgyén (f 1371) sincs még az elhunyt alakja rávésve, habár 
itt a figurális ábrázolás megjelenik. Ugyancsak nélkülözi az elhunyt ábrázo
lását több más e korbeli világi férfi síremléke is. Ellenben az egyháziaké már 
e korban nagyrészt feltünteti, többé-kevésbé díszes keretben az elhunytnak 
életnagyságu alakját domború műben, a mely lassanként egyre magasabbá 
válik, a mig a fejlett csúcsíves Ízlés idején, mint látni fogjuk, az alakot élő s 
egészen szobor alakban tüntetik fel, úgy, hogy a képmezőt, itt már rendesen 
fülke hátterét csak épen hogy érinti.

A XIV. százévből egyik becses síremlékünk Sigfrid, pannonhalmi apát 
síremléke az ottani főmonostori egyházban, melynek másolata kiállításunkon 
látható volt. A főpapi díszben álló alak csúcsíves fülkében látható. Sigfrid 
apát 1365-ben halt meg, s igy e díszes emlék mindenesetre még a XIV. 
százév folyamán készült. Ónodi Czudar László szintén pannonhalmi főapát 
volt (f 1372). Síremléke szintén ott, ennek gipszöntvénye pedig az előbbi
vel együtt a Magyar Történeti Képcsarnok tulajdona.

Ugyancsak ebből a százévből való az a tárgyánál fogva minket közel
ről érdeklő relief, mely a mária-czelli templom főbejáratán Nagy Lajos har- 
czát tünteti fel.

A XV. százév elejéről való Valentin pécsi püspök és bíboros sok 
tekintetben nevezetes síremléke, melyen a domborumű korának legjobb művei 
közé tartozik. (59. kép.)

A kiállításon Széchy Dénes bíboros esztergomi érsek (1440— 1465) sír
emlékének öntvénye nyitotta meg XV. a százévi síremlékeink sorát, melynek 
eredetije az esztergomi főegyház sírboltjában van. Ä főpapi öltözetben czíme- 
rével együtt feltüntetett érsek fejét, némely más részlettel később restau
rálták. Zrednai Vitéz János esztergomi érsek (1465—1472) síremlék-másolata 
is az esztergomi sírboltból való, szintén erősen restaurálva van.

Megemlítjük e helyen Scolari András nagyváradi püspök (f 1426) sír
emlékét is, melyen a főpap lábai kutya testén, a hűség szimbólumán nyug
szanak.

Kissé rongált ugyan, de azért a jobb plasztikai művek közé sorolható a 
Szürthey nemzetség egyik tagjának síremléke Szürthe falu (Ungmegye) tem
plomában a XV. százév közepe tájáról. (60. kép.)

A XV. százév valamennyi fönmaradt síremléke között szobrászati tekin
tetben a legérdekesebbek egyike Schömberg Györgyé, a királyi kanczellária 
jegyzője, érséki helyettes és első infulás préposté Pozsonyban, ki az Univer-
M a t l e k o v i t s : M a g /a ro rs z á g  az  ez re d ik  év b en . V.
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sitas Istropolitanae alkanczellárja volt. E síremléken az elhunyt alakja nem 
domborumű, hanem a hátteret csak érintő, életnagyságu szobor, a mely 
díszes csúcsíves fülkében áll. Itt a hagyományos merevségnek már csak azért 
sincs semmi nyoma, mert kifejezett élő alakot akar ábrázolni. Különben is 
még halála (1486) előtt 16 évvel (1470-ben) már elkészült, s igy nem is volt 
volna értelme mint halottat ábrázolni. A főpap kissé balra fordulva, két kezé
vel könyvet a mellére szorítva, áhitatos gondolatokba merülten néz az ég felé. 
Tartásában természetes, elevenség és könnyedség, tagjaiban helyes arány, s a 
bő ruharedők alatt is jól kiképzett test szemlélhető. Testét a bíborosok bő 
ruhája, a hosszú alba fedi, derékon a sok bojtu czingulussal átkötve ; e fölött 
csuklyás köpeny, csuklyája fején, s a fölött a bíboros kalap. Nincs itt a 
ruhák redőzése és ezek elhelyezésében sem sehol keresettség, mesterkéltség ; 
minden részében a természet mesteri utánzása. Még arczán is a nemes férfias 
vonásokon ott ül a mély gondolkodás és áhitatos elmerültség. Ilyet csak 
kiváló szobrász élő minta után alkothatott.

Ilyen kiváló, de többé nem szobor, hanem relief és pedig e nemben 
a legjobb, a mit e téren bírunk, György bazini grófnak síremléke Bazinban. 
A széles feliratos párkányszalaggal szegélyezett mély képmezőn, fekvő oroszlán 
hátán áll a teljesen pánczélba öltözött s ezenfelül palástot viselő lovag, ki 
pánczélkeztyüs jobbjában nagy csillagos lobogót tart, mig balja az egyenes, 
rövid kard markolatán nyugszik. Feje mögött párna van ugyan, de azért ez 
nem fekvő, hanem álló alak, a mit sarkantyúja s egész tartása is elárul. 
Göndör, vállára boruló szép haját négyszögletű kucsma födi. A bajusztalan 
s szakáltalan izmos férfiarcz mesteri portrait, mig a ruházatot és fegyverzetet 
páratlan műgonddal, s legkisebb részletében is igazi bravourral faragta ki a 
művész. A pánczél legutolsó szögecskéje s a sodronying legkisebb lánczszeme 
is előttünk áll, valamint czímere, s köpenyének drágaköves szegélyzete, egy
szóval az egész műemlék legapróbb részlete szigorú naturalisztikus felfogásra 
s kiváló fejlett technikára vall.

A mű kompozicziójára jellemző, hogy mig a legtöbb síremlék a boldo- 
gultat kiterítve, halva tünteti fel, a Schomberg-emléken pedig e tudós élve áll 
előttünk, addig a bazini György gróf síremlékének mestere arra törekszik, hogy az 
alakot ugyan mint élőt. de egyszersmind a halálnak megfelelő módon tün
tesse fel.

A XV. század legkiválóbb szobrászati műveihez tartozik ugyan, de az 
előbbiekkel még sem mérkőzhetik: Sirokai László vörösmárvány síremléke 
Sirokán (Sárosmegye). A képmezőt ezen a kövér püspök díszbe öltözött alakja 
foglalja el, kinek infuláján és fejpárnáján Mátyáskori sodronyzománcz díszít
ményekre emlékeztető rajzokat látunk. Kiváló helye van továbbá e síremléknek 
szobrászatunk történetében, mert mint egyik leirója megjegyzi, a felvidéken 
ez a legkorábbi síremlék, a mely az olasz renaissance kétségtelen nyomait 
viseli magán.1

Nem kevesebb figyelmet érdemel azonban a két újlaki síremlék szob-

V. ö. Csergheö : Arch. Ért. 1888. 407.
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rászati része is. Mindkettő Illokon (Újlakon), Szerémmegyében a ferencziek 
templomában látható. Az egyik Újlaki Miklóst, Boszniának Mátyás által meg
tett királyát, a másik Újlaki Lőrinczet ábrázolja, s még 1500 tájáról való lehet. 
Mindkettő díszes pánczélba öltözött, oroszlánon nyugvó alak s igen hihető, 
hogy a Mátyás által behívott jelesebb olasz szobrászok valamelyikétől erednek.

Ugyancsak egy kézből kerülhetett ki a két Szapolyainak, István és Imre 
nádoroknak rendkívül részletességgel és nagy gonddal faragott két síremléke 
a szepesi székesegyházban. Mindkettő a százév végéről való (Imre, meg
halt 1487-ben, István 1499-ben), mégis, habár ekkor a felvidéken a góth ízlés 
uralkodó, mind a kettő renaissance Ízlésben készült.

Az elrendezés, valamint a ruházat is, főkép pedig a testtartás mind a kettőn 
igen hasonlít. Szembetűnő az olasz renaissance munka, különösen az arczok 
és ruhák, valamint a ruharedők alakításában, főkép az ornamentikában. 
A czímerek itt arányosan elosztva, csupán a tér díszítésére szolgálnak és nem 
lépnek előtérbe. A minucziózus rajz és kidolgozás is, mely a pánczélokról egy 
szegfejet s a ruhadarabokról egy beleszőtt virágszirmot sem hagy el, szintén az 
olasz renaissance legjobb alkotásai közé helyezik e szép két művet.1 (61 —62. kép.)

Pribék László sírköve a kassai székesegyházban igen rongált s igy nem 
sokat mondhatunk róla. (64. kép.)

Végre még csak Tarczai Tamásnak (f 1493) pompás síremlékét említem 
meg a XV. százévből. A lovag testét szűk pánczél, fejét és ajkát is sisak 
fedi s a háttérben, feje irányában két-két angyal tartja kiterített köpönyegét. 
Ezek háromnegyed domboruművek s mindkettőt a jó testarányok s ném 
merevség mellett, a mit különben az egész testet fedő, kiterített pánczélöltözetii 
alaknál máskép nem is igen kívánhatunk, igen gondos, aprólékosságba menő 
kivitel jellemez. A Tarczai-emlék eredetije a héthársi (Sáros vm.) templomban van.

Tarczai síremlékének mestere még szigorúan ragaszkodik a csúcsíves 
Ízléshez. A lovag itt nem fekvő, hanem álló zömök- alak; arcza szakái- és 
bajusztalan, de férfias. A képmezőn ábrázolt összes részletek jól leolvashatók 
a rajzról. Leirója heraldikai okokból német mester művének tartja.1

Máriássy István (f 1516) sírköve a markusfalvi templomban áll. Ennek 
domboruműve, mely, mint leirója heraldikai okokból következteti, olasz mester 
kezéből került ki, szintén figyelmet érdemel. A képmezőt két pálczatag közé 
foglalt feliratos szalag köríti. A hős talaj nélkül lebegő fatörzsön áll; jobbjában 
lobogó, baljában czímerpajzsa, feje mögött virágos szövetű párna. Ezt kivitelé
ben kiváló gond és művészi gyakorlat jellemzi. (66. kép.)

A pozsonyi dóm becses síremlékei közül kiállításunkon láttuk gipsz
másolatban az 1515-ben elhalt Rómer Gáspár pozsonyi kanonok siremlékét, 
mely őt kanonoki öltözetben tünteti fel, a mint kezében ciboriumot tart, de 
ez a domborumű, mely pozsonyi kőfaragó készítménye lehet, távolról sem verse
nyezhet az előbbi százév olasz műveivel. (65. kép.) A nagyszombati káptalan
templomból pedig Lósy Imre esztergomi érsek siremlékét láttuk másolatban,

1 Csoma-Csergeő. Arch. Ért. 1890. 133—136. és 342—345.
1 V. ö. Szendrei Magy. Hadtört, emlékek 95. 1.
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mely a főpapot díszöltözetben tünteti fel. Ugyancsak Nagyszombatban van Oláh 
Miklós esztergomi érsek (1553—1568) díszes síremléke is, a melyen őt lábai
nál czímerével, életnagyságban látjuk ábrázolva. A harmadik nagyszombati 
síremlék, melynek másolatát a történelmi főcsoport igazgatósága elkészíttette, 
Cherődy János egri püspöké (1586—1597) volt, mely a szokásos alaktól 
eltérően a főpapot feszület előtt térdelő helyzetben tünteti fel. Egész testét 
nehéz casula fedi, melynek szegélyét drágakövek ékítik. Fején infula, kezén 
drágaköves keztyü. Vállához lobogós pásztorbot támaszkodik. A homorú hát
térben kagyló függ, mely annak felső részét díszíti. Kár, hogy a nagyon gondos 
mintázás és a művészi arczképzés mellett az aránytalanul nagy fej, főkép a test 
hiányos kiképzése műértékéből sokat levon.

A kiváló olasz művek egyike az a karrarai fehér márvány síremlék, mely 
Lászó (Lazius) János erdélyi főesperes alakját tünteti fel (f 1523) mesteri 
domboruműben a római St. Stephano del Rotondo-templomban. Lászó volt 
az, ki a gyulafehérvári székesegyház északi kapuját, egyik legszebb renaissance- 
izlésü építési emlékünket emeltette. Síremlékének gipszöntvényét a történelmi 
főcsoport igazgatósága készíttette el.

Magának e kapunak is szobrászati része látható volt kiállításunkon a 
Bakócz-kápolnával átellenben.

Újlaki Ferencz püspök síremlékén zászlós püspöki botot tart, baljában 
pedig könyvet. Ruházata: alba, dalmatica és casula. Nyakában aranylánczon 
kereszt. A képmező felső jobb szögletében, czímeres fa alatt pihenő szarvas 
látható. E sirkövet felirata szerint Ujlaky Farkas állította. Eredetije vörösmár
vány, a pozsonyi dómban látható. A püspök arcza szakáltalan, s meglehetősen 
kifejezi az agg férfi vonásait, de tartása egészben merev s kidolgozása nem ■ 
épen kiváló.

A magyar renaissance virágzó korát mutatja még a sok egyházi férfi 
síremlékén kívül fönnmaradt számos világi főurnak, többnyire életnag3’ságu 
domboruművü arczképpel díszített síremléke is, melyekből szintén több törté
nelmi kiállításunk gondoskodásából lett mindenki által hozzáférhetővé. Ilyenek : 
Serédy Gáspárnak Szent-György és Bazin grófjának, a felsőmagyarországi 
részek főkapitányának nagyszerű emléke, mely őt balról jobbra néző egész 
alakban tünteti fel. Bajuszos arczát és fejét három strucztollas nyílt sisak, 
testét pánczél fedi. Jobbjában földre támasztott lobogó, baljában a kard mar
kolata. Jobbja alatt a földre állítva, két oroszlántól tartott czímeres pajzs, 
melyen nyílvesszőket szorító kezet láthatunk. A pajzsot koronás zárt sisak 
fedi, s e fölött ismét nyílvesszőket tartó kéz alkotja a család teljes czímerét. 
A sírkő felirata szerint Serédy Gáspár meghalt 1550-ben. A domborumű 
felfogása emlékeztet György bazini gróf már említett síremlékére, de attól 
művészi tekintetben elmarad.

Itt láttuk még Balassa Menyhért (1568) és Viczay Ádám síremlékeit is. 
Batthyányi Mátyás németújvári síremlékén feszületes zászlót tartó, pánczélos 
férfi domborművű alakját látjuk, kinek fején strucztollas sisak van. Előtte a 
földön pajzsa, melyen a czímerben pelikánmadarat és kardot harapó oroszlánt 
látunk. Háta mögött is czímer e betűkkel: C. V. f  B.
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A gyulafehérvári székesegyházban levő nevezetes vörösmárvány-kőkoporsók 
közül elkészíttette történelmi kiállításunk igazgatósága az Izabella királynéét, 
mely szerkezetének nagyszabása, monumentális arányai s dús ornamentácziója, 
valamint domboruműveinél fogva, siremlék-szobrászatunk egyik legnagyobb- 
szerü alkotása. A hosszúkás négyszögü, dústagozásu kőkoporsó csak három 
oldali megtekintésre készült. Mellső oldalán látjuk az irgalmas szamaritánus 
történetét, jeles domboruműben; a koporsó födelén pedig Izabella királyné 
hanyattfekvő alakját szoborszerü magas domboruműben, dús királynéi öltö
nyének teljes pompájában. Fején korona, jobbjában királyi pálcza, baljában 
keztyü, lábainál négy czímerpajzs. Mind e részletek nagy gonddal, igazi 
bravúrral vannak kifaragva.

Nem ilyen nagyszabású, mert csak falhoz támasztott domboruműves 
kőlapból áll, a Chetneki István sírköve, mégis ennek másolata is megérdemli 
a fölemlitést. Párnán hanyatt fekszik Chetneki bajuszos, pánczélos, sisakos 
alakja, mely keztyüs jobbjában buzogányt, baljában az övéhez szorított kard 
markolatát tartja. Jobbja alatt czímer-pajzs, melyen kettőskereszt s ennek 
felső karjából három-három strucztoll emelkedik ki. A pajzsot fedő sisakon 
korona s ebből koronás nő emelkedik ki két kezében két halat tartva füleihez.

A kiválóbb renaissance-emlékek közé sorolható még a Pálóczy-testvérek 
sárospataki vörös márvány emléke, melyen azonban nem tudni, hogy 
a mohácsi csatatéren elesett Pálóczi Antal zempléni főispán, vagy az 
1514-ben meghalt Pálóczi Mihály főkamarás és főpohárnok van-e ábrázolva. 
Heraldikusok az előbbi mellett szólanak. Elég, hogy a domboruműben ábrázolt 
pánczélos, oroszlánon álló s egyszersmind nyugvónak képzelt lovag szép ará
nyai igen gondos, részletező mintázása és faragása, kivált a rohanó oroszlán 
remek stilizálásával előkelő helyet követel magának e nemű renaissance- 
emlékeink között.

A Perényi Imre terebesi síremléke (Zemplénmegyében) szintén olasz mű és 
pedig alighanem annak a mesternek kezemunkája, a ki a két Szapolyai síremlékét 
készítette. Legalább az elrendezés egészen e kettőhöz teszi hasonlóvá. (63. kép.)

Ellenben német művész keze alól került ki Illenfeld András kassai dóm
beli síremléke, a mely egyszersmind átmenetül tekinthető az erdélyi szász
városok síremlékeihez. Ugyanis ezeken, mint átalán a német műveken a 
czímer mindinkább előtérbe lép, a mig az elhunytnak domborművű képe is 
csak mellképpé lesz rajta. Illenfeld domborműve már csak fél alak, elég merev 
tartásban, távol a renaissance-emlékek ornamentális gazdagságától. (68. kép.)

Warkócs Kristóf késmárki kapitány márvány síremléke még a XVI. szá
zad első feléből az arczképi hűségre törekvés által tűnik ki. Az oroszlán is, 
melyen a vértes lovag lábai pihennek, mig feie is párnán nyugszik, idomitás 
tekintetében figyelmet érdemel.1 (67. kép.)

Erdődi Anna síremlékének domboruműve a legszebb XVI. százévi emlé
keink közé tartozik. Illésházy István és Erdődy Anna a feszület tövében tér
depelve imádkoznak; fölöttük két angyal feliratos táblákat tartva lebeg, a

1 Csergheő-Csoma : Arch. Ért. 1887. 332—342.
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magas feszület pedig a felhők közé emelkedik. A háttér dombos vidék, melyet 
elszórt fák élénkítenek. A két térdelő alak előtt czímereik s ezek fölött neveik 
kezdőbetűi S. I. (Stephanus Illésházy) és A. E. (Anna Erdődy). Renaissance- 
síremlékeink plasztikája itt delelő pontjára jutott. Ennél kitünőbben mintázott, 
könnyedébb mozgású relief-alakokat síremlékeinken alig találunk. Még olyan 
nehezebb mintázásu részek is, minő a feszület és a kezek, sok művészi 
tudásra vallanak.

Ugyancsak Pozsonyban van a Kögl-család síremléke is, melynek dom- 
boruművei csak kevéssel állanak hátrább, mint az előbbi. Itt már három nőt, 
két férfit s három gyermeket látunk a kereszt tövében imádkozni; mig fönn 
csak egy angyal lebeg a jelmondatos táblával, s lenn is csak egy czímer tölti 
be az üres teret. A háttér azonban itt elevenebb, mivel egy város, talán Jeru
zsálem távlatos képét tünteti fel, a jobban rajzolt felhők között pedig szá
mos angyalfő tűnik elő. Mindkét pompás domborumű sok hasonlóságot tüntet 
fel, s alighanem egy mester kezéből került ki, habár ez utóbbinál a nagy 
ruhatömegek alatt az alakok teste nem domborodhatván úgy ki, mint az 
előbbinél, a hatás nem olyan kedvező. Viszont ez utóbbinál a háttér és fel
hők képzése nem olyan modoros, mint Erdődy Anna síremlék-reliefjén.

Nagyon szép domboruművet találunk továbbá Mordax Jakab pozsonyi 
alkapitány és nejének 1572 után készült kis arányú, de szép architektúrájú 
renaissance-síremlékén is. A keretet két kariatidáé fejlődő pillér és ennek 
architrávja által tartott födélorom alkotja, s egy álló angyalka koronázza. 
A képmezőn Jákob égbenyuló létráját látjuk, melyen angyalok mennek az 
égbe. A létrát, alatta két térdelő alak, Mordax Jakab és neje érintik, felső 
végén pedig a felhők között az Úr pápai tiarás alakban látható. Itt is az ará
nyok, szabad, könnyed mozdulatok s a kitűnő mintázás, kivált az angyalok 
könnyed, légies alakja azt mutatják, hogy e mü gyakorlott művésztől ered.

Kevésbbé mondható azonban ez Báthori István erdélyi fejedelem s len
gyel király síremlékéről, melyet kiállításunk szintén gipszlenyomatban muta
tott be. A fejedelem életnagyságban, félkönyökére támaszkodva, pálczát tartva 
palástban fekszik, s háromnegyed domboruműben, tehát a háttért úgyszólván 
csak érintve emelkedik ki a háttérből.

Már maga e keresett, vagy legalább kényelmetlen elhelyezés, mely 
nagyobb művész képességét is próbára tette volna, e művet nehézkessé, me
revvé teszi, s e mellett az arczon sincs semmi puhaság és élet, habár ezen 
is, valamint a ruházaton látszik, mennyi gondot fordított mestere mintázására 
és az apró részletek kidolgozására.

A XVI. százévből egyetlen nyilvános szobrunk áll még eredeti helyén, 
elég ép alakban, mely művészi tekintetben is méltó társa e század 
renaissance Ízlésű szobrászaténak, mely mint láttuk, kivált ornamentális és a 
domboruművü emlékek terén nem épen kevésszámú, s köztök nehány igazán 
művészi alkotást is hozott létre. Ez a mű a Pozsony főterén álló szökőkút, 
melynek életnagyságu pánczélos lovagot ábrázoló szobra állítólag Miksa 
császár arczvonásait örökíti meg. E helyen már 1439-ben egy nyilvános kút
ról tesznek a városi számadások említést, a melynek festéséről van ott szó.
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68- Illenfeldi András síremléke Kassán.

Az alsó terjedelmes vizmedencze közepéből egy kisebb lapos pohár emel
kedik ki, melynek öblös oldalán négy oroszlánfejből szökik elő a viz. 
E pohár kupából ismét amorettek által körültánczolt hengeroszlop, ennek 
tetejében pedig négyoldalú, feliratos tábláknak szánt párkányos koczkatag 
emelkedik, melyen Pozsony város czímerével díszített talapzat, s ezen pán-

Ebből azonban nehéz volna arra következtetni, hogy ott már ekkor szobrá
szati és pedig kőből faragott mű állott volna, mert nyilvános tereken álló 
szoborművek festékkelj való bemázolása jóval későbbi kornak szokása. 
A kút jelenlegi alakját 1572-ben nyerte, de egyik felirata 1563. évet említi.
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czélba öltözött sisakos lovag áll. Jobb keze hegye az egyenes kard mar
kolatán, balja pedig a földre támasztott pajzson nyugszik. Látni ebből, hogy 
az egésznek keresetlen piramidális elrendezése és arányos tagolása magában 
is jól hat, habár az amorettektől körülfogott hengeroszlop gyenge alapnak 
látszik a súlyos koczkatag alatt.

Minket azonban főkép a sikerült szobor érdekel. Ennek könnyed tartása, 
minden oldalról kedvező hatású körvonalai, a nehézkes merev vasruha mellett 
is igen jó hatást tesznek, s kiváló művész kezére vallanak. Emeli a hatást a 
részletek kitűnő, gondos kidolgozása is.

E nagyszabású műemléket alapjától kezdve minden részletében hű 
másolatban a beocsini czementgyár mutatta be történelmi kiállításunkon ; maga 
a szobor öntvénye pedig Nemzeti Múzeumunkat gazdagítja.

Eredeti márványszobrunk a történelmi kiállításon kevés volt; mégis 
megemlítjük itt egyik Bornemissza szobrát a kassai székesegyházból, mely 
jelenleg a Történelmi Képcsarnok tulajdona és Dobó István egri hősnek szintén 
eredetiben ide hozott síremlék födéllapját, melyen a hős alakja kiterítve, vörös
márványból faragva, szobor alakban látható. Jobbja mellett zászló, baljában pedig 
pergamentekercset tart. A lobogó befödi a párnát, melyen a szép hosszú szakálu 
hős, mint halott egészen pánczélba öltözve, balján szablyával, lecsukott szemek
kel hanyatt fekszik. A szintén márványból faragott sisak letörve hever lábánál. 
Feje fedetlen s arczán megkapó a nyugodtság kifejezése. Eredetileg a Dobó- 
Ruszkán levő kőkoporsón volt e fedőlap, jelenleg az egri várban elkülönített 
fülkében a honvédőrség őrizete alatt áll.

Tizenhatodik százévi szobrászatunk másféle szoborművekben sem volt 
egészen meddő, de el kell ismernünk, hogy a török időszak alatt átalában 
alig tudunk síremlékeken kívül más művészi becsű szoborművet is felmutatni. 
Másféle művekben tehát e korbeli kiállításunk is a legszegényebb volt, a minek 
okát nem szükség hosszasan magyarázgatnunk.

A trencséni r. kath. templomból láttunk két aranyozott faszobrot kiállítva, 
melyek közül egyik szent Rémig püspököt, a másik szent Leonhardot ábrá
zolja. Továbbá nehány püspöki bot említhető itt meg a rajtok látható kis 
arányú ezüst szobrocskák miatt. Ilyen egy 1600 évszámmal jelölt pásztorbot 
a szepesi r. kath. templomból. Ennek görbületén ezüstből szent Márton a 
koldussal és a Patrona Hungáriáé látható. Egy másik pásztorboton, mely a 
nyitrai r. k. egyházé, a Perényiek czímerén kívül Máriát látjuk a kisded Jézussal.

Ritka becses ötvös-művészeti és számos domboruművénél fogva 
egyszersmind szobrászati emlékünk e százévből a Losonczi kancsója, mely
nek művészettörténeti értékét ránk nézve különösen az emeli, hogy felirataiból 
korát és készítőjét biztosan ismerjük, s mint a magyar ötvösség remekét 
tekinthetjük. A 80 centiméter átmérőjű kerek tál közepéből emelkedik ki 
75 centiméter magasra a tulajdonképeni kancsó, melynek talpa a tál fenekének 
mélyedésébe illik. A kancsó nyele külön kis kelyhet alkot, melyből a tulaj
donképeni szár, ezen a hordószerü, derékon összeszoritott kancsó emelkedik 
ki félköríves fogantyúja- és sárkányt ábrázoló öntőcsővével. Födelén hatoldalu 
oszlop, s ennek tetején stilizált koronás sas látható. Ilyen alakú a kancsó és
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tál legfőbb tagozásában ; de hű képet róla, rendkívül sok és finom részleteinél 
fogva csak a legrészletesebb rajzok kíséretében külön monográfiában lehetne 
adni. Hogy fogalmat nyújtsunk művészi tagozásanak rendkívüli gazdagságáról, 
felsoroljuk nehány domborművének és más szobrászati díszítményének tárgyát. 
A kerek tál vízszintes karimáján tizenkét medaillonba foglalt képmezőn dombor
műben látjuk Justitia, Fides és Geometria alakjai mellett, azt a jelenetet, mikor 
Tomiris királyné Cyrus fejét vérrel telt hordóba mártja. Beljebb függélyes 
tagon áttört művü díszítésben angyalkák kerek medaillonokat tartanak, melyek
ben antikszerü férfi és nő arczképek láthatók, még beljebb zománczos arany 
gyűrűkön cherub-fejek, gótikus liliom párta közt pedig zöldes és fekete 
zománczban a Losonczi és Báthory czímerek. A kancsó többszörös tagolású 
minucziozus díszítményekkel s zománczczal rakott talpán hat medaillonban 
domborumű mutatja Abrahám áldozatát, Herodiást, a mint a szent János fejét 
tálon viszi, Vennst és Marsot, három nőalakot, Fortunát és Jupitert. Fölebb 
a kehely alakú nyélen sok más díszítményen kívül satyrok, melyek szájukban 
gyűrűt tartanak, még fölebb pedig a zománczos növényi ornamentumok mellett 
sisakos fejek váltakoznak. A kancsó teste hosszúkás hordó, melyen a sokféle 
tagolás és díszítmény közt kosfejek, legyek, békák, mókusok, a medaillonokban 
oroszlán, emberfejek csövet alkotva, pánczélos hermák, zománcz medaillonokon 
pedig e felirat: Engem § Chenaltatott § Losonci § Antal § 1548 f. A kancsó 
száját alkotó négylábú sárkány két alsó lába alatt apró rákok, első lábai közt 
a Losonczi czímer, tarkóján s gégéjén levelek, légy és béka ül, fején levél
korona. A fogantyú alsó vége kosfejben végződik, a födél szarván oroszlán- 
fejű lomb, ezek közt oroszlánfejen lovagló szárnyas amorett, mely két kezé
vel a lombokba kapaszkodik. A födélből kiemelkedő oszlopon ismét kürtöt 
tartó satyrfej, hét cherub, s ezeken fatörzsbe kapaszkodó kiterjesztett szárnyú 
koronás sas fejezi be a nagyszerű művet.

E tömérdek domborúmű és apró szobor az egész tál és kancsóval 
együtt aranyozott ezüstből minden részletében bámulatos gond és művészi 
érzékkel, az ötvösművészet minden technikai eszközének felhasználásával 
készült s e művészeti ág egyik legkimagaslóbb magyar alkotása.

Szobrászatunk a XVII. százévben is nagy mennyiségben temetkezési 
emlékeket alkot. A jelesebbek közül kiállításunk történelmi főcsoportja a követ
kezőknek gipszöntvényeit mutatta be.

Gergei Kristóf és Márton testvérek közös síremléke, kik közül az első 
Szepes vármegye alispánja volt, s mindketten életök legszebb virágjában 
26—24 éves korukban haltak el. Mindkettőnek arczképe és czímere a sír- 
kövön látható, melyet Gergei István állított testvéreinek.

A győri hősnek Pálffy Miklósnak síremléke, mely Pozsonyban a feren- 
cziek templomában, kiállításunkon gipszmásolatban, síremlékének egyik 
reliefje pedig eredetiben volt látható. Márványszobra, mint tudjuk, Pozsonyban 
a dómban áll. A hős itt teljes pánczélöltözetben, jobbját a mellette kőosz
lopon nyugvó sisakra téve baljával pedig a kardmarkolatot csípőjéhez szo
rítva, s a test súlyával jobb lábára nehezedve, könnyedén áll. Nyilt tekintetű 
hősies arczát dús haj és széles spanyol szakái köríti. A kissé hízott test a
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merev pánczélban természetesen nem igen lehet olyan szabad tartásu, mint 
különben; mind e mellett van benne némi erő és bátorság. A részletek kidol
gozása gondos, de az arcz nem sok művészi erőt árúi el.

Pálffy síremlékének fából készült modellje, melyet később házi oltárrá 
alakítottak át, szintén a leggazdagabb renaissance faragványok közé sorolható 
s mind a tulajdonképeni nagyszerű síremlékre nézve, mely már fájda
lom megsemmisült, mind önmagában figyelmet érdemel. Az emlék e minta 
szerint négy kariatidek és félhengerekkel díszített pilléren nyugvó architráv, s 
ennek közéből kiemelkedő jobb és balfelől egy-egy angyal által körzőit czímer- 
pajzs és ennek állványából állott. A négy oszlop által alkotott három fülkében 
közbül Pálffy Miklós pánczélba öltözve, jobb és balfelől Mihály és Rafael fő
angyalok állanak. Fönn az Erdődy-Pálffy czímer. A modell csak 67 centiméter 
magas s 46 centiméter széles. Ezután készült némi változtatással az a síremlék, 
mely a pozsonyi dómban állott. A czímer alatt remek domborúmű törökök 
és magyarok csatáját tünteti fel. A nagy síremléknek ez a része fenmaradt 
s kiállításunkon is látható volt. A tömérdek alakból álló, rendkívül mozgalmas 
csatakép e nemben a legkiválóbbnak mondható.

Kutassy János esztergomi érsek 1601-ben halt meg, s emlékét művészi 
kivitelű domborúmű vés síremlék jelöli, melyen őt hegyes szakálu, bajuszos, 
infula, érseki pallium és aranylánczczal díszített alakban látjuk megörökítve. 
Jobbjában lobogós pásztorbot, balja könyvet szőrit testéhez. E karja alatt a 
képmezőben hosszú nyelű apostoli kereszt látható.

A pozsonyi Draskovich-emléken e hős mint födetlen fejű pánczélos, 
szakállas alak áll előttünk, ki jobbjában vezéri botot tart, balja pedig az áll
ványra helyezett sisakon nyugszik. A félkörives háttér kagylófülkét alkot, a 
szögletmezőkben pedig finom metszésű hadi jelvények láthatók lapos 
reliefben, s fölöttök e szavak: Spes Mea Christus. Az emléket 1613-ban 
állították.

Ez időtájt készülhetett a pozsonyi dómban levő Hetesi Pethe Ferencz 
győri püspök vörösmárvány síremléke is, melyen a püspök életnagyságul 
reliefképe meglehetős plasztikai érzékkel és gyakorlottsággal van kifaragva. 
A szakálas arcz erős egyéni kifejezésével és puhaságával hat. Fején magas 
infula és főpapi ruhájának redőzete szintén kitünően vannak mintázva. Jobb
jában püspöki keresztet, baljában könyvet és pásztorbotot tart.

Forgách Ferencz bíboros esztergomi érsek (1607—1615) a nagyszombati 
társas káptalantemplomban levő síremléke őt mellképben tünteti fel.

Andrássy János és Andrássy Péter síremlékeinek gipszöntvényeit 
Andrássy Dénes gróf állította ki Krasznahorka-Váraljáról, Andrássy Péter felfordult 
oroszlánon tipor, mig balja koronát, jobbja kardot tart, testét pánczél fedi.

A XVII. százévi emlékek másolataiból kiemelendő még Illésházi István 
nádor síremléke is, mely a bazini templomban maradt fenn, de már nem eredeti 
alakjában, hanem szétszedve. Maga a szobor, mely kelheimi kőből készült, 
félkörü fülkében áll, fölötte pedig Justitia, Charitas és Spes szobrai lát
hatók.

Hozzá tartozott még egy relief, mely Krisztus feltámadását ábrázolja,
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szintén kelheimi kőből ugyanott, de a templom más helyén. Ezt a közepes 
műértékü síremléket egy bécsi szobrász készítette 1200 tallérért.1

Figyelemre méltó még e korból Druget György, Homonna grófjának 
(f 1620) szépen mintázott síremléke, mely őt mint fedetlen fejű, körszakálu 
szép férfit pánczélosan, csípőjére támasztott buzogánynyal, balját a kard 
markolatán nyugtatva tünteti fel.

A síremlék faragása, mint látjuk, elég lendületet vett, különösen az ország- 
nyugati részében, hol főpapjaink és főnemeseink, sőt a gazdagabb polgárok 
közül is többen, a kik vagy a székesegyházakban vagy a maguk alapította 
templomokban temetkezhettek, mind nagyobb szabású műemlékkel igyekeztek 
az utókor előtt is emlékezetes maradni. Fájdalom épen e törekvésök okozta, 
hog}' legtöbbnek hamvait, mint pl. épen az említett Illésháziét Bazinban, 
Pázmányét s másokét Pozsonyban s több helyen, a hol hozzá férhetett, az 
utódok vandalizmusa szétszórta.

A síremlék-faragás terén csaknem ilyen kiterjedt gyakorlatot, de nem 
egyszersmind ennyi művészi erőt is találunk Erdélyben, hol Nagy-Szeben, Brassó 
és más kisebb szász városok, sőt falvak templomaiban is sok, többé-kevésbbé 
figyelmet érdemlő szobrászati mű maradt ilyképen reánk, és különösen a szász 
királybirák és nevezetesebb lutheránus papok s más kiválóbb férfiak sírjait dom- 
boruműves síremlék jelöli. Kiállításunk történelmi főcsoportjának igazgatósága 
ezek közül is többnek elkészíttette gipszöntvényét, melyek jelenleg a Nemzeti 
Múzeumban láthatók. Kor tekintetében ezek a XVII és XVIII. században készültek, 
a műértékre nézve a Dunántúli ilynemű emlékekkel nem versenyeznek stil 
és művészi fejlettség tekintetében, bár a különb korbeliek egymástól nem igen 
különböznek.

Ilyenek Brassóból Hermann Mihály és Seuler Bertalan domboruműves 
sírkőlapja. Különösen Abelius Simoné, (1593 f  1654) mely mélyített kép
mezőben övig ábrázolt nemes vonásu, értelemmel mintázott mellszobrot foglal 
magában. Itt látható : A három Drauth mellszobra is közös síremléken mélyített 
képmezőben. E három negyedreliefek merev, s inkább csak a színezés által élén
kített arczokat állítanak elénk. A három mellszobor között látható kettőnek czímere 
és a két szögletben egy-egy angyalfej. Ellenben Reiher Andrásnak (f 1702) 
jól mintázott, övig ábrázolt alakja, mely két kezében a feliratos táblául szolgáló 
lepelt tartja, színezésétől eltekintve is jobb mint az előbbi.

Weber Péter (1645 f  1710) királybíró fedetlen fejű, körszakálu termetes 
polgár, ki csizmát, derékon zsinórövvel átkötött s övig sűrűn gombolt virágos 
szövetű mentét és prémgalléros hosszú köpenyt visel. Jobbja úgy látszik bírói 
botot tartott, balja pedig a szász nemzet függő pecsétes diplomáján nyugszik, 
a mely mellette virágos abroszszal leteritett asztalkán áll. A kissé rogyó alak 
természetes egyszerűsége és keresetlensége miatt érdemel említést, s hogy 
művészibb hatást nem tesz, részben maga a potrohos alak elég idomtalan arányai is 
okozzák ; mert ettől eltekintve, a szobrász minden apróságot nagy gonddal kifa
ragott rajta, s korában mint kitűnő portrait bizonyosan sok dicséretet nyert.

1 Henszlmann. Magyarország csúcsíves stilü műemlékei 203. 1.
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Nagy-Szebenből itt láttuk : Fleischer András, Semriger Mátyás és más 
kírálybirák, továbbá Seraphin Valentin és Frank Valentin gazdag polgárok 
síremlékeit. Nagy-Disznódról Hutter Jánosét stb.

Meg kell még említenünk, hogy az erdélyi síremlékek nagy része színezve 
van, és pedig elég naturalisztikus módon.

A szobrászat aesthetikájában sokat vitatott kérdés a plasztikai művek 
színezése, és már egész irodalma van e kérdésnek, újabb időben pedig egyre 
több és több kísérletet látunk a színes szobrok felelevenítésére. Itt csak egy 
pár szót e tárgyról, s ezt is csak ismétléséül annak, mit e tárgyban másutt, 
de szintén csak mellékesen már leírtam egyszer.

Mit tartsunk a szobrok színezéséről ? Milyen a színezett s milyen az 
egyszínű szobrok hatása a modern művelt Ízlésre nézve ?

Modern Ízlésünk idegenkedik a festett szobroktól, s valóságos merény
letszámba menne, ha valaki az antik szobrokat restaurálva, színezni is akarná. 
Pedig semmi sem bizonyosabb, mint hogy ezek a hófehér márvány-szobrok 
egykor a legélénkebb színpompában ragyogtak. Nemcsak Fidias olympusi 
Jupiteréről tudjuk, hogy elefántcsont, arany és drágakövekből készült, s e 
mellett színezve volt, hanem az olympiai ásatások alkalmával tömegesen 
kerültek elő, a festés nyomait magukon viselő szobrok. Nevezetesen 1873-ban 
egy félméter magas, félmeztelen Vénusz került elő, melyen a fekete, sárga és 
zöld színek a ruhán, hajon és szemen egészen épen láthatók, de a húsrészek
ről majdnem egészen elenyészett a festés.

Ilyen nyomokat mutat még az Olympus Zeus-templomának egy Hera- 
feje, egy Hermes-saruszija, a halikarnassusi mauzóleum töredékei stb. Különö
sen érdekes, hogy Pompeji romjai közt a régi márványszobrok falra festett 
képein a hús, ruha, ékszerek, mindig természeti hűséggel színezve láthatók. 
Az érczszobrokat ellenben sárgás érczszínben festették a falra. Sőt egy fal
festmény egy festőnőt ábrázol festékes edényei közt, a mint épen egy előtte 
álló Hermes-szobrot a színvázlat után kiszínez.1 Nincs is természetesebb, mint 
hogy az ember mihelyt kőből, fából, csont vagy bármiféle anyagból alakot 
faragott, mindjárt színezte is, mert előtte a színes természet állott, melyet 
hűen akart utánozni. így tehát a képfaragás már bölcsőjében színes alakokat 
állít elő, s a keleti népek s az egyptomiak soha sem ismertek mást, mint 
színes szobrokat. A görögökhöz pedig ezektől jött át a művészet. Mind ehhez 
pedig tudnunk kell még, hogy a keletieknél, s ezek nyomán a görögöknél is 
az épületek is élénk színpompában ragyogtak. így mit kereshetett volna pl. a 
Parthenon födélhomlokzatán egy csoport fehér márvány-szobor, hol az alakok 
színtelen, domború szemgolyói vakon, meredten néztek volna egymásra, s a 
háttérből ki sem válva, az épület színharmóniáját fehérségükkel semmivé tették 
volna ? ! A kisebb és nem márványból készült szobrokat később is az egész 
középkoron át, tehát a keresztény művészet körében is mindig színezték, s 
mint ismeretes, a keresztény templomok belsejében soha sem, vagy csak 
elvétve állítottak fel egyszínű szobrot. Csak a renaissance ideje óta, mikor a

1 Dr. Georg Treu: Sollen wir unsere Statuen bemalen ? Ein Vortrag. Berlin. 1884. 12—14.1.
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kiásott antik márvány-szobrokon a hajdani festés nyomait nem figyelték meg, 
lett átalános a hit, s ennek alapján átalános az az Ízlés, mely barbárságnak 
tartotta a márványt színezni, úgy vélekedvén, hogy a színezés árt az alak 
hatásának, sőt hogy a festett szobor átalán a felöltöztetett viaszbáb hatását 
teszi.1

A környezetökből kivett és fehérre csiszolt antik szobortöredékek szem
léletén és utánzásán fejlődött a renaissance-kor nagyszerű képfaragó művé
szete. A kiásott maradványok csupán formáik tökéletességével úgy elbűvölték 
a világot, hogy ez tökéletesebb hatást nem is tudott képzelni.

így aztán, mikor e kor gigási alakja Michel Angelo, a képfaragásban a 
formai tökéletességnek csaknem antik-magaslatára emelkedett, az utána követ
kező nemzedék már nem is akarta a nemes márvány pótolhatatlannak hitt 
tulajdonságait, melyek a tagokba puhaságot, életet varázsolnak, vastag fes
tékkel elfedni, az áttetsző festésmód pedig, melylyel a régiek a hús részeket 
színezték, már rég feledésbe ment, sőt ma sem ismerjük. így aztán ma már 
ízléstelenségnek tartják azt, a mit az ember természetes érzése mindig meg
követelt. így változott a viszonyokkal maga a műizlés! Szemünk már úgy 
megszokta az élettelen fehér alakokat, hogy most ismét jó sok időbe kerül, 
mig a közízlés visszatér a természetes színek kedveléséhez. A szobrok és pedig a 
márvány-szobrok színezésére kísérleteket tettek már az újabb időben is (fes
tett szobrok láthatók pl. a berlini National-Gallerie-ben), de azért még a szak
emberek sem alkottak maguknak ezek hatása felől ítéletet. A kik pedig csak 
rosszul festett, vagy átalán csak fehér szobrot ismernek, előre kiáltják, hogy 
jaj a képfaragásnak, ha szinezni kezd, mert a természetesség hajhászásában 
a panoptikumok (nálunk plastikon) viaszbábjai színvonalára sülyed, eltompitja 
az elvont forma iránti érzéket stb. Mindez azonban túlzás és csak a fehér 
szobrok iránti magunkba nevelt előszeretet kifolyása lehet. A művésziesen szí
nezett szobor soha sem hazudja a természetességet, mint a felöltöztetett 
viaszbáb ; csupán arra törekszik, hogy képzeletünk megalkossa az ábrázolt 
fogalomnak tökéletes ideális képét. Épen a képzelő erőnek ebben a szabad 
tevékenységében áll a szellemi élvezet. E nélkül nincs művészi hatás ! Hiszen 
ha nem képzeletünknek ez a szabad szárnyalása, melyet a tárgy faragott és 
festett képétől annak szellemi tökéletes képéig véghez visz, alkotja az aesthe- 
tikai gyönyört, akkor Krisztus Pilátus előtti jelenete többet ér bengáli rény- 
nyel megvilágított ügyes színpadi csoportképben, mint Munkácsy nagy fest
ményén, mert az a valóságot valóságban ábrázolja, hol az illúzió jóval 
tökéletesebb, mint az utóbbin ! A festett szobor csak akkor ölné el a képze
let működését, ha naturalizmusában megszűnnék egyszersmind szobor 
maradni.

Csak az a kérdés, milyen legyen a szoborművek színezése ? Erre nézve 
is csak a régi görögöktől kaphatnánk kielégítő feleletet, ha ismernők eljárá
sukat , de erről csak annyit tudunk, hogy szobraikat nem mázolok, hanem

1 L. bővebben Gottf. Semper : Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur u. Plastik 
bei den Alten. Altona. 1834.
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festőművészek színezték. Föltehető tehát, hogy ha nem festettek is szobraikra 
külön festményt, azok színezése bizonyosan több volt, mint gépies mázo
lás. Festékeiket sem ismerjük. Csak fájdalommal tapasztaljuk, hogy a mi 
éghajlatunk nem tűri a szabadban felállított szobrok olajos festékkel való 
színezését, s ezt valóban Ízléstelenségnek is kell tartanunk. Másfelől a közép
korban csak a templomok belsejében találunk színes szobrokat, bizonyosan 
szintén ez ok miatt. Azonkívül a középkori cserép és majolika, a bárok idején 
pedig a porczellánszobrocskák színezése sem nyerheti meg tetszésünket, mert 
az első, a mitől a szoborszinezőnek óvakodnia kell: a szobor fényesítése ezek 
hatását tönkre teszi. A kidomborodó részek csillogása, épen mint a fénylő fém
szobrokon, ha újak s napfény esik rájok, lehetetlenné teszik a fény és árnyék 
eloszlását, a mi pedig elvégre is a szobor hatásának főeszköze. Szomorú bizonyí
tékok a fénylő szobor hatására a berlini Graefe szemorvos szobrának majolika
reliefjei, minőket Zsolnay V. is megkisérlett a budapesti műegyetem épületének 
felköríves ablakai fölé hajló szimbolikus alakokon. Sőt ilyen színes cserépszobro
kat és oltárokat ismerünk eleget a keresztény középkorból is. Épen immár Zsolnay 
is megkísértette és pedig sikerrel, fénytelenül színezni a majolikaszobrokat, mint 
például a Budapest-belvárosi plébánia-templom pompás oltárszobrain a hús
részeknél ; kár, hogy még nem a ruhákon is. Legújabban pedig már épüle
teink külső díszítményeit is fénytelenül színezi ez a művészi téren is nagy 
haladást tett gyár, s ezzel a helyes útra lépett.

Még könnyebb és természetesebb a fénylő festék mellőzése a fa és más 
anyagból készült szobrok színezésénél. A fedő, de nem fénylő festék hasz
nálatánál azonban az a kérdés merült fel: vájjon egyenlő világosságunak fes
sen-e a színező minden részletet, tehát gépiesen egyenlő fényű (nem csillogó) 
festéket rakjon-e az egyes ruhadarabok és testrészekre, mintha a szobor 
minden oldalról egyformán volna megvilágítva, vagy pedig a vászonfestés tör
vényei szerint árnyékolja is az árnyékba kerülő részeket ? Szóval csak szinez- 
zen-e, vagy festményt fessen a szoborra ? Szorosan véve sem az egyiket, sem 
a másikat nem teheti, mert ha csak színez, akkor például a hajzat és arcz 
érintkezésének átmenet nélküli éles elválasztása a paróka hatását teszi; vagy 
a szemöldököt plasztikus utón nehéz elég élesen feltüntetni; a festett szobron 
pedig a mily nélkülözhetetlen, époly rút az egyszerűen rámázolt szemöldök. 
Másfelől pedig az árnyéknak olyan nyomatékos megfestése, mint a vásznon, 
a hol magát az alapszint megváltoztatja, kivihetetlen, mert a szobornak több 
oldalról is természetes és a környezet szerint változó világításban is megte- 
kinthetőnek kell lennie. íme, azok a nehézségek, a melyek csakugyan érthe
tővé teszik, miért nem tartották a görög festőművészek méltóságukon alólinak 
szobrokat is színezni, s viszont miért nem tud a mi időnkben ismét átalá- 
nossá lenni a szoborművek színezése ? Azért, mivel ehhez is művész kell. 
Művészeink pedig ezt a foglalkozást még lenézik.

Magától érthető, hogy bizony az erdélyi színezett síremlékek színezés 
tekintetében sem mondhatók művészieknek; az eleven testszin mellett a ruha
darabok is külön színezve, az ornamentumok néhol aranyozva, néhol azonban 
mint Abelius szobrán, a gyász kifejezéséül a sírkő maga fekete, s csak az
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arcz testszinü. Mégis e gyarló színezés is, melyet különben az idő is erősen 
megviselt, már jóval kedvezőbb, s a szobrokat elevenebbekké teszi, mint az 
egyszínű sírkövek szobrai.

4 .  A  b a r o k í z l é s ü  s z o b r á s z a t  M a g y a r o r s z á g o n .

A XVII. százév végével a renaissance-izlés mind az építés, mind 
a díszítő művészetek terén, s ezzel a figurális szobrászat is egyre rohamosan 
kezdett aláhanyatlani. Az építés terén pl. az oszlop megszűnt az épület szer
ves alkotórésze, vagy mint díszítő tag természetének megfelelően kifejezni, 
hogy valamit hordoz, emel; az oszlopokat összekötő íveket, a hol ezek mint 
díszítő tag szerepeltek, egyszerűen áttörték, sőt az oszlop nemcsak függélyes 
irányától megfosztva, girbe-görbe értelmetlen czifrasággá lett, hanem még a 
hol magányosan valósággal terhet pl. mellszobrot emelt, minden természetes
ség ellenére, alulról fölfelé vastagodó alakot nyert, úgy hogy pl. a potsdami 
park szobortartó oszlopait már külön vasrudak támogatják hátulról, mert 
alkotásuk az anyag természetével homlokegyenest ellenkezik. A növényvilág 
motívumai is érthetetlen czikornyákká lesznek a bárok korban, s a féktelen 
fantázia veszi át e téren uralmát, mely alkotott ugyan sok szépet, de egész
ben méltán nevezhetjük ezt az ízlést a renaissance hanyatlásának.

Különösen a figurális szobrászat terén érezhető ez kiválóan. Ugyanis a 
természetes érzések természetszerű és igaz kifejezését, melyet az antik világ
tól a renaissance is átvett, itt már mindenütt a keresettség, erőszakoltság, hatásva
dászat váltja fel, a mely a szobrászatot egész az u. n. czopfizlés lejtőire juttatja.

A bárok szobrászat is mutat fel azonban, kivált korábbi idejéből, s 
kiváló művészek kezéből, átalános becsű alkotásokat is. Nálunk a törökvilág 
szenvedései után a művészi téren némi lendület állott be, mert a katholiczis- 
mus erős kézzel sok helyt visszavivta elvesztett, elkobzott jogait és javait, s 
kivált a jezsuiták buzgólkodása következtében beállott elevenebb egyházi és 
hitélet határozottan rányomta bélyegét e korbeli művészetünk minden ágára. 
Igaz, hogy az építés, képfaragás, festés, ötvösművészet, szóval minden művészi 
ág inkább a nagyszámú, tömeges termelés, mintsem kimagasló becsű művek 
által tűnik ki.

A török kiűzése után tömérdek templomunk épül, de vajmi kevés ezek
ben a művészet, még ha a legkiválóbb alkotásokat veszszük is. E nagymeny- 
nyiségü, de gyorsan, silányan, mondhatni minden átgondolt művészi stil nélkül 
emelt idomtalan templomainkat aztán megtömték márványt utánzó deszka
oltárokkal, gipszből, vagy jobb esetben hófehérre festett, aranyozott, .fából, 
kőből készült szentek és angyalok szobraival, a melyeken az affektált antik- 
szerűségen kívül (oldalt felhasitott tunika, meztelen lábszárak stb.) főkép a 
keresett áhitatnak Ízléstelenül túlhajtott kifejezése, majd a végtagok szertelen 
dobálásában, majd a képtelen állások és mozdulatok változataiban nyilvánult. 
Ez az igazán szegény művészi kor nálunk is, habár feltűnően sok szobrot 
alkotott, nagyon kevés átalános értéküt tud felmutatni.
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Mondanunk sem kell, hogy ez meglátszott kiállításunknak a XVIII. száz
évből kiállított műtárgyain is. Mind e mellett a sok külföldi, főkép ausztriai 
művésznek alkotása mellett számos, főkép a jezsuiták és belföldi világi mű
vészek által is készített szobrászati művet mutathatunk fel e korból. Eredeti 
szobor azonban kevés volt. Legjobb, igazi műbecsü Lipót császárnak (1657— 
1705) bronz mellszobra, mely a császárt hajadonfővel, dús hajjal, nyakán 
kihajló csipkegallérral ábrázolja. Testét mellvért fedi.

Kiállításunkon nagyobb számban sírkövek másolatait, nehány fafarag- 
ványt és nagyobbszámu ötvösművet találunk e korból, a melyek természete
sen összevéve is igen halvány képet nyújtanak magának e korbeli művésze
tünknek fejlődéséről. A legszebbek közé tartozik pl., melyen alig vall valami 
a barok-izlés szertelenségeire, Weber Péter nagyszebeni királybíró a már emlí
tett pompás síremléke 1710-ből. A három Drauthé ugyanonnan. Szeicher 
András királybíróé Brassóból 1707-ből. Ellenben Eszterházy Imre herczeg. 
primás, esztergomi érsek térdeplő szobra (gipszöntvény), (1725—1745) a 
pozsonyi dóm melletti, általa emelt alamizsnás Szt. János-kápolnából, már 
határozottan magán viseli a barok-szobrok nyugtalanságát, de e mellett szép 
alkotásnak mondható.

A fafaragás szép barokpéldányát láttuk kiállításunkon a trencséni kegyes
rendiek templomából. Egy kis kápolnaoltár volt ez, melynek faragványait a 
művész jezsuita halála miatt már be sem fejezhette ; de igy is a kiváló művészi 
érzék minden jele rajta van. A fafaragás egészben kevéssé volt kiállításunkon 
képviselve; igy még csak a Rákóczi-kori ereklyék közt láttunk egy Szent- 
Jeromos-szobrot, mely a Rákócziak nagysárosi kápolnájából került Pilinybe 
Nyári Jenő báró birtokába. E szegénységünkön alig is csodálkozhatunk, mert 
a mi a török idők előtt készült, a háborús évek az anyagnál fogva meg
emésztették, a mi pedig későbbi, tisztán barok-korbeli, legnagyobbrészt ma is 
eredeti helyén, oltárainkon, templomainkban áll. Ilyenek pl. nagyon számos és 
köztök igen sok szép barok-izlésü faragott ornamentumok, domború művek 
és mellszobrokkal rakott templomi és kanonoki székek pl. a székesfehérvári 
jezsuita-templomban, a pozsonyi dómban, a pécsi székesegyházból az ottani 
lyceumi templomba került kanonoki székek stb. Végre néhány, régebbi nyil
vános könyvtárakban látható mellszobor is megemlítendő, mint pl. a pécsi 
Szepesy-könyvtárban levő számos, fából faragott mellszobor stb.

Mind ez magában összevéve sem sok, művészi becsre nézve pedig kevéssé 
vetekedhetik a XVIII. százév hasonló külföldi nagyszámú alkotásaival, de az a mink 
van, mutatja, hogy politikai történelmünknek egyetlen, bár csak kevés mérték
ben, s nagyon rövid nyugalmas korszakát sem mulasztottuk el a nélkül, hogy 
a művészeteknek minden téren ne áldoztunk volna, s mihelyt a nemzet a 
szünetlen harczok közt egy-egy kevés időre úgyszólván fellélegzhetett, mint 
pl. a szatmári béke után is : a béke áldásai közt a nyugalmat azonnal eleven 
lüktető élet, mozgalmas tevékenység váltotta fel nálunk művészi téren is. 
Ha többet nem tehettünk, Isten és világ a tanunk rá, hogy sem akaratunkon 
sem képességünkön nem múlott.
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A festészet fejlődéséről Magyarországban

Ezer esztendőn át háborúk viharai tomboltak e hazában, melyeket csak 
rövid időre szakitottak félbe a béke verőfényes napjai. Majd meghasonolva, 
egymás ellen vívta csatáit a nemzet, vallás, jog, igazságért, majd idegen hatal
masságokkal állott szemben szabadsága, műveltségéért.

Inter arma silent musae.
Szinte csodaszámba megy, mint sarjadzhatott elő annyi is a tudomány, 

művészetek szolgálatára, a mennyit emlékeink mutatnak. Ez talán úgy magya
rázható, hogy oly küzdelmek közepette, melyek az emberiség legdrágább kin
cseiért, vallás, műveltség, szabadságért vivatnak, nem durvulhat el a lélek. 
Fogékony marad mindig a szép és nemes iránt, képes az alkotásra és alkal
mas a szép felismerése és megbecsülésére. És ne feledjük azt se, hogy kelet
ről hozta már magával a magyar a fény, a pompa kedvelését. Ruházata, 
fegyvereiben a műipar nyújtotta neki kedvtelése kielégítését, épületeiben pe
dig a művészetek.

A fennmaradt gyér emlékek sejtetni sem engedik, mily művészi tevékeny
ség indult meg itten már a kereszténység megalapítása idejében. Krónikáink, 
okmányaink sok százados sorozataiból tudjuk, mily mesés gazdag és fényes 
monostorok, kastélyok, mily régi kultúrájú fejlett városok borították e földet. 
Már a XI.—XII. században tradiczió volt, hogy minden király, minden nagyobb 
nemzetség monostort alapítson, és elhalmozza mind azzal, mit korának művé
szete az emlék nagyszerűvé tételére alkotni képes. A benedictinusok, cister- 
citák, augustinusok, premontreiek, később pálosok, bőkezű maecenásoktól 
mérhetetlen vagyont, páratlan gazdagságú templomokat, monostorokat nyertek. 
És ha szegénységi fogadalom kötötte is a később alakult, itt elterjedt rende
ket : épületeik arányaiban, kivitele és díszítésében nem jutott kifejezésre a 
szegénység.

Megszólaltak itt a legszebb harmóniában mind a művészetek. És a 
többiekre leginkább utalt, de leggyengédebb és legkifejezőbb testvér: a festé
szet is teljesen betöltötte az őt megillető helyet.

32’
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Freskóink, templomi falképeink közül sajnos, egy sem maradt fenn 
azok közül, melyek a legpompásabb, legnagyobb alkotásokat díszítették. 
A székesfehérvári bazilika, e magyar pantheon, századokon át királyok 
temetkezése, nyomtalanul elenyészett; Nagyvárad pompás temploma, Szent 
László király nyughelye, a nagyhírű búcsújáró helynek csak emléke él. Esz
tergom, Eger fényes templomai, a gazdag kolostorok, a városok dómjai összes 
ékítményeikkel, festményeikkel csekély maradványok kivételével tűntek el a 
föld színéről. Csak a zivatarok útjaitól távolabb eső hegyi vidékek falvainak 
kis méretű, szegény templomai tartották fenn a hajdani egyházi festészet 
megfakult maradványait. És bámulatos, hogy ezek a versenyt a külföld hason- 
koru műveivel mennyire kiállják, mily érdekes kompozicziók. Ez sejtetni 
engedi talán, hogy a gazdag egyházak fényes festészeti díszítései mily magasra 
szárnyaltak.

Egyházi festészetünk ezen emlékeinek, a freskóknak felkutatása és 
számbavétele nem régi keletű. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold úttörő munkáit 
Huszka, Groh és mások gyarapították. A gazdag anyag kellő összehasonlítá
sokkal és műtörténeti tanulmányokkal rendezve, a felmerülő sok kérdés meg
oldva még nincsen, de e tanulmányok mai helyzete alapján is már meglepő 
tények állapíthatok meg.

Már a XII—XIII. századból mutathatunk fel freskókat, oly időből, a mely 
Angliában, Francziaország területén még nem rendelkezik ilyen emlékekkel. 
Egészen a bizánczi komor felfogást mutatja még a veszprémi Gizella-kápolna 
izénkét apostola, a mozaik technikára nyúl vissza, azt akarja utánozni a lékai 
kápolna szent püspöke 1 és menten minden góth befolyástól, egészen az antik 
római festészet előképein indul a tótlaki falkép, mely körben Krisztust és a 
szent háromságot ábrázolja, oldalt az evangélisták szimbólumaival2.

Az átmeneti stílben, a mely a román Ízlés útját jelzi a góthba, 
monumentális alkotások egész sorozatára hivatkozhatunk, melyeken nem egyszer 
a keletkezés ideje is fel van jegyezve, és a készíttető donatorok alakjai mellett a 
festők nevei, sőt alakja is megtalálhatók. »Az átalános egyházi és vallási képkörök, 
a megváltás, az ismertebb szent legendák díszes jeleneteivel találkozunk, mint 
például Péczelen a fenséges menyei liturgia ábrázolásával, Tótlakon a passió • 
teljes jeleneteivel, Lőcsén vértanúi cyclusok mellett erkölcsi képes példázatok 
érdekes sorával, Kassán és Gelenczén az utolsó ítélet, a választottak és kár
hozottak nagyszerű és méltán a pisai Campo Santo világhírű festvényeíhez 
hasonlítható változatos jeleneteivel, Szigeten, Sitéren, Fekete-Gyarmaton, Ardón, 
Várkonyban és Sopronban stb. mindannyi nevezetes legendái ábrákkal, Bártfán 
magyar szent kirányaink képeivel és igy tovább. — így jellemzi e sorozatokat 
azok leghivatottabb ismerője, Ipolyi Arnold3.

És már ebben, s még inkább a góth stil következő korszakában nemzeti 
tárgyakat, magyar históriai momentumokat látunk ábrázolva. A magyar legenda 
hőse szt. László élettörténetének változatos képei tűnnek elő. Ilyenek a cser-

1 Rómer Flóris Ferencz. Régi falképek Magyarországon, 119. 1.
2 Rómer idézett műve, IX. tábla.
3 L. Magyar műtörténeti tanulmányait. Összes művei, II. 227.
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halmi ütközet, előre vágtató magyarpk — menekülő nyilazó kánokkal, a 
leányrabló kun vitéz üzetése a király által, a király és a kún viadala, a kún 
megöletése és a rablóit leány megmentése a szent király által; továbbá magyar- 
országi szent Erzsébet szenvedésekkel teli életének eseményei, szent István, 
szent László királyok és szent Imre herczeg képei4. Kiváló példány a 
szepesváralljai falfestmény, mely monumentális felfogásban immár a történeti 
festészet mesgyéít lépi át. Pompás fejedelmi teremben, arany trónon a 
szent szűz ül, ölében a gyermek Jézussal és koronát helyez az előtte élet
nagyságban térdelő Róbert Károly király fejére, a ki előre nyújtott kezekkel 
fogadja a koronát a szent szűztől; a király mögött egy ifjú alakja látszik, 
kezében hosszú egyenes karddal, s mögötte czímerét mutató pajzsával. Kilé
tét az irat magyarázza: »az ifjúság virága, (a király) kamarása, várnagya 
(Sempsey) Fran(k)«. A trón másik oldalán Tamás esztergomi érsek alakja 
térdel és az ország szent koronáját a szűz anyának ajánlja fel, mögötte Henrik 
prépost, káptalani csuklyás vörös mozettával, kezében az ország almáját tartva. 
E két alak között a következő szépen csengő sorok:

Hozzád, Kegyes, esedezünk,
Ha nem vezetsz, megtévedünk,
Taníts tehát, hogy mit tegyünk.
Szűz, könyörülj rajtam és az enyimeken.
Kelt ezernégyszáztizenhétben 5.

A mint ez évszám mutatja, a kép annak emlékére készült, mikor Róbert Károly 
a rozgoni véres mezőn megtörve trencséni Csák Máté az Omodék és társaik 
erejét, negyedszer szent István koronájával koronáztatja magát. Mutatja a kép 
ama fontos közjogi felfogást, hogy csakis az esztergomi érsek utján, a szent 
István királytól származó koronával való koronázás, a szent szűz kezeiből 
és kegyelméből, adhatja meg a királynak a jogczímet, az elgyötört országnak 
a békét és nyugodalmat.

A góth stylt végig követte az egyházakban a freskók sorozata. A fal
képeken kétségbevonhatatlan az olasz befolyás. Összeköttetésünk a középkori 
művészetek e gazdag hazájával már az Árpádok idejében sűrű volt, s az Anjouk 
alatt a legbensőbbé vált. Ezért falképeinken Cimabue és Giotto befolyását nem 
eredménytelenül keressük. Az ország nyugati részei mindig benső érintkezésben 
voltak a német művészet hatása alatt állott osztrák alpesi tartományokkal. 
A frank és nürnbergi iskolák befolyásai azon országrészekben kézzel foghatók. 
Északon hatással voltak Prága, Boroszló művészi mozgalmai is és az, hogy

4 L. Ipolyi-tól »Szent Erzsébet legendája« és Huszkától »A szent László legenda« czímü 
értekezéseket.

5 Ad te pia suspiramus 
Si non dueis, deviamus 
Ergo doce, quid agamus 
Virgo mei et meis miserearis.
Anno domini MCCC decimo septimo.

Römer, falképek 143. 1. Ipolyi, Szepesváralljai XIV. századi falfestmények.



5 0 2

a XVI. szepesi város, a kultúra e felföldi gyúpontjai, lengyel hatalom alatt 
lévén, Krakóból, Lembergből is nyertek irányt. E kérdések, művészeti irányok 
és ízlések befolyásának tanulmányozásai körébe azonbanan már be kell vonni 
a nagy számban fennmaradt szárnyas oltárokat is, melyeknek nem ritkán csak 
egy darabja már egy egész képgyűjteményt, 20 — 40 képet és ábrázolást tart fenn. 
Kiállításunk ezen mobilisabb emlékekből egy érdekes sorozatot mutatott be, 
a hely szűke és a megvilágítás azonban a rendszeres összeállítást meg 
nem engedték.

Mindemez emlékekből megállapítható az egyházi dekorativ festészetnek 
és képírásnak akkoron fejlett, virágzó állapota, kitűnik a német és olasz iskolák 
befolyása, de kitűnik egy sereg nemzeti vonatkozás és nemzeti sajátság is, 
a melyekből kétségtelen, hogy idebent nemzedékekről nemzedékekre szálló 
művészi tradicziók voltak, eredetiségekkel a felfogásban, az ábrázolásban. 
A magyar festészeti iskola és irányok létezése máris bebizonyított kétségtelen 
tény, csak munkáskézre vár a nagy anyag, a mely az okmányokból nagy 
számban névleg ismert mesterek műveit és ezekben irányukat, iskoláikat meg
állapítja. Felette érdekes e tekintetben a Székelyföld nagyszámú emlékeivel. 
Mert ha a szász kultúra révén összeköttetései voltak is a német irányokkal, 
az elszigetelt fekvésnél fogva a nemzeti fejlődés itt mégis tisztább, a felfogás 
sajátosabb, az ábrázolás eredetibb maradt. A mennyi eddig onnan az egyházi 
freskókból közölve van, a szakértő érdeklődését a legnagyobb mértékben 
felkelteni képes. 6

De nemcsak az egyház körén belül, a külvilágban is környezték az életet 
a festészet alkotásai.

Ha régi várak, kastélyok omladékáit ássuk, a romokban, vakolat
törmelékek közt mindenütt ott vannak a fresko-maradványok. A vajda
hunyadiak a XV. század díszítési módjáról adnak némi fogalmat, s bizonyítják 
e téren az olasz művészek befolyását. 7

És ez a legtermészetesebb. Már Zsigmond korában, ki pedig mint 
római császár a német birodalom államaival tartja az országot közösségben, 
Ozorai Pipo florenzi összeköttetései, velenczei hadjáratai, a római egyházi 
befolyás a déli nép derültebb, tetszetősebb művészetére irányították a mű
kedvelők szemeit. Mazolinoról tudjuk, hogy a tolnamegyei ozorai kastélyt 
ékítette honfitársai által is megcsudált gyönyörű freskókkal, és hogy az Ozorai 
család székesfehérvári sírkápolnáját és a veszprémi dóm részeit díszítette 
1417-ben munkáival. Itt dolgozott Verocchio, és Magyarország adta a műtör
ténelemnek del Pecchia Jeromost. Mátyás király uralkodásának hosszú évei 
pedig nemcsak a királyné, észtéi Beatrix révén, de a király ízlése, humanisz
tikus összeköttetéseinél fogva is az olasz művészetnek adtak a nemzeti irányra 
döntő befolyást. Mantegna benső vonatkozását Mátyás király köréhez azon

6 Egyik érdekes példa a  többi közt a derzsi templom, melyet 1419-ben Unghi Pál ékesített, 
jelezvén a  falon, hogy »scripta scribebat et pulchram puellam in mente tenebat.« vagyis »Írást 
ide festetett s szép leányról emlékezett.«

7 Képet nyújtott erői a vajdahunyadi vár termeit reprodukáló helyiségek díszítése a tör
téneti kiállítás góth stylü épületében.
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óda mutatja, melyet hozzá a hires pécsi költő-püspök, Csermiczei János, iró 
néven Janus Pannonicus intézett.

A monumentális festészet mellett inkább a műipari tevékenység köréhez 
tartozó miniature-festészetet is figyelemre kell méltatnunk. Armálisaink fényes 
sorozata mutatja, hogy sokszor mennyi csínnal és Ízléssel állította ki a magyar 
királyi udvari kanczellária a festett, aranyozott czímerü nemesleveleket. 
Kiállításunk érdekes sorozatát mutatta be e díszes okmányoknak, melyeken 
az olasz-német befolyás mellett ugyancsak megállapítható az önálló, nemzeti 
felfogás, a mely sokszor máskép kívánja blasoniroztatni rajza, színére nézve 
a czímert, mint a nyugoti államok heraldikája. — Az Írott könyvek ékitése is 
figyelemre méltó. A kódex messziről elárulja, ha vájjon Mátyás király Florenzből, 
vagy Németországból szerezte-e. De a mint ismerünk magyarországi könyvfestőket 
a madocsai apát és Raguzai Felix személyében, úgy eredeti felfogást, önálló 
előállítást is figyelhetünk meg nem egy kódexben, a melyek közül itt csak 
a Mátyás király által 1469-ben magyarországi Tamás Szent Ferencz-rendü 
szerzetesnek ajándékozott kézirat czímlapjára hivatkozunk, mely az önálló 
felfogást, a külföldi egykorú kódexektől való elütést bizonyítja kánon-lapjának 
ábrázolásával. 8

Nem maradt el a magyar ízlés, művészeti, műipari fejlődés semmiben, 
lépést tartott a »művelt« nyugottal és e mellett megőrizte nemzeti karakterét 
és sajátságait.

Észak-Magyarországon megakasztották a fejlődést már előbb Giskra 
hadai és a vallási mozgalmak, délen pedig egy mindjobban közeledő szörnyű 
veszély, a mely csakhamar lángba borította a déli, nyugati részeket, majd 
elszakította, a kelethez csatolta a kultúra legelőkelőbb fokán állott Dunán
túlt, a fővárost, a nagy magyar síkságot és különállóvá tette Erdélyt.

A századok alatt alkotott műemlékek tönkrementek, és elpusztulván a 
nemzedékek során gyűjtött vagyon a háborúk és költségeik által, elszegé
nyedett az ország annyira, hogy az élet legelemibb kellékei is hiányoztak 
meg kellett szűnni a művészi alkotásoknak, a művészi tradiczióknak is. 
Erdély helyzete kiváltságosabb, egyik-másik erősebb jellemű fejedelme rövi- 
debb időre visszavarázsolhatja a letűnt idők némi fényét, de a Királyhágón 
innen vigasztalanok a viszonyok. Kevés számú főpapjaink és főuraink között 
ha marad műizlés és műpártolás, az a fegyverzet és ötvös-művészet némely 
termékein kívül külföldi alkotásokból, a hatalmas bécsi vagy prágai udvar 
ízlése által irányítva, keresett kielégítést. Egy maradt fenn végig; az élettel 
régi tradicziók alapján a legbensőbb kapcsolatban álló, nélkülözhetetlen egy
házi- és arczkép-festészet. A templomokban, zárdákban, kastélyainkban a 
XVI-ik századtól kezdve szakadatlan sorozatban látjuk a vallásos tárgyú 
képeket és az ősök ábrázolt alakjait. Nagy haszonnal tanulmányozhatja e 
műveket esetleg a történetiró, vagy a costume, a művelődési viszonyok tanulmá
nyozója, de kevés örömmel a festészet iránt érdeklődő. Mert csekély kivétellel 
azok kezdetleges, gyarló alkotások, melyek mestereik kevés tudásáról, kevés

A képet közli Szilágyi Sándor a »Magyar Nemzet Történetében IV. kötet, 540. lapon



5 0 4

ügyességéről tanúskodnak. Egy-egy természeti csuda, katasztrófa, szörny- 
szülött, furcsa vadászati vagy hadi zsákmány, vár vagy város festmény is 
található itt-ott ugyanezen mesterek kezétől, de csak azt tanúsítják, hogy 
alkotóik nem az egyházi- vagy arczkép-festésben voltak a legügyetlenebbek. 
Szegény, tudatlan emberek ezek, kik műveikkel vidékük szerény igényeit 
elégítették ki csekély bérért, nem örökösei, nem is hagyományozói művészi 
irányok és tradiczióknak.

Volt közöttük is nagyobb tehetségű, kiemelkedőbb alak, de csak azok 
közül, kiket jó 'csillaguk a legelőkelőbb körökkel hozván összeköttetésbe, 
alkalmat szolgáltatott tágabb látókörrel alaposb tudás szerzésére.

Ilyen Mindszenty János. Az egyház szolgálatában áll, s mikor sorsa 
II. Rákóczy Ferenczczel hozza össze, annak udvarában marad, és ama zászló
kat festette részben, melyek alatt a kuruczok küzdelmei folytak váltakozó 
szerencsével.

Ezen tradicziókból merített Mányoky Ádám (1673—1757), régi magyar 
nemes család sarja, ki azonban művészete elsajátítása czéljából Párisig jutott, 
s ott a hires franczia festő, Largilliére műtermébe került. E befolyás ki is 
emelte hazai festőink köréből annyira, hogy a fejedelem, II. Rákóczy Ferencz 
vette pártfogásába, ki zaklatott, háborús napjai, a szerencse változásai közepette 
is a művészetek kedvelője, maecenása maradt. Rubens sorsában annyiban 
osztozott, hogy őt is használta fejedelme diplomácziai kiküldetésekre. A szat
mári béke után szász és lengyel udvari szolgálatba került. Műveit, bár a fes
tészet rossz időszakára esnek, előkelő felfogás és erő jellemzi. Azok több 
főrangú magyar családnál is láthatók, s kiállításunk is mutatott be ilyeneket.

Említenünk kell még Kupeczky Jánost (1667—1770), kit szintén nem
csak hazája becsült, de kora arczképfestői közt a külföldön is előkelő helyet 
foglalt el, mint azt Közép-Európa több nagyobb képtára bizonyítja. Cseh
országból Bazinba emigrált szülőktől származván, a Czobor grófok kastélyában 
dolgozó festőtől vette az impulsust és a Czobor grófok pártfogása mellett 
képezte ki magát vasakarattal. Tudása szép sikerekhez juttatta I. József, 
Károly császárok és a lengyel királyok udvarainál, de önfejűsége változó 
szerencséjének is okozója Ion, a mely néki fényes művészi pálya után szegény
séggel gyötört, elhagyatott öregséget nyújtott és oly temetést, melytől még 
az egyházi közreműködés is megtagadtatott. Iránya eclecticus, az olasz, 
a német, a hollandi művészet behatásai egymásután tűnnek fel művein, főkép 
Rembrandt volt reá nagy befolyással. Egyenlőtlen tökélyü képei azonban 
mind erősen jellegzetesek, és ha az egykorú angol és franczia mesterek 
műveivel nem is állják ki a versenyt, a legjobbak közé tartoznak, mit akkoron 
Közép-Európában készítettek.

A Habsburgok műpártoló udvara körében a nemzetnek a bécsi körökkel 
összeköttetésben álló osztályai sohasem szűntek meg áldozni a művészetek
nek, gyűjteni és gyarapítani műkincseiket. De a festészet körében mit sem 
lelnek hazait, a külföldi termékekre vannak utalva. Esterházy Miklós nádor 
a XVII. század derekán már vásárol olasz és németalföldi műremekeket, 
1669-ben már több mint 180 darab van családja tulajdonában. A magyar
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királyi kamara elnökének helyiségeit drága képek ékítik, a Czoborok, Pálffyak, 
Erdődyek, Zichyek házai, kastélyai műkincsekkel és ritkaságokkal telnek meg, 
a század elején több magyar főúri családnak, az Esterházyak-, Apponyiaknak, 
báró Bruckenthalnak volt a közönség által is látogatható nyilvános képtára. De a 
nemzet zömére ez alig hatott. A városok, a mezők lakossága a török háborúk, 
majd a kuruczvilág által okozott károk reconstrukcziojával volt elfoglalva, csak 
kevés azon kolostorok, kastélyok, városok száma, a hol festészeti szempont
ból figyelemre méltóbb alkotás jöhetett létre.

Új lendületet e században vett ismét az ügy. Kevesek áldozatkészsége 
a negyvenes években Pesten egy festészeti akadémiát tartott fenn, a mely 
művészeket, műértő közönséget kezdett nevelni ezen egy városnak, s hatá
saival később műpártoló egyesületet, majd képzőművészeti társulatot hozván 
létre, országos fejlődésnek vált csirájává. Marostani Jakab »Első Magyar 
Képzőművészeti Akadémiája« 1860-ban szűnt csak meg, a többi közt Than 
Károly és Lotz Károly mestereinknek is irányt, életpályát jelölvén.

Az ambiczióval dolgozó művészek eleintén inkább külföldre voltak utalva, 
mint a Markó-család, Brocky Károly; majd itthon is maradhattak, önmeg
adással, ideális lelkesedéssel küzdve a közöny ellen, a megélhetésért, és 
alkotva a viszonyokhoz képest nem egyszer monumentális jellegű egyházi, 
történeti képsorozatokat is. A múlt idők dicsőségének visszavarázslása volt 
ama szomorú napokban az irodalomban és művészetben a leghálásabb fel
adat. És valóban meglepő, mily nagy és nehéz történeti tárgyak megoldásában 
fáradtak művészeink. De nem lehetünk elég kegyeletesek ez úttörők munkás
ságának méltatásánál, mert reményt, jólétét, megbecsültetést, mindent áldoztak 
művészetükért. Ha az ő önzetlenségüknek, idealizmusuknak csak egy töre
dékével rendelkeznének korunk harczosai, sok tekintetben más eredményre 
hivatkozhatnánk, és más volna modern művészetünk fejlődése.

Az úttörők áldozatkész munkássága nem hagyta elaludni az ügyet, 
eredményezte, hogy mikor az ország végre visszanyerte önrendelkezését, bár 
sok százados mulasztások pótlásának terhes gondjai kötötték le a nemzet 
legjobbjait: a Nemzeti Muzeum képgyűjteménye mellé egy országos képtár 
alapítása, tehetséges egyének felkarolása, képeztetése útján megindult a 
nemzeti művészeti politika. Nemsokára Keleti Gusztáv vezetése alatt az első 
képzőművészeti szakiskola is életre kel, és Trefort Ágoston mindenre kiter
jedő figyelme, tanácsadói buzgalma létrehozta a festészeti mesteriskolát is, a 
melyhez a dekoratív-festészeti tanfolyama és női festőiskola csatlakozott. 
Mindezek eredményeként azóta évről-évre szaporodik hivatott művészeink száma, 
kik idebent és a külföldön tiszteletet szereznek a magyar munka- és tehetségnek.

Az úttörők közül még itt vannak közöttünk, mint köztisztelet tárgyai, az 
ideális lelkületű Barabás Miklós, Than Mór és Lotz Károly, kiknek nagy 
alkotásai nemzeti múzeumunk képtárát és középületeinket díszítik. Székely *

* A budapesti egyetemi templom, a központi papnövelde, az egri Esterházyanum e kor
ból származó falfestményei a történeti kiállítás renaissance-épületének több helyiségében voltak 
utánozva.
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Bertalan, Wagner Sándor, Liezenmayer Sándor és Benczúr Gyula a Piloty- 
iskola legjelesebb képviselői. Velük együtt még Orlai Soma és Madarász 
Viktor voltak azok, kik jeles alkotásaikkal, melyeket számtalan reprodukczió- 
ban terjesztett a hazafias érzés, minden magyar ház falán elfoglalták méltó 
helyüket.

Waldmüller képezte nekünk Zichy Mihályt, a ki azonban megtartotta 
önálló irányát akkor is, mikor az átalán divó realisztikus felfogás művészetét 
a maga becsében értékelni nem engedte. Mély felfogású ideálista és allegori
kus bölcsész maradt mindig, előhírnöke napjaink ezen modern irányának.

A monumentális festészet egyik első alakja Munkácsy Mihály, ki rövid 
évek alatt szerezte meg tudásban azt, mire másoknak egy emberélet sem 
elég. Csudálatos utat tett meg a genre-festészettől a legfenségesebb felfogású 
történeti festészetig, a melyben minden időkre szóló elsőrangú műveket 
alkotott.

Az ifjabbak közül Feszty Árpád és Roskovics Ignácz szabtak maguk 
elé nagyobbszabásu történeti feladatokat és oldották meg azokat szép siker
rel, részben az egyházi festészet terén is.

Tájkép-festőinknek egy valóban finom lelkületű csoportjára utalhatunk 
a már említett Markó-családon kívül Ligeti Antal és Mészöly Gézában. Csat
lakoznak hozzájuk Telepy Károly, Keleti Gusztáv, Brodszky Sándor, Szinyei 
Merse Pál, Molnár József, s az újabbak közül Spányi Béla, b. Mednyánszky 
László, Tölgyessy Arthur, Aggházy Gyula és mások.

Az arczkép-festészet, nem a régi tradicziókból, hanem külföldi jeles 
iskolákból merítvén impulzusait, szépen felvirágzott. A már említett Barabás 
Miklós, Kovács Mihály, Benczúr Gyula és Angeli Henriken kívül Horovitz 
Lipót, Vastagh György, Stettka Gyula, Balló Ede, Karloszky Bertalan, László 
Fülöp, Burger Lajos és mások említendők.

A népélet hatásos feltüntetése is mind érdekesebbé és sokoldalúbbá 
válik. A régibbek, Böhm Pál, Wagner Sándoron kívül Bihari Sándor, Vágó 
Pál, Pataky László tűnnek fel, a kikhez legutóbb Karvaly Mór csatlakozott.

A modern társasélet hatásos jeleneteit mesteri ecsettel Margitay Tihamér 
szokta feltüntetni. E téren is immár egész gárdával büszkélkedhetünk, a kik 
közül csak példakép említjük Ebner Lajost, Jendrassik Jenőt, Nadler Róbert, 
Baditz Ottó, Csók István, Skuteczky Döme, Knopp Imre, Kardos Gyula, Pap 
Henrik alakjait. Keleti tárgyakat hivatásosan feltüntető festőink közül Eisen- 
hut Ferenczet, Tornai Gyulát emeljük ki, a kikhez a sokoldalú Paczka 
Ferencz is csatlakozik.

Állatfestőink közt Pállik Béla és Vastagh Géza ötlenek fel, a csend
élet művelői közül pedig Ujházy Ferencz és Komlóssy Ferencz.

A női festészeti oktatás eredményeit mutatja be egy sereg finom fel
fogása női festőnk, kik közül csak Kőnek Idát, Parlaghi Vilmát, Csányi 
Gizellát és Nemes Elize grófnőt emeljük ki.

.Dekoráczió-, freskó- és építészeti festőknek is díszes sorozatára utal
hatunk. A legkiválóbb műveket e téren a már említett Lotz Károly, Feszty 
Árpád, Székely Bertalan és Roskovics Ignácz alkották. Még Rauscher Lajos,



Dörre Tivadar, Nadler Róbert és Schikedanz Albert emelendők ki, ez utóbbiak 
részben mint illusztrátorok is, csatlakozván az e téren kiváló alkotásokat 
létrehozott Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Liezen-Mayer Sándor, Jankó János, 
Háry Gyula, Kimnach László, Cserna Károly és mások csoportjához.

A sokszorosító művészetek ügye is szép fejlődést mutat. Doby Jenő 
szakértő vezetése mellett rézmetsző-, Morelli Gusztáv alatt fametsző-iskolánk 
van, a mely nem egy hivatott művészt bocsátott ki. Michalek Lajost, Kádár 
Gábort, Krieger Bélát, Strassgürtel Károlyt csak példakép említjük, a kikhez 
jeles alkotásokkal Rauscher Lajos és Olgyai Viktor csatlakoznak»

Festészetünk múltját a történeti kiállítás épületcsoportjaiban szétszórtan 
elhelyezett képek rendszeresen fel nem tüntették, mert a feladat megoldására 
kellő helylyel nem rendelkeztünk, s régi festészeti emlékeink összegyűjtésé
nek ügye sem haladt még kellőkép előre. Az újabb fejlődést és a modern 
festészetet a műcsarnok retrospektiv- és modern osztályai mutatták be. És ha 
meggondoljuk, mily rövid idő az, mióta viszonyaink újabb művészeti fejlődést 
engednek, ha latba vetjük, a régi mulasztások pótlására annyi felől igénybe vett 
anyagi erőinkből mily kicsi rész jutott eddig a múzsák szolgálatára : nem meg
elégedéssel, de büszkeséggel fogunk tekinteni az elért eredményekre. Ideális 
lelkesedéssel, kitartással — s az igaz művészi léleknek ezek alapvető saját
ságai, — mindjobban enyészni fognak a ma még tagadhatatlanul fennálló nagy 
nehézségek, és elérjük azt, a mi volt a rég letűnt századokban : nem lesz 
különbség az itteni és a nyugati művészeti fejlődöttségben, és elérhetjük, hogy 
nemzeti sajátságaink érvényre emelésével nem egy tekintetben irányadókká 
is válhatunk. Reménylenünk engedi ezt a letűnt ezer év jól megértett története.
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Egyházi emlékek a történelmi kiállításon.

Az egyházi emlékek összegyűjtésére alakított csoportbizottság elnökei 
Csúszka György kalocsai érsek és dr. báró Hornig Károly veszprémi püspök, 
előadója dr. Czobor Béla egyetemi tanár, tagjai pedig Firczák Gyula munkácsi 
gör. kath. püspök, Forster Gyula miniszteri tanácsos, a műemlékek országos 
bizottságának másodelnöke, Popovics István, a Thökölianum igazgatója, Szász 
Károly ev. ref. püspök, Szmrecsányi Pál szepesi püspök, Teutsch György 
Dániel, majd ennek halála után Müller Frigyes ág. h. ev. püspök voltak. 
Feladatai közé tartozott az egyházi csoport programjának megállapítása, a 
kiállításra alkalmas anyagnak jegyzékbevétele, nyilvántartása birtokosaik szerint, 
végül társadalmi úton arra hatni, hogy az összeirt emlékek átengedése a 
kiállítás tartamára biztosittassék.

A csoportbizottság e sorok íróját, mint előadót bízta meg a program 
elkészítésével és egyúttal az anyag jegyzékbevételével. E munkálat megindí
tása nyomban kezdetét vette. Az egyházi emlékeket felölelő program, a tör
ténelmi főcsoport átalános programjának keretében, tekintettel az anyagnak 
korszakok szerinti gazdagságára, olykép volt kidomborítandó, hogy a hazánkban 
levő különböző vallások mind képviselve legyenek emlékeikkel.

Azon vezérlő szerep, melyet a kath. egyház Magyarország ezeréves tör
ténetében vitt, biztosította számára e csoportban is a legelső helyet.

Eddigi kiállításaink kezességet nyújtottak arra nézve, hogy a katholikus 
templomokban őrizett emlékekből a honfoglalás ezredéves ünnepére sikerülni 
fog összehordani annyit, a mennyi az egyháznak a művészetek ápolása és 
fejlesztése körül szerzett érdemeit méltó világításba helyezi.

Egy pillanatra sem volt kétség az iránt, hogy ezen czélt elérjük akkor is, 
ha csak templomaink nyitják meg kegyelettel őrizett kincseik zárait s e mellett 
a hatás fokozását remélhettük, ha kivülök a külföldről is megkaphatjuk 
évszázadok során odavetődött magyar eredetű vagy vonatkozású emlékeinket. 
Számítottunk hazai nyilvános gyűjteményeink, első sorban a Magyar Nemzeti 
Muzeum, az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum és vidéki múzeumok 
részvételére is, melyekben sok becses, történeti szempontból is kiváló egyházi 
tárgy őriztetik.
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Az anyag szemmeltartásával alkotta meg e sorok írója az egyházi csoport 
programját, mely kivitelre el is fogadtatott. A mennyiben ezen munkálat még 
sehol sem tétetett közzé, itt látjuk helyénlevőnek azt egész terjedelmében 
bemutatni most, a mikor az egyházi csoport működéséről és kiállítási anya
gáról tüzetesen beszámolunk.

A z  e g y h á z i  c s o p o r t  r é s z l e t e s  t e r v e z e t e .

Az 1896-iki ezredéves orsz. kiállítás fénypontjául tervezett történelmi 
főcsoportjának nemcsak legérdekesebb, hanem egyúttal egyik leggazdagabb 
csoportja az egyházi leend.

A művészetek összes ágai a vallás szolgálatában érték el kifejlődésük 
magaslatát, mint ezt a reánk maradt műemlékek igazolják. Sőt többet mondunk, 
a vallásos ihlet — kivált a középkorban — annyira áthatotta a családi profán 
életet és az egész társadalmat, hogy a szükségleteinek kielégítésére szolgáló 
bútorokon, ékszereken és egyéb eszközökön a vallásos szellem határozottan 
visszatükrözik.

Mig a profán czélokra szolgáló alkotások közül — kivált az első négy 
századból — aránylag igen kevés emlék maradt reánk, addig az egyházi 
emlékeknek oly gazdag és fényes sorozatával rendelkezünk, hogy azt — hazánk 
viszontagságteljes múltját tekintve — szinte meglepőnek mondhatjuk.

Elég legyen utalnunk az 1876-ban a fővárosban, az árvízkárosultak javára 
rendezett történeti, továbbá az 1884-ben bemutatott ötvösmű-kiállitásokra 
melyeknek habár számszerint nem is túlnyomó, de bel- és művészi értékre 
nézve kimagasló része az egyházi volt.

Ugyanerről győződhettünk meg az 1885-iki országos kiállítás régészeti 
csoportjában is, hol mig egyfelől a fővárosban még eddig ki nem állított számos 
egyházi emlék volt bemutatva, addig másfelől első ízben nyílt alkalmunk a 
hazai görög keleti kolostorok kincseinek fényes sorozatát szemlélhetni.

A legutóbbi párisi nőiparkiállitáson pedig 'a magyarországi középkori 
egyházi öltönyök mennyisége — ámbár itt a meglevő anyagnak csak egy része 
szerepelt, — méltó feltűnést keltett.

Vegyük még ehhez a külföldön levő hazai vonatkozású emlékeket, 
továbbá egyházaink középkori bútorzatát, köztük szárnyas oltárainkat, szobra
inkat, szentélyszékeinket, történeti nevezetességű síremlékeinket stb., valamint 
a protestáns felekezetek, unitáriusok, jelentős és a zsidó vallás érdekes emlékeit, 
melyek eddig még egy kiállításon sem szerepeltek, úgy tisztában lehetünk 
már eleve az iránt, hogy az egyházi csoport felállításánál történeti és művészi 
becsű anyagban nem lesz hiány, hanem inkább az anyag kellő és méltó 
elhelyezésére megkivántató tér fog szűknek bizonyulni, mely az országos 
kiállítás megszabott terjedelmével arányosan, a történeti főcsoport számára 
emelendő épületcsoportban mint maximum rendelkezésünkre állhat.

E minden bizonynyal bekövetkező akadályt, a mit a tér szűke fog okozni, 
a kiállítandó anyag gondos és szakszerű megválogatása győzheti csupán le.
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mely feladatnak helyes megoldásától függ javarészben az egyházi csoport, 
s igy a történelmi főcsoport fénypontjának sikere is.

A kiállítás anyaga. A történelmi főcsoport megállapított s kivitelre 
elfogadott programjának idevágó pontjai értelmében az egyházi csoport anyagát 
hazánk összes vallásainak, egyházainak és felekezeteinek történeti és művészi 
becsű emlékei képezendik, melyek a vallásos és egyházi élet fejlődésének, tevé
kenységének és sikereinek bemutatására alkalmasak.

Ide tartoznak tehát a római és görög katholikusok, a görög keletiek, 
az összes protestáns felekezetek, unitáriusok és zsidók reánk maradt egyházi 
és vallásos műemlékei, melyek a vallás szertartásaira, annak belső és külső 
életére vonatkoznak.

Ezek szerint az egyházi csoportnak részint szervi összeköttetése, részint 
vonatkozása, vagy legalább is sokszoros érintkezési pontja van a történeti 
főcsoport többi csoportjai közül azokkal, melyek a hazai kultúra fejlődését 
lesznek hivatva bemutatni. Mindezekből érthető, hogy szoros határvonalat szabni 
az egyházi és a többi csoportok között nem lehet, de nem is szükséges, mert 
a történelmi főcsoport anyagának lehetőleg egyöntetű bemutatása hazánk 
ezredéves múltjának áttekintését könnyebbé és tisztultabbá teszi, mintha az 
anyag ok nélkül szétdaraboltatik.

A nélkül, hogy az itt felsorolt anyag legapróbb részleteiben teljesnek 
volna mondható, az egyházi csoportba tartozóknak tekintjük:

a) az egyházak (templomok, kápolnák) és kolostorok bútorzatát és föl
szerelését (oltárok, szobrok, oltárképek, szószékek, szentélyszékek, orgonák, 
főpapi trónusok, térdeplők, könyvpolczok, sírkövek, keresztelő-kutak, harangok, 
órák; káptalan-termek, refrectoriumok, egyházi könyvtárak bútorai, szekré
nyek,- iconostasok, urasztalok, stb.).

b) Szerelvények (keresztek, kelyhek, ciboriumok, urmutatók, ereklye- és 
gyertyarartók, oltárkövek, úti oltárok (portatile), lámpák, sz.-olajtartók, paxok, 
patenák, agnus Dei-k, szenteltviztartók és hintők, tömjénezők, aquamanilék, ámpol
nák, keresztelő medenczék, tálak és kannák, missalék, breviáriumok, imakönyvek, 
ostyasütővasak, csengetyük, bucsujáró helyek votiv-tárgyai, vallásos testvé- 
rületek és testületek, (congregatiók és confraternitások) jelvényei; továbbá 
artoforiumok, rhipidák, evangelisteriumok, diptichonok, hármas gyertyatartók, 
valamint áldozópoharak és kannák, úrvacsora-tányérok, ezüst vértek és csengős 
tornyok (kelekodes), tóramutatók (jad), hétágu gyertyatartók, perselyek stb.

c) Egyházi öltönyök (főpapi ornatusok, infulák, pásztórbotok, gyűrűk, 
mellkeresztek, miseruhák, pluvialék, dalmatikák, stólák, manipulusok, antipen- 
diumok, baldachinok, gobelinek, szőnyegek, hímzések, szövetek, csipkék ; egy
házi fehérnemüek: albák, rochetumok, superpelliciumok, pallák, corporalék; 
továbbá koronák, encolpiumok, saccosok, omoforok, felonok, epitrahilok, 
bedrenicák, valamint: úrasztalkendők, térítők, tóraöltözékek stb.).

A kiállítás anyagának kiválasztása és beszerzése. Az egyházi csoportba 
tartozó műemlékekről és műtárgyakról, az eddigi kül- és belföldi kiállítások 
lajstromai nyomán részletes czédula-katalogus és a tárgyak birtokosainak 
neveit tartalmazó törzskönyv készül, a mi kiegészítést fog nyerni a külföldi

33M a t l e k o v it s  : M a g y a ro rs z á g  az  e z re d ik  évben . V.
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nyilvános és magángyűjteményekben levő hazai vonatkozású egyházi tárgyak 
jegyzékében, melyet részint a helyi bizottságok, részint a helyszínére kikül
dött szakférfiak állítanak össze. Ezen czédula-lajstom és a törzskönyv alapján 
bejelentési ívek melléklésével, melyeken a kívánt tárgyak megjelölvék, felkéret
nek a tulajdonosok a birtokukban levő emlékeknek a kiállítás tartamára leendő 
átengedésére.

A kiállítási anyag tüzetes áttanulmányozása után, az egyházi csoport 
rendelkezésére bocsátott kiállítási terület figyelembe vételével, a tárgyak 
kiválasztása következik, mely nagyfontosságu műveletnél első sorban az emlé
kek történeti és művészi becse leend irányadó.

Ezzel egyidejűleg az egyházi csoport tárgyainak leiró-lajstroma fog 
elkészíttetni, melynél kiváló súly leend fektetve az illusztráczióra, még pedig 
oly alakban és kivitelben, hogy a nagyközönség igényein kívül a szakférfiakét 
is kielégíthesse.

A kiállításra kiválasztott műtárgyak beszerzése a főcsoportbizottság erre 
hivatott tagjainak leend feladata, a kik nem fognak késni hivatalos állásukból, 
avagy a hol ennek biztosabb a sikere, személyi összeköttetéseikből folyó 
közreműködésükkel a kiállítás fényét és becsét emelni.

A kiállítás anyagának csoportosítása. Az egyházi csoport emlékeinek a 
történelmi főcsoport kronológiai beosztásához kell alkalmazkodniok, az ezred
éves országos kiállítás jellege s az igy kontemplált csoportositásból meríthető 
tanulság miatt is.

A kronológiai beosztás azonban nemcsak hogy nem zárja ki, hanem 
szinte megkívánja az egykorú emlékeknek olyatén csoportosítását, hogy azok 
a megfelelő korszakok, idők és egyének jellemző képét nyújtsák.

Az ezredéves múlt emlékeinek szakadatlan fonalán ezen interieurszerü 
csoportok fogják képezni azon csomókat, melyek a korszakok és emlékek 
különfélesége szerint, az egyházi élet hatását, a közszellem nyilvánulását, a 
magánélet viszonyait és a hadviselés főbb mozzanatait megragadó korhű 
képekben varázsolják a szemlélő elé.

Az ily értelemben felfogott interieurszerü csoportosítás alkalmazása óv 
meg bennünket a történelmi kiállítás rendezésénél, a múzeumokéhoz hasonló 
és fárasztó sorozatok unalmasságától s nyújt egyúttal alkalmat a különböző 
csoportok anyagának a kiállítás instruktiv és dekorativ czéljaira leendő festői, 
művészi kihasználására.

Ezen vezérelveket tartva szem előtt, az egyházi csoport gazdag anyaga 
a következőképen lenne hazánk történetének korszakai szerint beosztva :

I. A honfoglalás és vezérek kora Szent Istvánig (1000-ig). Ide tartoz
nak a magyar ősvallásra vonatkoztatható emlékek, ha ugyan az ezredéves 
országos kiállítás megnyíltáig ilyenek az őskori leletek nyomán napfényre jönnek.

Nagyon kívánatos lenne a magyar ősvallás mithosza alapján legalább 
egy-egy képben megérzékiteni az áldozási és a temetkezési szertartásokat, 
mely utóbbit a hadtörténeti csoport programjába felvett ősmagyar sír, a hogy 
a vitéz lovával és teljes hadi felszerelésével a földben pihen, megfelelően 
illusztrálná.
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Nem tartanók helyesnek, ha a keresztény vallásnak hazánkban a hon
foglalást megelőző emlékeiről megfeledkeznénk. A keresztény kultúra ősi képét 
több becses emlék és lelet nyomán ki lehet egészítenünk, hogy a magyar 
keresztény századoknak mintegy bevezetéséül lássuk itt a máig tisztelettel 
megőrizett őskeresztény maradványokat.

Itt lennének kiállitandók a pannoniai őskeresztény feliratos kövek (a ma
gyar nemzeti múzeumból, a szombathelyi régészeti egylet gyűjteményéből), 
a szegzárdi sírlelet és a pécsi őskeresztény cubiculum teljes hű másolata, benne 
Koller műve nyomán az őskeresztény téglasírok rekonstruálásával.

E cubiculum dongaboltozattal födött (mintegy 3 X  3‘20 méter és 2 '2o 
magas) négyszögü helyiség szimbolikus jelentésű falképeivel, mint könnyen 
reprodukálható interieur, kétségtelenül érdekes pontja lenne a történelmi 
főcsoportnak.

Hasonlóképen figyelmet keltő lenne egy oly fakápolnácska, minőkben 
a keresztény hittérítők a vezérek korában — kivált Gejza fejedelem idejében 
— isteni tiszteletet tartottak.

A kápolna primitiv felszereléséhez felhasználható lenne a »Cunpald«-féle 
VIII—IX. századi kehely, mely az Ikva torkolatánál jött napfényre s Paur 
Iván hagyatékából a soproni múzeumba került.

II. Szent Istvántól az Árpád-házi királyok kihaltáig (1000—1301). E kor
nak egyházi művészete hazánkban a székesfehérvári bazilikával kezdődik, 
melyet Szent István építtetett. E nagyszabású építmény alapjait teljes világí
tásba helyezte Henszlman Imre két ízben eszközölt ásatásaival, melyek is 
Hartwik püspök leírása nyomán — mint különben ezt az építészeti csoport 
kell, hogy programjába felvegye — e bazilika kisebb méretű modellben rekon
struálandó lenne. Kiváló súlyt vélnénk helyezni a bazilika kiásott jellemző 
faragványaira, melyek lehetőleg eredetiben, vagy legalább gipszmásolatban 
kiállitandók.

Hasonlóképen rendelkezésünkre állanak a kalocsai egykori bazilika farag
ványai (jelenleg az érseki palotában őrizve), továbbá a pécsi székesegyház 
domborműveinek egész sorozata, melyek e korszak művészetére kellő világot 
derítenek. A román stilü alkotások közül bemutatandó lenne a gyulafehérvári 
székesegyház román portáléja gipszmásolatban, valamint a XIII. századi épí
tészet gyöngyének, a jaáki benczés apátsági templomnak remek főkapuja, 
mely utóbbinak gipszmásolatban a középkori építészet története számára leendő 
megörökítése annál inkább kívánatos, mert éppen most vétetett foganatba 
helyreállítása.

A többi román templom-, kápolna- és kolostorból csupán jellemző rész
letek állitandók ki, melyek egymást kiegészítve, együttes képet nyújtanak az 
Árpád-kori egyházi művészet iránya- és sajátságairól.

Kiváló gonddal és pontossággal lenne interieurszerüleg egybeállitandó 
egy román stilü kápolna, illetve annak szentélye, teljes felszerelésével, mely
hez a müncheni Szent István-féle kereszt, az esztergomi lypsanotheka és a 
koronázási eskükereszt, a székesfehérvári bazilika egykori miseruhájának (ma 
koronázási palást) byssus mintája Pannonhalmáról, a Szent László-féle casula
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Zágrábból; a nemzeti muzeum aquamaniléi, kelyhei, tálai, román gyertya
tartói, feszületéi s egyéb Árpád-kori egyházi tárgyak felhasználandók lennének.

Az Árpád-kori királyok sírjai közül III. Béla és neje, antinochiai Annáé, 
a tetemeik mellett talált s jelenleg a nemzeti múzeumban levő clenodiu- 
mokkal, itt foglalhatna helyet; az e korbeli sírkövek közül pedig Gizella 
királynéé Passauból, I. Andrásé a tihanyi monostorból gipszmásolatban szintén 
kiállitandók.

E csoportnak életet kölcsönöznének Szent István, Gizella, Szent Imre, 
Szent László, Szent Erzsébet, b. Margit és Szent Gellért Csanádi püspök plasz
tikus vagy festett, lehető korhű alakjai, továbbá azon jelenet, a mint Gizella 
királyné udvarhölgyeivel hímezi a mai koronázási palástot, vagy Szent István 
temetése a székesfehérvári bazilikában.

III. A vegyesházbeli királyok a mohácsi vészig (1301—1526-ig). Az 
Anjou- és vegyesházbeli egyházi művészet emlékeinek sorozatát a szepes- 
váraljai történeti falkép hű másolata nyithatná meg, melyet Róbert Károly 
megkoronáztatása emlékérepdenrik szepesi prépost festetett 1317-ben.

A csúcsíves stil alkotásai közül a pozsonyi Szent János-kápolna, a kassai 
dóm kapuinak reliefjei, a budavári, lőcsei és bártfai plébánia-templomok, min- 
denekfelett pedig a szepes-csütörtökhelyi remek kettőskápolna jellemző részletei, 
valamint a soproni benczések káptalanterméből az érdekes oszlopfők lennének 
gipszmásolatban bemutatandók.

A budavári főtemplom számos műrészlete gipszbe öntve rendelkezésre is á ll; 
a kassai dóm reliefjei pedig szintén gipszmásolatban a magyar nemzeti muzeum 
gyűjteményében várják a felhasználást. Kétségtelenül érdekes lenne a kassai 
dóm egyik mellékkapuját természetes nagyságban másolatban bemutatni, hogy 
a csúcsíves műizlés jelentősb alkotásai is képviselve lennének.

Itt állithatnók ki a kolozsvári testvérek által készített Szent György-szo- 
bor gipszmásolatát Prágából, mely némi fogalmat nyújtana az általuk alkotott 
egykori Szent László szoborról.

Ezenkívül kívánatosnak tartanók egyik hazai csúcsíves kápolna vagy 
szentély mintájára (remek arányai miatt első sorban a pozsonyi szent János- 
kápolnát ajánlhatnók) a történeti főcsoport épületei közé ékelni egy kápolnát, 
melyben korhű berendezés lenne interieurszerüleg feltüntetve.

Oltárul a lőcsei plébánia-templom passió-oltárát ajánljuk, melyet I. Mátyás 
és neje Beatrix, donatori czímerei díszítenek. E kápolnában foglalhatnának 
helyet a késmárki csúcsíves szentélyszékek Symo mestertől (1469-ből), továbbá 
a bártfai szentélyszékek, a bártfai nagy diadalkereszt, a csúcsíves Ízlésű csillár 
és álló nagy gyertyatartó, a győri pompás gobelin, szent Simeon zárai ezüst 
sírládájának, melyet Nagy Lajos neje, Erzsébet királyné készíttetett, készen 
levő galvanoplasztikai másolata ; valamint Nagy Lajos aacheni és máriaczelli 
kincsei, az esztergomi, nyitrai, győri, szepesi kincstárak válogatott darabjai 
(minők például szent László hermája, Suky Benedek és Széchy Dénes bibornok 
kelyhei, a felkai, németjárfalvi, zágrábi, bajmóczi, pozsonyi úrmutatók, a nagy- 
disznódi kereszt stb.) és a nevezetesebb egyházi öltönyök (a kassai dóm, a 
brassói, nagyszebeni, kolozsvári, szepességi templomok casulái, pluvialéi stb.).
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Az e korbeli síremlékek közül gipszmásolatban bemutathatnók olnódi 
Czudar László apátét (f 1372) Pannonhalmáról, Scolári András váradi püspökét 
(f 1426) Nagyváradról, Széchy Dénes bibornokét Esztergomból, Schömberg 
Györgyét (f 1486) Pozsonyból stb.

A renaissance-stilből a gyulafehérvári székesegyház remek XVI. századi 
portáléján kívül, mely szintén gipszmásolatban, természetes nagyságban lenne 
kiállítandó, egy interieurszerü kápolna nyújthatna képet, mely legczélszerübben 
az esztergomi Bakocs-kápolna egy részletének hű utánzása lehetne. Ajtó gya
nánt' felhasználhatnék a raguzai Vincze által a kisszebeni plébánia-templom 
déli oldalán készített díszkapunak gipszmásolatát (1513-ból); oltárul a pécsi 
dóm egyik kiváló nevezetességét, a Szakmáry-oltárt ajánlanók, melynek gipsz
ben való utánzása a magyar Nemzeti Múzeumnak egyik régi programpontját 
képezi.

Szentségtartó fülkéül (pastoforium) — ha kisebb alkotás vétetnék 
igénybe — a héthársi templomét vélnők lemintáztatni, melyet szintén raguzai 
Vincze készített, ha pedig nagyobb szabású művet lehetne ajánlanunk, úgy a 
budapesti belvárosi plébánia-templom két szép domborművét mutathatnók be 
másolatban.

További felszerelés gyanánt kínálkoznának a nyírbátori református templom
ban levő szentélyszékek, melyeket a Báthoryak készíttettek; Mátyás király 
galgóczí trónkárpitja (a gróf Erdődyek birtokában), melyen a király czímere 
Bakocs Tamás bibornok czímerével van elfödve ; a Felség által a koronázási 
klenodiumok közé újabban megvásárolt foynicai casula, az esztergomi remek 
arany kálvária, I. Mátyás királyunk czímereivel, Bakocs Tamás kelyhe Galgócz- 
ról, miseruhája, infulája Esztergomból, mellkeresztje a Nemzeti Múzeumból, 
misekönyve Zágrábból; Perényi Ferencz pásztorbotja Nyitráról, a váradi egy
ház ámpolnái a Magyar Nemzeti Múzeumból, I. Mátyás missaléi Brüsszelből 
s a bécsi jezsuiták könyvtárából, breviáriuma a vatikáni gyűjteményekből; 
Thúz Osváth püspök pásztorbotja és szenteltviztartója Zágrábból.

A renaissance-korbeli síremlékek közül Hetesi Pethe Márton kalocsai 
érseké (f 1512) Pozsonyból, a Hunyadiak gyulafehérvári síremlékeinek a tör
ténelmi arczképcsarnokban készen álló gipszmásolatai, Szakmáry György pécsi 
püspök czímere s emléktáblája a kassai városház lépcsőházából stb. lenné
nek másolatban bemutathatok.

E csoport fényét emelné egy oly nagyobbszabásu történeti festmény, 
mely Bakocs Tamás bibornok és esztergomi érsek bevonulását ábrázolná 
Rómába a pápaválasztásra, melyen ő is szavazatokat kapott.

IV. A mohácsi vésztől a törökök kiűzetéséig (1526—1699). E korszak 
jellemzésére kívánatos lenne egy dsamia részletét bemutatni, melynél a pécsi 
székesegyházban létezett török feliratot lehetne alkalmazni, s díszítésül a 
XVI—XVII. századi keleti imaszőnyegeket (michrab) használhatnók fel, minők 
a szász ág. hitv. evang. templomokban (Nagyszeben, Brassó, Segesvár, 
Medgyes, stb.), az iparművészeti múzeumban és magánosok gyűjteményeiben 
szép számmal maradtak fenn.

A katholikus egyházi felszerelések közül helyet foglalhatna e csoportban
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a Rákóczi-László-féle zborói szép oltár (1655-ből), Szent István ezüst hermája 
Zágrábból, a pannonhalmi ébenfa ereklyetartó oltárkák, Pázmány Péter bibor- 
nok és esztergomi érsek ereklyetartó keresztje (Elek Gusztávné tulajdona), 
mellkeresztje, gyűrűje, miseruhája stb. Esztergomból, biretuma a budapesti 
egyetemi könyvtárból, misekönyve, hitvitás irodalmi művei, továbbá utódai
nak : Lósy Imre, Lippay György, Szelepcsényi György és Széchényi György
nek az esztergomi főegyház kincstárában őrizett arany, ezüst szerelvényei, 
miseruhái stb. Kivált nevezetes és fényes Szelepcsényi György érsek zomán- 
czos arany pacifikáléja (1667-ből), mely e csoportnak egyik kimagasló emléke 
leend. A többi püspökségek és egyházak műtárgyai közül kiemeljük Forgách 
Ferencz püspök remek arany kelyhét Nyitráról (1596—1607), Szenczy István 
pozsonyi prépost kelyhét (1689), az Amadé Eva-féle kelyhet (1682), mely a 
Szent Ferencziek boldogasszonyi rendházáé.

Tekintettel arra, hogy a Fruska-Górában levő gör. kel. (szerb) kolosto
rok értékes és fényes egyházi kincseinek nagy része épen ezen korszakból 
való: interieur-szerüleg egy szerb kápolna lenne berendezendő a kolostorok 
egyikéből kiválasztandó legrégibb és legszebb ikonostással és teljes felszereléssel.

E czélból felhasználhatók lennének: a krusedoli ezüst artoforium, 
Joachim mitrája 1647-ből, a sisatováczi kolostor athosi keresztje, Nikanor evan- 
geliumos könyve 1579-ből, Sophronius tetra-evangeliuma, mely nagybecske- 
reki ötvösmü 1662-ből, Spiridion rhipidája 1664-ből, a XVI. századi karlóczai 
pásztorbot, füstölők a kuvezsdini, encolpiumok a hopovói és sisatováczi kolos
torokból, a gergetegi epitrahil 1553-ból, valamint Csernojevics Arzén szerb 
patriarcha teljes főpapi öltözete (mitrája 1697-ből, saccosa, omofora stb.) a 
karlóczai főegyház kincstárából.

A gör. kel. egyház plasztikáját különösen a krusedoli és a többi érdeke
sebb fruska-górai templomok és kolostorok jellemző műrészleteinek gipsz
másolatai képviselhetnék.

E korszakból valók legnagyobbrészt a hazai protestáns felekezetek által 
saját czéljaikra készített s javarészben még eléggé nem is ismeretes egyházi 
készletek : a miskolczi, kolozsvári, sárospataki, marosvásárhelyi, szászbonyhai, 
zilahi, kraszna-czégényi stb. ev. ref., az erdélyrészi szász ág. h. ev. templomok, 
valamint az unitáriusok áldozópoharai, kelyhei, kancsói, úrvacsoraosztó 
tányérjai, hímzett úrasztalkendői (köztük Lórántfi Zsuzsannáé Sárospatakról), a 
szász comesek sírkövei, mely utóbbiak gipszmásolatban lennének bemutatandók.

V. Az újabb kor (1700—1750). Az egyházi művészetek terén e korszak a 
barok-stil alkotásaival oly irányt képvisel, melynek feltüntetése semmikép sem 
maradhat el történeti kiállításunk keretéből.

Egyik legfényesebb emlékünk e nemben az Eszterházy Imre prímás által 
alamizsnás Szent János tiszteletére épített pozsonyi kápolna, melyről pontos 
felvételek s egyes műrészleteinek gipszmásolata okvetetlen elkészítendő lenne.

Magát a műizlést interieurszerüleg egy barok-kápolnában lehetne tanul
ságosad bemutatni, felhasználva benne egy oltárt, szentélyszékeket, kis orgo
nát s a különböző hazai templomok kincsei közül az idetartozó emlékeket és 
öltönyöket.
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E csoportban már oly mennyiségű anyag fog rendelkezésünkre állani, 
hogy térszűke miatt csak történeti és egyúttal műbecscsel biró válogatott 
részét mutathatjuk be.

VI. A nyugoti befolyások kora (1750—1825). E korszak a Mária Terézia 
királynő által alapított püspökségekkel kezdődik, melyeket nemcsak nevezetes 
adományokkal, de sajátkezüleg hímzett egyházi ruhákkal is ellátott. így a 
székesfehérvári püspökségnek Szent István fejereklyéjét tartalmazó ezüst mell
szobrán kívül teljes felszerelésű egyházi öltönyöket ajándékozott, melyek e 
csoportban lennének bemutatva, a beszterczebányai, rozsnyói, szepesi, szombat- 
helyi és váczi székesegyházak műtárgyaival.

Nagyon értékes műkincseket bir e korszakból a pécsi székesegyház és 
a pannonhalmi főapátság ötvösművekben és egyházi öltönyökben.

Székesegyházaink között e kor építészetét s berendezését legfényesebben 
a szombathelyi van hivatva képviselni, melyet pontos felvételben s egyes 
műrészleteit gipszmásolatban bemutatni a mily jellemzőnek, kiállításunk fényé
nek emelése czéljából ép oly kívánatosnak tartjuk.

Kronológiai sorrendben e csoportban lehetne külön bemutatni a zsidó 
vallás hazai templomi szerelvényeit, a felkutatható régi ezüst vérteket és csen- 
gős tornyokat (kelekodes), thóra-táblákat és oszlopokat, thóra-mutatókat (jad), 
hétágu gyertyatartókat, perselyeket, hímzett függönyöket, thóra-öltözékeket, 
írott és nyomtatott thórákat, imakönyveket stb., melyek eddigelé kiállításain
kon egyátalán nem szerepeltek.

VII—VIII. A nemzeti fellendülés és alkotmányos élei kora (1825—1892). 
Ezen csoportba lennének beosztandók a hazai egyházi emlékek helyreállítá
sára vonatkozó tervek, kezdve a gyulafehérvári székesegyháztól, melyet 
dr. Haynald Lajos erdélyi püspök korában kezdett meg, továbbá a Simor János 
által restaurált győri Héderváry-kápolna, a lébényi, beszterczebányai, pannon
halmi, körmöczbányai, garamszentbenedeki, máriafalvi, bártfai, soproni Szent 
Mihály-templom, a pozsonyi s kassai dómok, az esztergomi Szent István- 
kápolna és főszékesegyház, a pécsi dóm, a budavári főtemplom, a zsámbéki 
prépostsági és jaáki apátsági templomokra vonatkozó tervek.

Ezzel kapcsolatban lenne feltüntethető a Magyar Tudományos Akadémia 
archaeologiai és a műemlékek országos bizottságának az egyházi műemlékek 
felkutatása, felvétele, megmentése, helyreállítása és ismertetése ügyében kifejtett 
tevékenysége.

A kisebb művészetek közül pedig gazdag sorozatban lehetne bemutatni 
egyházaink újabb felszerelését azon értékes műtárgyakban, melyekkel főpap
jaink (néhai Simor János a győri püspökséget és az esztergomi főegyházat, 
Ipolyi Arnold saját gyűjteményét, Császka György érsek, Dulánszky Nándor 
és Zalka János püspökök stb. székesegyházaikat és megyéjüket) templomaikat 
gazdagították. Hasonlóképen kiállíthatok lennének egyes plébánia templomaink 
újabb keletű stilszerü szerelvényei, minők a pécsi dóm, a pannonhalmi 
főmonostor, a lébényi és budapest-ferenczvárosi plébániatemplomok műbecsre 
nézve is értékes ötvösművei és egyházi öltönyei.

Ezen műalkotásokban nyilvánuló nemesebb Ízlés, az egyházi művésze
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teknek hazánkban újabban tapasztalt fellendülését bizonyltja, mint a középkori 
művészetek megértésének és tanulmányozásának gyümölcse, és méltán bemu
tatva, találó befejezését képezné az egyházi csoport általunk kontemplált kiállí
tásának.

Az egyházi csoporttal rokon csoportok. Az egyházi csoportnak itt fel
sorolt anyaga csupán az egyházi művészetekről fog teljes és hű képet nyúj
tani, mig az egyház és egyátalán a vallás hatását az oktatás, a tudomány, 
irodalom, nevelés stb. terén, a történelmi főcsoport más csoportjainak lesz 
feladata bemutatni saját interieurjeiben és kiállítandó tárgyainak sorozatában.

A nélkül, hogy elébe akarnánk vágni a többi csoportok tervezetének, 
épen azon érintkezési pontok alapján, melyekkel az egyházi csoport nehány 
más csoporttal összefüggésben van, nem találjuk feleslegesnek és czéltalannak 
a következő eszmék felvetését.

Az oktatásügy középkori bemutatása legczélszerübben lenne eszközöl
hető a hazai legrégibb tanitórend, a benczések iskolájának interieurszerü 
berendezésével, melyhez az anyagot nemcsak a szorosan vett oktatásra vonat
kozó emlékek, hanem — mert a középkori szerzetesek egyúttal koruknak jeles 
építészei, festői, szobrászai és ötvösei is voltak — a képzőművészet különféle 
ágait felölelő maradványok is képezhetnék. A tudományosság és irodalom 
gyakorlatában kifejtett munkásságuk színhelyét igen helyesen a »stuba scrip
toria« érzékíthetné meg, benne a könyvmásolók és miniatorok válogatott 
műveivel, melyek a hazai könyvkiállitás anyagából már jobbára ismeretesek.

Különös gond lenne fordítandó a kápolnán és kóruson kívül, a kolostori 
könyvtár, káptalan-terem és refektorium berendezésére, mely helyiségekben a 
szerzetesek napi élete lefolyt. Régi kolostorainkban még igen érdekes anyag 
lappang, mely e czélra értékesíthető lesz. Itt lennének kiállitandók a neveze
tesebb egyházi férfiak régi arczképei is, korszakok és a helyiségkivánta festői 
felfogás szerint csoportosítva.

A középkori szerzetesek még Árpád-kori kontemplativ életének vázolásá
hoz érdekes adalékot nyújtana a tihanyi úgynevezett remete-sziklalakások 
egyikének bemutatása, természetes nagyságban utánozva, mint azt Römer F. F. 
rajz kíséretében közzétette. (Arch. Köziem. V. köt. 138—175. lap.)

Ezenkívül a kolostor egy czellája kezdetleges bútorzatának utánzatával, 
mint interieur, egyúttal bennünket némikép kárpótolna a legrégibb profán 
magánlakások alig rekonstruálható képéért.

A történelmi főcsoport épületei. A történelmi főcsoport-bizottság program
jában kifejezésre jutott azon vezérelv, mely szerint a történelmi főcsoport 
anyagának befogadására tervezendő épületeknek a hazai építészet fejlődésének 
főbb mozzanatait ki kell fejezniük, hogy a bennük kiállítandó tárgyak méltó 
keretéül szolgáljanak, magából a dolog természetéből van levonva.

Ezen vezérelv alkalmazása azonban kizárja annak lehetőségét, hogy a 
történelmi főcsoport részére egyetlen nagyobbszabásu épület terveztessék és 
megköveteli, hogy e helyett több épületből álló csoportozat alkottassék, mely
nek egyes részein a különböző épitési korok és stílek (legalább a román, 
csúcsíves, renaissance és bárok), a mennyire a kiállítás czéljaira alkalmas
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alaptervezet azt megengedi, a méretekben, beosztásban egyaránt kifejezésre 
jussanak.

A tervelő építész nehéz feladata épen annak ügyes összeegyeztetésé
ben fog nyilvánulni, hogy a különböző Ízlések kívánta beosztás mellett, a 
történelmi kiállítás látogatottságának megfelelő közlekedési tér is biztosítva 
legyen.

A történelmi főcsoport felállításánál kontemplált kronológiai rendezés 
megköveteli továbbá azt, hogy az épületcsoport részei összefüggő és lehető 
könnyen áttekinthető egészet képezzenek. Csakis ezáltal leszen az egész épület- 
csoport útvesztő jellege minden kellemetlenségével elkerülhető. A történelmi 
főcsoport épületeiben terjedelmes és tágas helyiségekre lesz szükség, melyek 
egyfelől az interieurök beillesztésére, másfelől a sorozatok bemutatására s ezek 
mellett a közönség szabad mozgására alkalmasak.

Egyes részei az épületcsoportnak (minő például a csúcsíves kápolna, 
lovagterem stb.) úgy tervezendők, hogy kívülről is érvényre jussanak.

A »Széchenyi-sziget«-nek feltétlen kímélésére kijelölt részein kívül, a 
beépítés czéljából rendelkezésre álló területe az épületcsoport egyes részeinek 
nemcsak egy, hanem esetleg kétemeletü tervezését is tanácsolja nemcsak 
azért, hogy a történelmi főcsoport gazdag anyaga elférjen, de azért is, hogy 
méreteivel, mint a kiállítás egyik főcsoportja, már távolabbról is domináljon.

Végül nem mulaszthatjuk el nézeteinknek kifejezést adni a történelmi 
főcsoport épületeinek legmélyebben járó s igy legfontosabb kérdésére nézve 
is, hogy vájjon azok ideiglenes vagy végleges alkotás gyanánt terveztessenek 
és létesitessenek-e ?

Mig a pénzügyi tekinteten kívül alig hozható fel valamelyes elfogadható 
indok, mely ezen épületcsoportnak ideiglenes, tehát egyszerűen olcsóbbnak 
látszó létesítése mellett szólna, addig a végleges, állandó épület megalkotása 
érdekében több nézpont hí fel bennünket az újabb konszideráczióra.

A 200.000—400.000 forintnyi költséggel épített ideiglenes épületcsoport, 
daczára annak, hogy belül azon termek, csarnokok és egyéb helyiségek, 
melyek a műtárgyak befogadására fognak szolgálni, költséges módon, tüz- 
mentesen kell hogy terveztessenek, az ezen főcsoportban kiállítóknak, — kivált 
a külföldön — kiknek féltve őrzött kincseiktől hónapokra megválni valóban 
áldozat, nem fog nyújtani teljes megnyugvást.

Az ezredéves országos kiállítás jelenkori részében bármily nagyértékü 
anyag lesz kiállítva, az legnagyobb részében mégis pótolható; a történelmi 
főcsoportban ellenben csupa ritkaságok, közöttük mesés értékű unikumok 
lesznek felhalmozva, melyeket pótolni sohasem lehet, tehát épen azért még 
nagy áldozatok árán is óvni, védelmezni kell.

De magát az áldozatot is, mely az ideiglenes építkezésnél százezrekre 
rúg, oly nagynak találjuk, melynek — hogy ily nagyszabású épületcsoport 
pár havi használat után az anyag értékéért leromboltassék — megbirására 
valóban nem vagyunk elég gazdagok, nem s különösen az ezredéves orszá
gos kiállítás amúgy is felette csekély budgetjének terhére. Azonban, bár 
szegény nép is vagyunk, meg fogjuk bírni ezen összegnek — mint az első
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pályázati feltételekben eredetileg szintén hangsúlyozva volt — akár kétszeresét, 
ha ennek árán minden irányban megnyugvást nyújtó, teljesen tüzmentes, 
állandó épületcsoport jő létre, mely a kiállítás bezárása után ennek emlékére, 
tovább is kulturális czélra lesz fordítható.

Fő- és székvárosunkban még mindig égető hiányát érezzük oly — a 
külföldi központokban már létező — intézetnek, melyben mig egyfelől hazánk 
építészeti műemlékeiről a jellemző részletek, gyarló rajzok helyett gipszmáso
latban az építésznek, szobrásznak, festésznek, a műtörténésznek rendelkezé
sére állanak; másfelől kellő helyiség legyen váltakozó műtörténeti kiállításaink 
rendeltetésére.

Az ezredéves országos kiállítás alkalmából együvé szándékozzuk hordani 
a műveltségünk történetére vonatkozó emlékeket részint eredetiben, részint 
másolatban. Az eredeti példányok visszaadatnak tulajdonosaiknak ; a másolatok 
költségesen előállított gazdag sorozata pedig mindjárt magvát képezhetné ezen 
állandó gyűjteménynek, melyre régóta szükségünk van. Egy ily gyüjteménv- 
nyel kapcsolatban képzelhetjük csak hivatása magaslatán a műemlékek orszá
gos bizottságát, melynek nemcsak a hazai emlékek felkutatása és felvétele, 
hanem azoknak az idő viszontagságaival szemben biztosítása és stilszerü 
helyreállítása is feladatát képezi.

Az állandó építkezés szempontjából az idő rövidségének hangoztatása 
legfeljebb kifogásszámba mehet, kivált ha meggondoljuk, hogy a történelmi 
kiállítás épületcsoportjának végleges tervezését és kivitelét — a munka
felosztás elveit és a sikert tekintve — az építésben kidomborítandó különböző 
stílekben legjártasabb három-négy speczialista-épitészre keilend bízni, mert 
egy ember, bármily jeles építész legyen, ily többirányú feladatnak megfelelni 
úgysem képes. Ami ezen állandó épületcsoportot és annak költségeit illeti, a 
mennyiben hazai műemlékeink érdekében maradandó alkotásról van szó, tel
jesen indokolt lenne azt az ezredéves évforduló megünneplése alkalmából 
létesítendő alkotások közé felvenni és költségei fedezéséről törvényhozásilag 
külön gondoskodni.

*  -* *

A most egész terjedelmében ismertetett programból, a kivitel alkalmával 
elmaradtak a következő részek:

Az első szakasz, melyben a honfoglalás és vezérek korából a magyar 
ősvallásra vonatkozó emlékek bemutatását terveztem. Ennek oka a magyar 
mithologia hézagos voltában keresendő.

A mit a napfényre jött ősmagyar pogánykori leletekből konstatálni 
lehetett, azt a honfoglaláskori sirok tartalma érthetően beszélte el, t. i. a lovával 
eltemetett vitéz teljes hadi fölszereléséből következtethető meggyőződést, misze
rint a magyar vitéznek lóháton, fölfegyverkezve illik a Hadúr előtt a más
világon megjelennie, a hol az általa legyőzött ellenségek már várják őt, hogy 
neki szolgáljanak.
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Elhagytuk a mai hazánkban a honfoglalás előtt nemcsak létezett, de 
virágzott kereszténység ősi emlékeinek bemutatását is, mert a történelmi kiállítás 
átalános programjából az ország ezen állapotáról tanúságot tevő emlékek 
csoportja töröltetett.

A rekonstrukcziók kizáratván a kiállítás keretéből, ezzel a vezérek kora
beli fakápolnának — a minőt hittéritőink használtak — valamint a történeti 
tárgyú újabb képek és szobrok megalkotása is elejtetett.

A program II—VI. szakaszai lényegükben meghagyattak. Eltérés csak 
az anyag egy részétől történt, a mennyiben egyik-másik tárgy nem volt a 
kiállításra megszerezhető ; továbbá a csoportosítást illetőleg is tapasztalható volt 
némi eltérés, a mennyiben a többi csoportok befolyást gyakoroltak az egy
házira, s ennek, amazokhoz módosulnia kellett.

Végül elmaradt az utolsó (VII—VIII.) szakasz is, mert az ebbe szánt 
anyag legnagyobb része a jelenkori főcsoport keretébe Ion bevonva.

A programnak azon része, mely a történelmi főcsoport épületeinek 
állandó jelleggel leendő megalkotását indítványozta, a mit ma velünk együtt 
mindenki méltán fájlalhat — csak jámbor óhaj maradt. Pedig ez a mesteri 
módon alkotott épületcsoport, az ideiglenes szerkezetnél többet érdemelt. 
Méltó lett volna, hogy a millenniumi ünneplések mulékony mozzanatából 
kimagasló emlékül maradjon a késő unokákra.

Az egyházi csoport részletes programjának elfogadása után azonnal 
megindultak a kutatások és előmunkálatok.

Ő Felsége legmagasabb engedélye alapján, e sorok Írója jegyzékbe vette 
a bécsi császári és királyi udvari gyűjtemények, továbbá Bécsben egyes 
magánosok azon tárgyait, melyek magyar eredetüknél vagy vonatkozásuknál 
fogva az egyházi csoport fényének emelésére alkalmasak voltak.

A már előzetesen ismert anyagot, mely részben már eddigi kiállításain
kon szerepelt, vagy a szakirodalomban tárgyalva volt, tulajdonosok szerint 
lajstromozva, előkészítettem a bekérés czéljaira.

Kül- és belföldön utakat tettem a lappangó alkalmas emlékek felkutatá
sára. Ezen útjaim közül kiemelem római kiküldetésemet, mely az 1895. évi 
május hónapot teljesen igénybe vette. Kellő ajánlatokkal ellátva, Parocchi 
bíboros engedélyével átkutattam az örök város nevezetesebb templomainak 
kincstárait, de azokban — a vatikáni gyűjteményektől eltekintve — országos 
kiállításunkba illő emlékeket találnom nem sikerült. A franczia forradalom 
idején tűnt el a kincsek legnagyobb része.

A vatikáni levéltárban Árpád-házi királyaink nehány aranypecsétes ok
levelét, a könyvtárban pedig Hunyadi Mátyás remek breviáriumát jelöltem 
meg, mint olyanokat, melyek kiállításunk fényének emelésére alkalmasak.

Ezeken kivül lemásoltattam Lászay János (olaszosan Joannes Lazo) 
erdélyi főesperes fehérmárvány sírkövét gipszben, a ki a gyulafehérvári székes- 
egyház renaissance kapuját előkelő olasz mester által megalkottatta. Lászay 
főesperes hosszú ideig élt Rómában és a magyar pálosok tulajdonában volt 
»San Stefano Rotondo« nevű templomban temettetett el. Ott látható ma is 
sírköve, melyről a sikerült másolatot készíttettem.
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A hazai r. k. székesegyházak és templomok kincseinek bekérését, a 
történelmi főcsoport tiszteleti elnöke, Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás 
vette kezébe, a ki a főpapokhoz és szerzetes-rendek főnökeihez hazafias han
gon irt körlevelet intézett, felkérve őket a kiállításban való részvételre.

A külföldi egyházi kincstárak tulajdonosaihoz Csúszka György kalocsai 
érsek, mint az egyházi csoport lelkes elnöke intézett kérelmet és hatásköré
ben mindent elkövetett e csoport sikerének emelésére.

Szmrecsányi Pál szepesi püspök pedig, a kinek egyházmegyéjében igen 
sok középkori ötvösmű és öltöny kerülte el szerencsésen a háborús századok 
viszontagságait, hazafias érdeklődésével lehetővé tette, hogy a szepesi egyház
megye kincseiből gazdag sorozat jutott kiállításunkra.

Most, a mikor nyugodtan tekinthetünk vissza a kiállítás sikerére, be 
kell vallanom, hogy soha körülmények nem voltak kedvezőtlenebbek az egy
házi emlékek beszerzésére, mint épen az 1894 — 1896. években! Köteteket 
lehetne összeírnom a különböző alakban és módon felmerült nehézségekről, 
melyek megkezdett munkánknak útját vágni látszottak.

Sok körültekintésre és tapintatra volt szükségünk, hogy e nehézségeken 
győzedelmeskedjünk.

Akadtak mulatságos mozzanatok is. így például egyik plébános két 
Anjou-kori kelyhet, melyek egyike sem volt eddig kiállítva, s igy azokra kiváló 
súlyt fektettem, azon czímen tagadta meg, hogy ő azokat felváltva naponkint 
szokta használni. Hiába volt tanácsom, hogy kérjen a központból kölcsön 
más kelyheket, ő hajthatatlan maradt, okul hozván föl, hogy a központban 
fölös kelyhekkel nem rendelkeznek. A sok munka közt is találtam időt erről 
meggyőződni. Magam csomagoltattam neki össze két kelyhet pár sor kísére
tében, hogy tessék ezeket felváltva használni s a régi két érdekes műdarabot 
küldje be. A két Anjou-kori kehely itt volt kiállításunkon.

Azt hiszem, hogy a kik bármily — ne keressük most már, hogy minő — 
okból távol maradtak kiállításunkról, elmondhatják /mem az ezredéves orszá
gos kiállításéból, hanem a saját magunk dicsőségéből hiányzik valami«!

Kiváló súlyt helyeztem a győri és esztergomi kincstárak nagyértékü és 
ritka műbecsü emlékeinek megszerzésére. Egyik sem ment könnyen, de hála 
Istennek — a minek most az irányadó körök örülnek bizonyára legjobban — 
mindegyik kitett magáért.

A győri székesegyház kiállította Szent László királyunk XV. századi 
ezüst ereklyetartó szobrát (herma), a Bornemissza-féle gyöngyökből készült 
infuláját, mely egymaga egész vagyont ér, középkori kelyheiből egész soro
zatot, a remek antifonalét, mely nemcsak hazánkban, de külföldön is párját 
ritkítja stb.

Az esztergomi kincstár 67 válogatott darabbal vett részt a kiállításon, 
köztük a koronázási arany eskükereszttel a Suky-féle kehelylyel, mely egész 
monarchiánkban páratlan szép filigránzománczos m unka; a bizanczi zomán- 
czos ereklyetartó táblával, mely a kincstár legrégibb darabja; a kelyhek, 
urmutatók és remek miseruhák egész sorozatával, főpapi mellkeresztek
kel stb.
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Oda adta legféltve őrizettebb kincsét, Hunyadi Mátyás Kálváriáját is, 
mely eddig kiállitva sohasem volt.

Erre vonatkozólag érdemesnek tartom fölemlíteni, hogy 1873-ban a bécsi 
világkiállítás alkalmával nagyon szerették volna megkapni ezt a fényes műtár
gyat. Felhasználták ő Felsége nevét is, a kinek állítólag szintén óhajtásával 
találkozott volna, ha a főkáptalan kiállítja azt. Simor János prímás ilyformán 
válaszolt: »Ha ő Felsége kívánja látni a Kálváriát, azonnal személyesen föl
viszem Bécsbe, de — hozzátette — ha megtekintette, vissza is hozom azt 
magammal.«

Ezen bécsi história eleinte akadályul látszott szolgálni törekvéseimben. 
»Ha — mondogatták — Ő Felségének a boldogult prímás megtagadta a Kál
vária kiállítását, hogyan adhatjuk most mi azt óda ?«

»Nagyon egyszerű a válasz — felelém. — 1873-ban csak Bécsbe, a 
világkiállításra kérték: most az ország fővárosába, a honalapitás ezredéves 
ünnepére rendezett országos kiállításra kérjük. Ha Ő Felsége akkor állítólag 
érdeklődött: most nemcsak, hogy valóban érdeklődik, hanem ő járt legmaga
sabb példájával elől, legkegyelmesebben megengedvén, hogy a cs. és kir. 
udvari gyűjteményekből az összes magyar eredetű és vonatkozású emlékek 
szintén bemutathatok legyenek.«

»Az esztergomi főkáptalan is részt fog venni — mondották — sok becses 
tárgyával, de a Kálváriát, melynek nagy belértéke van, nem állíthatja ki.«

Ezen ellenvetést leküzdenem már könnyű munka volt. Kifejtettem, hogy 
ezt a műkincset Esztergomban távolról sem őrizik oly biztosan, mint mi fogjuk 
őriztetni. Külön vasúti kocsiban hozatjuk le Esztergomból, s a kiállítás egész 
tartama alatt éjjel-nappal a legmesszebb menő intézkedések tétetnek meg 
őrizésére. Nappal a kiállítási őrszemélyzet (beleértve a titkos rendőrt, tűz
oltót stb.), éjjel a csarnok körül fegyveres katonák fognak szolgálatot teljesí
teni. Külön szekrényben lesz elzárva, a szekrény kulcsa is lepecsételtetik, 
hogy a főkáptalan tudta és beleegyezése nélkül senki se nyúlhasson hozzá. 
Az üvegszekrény körül vasrács lesz alkalmazva, nehogy a látogatók tolongása 
közben valami baj érje. Ezenfelül egymillió forintra fogjuk biztosítani a kiállí
tás költségén, s a főkáptalan megbízottjának módot nyújtunk arra, hogy a 
kiállítás tartama alatt bármikor lerándulhasson Esztergomból a kikötött feltéte
lek megtartásának ellenőrizésére.

A garancziák és óvintézkedések ily mértékére senki sem volt azok közül 
elkészülve, a kiktől az engedély megadása függött.

Az általam — a kiállítás elnökének nevében — tett módozatok pontokba 
foglaltattak és elfogadtattak.

így jutott Hunyadi Mátyás arany Kálváriája az ezredéves országos kiállí
tásra, melynek kimagasló fénypontja, mint mondani szokás »clou de Vexpo- 
sition« volt. Az a tízezer forint, melybe ezen műkincsnek biztosítása a kiállítási 
alapnak került, bőségesen megtérült a kül- és belföld méltó áhítatában, melylyel 
a dicső nagy fejedelem ezen ereklyetárgyát az egész kiállítás tartama alatt 
a látogatók nagy tömegekben megcsodálták.

Fényes műdarabokkal vettek még részt a nyitrai székesegyház (a
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Bornemissza- és Forgách-féle arany kelyhekkel és a XIV. századi érdekes 
evangelisteriummal), a pannonhalmi főapátság pedig remek zománczos arany
szobrocskákkal megrakott ereklyetartóin és egyházi öltönyein kívül bemu
tatta szt. István alapitó oklevelét, mely eddig még soha kiállítva nem volt és 
a székesfehérvári miseruhának (koronázási palást) becses byssus-másolatát.

Nem volt könnyű dolog Kassa szab. kir. város közönségétől, mint 
patronustól megkapni a dóm kincseiből az általam ismert és kiválogatott mű
darabokat, melyek egyike-másika nemcsak Bécsben, de Párisban is ki volt 
már állítva. Eleinte mindenféle kifogásokkal éltek. A többi között azzal is, 
hogy a helyreállított dóm felszentelési ünnepére meghívott vendégeinek be
mutatni kívánnák az értékesebb szerelvényeket. Nehéz volt megértetnem az 
illetékes körökkel, hogy az ezredéves orsz. kiállításunkat mindert derék hazafi 
fel fogja keresni s igy a város által meghívandó vendégek is, kiknek ott lesz 
alkalmuk látni a dóm műkincseit. Persze most már büszke a város, hogy 
millenniumi nagy érmet Ítélt meg egyházi műtárgyaiért a nemzetközi ju ry !

Kalocsa készséggel átengedte értékes házi oltárkáját, mely több Ízben 
keltett figyelmet kiállításainkon, valamint ujabbkori egyházi ruháiból és sze
relvényeiből az érdekesebbeket; Eger, Gyulafehérvár, Vácz, Veszprém fölaján
lották, a mivel bírtak.

Még egy nevezetes emlékcsoportról kell szólanom, melynek fölfedezés 
számba menő kikutatását a szerencsés véletlennek köszönhetem. Értem a 
trencséni hajdani jezsuiták ujonczházának (domus probationis) közel száz 
darabra rugó egyházi kincseit. Hivatalos kiküldetésben (mint miniszteri biztos 
az érettségi vizsgálatok alkalmával) bukkantam a kegyesrendiek ottani házában 
ezen értékes tárgyakra. A jezsuita-stílnek megannyi nagybecsű emlékeit képezik 
a különböző ereklyetartók, egyházi edények, szerelvények és öltönyök, köztük 
a Madonna közel egy méter magas ezüst szobrával. A kegyesrendiek főnöke, 
Frank Ferencz készségesen adta beleegyezését az általam megjelölt tárgyak 
kiállításához, a mi által e korszakról sikerült képet nyújthattam egyházi csopor
tunkban.

A protestáns templomokban őrizett kultus-tárgyak megszerzése, a hit
községek szerint egymástól független »presbiterium«-ok miatt nehezebben 
ment. A püspökeikhez intézett felszólítások sikerrel nem kecsegtettek. A lel
készeket egyenkint kellett felkérnünk, a mi a kiállítandó anyagnak ismeretét 
feltételezte. Dicséret illeti hazafias lelkesedésüket, melylyel a nagy nemzeti 
feladat megoldásánál közreműködtek. Igen érdekes és értékes csoport került 
az ő gondosan őrizett kincseikből is együvé, melyet magyar zamat jellemez 
ötvösműveiken épúgy, mint történeti becsű hímzéseiken.

A zsidó hitközségek sem maradtak hátra búzgóságukkal. Azon szekrény, 
melyet tárgyaikkal megtöltöttünk, méltán keltett érdeklődést. A tárgyak fel
kutatása körül az »Egyenlőség« czímü lap szerkesztősége érdemeket szerzett.

Itt kell megemlékeznem azon egyházi emlékekről, melyeket, igyekezetünk 
daczára, a mi főcsoportunk számára megszereznünk nem sikerült.

Első helyen említem a horvát-szlavon katholikus és görög-keleti templo
mok kincseit. Miként a fönnebb adott programból kitűnik, ezeknek is a tör-
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ténelmi kiállításban volt helyük biztosítva. Nemcsak a katholikus egyházak 
kincseit, hanem a görög-keleti püspökségek és kolostorok értékes műtárgyait 
is ugyanazon keretben óhajtottam csoportosítani, a hova a Szt.-István koro
nája alá való tartozás állami nagy elvénél fogva joggal tartoznak. A szerb 
kolostorok kincsei számára külön kápolnát terveztem berendezni, ez azon
ban nem sikerült. Nem pedig azért, mert Horvát-Szlavonország jelenkori 
kiállítása keretében külön műcsarnokot s abban régiségeiből külön retrospek
tiv kiállítást rendezett. Ez volt a kisebb rossz, mintha történeti emlékekkel az 
ezredéves kiállításról teljesen távol maradtak volna.

Tárgyalásom folyamán mindezen egyházi kincseket — ámbár külön voltak 
bemutatva — röviden szintén ismertetni fogom, mert különben méltatásuk
ról nem gondoskodnék senki.

Nem kaphattuk meg továbbá azon fényes egyházi ötvösműveket, melye
ket valaha Nagy Lajos királyunk az aacheni dóm mellé épített magyar kápol
nájának ajándékozott. Az 1884-ben rendezett ötvösműkiállitás szerencsésebb 
volt, onnét ezen nevezetes magyar ereklyék nem hiányoztak. Hogy újra meg
kapjuk, fáradozásaink sikertelenek maradtak.

Ugyanígy jártunk a mária-czelli kincsekkel is, melyek szintén ki voltak 
nálunk 1884-ben állítva s daczára annak, hogy a rend apátja nekem sze
mélyesen megígérte újbóli átengedését, az Ígéret csak Ígéret maradt.

Nehezen nélkülöztük a pozsonyi társasegyház ritka becsű ötvösműveit is, 
melyek középkori egyházi szerelvényeink 'sorozatának fényét méltán hivatva 
lettek volna emelni, a hogy például a Mária Terézia királynő által a székes- 
fehérvári székesegyháznak ajándékozott ezüst ereklyetartó (Szt.-István hermája) 
kár, hogy be nem küldetett. Igaz, hogy ezen ötvösmű múlt századi alkotás, 
de fényes dokumentálása lett volna a dicső emlékű királynő liberalitásá- 
nak, melylyelaz általa alapított püspökséget kitüntette. 1884-ben ezen ereklye
tartó is ott volt az ötvösmű-kiállitáson.

Mindenkinek méltán feltűnhetett, hogy az erdélyi szászok templomi kin
cseiből édeskevés volt kiállítva s a mit átengedtek, az is a Hann Sebestyén 
által készített ötvösműveket leszámítva, műbecsére nézve jelentéktelen volt.

Pedig a brassói, nagy-szebeni, nagydisznódi, segesvári, medgyesi stb. 
templomaikban, melyek még a reforrnáczió előtti időből valók, egész sorozatot 
őriznek a katholikus eredetű egyházi szerelvényekből. E tárgyak fönmaradásu- 
kat annak köszönhetik, hogy a szászok még ezen század közepén, sőt itt-ott azon 
túl is a katholikus templomi öltönyökben úgynevezett száraz miséket (missa 
sicca) mondottak, melyből a mise lényeges részét a canon-t kihagyták. Erre 
a gyakorlatra az vezette őket, hogy a régi katholikus alapítványok kamatait 
csak úgy vehették föl, ha az alapítók szándékának eleget tettek. Az ő fel
fogásuk megelégedett azzal, hogy a mise elő- és utóimáit, annak lényege 
nélkül elmondották a régi katholikus öltözetekbe öltözve.

Meg lehettünk volna elégedve, ha kiállításunkon csak annyit mutattak 
volna be középkori egyházi szerelvényeikből, mint az 1885-iki nürnbergi ötvös- 
műkiállitáson; Mátyás-kori miseruháikból pedig csak a brassóiakat és nagy
szebenieket engedték volna át.
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Nem folytatom tovább. Ideje, hogy áttérjek a kiállítva volt egyházi 
emlékek korszakok szerinti méltatására. Minden egyes darabra kiterjeszkednem 
a hely szűke sem engedi, meg az olvasó türelmével is visszaélnék. A ki 
azonban csak futó pillantást is vetett a történelmi kiállítás egyházi csoport
jára, be kell ismernie, hogy nemcsak belértékénél, de történeti és művészi 
becsénél fogva is ez a csoport képezte a fénypontot, mely körül a többi 
tárgyak sugarak gyanánt csoportosultak. Ez volt czélom az emlékek össze
gyűjtésében és rendezésében is. A vallás mindenkor igazi ápolója volt a mű
vészeteknek, melyeket a legmagasztosabb eszmék szolgálatára felavatott. Az 
egyház nem kiméit soha sem fáradságot, sem áldozatot, hogy Isten dicsőségére, 
az Úr háza fényének emelésére igénybe vegye a művészi kezek legremekebb 
alkotásait. Felkarolta, ápolta, megszentelte a művészetek minden ágát s ez által is 
a kultúra terjesztője volt. Ezen eszme domborodott ki a történelmi kiállítás 
egyházi csoportjában. A vallás érdemeit, melyeket egy ezredéven át hazánkban 
e téren is szerzett, el kell ismernie mindenkinek, a ki egyházi kincseink 
fényének sugarainál ez emlékekből olvasni akart és tudott.

Á r p á d - k o r i  e m l é k e i n k .

Az a kis kápolna, melyet a jaáki apátsági templom fényes kapujával 
ékesítve, Árpád-kori emlékeink befogadására építettünk, sokkal kisebb terjedelmű 
volt, hogysem abban elhelyezhettük volna mindazt, a mit sok százados viszon
tagságaink közepette megőriznünk sikerült.

Az Árpád-kori építő művészet emlékei csaknem mind kiszorultak a kápolna 
mellé épített keresztfolyosóba.

Az egyházi kincsek között belértékére és műtörténeti nevezetességére 
nézve kétségtelenül első helyen említendő fel az esztergomi főegyház kincs
tárának legrégibb műdarabja, azon ereklyetartó-tábla (lipsanotheca) melyet 
sikerült másolatban (1 . ábra *) itt bemutatunk.

Egy hossznégyszögü deszkára fölszegezett aranyozott ezüstlapon, melynek 
közepe kettős kereszt alakra ki van vágva, a legfinomabb bizánczi zománcz- 
czal (email cloisonne) három csoportba osztva, ugyanannyi jelenetet látunk. 
A sorrend alulról kezdődik. Krisztus összekötözött kezekkel egy római katona 
és a zsidó főpap között lépdel; görög nyelvű felirata szerint »a keresztre menő« 
Megváltót ábrázolja e jelenet. A másik csoportozat az Üdvözítő holttestének 
levételét, illetve a görög felírás szeint »a szögek kiszedésé«-t tünteti elénk. 
Arimateai József létrán állva, lebocsátja Krisztus testét a keresztről, annak 1

1 Az itt közölt ábrákra nézve meg kell jegyeznem, hogy azokat a szakirodalomban eddig 
használt készletből válogattam ki. Az ezredéves orsz. kiállítás történeti főcsoportjában a Gerlach 
és Schenk kiadőczég által eszközölt új felvételek a »Magyarország történeti emlékei az ezredéves 
országos kiállításon 1896« czírnii sajtó alatt levő díszmunka számára kizárólagos joggal készül
vén, ezekből tanulmányom számára illusztrácziókat nem volt módomban megszerezhetni. Ez 
okból kénytelen voltam megelégedni a régi ábrákkal, melyek közül, ha egyik-másik nem is felel 
meg a magasabb igényeknek, mindannyi a nagj'közönség tájékoztatására teljesen alkalmas.
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i. ábra. Bizanczi ereklyetartó-tábla, az esztergomi főegyház kincstárából.

M a t l e k o v it s  : Mag3-arország az ezredik évben. V. 34
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tövében álló édes anyja, a boldogságos Szűz felé. A kereszt másik oldalán 
Jézus kedves tanítványa szent János siránkozik s ennek lábánál egy kisebb alak a 
szögek kihúzásán fáradozik.

A középső mezőben Krisztus keresztjéből egy darabka volt eredetileg 
befoglalva abba a sötét színű fába, mely a szentföldről, valószínűleg az olaj
fák hegyéről származik s a kettős kereszt idomúlag kivágott érczlemez alatt 
látható. Nem tehetjük ugyanis föl, hogy ez a sötét színű fa a szent kereszt 
része. Ennek ellene mond egyfelől a darab szokatlan nagysága, másfelől pedig 
annak színe. Úgylátszik, hogy a tulajdonképeni ereklye a kereszt karjainak 
találkozási pontján volt befoglalva, de onnét később elveszett.

A kereszt mellett Nagy Konstantinus császár és neje Helena állanak 
melléjegyzett neveikkel. Említésre méltó, hogy Helena ruháján hegyes pajzs
idomban szintén előfordul a kereszt alakja, melylyel a művész jelezni kívánta, 
miszerint a szent keresztet szt. Helénának sikerült megtalálnia.

A felső mezőben két angyalt látunk, a mint tekintetükkel a kereszten 
csüngnek s taglejtéseikkel áhítatot fejeznek ki.

Az egész képcsoportnak magyarázata a következő: e tábla azon szent 
keresztből tartalmaz ereklyét, melyre megfeszítés czéljából Krisztust vitték, 
melyen ő függött s melyről levétetett; ugyanezen keresztet Nagy Konstanti
nus neje Helena találta meg.

Táblánknak nevezetességét a bizánczi zománczok képezik, melyeknél az 
egyes színeket és az alakok körvonalait finom fémszálak képezik, megannyi 
rekeszeket képezve, mely rekeszek a zománczot tartalmazzák. Innét reke- 
szes zománcznak {email cloisonne) is szokás nevezni, hazájától pedig, a hol 
ezen díszítési technika páratlan tökélylyel fejlődött ki, bizánczi zománcznak 
hivatik.

Hasonlóan zománczozott lemezek vannak a magyar szent koronán is, 
valamint a Constaninus Monomachos-féle korona részletei is ilyenek, melyeket 
Nyitra-Ivánkán találtak, s jelenleg ezek a Magyar Nemzeti Múzeumban őriztetnek.

Különbség csak abban tapasztalható, hogy e koronák részletei kisebb 
zománczozott lemezekből állanak s minden alak külön készült; az esztergomi 
ereklyetartó-táblának összes alakjai azonban egyetlen lemezen vannak 
zománczozva.

Ki kell emelnem az alakok mesteri arczkifejezését, az öltönyök dús 
színpompáját, a mi igen gyakorlott XI. századi bizánczi ötvös kezére vall.

A zománczos lemez kerete aranyozott ezüstből készült. A mór befolyás
ról tanúskodó fonadék-díszitmények között Krisztus, a boldogságos Szűz, 
Szt. Tivadar, Szt. Demeter, Szt. Bazil és Szt. Miklós domborképei (a két 
hiányzó alak valószínűleg sz. János apostol és Szt. György mellképe volt), 
mintegy másfél századdal későbbi keleti ötvös munkája.

Táblánk hátlapját ma egy XVI. századi selyemszövet borítja ; némelyek 
szerint eredetileg evangeliumos könyv táblája volt. Én a görög szertartásu 
templomokban ma is használt és csókolásra nyújtani szokott ereklyetartónak 
vélem, mely keletről jutott hazánkba.

Az esztergomi főegyház kincsei között Kntassy János érsek (f 1601)
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hagyatékából került. A régi leltári adat igy Írja le : »Ezüst lemezekkel bevont 
négyszögü tábla, Constantinus és Helena képeivel és görög feliratokkal el
látva, melybe az Úr keresztjének részecskéje van foglalva. E tábla 1190-ben 
készült.« A leltárnak az évszáma, mint készítési időre vonatkozó adata két
ségtelenül téves. A zománczos lap a XI. századból való, de keretének készítése

2 . ábra. Szent István erszénye. Élűiről.

a XII. század végére, vagy a XIII. század elejére tehető. Már több kiállításon 
szerepelt. Be volt mutatva a bécsi 1873. évi világkiállításon, valamint 1876-ban 
Budapesten, az árvízkárosultak javára rendezett történeti mű- és ipari kiállí
táson is.

Ugyanezen időből való Szt. István királyunk házi sapkájának érdekes
34*
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selyem szövete, melyet a bécsi kapuczinusok kolostora állított ki. A szövet 
világos cseresnyeszinü, mely a középkorban ismert bibor színnek (purpur) 
egyik árnyalata. Gazdag aranyhimzetü lombozatai között egy-egy madarat is 
látunk szintén aranyszálakkal kivarrva. A kolostorban őrizett történeti adatok 
szerint II. Mátyás király és neje Anna királyné ajándékozta a bécsi kapuczi-

3 . á b r a .  S z e n t  I s t v á n  e r s z é n y e .  Hátulról.

nusoknak. Egy ezüst foglalatú, tizenkét szögű kristályedénykében őriztetik, 
mely négy medvetalpas lábon áll, tetején pedig az angyali üdvözlet (Annun
tiatio) ábrázoltatik. Maga az edény a XV. századból való.

Szent István királyunktól származtatja a hagyomány a bécsi kapuczinu
sok egy másik nem kevésbbé becses emléktárgyát, azt a pompás himzetü
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erszényt (bursa), melynek elő- és hátlapját 2 . és 3. ábráinkon rajzban adjuk. 
Előlapján cherubok közt angyaloktól, Izaias prófétától és Sz. Miklóstól 
környezve, Krisztus finom himzetü képét látjuk. A reávarott gyöngysorok^ 
valamint a szélein levő rojt későbbi eredetű.

Az erszény hátlapjának az előbbitől teljesen elütő jellege van. A sok
színű hímzés ezen ó-szláv nyelvű felirat kereteléseül szolgál: »Áldásod legyen 
velünk most és mind örökké.« A bursa szélén pedig két sorba osztva a 
6 6 -dik zsoltárból a következő szavakat olvassuk: »Könyörüljön rajtunk az 
Isten, és áldjon meg minket; derítse reánk arczát és könyörüljön rajtunk.«

A hímzett képekkel borított szövet a XI. századból, a feliratos a XII. 
századból való; tehát az erszény egyik része Szt. István korával egyező, mig 
a másik fele későbbi, s igy az erszény átalakítását bizonyítja. Úgy látszik, 
hogy a feliratos szövet alkalmazásakor körülvágták a régibb szövetet, s akkor 
a pompásan hímzett képek megcsonkittattak.

Megemlítendő, hogy ezen erszényt is II. Mátyás király és neje Anna 
királyné ajándékozták a bécsi kapuczinus kolostornak.

Közérdeklődés tárgya volt az Árpád-kori emlékek között a pannonhalmi 
főmonostor által kiállított byssus-szövet, mely a mai koronázási palástnak 
összes hímzett alakjait és feliratait színekkel festve ábrázolja.

Mielőtt magáról erről a pókhálóhoz hasonló fátyolszerü szövetről szól
nék, okvetetlenül szükséges a koronázási palástról egyet-mást elmondanom.

A királyaink koronázásánál évszázadok óta használatban levő u. n. 
»Szent István-palást« eredetileg miseruha volt, melyet az első apostoli király 
és neje a székesfehérvári templom számára készíttetett és annak ajándéko
zott. Ezen történeti adat nagy betűkkel hímezve magán a paláston olvasható: 
»Anno incarnacionis xpi (Christi) M XXXI indictione XIIII a Stephano rege et 
Gisla regina casula hec operata et data ecclesiae Sanctae Mariae sitae in 
civitate Alba« (Krisztus megtestesülésének 1031-dik évében, a XlIII-dik indic- 
tióban, István király és Gizella királyné által ezen miseruha a Fehérvár 
városában levő Sz. Mária templom számára készült és adományoztatott).

Selyemszövete szederjes színű, a mi a középkori biborszínnek (purpur) 
egyik árnyalata volt, apró négylevelü rozettekkel és csillagokkal mustrázva. 
A reáhímzett alakok oly mennyiségben fordulnak elő rajta, hogy e pazar 
hímzéstől a selyem alapszíne csak helylyel-közzel vehető ki.

Nem czélom itt tüzetesen Írni le a reá hímzett alakokat és magyaráz- 
gatni azok értelmét. Átalán csak annyit jegyzek meg, hogy Krisztus több
ször, továbbá a boldogságos Szűz alakja meg egyszer fordul elő próféták, 
apostolok, szentek és angyaloktól környezve.

Bennünket különösen az érdekel, hogy rajta van a miseruha ajándéko
zóinak, István királynak és Gizella királynénak is a képe neveikkel; közéjük 
foglalva név nélkül, úgy látszik az első magyar királyfi, Szt. Imre mellképét 
hímezték reá.

A ki ennek a fényes egyházi öltönynek a rajzát tervezte, az kétség
telenül elsőrangú művész volt.
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Hát még a hímzés művészi kivitele! Az összes alakok és feliratok a 
szöveten keresztül vont finom hajszál vékony arany fémszállal vannak 
hímezve. Ehhez fogható, évszámmal ellátott egyházi öltönyt egész Európában 
hiában keresünk. A feliratban a királyné neve határozottan arra utal bennün
ket, hogy ő maga is részt vett a hímzés készítésének nagy munkájában, mely 
elég dolgot adott udvarhölgyeinek, vagy a veszprémvölgyi görög apáczák- 
nak, mint a hogy műtörténeti íróink közül többen a kivitelt ez utóbbiaknak 
és a királynénak tulajdonítják.

A miseruha XI. századi alakja — mint ismeretes — harangidomu volt, 
fönt nyílással, melyen át a pap fejét kidughatta s az egész testét befedő 
ruhát (innét a »casa« =  sátor szóból casula) két vállán redőkbe szedte. Ilyen 
harangalaku volt a székesfehérvári casula is, mely egy ideig a szent-István 
által épített hires bazilikának fejedelmi fölszerelései és öltönyei között szerepelt.

Nem tudni mikor, de kétségtelenül még az Árpád-házi királyok korában 
alakították át palásttá oly formán, hogy elől hosszában felvágták s egy rész
letet — mint az elől hímzett képek megcsonkított része bizonyítja — el is 
távolították belőle, hogy kiterjesztett félkör alakú palásttá idomítsák. Hogy 
valóban az Árpád-házi királyok korában történt meg ezen átalakítás, bizony
ságul szolgál a reá alkalmazott gallér hímzésének stílje, mely határozottan 
erre ez időre vall.

A pannonhalmi benczés-kolostornak Mária Terézia királynő ajándékozta 
azt a fátyolszerü úgynevezett byssus-szövetet, melyen a mai koronázási palást 
képei és feliratai színekkel festve ábrázoltatnak.

Bock Ferencz aacheni kanonok, a középkori szövetek kiváló ismerője, 
azon nézetének adott művében kifejezést, hogy e byssus-szövet Gizella 
királynénak és társainak mintául szolgált az eredeti miseruha hímzésénél.

Ezen nézet tartotta magát mindekkorig. A művészettörténeti kongresszus 
tagjai közül sokan érdeklődtek tárgyunk iránt. Beható megbeszélés anyagát 
képezte Bock ismeretes nézete. Különösen feltűntek a rajzbeli gyarlóságok és 
érthetetlenségek, melyek semmiképen sem alkalmasak arra, hogy azok után 
oly tökéletes műdarab készüljön, a minő a székesfehérvári miseruha. Hisz a 
mintának szabad ugyan vázlatosnak is lenni, de érthetetlennek soha. Ilyen 
minta után tökéletes alkotást ki várhatna ? Ez ingatta meg a Bock-féle véle
ményben való hitet. Az én nézetem szerint sokkal valószínűbb, hogy ez a 
byssus-szövet régi másolata az eredetinek. Talán épen akkor készült, a mikor 
a miseruhát palásttá átalakították s először ezen kisérlették meg az átalakítást.

Mondanom is felesleges, hogy ezen esetben is oly emléknek tekinthetjük 
a másolatot, mely nemcsak sok százados koránál fogva, hanem anyagát és 
méreteit tekintve is, egyaránt becses, műtörténeti szempontokból kiváló darab.

A zágrábi dóm kincstárából két nevezetes Árpád-kori műtárgy volt 
kiállítva, melyekről itt, habár röviden is, meg kell emlékeznem.

Az egyik egy igen értékes könyvtábla, elefántcsontból. A négyszögalaku 
tábla négy lemezből van összeillesztve s összesen nyolcz képcsoport látható 
rajta domborműben, úgymint: 1. Az angyali üdvözlet. 2. Krisztus születése. 
3. Krisztus megkereszteltetése. 4. Urunk szineváltozása. 5. Szent Péter lábai
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nak megmosása és az utolsó vacsora. 6 . Krisztus elfogatása és kereszthalála. 
7. A szent asszonyok Krisztus sírjánál. 8 . Jézus mennybemenetele.

A képek kompozicziója és a kezelésben nyilvánuló darabosság tuczat- 
munkának minősitik ugyan ezen faragványokat, de azért — tekintve X—XI. 
századi korukat — ma archaeologiai szempontból kiváló értéket képviselnek. 
Úgy látszik, itáliai vagy dalmát iskolából került ki e faragványok mestere, mig 
a tábla kerete a XVII. századból származik.

Reánk magyarokra nézve, sokkal becsesebb ezen könyvtáblánál a másik 
Árpád-kori emlék, melyet szintén a zágrábi dóm mutatott be kiállításunkon. 
Értem a szent László király palástjából készült miseruhát, melyet foszlányai 
daczára többre becsülünk sok más értékes műtárgynál.

Ez is harangalaku miseruha, melyből a durva kék bélésen csak részle
teiben maradt fönn a sötétkék selyem eredeti szövete. Mustrája hatszögü 
keretelésben növénydíszitményeket ábrázol. Az ily mustrák régi leltárainkban 
»pallia scutata« név alatt fordulnak elő. Kétség nem férhet hozzá, hogy valaha 
szent László királyé lehetett, mert a szövet a XI. századi szicziliai műhelyek 
egyikéből került ki.

A mi azonban a reá varrott két koronás alakot ábrázoló hímzést és a 
LADIZL’REG (azaz Ladislai regis, László királyé) feliratot illeti, mely utóbbi 
aranyszálakkal vörös selyemszöveten van kivarrva, ezen részletek a XIII. 
századból látszanak származni s valószínűleg a királyi palástnak miseruhává 
történt átalakítási korából valók.

Azon kérdésre, hogy miként került szent László király palástja Zágrábba, 
igen egyszerű és könnyű a felelet. A zágrábi püspökséget szent László király 
alapította s igy eléggé érthető, hogy a szent királynak, mint alapitónak, 
ereklyeszámba menő palástját kegyelettel szerezték és őrizték meg a horvátok. 
A zágrábi dóm régi leltárai közül már a XV. századból említi egyik »a szent 
László palástjából készült féketeszinü miseruhá«-t. Feketének nem annyira 
tévedésből, mint azért mondja, mert a szövet kék színe annyira sötét, hogy 
tüzetes vizsgálat nélkül bátran feketének is beillik.

Történelmi kiállításunk egyik legérdekesebb műdarabja, mely a hazafiak 
és külföldiek figyelmét egyenlő mértékben lekötötte, az esztergomi főegyház 
kincstárából átengedett koronázási eskü-kereszt volt. Nevét onnan vette, hogy 
királyaink koronáztatásuk alkalmával erre a keresztre teszik le az alkotmányos 
esküt. Alakját tekintve, a XI—XII. századra tehetjük keletkezése korát. 
Nagyobb változtatások nélkül csak felsőrésze (4. ábra.) maradt reánk; szára, 
gombja és talpa 1634-ben történt átalakításakor újból készült.

A színarany kereszt valóban mestermű. Előlapját gazdag filigrán ékít
mények között gyöngyök és drágakövek (szafirok, smaragdok, gyémántok, 
rubinok és ametisztek) díszítik. Közepéről a négyes karély idomú mezőről 
eltűnt az eredeti ékités s ennek helyét újabb, zománczozott lemezű kristály 
keresztecske foglalja el, mely valószínűleg a szent keresztből vett egy kis 
ereklyét tartalmazott. Hátlapján a filigránékités egyszerűbb, s a kereszt négy 
végén kerek medaillonszerü kapszulát látunk, melyek szintén ereklyék befo
gadására szolgáltak. A keresztkarok találkozási pontján hátul is négyes karély
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alakú arany lemezen Magyország védő-asszonyának, a bold. Szűznek álló dom- 
borképe van alkalmazva, zománczozott virágok és sugarak között

REGINA COELI PATRONA HUNGÁRIÁÉ
__ (Mennyország királynéja, Magyarország védő-asszonya)

felirattal. A kereszt karjainak előlapjáról és hátlapjáról egy-egy részletet adunk 
itt (5 . és 6 . ábra) rajzban természetes nagyságban.

Eredeti szára, gombja és talpa az idők viszontagságai között elpusz
tulván, 1634-ben újakkal pótoltattak. Régi talpáról megmaradt azonban három 
filigrános, gyöngyökkel gazdagon kirakott lemez, melyeket az új talp díszíté
sére ismét felhasználtak. Ezen lemezek fogalmat nyújtanak a kereszt elpusztult 
többi részének gazdagságáról. A XVII. században készült új részletek áttetsző 
zománczczal (email translucide) vannak ékítve s a talpon a kínszenvedés 
eszközei, IHS és MRA monogramok ábrázolvák.

Az esztergomi főegyház kincstárának 1551-ik évben szerkesztett leltárá
ban találjuk legelőször rövid leírását; az 1604-iki inventárium már bőveb
ben emlékezik róla, megemlítvén azt is, hogy nyolcz gyöngy és kövecske 
hiányzik keresztünkről és a Krisztus szentkeresztjéből való ereklye fölött a 
zafír el van törve.

Az 1654-iki leltárban olvassuk először felőle, hogy szt. István király 
ajándékának tartják, »melyre Magyarország királyai koronázás alkalmával 
esküdni szoktak«. Ezen késő kori leltár adata az archaeologusoknak nem lehet 
irányadó. Tudjuk ugyanis, hogy a kegyeletes hagyomány sokkal későbbi ere
detű tárgyakat is szt. Istvánnak szokott tulajdonítani. Odonszerü templomainkat, 
legyenek bár a csúcsíves stil korából, szt. István által épülteknek hireszteli 
a szájhagyomány. A koronázási eskükeresztről többet nem lehet mondanunk 
mint azt, hogy a XI—XII. századból származik s valószínűleg nyugati, talán 
augsburgi ötvösmű.

Ugyancsak a XI—XII. századokból egész sorozat templomi kereszt volt 
kiállításunkon bemutatva, melyek részint oltár-, részint mint hordozható (kör
meneti) keresztek használtattak. A Magyar Nemzeti Muzeum három keresztje 
közül az egyik fából készült s aranyozott vörösrézzel van bevonva. Krisztus 
felfeszitett alakján kívül a bold. Szűz primitiv alakját is látjuk rajta. A másik 
kereszt szíjfonadékszerü díszítéssel van borítva s gömbben végződött alul, de 
ezen gömbnek csak egy része maradt főn. A harmadik kereszt minden végén 
gomb van s ezen kívül alul tok is, melybe a nyelet erősítették.

A budapesti kegyesrendüek egy legallyazott fához hasonló aranyozott 
réz keresztet és a Megváltónak fölfeszitett alakját, vörösrézből állították ki‘ 
Ez utóbbin a limogesi zománczok hirdetik, hogy fényes kivitelű keresztet 
ékíthetett valaha.

Gróf Andrássy Géza gyűjteményéből szintén egy aranyozott bronzkereszt 
volt kiállítva, melynek végein az áttört keretek eredetileg drágakő befogadására 
szolgálhattak.

A Felsőmagyarországi Múzeum-egylet bronzkeresztje, melyen a fölfeszitett 
Krisztus alakján kívül bekarczolt ékítmények, a bold. Szűz és szent János
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apostol alakjai láthatók, a most említetteknél körülbelül száz évvel fiatalabb. 
Ez is körmeneti kereszt volt.

Hasonlóképen érdekes sorozatot mutattunk be a bronzból készült mell
keresztekből {crux pectoralis), minőket nemcsak a főpapok, de a laikusok is 
szoktak lánczon vagy zsinóron csüngve nyakukon viselni. Ezek többnyire 
felnyitható szerkezetűek s belsejük ereklyék tartására szolgált. Halálozás 
esetén tulajdonosaikkal temették el és sok száz év múlva sírjaikból kerül
nek elő.

Legrégibbnek az egri liczeum bonz-mellkeresztje látszik, melyen a bold. 
Szűz kiterjesztett karokkal imádkozó alakja négy felismerhetlen mellkép (talán 
az evangélisták jelvényei) között domborműben van ábrázolva. Ez tulajdon
képen egy X. századi mellkeresztnek a hátlapja, mert előlapján mindenesetre 
Krisztus fölfeszitett domborképe volt. Épen ilyen mellkereszt van Despinits 
Péter dr. birtokában szintén bronzból a X—XI. századból.

Bartalos Gyula egri főegyházmegyei áldozár is állított ki egyet, de ennek 
alakja (a kereszt végei félkörnek) a mai püspöki mellkeresztekéhez hasonló.

Itt van helyén röviden fölemlítenem, hogy az Árpád-kori kereszteken 
Krisztust nem naturalisztikusan zárt szemekkel, halva, lecsüngő karokkal, egy
másra helyezett lábakkal és fején töviskoronával ábrázolták, mint ez manap 
szokás. Az Üdvözítő kereszthalálát a halál feletti győzelem kifejezésére esz
ményi módon érzékitették meg a román korban élt művészek. Nyitott szemek
kel, rendszerint koronával a fején, mint királyt kifeszitett karokkal, egymásmellé 
helyezett lábakkal ábrázolták, testét ágyéka körül pedig térdig érő öltöny fedi. 
Lábai alatt többnyire kis polczot {suppedaneum) látunk, sőt néha az első 
ember, Ádám fejét, ezzel is jelezni kívánták a Megváltónak az emberiség 
bűneiért magára vállalt csúfos kereszthalála okát, az ősszülők bűnbeesését. 
Anatómiai hűséget hiában keresünk az Árpád-kori zömök aránytalan alakok
ban. Nagyobb súlyt helyeztek ehelyett a kor mesterei az arczkifejezésben rejlő 
vallásosságra, mely áhítatot van hivatva gerjeszteni a szemlélőkben.

Az egyházi csoportban volt még néhány érdekes templomi tárgy, melyek 
méltó figyelmet keltettek. így például a Nemzeti Muzeum által kiállított bronz 
talpas gömb, melynek lyukakkal áttört felső része, fel is nyitható. Alig talál
kozik, a ki ezen eszköznek rendeltetését — magyarázat nélkül — sejthetné. 
Nem más ez, mint kézmelegitő {pomum calefactorium), melybe megmelegitett 
golyót helyeztek és a pap ilyennél melengette kezeit tél idején. Rómában, 
a szent Péter-templom kincstárában egy igen díszesen ékített ilyen kézmele- 
gitőt őriznek, melynél a mienk sokkal szerényebb ugyan, de régibb keletű.

Nálunk szintén ritkaság számba mennek a templomi tömjénezők (thuri- 
bulum). Az Árpádok korából tudtommal csak egyet ismerünk, mely a szeged- 
csorvai pusztán jött pár év előtt napfényre. A bronzból készült eszköznek 
(7. ábra) csak gömbje maradt fönn, melynek áttört födele lombozatok között 
madarakat ábrázol. A tömjénező fogóját képező felsőrésze és négy láncza 
elpusztult.

A templomi gyertyatartók közül fölemlítendő az Erdélyi Muzem-Egyleté, 
mely — mint a román-kori gyertyatartók átalán — alacsony alakú és griff-
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madarat ábrázol. A gyertya feltüzésére való tányérkát a belőle kiálló tövissel a 
griff hátán hordja.

A Nemzeti Múzeumból szintén volt egy bronz gyertyatartó-részlet (láb) 
bemutatva, melynek jellemző áttörő lomb ékitésén kívül jelképes érteményü 
szörnyállatok futnak a gyertya világától lefelé, az igazság világosságától 
menekülő gonosz szellemet jelentve. Ennél is díszesebb a Nemzeti Muzeum egy 
aranyozott bronz talpazata, melynek az áttört lomb ékitésébe foglalt sárkányokon 
kívül lábai is sárkány idomuak s ezek felett lefelé siető kisebb szörnyek
ből álló kompozicziója igen gazdag. Úgy látszik egyházi flabellum vagy kereszt
nek volt eredetileg a talpa.

Mindezen emlékek közül 
gyönyörű rekeszes zománczaival 
(email cloisonne) kimagaslott a 
dr. Figdor Albert bécsi gyűjtemé
nyéből kiállításunkra átengedett 
ereklyetavtó ládácska. Már anya
gának szokatlansága miatt is al
kalmas volt arra, hogy a szak
értőknél figyelmet keltsen. Aranyo
zott vörösrézből van ez alkotva, 
fedelén szt. György, szt. Ágota,
Krisztus, sz. Mária, Keresztelő 
szt. János, szt. Simon, szt. Judás 
apostolok és szt. Demeter, me- 
daillonokba foglalt képeivel. Egyik 
keskeny oldalán szt. Mihály, a má
sikon szt. Gábriel arkangyalok, elől 
arabeszkek között madarak, hátul 
mandorlába zárt egyenkaru ke
resztek vannak zománczozva rajta*

Az arczok és ruharedők finom körvonalaiból gondosan tervezett rajzra 
lehet következtetnünk. A zománcz-színek összetétele is kellemes, úgy, hogy 
ezt a bizanczi eredetű XIII. századi ötvösművet a kiválóbb alkotások közé 
számíthatjuk.

Rendeltetésére nézve megjegyzendőnek vélem, hogy ily szekrénykékben 
hozták keletről magukkal a keresztes háborúkból és később is a szent földön 
járt zarándokok az ereklyéket.

Érdekes tudni,hogy ez a pompás ládácska eredetileg a zágrábi dómé volt. 
Ezen a réven foglalhatott helyet a mi kiállításunkban is. Csodálatos, hogy 
néhány év előtt több más — az irányadó körök előtt becscsel nem bíróknak 
látszó — tárgygyal árverésre került s igy jutott Figdor Albert dr.-nak 
gyűjteményébe.

Hasonlóképpen érdeklődést keltett az a lovast ábrázoló bronz edény is, 
melyet viz tartására használtak. Innét kapták ezek az edények az aquamanile 
nevet. Pár év előtt br. Wenckheim László kőrös-ladányi birtokán, a büngösdi

7 .  á b r a .  A  s z e g e d - c s o r v a i  t ö m j é n e z ő .
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pusztán találták Békésmegyében s ma a N. Muzeum tulajdona. Hasonló — ken
taur, oroszlán és egyéb állatok alakjára készített — edények profán és egy
házi czélra egyformán használatban voltak.

E m l é k e i n k  a  v e g y e s h á z í  k i r á l y o k  k o r á b ó l .

Az Árpád-ház kihalta épen azon időre esik, a mikor hazánkban egészen 
új művészeti ízlés, az úgynevezett csúcsíves stíl kezd meghonosodni.

Az égbe törekvő irány megtestesítéséből álló új stilt hosszú időn át 
» ^« -nak  nevezték. Mondanunk sem kell, hogy ezen elnevezés semmiféle 
összefüggésben sem volt az új stil eredetével. A gót népek, keletiek és nyu
gatiak már rég letűntek a történelem színpadáról, a mikor Suger st.-denisi 
apát a XII. század első felében apátsága templomának építkezésénél a csúcs
ivet következetesen és tudatosan használni kezdte. A gótok tehát ártatlanok 
a csúcsíves Ízlés behozatalában és terjesztésében. A »gót« név tulajdonképpen 
csúf név, melylyel Itáliában keresztelték el a legnemesebb művészi stilt. Gót- 
nak, barbárnak mondották, mert alkotó elemeiben nem lehet feltalálni semmit, 
a mi a klasszikus művészettel azonos volna. Egy egészen új irány ez, mely 
a Rómában és Itáliában becsült klasszikus műformák mellett soha sem tudott 
gyökeret verni a művészetben.

Az itáliaiak csúfolódása azonban nem buktathatta meg a csúcsíves Ízlést. 
Francziaországban rohamosan elterjed s Németországon át a XIII. század 
végén, illetve a XIV. század elején az Anjouk idejében eljut ismerete hazánkba 
is, meghódítva magának a kedélyeket. Valóságos forradalom áll be a művé
szetekben, a mikor a csúcsíves építmények égnek meredő magas ívezetei 
ismertekké lesznek. Nem győzik csodálni az új irányt, mely a vallásos eszmék 
kifejezésére legalkalmasabbnak látszott.

Nem egy példa van reá, hogy a díszes román templomokat lerombolják 
csak azért, hogy helyökbe csúcsíves dómokat emelhessenek.

Hazánkban a vegyes házból származott királyok alatt terjed el meg
lehetős rohamosan az új Ízlés. Ettől kezdve építészetben, szobrászatban, festé
szetben és kisebb művészetek (ötvösség, szövészet stb.) terén is egyedül az 
új stil meglepő formái szerint alkotják meg a mesterek műveiket.

A csúcsíves ízlésnek jellemző sajátsága, hogy nem tűri meg alkotásaiban 
a felületek simaságát, nem a tömeg unalmas, sőt nyomasztó hatását. Tagozza, 
egész a felaprózásig részletezi az épületek külsejét és belsejét egyaránt, tört 
redőinek gazdag alkalmazásával a szobrokat, csupa építészeti apró ornamen- 
tekkel halmozva túl a kelyheket, kereszteket, úrmutatókat egyszóval minden 
liturgikus tárgyat az oltártól kezdve le a csengetyíikig!

Mig az Árpádok korában nálunk dívott román Ízlésben alkotott műem
lékekből aránylag sokkal kevesebb maradt fönn, addig a csúcsíves stilü mű
tárgyakból hasonlithatlanul gazdagabb sorozatok hirdetik őseink műszeretetét, 
ízlését és bőkezűségét. Épen a veg3^esházi királyok korszaka az, melyben 
lendületet vesznek a művészetek különböző ágai.
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Történelmi kiállításunknak is nemcsak fénypontját, de a bemutatott 
anyag mennyiségét tekintve, zömét képezték e korszak emlékei.

Ezek előrebocsátása után, vegyük szemügyre a nevezetesebb műtárgya
kat, mert a nagyszámú anyagnak egyenkénti tüzetes tárgyalására sem időnk, 
sem terünk nincsen.

Királyaink között Nagy Lajos volt az, a kinek uralkodása alatt a magyar 
nemzetnek nemcsak politikai súlya gyarapodott, nemcsak az ország terjedelme

8. ábra. 9. ábra.

C z i m e r e k .  Nagy L a j o s  király a j á n d é k a  A a c h e n b e n .

jelentősen nagyobbodott, de az ő ritka vallásossága, műizlése és pártolása 
mellett a művészetek egyes ágai is virágzásnak indultak. Ez utóbbiak között 
első helyen említendő az ötvösművészet. Máig is csodálat tárgyai Aachenben 
azon templomi szerelvények, kelyhek, ereklye- és gyertyatartók, zománczos 
képek, melyek megmaradtak hírmondó gyanánt a Nagy Lajos által fejedelmi 
bőkezűséggel létesített ötvösművekből. Ily ritka becsű tárgyakkal szerelte ő fel 
a költségén Aachenben épített és alapított magyar kápolnát.

Sajnálatunkra ezen reánk nézve nagybecsű kincseket nem engedte át az
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aacheni káptalan történelmi kiállításunkra. Az 1884-ben rendezett ötvösmű- 
kiállitás szerencsésebb volt, mert eredetiben bemutathatta mindannyit. Nekünk 
meg kellett elégednünk a négy czímeres díszítménynek galvano-plasztikai máso
latával. íme, itt adjuk rajzait (8 . és 9. ábrák). Egyik a lengyel sast ábrázolja 
zománczozva, a másik Magyarország ketté hasított czímerét a potyákkal és 
az Anjou-ház liliomaival. Ez utóbbinak tetején a sisak felett koronából strucz- 
tollak közül a csőrében patkót tartó strucz-nyak emelkedik ki. A lengyel 
czímer felett a sisakon ülő lengyel sas van alkalmazva.

Szent Szimeon ezüst szárkofágja Zárában.

Nemcsak a XIV. századi ötvösségnek, hanem — mondhatni — hazánk, 
sőt az egész monarchia számba vehető kincseinek élén, elsőrangú alkotásnak 
nevezhető szent Szimeon próféta ezüst szárko fágja  Zárában, melyet a Herpka 
Károly iparművészeti iskolai tanár galvanoplasztikai másolatában mutattunk 
be kiállításunkon.

Talán nem lesz érdektelen főbb vonásokban megismertetni ezen szárko- 
fág létrejöttének történetét. Zára városa már a XIII. században kegyelettel 
őrizte falai között a bibliai szent Szimeon prófétának testét, a ki karjain tar
totta a kisded Jézust akkor, a mikor szülei bemutatták a templomban. Pár év 
előtt volt alkalmam látni az ereklyét, s mondhatom, hogy nagyon meglepett. 
Az egész test ép, a nélkül, hogy balzsamozva volna. Erről mindenki meg
győződhetik, mert a testnek csak ágyékai vannak eltakarva, különben egészen 
ruhátlan. Bonczolásnak nincs nyoma rajta. Színe hamvas és a mi igen fontos 
körülmény, hogy nincsen az üveg alatt légmentesen elzárva, hanem ellen
kezőleg a levegő folyton járja s a tetem épségében nem történik kár, nem 
hamvad el.

Egy ízben Nagy Lajos és családja Zárában járván, a szent próféta 
ereklyéjét is meglátogatta, áhitatos tiszteletét kifejezvén iránta. Ekkor történt, 
hogy Erzsébet királyné, a ki hallotta a záraiaktól, hogy a csupa leánygyer
mekkel megáldott anyák szent Szimeon prófétához szoktak esdeni, fiúgyermeket 
kérve az Istentől, szintén esdve, kérte a próféta közbenjárását, mert ő neki 
is csak három leánya volt, de fia nem. Voltak azonban, a kik nem elégedtek meg 
könyörgésük előterjesztésével, hanem ellenállhatatlan vágy támadt lelkűkben, 
hogy a próféta-ereklyét is magukhoz vegyék. így pl. Durazzói Károly neje, 
Margit is el akarta tulajdonítani az ereklyét. A monda szerint Erzsébet királyné 
is észrevétlenül magához vette a tetem kis ujját és azt keblébe rejtette. 
A büntetés nem maradt e l; a királyné keze megbénult. Erre bűnbánólag 
visszatette az általa elorzott ujjat s betegségéből kiépülvén, fogadást tett, hogy 
a szent próféta számára értékes ezüst szárkofágot készíttet.

így rendelte meg Erzsébet királyné ezt a pompás ötvösművet a Zárában 
lakó Ferencz mesternél, az elhalt Antal mester fiánál. Ferencz milánói szár
mazású volt, honnét »Franciscus de Mediolano« nevet viselt. Három évig 
dolgozott munkáján, mire elkészült vele. Eredetileg tömör ezüstből készült
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angyalok tartották, de a háborús idők sarczai következtében az ezüst angyalok 
elrepültek s jelenleg bronz angyalok pótolják helyüket.

Bennünket ezen szárkofág nemcsak azért érdekel, mert Nagy Lajos 
királyunk neje, Erzsébet királyné készítette, hanem azért is, mert rajta a 
különböző domborművek között ábrázolva találjuk az egész királyi családot.

Nézzük most közelebbről magát az ötvösművet, mely nyeregtetővel 
ellátott négyszög idomú láda, keskeny oldalain egy-egy, hosszoldalain három
három mezővel, melyeket domborművek és az adományozásról szóló felirat 
díszítenek. A szárkofág fedelén, elől a szent próféta alakját látjuk magas

x o .  á b r a .  S z e n t  S z i m e o n  e z ü s t  s z á r k o f á g j a  Z á r á b a n .  É l ű i r ő l .

domborműben ( 1 0 . ábra) hosszú öltönyben, feje körül tányér alakú nim- 
bussal; karjai elől keresztbe vannak téve. Életéből a főjelenet elől középeit 
van ábrázolva, a mint a templomban a boldogságos Szűztől átveszi karjaira 
a kisded Jézust. Mária mögött szent József, szent Szimeon mögött pedig 
Anna áll, a ki szintén dicséretet mondott az Üdvözítőre, s megjöven
dölte édes anyja fájdalmait. Ez a kompoziczió mindannyi között a legjobb 
s Giottonak Páduában levő képéről, mely Krisztus bemutattatását (.Praesentatio) 
ábrázolja, van utánozva.

A többi domborkép jobbára a szent ereklyéjének történetére vonatkozik, 
így a főjelenet mellett látjuk, a mint a három barát az elásott tetemet kiássa,
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mialatt a három városatya tanakodik. Másfelől Nagy Lajos megérkezését 
szemlélhetjük, a mint Zára város lakóinak privilégiumát megerősíti. A város 
falait Nagy Lajos czímere ékesíti; a király elé kihozzák sz. Szimeon reliquiáját.

Az egyik keskeny oldalon tengeri vihart látunk, melyet egy ördög
csoport idéz elő, mindenáron a hajó elsülyedésére törekedvén, mig szent Szi

l i .  á b r a .  S z e n t  S z i m e o n  s z á r k o f á g j á n a k  k e s k e n y  o l d a l a .

meon a kikötő felé segíti a már-már sülyedő hajót, melyről a hajósok minden 
málhát a tengerbe dobálnak, egyedül szent Szimeon tetemét hagyják rajta.

A másik keskeny oldalon (11. ábra) Durazzói Károly nejét, Mar- 
gitot ábrázolta a művész, a mint az ereklye eltulajdonításából származott 
bűnének büntetése őt elérte s bűnét megbánja.

Mindkét keskeny oldal felett, a tető háromszögű szakaszán Nagy Lajos 
királynak czímere látható, pajzsában a magyar birodalom pólyáival és az 
Anjou-liliomokkal; felette pedig a sisakból kinyúló strucz-nyak, csőrében a
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patkóval. Az oldalt alkalmazott L. és R. a »Ludovicus Rex« (Lajos király) 
nevének kezdőbetűi.

A szárkofág hátsó oldalán (12. ábra) és fedelén a szent ereklye cso
dáit látjuk. Bennünket különösen azon jelenet érdekel, melyen a térdelő 
Erzsébet királyné az előtte álló prófétának átadja az általa készíttetett új 
koporsót. A királyné mellett három leánya térdel, igy tehát az egész királyi 
család meg van örökítve domborképben rajta.

1 2 .  á b r a .  S z e n t  S z i m e o n  e z ü s t  s z á r k o f á g j a  Z á r á b a n .  H á t u l r ó l .

E jelenet mellett középen van a feliratos tábla ( 13. ábra), melyen
XIV. századi jellemző betűkkel ezen verset olvassuk:

Simeon hic iustus yexum de virgine natum 
Ulnis qui tenuit, hac archa pace quiescit.
Hungarie regina potens, illustris ed alta 
Elysabet iunior quam voto contulit almo 
Anno milleno treceno octuageno.

magyarul: »Ezen igaz Szimeon, a ki a Szűztől született Jézust karjain tar
totta, pihen békében e koporsóban, melyet Magyarország hatalmas, hires és 
magas királynéja, ifjabb Erzsébet, kegyes fogadalomból ajánlott föl az ezer- 
háromszáznyolczvanadik évben«.

Valamivel alább, u. n. barátirással a következő felirat látható még:
M a t l k k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 35
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»Hoc opus fecit Franciscus d Mediolano« (ezen művet milánói Ferencz 
készítette).

Nem lesz érdektelen még rajzban bemutatnunk (14. ábra) az eredeti 
szárkofágot lenyitott fedelével, melyet belül szintén domborművek ékítenek 
s a szent prófétának teste a körűié felfüggesztett sok apró értékes arany és 
ezüst votivtárgyak miatt alig vehető ki.

Végül meg kell említenem, hogy ezen vert ezüstből készült és dúsan 
aranyozott ötvösmű nem maradt fönn eredeti mivoltában. A XVII. században 
Benedetto Libani nevű ötvös 1630-ban nemcsak megtisztította, hanem hosz-

1 3 .  á b r a .  S z e n t  S z i m e o n  z á r a i  s z á r k o t á g j á n a k  f e l i r a t a .

szában négy, szélességében három hüvelykkel meg is rövidítette s ő tőle 
valók a csavart idomú oszlopkák is, melyek a domborműveket mezőkre 
osztják.

XIV. századi egyéb ötvösművek és emlékek.

A XIV. század végéről való a nyitrai székesegyház vert és aranyozott 
ezüst evangeliumos könyvtáblája (evangelisterium), melynek rajzát mellékelve 
(15. ábra) adjuk. Jelen alakjában több korbeli részletekből van összetákolva. 
Eredeti rajta Mária és János szobrocskája, valamint a keretelés is, sarkain 
a négyes karélyu idomokkal, melyek közül a két fölsőben találjuk legelőször 
alkalmazva a filigrán-zománczot, mely a magyar ötvösművészetnek egyik 
specziálitása.
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Pár szóval megmagyarázom ezen, hazánkban különösen a XV. század
ban igen kedvelt díszítési módot.

A filigrán-zománcznál a színek nem finom lemezekkel (mint a reke- 
szes vagy bizánczi zománcznál), hanem arany, vagy aranyozott ezüstdróttal 
(filum) vannak elkülönítve, különösen a zománczmezőben a rajz körvona-

1 4 .  á b r a .  S z e n t  S z i m e o n  s z á r k o f á g j a  n y i t v a .

Iáit is ily filigránból alkották meg, mely a zománcz színével nem fekszik egy 
síkban, hanem kiemelkedik belőle s apró gömböcskékkel (grana) és csiga- 
alakulag csavart idomokkal van élénkítve. A rajz rendesen geometriai ala
kokból és növényi ornamentekből van szerkesztve. A zománczszínek közül 
előszeretettel használták a vöröset, zöldet, fehéret, a kéket és sárgát. Dúsabb 
díszítésnél a zománcz-mezőket arany pontokkal vagy csillagokkal szórták be. 

A filigrán-zománcz annyira uralkodik XV. századi ötvösművészetünkben,
35*
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1 5 - ábra. A nyitrai evangelisterium ezüst táblája.



5 4 9

hogy e díszítési módot átalánosnak kell mondanunk. Vizsgálódásaink során 
most már azt is hozzátehetjük, hogy a szomszédos Ausztriába, Galicziába 
és Lengyelországba tőlünk származott át e technika, melyet Felső-Magvar- 
országban és Erdélyben egyaránt űztek.

Ilyen filigrán-zománcz ékíti szent László királyunk fejereklyetartóját 
(herma) is, mely ámbár a XV. század elejéről való, mégis ügy látszik, tel
jesen a XIV. századi ötvösség jellegét viseli magán. Szent László királyunk 
— mint a történelemből ismeretes — a váradi püspökséget alapította s az 
ottani székesegyházat is építtette. Halála után tetemeit itt takarították el. 
Szentté avatásakor fölvették csontjait (elevatio corporis) s a középkori szokás 
szerint, a test főbb részei számára fényes ereklyetartókat készítettek s azokba 
foglalták be fejét, karját stb. Történeti adataink már a XIV. század második 
felében emlékeznek a szent király fej er eklyetart ójáról, mely a váradi egyház 
többi kincseivel együtt annak sekrestyéjében őriztetett. Zsigmond királyunk 
1406. október 19-én kelt okmányában részletesen leírja, hogy a sekrestyében 
támadt tűz mindent elhamvasztott, megolvasztotta még szent László fej
ereklyetartóját is, de magát az ereklyét csodálatosan megkímélte a dühöngő 
elem. A XIV. századi fejereklyetartó tehát 1406 előtt kétségtelenül elpusztult. 
Ezután készítették a mai ereklyetartót, melyet két rajzban (16. és 17. ábra) 
mutatunk be. Az egyik szemben, a másik oldalt ábrázolja hazánk ezen kiváló 
ötvösművét. A dús hajzatu szent király filigrános zománczczal mustrázott 
öltönyben ábrázoltatik, melyen középen a koronás állami czímer (vörös mező
ben négy ezüst pólya) szent László harczi bárdjaitól mint specziális jelvé
nyeitől, melylyel az egész középkoron át ábrázolni szokták, környezve, mel
lette két oldalt az ország kettős keresztes czímere látható. A fején levő 
korona nagyobbrészt XVII. századi munka, Napragy Demeter erdélyi püspök 
készíttette 1600-ban Prágában.

Arra a kérdésre, hogy Szt. László fejereklyetartó szobrát hol és ki 
készítette ? azt hiszem, nem lesz nehéz válaszolnom. A nélkül, hogy a fejtege
tésekbe bővebben belebocsátkoznám, itt csak felemlíteni kívánom, hogy ez 
a nagybecsű ötvösmunka Váradon, Kolozsvári Miklós festő fiainak, György és 
Márton mestereknek műhelyeiben készülhetett. Ők készítették János váradi 
püspök megbízásából a szent király lovasszobrát is, első elolvadott fejereklye
tartóját, ha ez a XIV. század második feléből való volt, nincs okunk más 
mester műhelyéből eredtnek állítani, s másodszor is megkészitették 1406 után, 
a régi mintára. íme ez okon állítom én, hogy a fejereklyetartó ezüst mell
szobor — bár történeti adataink szerint a XV. század elejéről való — mégis 
a XIV. századi ötvösség jellegét viseli magán.

Nem lesz talán érdektelen fölemlíteni, hogy ez a fényes ötvösmű a 
török dúlásig Váradon őriztetett. A törökök elől Napragy Demeter erdélyi 
püspök vitte magával s hozta Győrre, a hol azóta a székesegyházban, illetve 
a mellé épített Szt. László-kápolnában gondozzák. Várad püspökei régebben 
és újabban lépéseket tettek ugyan e szent ereklye visszanyerésére, de mind
össze csak annyi eredménynyel, hogy a koponyacsontból egy darabkát kap
tak vissza.
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i6. ábra. Szent László fejereklye-tartó mellszobra.
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1 7 . ábra. Szent László fejereklye tartó mellszobra. Oldalt.
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Szintén a XIV. század végéről való a körtvélyesi r. kath. plébánia
templom aranyozott, vörösrézből készült ciboriuma, melyet az oldalaira bekarczolt 
finom képek tesznek nevezetessé. íme itt adjuk ezek rajzát (18—23. ábrák). 
Az első az angyali üdvözletei ('Annuntiatio), a második Krisztus imáját az 
olajfák hegyén, a harmadik Judas áruló csókját, a negyedik Krisztust Pilátus 
előtt, az ötödik megostoroztatását, végül a hatodik kereszthalálát tárja elénk 
ügyes kompozicziókban és jellemző kivitelben.

E korszakból mindössze három kereszt volt kiállítva. Az első díszesebb, 
mely az iglói r. kath. plebánia-templom kincsei közül való. Előlapján a

21. á b ra . 22. á b ra . 23. áb ra .

A körtvélyesi ciborium bekarczolt képei.

kereszt végén áttetsző zománczczal (email translucide) fönt egy szent pápa, 
a keresztkarokon Mária és János, koronás szent nő (Ilona ?), a hátlapon pedig 
hasonlóképen ábrázolva, az evangélisták jelvényei láthatók. Sajnos, hogy a 
pompás zománcz-színek jobbára kipattogtak. Talpának nyolcz mezejéből 
négyen szintén áttetsző zománczos képek voltak, melyekről a színek mind 
elpusztultak. Krisztus szenvedése történetéből ábrázolnak e képek jeleneteket, 
mig egy mezőn szemben térdelve imádkozó király és királynő, — úgy látszik a 
fényes kiállítású kereszt donatorai — képét alkalmazta a művész. A pompás 
ötvösmű színhatásához sokban hozzájárult az, hogy egyes részeit nem ara
nyozták meg, hanem ezüst színében meghagyták. XIV. századi kereszteink 
között nem ismerünk hozzá foghatót; valóságos remekműnek mondható. — 
A másik keresztet a somorjai r. kath. plebánia-templom engedte át. Ezen
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ötvösmű is ezüstből készült, mai alakjában csonkultnak mondható, mert a 
gombja alatt egy szárrészlet hiányzik. A gomb levélidomu rotulusain a 
Madonna karján a kis Jézussal és ötször az Anjou-liliomokkal kombinált 
czímer fordul elő. A kereszt végén az evangélisták jelvényei vannak bevésve; 
Krisztus felfeszitett alakja jól mintázott, valamint a hajlított ágokon Mária és 
János apostol álló szobrai is.

A harmadik, részben aranyozott ezüstkereszt az érsekujvári Szent Feren- 
cziek kolostorából való, nodusán csinos architektúrával, benne a szentkereszt 
részecskéjével s e felirattal: f  HIC. IACET. LIGNVM VERE. CRVCIS (itt 
van elhelyezve az igazi kereszt fája).

A kelyhek közül fölemlítem a felbári (Pozsonym.) r. kath. templomét, 
mely aranyozott ezüstből készült, nodusán a kiálló dülényalaku rotulusokon 
áldókéz és INRI felirat látható, kupája egészen sima és tölcséralaku.

A sziunye-lipóczi (Sárosm.) aranyozott ezüstkehely kupáján barátirással: 
»nicolaus shop caliceim) saluta (r) i (s)« olvasható; magassága mindössze 
0‘i7 méter. Még egy kehely volt e csoportban kiállítva a Magyar Nemzeti 
Múzeumból, melynek talpán az Anjou-liliomok képezik a díszítést; végül egyet 
Kassa város közönsége engedett át a dóm kincseiből, melyet hat dombor
műves medaillon ékit.

A XIV. századi egyházi szerelvények közül való a győri Conservatorium 
Dioecesanum-ba.n őrizett középkori oltárkő {oltáré portatile), mely hajdan a 
kéthelyi templomé volt. A négyszög alakú, szerpentinből készült kőlapot bronz 
foglalat veszi körül, melyen az evangélisták jelvényei és majuskula felirata: 
»Agnus Dei, qui tollis peccata mundi« (Istennek báránya, ki elveszed a 
világ bűneit) látható.

Ugyanitt kell fölemlítenem a váradi hajdani székesegyház faláról szár
mazó azon falfestmény-részletet, mely a Rómer Flóris által vezetett ásatások 
alkalmával jött napfényre.

Említettem, hogy a váradi székesegyházat a püspökség alapitója, Szent 
László király építtette. Ebben helyezték tetemét is örök nyugalomra. Ezen 
székesegyház a várban állott, a hol ma kaszárnyák emelkednek. 1883-ban 
a püspök és káptalan költségén folyt az ásatás, mely felderítette nemcsak a 
székesegyház egyes alapjait, műrészleteit, hanem egy 0‘is méter hosszú és 
0'23 méter széles kövön a templom XIV. századi falfestésének maradványát 
is, melyen négykarélyu idomba keretelve egy szent püspök (talán Szt. Ágos
ton) mellképe látható. Fejét infula fedi, s benyomkodott nyolcz szirmú rozet- 
tákkal ékített nimbus környezi. Öltönye sárga kereszttel díszített vörös mise
ruha, nyaka körül pedig a humerale kihajtott sárga szinü parurája jól kivehető. 
A négy karályu mező, melyben a mellkép előfordul, tengerzöldszinü. A festés 
technikáját a rajz benyomkodott körvonalai elárulják : al fresco festési modor 
egy XIV. századi ügyesebb olasz mester kezéből, a ki — úgy látszik — az 
egész templomot kifestette.

Érdekes volt e falfestményrészletet látni az ismertetett Szent László- 
herma közelében, mint maradványát azon fényes egyháznak, melyben az 
alapitó király ereklyetartó szobra évszázadokon át őriztetett.
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A szepes-c'siitörtökhelyi kápolna és felszerelése.

A XV. századi templomok szentélyének berendezését a szepes-csütöf tökhelyi 
kettős kápolna felső emeletének poligon záródásu részében mutattuk be kiállí
tásunkon.

A magyar szentek festett képeivel ékített ablakokon át misztikus fény 
szűrődött át a diszkréten polichromirozott csúcsíves boltozatu szentély bel
sejébe.

Itt állott a káposztafalvi róm. kath. templom értékes szárnyas oltára, 
melynek aranynyal mustrázott szekrényében Máriának 1 '70 méter magas szobra 
foglal helyet a középen, jobbjában jogart, balkarján a kisded Jézust tartva. 
A Szűzanya lábai alatt levő félhold, őt mint az egek királynéját (Regina 
coeli) ábrázolja.

Jobbján szt. Lőrincz vértanú szobra diakónus ruhában, kínszenvedése 
eszközét, a rostélyt tartva; balján szt. István diakónus szobra a másikkal 
egyenlőn öltözve látható, ez utóbbi jobbjában a vértanuság jelvényével a pál
mával, baljában köveket tartva.

Az oltár nyitott szárnyain, szt. Lőrincz életéből négy jelenet; ha betéve 
nézzük (a középkorban nagyböjt idején zárták be az oltárok szárnyait), 
Krisztus kínszenvedése történetéből nyolcz jelenet (imája az olajfák hegyén ; 
Kaifás főpap előtt; Pilátus elé hurczoltatik; megostoroztatása; tövissel való 
koronázása; Ecce homo; keresztvitelekor anyjával találkozik ; kereszthalála) 
van aranyos alapra festve tempera modorban. Mindenesetre jobb mester művei 
a képek s a középkori kosztümök története szempontjából becses adalékot 
nyújtanak az egyes alakok ruhái.

Az oltár koronája áttört mívü, aranyos részletekből három baldachint 
foglal magában. Szobrocskái közül két királyé (István és László ?) még eredeti, 
a harmadik szobor (szt. Mihály arkangyalé) rokokó alkotás. Az kár, hogy 
predellája nincs meg s ez okból a körülbelül hatodfél méternél magasabb 
oltárhoz idegen predellát voltunk kénytelenek alkalmazni, mely a három király 
imádását mesteri képben ábrázolja. Ezt a lőcsei róm. kath. plébánia templom 
állította ki.

Az oltár fölszereléséhez tartozott a szepes-szombati templom XV. századi 
antipendiuma, mely hatalmas gránátalma-mustráival a középkori textil-ipar 
specziálistáinak feltűnt.

A fából faragott, aranyozott és polichromozott gyertyatartó-párt az 
uj-lesznai (Szepesm.) templom szolgáltatta. A csinos arányú gyertyatartók 
épugy érdemesek az utánzásra, mint az a felette ritka XV. századi misekönyv- 
polcz, mely szintén az oltáron volt látható. Liptómegye egyik jelentéktelen 
falusi temploma, a nagy-bobróczi állította ki. Dombor faragásu támláján stilizált 
lombok között IHS monogram van kivésve vörös és zöld polichrom festés 
nyomaival. Ami az ily tárgyaknál fő, ez a könyvpolcz igen könnyű, hogy a 
papnak segédkező gyermek is elbírja misekönyvestül együtt.

Az oltár lépcsője mellett két kovácsolt vas-gyevtyatartó a mnlenbaclii
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róm. kath. templomból, a falakhoz erősítve pedig a szepes-szonibati templom 
két érdekes faragásu rúdra tűzött lámpája volt kiállítva. A rudat fürtös és 
lombos szőlővenyige futja körül, egy darabból áttörtén faragva, a lombok 
között madarakkal.

Az ó-lesznai (Szepesm.) róm. kath. templomból szintén két hordozható 
gyertyatartót, illetve csúcsíves stilü lámpát mutattunk be fából, melynek 
rudja legalyazott ötös ágból fonva, toronyfiakkal és támívekkel ékített lámpá
jával együtt igen kecses példány. Pár év előtt már a budavári főtemplom 
számára készítettek utána hasonló rudas lámpákat.

A falakat három igen érdekes . XVI. századi halottas czimer ékesítette : 
Zápolya János és Györgyé, Zápolya Istvánnéé (kerek alakú, fára festve) és 
Máriássy Istvánnéé, szül. Csaholi Lucziáé. Mindhármat a márkusfalvi templomból 
a család nevében br. Máriássy János engedte át.

A XV. századi papiszéket (stallum) gr. Wilczek János gyűjteményéből 
kértük el.

A kápolna főnevezetessége kétségkívül a beszterczebányai vártemplom
XV. századi bronzkeresztelő medenczéje volt, mely a szárnyas oltár előtt állott.

A teljesen áttört mívü, kehely alakú öntvény tulajdonképen tokja egy 
sima medenczének, mely nem maradt reánk, valamint a teteje is hiányzik.

Talpa hat karélyu; mindegyik mezőjében lombot rágó 3—3 sárkány 
látható; gombján olvassuk mestere nevét és az évszámot. m(agister) iudocus 
(Judok mester) 1475. Eddig — Ipolyi is — Jodok mesternek olvasták.

A kupájának ékitése igen gazdag. Alsó része tizenkét karéjra osztva, 
lombozatokat foglal magában; peremén a keresztvíz erejére vonatkozó felirat, 
oldalán pedig tizenkét fülkében apostolok szobrocskái és czimerek láthatók, 
peremén meg latin felirat, melynek magyar fordítása következő: »A szent és 
elválaszthatlan Háromság, Atya és Fiú és Szentlélek nevében amen. Aki hisz 
és megkeresztelkedik, üdvözül; Jézus Krisztus a mi üdvösségünk«. Az egész 
medencze magassága 1*13 méter, talpának 0*88, kupájának 0 '8 4  az átmérője. 
Hazánkban ismerünk egész sorozatot a XIV—XVI. századi bronz keresztelő 
medenczékből, de a beszterczebányai, műbecsre nézve, mindannyit messze 
túlszárnyalja. Hogy az a Judok mester, a ki ezt a becses bronzedényt öntötte, 
nem volt közönséges harangöntő, hanem ügyes szobrász, minden kétségen 
felül áll. Sajnos, hogy életére és működésére nézve eddig nem sikerült írott 
adatok nyomára jutnunk. Igen valószínű, hogy felsőmagyarországi mester volt, 
a kinek kezeiből aligha került egyedül ezen tárgy ki.

Ugyanitt a kápolna falán volt elhelyezve a bártfai római katholikus 
plebánia-templom két érdekes fa li gyertyatartója kovácsolt vasból, melyek 
áttörtmívü, csúcsíves stilü lombozataikkal figyelmet keltettek, mint a XV. 
századi lakatosság jó fentartásu és utánzásra méltó emlékei.

Czélszerünek vélem e kápolna leírásával kapcsolatban rövid ismertetését 
adni azon középkori keresztelő-medenczéknek is, melyek a vajdahunyadi vár 
emeleti lovagtermében és erkélyeinek fülkéiben voltak kiállítva.

Kettő még a XIV. századból való. Az egyik a teplai (Liptóm.) r. kath. 
templomé, bronzból, kehelyalaku, talpán ezen felirattal: »f ite in orbem univer-
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sum et predicate dicentes qui crediderit et baptisatus fuerit salvus erit in 
nomine patris et filii et spiritus sancti« (»menjetek az egész világon és 
tanítsatok, mondván, a ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül az Atyának, 
Fiúnak és Szentlélek nevében«); kupáján lombozatok között ismétlődik az 
előbbi felírás vége, mely egyúttal a szent keresztségnek formulája, azon 
különbséggel, hogy az »Amen« is előfordul rajta. Magassága 0'89, karjának 
átmérője 0‘605 méter. Patinája igen szép.

A másik XIV. századi, szintén kehelyalaku bronz keresztelő-medencze 
a sztrázsai (Szepesm.) r. kath. templomé, kupáján szent Péter és Pál apostolok 
domborművű képei ismételten előfordulnak, s ezenfelül német felirat: »f Dize 
Tof gegosen ist in dem Namen Jesw Crist« (ezen keresztelőkút Jézus Krisztus 
nevében öntetett). Valamivel kisebb ( 0 ‘ S 7  méter magas és a medencze 
átmérője 0 ‘ 5 7 )  az előbbinél. ,

A XV. századi hasonló emlékek közül évszámmal a csetneki ág. h. ev. 
templom reformáczió előtti korból származó keresztelő-medenczéjének fenmaradt 
felső részén találkozunk, melyen a kalvária-jelenet (feszület Mária és János
sal), szent Péter és szent Pál képei ismételten és az evangélisták jelvényei 
fordulnak elő ezen felirattal: »hoc opus factum est in honore assumpcione 
(igy) beatissime virginis Marie 1454« (ezen mű készült a boldogságos Szűz 
menybemenetelének tiszteletére). Talpa és nodusa hiányzik.

A bártfai r. kath. plebánia-templomból kehelyalaku, szintén XV. századi 
bronz keresztelő-medencze volt kiállítva, melynek kupáján a bűnbeesés, az 
angyali üdvözlet (annuntiatio), Mária, Péter, Pál apostolok, szent Katalin és 
szent György képein kívül két czímer és e felirat látható: »Johanes baptizavt 
(igy) in aqua nos autem baptizemus in nomine domini amen, hilf Gott, Maria 
berof Amen«. (János vízzel keresztelt, mi azonban az Úr nevében kereszte
lünk Amen, Isten segíts, Mária járj közben, Amen). Az P 0 3  méter magas 
medenczének kupája 0‘665 méter átmérőjű és igen szép patinája van. Vörös
rézből készült fedele későbbi munka.

Az iglói r. kath. plebánia-templom keresztelő-medenczéjének csak felső 
része maradt főn, a kalvária-jelenet, angyalok és medaillonokba foglalt szen
tek domboralakjaival díszítve. Az egyik medaillonban 1549 évszám készítési 
idejét jelzi, pedig az egész csúcsíves stílben van tartva, illetőleg XV. századi 
minták után készültek a díszítmények is rajta.

Volt még egy keresztelőkút kiállítva kovácsolt vasból (medenczéje vörös
rézből vert mű) a német-lipcsei r. kath. templomból.

Itt említem meg a kovácsolt vasból készült úgynevezett passio-gyertya- 
tartót, melyet a sztropkói (Zemplénm.) r. kath. templom állított ki. Három lába 
a testes négyszögü szárból van hasítva, mely két egymás feletti pontján 
csavart idomú. Háromszor négy ága van, melyekre a nagyheti szertartáskor 
az apostolokat jelentő gyertyákat teszik, s a főág vége erős tövissé kovácsolva, 
a tizenharmadik (a Krisztust jelképező) gyertya számára van szánva. Az ágak 
közül nyolcz szintén tövissel van ellátva, melyre a gyertyákat feltűzhették, 
négy pedig tokkal bir. Magassága 1*52 méter. Egészen egyszerű, díszités nélkül 
való lakatos munka a XV—XVI. századból.
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A bronzból készült keresztelő-medenczék a középkori harangöntők 
műhelyeiből kerültek ki. Régi harangot is állítottunk ki néhányat, melyek 
közül emlitésreméltó a hamvasdi r. kath. templomé (Vasm.) »f 0  Rex f  Glorie f  
veni f  cum f  pace f« (Óh dicsőség királya jöjj békében) felirattal a XIV. szá
zadból, továbbá a bethlenfalvi templomé és a szegedi városi múzeumé, melyet 
néhány év előtt a kereseti pusztán találtak. Ezen utóbbin nincs felirat, csak 
lombékités, mely a XIV—XV. századra vall.

Középkori szárnyas oltárok és szobrok.

Az egyházi emlékek során kiállított szárnyas oltárok közt elsőrangú 
mestermű volt a szepes-szombati r. kath. plebánia-templom szent Antal-oltára.

Predellájára Krisztus holttestét övig ábrázolva, két angyal, a boldogságos 
Szűz anya és szent János apostol között festette a művész. Az ötszögű szen
télyhez hasonló szekrény, gránátalma-mustrás aranyszőnyegü háttérrel bir. 
Ebben áll remete szent Antal fából faragott mesteri szobra. Öltözete mustrá
zott szegélyű és kék béllésü arany palást, zöldessárga övvel derekához szorított 
kámzsa és skapuláre. Jobbjában könyvet ta r t; balkezéből hiányzik tipikus 
T alakú botja.

A nyitott szárnyakon, mustrázott arany alapon négy jelenetet látunk 
festve: 1. az ördög megkísérti; 2. remete szent Pál látogatása; 3. szent Pál 
halála, kinek lelkét az angyalok kisded képében menybe viszik ; 4. koronás nő 
kisérti meg.

A betett szárnyakon hasonlóképen festve, nyolcz jelenetet találunk, 
melyek jobbára kisértéseit tüntetik elénk különböző módon, a mint a sátán 
(vadász képében, királyné alakjában, ezüst tányéron arany almákkal, majd 
ütve-verve őt) megzavarja remete-életében; továbbá a mint a messze vidékről 
jött dominikánusokat oktatja, végül menyei boldogságot kérő vízióját és 
menybevitelét ábrázolják.

A festmények gonddal készültek, az arczok kifejezésteljesek, a tájképek 
is meglepő csinosak. Kár, hogy az oltár eredeti koronája nincs meg ; az alakok 
szemei több helyütt ki vannak szúrva, a mi, úgylátszik, a vallási villongások ide
jében történhetett.

A föléje helyezett korona öt fiale között áttört ékítményekből van szer
kesztve ; közepén Péter és Pál apostolok Veronika kendőjét tartják. Az apos
tolok relifek ; a kendő festve van.

Az oltár — a hozzá nem tartozó korona nélkül — mintegy 2'2o méter 
magas és bezártan l '6 5 s  széles.

Figyelmet keltő a dobronyai r. kath. plebánia-templom egy XV. századi 
.szárnyas oltárának szekrénye, melyben magas relifekben polychromirozva és 
aranyozva a boldogságos Szűz halála (depausatio Beatae Mariae Virginis) van 
ábrázolva 13 alakkal. A Szűz anya térdre ereszkedve haldoklik, jobbról szent 
János, mögötte egyik idősb apostol tartja őt. Szent Péter kezeiben égő gyertya 
lehetett, de ez már nincsen meg; egy más apostol a szenteltviztartót tartja
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s hátul egy a tömjénezőt fújja. Az összes alakokat áhítat jellemzi, arczuk 
kifejezésteljes. A hátteret gránátalmával mustrázott szövetet utánzó festés ékíti.

A szekrény egyik oldalán, mintegy keret gyanánt, szent Katalin, szent 
Lőrincz, a másikon szent István vértanú és szent Borbála magas relifjeit alkal
mazta egymás fölött baldachinok alatt a művész. Magassága 1*79, szélessége 
1 *58 méter.

Föléje később Esterházy Antal gróf és neje Kohári Éva grófné bárok 
czímere került.

A bártfai r. kath. plébánia-templomból két kisebb szárnyas oltár volt 
kiállítva. Az egyik szent András apostol tiszteletére készült; a másik a sebeiből 
vérző, szenvedő Üdvözítő szobrával. Mindkét oltár restaurálva van, a mi nem vált 
előnyére ezen érdekes műalkotásoknak. A szent András oltáron levő képek 
kosztümtörténeti szempontból figyelemre méltók, a mennyiben a XV. századi öltö
nyöket tanulmányozhatjuk rajtuk ; a másiknak predelláján hat nőszentnek térd
képét látjuk ábrázolva s köztük magyar Szent Erzsébet is előfordul. Úgy 
látszik, mindkét oltár festett képeit a restaurálás alkalmával összekeverték, 
mert jelenlegi csoportosításukban azok alig érthetők meg.

Ezen két oltár a vajdahunyadi vár emeleti lovagtermében, a csütörtök
helyi kápolna szentélyébe nyíló ívezet mellett, jobbról és balról volt felállítva.

Ugyanitt említem föl a német-lipcsei r. kath. templom fára festett képeit, 
melyek, mint egy XV. századi szárnyas-oltárnak részletei is, némi figyelemre 
tarthattak igényt.

Ugyancsak a XV. századi képfaragásnak érdekes példányául bemutattuk 
a lőcsei r. kath. plébánia-templom fából készült szobrát, mely szent György 
lovasalakját ábrázolja. Almásszürke felkantározott lovon, vörös nyeregben ül 
a vitéz; dús hajzatát bogiáros és gyöngyös abroncs tartja össze, aranyozott pán- 
czélja alatt sodronyruhát és vörös czipőket visel. Lábainál szürkére festett 
sárkány látható tátott szájjal, kiöltött nyelvvel, ezt szúrja le dárdájával a 
vitéz, kinekarczkifejezése meglepően édeskés. Az egész szobormű L49 magas; 
ügyes mester kezére vall.

Egy kisebb szoborcsoportozat a kiszenvedett fiát tartó Atyaistent ábrázolja 
(a bártfai templomból) fából mesteri módon kifaragva és festve. Meglepő 
érzéssel alkotta meg művésze, csak az a kár, hogy készítője nevét nem 
ismerjük.

Épen ellenkezőleg áll a dolog azon keskeny deszkán olvasható fel
irattal, melyet az esztergomi primási múzeum állított ki. Ezen meg van örö
kítve, hogy Thomas pictor de Colosu'ar 1427-ben szent-benedeki Miklós 
győri éneklő-kanonok rendelésére képet festett, mely a garam-szent-benedeki 
templomban létezhetett valaha, honnét e felirat a primási múzeumba került. 
Tudjuk, ismerjük a XV. századi festő nevét, de művét — fájdalom — nem 
kímélték meg az idő pusztító viszontagságai. A mily becses adat a festő
művész neve, épen oly kár művének elkallódása.
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Középkori úrmutatók.

A csúcsíves stíl korában kiváló gondot fordítottak az Oltáriszentség 
tartására szolgáló úrmutatók (Monstrantia) megalkotására és díszítésére. Job
bára tornyos épületet ábrázolnak, közepén eleinte henger, később kerek medaillon, 
végül négyszögü kerethez hasonló üvegezett házikóval, melybe a megszentelt 
ostya számára készített félholdat (lunula) helyezték el.

Hazánk XV—XVI. századi csúcsíves úrmutatói közül hiányzott ugyan 
kiállításunkon a pozsonyi dóm és a felkai (Szepesm.) r. kath. plébánia-templom 
fényes úrmutatója: de mégis sikerült e nemű emlékeink közül elég érdekes 
sorozatot állítani együvé.

Első helyen a németjárfalvi (Sopronra.) r. kath. plébánia-templomé emlí
tendő, mely gazdag architektúrája mellett nyolcz szobrocskával van díszítve. Hat- 
karélyu talpán »0 Mater Dei memento mei« (Óh Isten anyja emlékezzél meg 
rólam) felirat van bevésve. Konczepcziójának nemes tökélye, kivitelének mes
teri vonásai elsőrangú ötvösművé avatják ezen pompás úrmutatót. Felette kár, 
hogy tudatlanságból legújabban megaranyozták, a mi értékét nagyon csökkentette.

Utána a trencséni r. kath. templomét említem föl, melynek fülkéiben 
szentek szobrocskái, tornyában pedig az »Ecce Homo« szobra áll. Mint ötvösmű 
egyike a leggondosabban kidolgozott munkáknak s architektúrái részletei közül 
az oldaltámasz szokatlan elhelyezése azonnal feltűnik a szakembernek. A lunula 
négyszögü üvegezett keretben van. Magassága 0'857 méter. Hasonlít hozzá, 
csakhogy három toronynyal van ékítve s a lunula kerek medaillonban van 
elhelyezve, az esztergomi főegyház kincstárának azon úrmutatója, melyhez a 
hagyomány Kutassi János érsek nevét fűzi. Ugyanilyen példányt állított ki 
a zágrábi dóm is, csakhogy ennél a melléktornyocskák magasabbak és a 
kerek medaillon elhelyezése az úrmutató közepén alul esik.

A hármas tornyu alakítás igen érdekes és gazdag megoldását látjuk az 
iglói r. kath. plébánia-templom úrmutatójában, mely 1 *is méter magas és oldal
tornyai kétemeletesek, mindegyik emeleten szobrokkal — köztük szent István 
és szent László királyaink alakjaival ■— a toronyfiak (fa la ) olykép vannak 
hajlítva és csoportosítva, hogy a töviskoszorura emlékeztetnek. Megemlítendő 
még az is, hogy az ötvös csak részben használván e műdarabon az aranyozást, 
ezzel is emelte az erőteljes szép alkotás arányait.

Figyelmet érdemel az ó-lublói (Szepesm.) r. k. templom szintén részben 
aranyozott ezüst úrmutatója, melynek egyes részei a XVII—XVIII. századból 
valók. Az Oltáriszentség tartására szolgáló házikója eredetileg hatszögü prisma- 
alaku volt, a mai kerek medaillont később helyezték beléje. Jellemző rajta az 
a dús lombozat, mely a csúcsíves architektúra alatt vonul el. Csúcsán a 
Kálvária-jelenetet ábrázolta a művész, alább pedig a kínszenvedés eszközeit 
tartó angyalkákat alkalmazott szobordísz gyanánt. Magassága 5 czentiméterrel 
haladja meg az egy métert s így a nagyobb enemü alkotások közé tartozik.

Nagyon szép arányokkal bir és mint ötvösmű is kiváló figyelmet érdé-
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mei a szendrői r. kath. plébánia-templom aranyozott ezüst úrmutatója, mely 
eddig még nem volt kiállítva. Talpa hatkarélyú mezőin a következő alakok 
vannak bevésve: Mária karján a kis Jézussal, a ki tőle almát vesz á t ; szent 
Margit a sárkánynyal; szent Borbála a toronynyal; Krisztus oldalsebére 
mutatva ; szent László király jobbjában a harczi bárddal, baljában kardot és 
lábaihoz lebocsájtva, pajzsot tartva; szent János evangélista jobbjában a 
kígyós (méreg) kehelylyel, baljában pálmaággal. Hatszögü karcsú sima szárát 
két gomb ékíti: az alsó toronyfiakkal díszített épületet ábrázol; a felső áttört 
almához hasonlit, melyen három epervirág váltakozik ugyanannyi dülény- 
idommal. A felső rész gazdag architektonikus kiképzést mutat támpilléreivel és 
ívezetekkel környezve. A szamárhátu ívvel (Eselsrücken) födött ajtajú házikó 
négy keskenyebb oldalát igen ékes csúcsíves ablakokkal törte át a művész. 
A házikó felett hatszögü dús alakitásu erőteljes torony emelkedik, minden 
oldalán ablakokkal, sarkain toronyfiakkal, az ablakok felett díszes ormokkal 
(Wimperg). Sisakja hatszögü piramis, oldalain kisebb tető-ablakokkal; a fedeles 
ereszeket rovátkolt dülények jelzik, a piramis élein finom lombozat vonul 
végig. Csúcsán hatszögü ernyő felett villaalaku kereszten a felfeszitett Krisztus 
látható, halva, fején tövis koronával. A lunula sima, de érdekes, hogy kieme
lésére fogó gyanánt aranyozott ezüst lemezből kivágott ülő oroszlán szolgál, 
melynek mindkét oldala stilizáltan vésüzött alakot ábrázol. Az alsó gomb 
ablakai és a felső gomb dülényei sötét zománczczal vannak borítva. Magas
sága 0‘645, talpának átmérője 0*i48 méter.

Ezen vázlatos leírásból látható, hogy azon ötvös, a ki úrmutatónkat 
készítette, értette az architektúra legapróbb részleteit s azokat okszerűen és 
csínnal alkalmazta. A munka pontossága, a talpon bekarczolt alakok igen 
ügyes kézre vallanak. Igazán jól konzervált elegáns formájú ötvösmű, mely 
megérdemelné, hogy utánoztassék.

A művészet-történeti kongresszus tagjainak nemcsak a most leirt szendrői, 
hanem a csík-karczfalvai r. kath. templom úrmutatója is feltűnt érdekes 
alakjánál fogva. A csúcsíves idomokon kívül későbbi részleteket is látunk 
rajta alkalmazva a nélkül azonban, hogy ez a vegyítés az egész darabnak 
hátrányára volna. (24-ik) ábránk sikerült másolatát adja fényképi felvétel 
után. Talpa keresztalaku, gombja gerezdezett. Felső architektúrája négy osz
loppal két emeletet képez. Az alsó közepét a négyszögü üvegházikó foglalja 
el, melyben a lunula van, mellette baldachinok alatt koronás vértanú nő (az 
egy baldachin alól a szobrocska elveszett s amazéhoz hasonlóval pótoltatott). 
A felső emelet közepén a keresztre feszitett Krisztust látjuk; a házikó alatt 
pedig Veronika kendőjét. Hátul sugaras monogramon kívül »Ecce panis 
vitae« (íme az élet kenyere) feliratot visel. Az aranyozott ezüst úrmutató 
0*465 méter magas.

Az esztergomi főegyház kincstárából ki volt állítva egy másik érdekes 
urmutató is, mely eredetileg a garam-szentbenedeki templomé volt. Ennek 
felső része késő csúcsíves alkotás, a Madonna, sz. Adalbert és sz. Benedek 
czopfos szobraival; talpa a XVII. századból való; anyaga aranyozott ezüst.

Hasonlóképen vagyunk a kecskeméti róm. kath. plébánia-templom ara-
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nyozott ezüst úrmutatójával, melynek talpa, szára, a rajta levő két angyal- 
alakú szobrocskák, és csúcsán a kereszt barokstilüek, a többi része a XV. szá
zadból származó csúcsíves Ízlésben tervezett ötvösmű.

A szegényebb falusi templomok számára készült s tuczatmunka számba 
menő úrmutatók érdekes példányát látjuk a szepesbélai róm. kath. templomé
ban, mely ezüstözött sárgarézből való, csupán lunulája készült aranyozott 
ezüstből. Az Oltáriszentség számára négyszögalaku üvegezett házikót látunk 
alkalmazva s ennek környezetét kétoldalt három-három toronyiéban {fiola) 
végződő áttört támfal képezi. A házikó fedelét áttört mívü lemezekből gúla
alakban alkotta meg az ötvös és csúcsára esetlenül nagy keresztet tűzött. 
Még ez a primitív készítmény is magán viseli a csúcsíves stil félreismerhe
tetlen jellegét, melynek elsőrangú alkotásai között mint a középkori falusi 
templomok egyszerű szerelvénye figyelmet érdemel.

Középkori kelyhek és ciboriumok.

Áttérve a XV. századi kelyhek ismertetésére, előre kell bocsájtanom, hogy 
e nemű emlékeinkből szokatlanul gazdag anyag volt kiállításunkon bemutatva. 
Nem is lehet czélom az értékes és műtörténeti szempontból igen nevezetes 
példányokat sorra leírnom és behatóan ismertetnem. Külön monográfiát érde
melne kelyheink sorozata. Csakis a legnevezetesebbek rövid ismertetésére 
szorítkozom, melyekből az olvasó kellő tudomást meríthet a hazánkban még 
máig fönn levő kiváló ötvösművek csoportjáról s levonhatja a tanulságot közép
kori ötvösművészetünk magas színvonalon állott fejlettségéről.

Első helyen említem föl az esztergomi főegyház kincstárának egyik 
chef d'oeuvre-jét, a Súky Benedek-íé\e kelyhet. Nem hallgathatom el, hogy e 
kehely elsőrangú műtörténészeink figyelmét már évtizedek óta foglalkoztatta. 
Futólagos leírását Bock Ferencz aacheni kanonok tollából bírjuk, a ki a kehely 
kupáján levő feliratról csak annyit mondott, hogy az czikornyás. Más szóval 
nem tudta elolvasni. Henszlmann az 1873. évi bécsi világkiállítás alkalmából 
foglalkozott vele s Knauz Nándor olvasási kísérlete után igy fejtette m eg: 
»Calicem istum fecit fieri Benedictus de Zuh nobilis Transilvanus p. (per) 
ipsum p. (Paulo) ecclesie budensis canonico datus« (e kelyhet készíttette 
Szuhay Benedek erdélyi nemes, általa Pálnak, a budai egyház kanonokjának 
adatott). Több évre reá Bankó átvette művébe ezen olvasást azon különb
séggel, hogy a második p betűt nem Pál, hanem Péternek magyarázta. így 
Ion ebből a kehelyből Szuhay-kehely, melyet egyik Péter, a másik Pál budai 
kanonok nevével hozván kapcsolatba, nem ritkán »budai kehely« nevezet alatt 
is emlegették.

A mikor az esztergomi főegyház kincstárának beható tanulmányozásával 
még 1881-ben foglalkoztam, rögtön reá jöttem, hogy a fontos felirat eddigi 
olvasásai tévesek. Az én olvasásom egészen mást eredményezett. A kettős 
(apostoli) kereszttel kezdődő felirat ugyanis igy szól: »Calicem istum fecit 
fieri Benedictus de Swk nobilis Transilvanus per ipsumque huic ecclesie con-
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2 5 - ábra. Szúky Benedek filigrán-zománczos kelyhe.
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2 6 . ábra. Széchy Dénes bibornok filigrán-zománczos kelyhe.
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2 7 . ábra. A cserépfalvi ev. ref. templom kelyhe. Gr. Andrássy Géza tulajdona.
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donatus«. (Ezen kelyhet készíttette Súky Benedek erdélyi nemes és általa ezen, 
tudniillik az . erdélyi, egyháznak ajándékoztatott.)

Kutatásaim során reá bukkantam azon adatokra is, melyek szerint a szóban 
levő Súky Benedek Erdély legelőkelőbb, ma már kihalt családjából származott, 
mely egész Róbert Károlyig viszi föl okmányaink tanúsága szerint őseinek 
korát. Nevét a Kolozsmegyében fekvő Súk községétől nyerte. A pórlázadás 
alkalmával kezdenek szerepelni a Súkyak, mint előkelő, gazdag főurak, neve
zetesen Mihály és Dávid e lázadásban részt vevén, felségsértési és hűtlenségi 
perben marasztaltalak el és jószágaiktól megfosztalak. Ugyancsak az 1437-iki 
pórlázadásnál tűnt ki Súky Benedek, Albert ágából, a nemes súki birtok ura, 
de ő nem a lázadók között, hanem e lázadás lecsendesitésében vett részt. Ezen 
érdemei jutalmául Mihály, János és Péterrel együtt Albert királytól 1438-ban 
rokonai elkobzott birtokait kapta. Ugyanezen évben Wingarthi Geréb Miklós 
a gyulafehérvári káptalan előtt Súkjr Benedeknek a birtokba iktatása ellen 
protestált.

Ezen utóbbi adatot igen fontosnak tartom. Az okmány a per folyama
táról (lite pendente) emlékezik, a mi szoros viszonyban látszik lenni ezen 
fényes ötvösmű készíttetésével. Súky Benedek, mint pernyertes, hálából ezt a 
gyönyörű kelyhet ajánlta föl ajándékban az erdélyi székesegyháznak. íme, igy 
dőlt meg a Szuhay- és budai kehelyre vonatkozó minden kombináczió.

A kehely képét 25 ábránkon láthatjuk, mely színek nélkül nagyon halvány 
fogalmat nyújt ezen ötvösmű szingazdag hatásáról.

Talpa hatkarélyu, közbe iktatott csúcsíves fülkékkel, melyekben szob
rocskák vannak. Peremén meg e fölirást olvassuk: »Ave vas clemencie scri
nium dulcoris Sacramentum gracie pabulum amoris, Incrementum delicie celi« 
(üdvözlégy kegyesség edénye, édesség szekrénye, kegyelem szentsége, szeretet 
jelvénye, égi gyönyörűség növedéke.) A talp áttört pártája felett, a mezőket 
filigrán-zománczos lemezek töltik ki gazdag színváltozatban s hasonló czik- 
kelyek födik a szár kezdetét is.

A kehely szárának és gombjának mesteri csoportosítása a mennyei 
Jeruzsálemre emlékeztet bennünket. Apostolok, szentek és vértanuk szobrocs
kái között zenélő angyaloktól környezve a bold. Szüzet külömböző felfogással 
látjuk, majd mint Isten anyját karján a kis Jézussal, majd mint mennyország 
királynéját {Regina Coeli), sőt a gomb fülkéiben ábrázolva van mennyei meg- 
koronáztatása is fia, Krisztus által.

A kehely kupájának kosarát a filigrán-zománczos ékítmények között 
hat kerek medaillon díszíti, melyekben a következő jelenetek és alakok for
dulnak elő aranyozott domborműben zománczos alapon: angyali üdvözlet; a 
királyok imádása; az Isten anyja {Mater Dei) térdén álló kisdedével; Krisztus 
kereszthalála, a Pietá és az Úr sirbatétele.

A Megváltó életéből ezen hat jelenet mesterileg van kiszemelve s mint
egy az ellentétekben feltüntetve.

Az angyali üdvözlettel lett tudtul adva a megváltás nagy titka, az Isten 
fiának megtestülése, ennek ellentéte Krisztus halála. A királyok imádása az 
emberiség hódolatát jelenti, ennek ellentéte a sirban álló »Ecce Homo«, a
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kicsufolt Isten fia. Végül még találóbb az ellentét az édes anyja térdén gond
talanul játszadozó kis Jézus és a »Piéta« vagyis a fia holttestét ölében tartó 
fájdalmas anya között.

Ezen medaillon-sor felett találjuk a kehely készítésére és ajándékozására

28- ábra. A trencséni rom. kát. plébánia templom-kelyhe.

vonatkozó feliratot mondatszalagon, mig a kupa csipkézetét gazdag lombsor 
képezi s ez fejezi beáz egész kehely ékitését.

A zománcz-színek pazar színpompáján kívül, külön említendő fel a 
csúcsíves stil nemes és kecses architektúrája, a legapróbb részletek finom 
és precziz megalkotása s kivált a medaillon-képek mesteri kivitele. Mindezek
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után nagyítás nélkül elmondhatjuk, hogy a XV. század első feléből származó 
ezen filigrán-zománczos kehelyhez foghatót az egész monarchiában nem 
ismerünk!

A donatorára vonatkozó felirat kétségtelenné teszi, hogy elsőrangú 
erdélyi ötvös munkája, a ki ezen művével valóban remekelt.

Hogy miképen jutott ezen fényes kehely az esztergomi főegyház kincs
tárába, adatokkal nem rendelkezünk. A régi leltárak közül úgy látszik az 
1659-iki említi körülményesebben patenájával együtt, melynek azonban a 
kincsek között nyoma veszett.

Körülbelül egykorú a Súky-kehelylyel a Széchy Dénes bibornok és eszter
gomi érsek (1440—1465) kelyhe, mefynek talpán a donator érsek zomán- 
czozott czímere látható.

Mint a 26-dik ábra is bizonyítja, ez korántsem vetélkedhetik amazzal, 
bár alakjának nemessége, erőteljes műrészletei semmi kívánni valót sem 
hagynak hátra. Ugyanezt mondhatjuk a filigrán-zománczok sűnha:ásáró 
az ornamentális növényi ékítmények kecses formáiról. Mindenesetre kár, 
hogy újból m eg aranyozták restaurálása alkalmával, a mi ezen jeles ötvösműnek 
nem előnyére, hanem hátrányára szolgált. Jellemző a mezők foglalatául használt 
zsinórszerü szegély, mely a talpon és a kupa kosarán hurokforma kapcso
lásával szembeötlő motívum. A nyomott almához hasonló gomb alul-felül 
hat levéllel van borítva s a közbeeső négykarélyu tokocskában négylevelü 
virágok ülnek.

A XV. század végéről származik a garam-szentkereszti róm. kath. plébánia- 
templom kelyhe, melynek hatkarélyu talpán és kosarán szintén hatosztásu 
mezőit jellemző filigrán-zománczok ékitik. Gombján ugyanilyen díszítésű 
levelek áttört mívüekkel váltakoznak. A zománczok színhangulata vörös, fehér, 
zöld és viola. Ipolyi Arnold néhai beszterczebányai püspök Egger által 
elkészíttette e kehely másolatát, feleleveníteni óhajtván a filigrán-zománczozás 
technikáját. Kár, hogy ezen alkalommal a régi kelyhet újból megaranyozták.

Huszonhetedik ábránk fényképi fölvétel után készült képét adja a cserép
falvi ev. ref. templom XV. századi filigrán-zománczos kelyhének, mely a 
reformáczió előtti időből való. Hat karélyu talpán architektonikus keretben 
filigrán-zománczos lemezek voltak, de közülök négy elveszett és csak kettő 
maradt meg. A kupa kosarának eredeti ékitése maradt fenn aránylag legjobb 
karban, mely a filigrán-zománczozás változatos mustráiból van szerkesztve. 
Megemlítem, hogy a filigránszálok végei csiga alakú kacsokban végződnek 
s félig kiáltanak a zománcz síkjából. A ref. hitközség megvált ezen becses 
műtárgytól. Gróf Andrássy Géza vásárolta meg, s ő is engedte át kiállí
tásunkra.

A trencséni r. kath. plebánia-templomból két XV. századi kehely volt 
az egyházi csoportban látható, melyek mindegyike filigrán-zománczczal ékes, 
még pedig oly formán, hogjr talpának mezőin a külön készült áttört művü 
filigrán-zománczos lemezek szintén áttört növénydíszitéssel váltakoznak. Ezen 
felül a donator Márton polgár czímere is rajta látható (kék mezőben kardot 
tartó vértezett kar, félhold és hatágú csillag). Gombján a rotulusok nyolcz-



5 6 9

szinü virágokból képezvék. Kosarának zománczai részben még fenmaradtak. 
Érdekes az egyik kehely kosarán az, hogy a zománczok körvonalai nem a 
szokásos filigránnal, hanem finom ezüstlánczohból vannak képezve; a zomán
czok pedig arany pontocskákkal és csöppökkel élénkitvék. Ezen kehelynek 
megvan eredeti aranyozott ezüst tányérja (patená) is, szélén Veronika ken-

2 9 . ábra. A kassai ev. ref. templom kelyhe.

dője, a'•mondatszalagon e íelirat van bevésve: »Iste calix datus est ad aram 
corporis Christi« vagyis: Ezen kehely a Krisztus testének (Oltáriszentség) 
oltárára adatott. A másik kelyhet 28. ábránk mutatja be.

Arányait és filigrán-zománcz ékitését tekintve, ritka szép példány a besz- 
terczebányai r. kath. plebánia-templom kelyhe, melynek talpmezőin kék és 
zöld zománczalapon igen szép virágok váltakoznak. Jellemzők a zománcz
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színeken előforduló aranypettyek, valamint a kosár felosztása a zöldzománczos 
és aranypettyes sugarak által hat háromszögű czikkelyre, melyek filigrán-zomán- 
czos virágokkal vannak kitöltve kék zománczalapon. Valóban kár, hogy a zománcz 
itt-ott lepattogott róla, de ennek daczára gyönyörű XV. századi ötvösmunka.

Elegáns karcsú alakja van az esztergomi főegyház kincstárában levő azon 
kehelynek, mely eredetileg Szakolcza városáé volt, s onnét került a főegyház 
kincsei közé. Ez is XV. századi készítmény, melyet filigrán-zománcz ékesít.

A fényképi fölvétel után adott 29. ábránk a kassai ev. ref. templom refor- 
máczió előtti ezüst kelyhét mutatja be, melynek csak kosarán látunk filigrán- 
zománczos virágokat, mig talpa és gombja nélkülözi ezen díszt. A kehely 
kupájára vésett későbbi felirat szerint, Kátay Ferencz szerezte meg ezen 
csinos arányú ötvösművet és ajándékozta az eklézsiának.

Hasonlóképen a reformáczió előtti időből való a mákói (Kolozsmegye) 
ev. ref. templom 1482. évszámmal datált aranyozott ezüst kelyhe, melynek 
kupáján a filigrán-díszitésen kivül a filigrán-zománczozás nyomai kivehetők, 
a tnennyiben a virágok szárai sima és nem sodrott szálakból (filiim) a leme
zekre forrasztva megmaradtak, de a zománczszínek mind lepattogtak. Erede
tileg a filigrános mezők filigrán-zománczosakkal váltakoztak rajta.

A leggazdagabb, mondhatni pazar ékitésü ötvösművek közé tartozik a 
poprádi (Szepesm.) r. k. plebánia-templom remek kelyhe, melynek áttört művü 
talpa és nodusa kiváló mester kezeire vall. Különösen szépek a talp mezőibe 
illesztett lombozatok között apró alakocskákból csoportosított vadászjelenetek, 
melyekről e kelyhet »Szt. Egyed vadászatáéval díszített kehelynek is szokás 
nevezni. A kupának kosarát filigrán-zománcz díszíti, de ez — valószínűleg 
újabbkeletü javításakor — szenvedett. Kora a XV. századra tehető.

Hasonlóképen igen díszes lehetett valaha a szendrői (Borsodm.) ev. ref. 
templom reformácziókor előtti, XV. századi kelyhe, melynek talpán a filigrán- 
zománczos lemezek megvannak, mig gombján és kosarán ezen ékités csak 
részben maradt fenn. Rongált állapota daczára igen érdekes darab.

A pozsonyi szt. ferencziek kincstárából három filigrán-zománczos kehely 
volt kiállítva. Ezek elseje az u. n. egri kehely, melyet a kupáján levő felirat
ról »ecclesie agriensis calix sancte crucis« (az egri szentkereszt - egyház 
kelyhe) neveznek igy. A filigrán-zománczon kivül áttetsző zománczczal {email 
translucide) borított domborművek (mondatszalagot tartó angyal, a boldog- 
ságos Szűz és Gábor arkangyal) is vannak rajta, mig kosarának díszítése 
túlnyomóan filigránból van alakítva. A második a Telegdy-féle kehely, mely
nek filigrán-zománczai igen csinosak. Mind kettőt azonban messze túl
szárnyalja a Pethe László-fé\e arany kehely, melynek filigrán-zománczos 
ékitésü mezőit 30-dik ábránkon láthatni. A 0 -i95 méter magas edény a közép
kori ötvösművészet valóságos remeke. Alakjának nemes arányai, zománcz- 
színeinek pompája, a rubinok, smaragdok, gyémántok, zafírok és igaz gyöngyök 
pazar alkalmazása ezen tárgyat egyházi szerelvényeink között első helyre 
érdemesítik. Talpán ezen feliratot olvassuk : »Mag. D. Ladislai. Pethe. Patris 
spirituális. Fratribus Posoniens. legatum« (Nagyságos Pethe László úr, lelki 
atya hagyatéka a pozsonyi testvéreknek).
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Filigrán-zománczos arany-kehely ezen kívül még egy volt, melyet a 
nyitrai székesegyház állított ki. Ez is gyöngyökkel, gránátokkal, smaragdok
kal, rubinokkal és zafírokkal dúsan megrakott ötvösmű, talpán, gombján és 
kosarán filigrán-zománczokkal ékítve. A rajta levő czímerek közül (31. 
ábra) három egykorú a kehelylyel, t. i. a Szentgyörgyi, Frangepán és a 
Corvin Jánosénak tartott czímerek ; a negyedik 1564-ben került reája, a 
mikor — a talp sima peremére vésett felirat szerint — Bornemissza Pál 
erdélyi püspök a széttört kelyhet megvásárolta, kiegészíttette és kijavíttatta. 
Ez a negyedik zománczos czímer infulával van ékítve és a püspök nevének 
kezdőbetűivel (P és B) ellátva. Kelyhünk azonban legalább egy századdal 
régibb Bornemissza Pál püspök koránál, s igy azt a XV. században készült
nek mondhatjuk.

A győri székesegyház két kelyhet mutatóit be, melyeken szintén filigrán- 
zománczos ékités van. Az egyiknek talpán Telegdy Borbála és Czapy Zsu-

3 0 . Filigrán-zománczos részletek Pethe László arany kelyhéről.

zsánna nevével találkozunk, de a felírás a XVI. század derekáról való, holott 
a kehely ennél régibb. A filigrán-zománczos virágokon kívül áttetsző 
zománczczal (email translucide) borított, laposan vésett domborművek és 
filigrános ékítmények vannak rajta. A másik kelyhen hasonló czímer látható, 
mint a nyitrai aranykelyhen, t. i. sakk-tábla felett ülő holló, melyről »Corvin 
kehely«-nek nevezték el. Csak kosarán van filigrán-zománczos díszítés, mig 
talpára áttört művü lombozatokat rakott mestere. Ezen kehely korát is a XV. 
századra tehetjük.

A gyulafehérvári székesegyház filigrán-zománczos kelyhei sokat szen
vedtek újbóli megaranyoztatásuk alkalmával. Pedig igen szép ötvösművek 
voltak eredetileg s minden valószínűség szerint Erdélyben készültek, a 
filigrán-zománczozás ősi fészkében, honnét az ismertetett Suky-féle remek
mívű kehely is kikerült. Egyik kehely még újbóli aranyozása daczára is
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szépnek mondható. Talpa hat karélyú és sima; annál gazdagabb gombja, 
mely dús architektúrát ábrázol, hat sarkán toronyfiakból képezett fülkékkel I 
kosarának mezőiben pedig igen csinos virágcsokrot látunk filigrán-zománczczal 
megalkotva. A másik kehely még ennél is ékesebb volt, mert csupa filigrán- 
zománcz boritotta talpát és kosarát, de a szép zománcz színek tönkrementek, 
s ezek helyét újabb hideg zománczczal pótolták. Vegyük még ehhez, hogy 
115 (egy leveszett, összesen 116 volt) idomtalan, a mentegombokhoz hasonló 
karneol, achát, topázzal és különböző színű cseh üveggel tele rakták az egészet 
nemcsak, de talpának peremét is szétválasztották csak azért, hogy közbeesőleg

Corvin János (?). Bornemissza.

3 1 . ábra Czímerek a Bornemissza-féle arany kehelyről.

karneol és achát gombokat illeszthessenek reája. Valóban elrettentő példája 
annak, hogy egy középkori értékes ötvösművet mint lehet eredeti mivoltából 
kivetkőztetni!

Ugyanezen székesegyház harmadik kelyhe eredetileg szintén filigrán - 
zománczos lehetett, legalább azt bizonyítják a talp és kosár mezői, melyekről 
az ékítmények levesztek s helyükbe ezüst színben hagyott virágokat appli
káltak. Különben ezen kehelynek jellemző a gombja, mely a hatlapú szár 
körül ugyanannyi filigrán-keretelésü s abroncsalakban meghajlított szalagból 
van képezve; a szár élein pedig egy-egy áttört támfalacskát alkalmazott a 
művész, a mi által a gombot egészen könnyeddé tette. A XV. században 
készült kelyhet kétszáz év múlva alakították át jelen formájára.

Felemlítem még a zágoni (Háromszék megye) ev. ref. templomnak a
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reformáczió előtti korból származó kelyhét, melynek kupáján megrongált 
alakban szintén filigrán-zománczos ékítmények láthatók.

Áttérek most a hazai ötvösművek egyik legérdekesebbikének, a szepesi 
székesegyház kelyhének rövid ismertetésére, mely eddigi kiállításainkon mindig 
közfigyelem tárgya volt. Az aranyozott ezüstből készült kehely talpa hat- 
karélyu, sima pereme fölött áttört pártát alkalmazott a művész, melyet a 
karélyok összeszögelésénél ötszirmu aranyos vésésü ezüst virággal s felhajló 
levéllel élénkített. A levélből nőtt lombos gallyak a talp mezőinek éleit 
díszítik. A mezők maguk filigránnal mustrázottak s eddig a szakférfiak úgy 
írták le, hogy zománczczal vannak a mezők kitöltve. Ezen kiállítás alkalmával 
behatóan megvizsgáltuk az anyagot s kitűnt, hogy az nem zománcz, hanem 
ruganyos gyantanemü anyag, a mire nézve Schnütgen kölni kanonok, mikor 
figyelmét erre a rendkívüli körülményre felhívtam, megjegyezte, hogy a 
középkorban — bár kevés példa van reá — zománcz helyett gyantával is

32. áb ra . 33. ábra. 34. á b ra .

Részletek a szepesi székesegyház kelyhéről.

ki szokták tölteni az ötvösművek rekeszes mezőit. A talp mezőinek egyikén 
előfordul a magyar czímer (32. ábra) és másikán Jézus nevének monogramja 
(33. ábra), a többit virágok töltik ki. Kosarán virágok közt egy másik czí- 
mert (34. ábra) és az előbbi monogramhoz hasonló, de megfordított mono
gramot látunk; különben a többi mező itt is virágokkal van borítva. Az 
előforduló színek: áttetsző vörös, világos zöldes kék és fehér. Jellemző, hogy 
a nagyobb fehér virágok szirmai kék és piros színekkel árnyékoltak.

A magyar czímer alkalmazása ezen a fényes ötvösművön annak hazai 
eredetét kétségtelenné teszi s ezért nagvfontosságunak tartjuk, megjegyezvén, 
hogy a sodrott szálak {filum) végei jobbára csigaalakuak.

A filigrán-zománczos kelyhek között érdekes példány már azért is, mert 
czímerrel ellátva és 1517 évszámmal van datálva a Bakocs Tamás-íé\e 
kehely, melyet gróf Erdődy Ferencz a galgóczi kincsek közül állított ki. 
A talp filigrános és filigrán-zománczos ékitésü mezői váltakozva vannak 
elrendezve; a zománczosok között látható a donator főpap czímere (35. ábra)
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zöld mezőben. A családi czímer fölött, mely kék mezőben félkerékből jobbra 
növekvő arany szarvast ábrázol, kereszt és főpapi kalap látható. A talp fö
lött a kehely szárának hat czikkelye filigrán-zománczozott, felváltva kék és 
zöld színben ; kosarán három mező filigrános, három pedig filigrán-zománczos. 
Aligha tévedek, a mikor állítom, hogy a zománcz újabb keletű, mert a lom
bozatok esetlen idomai alig volnának különben kimagyarázhatók. Az évszám 
meg azt látszik bizonyítani, hogy a műszerető főpap megszerezte ezen kely- 
het a maga számára és czimerét talpára illesztette egyik filigrán-zománczos 
mező helyére. A zománcz-szinek : sötétzöld, kék és sárga.

Hasonlókép vagyunk a szepesi székesegyház egy igen fényes kiállítású 
kelyhével, melyet Hetesi Pethe Márton kalocsai érsek szerzett meg és talpára 
függesztette a 36. számú ábránkban bemutatott czimerét. Ezen kehely azonban 
tévesen soroztatik a filigrán-zománczos ötvösművek közé. Igaz ugyan, hogy

3 5 . ábra. Bakocs T. czimere, kelyhén. 3 6 . ábra. Hetesi Pethe Márton czimere.

kosarának mezői kék és zöld zománcz színben váltakoznak s ezek kereteléseül 
vastag filigránt használt a művész, de ezzel nem tette e kelyhet filigrán- 
zománczossá, mert magokban a zománczmezőkben filigrános virágoknak 
— mint az eddigi kelyheken láttuk — semmi nyoma, Ezen ékités helyett a 
talpon és a kosár zománczozott alapjára fodrozott szirmú virágokat applikált, 
kelyhökbe amethistet, almantint, smaragdot és zafírt foglalva. Kelyhünk fényét 
emelik az apró rubinos virágok és az igaz gyöngyök, melyeket nemcsak szór
ványosan, de a kosár koszorúja alatt apró szemekből drótra vonva is 
alkalmaztak. A gomb csinos geometriai idomokkal áttört pomellum, hat tömör 
csikján kiálló hatkarélyu tokban, rubinos bélü csipkés virággal; a nodus 
felett és alatt a hatlapu szár renaissance ékitésü, tehát a czimerrel egykorú.

Áttérek most a középkori kelyhek más fajtájának, azoknak rövid ismer
tetésére, melyeknek díszítéséül részben vagy egészen filigránból készült mustrákat 
használt a mester. A sodrott ezüst fonálból (filum) gazdag fantáziára valló 
mustrákat látunk szerkesztve, melyek apró gömböcskékkel (grana) megrakva, 
nem ritkán sujtásos ékítményeknek is volnának nevezhetők. Ez is speczialis
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magyar technika, mely a filigrán-zománczczal egy időben dívott és fejlődött ki. 
Már megemlékeztünk oly kelyhekről, melyek talp- és kosármezőin a filigrán- 
zománczos ékités a puszta filigránossal váltakozva jő elő.

A legdíszesebb példányok egyike az esztergomi főegyház kincstárában 
őrizett garamszentbenedeki kehely, melynek hatkarélyu talpát csupa filigrán és 
eperfej ékíti. Gombja, melyet a filigrán gerezdekre oszt, alul-fölül hat filigrános 
levél közé van foglalva, a rotulusok helyett pedig dús epervirágot találunk. 
Kosarának ékitése is igen érdekes; nyolcz egymásba fűzött kör mustrázza, 
eperszemekkel ékítve; ezen körök alatt csupa apró filigránt alkalmazott a 
művész, mintegy beszórván vele az egész kosarat, melyet erőteljes liliomos 
pártával fejezett be. Hasonlóképen gazdag filigránékitésü a főegyház egy 
másik kelyhe, melyet a reávésett »Matthie Literati« név után »Mátyás deák« 
kelyhének is szokás nevezni; továbbá a szepesi székesegyház egyik kelyhe, 
melyen geometriai alakokat ábrázoló filigrán ékíti a talp mezőit, a kosáréit 
pedig a sűrű hasonló díszítésen kívül, hatszirmu virágokkal is élénkítette az 
ötvös. Sima peremére kerekmetszésü pajzsban Mária monogramját találjuk 
vésve. Áttört mívü gombja feltűnően szép alkotás! Kár, hogy újból ara
nyozták.

Gazdag filigránékitéssel van borítva a lekéri apátság XVI. század elejéről 
származó kelyhe, mely egyszerű mustrája daczára meglepően csinos. Talpának 
mind a hat mezején egyforma díszítést alkalmazott az ötvös. Csupa filigrános 
köröket és kiálló gömböcskéket. Egyik ily mezőben a Megváltót látjuk a 
kereszten külön reá applikálva. Nyomott almácskához hasonló gombját hat 
áttört szalag ugyanannyi gerezdre osztja, melyek ismét csupa apró filigrános 
körökkel vannak sűrűn ékítve. Kosara nincsen felosztva, hanem osztatlan 
mezőt képez, melyet a talpéhoz hasonló körök borítanak. Ezzel is megesett 
az a baj, hogy — restaurálásakor — a mikor új kupát készítettek hozzá, 
eg3mttal meg is aranyozták. Mindenesetre kár volt ezt tenni.

A hédervári ősrégi kastély kápolnájából igen becses hasonló ékitésü kelyhet 
állított ki gróf Kimen-Héderváry Károly horvát bán, melynek talpán a karélyok 
simák, kosarán azonban nagyobb és kisebb finom filigrán-köröket használt 
díszítésül föl mestere. Most volt először kiállítva.

A gyöngyösi szent Bertalan-templom aranyozott ezüst kelyhét igen gazdag 
filigrán ékitése a díszesebb példányok közé emeli. A hatkarélyu talp és a hat 
czikkelyre osztott kosár csaknem egyforma mustrákat tartalmaznak. Érdekes, 
hogy az ötvös oly pazarul bánt a filigrán-díszítéssel, miszerint nemcsak a 
gerezdes gombra, hanem a kehely szárára is jutott bőven belőle. A talp 
peremére bevésett 1509. évszám, a hasonló kelyhek korának meghatározására 
figyelemreméltó adat.

A mohácsi r. kath. plebánia-templom XV. századi kelyhén, melyet sajnos, 
erősen megrestauráltak és újból aranyoztak, a talp és kosár mezőit rácsozott 
filigrános mustra borítja, kiálló gömböcskékkel beszórva. A talpába vésett 
K. E. V. Eccl. felírásból arra lehet következtetnünk, hogy eredetileg a pécsi 
székesegyházé lehetett, s mivel a pécsi püspököknek Mohácson is volt palo
tájuk, ott tartózkodása alkalmával hagyta valamelyik püspök ezen érdekes ötvös
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művet Mohácson. Először az 1885. évi országos kiállításon szerepelt, melyre 
én kértem el.

A mohácsi csatatérről származik azon, szintén aranyozott ezüst kehely, 
melyet Horváth Antal állított ki Pécsről. E kehely hat karélyu talpmezőit, 
gombjának felső hat szirmát és kosarának ezüst színben hagyott hat sugár 
által ugyanannyi részre osztott mezőit változatos mustráju filigránékités 
borítja. A talp mezőinek érintkezése pontjain és a gomb hat szirmú rozettjeiben 
apró gránátkövek vannak foglalva, a mi által az ötvös némi elevenséget 
kölcsönzött a holt fémnek. Alakjából Ítélve, a kehely a XVI. század elejéről 
való lehet s a mohácsi csatatéren 1526 augusztus 29-ikén hazájáért küzdött és 
talán életét vesztett egyik főpapnak tábori egyházi készletéből származik.

Dr. Figdor Athert bécsi műgyűjtő szives volt átengedni a tulajdonát 
képező kelyhet, melyen ezen feliratot olvassuk: «Matheus Custos et Canon. 
Chasmensis fecit ßeri 1506« vagyis: Máté, csázmai őrkanonok készíttette 
1506-ban. Jelenlegi birtokosa a zágrábi dóm egyes tárgyainak elárverezése 
alkalmával vásárolta ezen becses, datált, aranyozott ezüstből készült kelyhet, 
melynek gombján és kosarán csupa filigrán körökbe foglalt finom ékítmények 
vannak. Megjegyzem, hogy meg van hozzá középkori tányérja (patena) is ; 
keresztes és sugaras nimbusba foglalt áldó kéz van reá vésve. Eddigelé sehol 
sem volt kiállítva.

A győri székesegyház kelyhei között is van egy, mely részben áttört, 
részben filigránékitésü. Ilyent kettőt ismerünk a szepes-szombati r. kath. 
plebánia-templomban; mindegyiknek talpa és gombja áttört díszítményekkel, 
kosara pedig kétféle filigrános mustrával van borítva. Az egyik XV. századi 
ötvösmű, kosarán körökből alkotott hat szirmú rózsa és egymás fölé alkalma
zott félkörívekből szerkesztett ékítmény váltakoznak. A másik a XVI. század 
elejéről lehet, kosarán körökbe foglalt három szirmú virág és egymás mellett 
kétszer ismételt czikk-czakk sujtás közé vont apró körök vannak felváltva 
alkalmazva. Ez utóbbi kehely talpán czímerpajzsban egy majuskula M betű 
felett M és W betűk fordulnak elő; megvan középkori paténája is, szélén 
Veronika kendőjének bekarczolt rajzával.

Az áttört lombozatokkal borított kelyhek egyik igen szép példányát 
36. ábránk tünteti elénk. A szepes-hélai r. kath. templom tulajdona ez a 
figyelemreméltó ötvösmű, melynek hat karélyu talpát egyforma áttört lombok, 
kosarának mezőit pedig kétféle mustráju, hasonlóképen áttört lomb felváltva 
ékesíti. Igen csinos a gombja is, mely alul-fölül 6 — 6  áttört egyenlő levéllel 
és rotulusai helyén is áttört díszítményekkel van élénkítve. Az eredeti kupán 
következő feliratot (lásd a 37. ábrát) olvassuk : »gróf hans de bella 1515«, a mi 
kétségtelenül a bélai származású donator nevére vonatkozik, az évszám pedig 
irányadóul szolgálhat hasonló kelyheink készítési idejének meghatározására.

Kiváló becsű ötvösmű gyanánt említendő föl a kassai dóm arany kelyhe* 
mely drágakövekkel, gyöngyökkel és gazdag lombékitéssel borítva, talpán Kassa 
város czímerpajzsával van ellátva. A hagyomány azt tartja felőle, hogy Hunyadi 
Mátyás király, a ki a dóm déli tornyát is építtette, ajándékozta ezt a fényes, 
értékes ötvösművet a székesegyháznak.
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Nem kevésbbé érdekes a dóm másik kelyhe, aranyozott ezüstből, mely
nek talpán medaillonokban a következő jelenetek vannak ábrázolva : 1. A kalvária- 
jelenet Mária és Jézussal. 2. Agnus Dei. 3. Térdelő angyal mondatszalaggal.

3 7 .  á b r a .  A  s z e p e s - b é l a i  k e h e l y  1 5 1 5 - b ő l .

4. Keresztelő szent János mellképe a báránynyal. 5. A három király imádása.
6. Szent Sebestyén vértanusága. Gombján zománczos alapon a kínszenvedés 
eszközeit ábrázolta a művész. A kosáron hat medaillonban áttört műben : 1. Kál
vária. 2. Keresztelő szent János. 3. Madonna a kis Jézussal sugarak közt.
M a t l e k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 37
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4 . Térdelő angyal mondatszalaggal. 5. Szent Sebestyén. 6. Agnus Dei. A kehely 
zománczozása megujitottnak látszik. A domborműves alakok igen ügyesen 
vannak mintázva, különösen szent János, az Agnus Dei és a Madonna. 
A XV. századi ötvösök egyik legkiválóbb mesterének munkája e kehely.

A felirattal datált XV. századi ötvösművek között méltatásra tarthat igényt 
a hedrii (Sárosmegye) r. kath. templomnak kelyhe, mely Fricsi Lászlót 
vallja donatorának. íme itt adom rajzban (38. ábra) a kupán levő feliratot. 
Talpának öt mezőjében hatlevelü rózsa van bekarczolva ; a hatodikban úgy
látszik a donator czímere (feketére strafirozott mezőben háromágú nyílt 
koronából féltesttel s kiterjesztett szárnyakkal emelkedő s balra tekintő sas). 
Gombját, mely nyomott almához hasonlít, alul-felül hat levél díszíti, a rotulu- 
sok helyén pedig ülő szarvas öntött alakja van alkalmazva. Kosarának alja 
ezüst színben van hagyva és beponczolt lombozatszerü díszítéssel bir ; felső 
része aranyozott; erőteljes lombsoros pártában végződik.

A kupán levő feliratot igy olvassom: »ego Ladislaus de Fricz mist par 
(ochiae) arc (is) is/(um calicem)«, azaz : én Fricsi László küldtem e kelyhet 
a várbeli plébániának. E szerint kelyhünk a régi fricsi vár egyházi szerelvényei 
közül való s onnét került a hedrii r. kath. templomba. Tudtommal ezen fel
írást eddig ily értelemben még nem fejtették meg.

A XVI. század elejéről való a bártfai r. kath. plébánia-templom egyik 
aranyozott ezüst kelyhe, melynek három karély és három szögletből képezett 
talpán keresztes nimbussal ékített Krisztusfej és alatta 1511 évszám van bevésve. 
Kosarán bekarczolt mérművek (Maaswerk) láthatók, kupáján pedig széles 
szalagon ezen német feliratot olvassuk: »hilf halige frau sant ana salb drit«.

Az érmihályfalvi (Biharmegye) ev. ref. templom reformáczió kor előtti 
aranyozott ezüst kelyhének kosara huszonnégy sugárral biró csillagidomból 
van szerkesztve ; a talpán levő felirat szerint Mester Miklós ajándékozta oda 
az eklézsiának.

Biharmegye másik ev. ref. templomának, a bagamérinak is van egy 
ezüst, részben aranyozott kelyhe, mely még a reformáczió előtti időből való. 
Hat karélyu talpa ezüst színben van hagyva, csupán az egyik mezőben látunk 
aranyozott ékítést, mely a húsvéti bárányt ábrázolja a zászlóval. Aranyozott 
kosarát bekarczolt geometriai idomok díszítik s a kupáján levő felirat szerint 
1630-ban szerezte meg az eklézsia.

A szepesi székesegyház XV. századi aranyozott ezüst kelyhének hat 
karélyu talpán felváltva geometriai alakokat és szenteket (a Madonna trónon 
ülve, a kis Jézussal és jogarral kezében; szent János és szent Márton állva) 
vésett az ötvös. Kék zománczos kosarát geometriai idomokból szerkesztett 
aranyos háló borítja.

A vegyes házu királyok korából származó kelyheink közül zománcz 
képeinek és egész alakjának különlegességére nézve kiválik a vízaknai (Alsó- 
Fehérmegye) ev. ref. templomnak reformáczió előtti időből való aranyozott 
ezüst kelyhe. Talpa hat szirmú rózsa, de az egyes szirmok közé még karé
ly ok vannak beékelve. A talp hat mezőjén vésett lombozat között egy-egy 
medaillonban áttetsző zománczczal (email translucide) a következő szentek



5 7 9

álló alakjait látjuk ábrázolva : Keresztelő szent János, baljában a húsvéti zászlóval; 
szent Magdolna a kenet-edénynyel; remete szent Antal a görbe bottal és 
könyvvel; szent Miklós püspök; szent György lóháton, a mint a sárkányt 
leszúrja; szent Katalin jobbjában pálmával, baljában a tört kerék. Kár, hogy 
a zománcz-színek részben ki vannak pattogva. A hatlapu száron fölemelt 
szárnyú angyalok mellképei voltak hasonlón zománczozva, de a színek jobbára

----------  ̂ r t w
11I3Ü 61I ■ * » * m !

38 . á b r a .  A  s z e p e s - b é l a i  k e h e l y  k u p á j á n a k  f e l i r a t a .

kitöredeztek. A gomb stilizált liliomokkal ékített nyomott almácskához hasonlít. 
Hatszirmu rotulusai közül háromban szentek (Antal, Katalin és Miklós) mell
képei, háromban pedig ugyanazon czimer: zöld mezőben hat liliom (fleurs 
de lis) váltakoznak. Ezek is mind áttetsző zománczművek. Meglepően alacsony 
kosarának megfordított szívidomu mezőiben orgonáló, hegedülő, cziterázó, 
tárogatókat fúvó, dudáló és kerek lemezeket összeütő angyalok térdképeivel 
egész mennyei zenekar van ábrázolva. Jellemző még kupájának tölcsér 
alakja is. Magassága 0'2o méter. Megrongált zománczképei daczára igen 
figyelemreméltó ötvös munka, mely sienai mester kezeire vall.

3 9 .  á b r a .  A  F r i c s i  L á s z l ó - f é l e  k e h e l y  f e l i r a t a .

Áttérek most a kelyhekkel rokon rendeltetésű ciboriumok rövid ismer
tetésére, minők — ha nem is nagy számmal — szintén akadtak kiállításunkon.

A lőcsei róm. kath. templom ciboriuma aranyozott vörösrézből készült. 
Talpa hat karályu, mezőit egy-egy hólyagidom díszíti; gombja nyomott 
almácskához hasonlít, alul-fölül hat levéllel borítva és közbeeső, de ki nem 
álló rotulusokkal. Kupáját nyolcz sima csavart alakú hólyag képezi, melynek 
szakasztott mása fedél gyanánt szolgál, de ez utóbbinak tetején négy fiala

37
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felett kis baldachin emelkedik, melyről a kereszt és a baldachin alól a szob
rocska hiányzik. Magassága 0'35 méter; fedele kétfelől csuklóba jár és 
levehető.

Ennél is szerényebb a liáposztafalvi róm. kath. templom régi ciboriuma, 
melynek oldalán négyszögü áttört alacsony tornyocskát látunk magas sisakkal 
és kereszttel. Sohasem volt aranyozva sem kívül sem belül. Az ily nem 
nemes fémből készített ciboriumokat csak úgy volt szabad használni, ha 
belül vászonnal kibélelték. Valószínűleg ennek is volt hasonló bélése. Mindkét 
ciborium a XVI. század végéről való.

4 0 .  á b r a .  F o r m a l i u m  a z  e s z t e r g o m i  f ő e g y h á z  k i n c s t á r á b ó l .

Ezeknél valamivel régibb, még a XV. század végéről származik a győri 
Conservator inni Dioecesannm vörösréz, jól aranyozott ciboriuma, melyet 
Krisztus és az apostolok mellképei díszítenek.

A ciboriumokhoz sorozható a lőcsei róm. kath. plébánia templom ara
nyozott vörösrézből alkotott provideáló edénye, melyben az Oltáriszentséget 
a betegekhez szokták vinni. Talpa hat karályu, nodusa ugyanannyi gerezdből 
álló nyomott almácska, felső része hatszögü; az oldalait ékítő toronyfiak 
közül csak egy maradt főn épségben. Tetején a keresztvirág szintén csonka. 
Felnyitható ajtaján belül XV. századi betűkkel, tintával ezen felírást olvassuk: 
ad Ecclesiam leprosorum pertinet vagyis : »a bélpoklosok templomáé«.E felírás 
kétségtelen bizonyíték arra nézve, hogy a középkorban a ragályos betegek
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számára, — a minők a bélpoklosok is voltak — külön templom és külön 
egyházi edények voltak kijelölve, a ragályos nyavalya terjedésének meggát- 
lása czéljából.

Különböző egyházi szerek.
A többi egyházi ötvösművek közül fölemlitendőnek vélem első sorban 

az esztergomi kincstár következő becses tárgyait: Ereklyetartó »formalium« 
melyet a békecsók átadására használtak és lánczon csüngve a főpapok 
nyakukban is viseltek, mint ezt a Széchy Dénes bibornok és esztergomi érsek 
sírkövén kifaragott domborműves alakján látható hasonló kerek capsula bizonyítja. 
Három ilyen formaliumot állított ki az esztergomi főegyház. Az egyik kisebb 
(40. ábra) aranyozott ezüstből, előlapján az »angyali üdvözlet« van dombor
műben ábrázolva, mely a Súky-féle kehelyen 
levő medaillonhoz meglepően hasonló; hát
lapján pedig gyöngyház faragványban a sírban 
álló Üdvözítőt látjuk (41. ábra) két angyal 
között, a kik leplet tartanak eléje. A másik 
nagyobb ereklyetartó (42. ábra) díszes kere
telésben a boldogságos Szűz halálát (depau- 
satio Beatae Mariae Virginis) foglalja magá
ban, szintén gyöngyházból kifaragva. Igen 
érdekes a középkori felfogás, a hogy a bol
dogságos Szűz holtteste ki van terítve, körül
véve az apostoloktól. Szent Péter végzi a be- 
szentelést, mialatt Krisztus édes anyja lelkét 
kisded alakjában magához veszi. A harmadik 
formalium nyolczszögü alakban készült, lombozatokkal dúsan megrakva. Ez a 
két utóbbi a XVI. század elejéről való; az első pedig XV. századi ötvös munkája.

Hasonló formaliumokat a zágrábi dóm kincstára is állított ki, aranyozott 
ezüstből, az egyiken a kálvária jelenettel, a másikon a sírban álló Üdvözítő 
alakjával. Mindannyi felnyitható szerkezettel bir az ereklyék befogadására. 
Van arra is eset, hogy a római pápák által megáldott viasz »Agnus Dei« 
található bennük, mint az esztergomi kincstárban levő nyolczszögü formaliumban. 
Ilyen viasz »Agnus Dei«-t Császka György kalocsai érsek is engedett át 
kiállításunkra, melynek előlapján az Isten báránya ábrázoltatik a húsvéti 
zászlóval, a mint sebéből az előtte levő kehelybe vére omlik ; körirata : Ecce 
A(gnus) Dei Qui tollit peccata M(undi) azaz »Ime az Isten báránya, ki elveszi 
a világ bűneit«, hátlapján szent Veronika látható, kezeiben kiterjesztett kendő
jével, alatta a készíttető pápa czímere s e körirat: »Pius V. Alexandrinus Ponti
fex) Maximus) Anno I.«, vagyis Alexandriai V. Pius pápa uralkodása első 
évében (1566). A két felől üveggel fedett kerek capsula erőteljesen bordázott 
aranyozott rézkeretbe van foglalva s füllel ellátva. A keret a XVI. század 
elejéről való.

Figyelmet keltettek a kincstár szt. olajtartó szarui is, minőt hármat

4 1 .  á b r a .  D o m b o r m ű  a  k i s e b b  
f o r m a l i u m  h á t l a p j á r ó l .
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állítottunk ki. A legnagyobb egyúttal a legdíszesebb is, melynek talpán sár
kányok, csúcsán dús alakitásu baldachin alatt szent György szobrocskája 
látható. Az aranyozott ezüst foglalatú szarvnak középső pántján elfödött 
czimer van. A restaurálás alkalmával tűnt ez ki, a mikor a reáforraszott 
czimert eltávolították. Eredetileg külföldi származású nemes készíttethette, — mert 
czimerében a hármas láb (triquatre) fordul elő, — valószínűleg profán czélra. 
A reá illesztett czimer a Palóczy családé, melyből a XV. században György

4 2 .  á b r a .  N a g y o b b  f o r m a l i u m ,  a z  e s z t e r g o m i  f ő e g y h á z  k i n c s t á r á b ó l .

esztergomi érsek származott. A másik két szaru egyszerűbb, s mindegyik 
három griffkörmön áll. A díszesebb, csinos sárkány alakkal van ékítve. 
Mindhárom szarut erősen megrestaurálták, a mi által sokat vesztettek eredeti 
beesőkből.

Ugyancsak az esztergomi kincstárból való az a díszes aranyozott és 
zománezos foglalatú kristályszekrény is, melyhez a hagyomány Pázmány 
nevét fűzi. Ezen értékes műdarabb jóval régibb eredetű, a XVI. század első 
feléből való és csak később kerülhetett a nagynevű főpap birtokába. Ezen 
korból származik az a fedeles csinos zománezos foglalatú kristályedényke is, 
melyet a koronázás alkalmával szoktak használni, a király felkenéséhez szűk-
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4 3 -  á b r a .  A  z á g r á b i  d ó m  e z ü s t  k e r e s z t j e .
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4 4 .  á b r a .  M a j t h é n y i  U r i e l  p r é p o s t  d i p t i c h o n j a .  E l ő l a p .
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45* á b r a .  M a j t h é n y i  U r i e l  p r é p o s t  d i p t i c h o n j a .  H á t l a p .
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séges szentelő olaj tartójául. Eredetileg aligha készült erre a czélra, talán inkább 
szent ostyát tartottak benne, legalább erre látszik utalni belül a fenekében 
levő kerek aranyozott lemezre vésett IHS monogram.

Az oltárkeresztek közül kimagaslott az iglói róm. kath. templom ezüst 
keresztje, melynek hatását a részben való aranyozás még inkább fokozza. 
Talpa hat karályu és csipkeszerüleg van tagozva. Karcsú szára felett a szintén 
csipkézett végű kereszt emelkedik; tövénél a gombból két ág nyúlik ki, rajta 
a boldogságos Szűz és szent János apostol szobrocskáival. A kereszt előlapján 
Krisztus megfeszített alakja, hátlapján pedig szűz Mária szobra, fején koro
nával, jobbjában alma, balkarján a kis Jézus, mindkét kezében almával. Valóban 
pazar ékitésü ötvösmű, mely jelentékeny méreteit (magassága O .7 3  méter) 
tekintve is kiváló darabnak mondható. A talpába karczolt felirat mellett 1520. 
évszám olvasható.

A szepes-szombati r. kath. plébánia-templomban aranyozott ezüst keresztje 
mintegy felével kisebb a most ismertetett iglóinál. Feltűnő csinos karcsú szára, 
melyen a gomb hatoldalu gazdag architektúrából van szerkesztve. A kereszt 
előalapján a Megváltót az evangélisták jelvényei veszik körül; hátlapján közé
peit szt. Sebestyén fához kötve megnyilazott testtel ábrázoltatik; fölötte 
a boldogságos Szűz a kis Jézussal és almával kezében, szt. Sebestyén jobb
ján szt. Ursula nyitott könyvvel és nyílvesszővel, balján szt. Borbála a torony
nyal, alul pedig szt. Katalin a kerékkel térdképben láthatók. Magassága 0*37 
méter. Mindenesetre kár, hogy restaurálásakor újból megaranyozták.

Rajzban mutatom be a zágrábi dóm középkori keresztjének egyikét 
(43. ábra), mely aranyozott ezüstből készült 0'49 méter magas ötvösmű. Saját
ságos idomú talpa aligha hozzávaló. Előlapján filigrán-zománczos díszítménye
ket és félékköveket látunk; hátlapjára Krisztus kínszenvedése eszközeit véste 
be a mester. A dóm kincseiről szóló leltárakban 1546-ban fordul elő legelő
ször. Készítési korát a XV. század végére, vagy a XVI. század elejére tehetjük.

4 6 .  á b r a .  P e r é n y i  F e r e n c z  p ü s p ö k  c z i m e r e . 4 7 .  á b r a .  T h ú z  O s v á t h  c z i m e r e .
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Beszterczebánya város 
tulajdonában is van egy 
érdekes XV. századi ara
nyozottezüst kereszt, mely 
eredetileg egyházi czélra 
készült. Hatkarélyu talpára 
kövekkel ékes virágok van
nak erősítve. Gombja alatt 
és felett filigrán-zomán- 
czos szalagok láthatók. 
Maga a kereszt legalyazott 
fát ábrázol, melynek vé
gein erős drótkeretben egy
kor kövek lehettek fog
lalva.

Egészen magában állott 
minden pendant nélkül az a. nevezetes dip- 
tichon, melyet itt (44 és 45. ábrák) rajzban 
is közlünk. Vörösréz lemez párra vésett két 
képből van szerkesztve fakeretelésben. Az 
egyik a háromkirály imádását ábrázolja, a 
másik Krisztus holttestének levételét a kereszt
ről. Felirata szerint Majthényi Uriel turóczi 
préposté volt (1510-ben) s valószínűleg az 
ő számára is készült. Legalább erre vall a 
czímerpajzsban látható félhold, nap és csil
lag. A Majthényiek czímerében, Nagy Iván 
munkája szerint, terebélyes fa alatt medve lát
ható, fönt pedig hold és csillag. A czímer- 
pajzs üresen hagyott részét alig lehet másként 
magyarázni, mint úgy, hogy a mű készítője 
ki nem deríthető okból a czímert nem fejezte 
be. Az érzéssel csoportosított alakok nürn
bergi iskolához tartozó művész kezeit dicsé
rik. Ez a becses diptichon jelenleg az eszter
gomi főegyház kincstárának tulajdona.

Csúcsíves stilü pásztorbotjaink között 
nem volt egy sem, mely eredeti alakjában 
maradt volna reánk. Legdíszesebb a nyitrai 
székesegyházé, mely egészen aranyozott ezüst
ből készült, görbületében gránát-almában a 
bold. Szűz térdképe látható domborművű kivi
telben. Hátára kerek medaillon van forrasztva, 
melyen (1. a 46. ábrát) Perényi püspök czí- 

>ra. Thúz Osváth zágrábi püspök merét a sárkányrend jelvénye fogja körül, 
pásztorbotja.
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Gombja hat lapján a következő jeleneteket alkalmazta a művész domborképek- 
ben : Mária bemutattatása a templomban ; József és Mária ; az angyali üdvözlet; 
Mária látogatása Erzsébetnél; a bold. Szűz halála; Krisztus születése és 
bemutattatása a templomban. A görbületet gazdag lombozat borítja elől rozet- 
tekkel, hátul az apostolok alakjaival. Pikkelyes nyele négy részből van alkotva.

Hasonlóképen vagyunk az esztergomi főegyház kincstárában levő Kutassy- 
féle aranyozott ezüst pásztorbottal, mely egyszerűbb a nyitrainál, de még a XVI. 
század elejéről való. Igen díszes lehetett eredeti alakjában a szepesi székesegyház 
pásztorbotia, melynek gazdag architektúrából szerkesztett gombjának fülkéiben 
kettesével a tizenkét apostol szobrocskái állanak. Görbülete nagy változáson 
ment át. Ezüst pléhből kimetszett akantusz levelekkel födték be a kigyótestet 
ábrázoló felső részt s bele szt. Márton XVII. századi lovas szobrát illesztették. 
A »Patrona Hungáriáé« középkori szobrocskáját pedig, mely eredetileg a gör

bületben állhatott, annak tetejére 
erősítették.

A zágrábi dómból kiállított két 
csúcsíves pásztorbot jobb állapot
ban maradt reánk. Az egyiknek, 
melyet Lászlói Thúz Osváth püs
pök czímere (47. ábra) ékesít, 
felső részét a mellékelt rajzban 
(48. ábra) mutatjuk be. Gazdag 
lombozattal borított görbületé
ben az angyali üdvözlet jelenetét 
látjuk két szobrocskával ábrázolva. 
Szinte túlságosan van kiképezve

4Q . á b r a .  T h ú z  O s v á t h  c z i m e r e ,  s z e n t e l t v i z t a r t ó j á n .  , .  . , .  ,^  ’ gombja, mely ketemeletes tornyot
mutat. A másik csúcsíves pásztor

bot egyszerűbb s bennünket azért érdekel jobban, mert magyar szenteink 
köztük szt. István, szt. László királyaink szobrocskái ékesítik.

Középkori szenteltviztartót csak a zágrábi dóm állított ki, melyen szintén 
Lászlói Thúz Osváth püspök czímere fordul elő (49. ábra) négyszer az 
evangélisták jelvényei között. Igen csinos a hozzátartozó hintő is, melyet a 
rajta levő gazdag mustrákkal 50 — 52. ábráinkon mutatunk be.

XV. századi liturgikus könyveink között előkelő helyet foglal el a győri 
antifonále. Hatalmas kótás hártyacodex ez, gyönyörű miniatűrökkel ékesítve. 
A kézirat ismertetése tulajdonképen a bibliográfia körébe tartozik. Bennünket 
itt tábláinak mesteri bronz-sarkai érdekelnek, melyek az egyik táblán a négy 
evangélista jelvényét négy karélyba foglalva tüntetik elő, középső része gya
nánt pedig a boldogságos Szüzet félholdon állva, balkarján a kisded Jézussal 
két zenélő angyal között ábrázolta a művész. Az evangelista-jelvényékből 
rajzban (53. ábra) bemutatjuk sz. János sasját; valamint a Madonna relifjé
vel díszített középső részt (54. ábra.) A másik táblán sarokdíszül keresztelő 
és evangélista János, szent Jeromos és szent László királyunk lovas alakja 
fordul elő hasonló keretelésben, domborműben.



5 8 9

Úgy látszik, volt ezen a táblán is középső rész, de elveszett. Korát a 
XV. század első felére tehetjük.

A-győri antifonále középső részét képező bronz-domborműnek néhány 
év előtt szakasztott mását sikerült megszereznem, mely szintén a boldogságos Szűz

5 0 . ábra. Thúz Osváth szenteltviz-hintője.

álló alakját ábrázolja zenélő angyalok között. Összehasonlítván az én példá
nyomat a győrivel, nem férhet kétség hozzá, hogy mindkettő ugyanazon min
tából került ki. A kettő között mindössze annyi különbséget észlelhetni, hogy 
a győri gondosabban van czizelirozva, az én birtokomban lévő pedig ezüstözve 
volt. Nem hallgatom el, hogy az én példányom Erdély egyik örmény templo-

_,,f'.... .« - .v -y  . t  v-

5 1 . ábra. Díszítmény a Thűz Osváth-féle hintőről.

mából származik, hol kiálló gombjai átszelve, gyertyatartó-párral volt megtoldva 
és a falon kép gyanánt csüngött. Nem tartom valószínűtlennek, hogy erdélyi 
mester készítette s igy a győri antifonále bronzdíszitései is innét származnak.

Figyelmet érdemlők azok a sárgarézből készült tálak, melyek keresztelési 
és profán czélra egyaránt használatban voltak. Jobbára bibliai tárgyú dombor-

5 2 . ábra. Díszítmény a Thúz Osváth-féle hintőről.

művek vagy szentek alakjai ékesítik feneküket s ezenkívül oly feliratok lát
hatók rajtuk, melyek betűi inkább dekorativ hatásra voltak szánva, mint érte- 
ményre. így például a vasmegyei történeti és régészeti egylet példányán a 
bűnbeesés van ábrázolva minuskula betűkből képezett keretben s ötször
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ismétlődik rajta a »re . kor .de n . de . ngi. seal« felirat. A pozsonyi ág. hitv. 
liczeum tálján is ezen feliratot olvassuk, fenekén pedig a Kanaán földjéről 
hozott szőlőfürtöt vivő két férfiú van domborműben kiverve. A maskovai ág. 
hitv. ev. templom példányán ugyanily felirat a sárkányt ölő szent Gjmrgy 
lovas alakját veszi körül. Ugyanezen szentet látjuk ábrázolva a pozsonyvárosi 
múzeum egyik táljának fenekén, de felirat nincsen rajta; a másikon pedig a 
bűnbeesést verte ki a mester, de egymásba fonódó minuskulabetüs felirata ép 
úgy nem ad érteményt, mint az ólublói (Szepesm.) róm. kath. templom tálján 
látható betűk, melyek szintén a bűnbeesés jelenete körül vannak csoportosítva.

5 3 . ábra. Bronz sarok-dísz a győri antifonáléról.

Ugyan ide tartozik a rigyiczai (Bács-Bodrogm.) róm. kath. plébánia-templom 
réztálja, melyet a boldogságos Szűz képe ékesít s a kimagyarázhatatlan minus- 
kula feliraton kívül, ötször ismétlődik rajta az »Ich bárt al Zeit Geluck« mondat.

E korszakból két bronz tömjénezőt állítottunk k i; az egyiket az egri 
cisterciek gymnasiumának múzeumából, a másikat a mühlenbachi (Szepesm.) 
róm. kath. plébánia-templomból. Mindkettő késő csúcsíves áttört mű a XV. 
század végéről vagy a XVI. század elejéről.

Érdekes műdarab a lapispatáki (Sárosm.) róm. kath. templom kovácsolt 
vasból készült rácsos ajtaja, mely a szentségház fülkéjéről való. Ékitése sti
lizált liliomokból van szerkesztve és négyszirmu rozettekkel megrakva. Kár, 
hogy újabban bebronzozták, elfödvén vele eredeti polychrom festését.
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Középkori egyházi öltönyök.

Áttérek most a XIV—XV. századi egyházi öltönyök rövid ismertetésére, 
melyekből valóban dús sorozatot sikerült kiállításunkon bemutatni.

Még az Árpádok korából — az előbb ismertetett székesfehérvári mise
ruhából készült koronázási paláston kívül — csak a zágrábi dómban őrizett 
szent László-féle kazula maradt reánk: a vegyesházi királyok idejéből egyházi 
öltönyeinknek nagy értéket képviselő emlékeivel dicsekedhetnek nemcsak 
székesegyházaink, de egyszerű falusi templomaink is.

5 4 .  á b r a .  A  g y ő r i  a n t i f o n á l e  k ö z é p s ő  r é s z e .

Kronológiai egymásutánt követve, a kassai székesegyház két vörösszinü 
miseruháját említem föl, melyek szövete a XIV. századból való. Az egyiket 
rajzban itt (55. ábra) be is mutatom. A vörös bársonyból készült kazula a 
Szentlélek galambképével van mustrázva. Közepét gazdagon hímzett betét 
foglalja el, fülkékben szentek alakjaival. A felső fülkében magyar szent Erzsébetet 
látjuk jobbjában tállal, a mint lehajolva alamizsnát oszt. A középsőben szent 
János evangélista áll, jobbjával megáldva a méregpoharat; az alsóban szent 
Margit látható a sárkánynyal. E hímzett betét a XV. századra vall. A másik 
kazula szövetén a galambok nem lefelé, hanem fölfelé szállnak s a középső
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55- á b r a .  A  k a s s a i  d ó m  m i s e r u h á j a ,  X I V .  s z á z a d i  s z ö v e t b ő l .
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betét hímzett alakjai közül a felső a sebeit mutató Megváltót, az alatta álló 
sz. Péter apostolt ábrázolja, mig a harmadik alak meg van csonkítva.

Ugyancsak Kassáról való a dóm kincstárából egy harmadik kazula, 
melynek keresztalaku hímzésén Krisztus kínszenvedésének hét jelenete lát
ható XIV. századi mestertől.

Úgy rajz, mint kivitel szempontjából a XV. századból való emlékek 
sorában első helyet érdemel a sztropkói (Zemplén megye) római katholikus 
templom nyitott vörös bársony kazulájának hímzett keresztje. Három jelenet 
van rajta ábrázolva. Alul az angyali üdvözlet, fölötte Krisztus kereszthalála, szűz 
Mária, egy másik szent nő és szent János apostol álló alakjaival; legfölül 
pedig az utolsó Ítéletet jelentő képcsoport: Krisztus szivárványon ül, tőle 
jobbra a boldogságos Szűz esdeklik a purgatoriumi lelkekért, balra pedig 
szent József térdel és mögötte a sátán nyitott szájával jelképezett pokolban 
az elkárhozottak sínylenek.

Az alakok arczai mesterileg vannak hímezve ruháikkal együtt lapos 
öltéssel {Flachstich). Úgy látszik eredetileg az öltönyök széle és a nimbusok 
igazgyöngyökkel voltak szegélyezve, a mi ezen nagybecsű miseruha fényét 
és értékét nagyban emelte. Az eredeti ékességétől megfosztott mai állapotában 
is behatóan foglalkoztatta e kazula a művészettörténeti kongresszus tagjait, 
kik előkelő német mester kartonja után készültnek ítélték pompás hímzését.

A kassai dóm miseruhái között színének élénkségénél fogva kitűnt két 
zöld bársonyból készült példány, az egyiken Máté és Lukács evangélisták, 
a másikon az Atyaisten és szent Magdolna hímzett alakjaival.

A színek páratlanul élénk vibráczióját egyik középkori egyházi szövet 
sem volt képes oly hatással előidézni, mint a kolozsvári minoriták azon 
aranynyal átszőtt vörös bársony kazulája, mely részben zöldszinü bársony 
mintáival elragadta a szakférfiakat, különösen Schniitgen kölni kanonokot, az 
egyházi paramentumok legavatottabb ismerőjét, a ki lelkesülve vallotta be, 
hogy ennél szebb vclenczei bársonyt még nem látott.

Kellő méltánylásban részesült a hártfai római katholikus plébánia
templom kazulája, mely arany alapon vörös bársony finom körvonalakkal 
gazdag gránátalma mustrákkal ékes. Hátán feltűnően magas domborhimzetü 
kereszt, melynek egészen szabadon álló oszlopokkal képezett fülkéiben sugarak 
között a boldogságos Szűz áll, jobbról-balról egy-egy térdelő angyal között, 
balkarján a kis Jézussal. E jelenet alatt szent Borbála a toronynyal, legalul 
koronás nőszent jelvény nélkül látható. Még nagyon megviselt állapotában is 
ragyogók az alakok aranyszálakkal átszövött öltönyei. Minden alak külön 
készült és úgy van reá applikálva a miseruhára. Tanulságos darab a közép
kori hímzés technikájának tanulmányozására. Pazar kiállítású öltöny lehetett, 
melyhez kettős magasságú nyitott bársonyt használtak szövetül hurkolt, arany
szálakkal képezett (en or frisé) díszítésekkel gazdagon áttörve.

Úgy számra, mint jelentőségre nézve az esztergomi főegyház kincstárá
ból kerültek ki a legnevezetesebb kazulák, melyek szövetüknek kitűnő fenn
tartásánál és hímzéseiknek mesteri kivitelénél fogva egyaránt bámulat tárgyai 
voltak.
M a t l ek o v it s  : Magyarország az  éz re d ik  evben. J / . 3 8
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Fölemlítem közülök az arany alapra vörös bársonynyal mustrázott 
gránátalmás miseruhát, mely szintén hurkolt aranyszálakkal élénkítve, egyike 
a legkitűnőbb karban levő XV. századi génuai szöveteknek (Velours de Génes). 
Hátán a kereszten magas domborműben arany alapon az Atyaisten mell
képét, alatta a szent Lelket s két angyal között a felfeszitett Megváltót a ke
resztjét átkaroló szűz Máriával, szent Adalbertét és szent Györgyöt látjuk 
ábrázolva erősen kiemelkedő baldachinok alatt, melyek, valamint az alakok 
öltönyei, csupa apró igazgyöngyökkel vannak borítva.

Hasonlóképen gyöngyökkel van elhalmozva az a pompás aranybrokát 
kazula is, melynek mustrája ananász gyümölcsökből, apró gránátalmákból és 
virágokból van szerkesztve. Keresztjén a baldachinok alatt a Patrona Hungáriáé, 
feje felett koronáját tartó angyalokkal, tőle jobbra magyar szent Erzsébet, 
balra szent Margit a sárkánynyal térdképben ábrázoltainak; alább szent 
Katalin, szent Borbála külön-külön baldachinok alatt foglalnak helyet. Az alakok 
felső ruhái csupa igazgyöngyökkel, alsó ruháik színes aranyszálakkal és 
selyemmel hímzettek. Legalul a sárkányrenddel keretelve, két domború czimer 
is van rajta, a jobboldaliban vörös mezőben három fog, a baloldaliban 
balra tekintő fekete sas, rajta keresztbe téve egy fel nem ismerhető aranyos 
tárgy. A XV. századi legdúsabb hímzés pazar kiállítású darabja.

Szintén arany brokátból, strucztollakkal, buzakalászokkal és bőség
szarukban apró gránátalma-mustrákkal, melyeknek körvonalai vörös bársony 
szálakból készitvék, az idomok pedig hurkolt aranyszálakkal vannak kitöltve, 
áll a harmadik kazula szövete; hátán a kereszt magas dombor-hímzésben 
a trónon ülő Madonnát, assisi szent Ferenczet, püspököt könyvvel (szent 
Adalbert ?), fiatal nő szentet, szent Erzsébetet és az úgynevezett Metterciát, 
azaz szent Annát egyik karján Máriával, a másikon a kis Jézussal látjuk ábrázolva 
baldachinok alatt. Az alakok palástjai mind igazgyöngyökkel vannak hímezve. 
Úgy látszik erős restauráczión ment át ez a különben nagyon hatásos kazula, 
mely eredeti állapotában még fényesebb lehetett.

A negyedik miseruha sima arany alapon, kettős magasságú nyitott zöld 
bársonyból készült; a gránátalma mustrák hurkolt aranyszálakból vannak bele 
szőve. Hátán a kereszt mustrázott arany alapon magas domborműben az 
Atyaistent Péter és Pál apostolok között, és a megfeszített Megváltó alakját fog
lalja magában. Krisztus keresztje tövében Mária és János állanak, lent pedig 
Magdolna térdel. Az aranyos selyemmel hímzett öltönyöknek csak a pereme 
volt igazgyöngyökkel kihímezve; az alakok igen jól vannak mintázva. 
Ritka kedvességet kölcsönöznek ennek az egyházi ruhának az arany hím- 
zetü alapon sűrűn felaggatott aranyozott ezüst kerek pikkelyek, melyek a pap 
minden mozdulatánál rezegnek s ez által feltűnő vibrácziót okoznak.

Az ötödik miseruhának szövete sárga selyem alapon hurkolt ezüstszálak
ból {en argent frise) alkotott gazdag lombozatu mustrával bir. A hátán levő 
kereszt arany alapján sima hímzésben hármas ezüst fedelű architektúrában a 
Madonna, sz. István, sz. László és sz. Imre álló alakjain kívül, a stridói szüle
tésű sz. Jeromos és sz. Adalbert mellképei láthatók. Az architektúra keretelése 
és az alakok öltönyének széle igazgyöngyökkel volt pártázva, de alig maradt
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belőlük valami hírmondó gyanánt. Alul rajta van a donator czimere is, I. K. E. 
D. G. A. E. S. 1590 (Joannes Kutassi dei Gratia Archiepiscopus Strigonien- 
•sis 1590) felirattal. Ezen hímzés magyar eredetére nézve alig merülhet fel 
kétség. A czimer — nem lehetetlen — hogy később került reája.

A hatodik kazula volt, úgy látszik, az esztergomi főegyház legfényesebb 
liturgikus öltönye. Sajnos, ma már csak romjai vannak meg hajdani pompájá
nak. Értem a boldogságos 'Szűz menybemenetelét ábrázoló magas dombor
művű hímzést, mely a főegyház védőszentjének {Beata Virgo Maria in 
coelos assumpta) tiszteletére készült. Máriát három angyal segíti föl az egekbe 
sírjából s e jelenet fölött ismét őt látjuk az Atyaisten és Jézus között tér
delve. Valaha csupa igazgyöngyökkel volt az egész borítva, ma csak itt-ott 
maradt fönn néhány hírmondónak. E század első felében ugyanis egy hűtlen 
sekrestyés fejtette le az esztergomi miseruhákról a gyöngyöket s azokat, mint 
a vizsgálatból kitűnt, itczeszámra adta el. A szövet sima aranyszálakkal át
szőtt violaszinü selyem, dús gránátalma-mustrával. Érdekes, hogy ez a mise
ruha nincs elől kivágva kétoldalt, mint a többiek, hanem igen bő szabású, 
a pap testét egészen befödő.

A hetedik miseruha viseltes aranyalapon, kétmagasságu nyitott vörös 
bársonyból gránátalma-mustrát tüntet elénk. A kereszten gyöngyökkel himes 
baldachin alatt a Madonna domborhimzésü alakja látható a kis Jézussal két 
angyal között. E jelenet alatt sz. Katalin a kereszttel, ez alatt pedig magyar 
sz. Erzsébet állanak. Az alakok fején levő korona és öltönyeik pereme hajdan 
gyöngyös volt.

Az esztergomi fejedelmi miseruhák után a szepesi egyházmegyéből ki
állított szép számú kazulákat kell említenem. Maga a püspök, Szmrecsányi Pál, 
egész sorozatot küldött b e ; a gondjaira bízott templomokból is egész csomó 
került kiállításunkra.

Az egyik XV. századi kazula az esztergomiak közül a negyedikhez 
hasonlít. Szövete ugyanaz; a reá hímzett kereszt architektúrája annyira azonos 
az ötödikével, hogy egy és ugyanazon kéz munkájának kell Ítélnem. Különb
ség csak az alakokban van. Ezen apostolok — köztük sz. Péter — és nő
szentek vannak ábrázolva. A kereszt karjain az Angyali üdvözlet volt ki- 
himezve, de Mária alakja leveszett róla, csak az angyal térdképe maradt meg. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezen a miseruhán igazgyöngyékités nem 
volt soha s igy az egyszerűbb kiállítású öltönyök közé számítandó. Az arany
nyal átszőtt zöld bársonyszövet elég jól van konzerválva, de a hímzések 
igen megviseltek.

A liptószentmiklósi r. k. plébánia-templom nyitott vörös bársony gránát- 
alma-mustrás kazuláját a rajz meglepő nagy méretei miatt említem külön föl. 
Hasonlóképen gazdag mustrája van a szepes-bélai r. k. templom aranynyal dúsan 
átszőtt vörös bársony miseruhájának, mely nagy gránátalmákat ábrázol.

Igen érdekes a hunfalvi r. k. templom aranyszálakkal átszőtt kettős 
magasságú nyitott vörös bársony kazulája gránátalma-mustrákkal. Hímzett 
betéte aranyos szálakkal készült eredetileg, de az aranyozás lekopott róla- 
A hátán levő kereszten Krisztus felfeszitett alakja csüng, kifejezésteljes arcz-
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czal; vérét angyalok fogják föl kelyhekben. A kereszt tövében szent nő mell
képe látható. Az alakok mind igen plasztikusak. Fölemlitendőnek vélem, hogy 
Krisztus haja selyemszálakkal körülcsavart drótból készült. Ámbár erősen meg 
van viselve, mégis a XV. század végéről származó hímzések között mél
tánylásra tarthat igényt.

A szepesi püspök által beküldött más kazulán, melynek szövete arany
nyal átszőtt nyitott vörös bársonyból való, virágos gályákkal és aranyszálak
kal átszőtt egymásba font szálakkal mustrázva két térdelő angyal közt a 
Metterciát hímezte ki a mester, csakhogy nem álló, de ülő helyzetben: szent 
Anna térdein tartja Máriát és a kis Jézust. E jelenet alatt sz. Katalin látható,, 
jobbjában karddal, baljában kereszttel, legalul pedig egy felismerhetetlen nő 
szent mellképe. Az alakok mind aranyos hímzett keretben mintegy képszerüleg 
vannak ábrázolva ; az arczok érzésteljesek és a kivitel igen gondos. A közép
kori hímzések technikájának tanulmányozásához becses adalékot szolgáltatnak 
a több helyütt lefoszlott képek. Tisztán kivehető, hogy a vászonra tintával 
rajzolták fel a képek körvonalait s erre a rajzra, mint vázlatra, hímezték reá 
az alakokat.

Ezen miseruha szövetével teljesen megegyezik a püspök egy harmadik 
kazulája, a reá hímzett főjelenet tárgya is ugyanaz, csakhogy a Metterciát 
állva ábrázolta a művész: sz. Anna jobbkarján a kis Jézust, balkarján pedig 
a gyermek Máriát tartja. Ezenkívül négy nő szentet látunk rajta, köztük sz. 
Orsolyát és magyar sz. Erzsébetet. Az alakok arcza és kezei fehér selyemből 
vannak kivágva s kissé fölül hímezve, a mi ezen művészetnek már dekadán- 
szát jelenti.

Az egyszerű miseruhák példáját a negyedik képviseli, mely szürkésviola 
posztóból készült, hátán kék posztókereszttel, melyen legalyazott és virá
gos keresztfán Krisztus hímzett alakját látjuk. A kereszt tövét Magdolna 
karolja át.

A fényesebb kiállítású kazulák közül való a veszprémi székesegyház 
tulajdonát képező, nyitott vörös bársony miseruha, melynek szövetét virág
indák és aranynyal beszőtt merész rajzu gránátalma-lombok ékesítik. A mustrá
zott arany kereszten baldachin alatt a Madonna karján a kis Jézussal, szent 
Magdolna, sz. István vértanú, keresztelő sz. János és sz. Pál apostol képei 
vannak hímezve. Előfordul ezeken kívül rajta Vetítési Albert veszprémi püspök 
hímzett czimere is, mely ezen kazulát a XV. század első felében készült
nek állapítja meg. Megemlítem, hogy az alakok külön vászondarabokra van
nak hímezve és azután felvarrva a keresztre. A veszprémi székesegyház 
középkori templomi ruhái közül ezen egyetlen darab maradt fenn hírmondó 
g3ranánt!

A beszterczebányai r. kath. székesegyháznak a XVI. század elejéről való 
zöld selyem gránátalma - mustrás kazuláján, a hímzett betéten baldachinok 
alatt arany alapon a boldogságos Szűz, jobbkarján a kis Jézussal, szt. Katalin 
a kerékkel és karddal, végül szt. Borbála a toronynyal ábrázoltatnak lapos 
öltésekkel hímezve.

Templomi kárpitjaink közül — a győri remek gobelint kiállításunkra
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meg nem kapván — mindössze kettőt említhetek föl. Az egyik a lőcsei, 
érdekes vadászjelenetekkel, melyekből azt következtethetjük, hogy eredetileg 
profán czélra készült; a másik a bártfai r. kath. plébánia-templomból származó, 
gyönyörű nyitott vörös és zöld bársonyból készült, aranynyal átszőtt virágok
kal ékített példány, mely jelenleg gr. Wilczek János birtokában van.

Itt van helyén megemlékeznem azokról a fényes infalakról, melyekből 
€gész sorozatot mutattunk be.

Első helyen a győri székesegyház remek rajzu két püspöksüvegét 
említem fel, melyek közül az egyik valaha annyira meg volt rakva öreg- 
szemű igazgyöngyökkel és erőteljes aranyhímzéssel, hogy fehér selyem alap
jából semmi sem volt látható. A műdarab polychrom hatását fokozta az elő- 
és hátlapon nyolcz kerek vörös atlaszalapu medaillon, melyeken a drága

5 6 .  á b r a .  H í m z e t t  d i p t i c h o n  a z  e s z t e r g o m i  f ő e g y h á z  k i n c s t á r á b ó l .

kövek és gyöngyök voltak alkalmazva. Ma már csak mesteri rajzában gyö
nyörködhetünk, mert aranyhímzésén kívül nincsen rajta eredeti ékességéből 
sem gyöngy, sem kő. A másik infulának aranynyal átszőtt vörös selyem az 
alapja; hímzése magas domborműben volt készítve, az öregszemü gyöngyök 
bői nem maradt hírmondó sem, de az aprókból még elég bőven van rajta 
A gyöngyös hímzések körvonalait aranyzsinórok képezik. Ennek a rajza is 
mesteri kezekre vall.

Meglehetős épségben maradt fenn azonban a győri székesegyház har
madik, csupa gyöngyökből egybeállitott nagy értékű infulája, melynek zomán- 
czos arany foglalatán és a két szalagjára alkalmazott arany csengetyükön 
kívül, a nagy mennyiségben reá rakott gyémánt, rubin, zafír, smaragd, aquama- 
rin és amethyst kövek pompás színhatást kölcsönöznek. A két szalag végén 
levő aranyfoglalaton P(aulus) B(ornemissza), továbbá a főpap czímere és 1550.
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évszám láthatók. Ebből értesülünk, hogy ezen remek püspöksüveg Bornemissza 
Pál edélyi püspöké volt, ugyanazé, a kinek drágakövekkel és gyöngyök* 
kel boritott filigrán-zománczos aranykelyhe a nyitrai székesegyház kincs* 
tárában őriztetik. Megjegyzendőnek vélem, hogy ezen infula vörös atlasz
bélésének felső része is apró gyöngyökkel és aranyszálakkal készített hímzés
sel ékes. Továbbá előlapján gyöngyökből hímezve jól kivehető a püspök 
czímerének alkotó része, a hattyú.

Az esztergomi főegyház kincstárából két infulát állítottunk ki. Az egyik 
vörös bársonyból, aranyozott ezüst foglalattal készült; magas hímzése apró
igazgyöngyökkel van borítva és drágakövekkel (köztük rubin, zafír, smaragd,, 
almantin, chrisolit, amethyst és füsttopáz) élénkítve. Igen hatásos darab !

A másik infula csupa gyöngyökkel van borítva, melyen a süveg szövetét 
képező gyöngyalapon a rajz öregszemü igazgyöngyökkel van készítve s nagy 
ékkövekkel díszítve. Jelen alakjában a XVI. századból való, erős restauráczión 
ment keresztül. Koronázás alkalmával az esztergomi érsek ezt szokta fején 
viselni, miért is »koronázási infula« név alatt ismeretes.

A zágrábi dómból is volt két érdekes infula kiállítva, az egyik eredet 
alakjában, a másik azonban restaurálva. Mindkettő igen fényes emléke a 
XV—XVI. századi művészetnek, mely a hímzésen kívül az ötvösség közre
működését is igénybe vette a gazdagabb kivitelű püspöksüvegek {mitra speciosa) 
megalkotásánál, mint azt a most ismertetett Bornemisszaféle infulán is 
láthatni.

Itt említem föl a Bubics Zsigmond kassai püspök magántulajdonát képező
értékes antipendiumot, mely vörös atlasz alapra applikálva, három ívezet alatt 
középeit a Madonna trónoló alakját, ölében a kis Jézussal tünteti elénk; 
koronáját angyalok tartják; mellette szt. Krizogonosz és szt. Benedek 
ábrázoltainak igen gazdag aranyhimzésben. Ezenkívül két négykarélyu medail- 
Ionban egy szent pápa és egy szent püspök mellképét, a bodür díszítményei 
között pedig két kisebb álló alakot látunk, hasonlóképen hímezve. Az arczoknál 
és kezeknél, melyek hímzése lekopott, csak az aláfestés maradt meg. Az anti- 
pendium hossza T 9 5 3 ,  magassága 0'955  méter. Dalmácziai eredetű munka a
XVI. század első feléből.

A művészi hímzés kiváló példánya az a diptichon, melynek rajzát 
56. ábránk tünteti elénk. A tövissel koronázott Megváltó és a szenvedő szűz. 
Mária {Mater dolorosa) fejét látjuk rajta magas domborműben oly kifejezés
teljesen ábrázolva, a minőt XVI. századi egyházi hímzéseink között is hiában 
keresünk. Ezen pompás diptichon az esztergomi főegyház kincstárából való.

Hasonlóképen a XV—XVI. századi hímzések közé sorolandó a fraknái 
hg. Esterházy-kincstár kálváriája, melynek váza fából van készítve és az egé
szet hímzett szövet borítja. Ezen úgy Krisztus, mint a kereszt tövében álló 
szűz Mária és szt. János apostol alakjai plasztikusak és jeles mester kezére 
vallanak; csak az a kár, hogy a becses mű igen megrongált állapotban, 
maradt reánk.
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Hunyadi Mátyás király arany kálváriája.

A XV. századi ötvösművészetnek nemcsak hazánkban, hanem egész 
Európában egyik legfényesebb emléke azon ereklyetartó aranykereszt, melyet 
Mátyás király kálváriájának szokás nevezni.

Rövid történetét a következőkben foglalhatom össze. Corvin János 
1494-ben megjelent Kinizsi Pál országbíró és Ulászló király kincstartója előtt 
s élőszóval előadta, hogy a drágakövekkel és gyöngyökkel ékített arany
keresztet, egy pax-al és jocale-val együtt, melyek hasonló módon voltak 
ékítve, részint azon bokros szolgálatokért, melyeket Bakocs Tamás egri püs
pök az ő atyjának, Hunyadi Mátyás királynak tett, részint pedig azon ked
vezményekért, melyekben őt magát még atyja életében és annak halála 
után is részesítette, nevezett főpapnak az ezen kincsekre tőle kapott 5200 
aranyforintért örök időkre átengedi. így jutott először zálogképen, majd az 
érette adott kölcsönösszeg fejében Bakocs birtokába ez a nevezetes és értékes 
ötvösmű, melyet az általa Esztergomban, a régi bazilika mellé olasz mester 
által a boldogságos Szűz tiszteletére épített vörös márvány kápolnának, az ő 
saját mauzóleumának oltárára adományozott. Ez az oka, hogy nem került 
ezen nagybecsű műdarab, a főpap többi hagyatékával együtt, a tőle oldalágon 
származó gróf Erdődyek tulajdonába.

Hogy kiváló becsben tartották Esztergomban nemcsak belső értékénél, 
hanem történeti és művészi becsénél fogva is ezen ötvösművet, kitűnik a 
következőkből. 1530-ban Zápolya János király a háború költségeinek fedez- 
hetése czéljából hadisarczot vetett ki az egyházra. Várday Pál esztergomi 
érsek a 4100 forintra becsült aranykeresztet nem adta ki, hanem helyette a 
főegyház kincseiből 248 márkányi ezüsttárgyat engedett át, mely márkánkint 
mintegy 10 forinttal számítva, 2440 forintot tett ki, s ezenfelül, 1640 forintnyi 
követelését, melylyel neki a kincstár tartozott, szintén átengedte. Ily áron 
sikerült megmenteni az érseknek a keresztet, mely 1553-ben már a főegyház 
kincsei közé iktatva szerepel s a leltárban meg van említve, hogy néhány 
gyöngy, egy kisebb kő és egy angyal-alak hiányzik róla.

1593-ban Mátyás főherczeg magához kérette a főkáptalantól Bécsbe, 
hogy megnézze és lerajzoltassa. Az esztergomi főkáptalant nyugtalanította, 
hogy a lerajzolás soká tart s — a főherczeg válaszából Ítélve — nem valami 
udvarias levélben sürgették visszaszolgáltatását, mely sürgetésnek a főherczeg 
ugyanazon év végén eleget is tett.

Időközben osztozott az esztergomi főkáptalan viszontagságaiban. A törö
kök elől Nagyszombatba, Bocskay és Bethlen elől Gráczba és Olmüczbe 
menekültek vele, a mi ily kényes műkincs épségének épen nem kedvezett. 
Legutóbbi útjának következményeiről, a mikor Olmüczből visszaszállították, 
az 1609-iki leltár részletesen megemlékezik. Már előbb 1594-ben a második 
angyal is letörött róla; a harmadik meg »elröpült«. Úgy látszik 1609—1678. 
évek között restaurálták az egészet, s ezen időből valók a többi műrészleté-
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tői teljesen elütő, esetlen idomú angyalok. Fönnebb mar említettem, hogy 
az ezredéves ? kiállításon volt először nyilvánosan közszemlére átengedve.
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Nézzük most kissé közelebb
ről ezt a pompás műkincset, melyet 
57. ábránkban ezennel rajzban 
bemutatunk.

A színaranyból készült ke
reszt 0 '7is méter magas, tehát te
kintve arányait, a jelentősb alko
tások közül való. Két főrészből 
áll, a talpból, mely renaissance íz
lésben készült és a csúcsíves stíl
ben tervezett felső részből.

A talp háromszögű, homorú 
oldalakkal, a szögletek íetompitott 
helyén oroszlánlábak n}mlnak ki, 
az oldal-lapokat gyöngyök, rubinok 
és zafírok ékítik. Felette három 
szfinx ül. Mindegyik, mesteri mó
don mintázva és zománczozva, 
első lábaival pajzsot tart, melyen 
Magyarország királyának, Hunyadi 
Mátyásnak czímere van zomán
czozva. A négy mezőre osztott 
pajzsban a pólyák és a cseh orosz
lán váltakoznak kétszer, szívpaj
zsul pedig a király családi czímere, 
a csőrében gyűrűt tartó holló van 
alkalmazva.

A talp közepén gerezdes dísz
edény emelkedik, melyen gyön
gyökkel, rubinokkal és gyémántok
kal ékített kerek korong olykép
pen van elhelyezve, hogy azt a 
szfinxek fejőkkel és fölfelé irá
nyított szárnyaikkal segítik tartani. 
Megjegyzem, hogy a korong drága
köves oldalszalagján, épen a 
szfinxek feje fölött eg} -̂egy medail- 

lonban Szent Péter, Szent Pál 
és Szent Jakab apostolok mell
képeit zománczozta a művész.

A korong felett a gazdag 
tagozásu szár következik, mely
nek alsó ízülete három vissza-
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hajló akanthus-levéllel van borítva, gombja pedig kisebb korongból áll, mely 
szintén drágakövekkel és gyöngyökkel van ékítve. A két korong között az 
átmenetet három, fejével befelé fordult delfin képezi; a szár felső ízülete, 
alakra nézve hasonló az alsóéhoz, csakhogy a három levél volutában végző
dik. A felső ízületen ekként támadt három mezőben Jupiter sasfogaton, Apolló 
fehér és fekete lovaskocsin, Diana fehér lovak által vonva ábrázoltainak mes
teri zománczfestésben.

A voluták felett emelkedő, végein szögletekkel biró háromszögű tagozat, 
mely drágakövekkel és zománczos fehér eprekkel van díszítve, az ereklye
tartó kereszt felső részének a tokját képezi, melybe a mester azt beleillesztette.

A kereszt felső része minden ízében csúcsíves stilü alkotás. Magasba 
törő támfalak és fialék között, csúcsíves boltozattal fedett fülkét látunk, 
melyben jaspis színűre zománczozott oszlophoz a Megváltó alakja van kötve. 
Mesteri szobormű ez, finoman zománczozva, arczán a fájdalom és megadás 
kifejezésével. Lábai az oszlop körül alkotott kerek mélyedésbe vannak helyezve, 
a mi ezen ötvösmű szerkesztésére nézve igen fontos, s eddig még senki által 
sem méltatott körülmény.

Krisztus körül a három fülkében Illés, Izsaiás és Jeremiás zománczozott 
aranyszobrocskája áll, kezökben mondatszalaggal. E próféták fölött félkör iv 
emelkedik lombcsokrokkal és gyöngyökkel ékítve.

A csúcsíves baldachinszerü fülke tetején, a fialák között a Golgotát 
jelképező hármas szikla foglal helyet, melyen Ádám koponyája s néhány 
csontja látható : a középső sziklából nyúlik ki a nagyon díszes kereszt, melyet öt 
nagy rubin és gyöngyökön kívül az eucharistiára vonatkozó szőlőfürtök ékítenek.

Kiváló gondot fordított a mester a Megváltó megfeszített alakjának s a 
kereszt tövében álló boldogságos Szűz és szent János apostol szobrának mintá
zására és művészi zománczozására.

A Megváltó három gyémántfejü szöggel (lábai egymásra vannak helyezve) 
a keresztre erősitve, fején töviskoszorúval, zárt szemekkel, halva ábrázol- 
tatik. Egész testét elefántcsontfehérségü zománcz borítja. Fehérszine van arany- 
szegélyű ágyéktakarójának is. A holttest ezen fehérségét az oldalseb piros 
szine még feltűnőbbé teszi.

Krisztus jobbján édesanyjának szobra áll, mély fájdalmának megrendítő 
kifejezésével arczán, melyből az Istenben való megnyugvás olvasható ki és 
nem a kétségbeesés. Egész testtartása erre vall. Lecsüggesztett fővel áll fia 
lábainál. Alsó öltönye sötét violaszinü ; feje és nyaka körül fehér kendője kissé 
kilátszik aranyszegélyü kék palástja alól.

A szeretet tanítványának, szent Jánosnak szobra a fájdalom más 
skáláját fejezi ki. Fájdalmas arczvonásai mesterére irányulnak, reá szögezi 
tekintetét. Fehér alsó öltönye fölött bő redőzetü piros köpenyt visel és jobb
jában könyvet tart.

A felsőrész támpillérei között négyszögü talpazaton három szárnyas 
angyalka látható, melyek a leltárban emlitett leveszett angyalok helyébe később 
készültek. Ezeknek úgy mintázása, mint zománczozása annyira esetlen, hogy 
első pillanatra kirí a mestermű összhangjából.
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A kálvária-jelenetet, mely a művészi alkotás fénypontja, nagyobb rajzban 
(58. ábra) külön is adjuk.

A kereszt hátulján, a Krisztus nimbusát képező kerek és sugaras 
medaillonnak megfelelőleg, üveggel fedett kerek nyílás van, melyben eredetileg 
valószínűleg a szent keresztből őriztek egy darabkát.

A ki most ezen ötvösművet behatóbban megszemléli, lehetetlen, hogy 
fel ne tűnjék neki a talp renaissance stiljén kívül ennek antik, profán fel
fogása, mely csak a három apostol (Péter, Pál és Jakab) mellképével van 
megzavarva. A felső rész, csúcsíves stiljén kívül, a tisztán vallásos alakítás,, 
mely mély áhítatra hangolja a szemlélőt, teljesen elütő érzelmet kelt bennünk, 
mint a kálvária alsó része. Ehhez járul még a zománczozás színében nyilvá
nuló különbség is (a szfinxek teste kékesbe játszó fehér színnel van bevonva,, 
a minő színárnyalat a felső részen sehol sem fordul elő), hogy gondolkodóba 
ejtse a szakembert azon kérdés eldöntésénél, hogy váljon ezen mestermű egy 
művész kezemunkájának véleményezhető-e ?

A döntő körülményt a felső és alsó rész összeillesztésében látom lap- 
pangani. Már maga azon szerkesztési mód, hogy a felsőrész nem függ össze 
organikusan az alsóval, hanem az utóbbiba mint tokba jár bele, kétségtelenné 
teszi előttem azt, hogy a csúcsíves stilü rész megvolt, s ehhez készítette az 
olasz mesterek egyik legelőkelőbbje a renaissance talpazatot. Azt a mestert, a 
ki az alsó rész átmeneteit valóban bravourral oldotta meg, csak épen a felső 
rész beillesztésénél hagyta volna el művészi tehetsége és ereje ? Nézzük, mint 
illesztette össze a két külön stilü darabot ?

A renaissance talp felső részét tok alakjára dolgozta s ebbe beleeresztette 
a csúcsíves stilü architektúrát. De hogyan ? A Megváltó lábai számára az 
oszlop körül — mint már is megjegyeztem — kénytelen volt kerek mélyedést 
hagyni, hogy a megostorozott Krisztus alakja elférjen benne ; a három próféta 
szobrocskáját pedig, nehogy a tokba sülyedjenek, külön kis polczokra kellett 
helyeznie. Ezen szerkezeti hiba igy is szembeötlő, mert Krisztus lábfejei csak 
akkor látszanak, ha a kerek mélyedésbe beletekintünk.

A művészettörténeti kongresszus tagjai előtt kifejtettem idevágó nézetemet 
s annak okai teljes méltánylásra találtak.

Mátyás királyunknak sikerült megszereznie a Kálvária felső részét, s ehhez 
saját czímerével ellátva, Olaszországban fényes renaissance-talpazatot készít
tetett. Az olasz művész mesterileg oldotta meg feladatát, érdeméből semmit 
sem von le, hogy a felső rész nem az ő munkája.

Fraknói Vilmos történetírónk figyelmeztetett azon adatra, hogy Mátyás 
király, Merész Károly eleste után annak kincseiből iparkodott gyűjteményét 
gyarapítani. Ezen történeti adat egy lépéssel előbbre vitte az arany kálvária 
proveniencziájának kérdését. Nem lehetetlen, hogy e kincsből származó s bur
gundi vagy franczia ötvös remeke a felső rész, mig alsó részének olasz eredete 
elvitázhatatlan.

Bármiként álljon a dolog, Hunyadi Mátyás királyunk nemes Ízlését és 
műszereiét hirdeti ezen remekmívű alkotás, melyhez fogható ötvösművet 
Európa többi nemzetei nem mutathatnak föl. Hála és köszönet az esztergomi
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főkáptalannak, mely e kincset sok százados viszontagságok között híven meg
őrizte és a honfoglalás ezredéves ünnepére kiállításunk fényének emelésére 
átengedte.

A foyniczai miseruha.
Hunyadi Mátyás királyunkra vonatkozó emléktárgyak között kiváló 

helyet foglal el az a miseruha, mely Boszniának foyniczai ferenczrendi zár
dájából 1876-ban került elő. Ekkor történt, hogy az árvízkárosultak javára 
Budapesten a gróf Károlyi Alajos-palotában történelmi és műkiállitás ren
deztetek.

Már-már vége felé járt a kiállítás ideje, a mikor Kállay Béni, volt szerb 
főkonzul felhozta a fővárosba a szóban levő kazulát.

A szakférfiak meglepetve szemlélték a pompás aranyszálakkal átszőtt 
zöld bársony egyházi ruhát, melynek hátán az ország nagyméretű czímere 
látható Mátyás királyunk korából. Első ismertetését Ipolyi Arnold besztercze- 
bányai püspök kísérletté meg a kiállítás gazdag anyagáról irt és a Századok 
hasábjain közzétett tanulmányában. Határozott véleményt nem tudott mon
dani ezen értékes szövet eredeti rendeltetése felől. Czikkében majd azon 
nézetének ad kifejezést, hogy kazulának készült, majd azt véli, hogy eredetileg 
királyi palást volt. O pendítette meg először az eszmét, hogy ezt a miseruhát 
minden áron meg kell szerezni az ország koronázási klenodiumai közé.

A kiállítás bezárta után, a miseruha visszakerült ismét Boszniába, tulaj
donosaihoz, akik rövid idő múlva két ízben is felajánlották néhai Simor 
János bibornok- és esztergomi érseknek megvétel czéljából, hogy az érette 
kapható vételáron zárdájukat és templomukat hetyreállittassák. A prímás nem 
mutatott kedvet a kazula megszerzésére, még pedig annál kevésbbé, mert 
másodízben az első ár kétszeresét kérték érette.

Kilencz év múlva, az 1885-iki országos kiállítás idején szerettem volna ezt 
a becses tárgyat is megnyerni az általam rendezett retrospektiv csoport számára, 
de igyekezetem eredménytelen maradt. Ekkor ugyanis már javában folytak a tár
gyalások a miseruha megszerzése dolgában, melyek szerencsésen le is bonyolit- 
tattak ofyképen, hogy Kállay Béni közbenjárására Ő cs. és ap. kir. Felsége 
vásárolta azt meg.

Ez időtájt kezdtem behatóbban foglalkozni a kazulával, melyről csak 
a Kiősz által készített fényképek állottak rendelkezésemre. A több darabból 
álló miseruhát, a fényképen kivehető varrás szerint, alkotó részeire vagdaltam.

Kitűnt, hogy a miseruha hátrésze egy darabból, eleje két nagyobb és 
négy kisebb darabból van összeállítva; továbbá az is kétségtelenné lön, hogy 
a darabok mind együvé valók s egy hossznégyszögü szövetből szabdalták 
szét azokat.

Most már nem fért semmi kétség ahoz, hogy a szövet eredetileg 
miseruhának soha sem készült; de nem lehetett Mátyás király palástja sem, 
mert mit keresett volna rajta az ország nagyméretű czímere ?

Ekkor jöttem arra a gondolatra, hogy ez a hossznégyszög alalaku szövet 
nem lehetett más, mint Mátyás király trónkárpitja. Kutatásom eredményét
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közölvén a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatójával és a régiségtár-őrével, egyben 
hozzátettem, hogy rekonstrukczióm helyes voltát kétségtelenné fogja tenni, ha 
Mátyás királyunknak egy másik hasonló trónkárpitja előkerül. Rekonstruk- 
cziómat elfogadhatónak tartották, csak azzal nem tudtak megbarátkozni, hogy 
ezen szövethez több hasonló létezett volna s valaha még egy második példány 
előkerülhetne. Az én argumentáczióm nem volt ötletszerű, hanem történeti 
tényen alapult. Ha — mint meg vagyok győződve — ezen szövet trónkárpit 
volt, akkor kellett léteznie hasonlónak a királyné részére is. Sőt tovább men
tem okoskodásomban. Annyi trónkárpitjának kellett lennie Mátyás királynak, a 
hány helyen trónja volt. Tehát nemcsak Budavárában, hanem Székesfehérvárott, 
Esztergomban, Bécsben, sőt esetleg kedvencz tartózkodási helyein, például 
Visegrádon, Tatán stb.

A miseruha ezalatt Bécsben Storch tanár kezei között volt, a ki — mint 
ezt Kállay Béni közös pénzügyminisztertől hallottam, bemutatva neki az én 
rekonstrukcziómat — nem tudott boldogulni a kérdés megoldásával.

Mintegy másfél év múlva, végre megérkezett a kazula Budapestre, a hol 
— O Felsége rendelkezésére — a szt. Zsigmondról nevezett várlaki plébánia- 
templomban volt végleg őrizendő.

Ekkor az Orsz. iparművészeti Múzeumban az én indítványomra alkal
munk nyílt szétfejteni a kazulát és az én rekonstrukczióm szerint csoporto
sítva darabjait, lefényképeztetni. A mellékelt rajzon (lásd az 59. ábrát) láthatjuk 
az eredményt.

Mig a hiányzó részek — melyek valószínűleg a miseruhához szükséges 
stóla, manipulus, kehelytakaró, velum, bursa, palla készítéséhez használtattak 
föl — rajzának kiegészítésén fáradoztunk, oly esemény adta elő magát, a mi 
ritka az archaeologiai kutatások történetében.

Fraknói Vilmos említette, hogy Galgóczon levéltári kutatásai közben 
mutattak neki Bakocs Tamás bibornok, esztergomi érsek czímerével ékesített 
olyforma szövetet, a minő a foyniczai kazula. Szalay Imre akkor kultuszminiszteri 
osztálytanácsos közbenjárására, Migazzy Vilmos gróf elhozta Budapestre Gal- 
góczról a szövetet s azt a Magyar Nemzeti Múzeumban bemutatta. Szakasz
tott mása volt a foyniczai kazula szövetének, színére, technikájára, sőt méreteire 
nézve is egyaránt. Első pillanatra abban látszott eltérni amattól, hogy Mátyás 
király czímere helyén Bakocs Tamás bibornok és esztergomi érsek czímere 
volt látható; de csakhamar kitűnt, hogy e főpap czímere reá van varrva s 
eltávolíttatván, előtűnt helyén Mátyás király czímere. Mellékelt 00. ábránk hű 
másolatát adja az egész trónszőnyegnek, melyen közel 400 évig födte el 
Bakocs czímere a nagynevű király czímerét s ez az oka, hogy színeiben 
sokkal üdébben maradt fönn, mint a foyniczai kazulán !

A donator czímerének ilyetén elfödésével gyakran találkozunk. Vannak 
középkori ötvös-műveink, melyeken a készíttető czímerét a későbbi tulaj
donos a magáéval takarta el. Fönnebb ismertettük az esztergomi főegyház 
egyik szentelt-olajtartó szaruját, melynek helyreállításakor előtűnt a felső czimer 
alatt lappangó eredeti donatori czimer. Régi codexeinken még sűrűbben látjuk 
az ily esetet fönforogni. Épen Mátyás királyunk könyvtárából II. Ulászló nem
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egyszer ajándékozott el drága hártya-codexeket, melyeken előbb előde czímerét 
a magáéval festette fölül. Az ily elfödött czímereket »insignia palliata«-knak 
szoktuk nevezni.

Nézzük most közelebbről a trónkárpitot, mely 2-59 méter hosszú ; széles
ségében pedig három darabból van összevarrva. A középső darab, a kárpit 
tükre, legszélesebb, vagyis l ’oo méter. Ha összehasonlítjuk ezt a jelentékeny 
szélességet a középkori 0 ‘ 6 o — 0 * 7 o  méter szélességű szövetekkel, valóban kivéte
lesnek fogjuk találni, a mi a szövőművészet technikai haladásáról tesz tanú
ságot. A kárpit hosszában a bordűrök külön vannak szőve és hozzávarrva. 
Épségben a jobboldali maradt reánk s ez 0*335 méter széles ; a baloldaliból 
ellenben O 0 2 4  méternyi hiányzik egész hosszában s igy az ma csak O'sia méter 
széles.

Szövete arany brokát, melyből mint sima keresztszálakból képezett alap
ból, zöld szinü hurkolt selyembársony szálak emelkednek ki, a szövet rajzát 
adva, mig a körvonalakat jobbára az úgynevezett hurkolt aranyszálak (en or 
frisé) töltik ki.

A szövet rajza következő: koczkás talajon egy gyümölcsökkel telt 
renaissance váza áll, melyből mindkét oldalt egy gyümölcsökkel teli bőségszarú 
hajol ki, s ezekből ismét rózsákkal megrakott lomb konyul lefelé, betöltve 
virágos ágaival a váza oldalai mellett és a szaruk alatt levő teret.

A váza két oldalán erőteljesen stilizált sas őrködik, egyik lábával a 
vázán, másikkal a belőle kihajló bőségszarun állva, felborzolt toliakkal, repü
lésre emelt szárnyakkal. Ebből áll a szövet rajzának alsó része.

A felső rész tölgylevelekből és gyümölcsből font koszorút ábrázol, me
lyet négy ponton ezüst szalag tart össze, sőt két oldalába bojtos végű lebegő 
ezüst szalaggal kettős bőségszarú van bekötve, melyek közül a külsők kifelé 
hajolnak, a belsők pedig nemcsak össze érnek, de össze is vannak kötve 
úgy, hogy a két bőségszaru közt egy karcsú szárú, szintén gyümölcsökkel 
telt kisebb edény is be van foglalva. A felső teret rózsaágak töltik ki, melyek 
jobbára a bőségszarukból indulnak ki.

A dúsfonatu koszorú, összes díszítményeivel, az ország czímerének 
kereteül szolgál. A négy mezőre osztott pajzs elsejében vörös mezőben az 
ezüst folyók, másodikában a zöld hármas halomból emelkedő ezüst kettős 
(apostoli) kereszt szintén vörös mezőben; harmadikéban kék mezőben három
koronás fő (Dalmáczia czímere), végül a negyedikben, ezüst mezőben ágas
kodó vörös koronás oroszlán (Csehország czímere) látható. Ezen négy mezőn 
kívül, úgynevezett szivpajzs gyanánt, Hunyadi Mátyás családi czímere : arany 
mezőben zöld ágon jobbra álló holló, csőrében zöld gyűrűvel, van alkalmazva. 
A pajzs feletti kövekkel ékes nyílt arany korona foglal helyet s az egész 
czimer a koszorú által kereteit ezüst alapból élénken emelkedik ki.

A kárpit bordűrjének csak felső és alsó része van a középső szövettel egy 
darabban szőve: a két oldalrész — mint már említettem — külön készült.

Legallyazott faágat vezetett a művész kétszer körül keskenyebb keret 
gyanánt, mely faágak rozsagallyakkal vannak körülcsavarva. E kettős keret közé 
alant és fent kettős szárnyakba helyezett bőségszarúkat alkalmazott s az oldal
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részeken nyolczszor egymás felett ismételte azon különbséggel, hogy közéjük 
három buzakalászt illesztett.

A galgóczi trónkárpit és a foyniczai miseruha szövete között vannak ugyan 
némi eltérések, de ezek a kompozicziót nem érintik, sőt a szinbeli összhatást 
sem, miért is lényegteleneknek tekinthetők. Szóval a galgóczi kárpit fényesen 
igazolta rekonstrukcziómat, igazolta ezenfelül feltevésemet is, hogy Hunyadi 
Mátyás királyunknak nem egy, de több trónkárpitja volt. Nem lesz talán 
érdektelen fölemlítenem, hogy pár év óta már a harmadik, még szintén 
lappangó trónkárpitnak is nyomában vagyunk.

Arra a kérdésre, hogy hol és ki volt ezen pompás szövet tervező mestere, 
nem könnyű választ adni. Vannak, a kik Beíiedetto da Majano-t tartják terve
zőjének, a nélkül azonban, hogy alkotásai között teljesen rokon tárgyra, vagy 
történeti adatokra támaszkodhatnának. Olaszország textil-emlékeinek tüzetes 
tanulmányozása foghat csak erre a fontos kérdésre világosságot vetni. Addig 
meg kell elégednünk azzal az eredménynyel, hogy a két trónkárpit olasz földön, 
valószínűleg Firenzében szövetett.

Föntebb említettem, hogy Bakocs Tamás esztergomi érsek birtokába 
jutott — valószínűleg Corvin János révén épen úgy, mint Hunyadi Mátyás 
király aranykálváriája is — a trónkárpit, melyen a kiváló műszerető főpap az 
ország és Mátyás czimerét saját czimerével födette be. Ez utóbbi kerek idomú 
szövetből készült; alapja zöld nyitott bársony vonalakkal határolt aranyfona
dékot ábrázol. A renaissance-pajzsnak kék mezejében a félkerékből, féltestével 
jobbra kiemelkedő szarvas látható ; a czimerpajzs mögött az arany apostoli 
kettős kereszt van beszőve, fölötte a vörösszinü főpapi kalappal. Bakocs Tamás 
ezen czimere, összehasonlítva az alatta lappangott Mátyás-féle czimerrel, sokkal 
nehézkesebb rajzu, hogysem azt egy mester kezemunkájának! tulajdonit- 
hatnók.

Az esztergomi főegyház 1553. évi leltárában több kárpit emlittetik, melyeken 
az ország czimere, az ország és Mátyás czimere, továbbá számos czimer; 
Beatrix királyné, majd ismét olyan, melyen Bakocs czimere volt látható. Ezek 
valószínűleg mind Bakocs Tamás életében vagy halála után hagyatékából 
kerültek a főegyház kincstárába s igy érthető, hogy nincs kizárva annak lehe
tősége, miszerint a foyniczai miseruha- és a galgóczi trónkárpithoz hasonló 
szövetek még napfényre kerülhetnek.

A Mátyás-féle galgóczi trónkárpit legméltóbb helyén volna a budai királyi 
palotában, a koronázási klenodiumok között.

Hunyadi Mátyás misekönyve.

A Mátyás királyunk által nagy bőkezűséggel alapított budai könyvtárá
nak, melyet röviden »Corvina«-nak szokás nevezni, fönmaradt kincseiből e 
helyen csak azon codexekkel foglalkozhatunk, melyek egyházi czélra készültek. 

Első helyen kellene tárgyalnunk a királynak a vatikáni könyvtárban
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 39
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őrizett breviáriumát (Breviarium Matinae Corvini), mely a legfényesebb 
kiállítású hártya-codexek közé tartozik. Heteken át tanulmányoztam Rómában 
ezen nagyértékü könyvet, de — fájdalom — a körülmények nem voltak kedvezők 
arra, hogy kiállításunkra elkérjük.

Második, szintén egyházi rendeltetésű codexe volna a briisseli mise- 
könyv, mely pazar ékitésével vetélkedik a vatikáni breviáriummal. Ennek meg
szerzése sem sikerült.

Ha ezen codexek elmaradásáért nem is kárpótolt bennünket egészen, de 
fényes kiállítása miatt méltó feltűnést keltett Mátyás király harmadik liturgikus 
könyve, melyet a bécsi jezsuiták a legkészségesebben engedtek át kiállításunkra.

Mátyás misekönyve ez, mely eredetileg Bourbon Károly Lajos parma- 
piazenza- és guastallai herczeg Karolina Ludovika leánya és egy szász herczeg 
özvegye után több ezer igen becses könyvvel és kézirattal a jezsuiták római 
del Gesü nevű társházának könyvtárába került. Az adományozó intézkedése 
szerint azon esetre, »ha a Jézustársaságra nézve annak bírása bármely körül
ménynél fogva lehetetlenné válnék, az az ausztriai császár birtokába menne át.«

Römer Flóris Ferencz kiváló tudósunk irta le 1871-ben először »Dísz
lapok a római könyvtárakban őrzött négy corvin-codexből« czímü munkájában. 
A fényképi felvételek, melyek ezen kiadványt díszítik, a vatikáni zsinaton 
jelen volt magyarországi püspöki kar költségén készültek.

A jezsuiták Rómából elüzetvén, e nevezetes codexnek egyidőre nyoma- 
veszett, mígnem 1879-ben nekem sikerült a jezsuiták bécsi könyvtárában 
reátalálnom, hol »Bibliotheca Rossiana« név alatt őrizik a római könyvtár 
többi codexeivel együtt.

A hártyára irt könyv 7. levelén ezt olvassuk: »In nomine domini 1469 
Incipit missale fratrum minorum secundum consvetudinem rom ane curie. 
Dominica I. in adventu«, azaz Az úr nevében 1469(-ik évben) kezdődik a 
ferenczrendiek misekönyve a római kúria szokása szerint. Advent első 
vasárnapja.

Úgy ezen, mint a könyv sok más lapja gazdag festményekkel van 
ékítve, melyek jobbára virágokkal telt ágakból állanak. Az egyes kezdőbetűk 
{initiale), kisebbek és nagyobbak, egyaránt színezettek.

Ezenfelül három teljes oldalt elfoglaló kép van benne.
Az első kép a 125. levél b) oldalát ékesíti. Assisi szt. Ferencz stigma- 

tizáczióját ábrázolja e festmény, a mint a szent rendalapitó jobbtérdére eresz
kedve, emelt karokkal fogadja a kereszten függő Megváltó sebeiből feléje 
lövellő sugarakat. A háttérben Assisi város tájképe és a rend első kolostora 
látszik.

A 126. levélen a koronázott bold. Szűz aranysugarak között arany 
félholdon áll, balkezén a kis Jézust tartja, a ki az anyja által nyújtott alma 
felé nyúl. Körűié virágos mezőt festett a művész aranynyal damasczirozott 
szederjes {purpur) alapon. Ez a misekönyv második képe.

A harmadik festmény, mely bennünket közelebbről érdekel, a 126. levél 
b) oldalát tölti ki. Ez a Kánon-kép. Arany alapon, mely pontozott damasczi- 
rozással van mustrázva (61. ábra), középen a sebeiből vérző Megváltó ábrá-

39'
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zoltatik, fején tövis koronával, ruháitól megfosztva; öltönye és a koczkák 
lábainál hevernek. A háttérben a kereszt, nyitott sirja, a kínszenvedés esz
közei; fönt szent Péter és a szolgáló, a ki előtt mesterét megtagadta, az 
Atya isten keze látszanak; Krisztus balján pedig Judás, Pilátus, Annás főpap 
és Herodes alakjai vannak csoportositva.

A Megváltó előtt jobbról Mátyás király térdel, drágakövekkel ékített sze
gélyű arany palástban, melynek nagy kövekkel díszített — a vállakat födő — fehér 
gallérja van. Szemeit az Üdvözítőre emeli s a mondatszalagon e szavakat olvassuk: 
»pie Jesu miserere mei« (édes Jézus könyörülj rajtam). Mellette czímerét lát
juk; drágakövekkel borított koronáját angyal tartja fején, mig a másik angyal 
egyenes kardját fogja.

A kép alatt levő három sorba osztott feliratot következőkép kell olvasnun k : 
»Ego Mathias Rex Hungarie concessi hoc missale fratri Thome de Hungária 
post cuius obitum maneat praesens liber in provincia, qua claudit diem 
extremum«, vagyis: Én Mátyás, Magyarország királya ezen könyvet magyar- 
országi Tamás testvérnek engedtem át, a kinek halála után maradjon e könyv 
azon provincziában, melyben befejezi utolsó napját.

Érdekesek még a könyv végső sorai (colophon), melyek a 267 levél 
b) oldalán foglaltatnak s a codex írójának nevén kívül arról is értesítenek, 
hogy ez a fényes kiállítású kézirat egy év alatt készült el Bécsben: »Anno 
domini millesimo quadringentesimo Sexagesimo nono finittis est praesens 
Liber per manus Geory Kathedralis et Institoris in Wyenna deo gratias«, 
magyarul: Az Úr 1469. évében fejeztetett be e könyv Kathedralis és Institoris 
György kezei által Bécsben, hála Istennek!

A misekönyv meggyszín-bársonyból készült kötése új, aranyozott ezüst 
középkori sarkokkal.

Olasz renaissance művek.

Az olasz eredeti kazulák közt első helyen említendő Bakocs Tamás 
bibornok, esztergomi érsek miseruhája, mely az esztergomi főegyház kincs
tárában őriztetik. Ez a fényes egyházi öltöny valóságos típusa az olasz himző- 
művészetnek.

Szövete sárga selyemmel mustrázott vörös selyem, melyről a sűrű ezüst
szálak jobbára lekoptak, tehát eredetileg tulajdonképen ezüst brokát volt 
Hátán (62. ábra) gyönyörű renaissance arany hímzetü díszítmények közt hat 
medaillont látunk, melyekben gobelinszerüleg fönt szent Péter, a keresztkaro
kon az angyali üdvözlet két alakja Gabriel arkangyal és szűz Mária; alább 
két apostol, végül alant a donator érsek czímere vannak művészileg hímezve. 
Ezen kazulát Bakocs Tamás már bibornok korában készíttette, mert czímerét 
fölül vörös kalap födi. A miseruha eleje nagyon meg van rongálva. Szent 
József medaillonba foglalt mellképe azonban még eléggé kivehető rajta. 
Flórenczi eredete felől alig lehet kétség.

Bakocs Tamás kazulájához hasonló hímzetü néhány miseruhát állítottam



62. ábra. Bakocs Tamás miseruhája az esztergomi főegyház kincstárában.
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egy csoportba, feltüntetve az olasz renaissance mesterek hatását hazánk egy
házi művészetére. Fölemlítem a bártfai r. kath. plébánia-templom aranyszövetü 
{en or frisé) kazuláját, melynek hímzett keresztjén az angyali üdvözlet, Krisz

tus születése, menekülés Egyp- 
tomba, Jézus körülmetéltetése, a 
három evangélista jelvénye és — 
a megcsonkított képen — Mária 
mennybemenetele remek kivitelű 
flórenczi hímzésben van ábrázolva. 
Kár, hogy erősen meg van ron
gálva ezen öltöny, de még ezen 
állapotában is nagy értéket kép
visel.

Ugyancsak a bártfai templom 
tulajdonát képezi azon két ma
gasságú nyitott vörös bársonynyal 
és hurkolt aranyszálakkal alakított 
gránátalmamustrás szövetű kazula, 
melyen szintén olasz mester ke
zeire valló hímzések (az angyali 
üdvözlet, kér. szent János, Ma
donna a kis Jézussal, szent Pál és 
szent János apostolok) ékítik a 
keresztet. Ezen hímzés azonban 
nem gobelinszerü, hanem lapos 
öltésekkel (Flachstich) készült.

Gobelinszerüen hímzett képek 
vannak a kolozsvári egyetemi 
templom finom aranyszálakkal át
vont zöld selyem (brocart d'or) 
szövetű kazuláján öt kerek meda- 
illonban ; továbbá sima hímzésüek 
a szepesi székesegyház arany ala
pon nyitott zöld bársony finom 
kontúrokkal alakított s közben 
hurkolt aranyszálakkal {en or frisé) 
élénkített gránátalma-mustrás mise
ruháján, melyhez a hátán levő 
kereszt feltűnően keskenynek lát
szik. Az annuncziáczión kívül 
négy medaillon-kép volt rajta, de 
kettő van meg közülök (az egyik 
szent László királyunk mellképe), 
a másik kettő leveszett.

A kassai dóm miseruhái között6 3 . ábra. Bakocs Tamás infulája.
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is van kettő aranynyal átszőtt vörös bársonyból, melyeken a hímzések hatá
rozottan olasz mesterre vallanak. Az egyik kazula keresztjén három medaillon- 
kép, a másikén három egész alak és két mellkép van hímezve.

Itt kell fölemlítenem Bakocs Tamás vörös atlasz alapon eredetileg g}rön- 
gyös indákról csüngő arany hímzetü virágokkal és ál-ékkövekkel ékített 
infuláját (63. ábra), mely az esztergomi főegyház kincstárában őriztetik. Rajza 
igen disztingvált, a mikor még az igazgyöngyök is rajta voltak, fényes darab 
lehetett.

A legfényesebb renaissance 
ötvösművek közé tartozik az a 
remek arany mellkereszt, mely va
laha Böjtbe Miklós kanonoké volt 
s jelenleg szintén az esztergomi 
főegyház kincstárában annak egyik 
legnevezetesebb darabja. A gyé
mántokból kirakott keresztidom 
körül remekművű apró állatok 
csoportositvák zománczczal bevont 
aranyból. Minden egyes alak mintha 
csak nagyitó üveg alá készült 
volna, oly finom és precziz kivi
telű. Báró Rotliscliildnak, a re- 
naissance-kori emlékek szenvedé
lyes gyűjtőjének, kiállításunk ne
vezetesebb darabjait magyarázva, 
különösen feltűnt e mellkereszt s 
annak tulajdonosa után kérdezős
ködött. A mint megtudta, hogy az 
esztergomi főkáptalan őrizetére van 
bízva, elkedvetlenedve igy szólt 
hozzám : »akkor nem lehet megszereznem« !

A XVI. század elejéről, a renaissance-stil egyik egyszerű, de datált szobrá
szati emléke a menyői (Szilágymegye) keresztelő-kút vörös márványból, mely
nek (64. ábra) feliratából megtudjuk, hogy Désházy István az esztergomi 
érsekség gubernátora és váradi prépost' készíttette 1515-ben Florenczi János 
(Joannes Florentinus) által. Szárán három czímert látunk: a kettős keresztet, 
a pólyákat és a donator prépostét. Magassága ü‘99 méter, medenczéjének 
átmérője 0’63 méter. Ezen keresztelő-kutat néhai Bölönyi Sándor, Szilágy
vármegye monografusa szerezte meg s ajándékozta oda Ipolyi Arnold váradi 
püspöknek, a ki után a váradi rezidencziában maradt a régi székesegyh ázból 
származó építészeti részletek egész sorozatával együtt. A váradi püspökség 
tulajdonát képezi most és dr. Schlauch Lőrincz bibornok, püspök készséggel 
engedte át kiállításunkra.

6 4 . ábra. A menyői keresztelő kút.
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E m l é k e k  a  H a b s b u r g h á z í  k i r á l y o k  k o r á b ó l .
A mohácsi vész utáni időből származó egyházi emlékeink száma jóval 

nagyobbra tehető, mint az előbbi korszakból reánk maradt kincseinké. Csak
hogy művészi és műtörténeti értékük kivételesen üti meg azt a magasabb 
mértéket, melyet a középkori egyházi szerelvényeknél tapasztalunk. A késő 
renaissance, bárok és czopf Ízlésben alkotott ötvösművek jobbára bizonyos 
sablonok szerint készültek s igy ritkán tarthatnak igényt nagyobb méltány
lásra. Specialis nemzeti szempontokból azonban némi kárpótlást nyújt ezen

fogyatkozásukért az, hog}̂  egy jelentékeny részük 
elvitázhatatlanul magyar ötvösmesterek munkája. Sűrűn 
találkozunk rajtuk ötvösjegyekkel, melyekből konsta
tálható nemcsak a város, a hol készültek, de több
nyire a mester is, a kinek kezeit dicsérik. Különösen 
áll ez a XVII. és XVIII. századi emlékekről. Kecskeméti 
W., Ötvös Péter, Brózer István, Eötvös Illés, Györgyi 
János, Hann Sebestyén, Kállai Mihály, Rimaszombati 
Ferencz, Szilassi János stb. mind oly nevek, melyek
hez kiváló művek létesítése fűződik. Hasonlóképen 
vagyunk az egyházi öltönyökkel is, melyeknek díszítő 
motívumai között a magyar zamatúak mindinkább 
teret hódítanak. Ezt tapasztaljuk különösen a pro

testáns templomok úrasztal-kendőin, kenyértakaróin, melyeken gyakran meg 
van örökítve nemcsak a donátor, de annak a neve is, a ki azokat hímezte. 
A ki a magyaros tulipán- és szegfűmustrás díszítő ipar régi termékeit tanul
mányozni akarja, bőséges anyag áll ezen korból rendelkezésére.

Az emlékek gazdag csoportjából csak a nevezetesebb darabokat kívánom 
e helyütt méltatni, mert a kiállításunkon szerepelt ötvösművek és textil-tárgyak 
javarészének feldolgozása egész monográfiát igényelne.

65. ábra. Forgách Ferencz 
püspök czimere.

Ötvösművek.

Az ötvösművek között első helyen említem föl Forgách Ferencz nyitrai 
püspök (1596—1607.) remek arany kelyhét, mely művészi alakja, mesteri 
zománczozása és tetemes belértéke miatt méltán közfigyelem tárgya volt. 
Hatszögü talpán ugyanannyi ovál medaillonban az evangélisták jelvényei, szent 
Ferencz térdelő alakja és a donator főpap czimere látható. Érdekes, hogy a 
Forgách-czímerben levő szirént nem tűrték meg mezítelen mellképben, hanem 
ujjatlan kék köntöst zománczoztak reája, mint ezt 65. ábránkon elég jól ki 
lehet venni. Az egész kehely — kupáját kivéve — zománczos kartusok, 
virágok és gyümölcskötegek közt rubinok, zafírok, smaragdok, gyémántok és 
öregszemü igazgyöngyökkel úgyszólván el van borítva, s ennek daczára a 
pazar ékités nem esik a nemes formák rovására.
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A másik arany kehely Szelepcsényi György prímásé, mely ámbár közel 
sem oly fényes, mint a nyitrai, mégis a XVII. századi jobb alkotásaihoz szá
mítandó. '

A harmadik arany kehely a kolozsvári egyetemi templom kincseiből volt 
bemutatva. Ez eredetileg a jezsuita-korból származik. Kerek talpán és kosarán 
művészi zománczos medaillon-képekkel és angyalfejekkel ékített kiváló ötvösmű, 
melynek mesterét is ismerjük, mert talpába véste nevét ig y : »Joan(nes) 
Christoph(orus) Fesenmayr Aurifaber Augustamts F(ecit) Anno 1642«, azaz: 
Fesenmayr János Kristóf augsburgi ötvös készítette 1642. évben.

Mindhárom kelyhet művészi kivitelre nézve túlhaladja Szelepcsényi György 
prímás arany pacifikáléja (kézi keresztje), mely gyönyörű arányai, mesteri 
zománczozása miatt Hunyadi Mátyás arany kálváriája után következik. Rajta 
látható a donator-főpap feliratos czímere és a válogatott drágakövek egész 
sorozata.

Az esztergomi főegyház kincstárából egy nagyon mutatós aranyozott 
ezüst kehely volt kiállítva, mely pazarul meg van rakva gránátokkal. Ezen
felül tizenöt jelenet van rajta vörös szinü zománczfestésben Krisztus életéből ovál 
medaillonokban. A talpába beillesztett külön lemezre vésett latin felirat szerint 
eredetileg gróf Küenburg Miksa, Gandolf salzburgi herczeg-érsek ajánlotta 
fel 1580-ban^ szt. Wolfgang püspök emlékezetére. Hogy miként jutott mai 
helyére, közelebbi adatokkal nem rendelkezem. Annyi bizonyos, hogy augs
burgi ötvösmű, s fényes kiállításánál fogva igen hatásos darab.

Ezen korszakból való Baráti István aranyozott ezüstfoglalatú kristály 
keresztje, melyet hatalmas arányain kívül, nagy gránátkövei is feltűnővé tesz
nek. Rajta van a donator czímere 1607 évszámmal együtt. A másik keresztről, 
melylyel Zeleméry László 1586-ban utánozni vélte Mátyás király arany kál
váriáját, esetlen alakjai miatt nem lehet előnyösen nyilatkoznunk. Igazán mosolyt 
gerjeszt az ötvös erőlködése, mely ezen aranyozott ezüst kereszt idomtalan 
szfinxeiből mintegy kirí.

Az ereklyetartó oltárok közül első helyet a pannonhalmi benczés fő
monostor tulajdonát képező két remek példány érdemli, melyek eddigi kiállí
tásainknak chef d’oeuvre-jel közé tartoztak. Az ébenfából készült oltárka egyikén 
Jézus, a boldogságos Szűz és tizenkét apostol zománczos arany szobrocskáit 
alkalmazta a művész; a másikon a Madonnát a kis Jézussal, szent Katalin 
eljegyzését és tizenkét nőszentet hasonló zománczos szoborműben helyezte el 
félékkövekből (heliotrop, achat, chalcedon) készült s arany fejezetekkel biró 
oszlopkák alkotta fülkékben. Ezen kívül csinos arany ékítmények és czímerek 
díszítik a foglalatul szolgáló ébenfa architektúrát, melynek ormán zománczozott 
angyal szobra áll. Természetesen a lokulusok telve vannak gyöngyökkel ékí
tett ereklyékkel. E pompás ereklyetartók a XVI. századi ötvösművészet való
ságos remekei.

Utánuk fölemlítem a kalocsai érsekség igen becses ereklyetartó oltárát, 
mely aranyozott ezüst és bronzfoglalatu ébenfából készült. Főrészét a Michel 
Angelo modorában rézre festett művészi kép teszi, mely az Angyali Üdvözletét 
(Annuntiatio) ábrázolja. A hagyomány szerint Mária Terézia királynő ajándé-



6 6 . ábra. Szent István fejereklye-tartó ezüst mellszobra Zágrábban.



67. ábra. Szent István fejereklye-tartó ezüst mellszobra. Oldalt.
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kozta gróf Batthyány József kalocsai érseknek. Készítési ideje a XVII. szá
zadra tehető. Ebben is különböző ereklyék foglaltatnak. ~

A negyedik oltár tulajdonképen házi oltár, valaha Pázmány Péter esz
tergomi érseké volt, jelenleg a főegyházi kincstár tulajdona. A feketére páczolt 
fán levő vert ezüst domborművek közül az annuntiatio és a Krisztus születése 
igen csinos alkotás.

A pannonhalmi főmonostorból volt kiállítva egy harmadik házi oltárka 
(triptichon) is, mely ébenfából készült, áttört mívü ezüst lemezekkel ékítve, 
a képek pedig jobb mesterre valló olajfestmények a XVII. századból.

A nagyobb ötvösművek élén e korszakból a Szent István király fej
ereklyetartó mellszobra említendő fel, mely a zágrábi dómban őriztetik. 
Az ezüstből készült szobor rajzát, 66. és 67. ábráinkban mutatjuk be. Talap
zatán, mely aranyozott bronzból való, tizenkét sorba osztva ezen dedikáló fel
írást olvassuk : »Sacro D. Stephani Ungar. Regis Apliq. Cranio in Zagrabiensi 
Ecclia eidem dicata servato decentius ad servando Franciscus tt. (tituli) 5. 
Lauren(tii) in Damasi S. R. E. Vicecancellarius Diaconus Cardinalis Bar- 
berinus pia in S. Regem observantia humiliter offert Anno Dni MDCXXXV .« 
Ebből megtudjuk, hogy ezt az értékes ötvösművet Barberini Ferencz diaconus- 
bibornok 1635-ben készíttette, hogy a Szent István tiszteletére emelt zágrábi 
egyházban ennek fej-ereklyéje méltóbban őriztessék meg. A felirat felett s a 
talpazat két oldalán a donator czímeréből vett aranyozott bronz méh van fel
erősítve. Maga a mellszobor igen ügyesen van mintázva, félékkövekkel díszítve, 
épen úgy a fején levő korona is, mely azonban a magyar szent koronának 
nem utánzása. Valószínűleg olasz munka.

A XVII. századi úrmutatók (monstrantia) közül kiemelem a kassai dóm 
aranyozott ezüstből készült példányát, melyet hat gyönyörű zománczos arany 
boglár ékesít, továbbá a Báthori András bibornok czímerével ékített alabastrom 
úrmutatót, mely kristálylapokkal díszítve, aranyozott ezüst- és réz foglalattal 
bir. Ez utóbbi br. Prónay Dezső birtokában van jelenleg.

A nyitrai székesegyház aranyozott ezüst filigrán ékitésü űrmutatóján a 
rózsafűzér titkait ábrázoló 12 zománczkép, talpazatán négy angyalfej és négy 
zománczos kép látható, gombját aranyozott ezüst angyal képezi. Hasskó nyitrai 
püspök készíttette 1692-ben. .

Az ezüst kelyhek közül fölemlítem a zólyomi r. kath. plébánia-templomét, 
melynek hat karélyu talpán áttörtmívü arabeskek között a kínszenvedés esz
közei, kosarán szintén áttört ékítmények és lombok között négy szalagcsokor 
látható. A talpába vésett felirat szerint Zólyom városa készíttette 1620-ban. 
Két ötvösjegye van, az egyik kettős kereszt, a másik T. és K. betűkből szer
kesztett monogram.

A fraknói szerviták templomából egy csinos mívü, aranyozott ezüst 
kelyhen a kosár áttört lombozatokkal borítva, a zborói r. kath. plébánia- 
templom kefyhén angyalfők, a kínszenvedés eszközei vert domborműben és 
Kapy László czímere 1622 évszámmal és felirattal ellátva, figyelemreméltók 
voltak.

A ciboriumok csoportjából említésre méltók: a fraknói szervitáké vert
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angyalfölddel és növénydísziíéssel; a kecskeméti r. kath. plebánia-templomé, 
talpán Krisztus életéből vett jelenetekkel, mely utóbbit latin felirata szerint 
Patay András készíttette 1678-ban; az eperjesi r. kath. plebánia-templomé, 
talpán az evangélisták öntött jelvényeivel és két donatori czímerrel. Két ötvös
jegyéből konstatálható, hogy beszterczebányai munka, mestere nevét I. és H. 
betűk fedik, de a közbe alkalmazott háromlábú kereszt talán közelebbi meg
határozásra vezethet.

Ide sorolom a boldogasszonyt (Mosonm.) szent Ferencz-rendi zárda érde
kes nyolczkarélyu ezüst poharát, mely XVII. századi augsburgi munka H  és 
B betűkből szerkesztett monogrammal. Az egyes karélyok felváltva aranyo
zottak és ezüstszínben hagyvák. Hasonló poharakat használtak vidékenkint 
az áldoztatásnál (poculum communicantium) és házasságkötés alkalmával is, 
a hol megvan a szokás az új házaspárnak kopulácziókor ugyanazon pohárból 
bort nyújtani.

Oltár gyertyatartókat igen csinosakat az eperjesi r. kath. plébánia-templom
ból állítottunk ki, melyek vert ezüstből készültek s alakjuk elegancziájánál 
fogva megérdemelnék az utánzást.

Mint specziális tárgy, figyelmet keltett azon érdekes karmesteri pálcza 
(tbaton de chantre), mely eredetileg a zágrábi dómé volt s onnét vétel útján 
került dr. Figdor Albert bécsi műgyűjtő birtokába. Az ezüst pálczának díszít
ményei aranyozottak és vastag sodrony nyúlik ki belőle, melylyel a karnagy 
az énekeseket — hogy a pálczával figyelmeztesse — elérhette.

A Császka György kalocsai érsek által kiállított misekönyv csupa koráll 
gyöngyökből képezett alapból kiemelkedő magas ezüsthimzése a XVII. századi 
ornamentikának igen becses mustráit tünteti elénk.

Az apróbb tárgyak közül fölemlítem Pázmány Péter bibornok két pon- 
tifikális aranygyűrűjét, az egyik zománczozott és zafirkővel, a másik amethysttel 
van ékesítve. Ugyanezen főpapnak ki volt állítva borostyánkőből készült ezüst 
filigrán foglalatú olvasója és egy érdekes ereklyetartó fakeresztje, ezüst fog
lalatban. Mindenkinek feltűnt, hogy Krisztus megfeszített alakja nincsen rajta 
megaranyozva. Úgy látszik, hogy a hazafias főpap ezt tudattal hagyta igy, mert 
a Krisztus kezeit és lábait rubinos fejű szögekkel, a feliratos táblácskát pedig 
smaragdos szöggel erősittette oda s igy érvényre jutott a magyar trikolor. 
Ezen becses kereszt Elek Gusztávné birtokában van.

Be volt mutatva Pázmány Péter két nagyértékü mellkeresztje is. Mind
kettő aranyfoglalatban drágakövekkel (az egyik csupa gyémántokkal) és gyön
gyökkel kirakva, egész vagyont ér. Feltűnt Lósy Imre esztergomi érsek nagy 
tábla gyémántokból álló mellkeresztje, továbbá Telegdy érseké, mely hasonló
képen értékes gyémántokkal van díszítve.

A ritkább tárgyak közé sorozható az a kis viaticum-szelencze, melyet 
Bán Sándor szent Ferencz-rendi házfőnök állított ki. Az ezüst capsula előlap
ján két babérág között kelyhet és ostyát látunk bekarczolva, hátlapján pedig 
szintén babérág közé foglalva »Laudetur Sanctitissimum Sacramentum 1669« 
felirat olvasható. Benne kis aranyozott patena és hímzett vászon corporale 
van, mely a betegekhez vitetni szokott Oltáriszentség számára való.
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A kolozsvári egyetemi templomból igen csinos ezüstből készült oltár- 
csengetyii volt bemutatva, melyen fogó gyanánt a »Patrona Hungáriáé« szob
rocskája szolgál. Latin felirata igy szól: »f In te Domine speravi et non 
confundar in aeternum« »Sancta Maria ora pro nobis.« Rajta van a donator 
(Hallerkői Haller György) czímere és az évszám (1620) is. Mainzi ötvösmunka.

Mint nem érdektelen ezüst pacificalét fölemlítem a boldogasszonyi 
(Mosonm.) szent Ferencz-rendi zárdáét, melyen középkori szokás szerint, a 
kereszt mellett, jobbra a bold. Szűz, balra szent János apostol aranyozott 
ezüst szobra áll. Feliratából tudjuk, hogy Jelenjfy László és neje Katalin 
készíttették, a rajta levő jegyek tanúsága szerint Augsburgban a D és S betűk
kel jelölt mesternél. A másik kézi kereszt a puchói (Trencsénm.) r. kath. 
templomé. Érdekessé örmény felirata teszi, mely valószínűleg régi tulajdono
sáról szól.

Most áttérve a XVIII. századi jelentősb ötvösművekre, ki kell emelnem 
Károly Ambrus főherczeg és prímás remekművű kelyhét és ámpolnáit (tál- 
czával együtt), melyek aranyozott ezüstből mesteri domborművekkel és drága
kövekkel vannak borítva. Hasonlóképen fényes darab a Mária Terézia-fé\e 
aranyozott ezüst kehely, vert domborműveivel és Krisztus életéből vett hat 
jelenettel zománczképekben talpán és kosarán. Kedves a zománczképek között 
levő két-két szárnyas angyalfő, mely domborműben van előállítva. Megemlítendő 
továbbá a Forgách püspök czímerével ékesített aranyozott ezüst kehely, melyen 
csinos zománczos képek és drágakövek vannak. Ez utóbbit Ő cs. és ap. kir. 
Felsége engedte át kiállításunkra.

Az arany ötvösművek közé sorozandó két korona és egy jogar, a herczeg 
Esterházyak czímerével, melyeket 1719-ben készíttettek a nagyboldogasszonyi 
(Mosonm.) sz. Ferenczrendiek templomában levő Madonna és a karján levő 
kis Jézus szobrai számára.

A pécsi székesegyház kincseiből bemutattuk azon nagyértékü úrmutatót, 
melyet Klimo György püspök készíttetett. A drágakövekkel (gyémántokkal, 
rubinokkal, zafírokkal stb.) gazdagon megrakott ötvösmű a barokstil egyik 
kiváló példánya. Már az 1885. évi orsz. kiállításon figyelmet keltett fényes 
szinhatásával. Ugyanezen püspök adományából van egy nagyértékü arany 
kehely is a pécsi kincstárban, talpán és kosarán domborműves jelenetekkel 
ékítve. Rajta látható a donator-püspök czímere és 1775. évszám. A pécsi dóm 
egyik ezüst kelyhén, melynek csak kupája van megaranyozva, a kínszenvedés 
eszközeit látjuk domborműben előállítva.

A fraknói szervita-zárda templomának egyik aranyozott ezüstkelyhén a 
rend alapítójának életéből van három jelenet domborműben ábrázolva; kosarán 
pedig hasonlóképen három domborképet látunk: a kereszt tövében a fájdalmas 
Anya tőrrel szivében; Mária skapularét oszt a szervitáknak; a rend alapitója 
jobbjában feszülettel, baljában liliommal, asztalán pápai tiara és püspöksüveg. 
A másik kelyhen Krisztus szenvedése történetéből van hat jelenet dombor- 
képben ügyesen megalkotva.

A kecskeméti szent Ferencz-rendiek zárdájából kiállított tárgyak között 
az egyik aranyozott ezüst kehelynek erőteljes vert bárok ékítményei, melyek
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részben czizelirozva vannak, ezen ötvösművet a csinosabb alkotások közé 
engedik sorozni; a kolostor másik kelyhén a domborműben ábrázolt Agnus Dei, 
szőlőtőke és búzakalászok bárok ékítményekkel váltakozva fordulnak elő talpán 
és kosarán. Megemlítendő, hogy ez utóbbi ötvösművön eredetileg három későbbi 
filigrán-zománczos lemezke is volt díszítés gyanánt alkalmazva, mely három
féle (sötét, fü- és türkisz) zöld szinü zománczczal volt kitöltve, de több helyütt 
kipattogzott belőle a zománcz, sőt a harmadik lemez helyét gyarló imitáczió 
foglalja el. A zárda ezüst, részben aranyozott kézi keresztjének (pacificate) igen 
csinos áttört bárok ékítményei vannak, melyek dísz és kivitel szempontjából 
egyaránt figyelemre méltók.

A kecskeméti r. k. plébánia-templom aranyozott ezüst kelyhén három 
mesteri módon festett zománczos medaillonban az Immaculatát, szt. Ferencz 
stigmatizáczióját és szt. Antalt karján a kis Jézussal látjuk; talpára pedig 
későkori filigrán-zománczos lemezek vannak illesztve.

A magyaróvári r. k. plébánia-templom aranyozott ezüst kelyhét 
a készíttető nemesi czimere (I: H: és V: E : betűkkel) 1736. évszámmal 
díszíti. A talpán levő feliratmaradványokból csak annyit lehetett konstatálni, 
hogy donatora »Joannes H . . . ab Engelsheimb« volt.

Az eperjesi r. k. plebánia-templom kelyhe aranyozott ezüstből készült s 
áttört művü kosara részben aranyozott lombozatokkal van díszítve. Talpába 
vésve ezen feliratot találjuk: »Calix montis Kálváriáé« a (kálváriahegyi 
kápolna kelyhe.)

Ide sorolandó a budapesti kegyesrendiek empire-diszitésü aranyozott ezüst 
kelyhe, talpán búzakalászokkal és szőlőfürtökkel domborműben.

Fényes ötvösműnek mondható a lierczeg Batthyány-Strattmann Ödön 
körmendi (Vasmegye) kastélyából kiállított, aranyozott vörösrézből készült 
házioltára, melyen a díszítmények és egj^es részletek vert ezüst domborműben 
vannak megalkotva. Közepén bárok baldachin alatt az úgynevezett »szerecsen 
Márián látjuk ezüstből mellképben, balkarján a kisded Jézussal. Alatta 
Klobusiczky püspök czimere foglal helyet Xaveri szent Ferencz és szent Ignácz 
vert domboralakjai között. Az oltárkához tartozó négy részleten szentek alak
jait, köztük szent László királyt és magyar szent Erzsébetet ábrázolta a művész. 
Augsburgi ötvös munkája, a tobozjegy alatt F betűvel és hármas karélyba 
foglalt I., I. és G. betűkből álló ötvösbélyeggel ellátva.

Csinos idománál fogva figyelmet keltett azon kis aranyozott ezüst 
szenteltviztartó is, melyet áttört művü csontfaragás borít. A kalocsai székes- 
egyház kincstárából Császka György érsek állította ki több becses egyházi 
tárgygyal együtt.

A budapesti kegyesrendiek által kiállított ereklyemutató aranyozott ezüst
ből készült, gombján három angyalfővel és fönt a Szentháromság igen jól 
mintázott szobor-csoportozatával. Ezen ötvösmű a XVIII. század elejéről 
(1728) való. *

Külön fejezetet érdemelnének hazai ötvösművészetünknek azon nagybecsű 
tárgyai, melyeket Szilassi János lőcsei ötvös készített. Két kelyhet mutattunk 
be tőle, melyek közül az egyik jelenleg az Országos Iparművészeti Múzeumban
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őriztetik, a másik pedig a lőcsei r. k. plebánia-templomé. Mindkettőt zománczos 
képei, melyeket ő maga »tűzben pikturált képeknek« nevez, teszik becsessé. 
Még fényesebbek ezeknél Szilassi úrmutatói. Ilyet is kettőt sikerült kiállítá
sunkra megszerezni: az egyik a kassai Orsolya-apáczák templomáé, a másik, 
(68. ábra) mely jóval nagyobb, a kassai dómé. Mindkettő aranyozott ezüst 
és pazarul meg van rakva zománczos képekkel, ékkövekkel. Szinhatásuk ép oly 
meglepő, mint a vörösrézlemezekre zománczozott képek nagy szorgalommal 
készült rajza. A nyitrai székesegyház ciboriumán hasonló kivitelű zománczos 
képek láthatók, miért is ezen ötvösművet, mely 1775-ben készült, szintén 
.Szilassi János művének gyanítjuk.

A pásztorbotok közül fölemlítem a kassai dómét és gróf Zichy Ferencz 
győri püspökét (f 1783.) mely utóbbi gazdag filigrán-ékitéssel, valódi kövekkel 
van borítva; görbületében egyfelől a jó pásztor, másfelől a Madonna képe 
van zománczozva s rajta van a donator-főpap czimere is.

A XVIII. században dühöngött pestis idejéből maradt reánk az a két 
aranyozott ezüst áldoztató - kanál, mely hajdan a sonpronvárosi plébánia- 
templomé volt. A hosszú fanyél segítségével nyújtották e kanalakkal a hal
dokló betegeknek az Oltáriszentséget. Magdeburgi ötvösmű s jelenleg a győri 
Conservatorium Dioecesanum tulajdona.

Századunk derekáról fölemlítem Szentpétery József magyar ötvös aranyozott 
ezüst kelyhét, melynek kosarán kalászok és szőlőfürtök között az utolsó vacsora 
van domborműben ábrázolva. Eredetileg kath. templomi czélra lehetett szánva, 
mint ezt a rajtalevő bibliai jelenet bizonyítja. A talpára vésett felirat szerint 
Kassai Judith 1848-ban a kecskeméti ev. ref. templom számára ajálta föl. 
Ötvösjegyül a mester neve és Pest város hitelesítő bélyege van reá nyomva. 
A domborműnek, mely Lionardo da Vinci ismeretes festményének valamely 
metszete után készült, megvannak ugyan a maga gyarlóságai, mint Szent
pétery más ötvösművein is a domborképeknek, de azért ezen kehely a mi 
legújabb ötvösművességünkre nézve becses adalékul szolgál.

Egyházi öltönyök.

A XVI—XVIII. századi egyházi öltönyökből szintén dús sorozat volt 
összeállítva. Első helyen említem az esztergomi föegyház kincstárából bemuta
tott kazulák közül az igazgyöngyökből álló domború hímzéssel és kövekkel 
dúsan megrakott példányt, melyet a magyar király koronázásánál szokott 
magára ölteni az ország prímása. Sárga selyem szövete újabb, hímzése a 
XVI. század második feléből való. Aranyhimzéseinek gazdagságánál fogva 
meglepő szép Szelepcsényi György esztergomi érsek (f 1685) miseruhája; a 
hímzést néhai Simor János új ezüstszövetre tétette át. Továbbá érdekes Pázmány 
Péter kazulája czimerével ékitve és sokszínű hímzéssel borítva. Ugyanezt 
mondhatjuk Batthyány prímás miseruhájáról, melyeket mind az esztergomi 
főkáptalan engedett át kiállításunkra.

Az egri főegyház szerelvényei közül be volt mutatva Bársony György
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 40
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egri püspök (1673—1678) két kazulája, mindkettő vörös bársonyból készült 
gazdag aranyhimzéssel borítva. Különösen szép volt az egyik, melynek ma
gyaros zamatu mustrája feltűnést keltett.

A nyitrai székesegyházból ott láthattuk Telegdy püspök (1609—1644) 
gyönyörű hímzésű kazuláját, a »Patrona Hungáriáé« alakjával; figyelemre 
méltó darab, ámbár a hímzések újabb fehér atlaszra vannak applikálva.

Az egri czisztercziták templomából remek magyar rajzu aranyhimzéssel 
borított kék selyem miseruha volt kiállítva, melynek mustrája még a XVII. 
századból, a kivitel azonban a XVIII. századból való.

XVIII. századi gazdag aranyhimzéssel és igazgyöngyökkel van ékítve a 
Szeged-alsóvárosi szent Ferencziek azon kazulája, melynek szövetéről azt tartja 
a hagyomány, hogy Hunyadi Mátyás palástjából készült. Az aranynyal átszőtt 
brokát megfelel a XV. századnak, de hímzése miatt, mely fényével sokkal 
nagyobb hatást idéz elő, mint a régibb szövet, nem lehetett a középkori mise
ruhák között bemutatni.

A XVI. századi gyöngyös és magas hímzések egyik remekeül tekinthető 
azon czimerkép, melyen az evangélisták mesteri módon mintázott jelvényein 
és a kínszenvedés eszközein kívül, rajta van a dedikáló felirat is, mely 
szerint Tkurzó Szaniszló szepesi főispán készíttette Kutassi János esztergomi 
érsek számára 1597-ben. Ezen nagybecsű műdarab jelenleg az esztergomi 
főegyház kincstárában őriztetik.

A pannonhalmi főapátság fehérselyem miseruháján és két dalmatikáján 
a múlt századi magas dombormű-himzés érdekes példáját lehetett tanulmá
nyozni, valamint nem volt érdek nélkül való a kassai r. kath. püspöki kápol
nából Bubics Zsigmond által kiállított egyszerű vászon-kazula, melyen színes 
selyemmel virágok (szegfűk és tulipánok is) közt szűz Mária alakja volt 
kihimezve.

Dr. Czobor Béla is mutatott be egy rózsaszínű brokát miseruhát, gazdag 
arany- és ezüsthímzésekkel borítva, melyet véletlenül sikerült megmentenie az 
ezüst tartalmának a kiolvasztásáért tervbe vett elégetéstől. Ezen igen díszes
XVII. századi öltöny Erdélyből küldetett föl Budapestre egyik templomi szer
gyároshoz becserélés, illetve az ezüstnek kiégetése czéljából.

Az infillák közül felemlítem a Benczúr Gyula festőművész által kiállított 
XVII. századi példányt, mely arany- és ezüstszálakkal van kihimezve; továbbá 
a dr. Czobor Béla tulajdonát képező kék selyem infulát, melynek gonddal 
készült hímzései aranyszálakkal és sokszínű selyemmel csinos polychrom 
hatást keltenek.

A XVIII. századi kazulák közül kitűnt a Császka György kalocsai érsek 
által kiállított Batthyány József-íé\e fehérselyem példány az angyali üdvözlet 
és Krisztus bemutatásának művészi módon hímzett képeivel; továbbá a br. 
Patachich Adám-íéle, ezüst szövetből, aranynyal hímzett czímerével.

Látható volt néhány egyházi öltöny Mária Terézia királyné monogram
jával díszítve; igy például a budavári sz. Zsigmond-kápolna öltönyei, egy 
Császka György érsek birtokából; másik a kassai r. k. püspöki kápolna szerel
vényei közül.
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Egész ornatust, gazdag fehér, ezüsttel átszőtt alapon, arany hímzéssel 
gr. Erdődy Ferencz állított ki Galgóczról, mely a múlt századi főúri bőkezű
ségnek fényes bizonyítéka.

Az egyházi fehérnemüek sorából kiemelem a kecskeméti sz. Ferencz- 
rendiek zárdájából a selyemmel és aranynyal hímzett XVII—XVIII. századi 
humerálékat; az eperjesi r. k. plebánia-templom széles, aranyosipkékkel ékített 
albáit, a szepesi székesegyház nagy értékű vert és varrott csipkéit, melyek szin
tén albákról valók.

Mint érdekes curiosum megemlítendő két bőrből készült kazula (casula 
coreacea); mindkettő festett és préselt virágokkal élénkítve, spanyol eredetű 
munka. Az egyiket a vasmegyei Régészeti Egylet múzeuma, a másikat, mely 
díszesebb példány, Bertalan Alajos állította ki Mernyéről (Somogym.) Ilyen 
bőrkazulák a XVIII. században hazánk több vidékén használatban voltak. 
A győri egyházmegyéből is ismerünk néhányat, melyek azonban ma már félre 
vannak téve.

A trencséni hajdani jezsuiták kincsei.

A jezsuiták sajátos jellegű egyházi kincsei közül hajdani trencséni 
templomukból, melyet jelenleg a kegyesrendiek gondoznak, sikerült közel 
száz darabot kiállításunkra megszereznem. Egész véletlenül jutottam ehhez a 
szerencséhez, mint miniszteri biztos, az 1895 junius havában tartott érettségi 
vizsgálatok alkalmával. Hálás köszönettel adózom Krasznyánszky Károly ház
főnöknek, a ki készséggel nyitotta fel előttem a kincstárat és szives segéd- 
kezésével lehetővé tette a nagymennyiségű műtárgyaknak aránylag rövid idő 
alatt eszközölt megvizsgálását és összeirását.

Az ötvösművek között legelső helyen kell említenem a boldogságos Szűz 
ezüst szobrát, mely őt mint »Immaculata«-1 ábrázolja. A kiváló ügyességgel 
mintázott bárok stilü szobormű a legjobb enemü emlékek közé tartozik. Mária 
aranyozott földgömbön áll, jobb lábával a kígyót taposva, mig bal lába ara
nyozott félholdon pihen. Feje körül nyolcz csillaggal ékített nimbust látunk, 
balkezében liliomágat tart. Ruhájának szegélyét igen csinos díszítmények 
ékesítik. E szobor a templom főoltárán, aranyozott sugarak között van elhelyezve. 
Magassága 1'50 méter.

Kelyhei közül kimagaslik az aranyból készült példány, melynek talpán 
Xavéri szent Ferencz életéből három jelenet, kupája kosarán pedig Krisztus 
születése, a kalvária-jelenet és feltámadása van domborműben ábrázolva. 
Patenája szintén aranyból készült s az »Agnus Dei«, mely egyúttal Trencsén 
város czímere, van reá karczolva. Ennek a kehelynek és patenának szakasztott 
mása megvan ezüstből is, melyet szintén kiállítottam.

Különben az ezüst bárok kelyhekből egész sorozat állott rendelkezé
semre. Az egyiknek talpán ó-szövetségi jeleneteket (átkelés a Vörös-tengeren; 
a rézkigyó felmagasztalása; a manna-esés) mint előképeket, kupáján a királyok 
imádását, az utolsó vacsorát és Krisztus kereszthalálát verte ki igen csinos 
domborműben az ügyeskezü ötvös.

40*
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A mindennapi használatra szánt kelyhek közül, minő négy egyforma van 
a trencséni templomban, csak egyet mutattam be. Aranyozott ezüstből vert és 
öntött mű ez is, talpán három angyalfővel, kupájának áttört kosarán virágok 
között a boldogságos Szűz, szent Ignácz és Xavéri szent Ferencz domborművű 
medaillonjaival.

Gazdag sorozatot képeznek a változatos idomú ereklyetartók, melyek 
közül szent Ignácz és Xavéri szent Ferencz ezüstből készült, kisebbméretü 
mellszobrai (herma), ezüsttel díszített, feketére páczolt fatalapzaton épugy 
figyelmet keltettek, mint a két ereklyetartó oltárka, szintén feketére páczolt 
fából, lokulusaiban igazgyöngyökkel ékített ereklyékkel és a fafoglalaton 
zománczos lombozatokkal ékítve.

Hasonlóképen fából, részint aranyozott, részint ezüst színben hagyott 
díszítményekkel készültek a szent Jeromos és szent Magdolna szobrocskáival 
biró ereklyetartó-oltárkák ; mig alamizsnás szent János és szent Klára ereklyéi
nek pax-idomu reliquiariumok szolgálnak foglalatul. Vannak ezenkívül aranyo
zott ezüst mutatók ipstensoriuní) almantinokkal és kristályokkal kirakva; 
továbbá egy aranyozott ezüst filigrán foglalatú kristálymutató szent Péter 
ereklyéivel ; egyszerűbbek aranyozott rézből, köztük egyik a szent kereszt 
ereklyéjével, csakhogy ez utóbbin díszítményül négy remek kis zománczos 
rubinos arany boglár van alkalmazva, melyek magukban véve is kiváló figyelemre 
tarthatnak igényt.

A legmutatósabb ereklyetartó, kristály-casetta alakjában készült, fényesen 
zománczozott fémfoglalatban. Alakja nyolczszögü, ugyanannyi szürkés színre 
zománczozott oszlopkával és szinpompával ékeskedő zománczos virágokkal és 
gyümölcsökkel dúsan megrakva, fél-ékkövekkel pazaron ékítve. A zománczok 
több helyütt le vannak ugyan róla pattogva, de ezen hiányok daczára az 
összes ereklyetartók közül kiválik. Benne aranynyal és ezüsttel hímzett vörös 
selyem párnán gyöngyök, négy zománczos arany boglár és ugyanannyi 
zománczos lomb között szent Péter és szent Pál ereklyéi ^foglalnak helyet.

Még egy ereklyetartót említek föl, mely nem fémből, hanem kivételesen 
tábla alakban, aranynyal és ezüsttel gazdagon hímezve készült. Úgy látszik 
II. Mátyás ajándéka lehetett, mert rajta van e császárnak koronával díszített 
monogramja.

Bemutattunk egy igen gazdagon faragott kisebb terjedelmű tölgyfa 
oltárt is, mely aranyozott bárok díszítményein kívül az által tűnt föl a művészet- 
történeti kongresszus tagjainak, hogy egy középkori, fára festett triptichon van 
belé foglalva, melynek közepét erekl. etartóvá alakították át. A képen a 
Madonnát látjuk a kis Jézussal; a jobb szárnyon szent Katalin, a balon szent 
Borbála, kívül pedig szent Ursula és magyar szent Erzsébet álló alakja van 
festve. Ezüstből vert keretű igen csinos kánon-táblái, ezüst gyertyatártói 
és a mesteri kovácsolt vastartóról csüngő ezüst lámpa, ezen oltár eredeti 
felszerelései közé tartoznak.

A feketére fényezett körmeneti fakereszten kitünően modellált feszület 
van ezüstből öntve, mely az ezüst Madonna-szobornak méltó párja.

Az egyházi szerelvények között az ezüst tömjénezőn, oltárcsengetyün,
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ámpolnákon kivül értékes pontifikális eszközöket is találunk, nevezetesen egy 
ezüst pásztorbotot, görbületében a »Patrona Hungáriáé« vert domboralak- 
jával lombozatok és szőlőfürtök között; továbbá nagy ezüst tálat, kannájával 
{lavabo) Haskó Jakab vágujhelyi prépost czímerével, aki ezen pontifikális 
tárgyakat a hozzá tartozó egyházi öltönyökkel, két mellkereszttel és zafírral 
ékített arany gyűrűvel a trencséni jezsuitáknak hagyományozta.

A jezsuiták templomi ruhái közül néhány kazula méltán kitűnt. Különös 
említést érdemel egy sima violabársony miseruha arany, ezüst és sokszínű 
selyemmel, zseniliával magas domborműben hímzett gránátalma-, szegfű- és 
tulipánokból álló magyaros zamatu mustrájával; továbbá egy teljes ornatus 
(miseruha, két dalmatika, pluvialé és infula) ezüst szálakkal átszőtt fehér 
selyemből, aranynyal és sokszínű selyemmel hímzett rózsákkal és szegfűkkel 
mustrázva; két infula (egyik fehér, a másik vörös atlasz) arany és ezüst 
magas hímzéssel gazdagon borítva. A ritkább tárgyak közé sorozhatok a 
pontifikális saruk, minők itt vörös bársonyból arany és ezüst hímzéssel boriivá 
fönmaradtak, valamint a pontifikális keztyűk is, de különösen a pontifikális 
harisnyák. Ez utóbbiak nem kötöttek, hanem vörös selyem damasztból var
rottak, két oldalukon arany és ezüst szálakkal himzett tulipánok és szegfűk 
képezik elegáns díszítésüket.

Az aranycsipkés betétü vörös bársony kazulák mellé méltán sorakoztak 
az albák, melyek közül az egyiken 39 cm., a másikon 25 cm. széles arany 
csipke fényes ékitésül szolgál.

Fölemlítem még az ifjúság kupola-alaku zászlaját {labarum) vörös bár
sonyból, arany hímzéssel díszítve; továbbá a jezsuiták által önsanyargatási 
{castigatio) czélokra használt öveiket {cilicium), melyek hegyes drótizületekből 
vannak szerkesztve és ruha alatt a testre csatolva viseltettek.

Mindezen tárgyak egy része a renaissance-épület földszinti (XX. számú) 
helyiségében, a többi pedig az emeleten külön e czélra a trencséni zárda 
ebédlőtermének mintájára jellemző stuccókkal ékített mennyezetű (LII. számú) 
interieurjében a tárgyakkal egykorú üveges szekrényekben volt közszemlére 
kiállítva. Sőt még leakasztottuk az ebédlő mesteri faragású ajtaját is Trencsénben 
s elhoztuk kiállításunkra, bemutatva rajta a jezsuiták dombor-faragásának 
és intarziájának egyik érdekes példányát.

Bátran állíthatom, hogy az 1884-iki ötvösműkiállitáson a jezsuitáktól 
származó emlékek távolról sem voltak oly jellemzően képviselve, mint orszá
gos kiállításunkon egyedül ezen trencséni kincsek által.

Görögkeleti templomi szerelvények.

Történeti főcsoportunk egyházi emlékei között a görögkeleti templomi 
szerelvényeket mindössze egyetlen evangeliumos könyv képviselte, aranyozott 
vertezüst művü tábláival, melyet a komáromi gör. kel. templom állított ki.

A többi hasonló czélu tárgy a horvát-szlavon műcsarnokban volt be
mutatva. Mindenekelőtt a karlóczai székesegyház kincstárának néhány darabját 
említem fel, nevezetesen a főpapi koronák közül egyet vörös bársonyból,
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arany és ezüst hímzéssel, gyöngyökkel, kövekkel díszített zomanczos leme
zekkel, mely a XV. századi raguzai ötvösművészet érdekes példánya; egy 
másik zöld bársonykorona pedig arany és ezüst hímzésén kívül, filigrán- 
zománczos pántjain a XVII. századi erdélyi zománczainkhoz hasonló technikát 
mutat.

A harmadik korona moszkvai készítmény, aranyozott ezüstből, gyön
gyökkel és kövekkel gazdagon megrakva, orosz zománczczal ékítve. A rajta 
levő felirat szerint Csernojevics Arzén pátriárka számára készült 1697-ben. 
A mint 69. ábránkon látható, e korona igen fényes és értékes műdarab.

A székesegyház ötvösművei közül érdekes a liturgikus legyező (f la 
bellum), mely »rliipida« nevet visel. A vert ezüstből készült, részben ara

nyozott legyezőt színes ál-ékkövek 
díszítik; előlapján a bold. Szűz, 
angyalok és szentek képei, hát
lapján pedig a Megváltó alakja két 
térdelő angyal között ábrázoltatik 
s e szerb felírás olvasható rajta : 
»Arzenius Isten kegyelméből északi 
orthodox érsek, egész Szerbia, 
Bulgária, a tengerparti vidék, Dal- 
máczia, Bosznia, Horvátország, 
Temes-Bánát és mindkét Duna- 
vidék és egész Illyria pátriárkája 
1745.«

A történeti vonatkozású öl
tönyök közül fölemlitendők Cser
nojevics Arzén pátriárka egyházi 
öltönyei (saccosok, epitrdhilek és 
omophorok) XVI. századi meglepő 
szép bizánczi hímzéseivel, melye
ket akkor használt, mikor a szerb

nép élén Magyarországba bevándorolt.
Nem kevésbbé érdekes sorozatot láttunk bemutatva a főpapi úgynevezett 

encolpium-6kbó\ is, vagyis azon finom athoshegyi faragványokból, metyeket 
jobbára filigrán-zománczos keretelésben, kövekkel ékítve lánczról csüngve a 
gör. keleti főpapQk viselnek nyakukban a mellkereszten kívül.

A karlóczai székesegyház kincstárának gazdagságát messze túlszárnyal
ják a Fruska-Gorában levő kolostorok egyházi szerelvényei, köztük még a 
középkorig felnyúló értékes műdarabjaikkal.

E kolostorok között első helyet a krusedoli érdemel, honnét egész soro
zat becses emlék volt bemutatva. Csak az érdekesebb darabokra szorítkozva, 
fölemlítem három régi főpapi mitráját, melyekből kettő eredetileg úgynevezett 
despota-mitra volt. A díszesebbik fekete bársony alapon gyöngyökkel hímzett 
domború lombozatokkal és peremén felirattal ékes, csúcsát kövekkel kirakott 
aranyozott ezüst kereszt díszíti. A felirat igy szól: »Ezen mitrát Katerina,

69. ábra Mitra a karlóczai székesegyházból.
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a despota neje hímezte Longinus érseknek.« Az évszámot jelző betűkből 
csak az utolsó (N) maradt meg, melyből és a mitra stíljéből 6950. évszám 
konstatálható. Ebből levonva 1508-at, kapunk 1442-őt, a mi teljesen meg
egyezik a himzés korával és Brankovics despota (1427—1450) uralkodási 
idejével, melyből a becses műdarab származik.

7 0 .  á b r a .  A  k r u s e d o l i  e z ü s t  a r t o p h o r i u m .

A másik mitra kék selyem, arany és selyem hímzéssel, gyöngyökkel 
gazdagon borítva, feliratainak nagyobb része a zsoltárokból van kölcsönözve. 
A lombozatok hajlásai által képezett öt mezőben két sorba osztva gyöngyök
kel ezen felirat van hímezve: »Ezen mitrát készité Katakusina úrnő, a bel
grádi székesegyháznak.« Ezen mitra tehát szintén a XV. századból való, mert
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Katakusina rokona volt Brankovics Györgynek. Tudjuk felőle, hogy azon 
alkalommal, a mikor sz. Lukács evangélista testét Semendriába szállították, 
Katakusina egy díszes papi öltönyt hímezett s azt a szent ereklyéje számára föl
ajánlotta. Érdekes ezen mitra csúcsán a liliomos végű korona-részlet, aranyo
zott ezüstből, mely a Margit-szigeten talált, s jelenleg a Magyar Nemzeti Mú
zeumban levő koronához meglepően hasonlít.

A harmadik korona vörös bársonyból készült, aranyozott ezüst abron
csokkal — melyeket kövek ékítenek — gyöngyökkel és rosettekkel van dí
szítve. Peremén olvassuk a következő feliratot: »Ezen mitra a boldog és 
felszentelt belgrádi és szirmiumi metropolitáé, Joakim úré; készült 7145 (azaz 
1647) évben.« A krusedoli kolostorban élő hagyomány szerint Ipekből, a 
szerb pátriárka ősi székhelyéről került Belgrádba.

A krusedoli kolostor ötvösművei között kimagaslik az itt rajzban 71. ábra) 
adott artophorium, vagyis a megszentelt kenyér tartására szolgáló szekrény, 
mely a krusedoli templom modelljét ábrázolja aranyozott ezüstből, dombor- 
veretü alakokkal és filigrán keretelésü keleti zománczczal ékítve.

Három kupola díszíti fedelét, a negyedik kisebb kupola az apsis felett 
emelkedik. Feliratából megtudjuk, hogy XVII. századi munka.

A vert ezüst táblás evangeliumos könyvek közül első sorban azon XVII. 
századi példány érdekel bennünket, melynek előlapján a négy evangélista és 
az apostolok alakjai között Krisztus kereszthalála ábrázoltatik. A kereszt fö
lött Maksim, mellette pedig Mária Magdolna, sz. János apostol és Longinus 
százados domborképei láthatók. A könyv hátlapjára azon jelenetet verte ki a 
mester, amint az Üdvözítő holta után leszáll a limbusba, hogy az ott vára
kozó lelkeket kiszabadítsa. A táblákon ezen feliratot olvassuk: »Ezen szent 
evangélium Maksim püspöké, a néhai despotáé volt. Az angyali üdvözletről 
nevezett császári és megszentelt krusedoli kolostoré. Ezen szent evangélium 
(t. i. az ezüst kötés) veretett Sylvester higumen idejében, készítette Péter 
ötvös Semedrovóból, Becskereken, ezüst súlya 1000 unczia dram.« A belé 
kötött evangélium mind a négy evangélistát (Tetra-evangelinm) tartalmazza 
szerb nyelven papirosra írva. Colophonjából megtudjuk, hogy »irta Pancratios 
hieromonach 7028. (1514.) évben«.

A kolostor egy másik evangeliumos könyve orosz nyomtatvány 1651-ből; 
kötése ennek is aranyozott ezüst táblákból áll, domborveretü alakokkal, filigrán- 
zománczos ékitéssel és kövekkel kirakva. Feliratából megtudjuk, hogy Hila- 
rion belgrádi metropolitáé volt 1656-ban.

A harmadik evangeliumos könyvet Hilarion püspök maga irta 1653-ban, 
kötése aranyozott ezüst táblákból, melyet dombormúvek és kövek díszítenek, 
áll. A negyedik hasonczélu kézirat Nikanor szerzetestől származik 1579-ből. 
Táblái közül az elől levő régibb, a hátsó későbbi ötvös mű. Ezt is Hilarion 
metropolita ajándékozta 1657-ben a kolostornak.

Ugyancsak Hilarion ajándéka az a liturgikus legyező (rhipida), mely 
aranyozott ezüstből készült, filigrán-zománczos keretben kövekkel és dombor
művekkel van díszítve. A másik legyező Nikanor pécsi püspök utján 1724-ben 
került a kolostorba; ennek anyaga is ezüst, részben aranyozva, zománczos
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hátterű domborképekkel és kövekkel kirakva. Rajta olvassuk mestere nevét: 
»Georgios Kujundzsia (ötvös)«.

Fölemlítem Vincentius budai főpap kétágú és háromágú gyertyatartóját 
(dikirion, trikirion), melylyel a püspök áldást szokott adni a népre. Mind
kettőn zománczozás nyomaival találkozunk. Amaz aranyozott bronz 1710 év
számmal ; emennek talpa és szára ara
nyozott ezüst, csak ágai vannak bronz
ból és 1708 évszám olvasható rajta.
A krusedoli kolostorban még van két 
gvertyatartó aranyozott bronzból, vé
sett aljú zománczczal (email champ- 
levé). Érdekes a felirata: »Simo 
Radnics készítette Pécsin (Pécs) váro
sában 1721-ben, Maxim Gabrilovics 
szecsui püspöké volt«, melyből mes
tere és hajdani birtokosa nevét tud
juk meg.

A diptichon-alakban készült hor
dozható oltárkák (altare portatile) 
közül megemlítendő a Georgios ötvös 
munkája 1728-ból aranyozott ezüstből, 
filigrán-zománczczal borítva, almanti- 
nokkal és türkisekkel kirakva. Ennél 
régibb a Sylvester exarcháé (vicarius), 
hasonló anyagból és kiállítással, de 
a benne levő athosi faragvány a XV. 
század végéről való.

A kolostor egyik tömjénezője 
(thuribulum) 1736-ban készült Hadzsi 
Isaias higumen idejében. Ezen ezüst
művet úgy látszik szintén a fönebb 
említett Georgios készítette. A tömjén
tartó csónak (navicula) 1523-ban
Ravanica számára rendeltetett. Csinos 
munka ez, részben aranyozott ezüst
ből, zománczos lemezekkel ékítve.

A krusedoli kolostor gazdag 
egyházi öltöny-készletéből kiemelendő 
Xikanor pécsi püspök vörös bársonv 
orarium-'}a, reá erősített áttört művü 
ezüst díszítményekkel; a XIV. századi bizanczi eredetű epitrahil, aranynyal, 
ezüsttel és sokszínű selyemszálakkal hímezve és igazgyöngyökkel dúsan meg
rakva. Ezt az öltöny darabot 1510-ben Maksim despota használta. Egy másik 
epitrahilon ezüst- és aranyhimzetü alapon árkádokban alakok vannak, mely 
mint a XVI. századi szerb művek egyike, figyelemre méltó.

7 1 . ábra. Himzett epitrahil.
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Nagyon értékes az a vörös selyemteritő, melyet genuai vörös bársonjr 
('Velours de Génes) fog be keret gyanánt. A rajta levő mesteri hímzés, mely 
a sirban fekvő Üdvözítőt ábrázolja, a XIV. század elejéről való s így a kolostor 
legrégibb műtárgyai közé tartozik.

71. ábránk egy ily hímzett epitrahil részletét tünteti elénk a sisatováczó 
kolostorból.

A hopovói kolostorból kiállított tárgyak közül nevezetes két evangeliumos 
könyv; az egyiknek áttört művü aranyozott ezüst tábláit Sophronius készíttette 
1662-ben Becskereken Vük (Farkas) ötvös által; a másikat aranyozott ezüst 
vert táblákkal Nesko Probimlyekovics ötvös látta el 1631-ben a hopovói 
kolostorban. Aranyozott ezüst foglalatú oltárkeresztje, mely filigran és 
hamis kövekkel van ékítve, Nedelyko (Domokos) mester munkája 1594-ből 
Kiprováczból (Bulgária). Van érdekes dikirion-ja is aranyozott ezüstből, 
melyet 1755-ben ajándékozott Sophronius Joanovics szlavóniai és eszéki 
püspök a kolostornak.

A feneki kolostor tárgyai közül fölemlítem ezüstből készült ereklyetarti 
szekrénykéjét, mely vert alakokkal van ékesítve és csak részben aranyozva. 
Timotheus Nedeljkovics készítette Zimonyban 1773-ban.

A besenovói kolostor által kiállított evangeliumos könyv (szerb nyelven 
írott papiros codex a XVI. századból) vert ezüst kötését, melyen Krisztus és 
Mária életéből jelenetek vannak domborműben ábrázolva, Kondovlk készítette 
1557-ben.

A kuvezsdini kolostor tárgyai között egy remek kivitelű aranyozott ezüst 
liturgikus kanalat láttunk, gyönyörű alakokkal és drágakövekkel ékesítve. 
A XVI. századi német ötvösség mesterműve ez a kanál.

A ravanicai kolostor jobbára hímzett kehely takarókat és korporai ékat 
(air) állított ki, melyek igen érdekes arany és ezüst hímzésekkel díszítettek.

Gazdag emléksorozatot láttunk a sisatovaci kolostorból bemutatva. Az 
encolpnimok különféle alakban filigrán-zománczos keretelésben kövekkel vannak 
ékítve ; az ereklyetartó keresztek, liturgikus kézrevalók (mangetták), egyházi öltö
nyök (epitráhilok, omophor ok és egy félon) becses hímzéseikkel kiváló figyel
met keltettek.

A gyulafehérvári székesegyház tulajdonából ki volt állítva egy értékes 
festett tábla, aranyozott és zománczozott ezüst foglalatban, mely Anastasius 
vádi püspök tulajdona volt; a rév-komáromi gör. kel. templomból pedig 
— mint fönnebb már említettem — egy aranyozott ezüst domborképes tábláju 
evangeliumos-könyv, melynek előlapján a golgotha, hátlapján Lázár feltámasz
tása, szegélyén két oldalt szentek képei vannak ábrázolva, 1644-ből.

Ezen két jelentősb emléken kivül, mindössze néhány tuczatszámba 
menő kivitelű bronz triptichon és athoshegyi faragvány az, a mi a kath. szer- 
tartásu liturgikus tárgyak mellett, keleti jellegével a látogató szemébe ötlött.
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Protestáns templomi szerek.

A hazai ev. ref. és ág. hitv. ev. templomok szerelvényei — mint 
említettem — igen szép számmal voltak kiállításunkon képviselve. Egy 
nagy és néhány kisebb szekrény telt meg ezen jobbára történetileg becses 
emlékekkel.

Mint ötvösjegygyel ellátott darabot, első helyen kell említenem a miskolczi 
ev. ref. templom úrvacsora-tálját, melyet Kecskeméti W. Ötvös Péter készített. 
Az ovál idomú, részben megaranyozott ezüst tál díszítményei a dedikáló fel
iraton kiviül, renaissance-izlésü négy női alakból, kagylókból és gyümölcs
füzérekből állanak. Érdekes, hogy az alakok arczukat kagylóval takarják el, mert 
a protestáns felfogás, templomi tárgyain alakokat nem tűrt meg. A rajta levő 
ötvösjegy egyike a stilizált liliom Kassa városára, a másik P és K betűkből 
szerkesztve (Petrus Kecskeméti) az ötvösre vonatkozik. A tál Négyest Szepesi 
János ajándéka.

Ezen ötvöstárgy mellett kiállítottuk dr. Ballagi Aladár eg3retemi tanár 
szívességéből Kecskeméti Péter sajátkezűleg Írott ötvöskönyvét is, mely szak- 
irodalmunkban már évek óta közkincscsé van téve.

Egy másik kassai ötvösnek, Kállay Mihálynak kezeiből került ki azon 
szintén aranyozott ezüst úrvacsora-tányér, melyet a rajta levő magyar felirat 
szerint Miskolczi Gergely ajándékozott 1649-ben a miskolczi eklézsiának. Rajta 
látható a donator czimere, Kassa város liliomos bélyege és az ötvös nevének 
kezdőbetűiből alkotott monogram. A felirat igy hangzik : »Miskolczi Gergely uram 
aiándékozta az miskolczi templamban isteni tiszteletnek ki solgaltatasara in Anno 
1649 die 13 Maiy.«

Ugyanezen ev. ref. templom tulajdonában levő ötvösművek közül 
fölemlítem két födeles ezüst kannáját; ' a kisebbiket, melynek teste czápás, 
fedelén aranyozott toboz van, latin felirata szerint Négyest Szepesi János ké
szíttette 1739-ben. Bélyeget nem találtam ugyan rajta, de fenekén alul bele- 
karczolta nevét az ötvös »Ladislaus Szetsi f(ecit).« A nagyobbik fedeles 
kannán, mely az előbbihez hasonlóan czápás és fedelén aranyozott nagy 
tulipán látható, ezen feliratot olvassuk: »Az Isten dicsősségére az miskolczi 
r. eklesiának hasznára ugyanazon eklesiának ezüstéből Lovas Szabó István úr 
költségével készitetett T. N. V. Négyest Szepesi István úr Fö Curators ágában, 
Anno 1750 Die 22 Xbris«. Ennek a fenekére is reá van karczolva a mester 
neve: »R. Szombati Ferencz által Miskiplczon).«

íme mindjárt három magyar ötvös neve és keze munkája s az egyikhez 
tartozón irodalmi terméke (ötvöskönyve) is, mely a hazai ötvösség történetére 
nézve igen becses adalékokat tartalmaz.

Nem hagyhatom említés nélkül a miskolczi ev. ref. templom egyik leg
régibb aranyozott ezüst áldozó poharát, melyen igen finom XVI. századi 
arabeszkek vannak bevésve. Hat sorba osztott felirata szerint: »Az vitézlő 
Basso Farkas házastarsa Bai Anna azzoni czinaltatta az ur iesus cristustul 
zereztetett zent vaczoranak tizteletire es ajándékozta meg az miskollzi ania
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zentegi liánnak giulekezetit ez pohárral an: do: 1588 augusti 17.« Hozzávaló 
a hasonló dedikáló felirattal ellátott ezüst úrvacsora-tányér, melyen kerek 
medaillonban, külön lemezből áttört műben a húsvéti bárány látható díszítmény 
gyanánt. A 0'i6 méter átmérővel biró tányér pereme bordás szélű és részben 
van csak aranyozva. — Igen díszes ugyanezen templom aranyozott ezüst billi- 
koma, mely az úgynevezett »hólyagos poharak« közül való. Talpa hat karélyu, 
áttört pártával ékítve ; mezőit ugyanannyi hólyagidom képezi, mely csavart alakjá
ban szárul szolgál; kupája három sorba vett hólyagokból van szerkesztve és 
kétszer lombozat-koszorúval leszorítva; szájánál apró liliomokból álló lefelé 
fordított párta szolgál szegély gyanánt. Ez a díszes billikom még a XV. század 
végén vagy a XVI. elején készült profán czélra és későbbi magyar felirata 
szerint, Miskolczi Gergely ajándékozta oda az eklézsiának 1649-ben; majd — 
latin feliratának tanúsága szerint — 1740-ben a megrongált pokált Négyest 
Szepesi János javíttatta ki. Kár, hogy ötvösjegy vagy mesterére utaló felirat 
nincsen rajta.

A kolozsvári ev. ref. templom edényei közül kivált azon igen kecses, szép 
idomú fedeles kanna, melynek díszítését liliomos párták képezik, fedelén pedig 
aranyozott ezüst toboz látható. Alakja hatszögü; három szárnyas angyalfő 
szolgál lábak gyanánt, valamint ilyen van fedelének csuklója felett is. Korát 
a XV. század végére vagy a XVI. elejére tehetjük. A második fedeles kanna 
ennél jóval fiatalabb, a XVII. századból származik. Testén czirádák közt két 
szárnyas angyalfő és két medaillonban üveg alatt aranyos alapon két festett 
czimer, fenekén belül sz. Pál apostol dombor-mellképe » Vas electionis Paulus 
Apostolus« felirattal; fedelén pedig Krisztus mellképe Chs. xpc (Jesus Christus) 
Salvator Mundi felirattal látható. Két hosszabb felírás van még ezen kívül 
német nyelven és pedig a fedelén belül 15 sorba osztva Krisztus életére, 
fenekén pedig 12 sorba osztva sz. Pál apostol történetére vonatkozólag:

A szendrői (Borsodm.) ev. ref. templom csinos fedeles kannáját a rajta 
levő latin felirat szerint Hartyáni Borhála készíttette volna 1681-ben. Ez azon
ban téves adat; mert füle végén aranyozott pajzson U R betűk és 1595 évszám 
azt bizonyítja, hogy ezen kanna tulajdonképen XVI. századi ötvösmű, melyet 
Hartyáni Borbála csak odaajándékozott az eklézsiának. — A másik fedeles 
kannát Zákány András borsodi alispán és neje Poki Helén adományozták 
1639-ben; az aranyozott ezüst kenyérosztó tálczát pedig Szelefarnosi Ciko 
Ferencz és neje szendrői Danecea Judith szintén 1639-ben ajánlották föl az eklé
zsiának. Az urasztalkend ők közül igen csinos az aranynyal hímzett gránátalma- 
csokros és egy ehez hasonló (72. ábra), melyen a pompás arany-ezüst himzetü 
gránátalmákon kívül tulipánok is fordulnak elő a csokrokban. Mindkettő kitü
nően van fentartva; mig nem mondhatjuk ezt a »Vince Borhála« feliratú 
kendőről, melynek igen szép polychrom hatású színes selyemmel és arany- 
ezüstszálakkal zsubrikolt mintája figyelmet keltő, mert szine-fonákja egyformán 
van dolgozva. Kár, hogy erősen el van rongyolódva. Egy másik hímzett 
térítője is szép magyar munka.

A nagybányai ev. ref. templom szerelvényei közül megemlítem az 1623. 
évvel és B. K. I. betűkkel jelölt fedeles ezüst kannát, melyet tizenkét ara
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nyozott római pénz díszít. Fedelén három ilyen pénzt látunk és kerek medail- 
lonban balra tekintő pap mellképét fején a barett-al; fedele belsejében ismét 
egy aranyos pénz. A fenekén látható komplikált bélyeg megfejtésre vár. — 
A másik fedeles kannát 1679-ben ajándékozta Czéhi János és Nagy Ilona; 
ennek ornamentácziója ügyes kézre vall. Fenekébe F. T. betűkből álló mono
gram is van bekarczolva. A Zombori Ádám és neje Imre Borbála által 
Isten dicsőségére 1748-ban felajált talpas ezüst pohár, melyet csinos díszít* 
ményei tesznek feltűnővé, eredetileg profán czélra készült a XVII. században. 
Ötvösjegyet nem találtam rajta. — A kenyérosztásra való ezüst, részben ara-

7 2 .  á b r a .  R é s z l e t  a  s z e n d r ő i  ú r a s z t a l k e n d ő r ő l .

nyozott négyszögü tálcza ugyanannyi kosfejen áll. Magyar felirata igy hangzik : 
»Tekintetes Nagos (nagyságos) Nagy Barczai Barczai Judit czináltatta Isten 
tisztességére« az évszám (1659) fenekére van bekarczolva. Ennél jóval régibb 
azon úrasztali aranyozott ezüst pohár, mely kerek talppal és pióczaalakúlag 
díszített kupával bir. Felső része meg van toldva s ezt a toldást magyar fel
iratú pánt tartja össze. Ebből értesülünk, hogy az 1576-ban »egy regi K. atya« 
által ajándékozott poharat Ötves Huszár József 1817-ben renoválta Nagy
bányán. A többi felirat magyar és latin nyelven bibliai tartalmú.

Nagy kegyelettel őrzik a nagybányaiak azt a fából esztergályozott talpas 
poharat, melyből a talpába vésett K. I. betűkön (Kopácsi István) kívül részben 
elmosódott felirat szerint 1547-ben Kopácsi István osztotta Nagybányán az 
úrvacsorát. A pohár kihajló pereme alatt tintával Írva a régi latin mondás
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fordítását olvassuk: »Régen fa  Poharak volttak az Úr vatsorában de Aranny *
Papok most aranny poharak nagynak, de fa  Papok — Nártzissus 3ik század
béli Jérusaliemi) Püspök mondása Fölirta T. D.« — Egyik úrasztala-abrosza 
húsz koczkából van összeállítva, felváltva reczemunkából és vászonból. A recze- 
koczkák fehér és lenszálakkal kivarrt nagylevelü ágakat, a vászon-koczkák 
zöldselyemmel és arany nyal kivarrt késő idomú gránátalmácskákból 15 darabot, 
közepett pedig ötlevelü rozettet ábrázolnak csinosan hímezve. Ezen abrosz a 
XVII. században készült.

A másik abrosz sokszínű selyemmel, aranynyal és ezüsttel hímzett 
huszonhat virágon kívül, közepén koszorúban czímert és feliratot tüntet elénk, 
melyből megtudjuk, hogy ezt a színén és fonákján egyformán munkált hím
zést Thoroczkai Kata készítette 1690-ben. Szinhangulata kék, vörös, zöld 
és sárga.

Ennél is régibb a Barcsai Judit felajánlotta kendő, melynek négy sarkában 
egy-egy virág, közepén koszorúban »Anno 1659 25 7bris«, ezenkívül négyszer 
koszorúba foglalva előfordul az Isten báránya magyar felirattal; a kendő 
szélén pedig ezen felírás : »Istennek szolgáló leanya Barczai Judit adta Isten 
tisztességére.« Felötlő, hogy a szine-fonákján egyformán dolgozott hímzés kissé 
esetlen rajzu, az alakjai sokszínű selyemmel és hamis aranyszálakkal vannak 
csinálva.

Gondosabb munkát végzett Foris Györgyné aranycsipkés szélű kendőjén, 
melynek sarkaiba egy nagyobb, oldalaira pedig kisebb virágot hímzett. Köze
pén koszorualakra meghajlított virágos ágat látunk, benne 1763 évszámmal.
A dedikáló felirat a kendő szélén igy szól: »Niemes) és N{emzetes) Foris 
Györgyné N(emes) és N(emzetes) Székéi Sara készettette a nagy bányaji refor
mata szent eklesija számara.«

Szintén aranyos csipkével köritett kendő, a kékselyemmel és aranynyal 
rácsozatszerüleg himzett, kisebb koczkákban egy-egy virágszállal ékes kézi
munka, melyet felirata szerint G. VB. adott 1741-ben az eklézsiának. Ennek 
szine-fonákja között van némi, de nem feltűnő eltérés.

A debreczeni ev. ref. templom fedeles nagy ezüst kupáján a szabin nők 
elrablását látjuk, domborműben kiverve. Profán czélra — mint ötvösjegye 
bizonyítja — augsburgi mester készítette. Talpába vésve találjuk nemcsak 
megvásárlója nevét, hanem az évszámon kívül árát is, mely szerint száz 
aranyba került ez a valóban szép hatásos ötvösmű, mely összeg több mint 
kétszáz év előtt igazán sok pénz volt! A felirat igy szól: »Ez kannát én 
Debreczeni János vettem Posonban Anno 1672 ducatis 100.« A fedelében 
belül levő Losonczi Bánfi György és Bethlen Klára-téle czímerek latin fel
iratukkal együtt azt bizonyítják, hogy pár év múlva (1691-ben) ezek tulajdonába 
ment át s igy került az eklézsia birtokába egyházi czélra.

Himzett úrasztala-kendői közül fölemlítem a következő feliratút: »Lévai 
Sára Készítette a Debr. nagytemplomba való Urasztalához X I észt. leány
korába 1725'« Mindenesetre érdekes adat, hogy a múlt század elején a hímzés 
gyakorlata nálunk oly fejlődött volt, miszerint egy gyermekleány szine-fokján 
egyformán dolgozott, gránitvirágokkal és felirattal ékes ily szép munkát volt
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képes produkálni arany és ezüstszálakkal. — Hasonlóképen figyelemreméltó 
darab a 40 koczkából álló terítő, melynek készítőjét nem ismerjük ugyan, de a 
bordűrök kecses rajza (vörös, kék, zöld selyemmel és aranynyal) ép oly meg
lepők, mint a finom reczemunkák, melyek a hímzett koczkákkal váltakoznak. 
Készítési idejét a múlt század első felére tehetjük.

Egész sorozatot írtam össze a kecskeméti ev. ref. templom szerelvényei 
közül, melyeket készséggel engedtek át kiállításunkra. Első helyen említem

7 3 .  A  s z i k s z ó i  t e m p l o r r F e z ü s t  
k a n c s ó j a .

7 4 .  á b r a .  F e d e l e s  e z ü s t  k u p a .  E ö t v ö s  
I l l é s  m u n k á j a .

föl a belső felén aranyozott kerek kenyérosztó tányért, melynek peremén igen 
csinos levélkoszoru fut körül részint a szentirásból vett, részint dedikáló 
feliratokkal. Ez utóbbiakból tudjuk meg, hogy Szíjgyártó Mihály és Eötvös Illés 
ajándékozták 1647-ben az eklézsiának. Az ötvös-jegy T. I. betűk alatt való
színűleg a kecskeméti ötvösök egyikének neve lappang.

Igen elegans darab ugyanezen templom fedeles ezüst kancsója (74. ábra), 
ügy alakja, mint bekarczolt díszítéseinél fogva. Feliratai magyar és latin nyel
ven külsején négy koszurúba osztve, fenekén pedig kerek medaillonon olvas
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hatók. E szerint 1642-ben Ion felajánlva, a mely évben készült. Ötvösjegy 
nincs rajta, hanem a fül végében levő czimerpajzson »A. D. 1642. Elias 
Aurifex« felirás azt bizonyítja, hogy Eötvös Illés (az »Aurifex« latin fordítása 
a magyar névnek) készítette, ugyanaz, a ki Szíjártó Mihálylyal együtt a kenyér
osztó tányért ajándékozta, bár amannak T. I. ötvösjegyéből nem lehet követ
keztetnünk, hogy az is az ő kezemunkája.

Van azonban a templom ezüst poharai között kettő, melyen C. G. betűs 
ötvösjegyet találunk. Az egyik 1626. évszámmal, bekarczolt arabeszkekkel, 
gyümölcsökkel és virágokkal, (előfordul a szegfű is) van ékesítve; a másik 
1638-ból való, három koszorúban virágbokréta, a negyedikben pedig felhőkből 
kinyúló s virágot tartó kéz ábrázoltatik rajta. — A Biró János és Beregki János 
által ajándékozott talpas poháron magyar felírat, 1657. évszám és K. B. betűs 
ötvösjegy van. Ezen jegyek megfejtése specziális tanulmánytárgyul van hivatva 
szolgálni.

Méltó feltűnést keltett a kecskemétiek eredeti alakú ezüst keresztelő 
medenczéje, melyet hosszú 18 sorba osztott felirata szerint, Sárközy János és 
Puty Mária 1785-ben ajándékoztak az eklézsiának. Külsején levelekkel koszo
rúzott bordák vannak, ezenfelül három oszlopon álló baldachinja tetején a 
prédikátor ezüst szobrocskája foglal helyet, kezében nyitott könyvvel és 
korsóval. Érdekes a prédikátor József császár korabeli rövid nadrág, harisnyák, 
csatos czipőkből álló öltözete, melyen a kabát zsinórzatának van csak némi 
magyar jellege. Arcza borotvált és parókát visel. Nem kevésbbé meglepő a 
baldachin belsejéről, melyet nap, hold és tizenkét csillag ékesít, lánczon lecsüngő 
galamb alkalmazása a keresztelés alkalmával a Szentleiket jelképezve, a mi 
protestáns templomi szerelvényeken ma nem szokott előfordulni.

Hímzett urasztala-teritöjét 1749-ben előkelő úrnő készítette 16 koczkából, 
mely felváltva vászon, csupa bibliai feliratokkal (sz. János VI. részének 47—63. 
verse) és reczemunka. A dedikáczió igy szól : »Küldte Várhegyi Groff Keresztes 
Borbár a Iktári Groff Bethlen Sámuel ur párja ezerhétszáz ncgyvenkilenczben, 
hogy varta ezt a Kecskeméti Templomnak számára.« Az évszám azért fontos, 
mert a hasonló reczemunkák korára nézve némi tájékoztatást nyújt.

Aranynyal és fehér selyemmel kivarrt kenyértakaróját csalánszövetből 
felirata szerint Cs. Judith asszony készítette, csupa keleti öltésekkel. 
Kisebb kendői közt is akad szép keleti mustrás hímzés sokszínű selyemmel 
kivarrva, fátyolszöveten a XVII. századból. Az ily kendőket a borosztáshoz 
használták.

A huszti ev. ref. templomból való : »Mely draga az leieknek valcsaga 
A(nno) 1692.« feliratú ezüsttálon ötvösjegy nincsen ; az egész eztistszinben 
van hagyva, csak a felirat betűi, körbe futó díszítése, métyedésének kerete és 
közepe aranyozott. Ugyanezen évből való a Redmeczi Zsófi által hímzett 
ur asztal-terítő, négy sarkában csupa aranyszálból hímzett tulipános ágakkal és 
hosszú felirattal, mely magyar nyelven bibliai tartalmú. Igen szép. egyenletes 
és fáradságos munka. — A XVIII. századból fedeles áldozó-poharát említem föl, 
mely augsburgi ötvösmű, mint ezt a peremébe vert toboz és az A. S. betűkből 
egybefont monogram bizonyítja. Tájképek, gyümölcsök, női fejek, harczosok
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vannak rajta kiverve s ezenfelül fedelén Pallas Athéné szobrocskája áll. Két 
felirata közül az egyik fedele belsejében alkalmaztatott: »Nemzetes Dobozi Sára 
asszonnak a debreczeni nemes tanács ajándékozta A(nno) 1708. 15. aug.« ; 
szája körül pedig ezt olvassuk: »Iffiu Howát Gábor atta Isten dicsössegere 
az huszti Ecclesiához Anno 1710 Dei 3. aug.«

Arany nyal hímzett s fátyolszövetből készült pohártakaróját Gyulafi Mária 
készítette csupa aranyszálakkal 1719-ben; gránátalmamustrás vászonkendőjét 
pedig Szirmai Kallós Zsigmond hitvese Zoltán Anna varrta ki színe-fonákján 
egyformán vörös selyemmel és aranyos pettyekkel 1736-ban.

Ötvösmesterének bevésett neve miatt igen érdekes a berzéte-kőrösi 
(Gömörm.) ev. ref. templom aranyozott ezüsttányérja, szélén latin felirattal 
(a lelkész Jánosi Bálint neve is előfordul rajta), közepén pedig Marknsfalvi 
Máriást Ferencz és Debreczeni Judit nevével, czímereivel. Az ötvös a tányér 
hátára véste be saját nevét : »Feicit) Johannes) Au{rifaber) Ma(g)is{ter) 
Giörgi.« A donatorok czímerei alatt olvasható az évszám is: 1631. Ugyanezen 
templom nyitott vörösselyemmel és aranynyal hímzett gránátalmás, tulipános 
kendőjét 1695-ben Serédi Zsófi készítette.

Formájának szépségével nagy hatást keltett a szikszói ev. ref. templom 
részben aranyozott ezüstkancsója (73. ábra), melynek díszítményei kiváló 
gonddal készültek. Kár, hogy ötvösjegy nincsen rajta, melyből kiváló mesterét 
sikerülne megállapítani. Latin feliratából értesülünk, hogy Vámosi Nagy Lőrincz 
özvegye Tót Borbála és Gesztili Nagy János özvegye Király Anna ajándékozták 
1635-ben az eklézsiának, Géléi Gáspár lelkészkedése idejében. Négy év múlva 
(1639-ben) Muszka János és neje Kappan Mária részben megaranyoztatták. 
Utánzásra méltó gyönyörű ötvösmű, mely eredetileg profán czélra készülhetett.

A XVII. századi áldozó-poharak közül fölemlítem a túr-terebesi (Ugocsam.) 
ev. ref. templomét, melyet vert lombozatok és e felírás ékesít : »Anno Do 
{mini) 1683. E pohart Istene dicsössegere a Túrterebesi ecclesia szamara 
buzgó indulatbul maga kölcsegen csináltatta Mezes János.« Kerek talpa pere
mén T és A betűkből szerkesztett ctvösjegy van.

Az élesdi (Biharm.) ev. ref. templom áldozó-pohara, leszámítva magyar 
feliratát, melyből megtudjuk, hogy Korogi Kristóf székelyhídi udvarbiró 1649-ben 
készíttette, jelentéktelen ötvösmunka. Érdekesebb ennél a gyulai (Ugocsam.) 
ev. ref. templom verejtékes áldozó-pohara, melynek külsején verejtékcsep- 
pekhez hasonló díszítések fordulnak elő, honnét az ily poharak »verejtékes«- 
eknek neveztetnek. Rajta van az ötvös bélyege is H és G betűkből álló 
monogram alakjában ; peremén pedig Szakács István neve van bevésve, 
hajdani tulajdonosát jelentve.

Nem hagyhatom említés nélkül a benei (Beregm.) ev. ref. templom vert 
és vésett díszítésekkel ékített kis poharát, mely eredetileg profán czélra készült 
ugyan, de vallásos német felirata szerint még a XVI. század végén templomi 
szolgálatra avattatott. Értesülésem szerint ugyanis ily kis poharakból (magassága 
0 ‘i27 méter) viszik egyes vidékeken a ref. lelkészek a betegekhez az úrvacsorát. 
Felirata igy szól : »Wenn ich dich hab mein Gott allein so kann bei mir kein 
Mangel sein J. S. 1591.«
M a t l b k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. •41
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A XVII. századi csinos magyar hímzések közül való a vajdákunyadi 
ev. ref. templom csalánszövetből készült pohár takarója, mely szinén-fonákján 
egyformán dolgozva, zöld, kék, vörös, arany- és ezüstszálakkal hímzett csok
rokat, koszorúban (75. ábra) két nemesi czímert Z. M. M. K. betűkkel és 
1658. évszámmal, tűntet elénk.

A pozsonyi ág. hitv. ev. liczeum egy aranyozott ezüstfedeles kupát 
állított ki, melynek egész külseje »czápás« ; fedelét váza ékíti, fenekébe be van 
vésve az augsburgi toboz és három összefüggő kis karikából álló mester
jegy. Tulajdonosa nevét G és R betűk rejtik, előfordul rajta még az évszám is : 
1683. A másik kókuszdió-serleg, mely a régi magyar leltárakban »szerecsendió-

7 5 .  á b r a .  R é s z l e t  a  v a j d a h u n y a d i  p o h á r t a k a r ó r ó l .

pohár« néven szokott előfordulni. Vert és czizelált díszítésein kívül érdekes 
latin felirata is, melyből megtudjuk, hogy Abrahámi János sárosi lelkész 
készíttette 1680-ban.

A protestáns templomok legfényesebb ötvösművei kiállításunk XXXVI. 
termében, az erdélyi fejedelmek korából reánk maradt emlékek között voltak 
bemutatva, mint részint a fejedelmi, részint egyéb előkelő erdélyi családok 
ivadékaitól származó, feliratokkal és czimerekkel ellátott kincsek.

A kolozsvári ev. ref templom gazdag szerelvényei közül kimagaslik az a 
két hatalmas fedeles aranyozott ezüst kanna, melyet Kemény János erdélyi 
fejedelem és neje Teleki Anna 1685-ben készíttettek az eklézsiának. Hat 
gerezdje közül három czápás, három pedig arabeszkek között vert gyümöl
csökkel ékes. Az egyiken B D, a másikon K B betűkből szerkesztett ötvös-
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jegyet találunk. Van egy harmadik, ezekhez hasonló fedeles kanna is, de 
felirat nélkül és ötvösjegye is más (H J betűk mesterjegygyel kapcsolatban). 
Ugyanazon donátoroktól származik egy nagy kupáju úrasztali pohár 1685-ből, 
hatkarélyu talpán vert mivü virágokkal, ötvösjegy nélkül.

Messze túlhaladja ezen ötvösműveket az a fényes borosztó-pohár, mely 
kiállításunk egyik kiváló darabja 
volt. Szinaranyból készült, hat
karélyu talpa és gombja csúcs
íves stilü alkotásra emlékeztet, mű
vészi zománczczal ékítve. Hatal
mas kupája zománczozott áttört 
mivü arabeszkek között 16 ovál 
medaillonból képezett kosár borítja.
Ezen medaillonok mesteri dombor
műben Krisztus kínszenvedéséből 
ábrázolnak jeleneteket ügyes kézre 
valló kompozicziókkal. Hosszabb 
bibliai jelentőségű latin feliratán 
kívül, fenekén kerek madaillonban 
a Rákóczy-féle czimer van zo- 
mánczozva e körirattal: GEOR- 
G(ius) RAKOCI. D(ei). G(ratia).
PR(inceps) TR(ansilvaniae). PAR- 
{tium) RE(gni). HVN(gariae). DO- 
(minus).ET.SIC(ulorum). COM(es).
1.6.4.1.« Kupája srófra járván, 
szétszedtük és hatszögü üres cső
höz hasonló szárára bevésve talál
tuk ezen magyar felírást: »Colos- 
tiarat. Brozer. István. Czinalta.
Anno. 1.6.4.0.« vagyis: Kolozs
várott Brozer István csinálta 1640. 
évben.

Ezen műtörténeti adat nap- 
fényrehozatala nagyfontosságu, 
mert e legbecsesebb XVII. századi 
zománczos ötvösművünk készítési 
helyére, magyar mesterére és a 
készítés korára teljes világosságot vet, a miről eddig halvány sejtelmünk sem volt.

A kolozsvári ev. ref. templom legnagyobb (0'435 magas) fedeles ezüst 
kannájának nyoczszögü teste van, stilizált liliomos pártái aranyozottak; lábai 
pedig sasköröm által tartott gombok. Hosszú latin felirata szerint a Literati 
(Deák) testvérek ajánlották föl 1635-ben az eklézsiának. Ennél régibb a 
Döbrei Kata által Isten dicsőségére ajándékozott aranyozott ezüst pohár, 
melynek talpán szláv feliratot is találunk, 1587 évszámmal.

41

76. ábra. Zólyomi Dávid kannája Debreczenben.
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A debreczeni ev. ref. templom két nagy aranyozott ezüstfedeles kannáját 
(76. ábra) Albisi Zólyomi Dávid, az erdélyi fejedelem főkapitánya készíttette 
1631-ben. Mindkettőn csak az oszlopok közt levő tér maradt ezüst színben, 
különben meg van aranyozva. — »Árva Bethlen Kata 1741.« felirattal egy 
augsburgi czápás pohár és egy ezüst patena maradt főn ezen templomban. 
Mindkettőn az adományozó czimere is rajta van. — A Szőke J. Göntzi Zsuzsa- 
féle XVIII. századi fedeles ezüst és erdélyi zománczos boglárokkal ékített poháron 
az Isten báránya és egy czímer fordul elő zománczozott medaillonban.

A huszti (Mármaros m.) ev. ref. templomnak van egy kelyhe és patenája 
aranyozott ezüstből, melyen Iktári Bethlen István czimere van bevésve 1640 
évszámmal. A patenán »Comes Stephanus Betlen de Iktar 1640« latin felirat is 
olvasható. Ötvösjegy egyiken sincsen.

A kassai ev. ref. templom is bir Rákóczy Györgytől 1644-ből egy ara
nyozott ezüst kannát, melyet részint a szentirásból vett, részint a donátorra 
vonatkozó feliratok díszítenek.

Különös figyelmet érdemelnek a nagyszebeni ág. hitv. ev. presbitérium 
által kiállított azon ötvösművek, melyek nem a reformáczió előtti korból valók, 
hanem protestáns templomi czélokra készültek. Két remekmívű ezüst gyertya
tartó, vert pléhből, felerészben aranyozva, mindegyiken három angyal, kezeiben 
a kinszenvedés eszközeivel, úgy kompozicziója, mint kivitele által az első
rangú XVII. századi alkotások közé sorozandó. Becsüket emeli, hogy nemcsak 
a donatorok neve, állása, 1691 évszámmal, de arczképeik czímereikkel lát
hatók rajtuk s a mi műtörténeti értéküket fokozza, nem feledte le az ötvös 
róluk mesterjegyét sem. E két gyertyatartó ajándékozója Franck Bálint szász 
Comes, szebeni király-biró és neje Glöckner Margit. Az oválidomu ötvösbélyeg
ben két betű S és H Sebastianus Hann-nák nevét rejti.

Ugyanezen mesternek kezeit dicséri egy talpas kerek fedeles edényr 
benne külön lemezen az utolsó vacsora domborművű jelenetével, fedelén pedig 
kis angyal szobra, egyik kezében kereszttel, a másikban kehelylyel. Ezen edény 
az úrvacsoránál kenyértartásra szolgál. Az imént említett bélyeg fedelére van 
beverve. Igen szép, mondhatni előkelő munka.

Hasonlóképpen díszes a segesvári ág. hitv. ev. templom aranyozott ezüst 
fedeles kannája, melyet felirata szerint Nusbaumer Péter ajándékozott 1658-ban 
az eklézsiának.

A protestáns templomok egyszerűbb szerelvényei közül fölemlítem a  
kecskeméti ev. ref. templom múlt századi ónkannáit, melyekre a bűnbeesés 
jelenete van reá karczolva és a mezőtúri (Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.) ev. ref. 
templom termetes zöld mázas cserépkorsóit 1760-ból magyar felirattal, melyek, 
az úrvacsora-osztásnál bor tartására szolgálnak.

Zsinagógái tárgyak.

Az 1884-ben rendezett ötvösműkiállitáson több zsinagógái tárgy keltett 
figyelmet, melyeket részint a hitközségektől, részint egyes gyűjteményekből 
mutatatk be.
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Ezredéves országos kiállításunkra sikerült egész sorozatot megnyerni 
a rituális czélra szolgáló ötvösművekből, kéziratokból és hímzésekből. A XX. 
számú terem egyik nagy üvegszekrényét töltöttem meg ezekkel a tárgyakkal, 
mig a frigyszekrény-függönyöket ugyanezen teremben a falakra függesztettem, 
hogy természetes helyzetükben legyenek láthatók.

Az óbudai izr. hitközség két frigyszekrény-függönyt (porohesz) állított ki, 
az egyik 1769-ben készült vörös bársonyból, gazdag aranyhimzéssel borítva; 
a  másik szintén aranyhímzésű darab, zöld bársonyból készült. A nagymartom 
izr. hitközség hasonló czélu vörös bársonyfüggönyének közepét keleti arany 
brokátszövet képezi, hímzésének egy része XVII. századi, a másik része 
újabb. A hozzá való drapéria (kaporesz) fakult vörös atlaszalapon arany és 
ezüstszálakkal van kihimezve ; az égő áldozati oltár, a hétkaru gyertyatartó, 
a tizparancsolat-táblák, az áldozati kenyerek és égő füstölő asztalon. Az óbudai 
Chevra-Kadischa XVIII. századi díszes vörös bársonyfüggönyét gazdag arany- 
és ezüsthimzések borítják.

Gyertyatartót (menora) sárgarézből áttört díszítéssel Pollák Ignácz Tur- 
kevéről és az óbudai izr. hitközség állított ki. Mindkét példány a XVIII. szá
zadból való.

Az ötvösművek egy része készült eredetileg rituális czélra. Ide tartoznak 
a thóra-táblák, melyek rendszerint aranyozott ezüstből valók. Ilyen több volt 
kiállítva a XVII—XIX. századból, jobbára barokkdiszitéssel és hamis kövekkel 
ékítve. A tekercsalaku szentirás ünnepi felöltöztetéséhez tartozik a thóra-tábla, 
vagy vért, a ílióra-oszlopocskák (kelekodesz) és a thóra-korona. Mindegyikből 
egész sorozat volt kiállítva, valamint volt néhány kéz alakú thóra-mutató (iád) 
is, aranyozott ezüstből.

Bak Henrik Budapestről átengedett egy pergamenre irt thórát is a 
XVII. századból, a hozzátartozó két ezüsttoronykával. A thóra-ruhák (keszo- 
nesz) közül legrégibb a nagymartom izr. hitközségé volt, mely aranyszálakkal 
van kihimezve.

Az apróbb ötvöstárgyak közül megemlítem Pollák Ignácz házalaku ezüst 
fűszertár tóját, az óbudai Chevra-Kadischa ezüst czédrusalma tartóját, melyet 
domborműves alakok ékesítenek ; Weinmann Bernátné filigrán díszítésű ezüst 
fűszertartóját, mely 1818-ból való. Az óbudai izr. hitközség fűszertartója csupa 
filigránból van megalkotva.

Másként áll a dolog a fedeles serlegekkel és kupákkal, melyek eredetileg 
profán czélra készültek és csak később lettek rituális tárgyakká avatva. Pél
dául említhetem föl a nagymartom izr. hitközség fedeles ezüstkupáját, mely 
a XVIII. században készült és domborműben azon jelenetet ábrázolja, a mint 
a habokban vergődő bikát pillangószárnyu szirének segítik ki bajából. Ez igen 
szépen mintázott augsburgi ötvösmű. — Egy fedeles serlegén, mely még a 
XVII. századból való, szintén augsburgi ötvösmunka, arabeszkek és gyümölcs
füzérek közt három férfi alakját látjuk domborműben, az egyik kezében kaszát 
tart, a másik a faoltványt kötözi, a harmadik kötélen kutyát vezet. — Ennél 
is érdekesebb ugyanezen hitközség másik fedeles serlege, melyet három 
medaillonban Cyrus, Pitagoras és Solon mellképei díszítenek neveikkel. Ezen
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gen csinos mű is augsburgi készítmény, bélyegén — a tobozon kívül — 
M D betűkkel találkozunk.

Az óbudai Chevra-Kadischa ezüst serlegén szarvast és egyéb állatalakokat 
látunk; a pesti izr. hitközség fedeles ezüstkancsójára szárnyas angyalkákat 
vert ki az ötvös; a Newwohner Manó által kiállított aranyozott ezüstpoháron 
Dániel királyt, egy férfit lóháton és oroszlánt látunk domborműben, fenekén 
pedig III. Zsigmond lengyel király 1592-ben vert ezüstgarasa van beillesztve.

Mindezen poharak, kancsók, serlegek és kupák héber nyelven szerkesz
tett föliratokkal vannak ellátva, a miből későbbi ritualis rendeltetésüket lehet 
konstatálni.

Ezenkívül nehány szédertál, egy kis ónhordó a széderbor számára, két 
sárgaréz lámpa (egyik hat, a másik nyolcz lángra) a pozsonyi városi múzeum
ból; gr. Andrássy Géza gyűjteményéből egy aranyozott ezüstfedeles serleg 
zsidókirályok és pátriárkák alakjaival, egészítette ki az ötvösművek sorozatát.

Nagyon érdekes rajzokat tartalmazott a Büchler P. által Moórról kiállí
tott megilla, mely pergamenre írva, igen csinos kiállításával feltűnt. Dr. Kolin 
Sámuel Budapestről imakönyveket mutatott be szombatos magyar zsidóktól 
a XVIII. század első és második feléből. A falon üveg alatt keretben héber 
házassági szerződés (keszuba) is volt látható, pergamenre Írva a múlt század
ból, színes festéssel ékítve. Az- összes kiállított tárgyak száma körülbelül kilencz- 
ven darabra tehető.

*  *  *

íme ezekben foglaltam össze az ezredéves országos kiállítás történelmi 
főcsoportjában bemutatott eg3diázi emlékeket. A dolog természetéből követ
kezik, hogy itt minden egyes tárgyról nem emlékezhettem meg. Czélom nem 
volt más, minthogy a kiállításról szerkesztett hivatalos főjelentés keretében, 
az egyházi emlékek csoportjáról rövid beszámolót nyújtsak s annak gazdag 
anyagáról áttekintéssel szolgáljak.

Soraimat azon óhajjal zárom be, hogy hazánk fenállása második 
évezredének ünneplésekor, a most ismertetett kincsek kegyeletes megőrizése 
mellett, még sok műtörténeti becsű emléket gyűjtsön össze a jövő nemzedék.
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Bevezető

Az »ősfoglalkozások« neve alatt egyesített csoportnak megvan a maga 
története ; mert eredete szerint még az 1885-iki országos kiállításban gyökerezett; 
kisarjadzott pedig abból a könyvből, melyet e sorok Írója a kir. magyar Ter
mészettudományi Társulat megbízásából szerzett, a melynek czíme »A Magyar 
Halászat Könyve«, mely 1887-ben jelent meg.

E könyvnek, voltaképpen előkészítésének, megvoltak a maga sajátságai, 
a melyek magyar művelődési történetünk érdekében, tömören előadva, itt, az 
ezredéves kiállítás alkalmából, melynek első főcsoportja úgyis visszatekintő, 
talán helyet foglalhatnak. És helyet foglalhatnak annyival is inkább, mert a 
halászat a magyarságnak nemcsak kimutatható, hanem igen jellemző ősfoglal
kozása, melynek ma is élő, népies része, a mennyiben ki van kutatva, nemcsak a 
magyar nemzet, hanem az emberiség szempontjából is történetelőtti korszakok 
élet- és művelődési viszonyára veti földerítő fényét, világosságát. Ezt a körül
ményt elismerték a történelmi főcsoport megbirálására fölkért külföldi jury-tagok 
is abban az iratban, a melyet e sorok Írójának átnyújtottak.

Ugyanez áll a pásztoréletről; noha meg kell jegyezni, hogy ez a rész 
inkább csak alkalmi gyűjtés eredménye volt s egyelőre még nélkülözi a 
mélyreható, rendszeres kutatás erősségeit, a melyek a halászatra vonatkozólag 
úgy tárgyi, mint történeti és nyelvészeti tekintetben oly bőven megvannak.

Legyen szabad, hogy e sorokat ezentúl tisztán bevezetésnek tekinthessem, 
ehhez képest pedig előadhassam a két ősfoglalkozás kiállításának közös tör
ténetét, azután pedig mindegyiknek külön-külön, lehetőleg beható ismertetését 
és méltatását.

Ehhez képest mindaz, a mi tudományos értelemben — de azért mégis 
közérthetően — tanúságnak válik be, az illető csoport részletezését fogja 
külön-külön bevezetni.

A »Magyar Halászat Könyve« csak úgy volt megírható, ha előbb annak 
mesternyelvét teremtem ki. így történt azután, hogy az eredetileg tisztán ter
mészetrajzinak tervezett mű, elkerülhetetlenné tette a népies halászat mester-



6 5 4

nyelvével való tüzetes foglalkozást; még pedig nemcsak annak természetrajzi, 
hanem egyéb tárgyi és fogásbeli elemeivel is ; mert a mesternyelv és annak 
tovafejlesztése csak ezen az úton volt megalkotható és biztosítható.

A tárgyi rész — hálók, horgok, szigonyok, vejszék stb. — tanulmá
nyozása közben, mondhatom »szembeszöktek« bizonyos hasonlatosságok a 
nép kezén élő és a már ásatag, történetelőtti korokból eredő halászati tárgyak 
között. E hasonlatosságok oly nagyok voltak, hogy megragadták figyelmemet ; 
noha a régészettel éppen csak annyiban foglalkoztam volt, a mennyiben ezzel 
és sok mással, minden elevenebb szemléletű ember úgyszólván ösztönszerüen 
és éppen csak közműveltsége érdekében foglalkozni szokott.

Az e fölött folytatott eszmecsere indította dr. Semsey Andort arra, hogy 
a népies halászat nevezetesebb szerszámainak összegyűjtésével s az akkoron 
már keletkezőfélben levő 1885-iki országos kiállításon való bemutatásával meg
bízott, a mire örömmel vállalkoztam is.

Az összeszerzett gyűjtemény a kiállítás mezőgazdasági csarnokában a 
halászati rész magvát alkotta és figyelmet keltett; képekkel ellátott katalógusa 
pedig, mely magyar, német és franczia nyelven jelent meg,* elterjedett és az 
idegen nyelvű kiadások révén a külföldön nemcsak czikkezések, hanem elő
adások tárgyául is szolgált; sőt ma is szolgál.

Ez a gyűjtemény dr. Semsey Andor, mint megbízó és a gyűjtő közös 
megegyezése folytán a Magyar Nemzeti Múzeumnak jutott ajándékul ; sokat 
hányódott; de végre is megtalálta helyét. Még gróf Csaky Albin miniszter 
határozata alapján kibocsáttatott, hogy az 1896-ik évi ezredéves országos 
kiállítás I/9-ik csoportja halászati részének alapul szolgáljon. E gyűjtemény 
kiegészítése a pásztoréleti gyűjtemény beszerzésével, az 1893., 1894. és 1895-iki 
évi kutató utazások során történt.

Semmi kétség, hogy a népies halászatnak, történetelőtti korszakokra 
visszavágó része, még mai napig sincsen »kigyűjtve« ; elvégre oly foglal
kozási ágról van szó, mely a nemzet legtávolabbi múltjába vezet vissza, mely 
foglalkozási ágnak ezernyi ezer szála, sokszorosan a korszakok homályába 
vész. Egy megnyugtató körülmény azonban volt és van és ez nem más, mint 
annak a tudata, hogy ezzel a dologgal a nyugat legműveltebb nemzetei sin
csenek azon a fokon, a melyet mi magyarok elértünk. Erről is legvilágosabban 
tanúskodik az az okirat, a melyet a történelmi főcsoport juryjének külföldi 
tagjai, teljesen spontán elhatározásból kiállítottak.

Ennyi az, a mi az ősfoglalkozások halászati csoportjának keletkezéséről 
e bevezető részbe tartozik.

A mi a pásztoréleti részt illeti, ennek is megvan a maga sajátos története.
Azon az első, alakuló értekezleten, a mely 1893-ban összejött és Lukács 

Béla akkori kereskedelemügyi miniszter, továbbá Vaszary Kolos herczegprimás 
elnöklete alatt tárgyalt, a történelmi főcsoport részletes programja is döntés 
alá került. Ekkor a főcsoport kilenczedik alcsoportjába a történelmi vadászat,

* »Ősi nyomok a magyar népies halászatban.« — »Vestiges des temps préhistoriques des 
Hongrois d'aprés leurs engins de péche popul, actuels.« — »Urgerschichtliche Spuren in den 
Geräthen der ung. volksthumlichen Fischerei.« — Budapest 1885.
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halászat, mezőgazdaság és bányászat volt fölvéve. Engem azonban a tör
ténelmi és népies halászat kutatása körül tapasztaltak arra indítottak, hogy 
a mondott csoportba a pásztorélet fölvételét is indítványozzam, a mi el is 
fogadtatott. Noha bizonyos kétkedést tapasztalnom kellett, mely különösen 
onnan fakadt, hogy sokan a pásztorélet fogalmát nem annak tárgyi, hanem 
inkább élő szokása részéből merítették, a mit a kiállítható történelmi jelleggel 
összeegyeztetni alig, vagy éppen nem is lehetett volna.

Előttem azonban úgy állott ez a rész, hogy a pásztorkodás a magyar
ságnak, mint kétségkívül lovas, egyátalában állattenyésztő nemzetnek, éppen 
oly mértékben és jelentőségben igazi ősfoglalkozása, mint a halászat és hogy 
éppen ennél a körülménynél fogva, tárgyi vagyonában szükségképpen meg 
kell lenni a kapocsnak a történetelőtti korszakokkal, mint volt a halászati 
résznek is ; nem is szólva egy rendkívül fontos elemről, a díszítésről, mely a 
pásztorságnál oly nagyon uralkodó és magyar szempontból oly mélyen bevágó, 
tudniillik a legkényesebb kérdések egyikébe, mely az eredetet, az átvételt és 
esetleg az eltulajdonítást veti fö l; különösen makacs és jellemző czélzatos- 
sággal pedig éppen a magyarság ellenében.

Az olvasó kétségkívül tudja, hogy itt az ornamentikát értem; neve
zetesen pedig annak sokszínű — polychrom —- ágazatát, a mely a magyar 
nemzet sajátosnak látszó elhelyezéséből és erőszakosan következtetve, mint 
más nemzetek tulajdona szerepel mindazoknál az idegen Íróknál, a kiknek 
tárgyilagosságát már a tudománynyal össze sem férő érdek homályositja el. 
Ezekből tisztán látható, hogy itt e helyen részemről minden czélzatosság már 
a. dolog érdeménél és a jelentős alkalomnál fogva is eleve ki van zárva. 
Nagyon természetesen, mert elvégre is egy nemzet, a mely oly földrészen, 
a minő Európa, egy ezredéven át bírta megtartani elfoglalt helyét; sőt min
den nagy, a földrész faji egészére átalakitólag ható rázkódtatások daczára 
államalkotó erejét is, ez a nemzet reászolgált arra a közhitre és tisztes meg
győződésre, hogy e nagy alkalommal a róla írott és mondott szó komolyan 
vétessék. Ott pedig, a hol talán a magyarázó szó nem egészen világos, adas
sanak elő a kézzelfogható bizonyítékok, a magyarság sajátos felfogását tük- 
röztető berendezések és tárgyak is, a melyek önmagukat bizonyítják és 
magyarázzák s a melyeknek bizonyító erejét nem csökkentheti a tudatosan 
czélzatos tagadás. Ez utóbbi, igaz, ezer eset között egyetlenegyszer sem kész 
és hajlandó az ellentmondást nem tűrő, mert élő tanúbizonyságot elismerni 
még akkor sem, a midőn a tudomány kötelességében levőnek tartja szilárd 
alapon a tanúbizonyságot, még egy nemzet érdeke ellenében is, elfogadni. Ezer 
szónak is ebben a komoly esetben csak egy vége lehet s ez az, hogy egy 
adott nemzet akkor, a mikor fennállásának ezeréves fordulóját ünnepli s tör
ténelmi pályájára visszatekint, nem engedhet a visszapillantásban tért másnak, 
mint csupán a megbizonyitható valónak, magának az el nem árulható igaz
ságnak. De azért sem engedhet másnak, mert jövőjének helyes irányítását 
csupán a múltnak igaz, elfogulatlan szemléletéből merítheti.

Nekem ezen a helyen s ez ünnepélyes alkalommal kötelességem elismerni, 
— teszem készséggel és hazafias örömmel — hogy az ezredéves kiállítást
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intéző férfiak, ki-ki a maga hatáskörében, megtették mindazt, a mi törekvé
semben támogathatott; megtiszteltek oly bizodalommal, a melyet csak erőm 
és akaratom legjavának latbavetésével, teljes odaadással viszonozhattam — 
tettem, a hogyan emberileg bírtam.

Kötelességem azonban oly őszinte vallomást is tenni, a mely úgyszólyán 
személyes indulatomból folyik és, meglehet, itt-ott megjegyzés tárgyává is 
válik. A vallomás a következő. Annak a jelzőnek: »történelmi« napjainkban 
még mindig nemcsak visszatekintő, hanem kiváló módon hatalmi irányzata, 
értelme is van.

A történelmi irodalom még ma is leginkább a hatalomhoz, a fényhez 
köti korszakait s nem igen vet ügyet arra a zajtalan — sokszor keserves 
verítékkel s a bánat könyeivel áztatott — munkára, a melyből a hatalom és 
ennek minden fénye korszakokon át merítette eszközét és csillogását.

A magyarság lelkületének keleti sajátosságánál fogva előre láttam, hogy 
az ezredéves kiállítás történelmi főcsoportja tükre lesz a múlt hatalmának, 
a fénynek, a melyet éppen a hatalom — sokszor kegyetlen erőszak árán is — 
teremtett; de azért is, mert ez a felfogás még ma is az uralkodó. Ám viszont 
tagadhatatlan az is, hogy a népies elemek fontossága, alapos fölismerésének 
szükségessége előre nyomul és komoly, mélységesen tudományos elbánást és 
méltatást kér ; sőt követel. Mindezek arra késztettek, hogy a történelmi főcsoport 
soha el nem évülő remekségü, büszke és hatalmas épületeinek s ezeknek 
ragyogó, csillogó tartalmának árnyékában bemutassam azokat az enyészőfélben 
levő népies, nemzeti ősfoglalkozásokat, — igazában azoknak egy részét — 
a melyeknek szerző munkájából a hatalom minden fegyverzetét, ékszerét, 
kényelmének minden föltételét, asztalának minden étkét és falatját merítette, 
mindazokkal a művelődési és ethikai alkotásokkal egyetemben, a melyeknek 
tartalmát és jelentőségét ezer elme kutatja és fejtegeti, a nélkül, hogy egyet
len szóval is érintené azt a kitartó munkát, a melybe ezek az alkotások a 
nemzet névtelen munkásainak kerültek. Alkalmazottal! szólva, a történelem 
fentartotta a királyi parancsot, mely rendeli, hogy ennek vagy annak a monos
tornak a halászok hány és mekkora halat tartoznak naponként vagy hetenként, 
közönséges vagy böjti időben beszolgáltatni; de arról, hogy milyen szerszám
mal, fogással, illetőleg fáradsággal tehették meg ezt a közhalászok: arról hall
gat az Írott történelem.

Ezekután átmegyek a halászati rész tüzetesebb kifejtéséhez, hogy 
ennekutána a pásztoréletet is letárgyalhassam.
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A magyar népies halászat.
Halásznóta.

Jellemzés: Három hete, hogy a Tiszát halásztam, 
Könyeimtől egy csepp vizet nem láttam ; 
Kifogtam a kedves rózsám kendőjét,
Kék selyemmel rávarrattam a nevét.

A  m a g y a r  n é p i e s  h a l á s z a t  t a n ú s á g a i .

Mindazok a kutatók, a kik akár egyes néptörzsek vagy fajok, akár az 
emberiség egészét véve, az ember eredetére, az általa megalkotott társadalmak 
alakulására, az idők során való elváltozásra, életének és az élet föltételeinek 
menetére, keletkezésére és leáldozására komoly törekvéssel világosságot derí
teni iparkodtak és iparkodnak, teljesen megegyeznek abban, hogy a halászat 
az emberiségnek, tehát egyes faji vagy társadalmi alakulatainak is ősfoglalkozása.

Osfoglalkozás. Ettől az ősfoglalkozástól tagadhatatlanul lényegesen 
függött mindenkoron az ember fenmaradása ; e foglalkozás alakulására és fejlő
désére nézve legközvetetlenebbül hatott a parancsoló szükség, az éhség; mint
hogy pedig ez folytonos kielégítést kívánt és kíván ma is, a halászat szer
száma és ennek járása már igen korán fejlődött ki. A fejlődés jellegére igen 
kiválóan az hatott, hogy a halat meg kellett téveszteni, ehhez képest a szer
számnak és járásának alkalmazva kellett lenni a körülményekhez; kerülni 
kellett a feltűnést; szóval a mimikri jelleg volt az uralkodó az ősiségben és 
ma is az. A még ma is élő halpeczektől s a skandináv területről származó, 
tűzkőből kiformált horogtól kezdve, az angol horgász mai, utánzóit légygyei 
fölszerelt aczél horgáig véve a sorozatokat, ez az alapelv nem változott.

A ragaszkodás. A halászat népies részében éppen innen származik a leg
újabb korba is benyúló ragaszkodás mindahhoz, a mi ősi soron került; itt 
tehát nem a népszellem tunyaságából, hanem a tapasztalás révén igazolt czél- 
szerüségből következik a régi szerszámhoz való hűség.

És éppen ebben a körülményben rejlik a halászat népies részének nagy 
jelentősége úgy őstörténelmi, mint történeti és nyelvészeti szempontból véve; 
innen tör elő egy-egy sugár, mely az adott — itt magyar — népelem messze 
múltjába veti világosságát.

A tapasztalásból fölmerülő hűségből folyik minden tételem, a melyet 
a magyar halászat könyvében felállítottam, főképpen pedig az, hogy a halá
szat a magyarságnak mindenesetre ősfoglalkozása, hogy népies szerszáma 
sokszorosan visszavág ősrégi időkre, ezért történetileg fontos ; hogy mester
nyelve, minden tekintetben nagy kincs; hogy végre a szerszám, annak 
járása a nyelvi anyaggal együttvéve fényt deríthet arra az útra is, a melyet
M a t l k k o v i t s : M a g y a ro rs z á g  az ezredik évben. V. 42
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a nemzet a messze múltakban te tt; azokra az érintkezésekre, a melyeket Ősrégi 
korszakokban el nem kerülhetett.

Az elhelyezkedés. Magának a nemzetnek elhelyezkedése is világosan 
reámutat, hogy a halászat a nemzet életében mindenkoron nagy szerepet 
játszott, eltekintve még Ibn Rosteh ismeretes feljegyzésétől is, a mely szerint 
már a mai földet megszálló magyarság, különösen télszakán, a vizekhez 
vonult, hogy ott halászattal húzza ki a zordon évszakot.

Ebben az elhelyezkedésben az a jellemző, hogy a halászó magyarság 
különösen a folyóvizek egybeszakadásának pontjait, tehát a halászásra leg- 
alkalmatosabb helyeket szállotta meg; itt fejlődött annyira, hogy egykori 
erejének lüktető nyoma még a közelmúltban is éppen ilyen helyeken volt leg
inkább érezhető.

Mesterszavak. Nem csekélyebb bizonyítékot nyújtanak azok a mester
szavak, a melyek a már okiratos történet legrégibb korszakaiban is magyarázók 
gyanánt szerepelnek, a minők már a legrégibb Árpád-kori alapitó levelekben, 
melyek szöveg szerint latinok, sűrűn előfordulnak. IgySnár 1300-ban, talán 
korábban is, »in aquis ad clausuras piscium, quae vulgo Veiz vocantur«, 
halászati mesternyelvre fordítva tehát »rekesztő halászathoz való vizek fogó
szerszámai, melyek köznyelven — vagyis magyarul — Veiz nevet viselnek«, 
tehát a még ma is élő Vejszék.

Már 1248-ban, talán korábban is, előfordul egy fogószerszám, a »Zeege«, 
mely azonos a még a legközelebbi múltban is élt czégével, egy, a folyóbeli 
halászathoz tartozó és szintén rekesztő szerszámmal, mely sokszorosan halászó 
községeknek is nevet adott, igy: Czege, Cseke stb.

Szervezet. Nem csekélyebb nevezetességű a szervezet, a halászó magyar
ságnak »bokorba«, »kötésbe«, vagy »felekezetbe« való összeállása, mely sok
szorosan kapcsolatos volt a nemzetségek, hadak ősi intézményével is. Ezek 
a szervezetek, legszabadabb alakzatukat véve, osztásra működtek össze, a 
bokor, kötés vagy felekezet »fejét« vagy »elejét« választották, szabályaikat 
maguk alkották meg, szóval teljes önkormányzattal bírtak.

Á legnevezetesebb szervezet, mely napjainkig fenmaradt s a melynek 
csak a halászatot szabályozó törvény adta meg a halálos döfést, mindenesetre 
a Balaton tükrébe benyúló Tihany félsziget tizes halászbokra volt; különösen 
abban az időben, a midőn vízi járóműve még a »bődön« volt, az egy óriási 
tölgy törzséből és részben még tűzzel vájt »lélekvesztő«, tehát határozottan a 
legősibb alakzat. Teljesen önkormányzatilag megalkotott szabályzata megtar
totta a testi büntetést még 1884-ben is s a bokor feje jogi tekintetben úgy
szólván csak annyiban különbözött kilencz társától, hogy a hibáért több 
czibékütést kapott, lévén azért, »a bokor feje, hogy ahhoz való több esze 
legyen«.

Vizek felosztása. A foglalkozás ősiségét bizonyítja a vizeknek »vetők« 
vagy »vonyók« — leginkább »tanya« nevezettel dívik — szerint való felosz
tása és külön elnevezése, a mely összefüggésben volt a vándorhalászattal és 
az időleges jogszerzéssel s a mely legtovább Komáromban maradt fenn. Az idő
leges jogszerzés jele az őrfa — árbocz — felállítása volt, a mikor a háló
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kivettetett s az illető vizrész meghalásztatott. Az Örfa letevése jele volt a jog 
megszűnésének, vagyis annak, hogy őrfáját más is felállíthassa és tanyát 
húzhasson. A vándorjelleggel egyetemben hasonló vonást majd a pásztorságnál 
is találhatunk.

Magának az egész halászat okiratos történetének menete is, mely régi 
magyar királyok halászati rendelkezéseit állítja szemeink elé, a melynek 
sorozatai már a magyarság első királyával kezdődnek világos tanúbizonyságai 
a magyarságnak a halászat iránt táplált fogékonyságának, mondhatni természe
tes hajlandóságának és vonzódásának, melyek mindenkoron ősi eredetre vallanak.

Halgazdaság. A halászatnak már igen korán feltünedező gazdasági ren
dezettsége, mely különösen mesterséges halastavak építésében és ápolásában 
is jelentkezik, megvolt a maga serkentője, mely nem más, mint a keresztény 
vallásnak fölvétele. Az a körülmény, hogy a hal már igen korán böjti eledel
nek volt kijelentve, s hogy az új vallás fölvétele mindenkoron a rendelkezések 
buzgó követésével kapcsolatos, tehát a böjtnek szigorú megtartásával is járt, 
kiváló gazdasági fontosságot kölcsönzött a halnak és igen korán indította az 
elemeket arra, hogy gondos ápolásban részesítsék.

Ez az irányzat mindenesetre a mohácsi vész előtti korszakban hágott 
tetőpontra. Veszprémben Őskü mellett még ma is áttekinthető az az óriási 
medencze és kőzsilipjének romja, mely a mondott korban halastó volt. Noha 
már a mohácsi vész után, de nyilván még a virágzás lüktetéséből eredve, 
építette Nádasdy Tamás nádor Léka mellett nagy halastavát, melynek duzzasztó 
gátját és zsilipjének helyét még ma is világosan kivehetjük. A nádornak fele
ségével folytatott levelezéséből minden kétséget kizáró módon bebizonyul, 
hogy a lékai halastóban a nemes pisztráng volt a tenyésztés és gondozás 
tárgya s hogy a nádor és a felesége horoggal halászott, mely szerszámnak 
inó volt az összefoglaló neve, eredet szerint az in-ből származva, mely a 
halászat mesternyelvében ma is vékonyabb zsineget jelent.

Halétkek és halnevek. A nyíllal való lövéstől, a taraczkokkal való haj
tásig, úgyszólván minden eljárásnak megvan a maga világos nyoma a fejlődés 
menetében és nem kevesebb mint 32 magyarul megnevezett halfaj szerepel a 
középkori szakácsok könyvében, a miből nem kisebb sor mint 189 — Gal- 
góczy 1622 — s mások hozzáadásával 213 féle étel készült az urak aszta
lára : e szám bízvást 250-re tehető, azokkal az étkekkel egyetemben, a melyek 
fejedelmek vagy hatalmas dinaszták asztalára, külföldi halakból is készítve, 
jutottak, a mint az Készéi Jánosnak, Bornemissza Anna fejedelemasszony 
konyhamesterének könyvéből — 1680 — kiviláglik, ki a Marcus Rumpoldus, 
mainczi elektorális főszakácsnak, császári privilégiummal kiadott szakácskönyvét 
fordította magyarra.

Álljon itt mutatóul a szereplő, magyar vizekből származó halak neveinek 
sorozata, mely ez:

Ingolna, Ballyin, Csík, Czuka, Czompó, Dever-Keszegh, Dörgecs, Galócza, 
Harcza, Héias-Kövíhal, Heiatlan-Kövihal, Karasz, Kétségé, Kilenczszemü hal, 
Koncz hal, Köp hal, Lazacz, Lepenyhal, Menyhal, Ökle, On, Orsófark, Paducz, 
Pisztráng, Ponty, Pozsar, Retke, Semlyeng, Süllő, Süger, Tok, Viza.

4 2 *
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Egy-egy halból 20—30 féle ételt készített ez a régi konyhamesterség, s 
még abból is, a mi mai felfogás szerint a legsilányabb faj, az ételeknek követ
kező ékes sora tett k i: Csyk bors porral, Csyk tiszta borssal, Csyk foitott 
leuel, Csyk fokhagymással, Csyk sóba káposztalébe, Csyk Sakvászonnal, 
Csyk bodoritom leuel, Csyk kudus leuel, Csyk morzsolt leuel, Csyk olaios 
leuel, Csyk vereuel, Csyk töret leuel, Csyk ratua.

Hogy mily fontos szerepet játszott a hal még királyok asztalán is, ezt 
a böjti napok étek-sorrendje magyarázza legjobban, mely a halétkekre nézve 
így alakult:

Borso leues czukagiomorral uagy majal. Czuka sülue foghagymaual, Uiza 
fekete leuel, Kétségé sóban feoue lében, Páré rántott hallal es meleg sült 
hallal rakva környöskörnyül, Czuka sárgán magyar módón, Capridat czukabol; 
Uiza ő maga leveben, Pisztrángot sóban ; Posar fekete leuel magyar módon, 
Posart és czukat sóban főtt; Czuka pastetum melegen. Hideg etek czukabul; 
— a többi étek, mint: tyúkhaszon, tyúkmony, túrós lé, riskasa tejben a hal
félék hosszú sorozatában igazán csak függelékek.

De, hogy különben is mit jelentett a hal a régi magyarság gazdasági 
életében, ezt semmi sem világítja meg jobban és fényesebben, mint az a 
körülmény, hogy András magyar király 1050-ben, ötven óriási vizahal adomá
nyozásával menti meg III. Henrik seregét az éhenhalástól.

Ez különben reámutat arra is, hogy az akkori, szabadon száguldó folyó
kon és az általuk megalkotott és táplált rétségeken, különösen ívás idején, 
milyen roppant arányokat öltött a halak fölvonulása. Váraknak ostrom esetére 
sózott hallal való ellátása ugyanazt a szerepet játszotta akkoron, a melyet 
ma a kétszersült, a konzerv játszik.

Tanúság. Szóval, bárhova nyúlunk is, mindenütt egyazon tanúságra 
ju tunk; arra, hogy a halászat a magyar nemzetnek ősfoglalkozása. Sőt, hogy 
a halászat már történetelőtti korszakokban is létének tápláló forrása volt. Éppen 
ezért szükségképpen két lényeges tanúságot is kell szolgáltatnia a halászat 
népies részének úgymint először: hogy bárhonnan jött légyen mai honába a 
nemzet, halas vizek mellőll kellett jönnie, hol a halászatot ősi soron űzte; 
másodszor, — és ez a legfőbb tanúság — hogy saját történetének Íratlan 
korszakaiba legbiztosabban azokon a szerszámokon át tekinthetünk, a melye
ket a valódi ősi foglalkozásokban, tehát a halászatban is, a nép hűsége, az 
ősihez való nagyon is megokolt ragaszkodása, mai napiglan megőrzött. Hogy 
a mester-nyelv tanúsága a tárgyiból folyót csak megerősítheti, világosabbá 
teheti, abban semmi kétség.

Mindezek után áttérek a tárgyi részre, úgy, a mint annak őstörténeti 
értékét és értelmét az előzőleg mondottak már bizonyos fokig megérlelték, a 
letárgyalás sorát úgyszólván előre kiróvták.

A pavilion. Mindenekelőtt legyen megengedve, hogy egy tájékoztató 
bepillantásra kérhessem föl az olvasót; a bepillantás azt az átalános képet 
illeti, mely a 11. oldalon (I. sz.) szemlélhetővé teszi az őshalászati pavillónt, 
úgy, a mint az a városligeti tó színe fölé, mint czölöpépitmény meg volt 
alkotva és úgy, a mint azt az őshalászati jellegű alkotmányok körülvették.
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Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a hármas tagozatú tetővel biró 
pavilion maga nem másolata valamely meglevő, vagy valamikor megvolt 
czölöpépitménynek; abban mindössze csak az ismeretes, vagy rekonstruált 
— leginkább svájczi — czölöpépitménynek alapeszméje nyert bizonyos fokig 
alkalmazott formát, azért, hogy illő keretet, vagy összefoglaló középpontot 
alkosson a népies, ősi jellegű halászati szerszámok számára; keltsen a szem
lélőben bizonyos hangulatot, mely ily természetű tárgyak hatását fokozhatja^ 
az azokban rejlő tanúságot pedig úgy domborithatja ki, mint valamely határo
zott felfogású vagy színezetű képet a hozzáillő keret.

A kullogó. De azért a czölöpépitménynek bizonyos alakzata még ma is 
él a magyar halasvizekben, ez pedig a háromczölöpös kullogó, a melyen az 
ungmegyei közhalász, mint valami gém, naphosszat elül, hogy kilesse a pilla
natot, a melyben a hal az emelőháló keresztjébe ütődik s az ütést az érző
inon végig, a halász mutatóujjával közli; saját vesztére, mert a halász abban 
a perczenetben megemeli hálóját s a préda fogva van.

Képünk a torony irányában tünteti föl ezt a kullogót. Alatta látható a 
gyékény tu táj on csukát leső oláh.

A tutaj. A rúdszerű kosztokon vannak a felhalazott csukahorgok, maga 
a halász, kis horoggal a nagy horgok fölhalazására való kis halakat fogdossa; 
ennek a kétségtelenül ősi alkotmánynak nevezetes oldala az, hogy a horgok, 
alakra, megfelelnek a bronzkkoriaknak és hogy ez a halászati mód eredetileg 
magyar volt. Csak az utolsó nagy pestis utáni időben, a midőn az erdélyi 
Mezőség magyarsága nagyon is megfogyott és moldvai oláhság telepíttetett 
a helyére, ez utóbbi vette át a magyar módot. A halászat magyar volta mellett 
leginkább a tómelléki helységek nevei bizonyítanak, mint Czege, Kisczég, 
Nagyczég, Tóhát 2-ik tábla.

Pákászkunyhó. Az alacsony dobogón látható a csúcsos nádkunyhónak 
pákászalakzata, körülötte a szigonyok különböző formái, a tó színe felé kirugó 
csúcsos billegháló, az emeli- vagy ághegyháló a »Jakab«-bal, mely a hal 
ütődését árulja el.

A párkányon. A pavilion külső párkányzatán voltak az ősiségre valló 
vesszővarsák, továbbá a több »hagyású« és a szárnyas varsák, az eresz alatt 
körül-körül a roppant arányú Tisza-háló, köves apacsaival; a hídon végig 
szigonyok — a kétágú tiszta magyar forma — s a sajátságos vizahorgok, 
a melyek úgy látszik a Kaspitengeren is dívnak. Az eresztartó oszlopzatokon 
mindenütt a 9 és 7 lószárcsonttal súlyozott kuszakeczék függtek, felváltva itt-ott 
a hosszúkeczéktől, a melyeknek csúcsát ló-állkapcsok súlyozták.

A pavilion belsejének vázolására majd reátérek; előbb letárgyalván a 
külső részeket.

Kürtös vejsze. Következik itt legelső sorban az a zegzugos, mindenféle 
járatokat, öblözeteket, részben kürtőszerü kiemelkedéseket mutató, tisztán nád
falazatokból való alkotmány, mely a Fertőtavon dívó, de már elhanyatló 
»kürtösvejszének« hű képe, megalkotta Kertész György uram, hegykői gazda 
és az egész vidéken hires vejszeépitő. Magában már az a körülmény is, hogy 
a fertőmelléki, igen régi telepedésü németségnek a magyarság építi vejszéit,
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igen jelentős és erősségül szolgál annak a tételnek, hogy a halászat a magyar 
elemnek igazi ősfoglalkozása. Éppen ilyen erősségű bizonyíték az is, hogy 
a Fertő- vejszerészeinek mesterelnevezéseit a régi telepedésü németség a

magyaroktól vette á t; kivált legjelentősebb részében, t. i. a fogóban, a melyet 
a németség is »fóg«-nak nevez. Ez azért is igen fontos, mert ennek a halászó 
szerszámnak a tó és mocsár alakulataihoz képest minden része változik, csupán
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csak a fogórész az, a mely minden körülmények között ugyanaz marad; 
már azért is, mert a hal minden tulajdonságára való tekintetből meritetteformáját.

Lélekvesztők. Az oláh tutajos csukahalászszal ellentétes oldalon vannak 
az egy törzsből vájt u. n. lélekvesztőknek ma még ismeretes alakzatai, a me
lyeket a pavillonhoz vezető hidtól kezdve érintem meg.

A hídhoz legközelebb áll a Kőrös folyón dívó, de már nagyon is tünedező 
úgynevezett »pávafaru« csónak, mely egyetlen tölgyfatörzsből vájva, nyolcz 
méter hosszú és legközelebb áll ahhoz az alakhoz, a mely Berlinben a Museum 
für Völkerkunde remek gyűjteményében — mint roncs — ki van állítva, 
a mely Hannoverából mint ásatag került napfényre. Egyébként közel áll ahhoz 
az aranyból való pávafaris, monokszilonhozú mely a hires, Szilágysomlón talált, 
a bécsi kincstárban őrzött római eredetű aranylánczon látható.

E pávafaru mellett, vagy ez alatt van a tápéi kishalász tölgy fa-lélek- 
vesztője, egy tattal; mindössze négy méter és 70 czentiméter hosszú; alatta 
a Dráva fokáról való, kettős tattal biró és nyárfából faragott csónak ; mire 
a feliratos balatoni, mindkét végén fölvetett csúcsos orrba végződő bődön 
következik, melynek átmetszete körtealaku, s a mely igen hatalmas, tölgyfa
alkotmány, láthatóan tűzzel is volt vájva. A szegedi kishalász lélekvesztője 
közel áll ahhoz, mely a berlini múzeumban mint Gohlfeld mellett — Westfália — 
kiásott roncs szerepel. A balatoni »bődön« úgy látszik, teljesen sajátos,önálló alak.

A balatoni alak árnyékában van a kis krasznai csónak, egy-egy tattal 
s a cziklonyhoz való vésett oldallyukkal; ez a forma hasonlít a berlini mú
zeumban őrzött Siehdichumból való roncshoz.

Mindezek a határozottan prehisztorikus jellegű lélekvesztők eltünőfélben 
vannak, egyfelől azért, mert az erdőségek pusztulásával megritkultak az alkal
matos fatörzsek, másfelől azért, mert a közlekedés tökéletesbedésével elterjedt 
és ölesó lett a deszka, a szög, ezzel könnyűvé vált a mód a ladikokat ebből
és ezzel készíthetni.

í )

Nemcsak érdekes, hanem fontos is az a fejlődési sorozat, a melyet 
a gyékénytutajtól a monokszilon-lélekvesztőkön át a mai széles ladikokig 
észlelhetünk s e sorozat primitiv alakzatai teljesen arra valók, hogy tanúságot 
nyújtsanak azoknak, a kik járóműveket majdan széles alapon, összehason
lító irányban fogják tanulmány tárgyává tenni. Ennek legfőbb ideje is, mert 
e nevezetes járóművek hihetetlen gyorsasággal pusztulnak.

Kuszakecze. Legszorosabb összefüggésben a lélekvesztővel és jellege 
szerint szintén határzzottan prehisztorikus szerszám a magyarság kuszakeczeje 
(3-ik tábla). Bónéfája — ráma — háromszögű, két alsó végén hosszában 
csatornázott kővel súlyozva; a kő csatornájába beléillik a gúzsvessző, mely 
a követ a bonéhoz erősiti. A háló kettős: két, vastagabb ínbői kötött, nagy- 
szemű tükörháló között van beléfogva a kettős farokba végződő, finom fonal
ból kötött, kisszemü léhésháló; a háló alsó inát kilencz csont súlyozza, a me
lyek közül két-két oldalt négy, a ló csánkcsontja — metacarpus — a középső 
pedig egy nagyobb szárcsont — tibia. Ezek a csontok mindkét végükön 
a hosszúság tengelyében vannak megfúrva s a fúráson át megfelelő palló
madzaggal az inhoz kötve.
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Akad hétcsontos kuszakecze is.
A keczéző kishalász a lélekvesztő oldalába vájt lyukba tette a szíj

hurkot — a cziklonyt — ebbe akasztotta az evedző nyelét, kötélnél fogva a 
folyóba bocsátotta a keczét. Az evedzővel félkézzel OO formában kavarva, 
vizmentében haladt, tudva azt, hogy a hal viz ellenében áll. A hal a finom 
léhésba bon3mlódva került a halász birtokába.

Jellemző e hálónál az, hogy a magyarság kezén lévőn mindig a lócsont 
szerepelt, s a hol e halászat még tengődik, most is a lócsont szerepel.

Ennek a hálónemnek az elterjedési határát nem ismerjük ; kifejlődésé
nek tetőpontját azonban határozottan a Középtiszán érte el s a nyolczvanas 
évek elején Csongrád táján nem kevesebb, mint 31 keczéző indult egyszerre 
szemem láttára keczézni. Igazi prehisztorikus kép !

Ám ez is már tűnőiéiben van. A kuszakecze csontjai igen mély be
tekintést engednek a történetelőtti korszak téli örömeibe is, még pedig mai 
korunkon át, a melybe a népnek az ősihez való hűsége áthozta a minden 
kétséget kizáró tárgyi, tehát valóban kézzelfogható bizonyítékot.

Keczecsontok. A kuszakecze csontjai igen jellemzően vannak fúrva, 
t. i. a hossztengelynek megfelelve, mindkét végen és résut kifelé. A lyukak, 
mint már tudjuk is, arra valók, hogy a csontot a kecze inához lehessen oda
kötni. A fúrásnak ez a jellemző módja lehetővé teszi, hogy a keczecsontot 
akkor is fölhímezhessük, ha az többé nem hálóra, hanem más czélra szolgál. 
Egy másik ismertető jele a keczecsontnak az, hogy sokáig használva, a folyó 
iszapja igen finomra csiszolja, a konczfőket néha úgyszólván leesztergályozza.

Teljesen bizonyos, hogy azokban a prehisztorikus leletekben, a melye
ket a neolith kor végéhez és a fémkor kezdetéhez számítunk, a mennyiben 
ezekben réz- és bronztárgyak is akadnak, akadnak oly csánkcsontok, a 
melyeknek egyik fele teljesen laposra és fényesre van csiszolva s a melyek 
nyilván csontkorcsolyák néha szántalpak is. Ezeknek a csontkorcsolyáknak 
prehisztorikus voltát ugyan kétségbevonta újabban egy angol kutató, Roheit 
Munro; de érezhetően csak azért, mert nem ismerte a magyar kuszakeczét, 
sem azt, hogy a csontkorcsolyáknak minők a különböző alakzatai, fúrásai; 
azt legkevésbbé, hogy ez a szerszám a népnél ma is él, korcsolyázásra szol
gál, végül, hogy mint az imént érintettem, neolith bronzkori és talán még 
korábbi vörösrézkori eredete a magyar leletek tanúsága szerint kétségtelen.

Nem lehet föladatom, hogy e jelentés keretében tüzetes fejtegetésekbe 
bocsátkozzam ; de egy tájékoztató szót csakugyan megkövetel a tárgy igen 
érdekes volta.

A negyedik tábla egyesítve mutatja a magyarság földjéről való három
féle csontkorcsolyát. Az a pár, a mely annyira meg van kopva, hogy a velő
nek való ür már látható, vörösrézkori lelettel került elő Verebélyen (Bars- 
megye), hol az ásatásokat Nécsey József hajtotta végre. E remek párnak 
jegenjáró fele igazán tükörsimára van csiszolva, semmiféle fúrása nincsen, a 
mely felkötési módra engedne következtetést. Ez utóbbi körülmény nem 
zavar, mert a ma is élő magyar csontkorcsolyáknak — a nép iringacsont- 
jáuak — egyik alakzata éppen ilyen ; a korcsolyázó reááll, megragadja a
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vonyogót, lábai között döfögeti a jeget s csak úgy röpül. Testének súlya és 
a csont talpfelőli részének érdessége elegendő arra, hogy a korcsolya bizto
san megtapadjon, Szakasztottan ilyen a vízszintesen egymásfölött fekvő most-

IV. sz. Őskori és mai csontkorcsolyák.

kori korcsolyapár, mely Csongrád-Mindszentről került, jegenjáró felén tükör
sima és minden fúrás nélkül való.

A harmadik pár, mely a bronzkorinak szomszédja, mind a két végén 
fúrást mutat, mely azonban nem a fölkötésre szolgált, hanem bizonysága
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annak, hogy ez a korcsolyapár eredetileg a kuszakeczén súlyozó csont volt 
s csak azután alakíttatott át korcsolyává, leginkább az által is, hogy a hegyét 
csúcsosra formálta a tulajdonos. Itt érintkezik a csontkorcsolya a halászattal.

A negyedik alakzatot nem állíthattam ki, mert télszakán kutatva, nem 
bírtam megszerezni: nem volt eladó ! Ez az alakzat a lábujj és a sarokfelőli 
részen keresztbe van kifúrva és igy felköthető. A felkötés módja le van Írva 
és rajzolva a magyar halászat könyvében, s ezen a réven a külföldön is 
elfogadva, ma közkeletű.

A felköthető, ma is élő csontkorcsolyának, népiesen iringacsontnak, való
ban klasszikus alakzatait dr. Almásy György úr most találta meg a Dobrudsa 
oláh részében, még pedig a nép élő használatában.

Más, nagyobb, nem emberlábra való iringacsontok jelentőségére, melyek 
bizonyos, a csonton át nem járó fúrás esetében valószínűleg szántalpak lehet
tek, itt nem térhetek ki, mert azokat élő használatban nem találtam meg s az 
enemü csontok tüzetes tárgyalása a szigorú szakszerűséget követeli, a mely
nek helye a szakkönyv.

De be is érhetjük azzal, a mi itt kézzelfoghatóan ki van fejtve s a mi 
már eddig is támogatja annak az alaptételnek az igazságát, hogy a történet
előtti korszakok élete, fogása sokszorosan visszatükröződik a most élő nemze
dékek ősfoglalkozásában, nevezetesen azoknak tárgyi részében, mely ennél
fogva kiváló figyelembevételt követel,

Vegyes. Haladjunk ezen az ösvényen még tovább s kössük a fejtegetést 
az ötödik táblához, mely további, prehisztorikus jellegű, de ma is élő halász
szerszámnak egész sorozatát foglalja össze.

Ennek az táblának különösen köves része rendkívül nevezetes és nem 
kevésbbé érdekes.

Balról szemünkbetünik a karóra vetett fenékhorog, lapos köveivel, az 
úgynevezett böncsőkkel, a melyek arra valók, hogy a horoginat a horgokkal 
együtt a folyó fenekére sülyeszszék. Minden tiz horog után van egy böncső, 
a karó felső végén látható a nagy pallókő, mellette a pörgettyű, — kis kolomp — 
alól a nagy mederkő; a sokszor 200-ig való horog, patonyra fogva, a cserep- 
csikbe van elrendezve. A halász beveti a mederkövet, ezután a fölférgeit 
horogsorokat és böncsőket, folyton tovahaladva a csónakkal; utoljára vízbe 
kerül a pallókő; a karót pedig letüzi a partba. Tiszta és világos, hogy a 
midőn a hal valamely horgon rajtaveszt, rángatja; ettől megrándul a palló 
— zsinór — ettől a karó, ekkor pedig megszólal a pergettyü s figyelmezteti 
a halászt a »szöröncsére«.

E szerszámnál a legnevezetesebb az, hogy a szegedi böncsők, palló- és 
mederkövek, úgy, a mint még ma is használatban vannak, anyagra és formára 
nézve tiszta prehisztorikusok s azoknak kopottabb darabjait a legavatottabb 
régész sem bírja megkülönböztetni azoktól, a melyek folyómellékeink történet
előtti korszakokból való úgynevezett kultúrrétegeiből származnak. Épp oly 
nevezetes és érdekes a csokorbakötött mintegy nyolcz böncső és pallókőnek 
sajátosan rovatkos és egyenetlen formájú gyűjteménye, mely Komáromban 
használatos s oly kavicsokból áll, a melyek keményebb és lágyabb rétegekből



6 6 9

V, sz. Prehisztorikus jellegű magyar halászszerszám,
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valók, a folyóban gördülve, rovatkokat kaptak, igy jó megkötésre alkalmasak; 
hozzá pedig még az a kitűnő tulajdonságuk is van, hogy a halra nézve nem 
riasztók, mert nagyban és egészben a többi kavicshoz hasonlók.

Egy második sorozatot alkot az AK-val jegyzett, Kőrös-Tárcsáról való, 
élő formájú hálókő és mellette a »nagy Sándor« jegyű, hódmezővásárhelyi 
formájú hálókő, inkább »galacsin«. Ezeket a köveket, mihelyt megkopnak, 
nincs avatott régész, ki meg bírja különböztetni a prehisztorikus formáktól; 
már pedig azok igy és mindenféle változatban, de mindig prehisztorikus jel
leggel, országszerte még ma is dívnak, nagy részük éppen iparszerüleg készül.

Az a két bábalaku, vagy kettéosztott zsömlére emlékeztető hálókő, 
mely mondhatni korczban van keresztülkötve, Keszthelyen dívik mai napig is 
és módot nyújtott arra, hogy bold. Torma Károly kiváló régészünk, 1885-ben 
megfejthette azokat a rokonalaku köveket, a melyek Aquincum ásatásánál 
kerültek napfényre s a melyeknek rendeltetése csak a keszthelyi élő formák 
felismerésével volt megállapítható.

Itt is szembeszökő módon nyilatkozik meg az ősfoglalkozások kutatásá
nak nagy fontossága, mely ebben az esetben a jelenből bevilágít a történet
előtti kor homályába; de bevilágít egy elhanyatlott, nagy történettel biró nép
nek, a rómainak, halászatába is ; a mint azt e nép egykoron Aquincum táján 
az ős Danubiuson űzte.

Az ötödik tábla segítségével még egy pillantást vethetünk a prehisztorikus 
időkből származó czölöpépitmények halászatába is, még pedig az élő, komáromi 
halászaton át. Az alatt a koszorú alatt, mely több száz fácskából összerakva, 
a nem éppen esztétikus »kutyagerinczc- nevet viseli és arra való, hogy az asztal
abroszra téve, állványul szolgáljon a kormos fenekű halászbográcsnak, igy 
védje meg az abroszt a szennytől, ez alatt a koszorú alatt tehát latható egy 
sajátságos ágasbogas fa, melynek két hosszú ága egy nehéz, súlyozó kő 
megfelelő rovátkáiba szolgál. Ez a szerszám a komáromi »fentő«, melylyel a 
halász a folyó fenekén fekvő fenékhorgát keresi és kiemeli, a mennyiben a 
fentőt, hosszú alattságra kötve, lebocsátja s a csónak után húzza. A bemuta
tott forma tiszta prehisztorikus, mert csak fa és kő az anyaga. A fejlettebb 
formákon, ágak helyett vagy mellett, nagy vasszögek is akadnak. A szerszám 
több kilót nyom és valóságos óriás azokhoz a habaró — konyhapereszlen — 
nagyságú fentőkhöz képest, a melyek a Svájcz czölöpépitményeiből kerültek 
napfényre s a melyeknek rendeltetését csak az élő halászat fentőinek föl
ismerése magyarázta meg.

E tábla utolsó darabja a majdnem embernyi halászkürt, — néhol »halász
duda« — mely két félből összerakva, vasabroncscsal van erősítve; szájadzója 
pedig éppen csak cső.

Ezt a durva faragásu kürtöt a halász áztatja, hogy a repedések bedagad
janak s csak akkor fúvja meg. A kürt öblét a viz színe fölé tartja, a hang 
kellemesen búgó és igen messze hallható; sokszorosan jeladásra is szolgál; 
akad ez a prehisztorikus izű szerszám a hajómalmokon is jeladó szerszámul, 
különösen akkor, a mikor kifogyott az őrölni való; a molnár megfúvja a kürtöt 
s a nép azt mondja: »csuvikol a mónár, nincsen őrletője !«
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Tudatosan, akarattal mentem belé ebbe a képekhez kötött részletezésbe, 
hogy két igen fontos körülményre mutassak re á ; az első a felállított és több
ször érintett alaptételem igazolása ; a másik kimutatása annak a szövevényes
ségnek, a melylyel számolnia kell annak, a ki egy adott népnek valamely

VI .sz. Prehisztorikus jellegű magyar halászszerszám-csoport.

ősfoglalkozását tanulmány tárgyává teszi; föltéve, hogy komolyan törekszik 
arra, hogy eredményeket mutasson ki.

Bezárom e sorozatot a prehisztorikus jellegű magyar halászszerszám 
csoportképével, — Vl-ik tábla — hol a kuszakeczén kívül néhány hálókő és 
nem kevesebb, mint négy fentő látható ; balról két komáromi, jobbról felül a
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szegedi »katka«, alatta a drávafoki forma. A fentőkövek árkolása, mely arra 
való, hogy az ágakat befogadhassa, tehát a szerszámot szilárddá tegye, nem 
egy prehisztorikus eredetű kőnek rendeltetését magyarázza meg s nemcsak 
messze múltakba, hanem.., sressze tájakra is veti világát. így az északsarki 
expedicziók rendes kiinduló pontján, a már az északi szélesség 70-ik fokához 
oly közel fekvő Tromső városában őrzött sarkköri, prehisztorikus leletek között 
számos árkolt kő fordul elő, a melynek halászati rendeltetését a magyar kecze 
és fentőkövek világosan magyarázzák.

Összehasonlítás. A bevezető részben bepillanthattunk a magyar halászat 
történeti múltjába, az imént letárgyalt részben ugyanezt tettük a történetelőtti 
korszakok felé; hátra van még egy bepillantás az összehasonlító néprajz 
mezejére, a hol a honkereső és foglaló magyarság nyomdokai be van
nak róva.

Ez a bepillantás azonban csak futó lehet, mert messze vezetne s tüze
tesebb formában úgyis tárgyalva van a magyar halászat könyvében.

A nyomok északkelet felé vezetnek, tehát oda, a hová a nyelvészet is 
kalauzolja avatott kutatóit; s valamint ezeknél, úgy a tárgyi néprajznál is nagy 
szerteágazás tapasztalható, mely egykoron, az összehasonlító kutatás kifejlődése 
révén, hatalmas szövetségesévé lehet a nyelvészetnek a világosságért folytatott 
fényes harczában. Hogy mi ennek az alapja és jelentősége, azt néhány példa 
világosan befogja bizonyítani.

Szeged halászainál, révészeinél s minden rendű és rangú csónakázó 
népies elemnél megmaradt az evedzőnek egy sajátos, igen jellemző formája. 
A sajátosság abban nyilatkozik meg, hogy az evedző vágóvége, közönségesen 
lapátja, dohánylevél alakú.

A néprajzi múzeumok telve vannak ehhez hasonlító evedzőkkel s a 
hasonlító forma el van terjedve a földgömb déli felén is ; de a tüzetes vizs
gálat azt bizonyítja, hogy a szegedi evedző mégis önálló forma, mert a többi 
éppen csak hasonló. Az utóbbiaknak vágása a keskeny fűzfaleveléhez hasonlít, 
holott a szegedié a széles dohánylevélé s a vágó végnek áránya a fogo véghez 
— nyélhez — más, mint a fűzfalevélvágásuaké. A kérdés immáron a z : hol 
fordul elő a szegedihez hasonló evedző ? A felelet pedig im ez : az Ob folyón 
tőlünk véve északkeleti Ázsiában ! Tanúskodik erről az a kicsinyített halászat 
készlet, a melyet egykoron Pápay Károly hozott az Obról s a melynek eved- 
zője szakasztott mássa a szegedi formának.

A magyar népies halászat két kerek vetőhálót, az úgynevezett péntő-, 
pöndör- vagy pendelyhálót és a rokkolyahálót ismer. Az előbbi az anyaország 
magyarságlakta vizein, a másik az erdélyieken dívik ; a magyar forma inaknál 
fogva zacskóformára összehuzódik, az erdélyinek körül-körül táskái vannak, 
a melyekbe a menekülő hal okvetetlenül belekerül.

A mennyire az összehasonlító tárgyi néprajz máig földerítette a helyzetet, 
az erdélyrészi formát, a rokkolyát, persák is vetik be a Kaspitengerbe; a másik, 
a magyar forma Keletindiában fordul elő! Az az eles határ, a mely e két 
hálóalak között oly kis területen fordul elő, a minő Magyarország Európa és 
Ázsiához képest, kiszólitja a néprajzot, hogy e két hálónem elterjedését tüzetesen
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vizsgálja meg, mert nagy tanúságokra juthat. Hozzáteszem, hogy az erdélyi 
formának a kötele ma is lószőrből van sodorva, tehát ismét a lovas nemzethez 
vezet, még akkor is, a midőn az ipar kinálva-kinálja az erős, olcsó rostoskötélzetet.

Itt ismét az északkeleti — Kaszpi — irány; de a délkeleti — persa — 
is érintve van, éppen úgy, mint a nyelvészet is kiérezte az érintkezéseket.

Dívik a Dunán egy hatalmas horogszerszám, mely hosszú, kötélerősségü 
alattságon 200—300 erős horgot visel; egy faúsztató arra való, hogy a horgot 
úszva tartsa a folyó vizében. Ennek a szerszámnak nagy az ő aránya s a 
halászok nem egyszer, hanem tízszer is átfogják, vagy átkötik vele a Dunát, 
akkor, a mikor a hatalmas vizahal, a Feketetengerről jőve, fölvonul a magyar 
folyamrendszerbe, kivált a Dunába.

És ime, a Volga torkolatában és följebb, magában a folyóban, szakasz
tott ilyen horogszerszámmal fogja az orosz halász a »Bjelugát«, tudniillik a 
vizát, legkivált ikrájáért, mely »orosz kaviár« nevezet alatt világhírnek örvend. 
Ez ismét egy ujjmutatás északkelet felé.

Mindez és még sok egyéb, nem azt akarja jelenteni, hogy ezen a réven 
már most is megdönthetetlen igazságokhoz jutottunk, hogy most már semmi 
teendőnk nincsen; hanem csupán és egyedül azt, hogy meg kell változtatni a 
kutatás irányát; hová és mily mértékben ? ezt majd a jelentés végén fogom 
kifejteni.

Itt, e helyen, a magyar népies halászatra vonatkozólag, még csak egy 
futólagos vázlatnak lehet helye, olyannak, a minőt a rajzolni tudó és tárgyát 
valóban szerető festész vet — éppen csak kevés vonással — a papírra.

A halászatot általánosan véve s a magyar népiesre vonatkoztatva, a vázlat 
igy alakul: ha az összehasonlító módszert alkalmazva, reávetjük tekintetünket 
azokra a kőbe vésett ábrázolatra, a melyek Théba romjaiból, O-Egyiptom 
sirkamráiból kerültek napvilágra s a melyeknek kora ezredévekre tehető, úgy 
találjuk, hogy abban a régi-régi korban Ó-Egyiptom halásza kétágú szigony nyal 
döfte meg a Chromis halat, akár a magyar Tisza szigonyosa még a közel
múltban is tette, itt-ott és lopva teszi még ma is kétágú szigonyával a harcsára. 
Ugyanezeken a képeken fenék- és kosztos inóval halászsza az óegyiptomi a 
Bagrus halat, akár a mostkori tiszai magyar a harcsát, vagy a sügért. A keritő 
halászatban az óegyiptomi bokor vagy felekezet nyolcz emberből állott akár
csak valamely magyar, például a nyári balatoni, s a nagygazda éppen oly 
méltósággal végezte a »letartást«, kezelte a szákot, akárcsak a magyar. Már 
akkor is »ihany«-ra vetették az eladó halat, akár Szegeden; hasították, sózták 
és szárították, akár Körös-Tárcsán ; a keritő háló alsó inának súlyozása órapon- 
dus alakú kövekkel történt, a minők nálunk ma is élnek; a felső ín úsztatása 
pedig, úgy látszik, oly párákkal történt, a melyek valamely igen alkalmas növény 
szárából voltak hajtogatva, mint nálunk a legmagyarabb hálókon a czötkény 
— Euphorbia — szárából valók. Ezekben a rokonság csak úgy értendő, 
hogy a halak természetéhez alkalmazott fogás, fogószerszám vagy egyátalában 
eljárás, szükségképpen, lényeg szerint, különböző népeknél, különböző korban 
is ugyanaz, vagy legalább is hasonló marad. Az észrevehető eltérések jellemezhetik 
az adott nemzetet, vagy népet és kort, tehát következtetésekre is alkalmatosak.

43M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V.
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Szakasztottan ez az irányzat tartandó szem előtt, a midőn a történet
előtti idők néma halászszerszáma felé fordulunk, a hol nemhogy szó, hanem 
még ábrázolás sem támogatja Ítéletünket és következtetéseinket.

Ezt a némaságot igaz szóval nem szólaltathatja meg a szárnyaló s éppen 
azért sokszor téveteg képzelődés; sem az analógiák kényszerű, erőszakos 
kiteremtése, olyformán, hogy elhelyezésre, fejlődésre nézve merőben különböző 
népek tárgyi ethnografiája összeházasittassék; a helyes kiindulás pontja csak 
egy lehet: gondos átkutatása annak a helynek, a melyen az adott nép ma 
él, s a legbehatóbb kutatása mindannak, a mi a nép kezén, annak élő 
használatában megmaradt; első sorban pedig átkutatása annak, a mit ősfoglal
kozásnak nevezünk. Csak ettől az irányzattól várhatjuk azt a világosságot, a 
mely nemzetünk eredetére és vándorutaira vethet világosságot.

Hogy ezeket a puszta mondás mezéből kivetkőztessem s azoknak értéket 
kölcsönözhessek, álljanak itt még a következők, különösen azért, mert hiszen 
ennek a jelentésnek az is a hivatása, hogy a jövő föladatait érintse.

A »Régi magyar költők« tárában ráakadunk a Pannónia megvételéről 
szóló énekre, ebben a következő helyre :

Árpád juta magyar néppel_
Kelem földén a Dunán elkelének
Az C s e k e n  ők c s e k e n é k .

Ez nem más, mint az, hogy a Dunán átkelve, annak vagy egész medrét, 
vagy valamely ágát czégével átfogták s ott ezzel az ősi szerszámmal halásztak. 
Már kimutattam, hogy ez a czége mily nagy szerepet játszik a magyarság 
irort történetében, a melyen végig követhetjük s elérhetünk nyomdokain a 
mostani korba a Borzsa folyóhoz, hol czégét állítottak szó és tárgy szerint, 
világos magyarázatául a történeti okmányokban foglalt halászati mesterszónak.

Mihelyt azonban azt kérdjük: honnan ismeretes még ez az ősi alkot
mány, merre kalauzolja elterjedésével a kutatót s annak következtetéseit? 
Erre nincs felelet; ez tehát a jövő feladata.

Hasonlóképen vagyunk a vejszével is, a melynek összes magyar alak
zatai mintákban be voltak mutatva, a melynél azonban még más szempontok is 
mértékadók. Ezek az alkotmányok nád- vagy vesszőfalazatokból készülnek, 
úgy, hogy a hal betalálhasson, de többé ki ne menekülhessen. Az a körülmény, 
hogy ezek az alkotmányok főként álló- és leginkább oly vizekben szerepelnek, 
a melyekben nádüstökök, gyékényes és zsombékos helyek vannak, réámutat 
e tévesztő szerszámok valószínű eredetére oly módon, hogy eredetileg a nád
üstökök és zsombékok természetes elhelyezkedését használta föl az ősember 
verések segítségével halfogónak s ezekből alakult a mai, mozgóbb forma. 
Annyi kétségtelen, hogy történetelőtti korszakokba visszavágó alkotmányokról 
van szó, melyek igen jellemző berendezéssel bírnak s kétségtelenül a magyar
ság ősi eszközei; de ha azt kérdjük: más tájakon minők ? erre nincs felelet, 
noha bizonyos, hogy az összehasonlítás lehető volta világot deríthetne e neve
zetes alkotmányok jelentőségére ethnografiai tekintetben.
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Ma csak rámutathatunk arra a tényre, hogy Kőrös-Tárcsán, a hol a 
pávafaru lélekvesztő dívik — azaz dívott, mert már veszendőben van — 
a többi halászszerszám is különálló typuszt alkot; miért ? hol vannak az 
analógiák ? ki a megmondhatója! Már pedig ez szerfölött fontos még akkor is, 
hogy ha az analógiákra nézve tagadó volna a felelet; ezt kutatni elsőrendű feladat.

A szatmár- és beregmegyei csíkhalászat minden mozzanatában, minden 
szerszámjában igazán »ősi« és prehisztorikus jellegű : van-e és hol van mássa? 
Nem tudjuk; pedig kell lennie; ha élő állapotban nem, akkori egykori 
halászóhelyek turfarétegzeteiben, éppen úgy, a mint Európa nyugatán az ősi 
jellegű lélekvesztők már rég leáldoztak, százados roncsok pedig mai napság, 
nem egyszer, már a mai földmívelés termő rétegei alól kerülnek napfényre, 
hogy fényes múzeumokban foglaljanak helyet akkor, a midőn a miéink 
teljesen még le sem áldoztak, tanuságtételre tehát alkalmasak lesznek abban 
a perczben, a melyben e formák elterjedését fölismerjük.

És még egy. A mennyire az írott tudomány valamely jelenség felisme
résére módot nyújt, nyugodtan elmondható, hogy a magyar u. n. jeges 
halászat, a mint az kivált a Balatonon dívik, valóban eredeti és magyar. 
Igazán valami bámulatosan fejlett szervezete van annak, melyet semmiképpen 
sem lehet átvettnek vagy eltanultnak mondani.

Már magában az is, hogy ezt a halászási módot a magyarságnak az a 
része gyakorolja legtökéletesebben, a melyet még messze múltakban sem 
bírtak a nagy népmozgalom hullámverései helyéből kiszorítani; mondom, már 
ez is nagy jelentőséget kölcsönös a halászás e módjának az ősiség tekin
tetében. Hiszen csak számba kell vennünk a balatoni jeges bokor szervezetét, 
mely egy nagygazdát, két vezerest, két jegellőt és nyolcz halászlegényt tüntet 
föl, melynek szerszáma sokban prehisztorikus jellegű; továbbá a vonyó rend
szerét, a mint ezt kijegelt lyukakkal, bedöntő- és ajtólékkel megszerkesztik 
s a mint e lékeken át a nagy hálót a jég alatt teljes biztossággal igazgatják, 
csak ezt is számbavéve, önként felötlik az a kérdés: hol folyik még hasonló 
jegeshalászat, mi vonyóinak a rendszere, minő a szerszáma — rokone-e a 
magyarral ? Ez is megfejtésre vár. És nemcsak a nagy tavainkon, hanem a 
folyókon űzött jegeshalászatnak sem ismerjük elterjedését, így jelentőségét 
sem az ősiségben való érintkezések tekintetében.

S ha nem tűzzük ki a feladatot úgy, hogy éppen csak a magyarság 
népies halászatának ősi eleméi alkotják meg a kutatás föladatát; ha kiterjesztjük 
Magyarország egész területére, összes nemzetiségeire, akkor a következő képpel 
állunk szemben, a melylyel ebben az irányban fejtegetésemet be is zárom.

Az élő háló. A délszak óczeánjában bizonyos szigetségeknek ősi, álla
potban élő népei, a melyek úgyszólván még ma is a »kőkorban« élnek, a 
kőszakóczát használják és a nagy halak fogására a gyöngytermő kagylóból 
csiszolják ki a horgot, ezek igy helyettesítik a keritőhálót: összeállanak 
húszán, százan; begázolnak hónaljáig a tengerbe s egymástól bizonyos távol
ságban fölállva, úgy sorakoznak körbe, mint a mi magyar Alföldünk kör
vadászai ; egy adott jelre úgy haladnak egy központ felé, hogy az ember
alkotta kör mind tömöttebben záruljon s úgy, a mint az egyesek közötti

43*
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távolság csökken, minden ember pálmalevelet merit alá s ezt teste elé tartja. 
A körben lévő halak minden oldalról szorongatva, a központ felé tömörülnek. 
De egyszerre csak teljesen zárva van az emberkor; hozza teljesen megsüritve
a pálmalevelektől, ügy, hogy a halak fogva vannak. A zárt emberkor erre

£
lassan-lassan kitogyog a partra s a benszorult halak ki vannak szorítva a 
szárazra.

A felötlő kérdés most már az, vájjon van-e, vagy bár csak képzelhető-e 
magyar területen valamely ehhez fogható analógia ?

Akad!
Semmi kétség az iránt, hogy Árvamegyében a nép egy része, ősfoglal

kozásai szerint, még ma is jóformán bronzkori fokon van, itt pedig a követ
kező halászási mód is dívik — Szlaniczán különösen. — Nyárszakán, a 
mikor a Podhoránka-patak vize fölmelegszik, a nép bokrokra oszolva kiszáll a 
patakhoz; a férfiak hajtórudakat visznek ki, az asszonynépség semmit. Alkal
mas helyen az asszonynépség beléül a patakba, sorban és úgy, hogy a 
patak szélességét átfogja s a szomszédos asszonyok kiterpesztett lába egy
mást éri. így az asszonyok lábából egy zegzugos VVV vonal alakul, a 
melynek mély zuga az asszonyok öle. A férfiak feljebb haladva, begázolnak 
a patakba s a rudakkal zurbolva, hajtják a halat az asszonyok láncza felé. 
Az asszonyok öle megérzi a menekülő halak utődését s ekkor ki-ki a kezeivel 
kapdossa el a prédát.

Úgy, a mint a ma is kőkori életű vadak halászási módja az emberi 
testtel alkotja meg a kerítő háló legősibb és legtermészetesebb alakzatát, azon 
módon alkotja meg az árvái nép testével a fejlettebb gyalmot, lévén az asz- 
szony öle a gyalom zsákjának, a lába a gyalom két szárnyának a megfele
lője. Sőt több, első eredeti formája ez a vejszének is, mely zegzugosan fogja 
át a vizeket, a melynek fogórésze ölszerü s szakasztottan úgy viszonylik egy
máshoz, mint a vejsze lészája — a láb — a fogófejhez — az öl.

Milyen bepillantásokat enged meg majdan a kuttyogató szerszám, a 
kagylóból készült, sokszor éppen csak alkalmilag hevenyészett halzsirszedő- 
és evőkanál, a szigonyok változatos sorozata, a hálóőrök és póták jellemző, 
sokféle alakzata, a fogások, halászbabonák és egyebek fölismerése akkor, a 
mikor a jövő kutatója nekiindul azoknak a területeknek és azok halasvizeinek 
kutatása, gyűjteményének a magyar népies halászat maradványaival való 
öszszehasonlitására, a melyek északkeletnek feküsznek s a melyekre nem egy 
szerszám rá is mutat.

Fölséges feladat; különösen azért, mert a legavatottabb szakférfiak 
elismerték, hogy népies halászatunk telve van önálló formákkal s ezeknek 
révén őstörténeti vonatkozásokkal, a melyeknek fölismerése, tisztázása nemcsak 
a magyarság, hanem az emberiség művelődési történetének legfőbb érdekét 
alkotja. Minden egyebekre felel a »Magyar Halászat Könyve«.

t
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A  magyar népies pásztorélet

Jellemzés:
A juhász.

Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Tele pénzzel itt a tömött erszény ; 
Megveszem a szegénységet tőled, 
Ráadásul add a szeretődet!

Ha ez a pénz lenne csak foglaló, 
Ezer annyi meg a borravaló;
S a világot adnák ráadásnak : 
Szeretőmet mégsem adnám másnak !

P e tő f i ,

A gulyás.
Nem vagyok én úri nemzetségből való, 
Nem köll néköm selyömpaplan takaró ; 
Beérőm én libatollas dunnával,
Piros végre hajtott czifra czihával.

Pásztornóta.

A csikós.
Volt egy lovam, ha magam rá

vetettem,
Száz mértföldre maradt a szél 

Megettem ;
Debreczeni szabadságon 

Eladtam,
Áldomáskor majd hogy meg nem 

Sirattam !

Kedves rózsám kebelibe 
Az ára,

Neki adtam pántlikára,
Ruhára;

Ne szorongasd azt a bankót 
Jó lélek,

Ad az isten még többet is,
Ha élek.

Csikósnóta.

A kanász.
Túl a Tiszán a kanász.

A baltával játszik;
Úgy forgatja a baltát,

Csak a nyele látszik.

Kanásznóla-

\ I I .  A  n é p i e s  p á s z t o r é l e t  t a n ú s á g a i .

Tájékoztatás. A magyar népies pásztorélet ősi vonatkozású tárgyi részé
nek fejtegetése nem haladhat oly biztos nyomokon, mint haladt a halászat 
rész. Az ok nagyon egyszerű. A pásztoréletre nézve rendszeres nyomozás 
nem történt; összefüggő, reáirányitott történeti kutatás, ennek a mai pásztor
élettel való egybevetése senkinek sem jutott eszébe nemcsak nálunk, hanem 
az előrehaladt nyugaton sem. Ez egyfelől nagy kára az ügynek és a tudó-
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mánynak is, mert hiszen a nép ős foglalkozásainak e része rohamosan pusztul, 
pusztulnak vele a tanúságok is ; másfelől nagy veszteségévé lehet a magyar
ságnak, mert népies pásztorsága tárgyi részének eltűnésével, hatalmas fény
forrása apadhat ki saját múltjának, eredetének, a minek pedig megmérhetetlen 
a jelentősége.

VII. sz. Nagykunsági számadó-gulyás.

A magyar történeti részre -nincsen ok a túlságosan sötét kép festésére; 
mert hovatovább mindinkább sokasodnak azok a történeti munkák, a melyek 
a hatalmi viszonyok méltatása mellett, sokszor azok nélkül, a nemzet egyéb 
köz-, sőt már családi életének alakulását is teszik beható kutatás tárgyává,
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a melyek ügyet vetnek a gazdasági viszonyokra, a parasztság és jobbágyság 
helyzetére, életére s annak jelentőségére.

Ennek az egészséges iránynak leghatalmasabb megnyilatkozása minden
esetre az, hogy a »Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében« ma már saját 
irodalmi közegét bírja.

Magában a »Corpus statutorum« kiadott részében igen sok foglaltatik, 
a mi a magyar pásztorélet sajátságaira nézve fontos; de kellőképen méltatva 
nincsen, alaposan feldolgozható nem is lesz, valameddig a még élő pásztorság 
mesternyelve, szokása, babonája, használati tárgya és élő hagyománya isme
retlen. Itt is szakasztottan azon feltétellel állunk szemben, a melyet a halá
szatnál fejtettünk k i: föl kell ismerni a népies részben az ősi elemeket, ha 
bizton el akarunk igazodni a történelmiekben s ha mind a kettőből meríteni 
akarjuk a múltak hű képét, a jövőben követendő eljárás irányát.

Ez pedig fontossága mellett még égetően sürgős is, mert a gazdasági 
rendszer gyökeres változásával, rohamosan tünedezik a pásztorélet, sőt vannak 
egész nagy vidékek, maga a Bakony, a Mátra, a borsodi Bükk, az Alföld 
síkján a területnek egész rengete, a hol az ősi jellegű pásztorság már teljesen 
elhanyatlott s az egykori legelőt az eke túrja.

Hegyes vidéken a tölgyesek eltékozlásával eltűnt a makk, a makkal a 
magyar kondásélet, a többi pásztorsággal egyetemben.

Maga a világhírű Hortobágy is valóban rohanva alakul át; tája, képe 
szerint is megváltozik, a mióta az ősi szárnyékot a védő erdőcske váltja föl 
s a megfékezett Tisza nem öntözi többé áradásával ennek a roppant legelőnek 
részeit, a . melyeken egykoron a tavaszi ár nyomán buja füvesek keltek 
s hamar fölhizlalták Debreczen polgárságának jószágát, ebben vagyoni hatalmát.

Itt is — a Hortobágyon különösen — szembetalálkozunk a kétségbe- 
vonhatlan tanúságok azon sorozatával, hogy az elhanyatló ősfoglalkozással 
elvész annak tárgyi része, ezzel ennek s egyéb fogalmaknak mesternyelve; 
a tárgyi rész eltűnésével veszve van az összehasonlításokra alkalmas anyag ; 
a mesternyelv kihalásával veszve van a nyelvi összehasonlításból folyó bizony
ság ; mindkettőnek leáldozásával pedig lehetetlen a nemzet messze múltjába 
való betekintés, saját eredetének, fejlődésének kiindulása és útja, vagyis az 
önismeret e szó legmélységesebb értelmében. De erről majd a bezáró szóban !

Egészen alkalmazottan szólva, e sorozat igy fejthető ki: Egy 1353-ban 
kelt hiteles történelmi okmány mondja, hogy Simon, pozsonymeg3Tei főispán, 
Jákótelkét hatalmasul megszállotta. A fejérvári káptalan vizsgálatot indított 
s ez kiderítette, hogy a főispán felesége és egész házanépe csakugyan a 
helyszínén van, lakásuk pedig a tentorium =  sátor; tabernaculum =  bódé; 
azontúl valami, a minek izikuk a magyar neve s a mi spelunca, tehát barlang
forma. Itt az összes szótárak cserben hagynak minket; a szó földerítése a 
nyelvészet föladata. De milyen berendezésük volt ezeknek az izikuk nevű, 
barlangszerü lakásoknak? Fedett vermek voltak vagy részben föld alá is vivő 
putrik vagy hurubák ? Csupa kérdéssel állunk szemben akkor, a midőn meg
fejtésről van szó. A feladat most már az, hogy kutatni kell azokat a sokszor 
oly egyszerű, népies pásztor- és csőszlakokat, a szegénység viskóinak tartó-
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zékait, mert csak ott akadhat még a megfejtés, mely világot vethet a jákó- 
telki izikukra; és ha ez csakugyan bekövetkezik, a szerkezet, berendezés 
elkalauzolhat ki tudhatja ma milyen tájakra ? — meglehet oly pontokra, a

melyeken honfoglaló magyarság hosszabb-rövidebb ideig megfordult; meglehet 
másokra.

De a mai pásztorélet ősi jellegű részének kutatása azért is szerfölött

VIII. sz. A cserény.
K

ecskem
ét-B

ugaczm
onostor, régi form

a.
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fontos, mert a honfoglaló nép hatalmi tekintetben a lovas nemzetek közé tar
tozott, nemcsak, hanem ezen a soron állattenyésztő volt a szó legtágabb 
értelmében.

Hogy ha a honfoglalók halászó részei, vagy törzsei a nagy folyók egybe- 
szakadásait választották állandó tanyául, tehát a halászásra legalkalmatosabb 
helyeket, az állattenyésztés, első sorban a ló viszont a nagy síkot válasz
tatta velők, mint valóban legalkalmasabb területet.

A legrettenetesebb dúlásoknak nagy sorozatai, kezdve a tatárjáráson, 
nem bírták megtörni a törzsökös értékű magyarságnak pásztorkodó hajlandó
ságát s azt a hatalmát, hogy a közibe települő vegyes, sőt legtarkább jövevény
népeket bámulatosan rövid idő alatt a maga képére ne formálja át, meg ne 
magyarosítsa. E jelenséget kideríti már a fölszinesebb kutatás is.

Egy másik jelenség, a mai napig is fennmaradt szigorúan patriarchális 
szervezet, melyet éppen csak a pásztorkodás nagy aránya és ősisége szül
hettek egykoron.

A számadópásztor föltétien hatalma, a melyet a bojtár népség fölött 
gyakorol s a mely szakasztott. mássa annak a hatalomnak, a melyet a leg- 
törzsökösebb magyar tanyásgazda, a családfő, házanépe fölött gyakorol s a 
mely hatalom alól a feleség sincsen teljesen kivéve, ki hitestársában urát látja 
s a miben, gondolom, a magyarságnak föltétien monarchikus hajlandósága, de 
önkormányzati fölfogása is gyökerezik, világos bizonyítékai az ősiségnek.

Ennek képe nyomban megváltozik, mihelyt Magyarország területén a 
nemzetiségek pásztorságára fordítjuk figyelmünket. A különbséget az fejezi 
ki leginkább, hogy a hegységek között, vagy azoknak tövén megtelepedett, 
jövőmenő életmódra szorított magyar fajnak — székelynek — pásztora, még 
pedig vállalkozás vagy önkéntes szegődés alapján az oláh; a szepességi, 
iparra és kereskedelemre hajló, régi telepedésü németség pásztora a ruthén; 
az erdélyi szászé ismét az oláh. Ezeknél pedig a pátriarchális szervezet laza 
vagy éppen nincs is meg, a számadó viszonya a birtokoshoz sokszor inkább 
cselédi; és átalánosan, mint látszik, csak a közelebbi múltban változott, a 
mennyiben a hivatásos pásztor a haszon részéért is végzi a dolgát.

Ám ezeknek az épp oly fontos, mint érdekes viszonyoknak tárgyalása 
nem tartoznék e jelentés keretébe, még akkor sem, hogy ha e tárgyalásnak 
nem állaná útját az a körülmény, hogy e viszonyok sem történeti, sem nép
rajzi tekintetben tüzetesen vizsgálva nincsenek s mindaz, a mi itt mégis föl 
van hozva, csak arra való, hogy — még esetleges tévedéseivel is — reá
utaljon a dolog nagy fontosságára, érdekes voltára.

Azt a mi még külön is vonzó, a maga helyén szűkén bár, de mégis 
belévegyitem.

Külön meg kell jegyeznem, hogy a pásztorélet egész anyaga alkalmi 
gyűjtés eredménye, futó vázlat, mert arasznyi idő alatt nem is lehetett több, 
de mégis széles körben nagy figyelmet keltett. Kezdem immár a lakással.
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P á s z t o r l a k á s o k ,

Vándorok és átmeneteik.
1. A cserény. VIII. tábla. Kecskemét-Bugacz-Monostoron dívó régi forma. 

Mostani ismeretünk szerint a cserény az egyetlen még élő, mozgó pásztor
alkotmány, mely a magyar Alföld legtörzsökösebb magyar népénél dívik. 
Elterjedéséről nem adhatok pontosan számot. Ismerem Bugacz-Monostorról, 
Kecskemét, Félegyháza, Dorozsma és Szeged határából. Kiskun-Halasról is 
teljesen megbízható adataim vannak, noha ott leáldozik.

A legősibb formát képünk mutatja. Ennek falazata, vagy inkább sövény
falazata, vesszőfonás; újabb időben a deszkapalánk kapott föl — 1848-tól 
fogva. — A Kiskunságban akad nádfalazatu cserény, a midőn is a nád lécz- 
rámák közé van fogva.

Itt e helyen természetesen a legősibbnek vett alakzat a mértékadó, tehát 
a vesszőfonásu. Eltekintve attól, hogy a cserénynek, mint ritkás vesszőfonás
nak még több más jelentése is van, a pásztorság mozgó cserénye igen 
nagy figyelmet érdemel, mozgó voltánál és egész berendezésénél fogva 
egyaránt.

A vesszőfalazatok embermagasságuak s azokból alakul a cserénykarók 
leverése után s ezekhez megerősítve a négyszögletes cserény, melyhez mint 
főhelyhez ajtó vezet, a négyszög hat-hét négyszögméter s ehhez van csatolva, 
az ajtó arczvonalában értve, a nyílt löszárnyék, a melybe a lovak éjjelre 
beállittatnak. A cserényben magában az ajtóval szemben levő sarkot három
szögletű deszkaernyő födi, ez a sátor, máskülönben a cserény teljesen födetlen. 
A sátor alatt áll a számadó gulyás ládája és minden értékesebb, kényesebb 
holmi, a szalonnás iszák stb., beleértve a számadónak rendesen még szironyos 
módra díszített nyeregszerszámát, régebben a rovásokat is. A sátor sarkával 
szemközt majdnem egy vonalban van a tűzhely, mellette a szolgafa, — újabban 
vasból is való — a sátorsorral szemközt, tehát az ajtó oldalán van a víztartó 
s egyéb edény és a gyalogszékek. Az ajtótól értve, hátul van a kis és nagy 
»vasfazék«, azaz bogrács és kondér s rendesen alája van támasztva a nagy 
vasfazéknak való vasásóju nagy szolgafa. Az ajtósoron van a gúnyapad, hol 
a bundák hevernek; a lószárnyéknak cserényoldalán van a nyeregpad, a 
külső oldalon áll a taliga, kétkerekű, kulcscsal elzárható, deszkafedeles alkot
mány, mely eleségkamarának szolgál s mely rúdjánál fogva a kocsi után 
kötve jár. A taliga alatt a furkó, néha fejsze; hozzátámasztva a tüsökből való 
seprű; a kerékágyhoz fekve-támasztva a hosszú bot, rendesen több s a ran
gossá mind ifjú meggyfa, piros kéreggel; a szépjének bornyú az ára.

A cserény ajtaja és a lószárnyék öble a verőfényes oldalra nyílik. 
A cserénytől öt-hat lépésre le van verve három-négy fejes borjucziivek, 
huszonöt lépésnyire és az ajtó irányában az állófa; ha a készség teljes, 
akkor a nagy állófa mellett le van verve még egy kis állófa, az úgynevezett 
fejőágas. A cserényhez a gulyán kívül egy sor őrző eb, rendesen macska és
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sok majorság is tartozik. A nyolczadik tábla elég világos külső képét adja a 
cserénynek és élete egy részének ; a kilenczedik tábla a belső szint mutatja, 
kissé felülről tekintve.

A cserény feje a számadó gulyás, mely föltétlenül rendelkezik; helye a 
belső cserény; alatta vannak a búj tárok; a cserény gazdaságát viszi alakos. 
A bujtárok eleje az öreg vagy számadó bujtár, utána következnek az első, 
második stb.

A legelőről visszatérő gulya az állófát fekszi körül és minthogy a gulya 
sok gazdának marhájából alakul, az egyes törzsek, úgynevezett tőkék, hűsé
gesen összefekszenek.

IX. Bugaczi cserény kissé felülről.

Vándorlás. A cserények régi időben a számadó gulyás belátása szerint 
2—3—4 heti időközökben változtatták helyüket; újabb időben — 1895 óta — 
a legelő megtrágyázása érdekéből, a cserény 8—8 napi időközökben költöz
ködik. A cserény 25—30 perez alatt részeire szét van bontva, kocsira kerül, 
mely után a taliga van kötve.

A kocsi elindul s ekkor az ősi nomádkép teljes kifejlődését é ri; még 
pedig oly tájon, mely még ma is sokban érintetlen, ősi állapotban van, a 
melynek sivó, futóhomokból alkotott, alakzatukat a szelek járása szerint vál
toztató homokbuezkái napos időben messze fehérlenek a vándor felé.

Kavarok. Fájdalom, hogy a cserény berendezésének tárgyi része már 
igazán eltünőfélben van s a bolti portékának özöne a szolgafán kívül jórészt 
már csak a kavarót hagyta meg érintetlenül, ékes, változatos formájában, a 
mint azt a 10. táblán látható gyűjtemény világosan bizonyítja.
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Az egy darabból faragott hármas, sőt négyestagozatu' — 5 — (Kiskun- 
Halas) formától, az egyszerű lapiczkáig 28, (Szeged-alsótanya) számos fokozat 
és alakzat van meg. Bugacz-Monostorra nézve jellemző a 18., 19. és 21. 23. 
számú, a Kunságra nézve a 14., 16. és különösen 20. számú. A fejrész 
alkatára nézve a gyakorlati alkalmazás is mértékadó, a mennyiben t. i. a 
fejrész horgas fele a bogrács fülére beakasztható, úgy, hogy a tűz lángja ne 
érhesse, a mint ezt a 11. táblán látható készség világosan mutatja.

Nagyban és egészben csak annyi állítható, hogy ily kavarok ma is 
érintetlen, ősi állapotban élő népeknél találhatók, s hogy a miéinknél a keleti 
eredetet félreismerni nem lehet.

Mielőtt, hogy bizonyos tanúságok kifejtéséhez fognék, — a helyre való 
tekintetből lemondva a teljes részletezésről — még néhány fontos elemet 
kell érintenem.

Az első vonatkozik az időbeosztásra, a második a nyilvántartás rendjére, 
mely utóbbi a táplálkozással is összefügg.

Pásztoróra. Az időbeosztás régi módja már elhalaványodik, a mióta 
t. i. az óra oly bámulatosan olcsó lett, hogy nemcsak a számadó, hanem 
már a valamire való bojtár is zsebóra szerint igazodik. A régi mód szerint 
nappal a nap állása, éjjel a csillagoké igazgatta a magyar pásztorembert; a 
csillagok nem keltök és leáldozásuk, hanem tetőzésük szerint, úgy a mint ez 
vagy amaz a csillag vagy csillagkép az év szakához képest egyátalában 
tetőzött.

Csillagok. A pásztor csillagászat elemei közül eddig a következők 
vannak biztosan meghatározva:

1. Köröszt csillag, mindig fenjár s az országút mellett halad =  Hattyú.
2. Gönczölszekér, tavaszkor, mikor rudja lefelé áll, éjfél van =  Ursa major.
3. Fúrúcsillag, mindég áll =  Polaris.
4. Fiastyuk július, augusztusban jár föl.
5. Kaszás csillag =  Orion a három, egy sorban álló csillaga, mely hasonlít 

a kaszások rendjéhez.
6. Sántákata =  Sirius; ez a kaszáshoz számittatik, s mint ételhordó 

szerepel; a sántaság e csillag erős, de pislogó fényétől ered.
Természetesen, fölmerül a kérdés, hogy vájjon borús időben mi tájé

koztatta a pásztorságot ? A felelet egyszerű: a rendhez szoktatott gulya ille
tőleg ménes stb., másfelől az állatok természetés életrendje, mint p. o. a 
kérődzés ideje. Az éjféli legeltetésnél a pásztor »mögvigyázta« az uralkodó 
csillag tetőzését, ekkor azonban a gulya már magától is fölkelt és készen 
állott az indulásra. Magában ez a készenállás is időjelező volt.

Rovás. A nyilvántartásnak ősi formája — a jegyekre értve — alighanem 
teljesen kiveszett; de mindenesetre a rovásrendszeren alapult, mely kimível- 
tebb alakban napjainkig is fenmaradt s a melyet csak az újabb időben, a 
mióta a népoktatás a pusztát is hódítja, a könyvecske, illetőleg a czédula- 
rendszer váltja fel.

A gulyák az egyes gazdák falkáiból u. n. tőkékből alakultak, a melyekért 
a számadó az összesség szerint, de minden egyes gazdával szemben is szá-
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molt, ezért kapta javadalmát és az eleséget, a melyet hétről-hétre a gazdák 
csoportjai összeadtak s a melyért a számadó bejárt.

A rendtartást a gazdák részéről és nevében Kecskeméten az Öreg- vagy 
Tőkésgazda, máshol, p. o. a Hajdúságban a Kenyeres- és Pénzesgazda vitte ; 
a járandóságok a legkisebb részletig meg voltak szabva ; igy a kenyér nagy
sága az utóbbi helyen »egy vékából négy kenyérre« volt határozva. Hely
telenség esetében nemcsak a pásztor, hanem a gazda is birság terhét viselte.

A rovásrendszer igy alakult;
1. A gazda eléhajtotta a tőkéjét. Erre a számadó két ujjnyi széles, 

20—30 cm. hosszú, lapos fácskát faragott, melynek két végére a gazda jegye 
rovatott föl; azután felrovattak a marhák, kor és nem szerint; erre a pásztor 
mélyen bevágott két ellenkező oldalról, úgy, hogy a gazda jegyének rovás
része mintegy fejet alkotott, mire a rovást hosszában kettéhasitotta; az egyik 
fél a gazdánál, a másik fél a számadónál maradt. E részre, vagy kis rovásra 
fölrovott jegyeket, fölrótta a pásztor a nyolczszögletü, méternél is hosszabb 
gulyarovásra, melynek helyességét a kis rovások tartották számon. A kis 
rovás hasitása rendkívül fontos, mert lehetetlenné tette a felek meghamisítá
sát ; hozzá éppen oly ősi eredetű, mint a törés a mikor a tökéletes össze- 
illeszkedés a föltétien hitelességet állapította meg.

A mi a jegyeket illeti, azok igy alakultak :

T bi i i  : v i i : x i : t b
balról jobbra olvasva ez azt jelenti: »Tóth Bálintnak van 2 bikája, hét 
tehene és tizenegy harmadfű marhája.« Az első elválasztó kétpont előtt álló 
II bikát jelent, ha nincs bika, akkor a felrovás két ponttal kezdődik s a 
következő jegyek tehenekre stb. vonatkoznak, tehát

Vi : Vili : III
azaz: »Varga Balázsnak nincs bikája, van 8 tehene, 3 harmadfű marhája.«

Á római számjegyek, különösen pedig a gazda jegye, mely legtöbbször 
monogrammszerü világos bizonyítékai annak, hogy ez a rendszer, jegyei szerint 
már fejlett s csak a hasítás az, a mi az őskorba utasítja vissza. Számadáskor 
a két rovás feleinek pontosan össze kellett illeni s csak ekkor öltött érvényes
séget a számadás. Későbben a juhászat ötletéből még más jegyekkel is meg 
fogunk ismerkedni.

A csikósok. Itt csak egész átalánosságban arra kell még reámutatnom, 
hogy a ménesek és a csikósok az alföld legtöbb pontján, ott, a hol gulyás 
cserények vannak, ezekhez vannak beosztva; nem azért, mintha csak függelék 
viszonyban állanának, hanem azért, a mit a nádudvari Composessorátus legel
tetési egyezsége 1796-ban igy fejezett ki a 12-ik pontban: »Az csikósnak ló 
hátán lévén tanyája, nem kap eleséget, hanem készpénzt« s tb .; a cserénynyel 
való kapcsolat ma is meglehetősen laza.
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Átmenet. Most pedig következik az átmenet a nomád állapotból a szilárd 
megtelepedésbe. Már érintve volt, hogy 1848 óta a fonott cserényt a deszka- 
palánkokból való kezdte fölváltani; azután elmaradozott itt-ott a taliga, vele a 
lószár nyék, úgy, hogy már csak a cserény négyszöge maradt meg és minthogy 
a lovak elmaradásával a várossal való közlekedés megritkult, nagyobb kész
letet kellett tartani s az esőtül megvédeni. Kanyaritottak tehát egy bogárhátu 
szekérfedelet, ezt föltették a cserényre,~úgy, hogy azt félig befödte; ez alatt

XI. Vas, szolga bográcscsal, kavaróval, piszkavassal és bogrács-horoggal.

a könnyű fedél alatt van a kényesebb holmi, újabban a számadó heverő
helye is. Innen már csak egy lépés volt a cserénynek állandó, fedeles kunyhóvá 
való átalakulásáig, a mi Szeged határában már egy ponton meg is történt. 
így az ezredéves forduló az Alföld legtörzsökösebb részében a nomád álla
pottól az állandó lakóhelyig az egész átmeneti sorozatot még helyt találta!

Állófa. Tartozik még ide egy rövid elmefuttatás egyfelől az Allófa 
jelentőségéről, másfelől bizonyos körülményekről, a melyek az ősiséggel 
kapcsolatosak.
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Az állófa újabb időben vitássá vált volt. A pásztor czímerétől a messze- 
látó hágcsóig, innen a dörgölődző alkalmatosságig mindenféle volt ez az állófa ; 
de a magyarázatok azért nem voltak kielégítők. Teljesen bizonyos, hogy az 
állófa nemcsak a cserénynyel járt, hanem még a negyvenes években csárdák 
előtt is le volt ásva; de ideig-óráig kiszálló pásztoremberek sem felej
tették el az állófát; vitték és leásták, mielőtt hogy a legeltetést megkezdték 
volna. Tulajdonképpeni jelentőségét és rendeltetését legjobban magyarázza a 
halászok őrfája, mely, mint tudjuk, Rév-Komárom vándorhalászainál — a 
kikkel tanyáztam — az időleges jogszerzés jele volt: a mig t. i. az őrfa 
fel volt tűzve, fennállott a pont meghalászására való jo g ; a mint az őrfa le 
volt téve, más állíthatta föl ugyanazon a ponton az őrfájat s halászhatott. 
Tudnunk kell mármost, hogy Tagányi szerint Magyarország legtörzsökösebb 
részeiben is, egyfelől a földközösség, ennek kapcsán a nyilvetéssel való kiosztás, 
másfelől a nomád gazdaság, sőt az első foglalás joga, az utóbbi még a 
XVII-ik században is szerte dívott; sőt még századunkban is — 1828-ban — 
a székelyek a Bogát pusztán foglalási rendszert űztek s a jel az »eke beakasz- 
tása« volt; a megtartás pedig a művelés folytonosságától fügött.* Szóval a 
gazdaságban az első foglalás, még pedig határozottan ősi soron dívott; 
miért ne dívott volna a legelő tekintetében is időlegesen ? A halászat nomád 
részéből és őrfájából következtetve, nagyon valószínű, hogy a nomád pász- 
torság időleges jogszerző jele az Allófa volt, azokon az óriási területeken, 
a melyek sem egyeseknek, sem községeknek tulajdonát nem alkották s épp 
oly szabadok voltak, mit a vizeknek nagy részei.

S ha itt még azt sem felejtjük el, hogy a cserény fedett zugának sátor 
a neve s hogy határozottan az ősiségbe mutat vissza az a szólásforma 
»Felütötte a sátorfáját« és »Fölszedte a sátorfáját«, a mi analogonja a »Fel
tűzte az őrfáját« és »Letette az őrfáját« halász szólásformának, azonfelül mind
kettő szerves összefüggésben van a nomád élettel is, megnyugodhatunk 
abban, hogy az állófa is időleges jogszerzés jele volt s ha ma igy is, úgy is 
magyarázgatják, az csak annak a jele, hogy a művelődés haladásával elhala- 
ványodnak, utóbb kivesznek ősidők jogszokásai, jelei és fogalmai.

Ha elgondoljuk, hogy a pásztorságnak, csak a cserényhez kötött fajtá
jában is, mily nagy és mily részletekbe menő a szervezettség, mekkora a szó
kincse; ha elgondoljuk, hogy a cserény fejének, a számadó gulyásnak, a 
legelőkelőbb hely jut, éppen úgy, mint napjaink ázsiai nomádjainak sátrában 
a családfőnek; és hogy számos helyen a cserény feje pásztornemzetség feje 
is : be kell látnunk, hogy itt igazán a nemzet egyik valódi ősfoglalkozásával 
állunk szemben, mely nemcsak megérdemli, hanem meg is követeli, hogy történeti 
és összehasonlító néprajzi tekintetben még behatóbban vizsgáltassák meg, 
mint a hogyan ezt egy alkalmi gyűjtés és kutatás megengedte.

A mi a cserényes pásztornépet külön is kitünteti, az föltétien józansága, 
éppen úgy, mint ugyan ez erénye a halászatnak is. Egy korty szeszes ital

* Tagányi Károly »A földközösség története Magyarországon 1894» M. Gazdaságtört. 
Szemle« 4. és 5. szám.
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6 9 0

nem so k ; de ennyi sem akad a cserényben, mert a pásztorembert éber 
vigyázat illeti; ez egészen tudatos.

A cserényes pásztor leikébe vetett pillantás a következő alaphangulatot adja:

Gulyásbujtár búsan őrzi a gulyát,
Esküvőre most viszik a babáját;
Muzsikaszó kihallik a cserényig,
Fáj a szive, fáj a mögrepödésig.

A számadó vitte el a babáját,
Mért őrizze tovább hát a gulyáját ?
Kecskeméttől Szabadkáig jó darab,
Mögél ott a szögénylegény ha szabad.

Ez a bánata, mely a magyar természetnek megfelelően daczba megyen át. 
Hóditó önérzetét ez fejezi ki határozottan, kevés szóval mégis igen szépen:

A nagy Dombainé asszonyom 
Gulyása vagyok én, 

Háromszázhat darab 
Tinót őrzök én ;

Szépen szól a pörge Tinó 
Harangja,

Kisasszonyom az ablakon 
Hallgatja.

A Hortobágy és vasalója. A Hortobágy még most is az ország leg
nagyobb legelőterülete s minthogy tökéletesen sík, azonfelül szikes részei is 
igen terjedelmesek, egyhangúságát pedig leginkább a levegő tükrözésének 
változatos, de örökké el-eltünedező képei elevenítik meg, a közepe táján állva 
pedig a szem köröskörül kifuthat a látóhatár pereméig, akárcsak az Oczeán 
síkján, innen van az, hogy a Hortobág}' az igazi puszta típusát alkotja meg 
és mint ilyen nemcsak a magyarság lekületében alkot vagy öltött mindenkoron 
szilárd fogalmat, hanem a szó szoros értelmében értve, világhírre tett szert. 
Igaz, hogy az utóbbit véve, élete tekintetéből, nem mindég a magyar faj 
dicsőségére. Különben szó a mi szó, a kiöregedett csikós, azzal az elmeéllel, 
a melyet törzsökös magyarság képletes szavában, hasonlatban és példa
beszédben ki tud fejteni, a Hortobágy régi életét ezzel jellemezte leg
tökéletesebben :

»Sok embert temettek itt, a kinek nem harangoztak.«
A nemzet múltjának njmmdokait a Hortobágyon is keresve, az ősfoglal

kozások búvára ma legott megérzi, hogy elkésett s hogy kutatásainak csak
ugyan akkor volt volna ideje, a mikor »sokaknak nem harangoztak«.

Ma vasút hasítja e nagy területet. A Hortobágy vizének kőhidja táján 
álló nagy csárdában sörös pohár mellett üldögél a számadó pásztor, a bojtár; 
és a mikor tüzet gerjeszt, nem csihol ősi formájú aczéllal a »szíkikovába«, 
rendesen a neolith-korszak korából, néha karneólból kipattintott nyílhegy 
élébe, hogy szikrát röpítsen a legősibb taplóba, a gyékénybuzogány gyapjas
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magvába ; hanem Debreczenben készült bádogtartót vészén ki a mellrevaló 
zsebéből, kikeriti a »büdösköves masinát«, hogy lángjánál rágyújtson nem is 
debreczeni makrába, hanem ezüstveretü tajtékpipába.

XIII. A hortobágyi vasaló.

A Hortobágy tájilag is átalakult. A nádból készült ősi szárnyékot fel
váltja a négyszögbe ültetett, korlátfával védett, sűrű akáczos erdőcske, hol a 
marha, a ménes a széljárásához képest ezen vagy azon az oldalon keres védelmet.

44*
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A régentén szerte heverő kifehéredett csontvázak, koponyák eltűntek: 
ma már az esett állatot is ellenőrzés metlett, tehát úgyszólván harangszóval 
temetik. Ez utóbbinak következése pedig az, hogy elmaradtak az óriás 
keselyűk, az ős puszta egészségügyének őrei s velők elveszett a levegőég 
jellemző színe, mely a nagy madarak keringéséből és a délibáb játékából 
merítette sajátosságát. Az utóbbi megmaradt, a többi, sokszor oly érdekesen 
csalóka légtüneménynyel egyetemben, a mikor t. i. a szemhatár pereme alatt 
laposfedelü, hosszú, fehér házsorokat vélünk .látni, mellettük egy sötét torony 
és kisül, hogy fehér gulya volt a házsor, gulyása a fekete torony.

A vasaló. A szakaszhoz tartva magamat, mely a pásztorlakásokról szól, 
már a puszta szélein is szemét szúrja a kutatónak egy nádból, két korczra 
és gúzsvesszővel kötött, patkó- vagy inkább körtealaku és fedetlen alkotmány, 
mely mindenütt saját bejárójával a mellette lévő kunyhó ajtaja felé fordítva 
áll. A széleken kevésbbé gondosan és többnyire már dróttal van kötve ; a puszta 
belsejében azonban sokszor igen gondos, tömött kötésű és formás nádalkot
mány, melynek ajtaja is van s mely nélkülözhetetlen kiegészítő, sőt élesen 
jellemző része az egészen sajátos pásztortanya összességének. Kötése itt fűz
vagy rekettye-vesszővel jár, igen kimívelt, ezért biztosan ősi.

A maga teljességében és jellemző voltában a vasalót a XHI-ik tábla 
mutatja. Újabb korban a vasaló földje téglával van kirakva, hosszú tengelye 
négy, keresztbevett szélessége három és fél métert teszen; néha kisebb, 
A közepe táján van a tűzhely — a parázs számára egy kihagyott tégla — 
e mellett a szolgafa letűzve; körül ládák, gyalogszékek, a vizes csobány 
szívókával; a korczba tűzött peczkeken a bográcsok, apróbb edény, azonkívül 
a felső korczba tüzögetve a kanalak sora, ár és hasonló kézi szerszám.

Azon az oldalon, a melyen a szél járni szokott, egy kis toldott nádfal, 
tövében padka. Szóval, az egész alkalmatosságon világosan meglátszik, hogy 
ez a pásztorság igazi otthona. És az úgy is van, hogy a pásztornépek leg
szívesebben a vasalóban tanyáznak. E fedél nélkül való nádalkotmánynak 
jelentőségét még kidomborítja az a pillantás, a melyet a szemközt nyíló, 
polyvás agyaggal tapasztott, nádfedeles kunyhóba vetünk, mert ez a pillantás 
legott meggyőz, hogy ez a kunyhó nem lakóhely, hanem egyfelől szerszám-, 
másfelől eleségkamara, hozzá a vasalónál határozottan újabb keletű.

E két építményt s annak állandó viszonyát tekintve; továbbá tekintve 
azt is, hogy újabban a kunyhó helyét némely ponton már lakóház is fog
lalja el, a vasaló elhelyezése azonban ebben az esetben is ugyanaz marad, 
mint a kunyhónál, önként felötlik, mint analógia, a finnek háza és a rudakból 
csúcsos sátoralakra rakott kóta közötti viszony és annak jelentősége.

A finn kutatók egyetértenek abban, hogy a rudakból, csúcsos sátor
alakra rakott kóta volt az ősfinnek ősi és mozgó háza; a midőn pedig a 
fejlődés folyamán a finnek állandóan megtelepedtek, szilárdabb, kényelmesebb 
és állandó házakat építettek, megtartották a kótát nagyobb konyhamunkák 
számára, tehát körülbelől ugyanarra, a mire a szerszámkunyhó és illetőleg 
tanyaház mellett a hortobágyi vasaló is szolgál.

Ezzel nem azt akarom modani, hogy ezért tiszta dolog a magyarok és
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finnek közötti rokonság, hanem igenis azt, hogy szinte törvényül ajánlkozik 
a viszonynak az a megállapítása, hogy az ősi, primitiv lakásokból — inkább 
hajlékokból — a fejlődés menetében a konyha az, a mely legtovább megmarad

és nagy idő telik el, a mig a megtartott ősi függelék — kóta, vasaló, — 
beléolvad a fejlett, szilárd hajlékba. Magánál a cserénynél is láttuk, hogy a 
kunyhóvá való alakulás menetében elmarad a lószárnyék, el a taliga; de
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fennáll a cserény belseje, a hol a tűzhely egyesíti az élet összes föltételeit. 
Semmi kétség, hogy a Hortobágyon máig is megmaradt kevés, teljes 
pásztortelep fontos és nagyjelentőségű, különösen ha a maga egészében 
tekintjük, a mint ez a XlV-dik táblához kötve az alábbi sorokban következik is.

Pásztortelep. A teljes pásztortelep a Hortobágyon ma áll: a kunyhó- 
szerű szerszámkamarából, az ennek ajtajával szembenálló és nyíló vasalóból 
mint konyhából és pásztorok tartózkodási helyéből, a sörényes tetőre kötött 
és gondosan megszerkesztett tyúkólból a hozzátartozó majorságitató vályúval, 
az ösztörüből, mely vagy ágasfa, vagy egy derekas fára illesztett régi kocsi
kerék s melynek feladata, ha ágas, mindenféle edénynek reáagkgatása, a mellett 
nyúzó alkalom is ; ha pedig kerekes, akkor nyúzásra s a kutyáknak való 
döghús tartására is szolgál; vannak kisebb ágasfák is, melyek ruhanemüek 
szárítására valók. Újabban mindenütt akad, még pedig a vasaló mellé ültetve, 
egy-két akáczfa is, melynek védő karózata szintén edények aggatására való.

Mindez lehető tömören együtt áll s a mi kiválóan nevezetessé teszi, az 
a körsáncz és árok, a mely körülfogja s a palló, a melyen át a telep belseje 
megközelíthető. Ez a körsáncz és palló az avarköröket juttatja eszünkbe. 
Azt különben az egész helyzet is magyarázza, hogy azokban a régi időkben, 
a midőn e rengeteg területeken az első foglalás korszaka dívott, az erősebb 
joga, vagyis az erőszak döntött, a pásztornak tehát gondoskodnia kellett a 
maga és vagyona, későbben a reábizott jószág bátorságáról, sikeres védel
méről is, a mi a Hortobágyhoz hasonló síkon egyedül árokkal és sánczczal 
eshetett meg sikeresen. Noha a föltevéseket kerülni kívánom, mégis idejegyzem, 
hogy nincs kizárva annak a lehetősége, hogy ezek a sánczkörök az ősiségben 
védelem czéljából a gulyák, ménesek és nyájak befogadására is szolgálhattak.

Valamely hagyomány nyomaira nem akadtam abban a kevés órában, 
a melyet a Hortobágynak szentelhettem. Az emberek nem tudták különös 
okát adni a körsáncznak s csak a kiállításon bemutatott vasaló építője véle
kedett úgy, hogy az árok arra való, nehogy a marha dörgölődzéssel meg
rongálja az építményeket. Tény azonban, hogy vannak szabadon álló tanyák 
is, a midőn tehát a mondott ok ennél a körülménynél fogva esik el. Másfelől 
itt is szakasztottan az a jelenség merül fel, mint a cserény állófájánál, hogy 
t. i. a megokolás ingadozóvá válik, a mi mindenkoron a történeti érzék és a 
hagyomány elgyengülésének a jele, a gyengülés oka pedig a fejlődés menetében 
gyökerezik, mely eleintén megtartja, későbben tűri az ősit; végül kihagyja a 
használatból s ekkor elhalaványul, lassan teljesen kivész az eredeti rendeltetés 
ismerete.

Úgy látszik azonban, hogy maga a vasaló is már fejlődés eredménye, 
mert a maga egyszerűségében is helyhez kötött alkotmány, holott a pásztor
kodás, az ős magyarságnál különösképen, eredetileg nomád volt.

A mit én ma ebben az irányban meghatározhattam, az a következő:
A Hortobágy csikósai, kik rangban — úgy látszik — elébe vágnak 

a gulyások rendjének, a következő szervezettel bírnak:
Számadó csikós mint fő, ki a gazdáknak számol;
.Számadó bojtár, ki a főnek számol;



Közbojtár három és végül a
Taligás, ki a gazdaságot viszi, tehát egy a cserény 
Lakos-sóval.
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A cserény ősibb formájánál még megvan a taliga; a Hortobágyon 
a tanyához tartozó formában már nincsen ; de a gazdának »taligás« elnevezése 
világosan reámutat a nomád jellegre. Hogy ebben a nomád korszakban hogyan
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alakultak a Hortobágy pásztorságának hajlékviszonyai, ezt későbbi kutatások 
talán még földeríthetik.

A körülsánczolt pásztortanyával még egy elem járt, a mely a kutatót 
meglepi. A kanász-tanyán kérdeztem, hogy vájjon a konda merre jár ? Meg
mondották. Arra a szavamra pedig, hogy nem várhatom be, azt jegyezték 
meg, hogy az anyakoczákat azért megnézhetem akár nyomban is. Szétnéztem 
de nem láttam semmit. Erre a számadó elindult s a tanyától alig egy kőhajitás- 
nyira négyszögletes, sírszerü gödrökhöz értünk. A gödör fenekén szalmaalom, 
minden gödörben egy-egy anyakocza, apróka verő malaczaival. A gödrök 
mélysége otyan volt, hogy a kocza kiugorhatott valahogyan, az apróság nem. 
Világos, hogy ott, a hol az ólhoz és a kerítéshez szükséges anyag szűkében 
van, vagy éppen hiányzik, ezek a gödrök rendet is tartanak, biztosítanak is ; 
és teljesen az ősi gazdaság tartozékaihoz illő benyomást gyakorolnak. Ebben 
az irányban tüzetesen kutatva, még a mai Hortobágy is még sokat nyújthat.

3. Az Ecseg-puszta és kontyos kunyhója. A régi Ecsegtó területe az idők 
fofyamán átalakult; előbb rétséggé, utóbb rengeteg legelővé s ma, a szélekről 
véve, az eke mind szűkebb körre szorítja az ősi formájú pásztorkodás terü
letét. Az Ecseg-pusztát már hosszú időkön át a kun Túrkeve pásztorsága 
tartja megszállva s a mi a legnevezetesebb, nemcsak szegődött, hivatásos 
pásztorember száll ki erre a remek síkra a város vagy gazdák egyesüléséből 
származó gulyával, ménessel vagy juhnyájjal, hanem az egyes gazda is tulaj
donával, sokszor igen tekintélyes számú jószággal folytatja itt ősi soron 
a pásztorkodást.

A juhász egész házanépével kiszállva, ma már házzal bir s tanyájának 
ősi eleme legfeljebb a nádból, két korczra kötött szárnyék, a többi tárgyi 
rész — az egy »rühelő szerszám« kivételével — mind bolti, illetőleg rendes 
ipari termék.

Nem úgy az Ecseg puszta gulyása és csikósa, a kiknél sok és igen 
értékes ősi elemre bukkanunk.

Az Ecseg-puszta közepe tájára érve, a mikor már a lakott pontok alkal
matosságai a szemhatár peremén állanak, vagy már tünedeznek, fölbukkan itt 
is, ott is egy-egy magas, hegyes nádalkotmány, mely a csúcsba végződő, 
sátorszerü nádkunyhótól, a minővel a halászati rész dobogóján ismerkedtünk 
meg, lényegesen különbözik, mert inkább magas kupolához hasonlít. És ez az 
Ecsegen dívó, több korczra kötött kontyos kunyhó ; azért kontyos, mert csúcsa 
tekert szalma-, vagy szénakötéllel többszörösen, kontyszerüen van körül
csavarva s megerősítésül egy peczekkel keresztülütve.

A kontyos kunydió ajtaja alacsony, ember melléig érő, úgy, hogy csak 
jól meghajolva juthatunk a belsőbe. Az ajtóval szemben áll a hombár vagy 
láda, körül-körül a többi ingóság; az ajtó mellett a csobány, az ivásra való 
nádsíppal, néha ékesen Ólmozott szívókával. A felső korcz peczkein a sza- 
lonnás iszák, az ajtó fölött a feles kolomp. Az alsó korczokban apró szerszám ; 
kanál, kések és egyéb ipari termékek között három, valóban és leghatáro
zottabban őskori maradvány, t. i. a »tőrök«, — egyes szám, a többes »törökök« 
— mely »a ló csontéléből« készül, — t. i. a metacarpus függelékcsontja —
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a kanalas gém csőre felső kávájából készült kanál, az alsó kávából készült 
villa és erős növésű nádból való szintén villa, melynek ágai rendszerint tűzön 
vannak' barnitva, vagyis megkeményitve.

A felső korcz fölött egy keresztrúd — a gángórúd — látható, melyen 
kötélen vagy lánczon a gángó függ alá, ennek fokaiba a bogrács akasztható 
be, még pedig följebb, lejebb, úgy, a mint a főzés menete kívánja ; akad 
gángó, mely két félből állva, kereszttartók közbenjöttével meghosszabbitható, 
vagy megrövidíthető.

A finn kótába vetett pillantás, a mint azt Retzius egyik művében lehetővé 
tette, reátanit, hogy ott is megvan a gángórúd a mozgó gángóval egyetemben. 
Itt a gángórúd és gángó lép a Bugacz-Monostor cserényében dívó és a horto
bágyi vasalóban is használatos szolgafa helyébe.

Ha itt még hozzáteszszük, hogy a kontyos kunyhó közelében mindig 
készletben van nehány kupacz »tőzeg«, vagyis szárított marhatrágya, mely 
tüzelőül szolgál, előttünk van ennek az alkalmatosságnak az emberre vonat
kozó ősi elemeinek összessége. Ezzel azonban a sorozat még távolról sincsen 
kimerítve, mert a pásztor kontyos kunyhója mellett ott van az őrebé is és 
a nagy kunyhóhoz odaragasztva látható a tyúk-ól, a majorság háló-, rossz 
időben menedékhelye.

A gólya. Az átalakulás során, ennek abban a korszakában, a melyben 
még a rétség fennállott s legelő gulya vagy ménes bemenve a rétbe, sokszor 
eltűnt a kunyhóban tartózkodó számadó szeme elől, a kunyhó előtt leásva 
állott a »gólya« vagy »messzelátó«, egy magas, erős, ágas fa, később gerenda, 
a melybe átjáró fokok voltak verve. Erre a messzelátóra hágott föl a szám
adó, a mikor tudni akarta, mi legyen a rétet járó gulya vagy ménes sora ? 
Ebben az időben a bojtárság lóháton terelt, a miről — a többi tárgyi elemek
kel egyetemben — majd alább adok számot.

Most meg kell említenem, hogy a fejlődés menete az Ecsegen szakasztott 
olyan, mint a hogyan a Hortobágyon tapasztaltuk: a kontyos nádkunyhó 
mellé ma már tapasztott kunyhó épül; a nélkül azonban, hogy az elhelye
zésben oly határozott, állandó viszonyt mutatna, mint a milyen a hortobágyi 
vasalóé a kunyhóhoz. Hogy itt az első foglalás korszakában a nomád pásztor
élet hajlék dolgában hogyan alakult, arra nézve egyelőre nincsen adatom.

A hamvas. És most áttérek egy pusztai építményhez, a melyet ősiség 
tekintetében fontosnak tartani minden ok megvan. Itt tárgyalom le, noha el 
kell ismernem, hogy a pásztorsággal csak lazán függ össze. Alföldszerte találjuk 
a tapasztott, szabadon álló kenyérsütő kemenczéket, a melyeknek sokszorosan 
változó alakzata semmi különös jelleget sem mutat. A Kunság turkevi részé
ben, meglehet máshol is, e kenyérsütő alkotmány »hamvas« nevet visel 
s érintetlen, népies formájuk határozottan keleti kupola alakot ölt. A tapasztok 
ezt a formát megtartják még egészen mostkori, teljesen más czélokra szánt 
alkotmányoknál is ; igy jégvermet is láttam, a mely szakasztott ezzel a tapasz
tott kun-kupolával ékeskedett.

A régi, eredeti és kettős kun hamvast, a melynél szerencsére a kerítő 
falnak csak egyik része dőlt romba, a XVI-ik tábla mutatja.



XVI. Hamvas, Ecseg puszta. Utolsó hírmondó.
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Az építőanyag polyvával, törekkel vegyített, jól megtaposott sár, tehát 
a legősibb építőanyag. A kerítés falazata megfelel a kunoknál divónak, tudni
illik felső peremén késélü, hogy az eső legott lefuthasson, így a falat minél 
kevésbbé rongálja. A kupolaalaku kenyérsütő hamvasok szádja természetesen 
befelé nyílik. A kerítő fal hátul teljesen zárt, elől kissé íves menetű, jó tágas 
bejáróval, melytől jobbra-balra két-két, üstnek szolgáló külön »katlan« van, 
a melyben az étel fő.

Ez a hamvas egy formális udvar, hosszában 15—16, szélességében 
4—5 lépésnyi, beosztását a 17. számú alaprajz világosan mutatja. Itt sül a 
pásztorság kenyere is.

A fejlődési menet ezen a téren is világosan kivehető. Az idegenből ide
szakadt bérlők még megtartják ugyan a hamvas rendszert, mert az autochton

XVII. Ecsegi hamvas alaprajza.

cselédség és pásztorság ragaszkodik hozzá; neki csak a hamvasban sült 
kenyér tökéletes; de az építésbe belévegyül a tégla s az új hamvasok szádja 
fölött már ágaskodik a füstfogó kémény.

Nem lehet az Ecseg-puszta pásztorvilágától és építményeitől elbúcsúzni, 
a nélkül, hogy meg ne emlékezzem a pásztor és az állatvilág közötti valóban 
szép viszonyról. Az ecsegi pásztor szereti, megbecsüli a jószágot, nemcsak, 
hanem igazi szeretetet tanúsít az állatok iránt máskülönben is. Már az, hogy 
őrző ebének külön nádkunyhót állít, elég szépen magyarázza a természet 
fiainak lelkületét; de hát itt még beléjátszhatnék az önzés, mert az eb nagy 
és nélkülözhetetlen szolgálatot tesz a pásztornak. Nem úgy a nádfödeles kuny
hók régi hűségese, a füstfecske! Ezt az ecsegi pásztor igazán önzetlenül 
szereti. Más, alkalmas fészkelési hely nem igen akad azon a síkon e kedves 
madárnak s igy a fecske besurran a kontyos kunyhó ajtaján s megépíti fész
két, ott a konty alatt! Mindaddig, a mig a fiák ki nem keltek, a pásztor, 
még ha alkalmatlan is, nyitva hagyja az ajtót; de a mikor a fiák kikeltek, 
akkor megbontja a kontyot, hogy a fecske szabadon és közvetlenül érhesse 
el kicsinyeit; a nyílás alá még ágacskát is dug a pásztor, hogy a künn alvó 
pár megtalálhassa helyét s reggel legyen hol a házasfeleknek ficserékelni,
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majd az egész fészekaljnak tollászkodni, gyülekezni. Mindenesetre szép vonás, 
melynek zománczát az alkotja, hogy az az erős, edzett, küzdő ember igazi 
gyönyörrel szemléli madárbarátja családi életét.

A szárnyék. Mielőtt, hogy más tájakra térnék, a melyek, már természetük 
elütő voltánál fogva is, másnemű pásztorépitkezést szülnek, letárgyalom itt 
még azokat a védőépitményeket is, a melyeket az alföld pásztorsága a nyu
govó állatseregeknek a széltől való megóvására emel.

Ezeknek az építményeknek, a melyek az alföldön mindenütt nádból 
készülnek, a neve »szárnyék«, onnan igy, mert rendszerint több szárnyat 
alkotnak s úgy vannak berendezve, hogy a különböző szelek járásához képest 
az állatoknak ez vagy amaz a rész adja meg a védelmet, pásztornyelven az 
»enyhet«. A szárnyékok rendszere a következő :

A leghatalmasabb e fajta védőalkotmányra Szeged táján, a kun Dorozsma 
helység határában akadtam. Az egész építmény sajátos bélyeget nyomott 
magára az egész tájra. Képe a XVIII-ik táblán látható.

Ez a hatalmas szárnyék kettős volt és két egymást érintő félkörből ala
kult, a kisebbik félkör húrja 35, a nagyobbiké 60 nagy lépést tett k i; a 
kisebbik a ménest, a nagyobbik a gulyát fogadta magába s védte a hideg 
szél ellen.

A többi méret igy alakult: az árok mélysége 0‘5 méter, a földhányás 
magassága 1*5 méter, a nádfal magassága 2*5 méter, együtt 4‘5 méter.

Az egész alkotmány három hatalmas korczra volt kötve ; a nádfalazat
ban pedig rendes közökben erős husángok vagy rudak voltak leásva, hogy e 
nádalkotmányt erősítsék.

A Hortobágyon ezeket az őseredetü szárnyékokat helyettesítik ma a kis 
erdőcskék.

Kun szárnyék. A szárnyékrendszer különben sokszorosan kombinálva 
van már védő, rendtartó és bizonyos pásztorműveletekre szolgáló nádépit- 
ményekkel is, és talán a legteljesebben a Nagykunság szikesein tanyázó 
juhászoknál, hol a teljes karám ezekből alakul: fedett fiaskarám, czanga 
— fiavesztett juh — karám, napkeleti szárnyék, anyaszárny ék és Mátra- 
szárnyék, azért igy, mert szép, tiszta időben a Mátra-hegység kéklő tömbje látszik. 
A karámnak arra szolgáló része a hegységtől vette nevét. A pásztorok tűz
helye a napkeleti szárnyéknak mátraszárnyék felőli sarkában van, a tüzelő 
pedig a »juhporos« vagyis a juhoknak száraz, nagy kupaczokba összeseprett 
hulladéka.

4. Hegyi és erdei pásztortanyák. A hegyi és erdei pásztortanyák, a 
mennyiben a magyarság kezén vannak és a múltban is voltak, kiváló figyelmet 
követelnek, különösen a jövőre nézve, mert az ezredévi ünnepre szóló alkalmi 
kutatás már fizikailag is kizárta, hogy ezt a szövevényesebb részt bárcsak 
egyátalában elfogadható módon kikutatni lehessen.

Áll Petőfi hasonlata, mely az Alföldet nyitott, egy pillantással áttekinthető 
levélhez, a hegyes-völgyes tájat pedig a könyvhöz hasonlította, a melyben 
csak lapozgatva juthatunk tanúsághoz.

Nomád hegyi pásztorok. A Somogy bizonvos részén kívül, melv inkább erdei



XVIII. Kettős szárnyék, Dorozsma táján.
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s a melyről majd szó lesz, a hegyi pásztorság legmagyarabb része minden
esetre a Veszprémbe és Zalába átváltó úgynevezett Dobos hegyi legelőterülete, 
a melyről elfogadható bizonyossággal kimondható, hogy az utolsó félszázad 
leforgása alatt, pásztorélete tekintetében a teljesen nomád állapotból, a putrin 
át a teljesen állandó és szilárd kőházig jutva alakult át.

A putri. E fejlődési menetnek középső fokát, a putrit, mutatja a XIX. tábla.
Szavahihető vének állitása szerint még jelen század negyvenes éveiben 

is a Dobos pásztorságának ingóságait szamarak hordozták egyik éjjeli tanyá
ról a másikra, a tanya pedig valamely alkalmas, terebélyes fa volt, azon a 
ponton, a melyen a leszálló est a vándorpásztorokat érte. Ezen a viszonyon, 
mely különben igen kedvezett a haramia világnak is, gyökeresen változtatott 
a magyar szabadságharczot követő elnyomatási korszak, melynek a pásztorok 
szabad barangolása nem volt Ínyére, mert minden ellenőrzést és hatósági 
igazgatást lehetetlenné tett. Az abszolút rendszer nagy nyomása bírta reá a 
Dobos vándorpásztorait, hogy úgy a hogy megtelepedjenek, történt pedig ez 
putrikban, melyek nem szolgáltak a föld alá, hanem a földszinén épülve, 
favázon gyepfedelet viseltek, a putrinyilás egyik felén pedig lapos kövekből rakott, 
félkörösen kirugó tüzelőhelylyel bírtak. A szerkezet nagyban és egészben 
megfelelt a szegedi csikóskunyhónak; nomenklatúrája azonban más, mert a 
két tartó fa itt csipkefa, van szelemenfája, ezen a horgasfák. A berendezés a 
láda, a hálóhely, melynek alomszalmáját egy keresztbe szolgáló gerenda, az 
úgynevezett Rend tartja együtt; a pócza, a gyalogszékek; a gángórud helyett 
a szárogató s több kampó, tarisznyák és egyebek fölakgatására.

Ezek a pásztorputrik pásztorembernek nagy védelmet, sőt bizonyos 
kényelmet nyújtottak; de azért nem kötötték teljesen helyhez, mert valami 
különös értékkel nem bírtak s egészben könnyen épültek. Valószínű, hogy a 
birtokviszonyok tisztulásával és állandósításával jöttek használatba a kőházak, 
melyek néha majorszerüek; de a melyeknek táján még mindig akadhatunk 
jókarban lévő putrikra, a melyekben a pásztornépség igen szívesen tanyáz. 
A két építmény között azonban nem áll fenn valami állandó elhelyezési viszony.

A putrinak nagy jelentősége volt a betyárvilág utolsó föllobbanása alkal
mával, a mikor Patkó, kinek ötvösművü juhászkampóját kéz alatt megszerez
tem, a putrikban főzette e vidéken nagyhírű lakomáit.

Somogyi kunyhó. Lényegesen más a somogyi pásztorkunyhó, melynek 
talán utolsó, jókarban levő hírmondója, gróf Festetics Tasziló berzenczei ura
dalmában, a ménes szolid építésű telepének közelében áll. A kegyes tanitó- 
rend mernyei uradalmában a jószágkormányzó pár év alatt nem kevesebb, 
mint 19 ilyen valóságos mimikri búvóalkotmányt romboltatott szét.

A berzenczei kunyhót a XX-dik tábla mutatja; elmondhatni róla, hogy 
nagy furfanggal kieszelt alkotmány, mely, ha bejáróját jól kiázott szénával 
tömték be s gereblyével megfésülték, teljesen az ártatlan szénakazal képét 
öltötte magára s ekkor kitűnő búvóhelye lehetett mindazoknak, a kiknek 
alapos okuk volt — mai szólásmód szerint — a nagy nyilvánosságot kerülni.

A rákérdezések eredménye egyelőre inkább csak sejteni engedi, hogy 
ez a nevezetes alkotmány a Dobos putrijánál régibb keletű.
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A szénakazallal való hasonlatosságot még öregbítette a korlát s a több
szörös kampós mereglye, mely azokat az ágakat fogta le, a melyek a tetőt a 
szél bontó ereje ellen védték. Az alkotmánynak legkevésbbé szembetűnő olda-

XIX. Putri a dobos területén.

Ián rendesen két-három odvas tuskó akadt, vagy föl volt állítva, a melyben 
méhcsalád lakozott.

A kunyhó belseje legott arról tanúskodott, hogy régi keletű és fejlődésü 
építményről van szó ; azzá teszi a pásztor főhelye, a tüzelő meghatározott 
helye és állandó formája; végre a kamara. A szelement a lábfa tartja; a
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nyílással szemben van a hosszú négyszögbe, keresztbe rakott tűzhely, az ettől 
balra eső rész a pitvar, jobbra a kamara rekes^ő falának hosszában van a 
számadó fekvőhelye; a kamarában vannak a ládák és az eleség.

A búvólyukhoz hasonló bejáratot leásott tuskókból alkotott küszöb teszi 
nevezetessé, mely — szembeállva értve — jobbfelől két, magasabb tuskóval 
van megkeskenyitve. A somogyi nagyerdőnek e pásztortanyái híres és hírhedt 
tanyázó és menedékhelyei voltak a betyárságnak, melynek legendáival még 
találkozni fogunk.

Berényi kunyhó. Ennél sokkal fejlettebb az Iharos-Berény erdejében 
álló pásztorkunyhó, félkörben leásott védő czölöpzetével, nagy, kettős fekvő
hellyel biró pitvarával és rakott tűzhelyével. Ennek is van »homorúja«, — igy — 
mely szarvaskulcscsal zárható. Ez a kunyhó már födeles, a födélnek a czölöp- 
kerités fölé kirugó, lábfára támaszkodó részének »üstök« a neve. Ehhez a 
kunyhóhoz karámszerü korlát csatlakozott, mely a tinógulya éjszakázóhelye 
volt. Ennek egy külön rekesze, mely a kényesebb jószágé volt, a »marha- 
sátor« nevet viselte.

A gulya tökéletes fegyelmezett voltát az bizonyította, hogy pásztor
füttyömre a kétszáz darabból álló, magyarfaju tinógulya vágtatva jött ki a 
részben mocsaras erdőből a tisztásra s magasra tartott fejjel mozdulatlanul 
megállóit; igy várta a pásztor jelét, mire ismét megmozdult.

Ennyire terjed ez alkalmi kutatásnak, a határozottabb és magyarfaju 
pásztorlakásokra vonatkozó része. Ösztönzőül szolgálhat ez egyfelől a kutatás 
folytatására, másfelől és majdan a szélesebb alapon való, összehasonlító tár
gyalásra, mely alkalmas, sőt hivatott arra, hogy a nemzet múltjára esetleg 
fényt is derítsen.

A vázlat vesztene értékéből, ha nem vonnám be itt egész rövidséggel a 
felföld tótságának és az erdélyi oláhságnak pásztor-, nevezetesen juhász-kunyhóit.

Tót kunyhó. A legjelentősebb tót juhászkunyhót Liptóban a Fehér-Vág 
forrása táján találtam. Maga a kunyhó gerendákból és négyszögbe összeróva, 
rendes deszka-, a legeredetibb hasáb-fedelet viselte. A tágas, magas küszöbű 
ajtóba lépve, balra van a kövekből és egészen sajátosan rakott tűzhely, 
— Ohnisko — melynek a földön elterülő része félkörü; ez a rész falszerü 
folytatást nyer a kunyhó oldalgerendázatán, ez utóbbinak a tűztől való meg
védésére. Az oldalfalazat fölött s forgón jár a szolgafa — Kolovrat — közelé
ben, kézügyben van egy hosszabb, mindkét végén hegyes peczek, — Odbor — 
mely arra való, hogy a szolgafát kellő helyzetben megtartsa, a mikor az üst 
rajta függ s a tej forralása folyik. A kunyhó végében polczokon áll a tej
gazdasághoz tartozó faedény s a soknemü sajtforma, — ostyepka — közte 
néha a szív és a galamb — srdse, holub — alakú is.

Legnevezetesebb s egyszersmind legmesszebb vágó járuléka a tipikus tót 
pásztorkunyhónak a »homarnyík«, két lábfán álló hosszú, galambdúczszerü fede
les alkotmány, melynek a föld felényiló ajtaja van, a mely azonban csak hágcsón 
érhető e l ; itt áll a kész sajt, a kenyér és egyéb értékesebb tárgy. Az egész 
igen élénken emlékezteti az északi nomád népek rakodótáraira, a melyeket 
utaikon állítanak, hogy tájukra vetődve, eleségkészletet találjanak. Ezek is
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lábfákon állanak, hogy védve legyenek az állatok kártételétől. A hol ilyen 
különálló komarnyik nincsen, ott a kunyhóban elrekesztett kamara viseli ezt 
a nevet.

Oláh kunyhó. Az oláhság, juhászkunyhója összealkotásában, nem mutat 
semmiféle oly jellemző részt és állandó beosztást, a melynek alapján azt korra 
nézve — ősi vagy fejlemény-e ? — osztályba sorozni lehetne. Még a pásztor
gazdasághoz tartozó ingóságok sem bírnak állandó elhelyezéssel, a mint ezt

, A C
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik evben. V.
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az ősi és az ősiből fejlett pásztorlakásokban, a magyaroknál különösen, 
tapasztalhatjuk.

Azt azonban világosan meg kell jegyeznem, hogy az oláhság kérdése 
éppen a pásztorkodás révén áll a legszorosabb kapcsolatban a tótsággal. 
A felföld tótságának úgy látszik egész területén a juhász neve »Walach«, a mi 
tudvalevőleg egy a vlach és oláh-val és a »Magyar Gazdaságtörténelmi 
Szemle a — IV. 1897. 2. p. 92. tisztára kimutatja, hogy Gömör juhászsága 
már 1635-ben is alkotott testületet, melynek neve »Walasha sloboda« volt s 
mely igen nevezetes szabadalmakkal birt. Ez az elnevezés található a kará
csonyi misztériumban, a betlehemesek énekében is :

Pasli ovce w a l a s i  

Na betlemskom salasi.

(Juhot legeltettek a vlachok ( — juhászok) Betlehem szállásán.)

Ezentúl »walaska«, juhászbalta, mint fegyver, magyarra téve »balaska«. 
A dolgot még szövevényesebbé teszi a tiszta magyar járulék, tudniillik az ily 
nevű magyar juhászcsaládoknak Gömör juhászfalvaiban való előjövetele, mint: 
Farkas, Gencsy, Sándor, Varga, Ádám, Gyenes, Bató, Gécz, Jobbágyi, Pál, 
Imre stb. A behatóbb kutatás, abban az irányban, a melyet az ősfoglalkozá
sok pásztoréleti része jelöl, nagyban hozzájárulhat e kérdés tisztázásához, 
a melyre nézve alább még egy megjegyzés található.

A  j u h á s z a t  n é m e l y  ő s i  e l e m é r ő l .
Magyar földön nem a hegyi juhászat az, a mely az ősfoglalkozásokat 

kutató búvárt megkapja, hanem megragadja kiváló módon a síkon élő juhá
szat, nevezetesen annak az a része, a melynek juhfaja nem nemesitett s 
elmondhatni, hogy teljesen eredeti látvány a nagy Hortobágy juhnyája, sugár
egyenes, villásan szétálló, csavart szarvával, rendesen fekete színével, a mint, 
a sovány legelő miatt, nagy terület bejárására kényszerítve, szaporán szedi 
lábait, mögötte a juhász, hűséges terelő kutyájával, mely utóbbi már egy
magában is nevezetesség számba vehető.

Ezek a »puli« kutyák — a Dunántúl »pumi«. is — nem a tulajdon- 
képeni pásztorebek, — Canis familiaris pecuarius — hanem egy egészen 
sajátos fajt alkotnak, mely-rendkivüli éberségével, okosságával, kivált a juhász
nak nélkülözhetetlen társa és segítője. A »puli« elnevezés a német »Pudel«-re 
mutat, a melyre az élénk, intelligens barna szem emlékeztet is ; sokszorosan 
az orr és nagy, bajuszszerü szőrözete is ; minden egyéb azonban közelebb 
hozza a fajt a durva, szálkásszőrü »pincs«-hez, mint ezt a 21-dik tábla mutatja ; 
a nagyság is az utóbbinak megfelelő. A szin rendesen fekete, őszbecsavarodó, 
ezért oly g3^akori a »szárcsa« név is.

E kutyák működése bámulatos. Az eb csöndesen, mintegy unottan ül a 
juhász lábánál; egy szóra fölpattan, ránéz a gazdájára s erre a szóra: »Teeee 
erigy árra !« vágtatva indul abban az irányban, a melyet a gazda fejével intve
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m uta t; egyet-kettőt vakkant, mire a nyáj már kanyarodik; minden késlekedő 
juhnak nekiront s ha nem szedi elég szaporán a lábát, vakkant s meg is 
czibálja a bundáját.

Hátra teee !
Amárra teee !
Takarogy teee !

Ezek a parancsszavak; a kutya folyton szemmel tartja a juhászt s ennek 
fejejárása szerint igazodik erre, amarra stb. A »takarogy« szóra nyomban 
-abba hagyja a terelést s gazdájához tér vissza. Egyetlen szóra helyt is marad

X X I .  A l f ö l d i  p u l i k u t y á k .

■s nem engedi a juhot bizonyos irányban haladni. Az egész ügyesség ezeknek 
az ebeknek a vérében van s a keresztezés rögtön megsemmisíti a terelési 
ösztönt. A beszármazás ismeretlen.

A hófehér, sokszor igen feltűnő nagyságú komondor a gulyások kutyája. & !• A ' 
Ritkán, de akad még a tipikus C. pecuarius is.

Az alföldi juhászság hajlék szerint már igen magas fokon áll; Szeged 
Csöngőié pusztáján, a rendkívül népes juhászcsalád házának az eleje lakórész,
-a tiszta lepedővel elrekesztett rész, mélyen a földbe ásva, a tejes nevet viseli s 
a  tejgazdaságra hűvösségénél fogva igen alkalmatos is volt.

45'
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Eredeti volt a sótartó a lopótök rövidnyaku formájából; de akadt hosz- 
szán tojásalaku is, oly kimetszéssel, hogy egészében semmiben [sem külön
bözött a kaukázusi bormeritőktől.

Rovások. Legnevezetesebb s messze visszavágó az Alföld juhászainak 
már igen-igen tünedező rovásrendszere, nem fájánál fogva, mely megfelel a 
Bugacz-Monostoron dívottnak, hanem sokban sajátos jegyeinél fogva.

A szeged-csöngölei juhászrovás jegyrendszere im e z :

I \  X 8.
1 5  10 40

Alkalmazva:

•KJ. XX/IP
Kovács Jánosnak a nyájban levő juhfalkája 57 darabot teszen; 

a miből azt is megtudjuk, hogy a juhnyáj több gazdának falkájából alakul, 
ehhez képest van nyáj juhász már a régibb okiratokban is, és falkajuhász, 
ki csak egy gazdának a juhát őrzi.

Ezzel szemben a szomszédos Kiskunság rovásjegyrendszere igy alakult.

I \ X A X
1 5 10 50 100

Alkalmazva:

■ZM.XAX Mill'
Zámbó Mihálynak van a nyájban 169 juha.

Ezzel szemben a székelységnek rovása, a melylyel az oláh juhászt számon- 
tartja igy alakul:

. 3 1XX
1 5 10 100 1000 , tehát alkalmazva.

vagyis £>- jegyű gazdának van a nyájban 1128 juha; megjegyezve azt, hogy 
a parentézis jel csak bevágás =  5; a vastag ellenben kivágott rovátka = 1 0 .

E rovások tanulmányozása rendkívül fontos és halasztást nem is tűr, 
mert a népiskola bámulatos gyorsasággal tünteti el. Pedig tudnunk kell, hogy 
különösen az oláh pásztorsággal szemben még az állami és községi adó tárgyá
ban is szerepeltek és helyileg teljes bizonyító erővel is birtak.

Az adórovás jegyei igy alakultak :

Li 1 frt. r \  30 kr. X 10 kr. \  5 kr. • 1 kr.
A lerovás szerint tehát

AA r \ X  \ . . .  =  A rovás birtokosa lerovott 2 forint 48 krajczárt.
A kúpalakú bemetszés a rovás éles szélébe, a többi jegy a lapjába volt 

vágva. Ezeknek alapos kikutatása a jövőnek elsőrendű föladata.
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V e g y e s  ő s i  p á s z t o r e l e m e k .

Közvetetten kapocs az őskorral.

Az ősfoglalkozások kutatásának legvonzóbb része azoknak az elemeknek 
a. fölismerése és meghatározása, a melyek a rég letűnt történetelőtti — pre- 
hisztorikus — kort a maival legalább tárgyilag, de azután minden kétséget 
kizárva egj^bekötik vagy fűzik.

Bocskorok. Ebben az irányban legelső sorban a bocskorok állanak avval 
a szerszámmal egyetemben, a mely azoknak fölszerelésénél elsőrendű szere
pet játszik s a melynek magyar pásztorneve tőrök.

Úgyszólván szabályul lehet kimondani, hogy az a lábbeli, a melyet a 
nép állandó formában maga készít, a mely tehát nem szakszerű ipari s ezen 
a réven kereskedelmi tárgy alak és készítési mód szerint jellemző és mindég 
•ősi eredetű.

Hogyha a felföldi tótság bocskorát méltatjuk figyelemre, mint a melyet 
maga készít s a tímártól csak a megfelelő bőrdarabot veszi meg, az oláhtól 
teljesen elütő típust ismerünk föld benne; sőt a tótság és valószínűleg az 
•oláhság egyes részei között is akadnak lényegesebb különbségek; a délszláv- 
ról nem is szólva, a hol a tulajdonképpeni bocskort az úgynevezett opánka 
váltja föl, mely utóbbi már népies ipar tárgya is.

A magyar népnek rendes megfigyelése arra tanit, hogy a lábbelire rend
kívül rátartós; asszonya-lánya vidékszerte a piros csizmánál alább nem adja, 
a férfi hovatovább, mindinkább abbanhagyja a csizmadia készítette fordított 
csizmát vagy sarut, rátartós volta már a rámás csizmát követeli meg, mely 
már a nép dalában is elfoglalta helyét :

Beh szeretnék rámás csizmát viselni,
Ha a kovács jól meg tudná vasalni;

Sőt még a papucs dolgában is, különösen a magyar asszonynépség, 
rátartós sőt finnyás, úgyannyira, hogy csak jó mesterember felelhet meg köve
telésének ; három ujjnyi magasságú, hüvelykkörömnyi terjedelmű sarok, picziny 
patkóval, mely ugyancsak kopogóssá teszi ezt a lábnak való alkotmányt, ez 
a legfőbb kellék, mely ezentúl a magyar asszony mozgásának azt a sajátsá
gát kölcsönzi, melyet a »kaczkiás« szó fejez ki s a melyet hiába keresünk 
bármily idegen nemzet pórnépénél.

Ilyen körülmények között bennem nem keletkezett — s gondolom 
másban sem támadt volna — az a gondolat, hogy a törzsökös magyarság 
körében bocskort keressen és még kevésbbé, hogy valami nagy tanúságokat 
várjon a kutatástól; annál kevésbbé, mert a városba bejáró pásztorember, 
még hétköznapon is rangos, sokszor sarkantyúszerü nyujtóványnyal ékesített 
patkóval vasalt rámás csizmában jár.
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Feltűnt azonban Kecskemét piaczán, hogy ott férfinak való papucsot árúinak,, 
szerkezet szerint olyat, a minőt a bácskai svábság visel s a mely ipari termék, 
és megtudtam, hogy ezt a cserényes pásztorság is veszi. És valóban, 
az egyik cserény legdélczegebb, katona- — huszár — viselt bojtárja, sváb 
papucsban terelte a gulyát. Ezt elpuhulásnak, elfajulásnak vettem.

De a közelben sertéstőrző kanászok másra oktattak meg, mert lábukon 
bocskor volt; nem valami tákolt, hanem nagy biztossággal ránczolt és kor- 
czozott, a lábhoz kiválóan illő, fejszíjjal ellátott és a sarki részben zárt bocs
kor, a mint az a XXII-ik táblán a 2. és 7. szám között látható; kitűnt az is, 
hogy ilyen bocskorok a pásztorság szegényebb részénél átalánosan és ősi 
soron divatoznak s hogy ezeket a pásztorok maguk készítik.

Itt szinte fölkényszeritette magát az a prehisztorikus bocskor sorozat, a 
melyet Lindenschmidt nagy művében tárgyal és lerajzol és ki is tűnt, hogy 
a formák rokonsága kétségkívül fennáll, a mi a magyar pásztorbocskorra 
csakugyan reá süti az ősiség bélyegét. Ez a bocskorforma a kutatás mai 
állása szerint északkeleti irányban fordul elő s eddig Jeniszei folyó tájáig vau 
kimutatva. Világos volt rögtön, hogy annak a délczeg bojtárnak a papucsa, 
az ipar felé hajló fejlődési menet eredménye volt.

Az Ecsegen — Turkeve mellett — rangos gazdaember, ki saját méne
sével volt kiszállva, saját kontyos kunyhójában tanyázott s ügyes pányvázó 
volt, szintén bocskort viselt — v. ö. XV-ik tábla, a pipára rágyújtó alak — 
mely ránczozata és egyéb fölszerelése szerint megegyezett a Bugaczról valóval 
Itt, az Ecsegen, azonban a kapcsolat az igazi történettelőtti korral teljesen 
helyreállott, még pedig a »tőrök« révén, mert kisült, hogy a bocskor készí
tésnél a lyukaknak oly fontos tágítása evvel a csonttőrökkel történik, mely a  
lólábnak árszerü függelékcsontja. Maga ez az eszköz olyan, hogy valamelyik 
prehisztorikus leihelyre dobva, bizton megtéveszti a legavatottabb régészt is, 
ki szakasztottan ezt a szerszámot minden kétséget kizáróan történetelőtti lei- 
helyről származva, akárhány darabja szerint ismeri

Itt megjegyzem, hogy a tótság törökje, ott, a hol megtaláltam, a Sze- 
pességen vasipart űző tájakon vasból; más, erdős tájakon kemény fából 
való. Somogybán akadt őzszarvának; ágából való is, mely ismét megfelelt a 
prehisztorikus kornak.

A magyarságé a lócsont, mely — mint különben a halászati részben is 
láttuk — az ősfoglalkozások körében nagy szerepet játszik s kétségkívül 
kapcsolatban van a nemzet ősi, lovas jellemével. A lócsontot találjuk a keczén, 
bizonyos kerítő hálókon, galacsinokkal fölváltva mint súlyozót; mint korcso
lyát vagyis iringacsontot; mint törököt; az állkapcsot, mint a hosszú-, vagy 
vasas kecze járásának szabál}rozóját és végül a lókoponyát, mint a pásztor
ember székét, különösen a szikeken, mint a melyek legjobban felelnek meg 
Közép-Ázáia hasonló természetű területeinek.

Annak a kapcsolatnak az álláspontjából véve, mely a tőrök s az őskori 
formájú bocskor révén helyreállott, mély, érdekes és mindenesetre jelentőséggel 
biró pillantást vethetünk, különösen a Nagykunság nagy, szikes legelőinek 
pásztoréletébe, a melynek eredményét kevés szó festheti egész jellemző és 
különös voltában.
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Dögétel. Az 1893. év nyara Karczag nagykun város legelőterületeire 
vitt. Padkás szikeken, sima gyepeseken és szörnyen rázós, u. n . : »angyalhul- 
lásos«, száraz laposokon, nagyrészben ut nélkül, tehát igazán ősi módon és 
mélyen behatoltunk a síkságba, úgy, hogy végtére köröskörül ráborult a 
mennyég a szemhatár peremére. Pásztorkunyhóhoz értünk; a tűzhely körül 
öt lókoponya, melynek csiszolt volta azt vallotta, hogy régóta szolgál szék 
gyanánt. Egy idő múlva gulyához értünk, mely éppen delelt. A számadó 
gulyás nagy tisztességtudással elibénk jött és üdvözölt. Szabad téren szolga
fán a bogrács, a melyben különösen vörös húsból pörkölt készült; a fazékban 
lacsuha, lére eresztve; a tüzelő pedig száraz marhaganéj volt. Kutatásomat 
végezve, a gulyás egészen határozottan kijelentette, hogy étlen-szomjan nem 
bocsát e l ; de kérdezve, bevallotta, hogy a bográcsban készülő hús »igen szép, 
kövér — esett marhából való«.

Hosszú, körülményes és kíméletes magyarázatok után belényugodott, 
hogy csak a kenyeréből ettünk egy harapást. Utinaplóm e része igy végződik: 
»az ember itt ganéjtüzön dögöt főz és lókoponyán ülve költi e l!«

A sziki juhászkarám számadója pedig — a bács — befejéskor rákiál
tott a bojtárra: »hóczi a lufejemet, hadd üjjek rá!«

Megjegyzem azonban, hogy a mióta a dögöt temetik s a koponya fogy
tán van, kukoriczakóróból kötik az ülőkét.

E kitérés után visszamegyek még a bocskorokhoz. A magyar ősi for
májú pásztorbocskor két megkülönböztethető típusnak viseli képét ; az egyik 
elől-hátnl elkerekitett, körül-körül korczba szedve, semmiféle varratot nem 
mutat s ez úgy látszik a legrégibb forma ; a másik típus elől igen, vagy 
kevésbbé hegyes — a XXII-ik táblán 4., 11. és különösen a 6. szám — melynek 
fej- vagy orrvarrata van. A 6-ik számú Csongrád-Mindszent tájáról való és 
sajátosan — pásztorosan — cserzett, inkább kidolgozott irhából való.

Mielőtt hogy most más elemhez mennék át, rövid magyarázatát adom 
a XXII. táblán levő többi tárgynak is, a mint következik:

1. Hortobágyi régi formájú szűrkapocs-szíj, szironyos munkával, két sallanggal 
és vitézkötéssel; a sallang és vitézkötés »sóban kikészített bőrből való«. Az egész 
pásztorkészség már tünőfélben van.

2. Régi formájú juhászkalap, utolsó hírmondó ; kötője egy sor, szíjra varrt Kauzi- 
csiga, a délszak vadnépeinél pénzérték —• Cyprea moneta — Zala-Nagyfaludon padlás
ról került.

3. Szepességi ruthén pásztorbocskor.
13. » » kétlábú gyalogszék, kádföltámasztó.
14. » » parázshordó fa.
15. és 16. Karancsaljai juhász-ivóka.
17. Kiskun rovás.

Erszény és tűziszerszám. A bocskorok után s azokkal jelentőségre nézve 
vetekedve, következnek a magyar pásztorkészségek, a tüziszerszámokkal egye
temben, a melyek a tőrök, aczél, tapló és a késtok révén közvetetlenül; a 
kovakő révén ellenben közvetve kapcsolatosak az ősiséggel.

Az erszénynek nevezett teljes készség a pásztorembernél az, a mi az
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úriembernél a »necessaire« ; minthogy azonban a pásztor a magáét derekáról 
függve viseli, neki az ékessége is, a melyre reápazarolja szépérzetének min
den alkalmatos alakzatát.

A bevégzett, igazán teljes készséget a XXIII. tábla mutatja 1/í-ad nagyság
ban ; került pedig ez Karczag táján, sziki juhásztól. Balról jobbra véve, áll a 
készlet a tőrökből, a kovát és taplót rejtő zacskóból, a késtokból, a két gombbal 
elzárt tükörből és az aczélból; a tartók és tokok gazdagon föl vannak pil
langózva, a pillangócsomók ékes, művészies pásztorkötéssel egybefoglalva; 
a szárszíjak pedig sok kupáncsot, még pedig csontból valót viselnek, a melyek 
díszül is szolgálnak ugyan, de azonkívül gyakorlati rendeltetésük van, a mint 
látni is fogjuk.

A tőrök rendeltetését és jelentőségét már ismerjük. A zacskóban van a 
kova és a tapló, mely vagy az üröm bolyhos virága, vagy legtöbbször a 
gyékény buzogányának bolyhos magva; ritkábban felföldi gombatapló, melyet 
vándorkereskedő, kosaras-tót vagy városi szatócs árul. Az ősi magyar tapló 
mindenesetre a buzogány magva és az ürömvirág.

E kés ez idő szerint már bolti, becsapható bicska; a hortobágyi pásztor
nál, igen gazdagon rezes nyéllel, mely szétjár, úgy, hogy kés és villa kerül 
abból az egy darabból. A tükör rámás, a rámát maga a pásztor faragja; 
akad rajta mélyedés is bajuszpödrőnek. A kova rendesen nagyon nevezetes 
s a ma élő pásztort érdekesen kapcsolja egybe a neolit — kő — korszakkal. 
Ezek a kovák »termés- vagy sziki kova« elnevezés alatt ismeretesek, nagy 
esők után ott helyben szedi őket a pásztor, többnyire juhászember, ki leg
inkább reáér a vizsgálódó ‘»egerésző« nézésre s szentül meg is van róla 
győződve, hogy azok a kovák a szik termékei.

Már pedig ezek a kovák sokszor igen művésziesen kipattogtatott kova- 
nylíhegyek, ugyanilyen kova késpenge- vagy lándzsahegy-töredékei; néha a 
pattintástól eredő kovaszilánkok vagy a nagy kovarögöknek kiformálásra alkal
matlan kis töredékrögei.

A kova. A XXIII. táblán látható egy igen művésziesen kipattogtatott széle
sebb, karneolszerű kovából való nyílhegy, alatta egy hosszabb és keskenyebb- 
kalczedonszerü kovakőből kiformált, talán késhegy; mind a kettő sok egyebek
kel együtt a Nagykunság pásztor-erszényeiből került.

A kupáncs. Hátra vannak még a kupáncsok, melyek rendesen csontból 
valók, csévealakuak, közbevetve egy-egy rézkupáncs vagy más alkalmas 
réztárgy, úgy, a mint a pásztorember itt-ott találja. A csontkupáncsok rend
szerint négyszögletesek, néha a szögletek le vannak szedve; a dísz geo
metrikus s egészben megfelel a népvándorláskorabeli stílusnak, ha ilyenről lehet 
szó. A kupáncsok az ékességen kívül gyakorlati feladattal is bírnak, a meny
nyiben a szárszíjakon szorosan járva, leszorítva lehetetlenné teszik, hogy a. 
zacskó vagy a késtok kinyíljék.

Legújabb időben némely magyar prehisztorikus leletben ily csontcsévék- 
részben igen ékesek, napfényre kerültek s valószínű, hogy a kupáncsok bizto
sitó, szorító ágazatához tartoznak.

Az aczél. Végül néhány szó az aczélról is, mely a XXIII. tábla erszényén
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látható. A forma magyar földön a közönségesek közé tartozik; prehisztorikus 
analógiáját nem ismerem. Tudtom szerint a mai pásztoraczélnak legrégibb 
rokona az a nagy aczél, mely Czegléd városa irattárából egy erszényrészszel 
együtt került, 1723-ból való és szájhagyomány szerint Czegléd város birájának 
hivatalos szerszámja volt, azzal a rendeltetéssel, hogy ha valamely háznál 
kialudt a tűz, ha máskép nem lehetett, a biró tartozott a hivatalos aczéllal 
és kovával az illető ház számára tüzet csiholni.

Hajdú-erszény. Hogy ha most a XXIV. és XXV-ik táblán levő pásztor
készségeket veszszük, ezeknél két dolog tűnik föl. Az első az, hogy a zacskónak 
— a Hajdúságon és a Szoboszló-Hortobágy részen, Puszta-Angyalházán — 
ékessége növekedik, a mennyiben kerek feneket és kerek oldaldíszt kap, mely
nek köre szép színes — vörös-zöld — pásztorfonás, középen gomb vagy 
gombok és ha csak keríthető, türkiszkék zománczczal rakott, a zacskó kupán- 
csa pedig nem csont, sem fém, hanem keskeny szíjból való pásztorkötés, a 
melyre nézve a főváros első magyar szíjgyártója kijelentette, hogy ezt csak 
pásztorok, ritkán magyar kocsisok tudják kötni. A második feltűnő dolog a 
késtok alakja s ennek az alaknak az állandósága. Meg kell jegyezni, hogy a 
tok anyaga homályosan áttetszőre kikészített, vastag marhabőr; a kikészítést 
maguk a pásztorok végzik. A díszítés különféle, néha préselt, igen gyakori a 
keresztbe vagy menedékesen-rovottan barázdás, a mint ezt a XXV-ik tábla 
mutatja. Ha ezekhez még bizonyos, nagyobb késekhez való nagykun tokokat 
veszünk, nem zárkózhatunk el az elől, hogy ezek a tokok alakilag rokonok 
a népvándorlási nyiltartó tegezekkel, vagyis e tegezeknek kicsinyített formái.

Annyi teljesen bizonyos, hogy ezek a magyar pásztorkészségek eddigi 
ismereteink szerint egészen külön és önálló típust alkotnak, melynek talán 
keleten élő, elfogadható analógiáit csak a jövő nyújthatja a néprajz tudomá
nyának. Ez a teljes különállás indított arra, hogy itt több darabot is bemu
tassak. Az magától értetődik, hogy számos a sokkal egyszerűbb forma is ; 
igy zacskó a kova és tapló számára, hozzá az aczél; néha, nem pipás ember
nél, csupán a késtok, különösen abban az esetben, ha a tüzet már gyújtó- 
fával gerjeszti.

Behatóbb vizsgálatnál reájövünk bizonyos megkülönböztető jelekre is, a 
melyek az erszény kupáncsaiban, tokjaiban, azonkívül a dohányzacskóban 
vannak kifejezve. így a juhászember dohányzacskója idétlen báránynak’a bőre ; 
a gulyásé, csikósé morzsolt marhahólyag; a juhász erszénykupáncsa, vagy 
szorító karikája mindig báránycsont, a csikósé szíjból való kötés.

A csikósnál külön dívott a ma már nagyon megritkult porhalyas, idétlen 
csikó bőréből készült zacskó, a melyben a makrapipa elfért; s egyátalában az 
idétlen csikó bőre már zacskókon s a csikós kulacsán is jellemzően szerepel.

Os tűziszerszám De ha az eddig bemutatott erszényeken a tűziszerszám 
érdekesnek mondható, a következő forma bizonyára igen nagy jelentőségű.

A népvándorlási korszakhoz számított leletek között újabban és több
szörösen akadtak sajátságos vasszerszámok, a melyek némileg pápaszemhez 
hasonlítanak s a melyeket az jellemzi, hogy a rozsdásodás összetapasztott 
velők tüzkődarabokat.
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XXV. Hortobágy-hajdúsági készség; Angyalháza puszta (Szoboszló)
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Ezek a vasak és kövek e szerint kétségkívül tüzérszerszámok, vagyis 
aczélok és kovák.

Legelőször Szeged város Somogyi-könyvtárában láttam ilyen tüziszerszám- 
készséget s ott vettem annak hírét, hogy hasonló aczélok a szegedi pásztor- 
ság kezén a legújabb időkig is előfordultak. Azonban minden igyekezet, hogy 
ilyen aczélt megszerezzek, hiábavaló volt.

De figyelmem föl volt költve s én mindenütt reákutattam, a hol csak 
lehetett; sokáig hasztalanul; mig végre 1896. julius 30-án a somogyi Zseli- 
zség felé tartva, Szenna falu táján, tehát már az árpádkori királyi kanászok 
klasszikus területén, egy igen-igen szegényes csürhés tarisznyájából előkerült 
a teljesen klasszikus formájú aczél, a melyet a nem kevésbbé klasszikus 
neolith-nyil- vagy lándzsahegy — itt »ugarkő« név alatt ismerve — mint kova 
érdekesen kiegészített. Ez a lelet azontúl, hogy a törzsökös magyarságot 
közvetetlenül összeköti a vaskorszak régibb keletű prehisztorikus, leleteivel s igy 
azokat megszólaltatja, még azért is kiválóan nevezetes, mert az aczélnakajó 
fogás érdekében szíjjal való fölszerelését is mutatja, tudniillik azt a részt, a 
mely, a földbe kerülve, elpusztult s éppen azért megnehezitette annak a 
megfejtését: miért bírtak azok az ősi aczélok azzal a kettős hajtással? Valami 
különös melléknevet a szennai aczél nem viselt, XXVI. tábla.

Ehhez a megbizonyithatólag ősi formájú aczélhoz legközelebb jár az, a 
mely Puszta-Bojáron magyar juhász tarisznyájából került, — XXVII-ik rajz, az 
alsó, — a melynek csak egyik felén van magasra kanyaritott görbület; a 
jelleg azonban megfelel a szennai formának; az elnevezést illetőleg a juhász 
azt felelte, hogy az bizony »alpári«. Tüzetesebb kérdezősködésre az volt a 
felelet, hogy az alpári azt jelenti, »szegény embernek való«. Tájszólásaink 
az »alpári« szót a silánynyal, szegényessel egyenlő értékűnek mondják ugyan, 
de azért nincs kizárva, hogy az alpárinak bizonyos hagyománybeli vonatko
zása lehet Alpár helységgel is.

A XXVII-ik rajzon — felül — látható aczél Pilinből került; mostkori pásztor- 
aczél, mely az ősitől a czeglédi bíróaczél formájához vezető átmenetnek 
fogadható el.

E helyhez illően a mindenesetre fontos, az összehasonlító kutatásra 
kiválóan alkalmas készségek és tüziszerszámok le vannak tárgyalva.

Túrkeve város táblája.

Már reáutaltam némely dolgokra az ecsegi kontyos kunyhó tárgyalásá
nál, úgy a bocskorokénál is, olyanokra, a melyek a Nagykunság pásztor- 
ságától eredve, az ősiség szempontjából kiválóbb figyelmet érdemelnek. Ám 
Túrkevéről a kiállított és teljesen fölszerelt kontyos kunyhón és számadó 
gulyásán kívül, mely utóbbinak képmása a pásztoréletről szóló részben lát
ható, még különben is az eredetibb és ősi vonatkozású, részben már kiveszett 
tárgyak gyűjteménye telt, melynek összeszerzésén polgárok és pásztorok 
vetekedtek.
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Ezt á gyűjteményt külön összeállításában sokan érdeklődve szemlélték; 
tüzetesebb magyarázata im itt a XXVIII. tábla alapján következik.

Legnagyobb tárgya a kún nyeregszerszám, gazdag sallangozásával, réz
kengyelével — magyarán »réz kengyelvas« — a nyeregkápán, ismét magya
rán »réz körösztvasával«. A kantárnak mindkét oldalán a sallang bokrosán 
függ alá, s ezt a kún kantárt az jellemzi, hogy nincs homlokszíja. A kantár 
tészei az, »óradzó« — orrszíj — a pofaszíj és az »álladzó« — állszíj. A nyereg-

XXVI. Szennai, régi formájú aczél és a kovája.

kápa oldalán van a »bottartó karika«, a melybe a bunkósbot bejár és bejárt 
a legegyszerűbb csikós nyergen is hajdanában. A szilaj ménesek, de a gulyák 
terelését is régentén lóhátról végezték a csikósok és gulyások, még pedig a 
bunkósbot elhajintásával; a ménes, gulya látva a röpülő botot, ahhoz képest 
vágtatva kanyarodott ide vagy oda; a nyeregkápának ellenkező oldalán és 
ismét karikában volt a gajló — 32. szám — hosszú nyélén köpüsen meg
erősített hurokszerü vas, a melynek az a különös rendeltetése volt, hogy a 
csikós az elhajintott terelőbotot a földről s még inkább a rét vize színéről
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fölszedhette, a nélkül, hogy a lóról leszállott volna. A bemutatott gajló a 
Nagykunság túrkevei részén az utolsó hírmondó. Ma ott a régi értelemben 
vett szilaj ménesről és gulyáról már szó sincsen, s a kezes ménes és gulya 
tereléséhez elegendő a »nehéz ustor«, közszólás szerint karikás »konditása«, 
a székelység az ustorpattogtatást -»rittyentésnek« mondja. A nyereg mellett 
lefelé haladva és jobbra-balra véve 8—9. alatt vannak a készségek, 10—11. 
alatt az egy darabból faragott, több tagozatú, csörgő kutyakolonczok, melyek 
arra valók, hogy a kutya a fölkelő vad után tova ne iramodhasson.

A 14—15. szám alatti két csoport szerfölött nevezetes. Hat pár evő
szerszám, kanál és villa a kanalas gém csőrének felső — kanál — és alsó 
— villa — kávájából készülve ; az előbbi csak kásának, az utóbbi húsféléknek 
való. Az ecsegi pásztorkunyhónak ez az eredeti evőszerszám-készsége az 
utolsó ezen a vidéken, mert a rét kiszáradt s ennek eltűnésével elmaradtak 
a vizi szárnyasok, ezek között a régentén telepszámra itt költő kanalasgémség 
is. Ezeknek a telepeknek falu, tehát gémfalu, kócsagfalu, kanalasfalu stb. 
volt a népies és pásztorneve. Az ősihez ragaszkodó mai ecsegi pásztor most 
a Berettyó mentéről, a Sárrétről keríti nádját és kanalasgémjét, hogy nád és 
gém evőszerszámját kiteremtse. Karczagon a gémkanálnak már csak egy 
töredéke, mellette azonban az a teljesen biztos hír maradt fönn, hogy a nagy 
rétség idejében, a mikor ott még a gödény is telepszámra költött, e madár 
csőrének felső kávájából készült a nagy kásameritő kanál; hogyan és miké
pen ? ezt már eldönteni nem lehet, mert a pásztorság vénei között nem akadt 
már egy sem, a ki az elkészítés módját ismerte volna.

A 18. szám alatt, de a 15. csoportba is belévegyitve, látható az eredeti 
kún török, 20. alatt a túzoktollból való tűtartó, 21. alatt a sárvágó — fakés — 
22 alatt a kunyhókorczba szolgáló peczek; 26—27. alatt a püspökpálczához 
hasonló, vasból való, régi kásakavaró, 29. alatt régi kún bőrtörő, mely a 
száraz nyersbőrnek lágyitására való volt; a kampóközben keresztbe egy 
tompa késpenge volt, a melyen a bőrt húzgálták, maga a szerszám a mester* 
gerendán függött.

A 24. és 25. alatt, a czímertáblától jobbra-balra csoportosított apró tár* 
gyak gyűjteménye a kúnsági »bárányszoktatókat« mutatja. Apró faragványok 
ezek, a melyek párosak, a párfelek pedig kétfélék : kisebbek és nagyobbak.

Ez a gyűjtemény a Nagykunság túrkevei részén az utolsó s itt ezek a 
bárányszoktatók, külön-külön madzagokra kötve, arra szolgáltak, hogy bárány- 
elléskor a nagyobb párfelet az anj^ajuhra, a kisebbet a bárányra kötötte a 
számadó juhász, azért, hogy biztosan fölismerje, melyik bárány melyik anyajuh
hoz tartozik ; de ezek a jegyek csak három napig maradhattak az állatokon, mert 
ez alatt az idő alatt a juhász tartozott már jegy nélkül is fölismerni a bárányt 
s hovatartozását. Ezek a jegyek azért is becsesek, mert mindig az illető 
vidék számos házieszközének s egyéb szerszámnak kicsinyített, de tipikus 
képét viselték, és a hol megvannak, őrizték meg. A túrkevei bárányrovás 
készségben megvoltak többek között a szénvonó, a sulyok, a furkó, az ásó,, 
a lámpás, a borona, a fokos, a juhászkampó, a kulacs, a gereben, abárd,. 
á pisztoly stb.
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A íúrkevei gyűjtemény most már azzal a megjegyzéssel, hogy a czímer. 
kép alatt kovácsolt, tüskés kutyaörv látható, le van tárgyalva, minthogy 
azonban, a »bárányszoktatók«, még pedig »bárányrovás« néven Somogybán 
és Zalában még meglehetősen gyakran akadtak, talán jó lesz ezeket is egy 
füst alatt itt letárgyalni.

Bárányrovás. A somogyi és zalai bárányrovás alakilag megegyezik a 
nagykúnságival, feladat szerint azonban némileg eltér, a mire már a »rovás« 
is reáutal. Itt t. i. a pásztor ellés idején az éjszakában ellett bárányra és

XXVII. Pilinyi és puszta-bojári pásztoraczél.

anyjára azért kötötte a páros jegyet, hogy reggel az egy éjen át ellett bárá
nyokról, vagyis a szaporodásról számot adhasson s lehetővé tegye, hogy .a 
gazdatiszt a szaporulatot biztosan jegyzékbe vehesse.

A XXIX. tábla egy Díszeiből való készséget tüntet föl, mely különösen gaz
dag és Zalamegyére nézve kiválóan jellemző is. A sorozatba foglalt baltának a 
formája, mely a XXX-ik tábla 15. számának felel meg, nyomban megmondja, 
hogy a rovás zalai.
M a t l b k o v it s  : M agyarország az ezredik évben. V. 46
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Lapp rovás. Az ezekhez illő analógia szerintem nem az amulettekben 
található, a mint ezt a gyűjteménynek egyik külföldi ismertetője — Bartels 
Berlinben — találta, hanem inkább az európai lappoknál, s valószínűleg észak

i -

keleti Ázsia más tarándszarvast tartó népeinél is szokásos jegyrendszer, a mely- 
lyel 1888-ban Norvégia északi végvidékére — Finnmarken — tett utazásom 
alkalmával ismerkedtem meg s a mely igy alakul:
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A lapp gazda annyi lapos, mindkét végen szarvasfülszerűen hegyezett fácskát 
készít, a hány tarándszarvasa van ; erre minden egyes szarvas mindkét fülén 
különböző behasitásokot és kimetszéseket végez s ezeket a fácskákon híven 
utánozza. Ha szarvasa eltévedve, más nyájba vegyül, vagy ha elhajtják: a fácska 
segítségével biztosan reáismerhet. Most ez a rendszer a norvég részekben 
hatóság előtt is bizonyító erővel bir, a mennyiben a lapp gazda jegyeinek 
egyik másolatát magánál tartja, az eredeti gyűjteményt ellenben a norvég 
»Lensmand«-nál teszi le, ki peres ügyben ezen az alapon dönt. A Lensmand 
minden fácskára rávezeti a birtokos nevét.

Ma a bárányrovások már eltűnőiéiben vannak. Ekéskor a felügyelő juhász 
olajfestékkel jegyezi össze az anyajuhot bárányfiával és a többi nyilvántartás 
is a népoktatás terjedésével, minden ősinek rohamos kiirtása mellett, köny
vecskével és czédulával történik.

A balták táblája.

A gyűjteményes táblák között kiváló rangot követelhet magának azt, 
a mely az alkalmi gyűjtés során szerzett pásztorbaltákat egyesítette.

Tudnunk kell, hogy itt nem a favágó-, vagy bár pásztoripari használatra 
alkalmas szerszámfejszékről, hanem azokról a baltákról van szó, a melyeket 
a pásztorember fegyverül használ, a melyekre igen rátartós s a melyeknek 
formái vidékenként mások és mások; az adott vidékeken azonban mindig egy
formák. A pásztorbaltáknak fegyverül való használatát semmi sem jellemzi 
élesebben, mint az, hogy a somogyi kanászbalta hatósági tilalom alatt áll, s 
hogy az elnyomatás korszakában is ez és a borsod-mátrai kondásbalta 
hasonló sorsban részesült.

A mi pedig a magyarság baltáinak értékét az ősiség szempontjából külön 
is fontossá teszi, ez az a körülmény, hogy bizonyos magyar baltaforma, tipusz 
szerint megfelel a fémkor legeléjének, t. i. a vörösréz-korszaknak.

A magyarázat a XXX-ik táblához van kötve s a következő.
A tábla egyéb járulékait előrebocsátva, ezek a következők : 2. alatt van 

egy ékes ólmozásu pásztorbot, borsodi forma; 17. és 18. alatt van két gazdag 
sorozatú bárányrovás Mernye — Somogy — tájáról; 19. alatt rovás, 20. és 
21. alatt palóka vagy libiczk Kecskemét és Szeged tájáról.

Most pedig következnek a balták. Itt 3 alatt látható a Mátrából való, 
talán utolsó és teljesen eredeti formájú kondásbalta, — került Ivádon — melynek 
borsodi társai 4. és 6. alatt láthatók; rokona a gömöri 5-ik számú.

Ezeket a fegyverül használt baltákat a hosszú, négyszögü fok s a széles 
élnek felső sarokban való kirúgása jellemzi. A régi kondásság ezeket a baltákat 
mindig a balvállon viselte s a szűrnek ezen a helyen való rongyossága vagy 
foltos volta mindig rávalott a kondásra. Még a negyvenes években is akadt 
akárhány kondás, a ki 25—30 lépésnyi távolságból föltétien biztossággal és 
úgy sújtotta a disznót fültövön, hogy a balta élének kirugó sarka vágódott 
be s az állat menten összerogyott, — Sújtott bizony ember felé is.
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Ennek a jellemző formának gömöri változata — 5. — átvezet a tót pász
torok kezén található, »valaskákhoz« 13., 14. és 16., melyeknél a rezes díszítés, 
úgy a nyélén, mint a baltán is uralkodó; a formát azonban nem lehet tótnak 
mondani, minthogy a jelleg nagyban és egészben a mátrai tipusznak felel 
meg, csak a fok alakul át.

Ezeket igen messze felülmúlja a somogyi és zalagöcséji egészen, sajátos 
és különálló baltatipusz, melynek elterjedési határait nem ismerjük egész 
pontossággal, a melynek már elhanyatló formája azonban Zala némely más 
részében található, nevezetesen Díszei táján. Ebben az elváltozásban a leg
tipikusabb Zala-Apátiban az a betyárbalta, a melylyel a negyvenes években 
a futóbetyárok egy birtokost támadtak meg. Ezt az elhanyatló formát mutatja 
— nem egészen jellemzően — a Díszeiről való 15-ik szám.

Ősi forma. A mi itt valóságos és az ősiségnek első — vörösréz — 
fémkorszakáig visszamenő típus, az a 7., 8., 9., 10., 11., 12. számú Somogyból 
és Zala göcseji részéből, Nova tájáról, származó sorozat, melyet a szinte 
elenyésző, igen csekély terjedelmű fok, a felső rész íves emelkedése, a rend
kívül széles él, rfiely a balta új korában kissé homorú és az él felső sarkának 
előrerugó volta jellemez. Nem kevésbbé nevezetes az, hogy a kerek lyuk, 
mely a nyél befogadására szolgál, az egész területen egyforma, úgy, hogy a 
nyeleket faragó pásztor látatlanban is eltalálja a vastagságot, illetőleg a kovács 
a bőséget.

Ennek a tisztán fegyverül használt kanászbaltának vörösrézkori meg
felelője a 22-ik szám alatt látható. Ezek az őskori rézbalták nálunk a Dunántúl 
kerülnek napfényre, elterjedésük pedig az eddigi ismeretek szerint északkeleti 
irányban Szibériáig követhető. A magyar földön talált példányoknál a nyélnek 
való lyuk bősége megfelel a mai somogyi baltáénak; a fok hiánya, az íves 
emelkedés és az él felső sarkának előtolulása világosan észrevehető.

Különösen a somogyi kanászság roppant rátartós erre a fegyverre, 
melyet minden tilalommal daczolva tartogat, dugdos. A rangosnak nyelét 
kifényesíti s szépérzékének legváltozatosabb szüleményeivel, mint ember- és 
állatalakokkal, díszitménj^ekkel szinte beborítja s akadnak a baltanyelek között 
valóságos remekek; ezek között különösen azok, a melyeken a legtipikusabb, 
messze az ősiségbe vágó ornamentum, az u. n. cziczkafarok van rendkívül 
biztos, egymásból kelő alakzatokban a nyélén végig, vagy bizonyos szakaszok 
szerint kifejtve. Az ékesség akkor tetőzött, a mikor hires betyárok és kanászok 
számára oly balták készültek, a melyeknek oldalába egy ezüstforint nagyságú 
tükör volt beeresztve. A betyár a szabad ég alatt a gyepbe tűzte le tükrös 
baltáját, kivette polychrom ékességü, mesterségesen záró borotvatokját, a 
melylyel majd megismerkedünk, és igy borotválkozott meg az isten szabad 
ege alatt.

És most egy rövid átmenettel számolva, egy lényegesen más részhez, 
a pásztorok művészetéhez közeledünk.

Vegyesek. Az átmenet tárgyalása a XXXI-ik táblához van kötve. 
Legfelül látható egy hatos fogas, fogai csizmák, kétfelől egy-egy jól stilizált 
kosfej; a két tartó pedig csodálatosan hasonlít valamely délszaki, még ma is
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a kőkorban élő vainép bálványalakjához. Már pedig ez zalai juhászembernek 
— Baksának — a faragványa, ki, mint mondta, teljes világéletében »a maga 
eszitül«- faragott. A németek nagy ethnografusa, Bastian, az ilyen eszme-

XXXI. Vegyes^pásztor-íargyak.

találkozást »népek gondolatának« — Völkergedanke — mondja. Mindarra, a m 
kos, kutya és magaszőrü ember, hozzá az ornamentika különböző nemére 
nézve is, a zalai embernek rendkívül kifejlett formaérzéke van ; ennek tanú-
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jeleit majd még közelebbről is megismerjük. A kosfejnél maradva, Bak mellett, 
a Széchényi-máj or juhaklának minden kapu-kitámasztó oszlopa, kosfejbe 
végződött, a minő táblánkon a fogas alatt látható. Béresfaragás ez, oly biztos 
formaérzékkel, hogy művész sem vázolhatná jobban ; a szürkére kilugzott, 
összevissza repedezett tölgyfa, melyből a fej készült, még emelte a szurtos 
fejű merinő élő kossal való hasonlatosságot.

A kuláva. Az a kampó forma, vaspántos és csörgő karikákkal felszerelt 
szerszám, a Kárpát alatt bizonyos völgyekben ostor és bot helyett csorda
terelő szerszám. Csörgetésére szaporábban mozog a csorda, az elhajintással 
tetszés szerint terelhető. A Gölnitz völgyén végig megvan; Liptóban Vazsecz 
faluig terjed; Gömörben Nagy-Rőcze táján elhanyatlik. Hogy hol van a keleti 
határa, ma még ismeretlen; és merőben nyílt kérdés, vájjon mi jelentősége 
lehet e szigetségszerű előfordulásnak ? A szerszám neve tó t: »Kulava«, a mi 
különben mankót is jelent.

A búcsúm. A kulava alatt van az embermagasságu, öble táján majdnem 
csombvastagságu Búcsúm; végigabroncsozva s oly beégetett czifraságokkal, 
a melyek legélénkebben emlékeztetnek a norvég faedények és dobozok díszí
tésére ; ez Alsó-Fehérmegye havasain oly juhászok kezén van, a kik meg- 
bizonyithatólag, sohasem hagyták el hegyi falujok határát. A kürt hangja 
harangszerüen zengve-búgó, messze hallható. A kürt alatt a szintén közel 
embermagasságu és karvastagságu Gyetva vidéki fu j ora-sip, melynek három 
hanglika van s a melyet csak vendégcsövön át lehet megfújni. E hatalmas 
hangszerek között akadnak nagyon ékesek, rablóhistóriák képével borítottak. 
A hang mély, remekül méla csengésű ; de kurjantó is adható. A tótság kezén 
van, de vájjon tót-e ?

A hagyomány a tótságtól merőben elütő Gj^etvaiakat Mátyás király fekete 
seregének telepesei gj^anánt tünteti föl. II. Rákóczy Ferencznek vadvitézségü 
huszárjai voltak. A helyszínén végzett futólagos kutatás ennyit szolgáltatott: 
a föltétlenül tót családnevek, m int: Drdol, Vrto, Krkoska között kevés magyar 
akad, mint: Gonda, Szarvas, Balázs; a határnevek közt sok vonatkozik a 
törökre: Turek, turecki vrsok, pod tureckim vrskom; néhány a németre, 
m int: Nemecka, Nemec, za Nemecku. A néphit itt vereti meg a törököt , ille
tőleg a németet. Sok vonatkozik a királyra, mint Kral, Kralova hóra, Kralova 
pastva =  király, király erdeje, király legelője. Egy forrás neve Matiaska, a 
hagyomány szerint Mátyás király forrása. A fujora megfelel a somogyi furug- 
lvának; a többi nyelvészeti föladat.

Á fujora alatt a kun gángó, ezalatt két tőrök.

P á s z t o r m ü v é s z e t .
Hangszerek és egyebek.

Magyarország pásztorságának — átalában véve — megvan a maga teljes 
képzőművészete. Előadó művészete a pásztordal és a misztérium. A dal, melynek 
zenéje az emberi hang, kifejező eleme a szó és annak értelme, ritmusával és 
zenei elemével is fest és hat. A hangszeren gyakorolt zene a magyar pásztor
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embernél sohasem kísérője a dalnak; az teljesen külön áll, hatás tekintetében 
teljesen önmagára támaszkodik.

A misztérium megfelel a színi előadásnak, de nem sajátos fejleménye a

XXXII. Magyar pásztor-cziterák.

pásztor elmének vagy léleknek; eredete a kereszténységben gyökerezik, tehát 
nem nemzeti a szó szoros értelmében véve, noha bizonyos járulékai nemzeti 
szint ölthetnek. A mi most már a hangszeren űzött zenét illeti, Magyarország
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egész területét véve a Deliblat pásztorának hihetetlen egyszerűségű, nádsip- 
szerü, dedudaszavu, hangzó öble szerint pedig a sáritökhöz kötött hangszerétől, 
a nagy, három méter hosszú máramarosi kürtig, az embermagasságu fuj érától 
a gödény szárnycsontjából készült kicsiny csonttilinkóig, kürtökön és sípokon 
át minden kigondolható pásztor fuvóhangszer megvan, a melyekhez a duda 
is sorakozik. A húros hangszerek közül megvan citera elnevezés alatt a leg
egyszerűbb formától a sorozat oly ékes és nemes alakzatig a lant, a mely 
művészi fölfogásra vall, beleértve á zenei átmeneteket is.

A zenei rész tárgyalására — fájdalom — nem vagyok alkalmas s ez 
nem is tartozik szorosan véve irányomhoz; de már a tárgyi és szerkezeti 
rész, az utóbbi kivált ősi vonatkozásaiban, nagyon is ide tártozik. Megkísérlem.

A czitera. Az utolsót elsőnek téve, a cziterának nagy elterjedése v an ; 
az alak szerint legfejlettebb, majdnem hárfaszerü forma, magyar pásztorok 
kezén, túl a Dunán, nevezetesen Somogybán, található. A XXXII-ik táblán bal- 
felől álló, hárfaszerü és igen nemes formájú czitera 24 húrra van berendezve 
és Szántódon — a Balaton partján — készülve, juhászember kezeműve; 
különben Vadé-puszta kanászbojtárjának tulajdona volt, ki bizony nehezen vált 
meg tőle. A készítő nemcsak az alakadásban, hanem a festésben is mester
nek bizonyult, a mennyiben a szép, támasztó oszlopot és a hangárasztó 
lyukak keretét a bronz patinájához oly hasonló színnel festette be, hogy 
csak a tapintás győzött meg ezeknek favoltáról. A húrok aczélból való 
boltiak. A pásztor nem játszik e hangszeren, hanem pengeti, még pedig lúd
vagy pulykatollal. A nótát a hanglajtorja fölött végigfutó három húr adja, 
úgy, hogy a játszó balkezével és lúdtollal nyomja le a hanglajtorjára a nótát 
vivő húrokat, jobbkezével pedig ide-vissza végigpenget az összes húrokon.

A hangolást nem ismerem. Megjegyzendő, hogy a czitera nyak és has
alkotta sarokban faggyú van, a melylyel a játszó a jártató tollat időről-időre 
síkossá teszi. Innen származhatott a fagygyúzás.

A keskeny czitera-alak alföldi, Szeged felső tanyájáról való. Teljesen 
felhúrozva 20 húrt számlál, mely közül három a nótás. Ennek a formának 
három kicsiny hangárasztó lyuka van. Mindkét alaknál egészen különös az, 
hogy a leghosszabb — basszus — húrokon túl, külön csoportokban rövidebb 
és vékony húrok következnek.

A hangolás megállapítása igen fontos, mert némileg a finn »Kanteléhez« 
is lesz viszonyítható; noha az utóbbinak nincsen hanglajtorjája s a húrok a 
maguk összességében bizonyos akkordra hangolva, ének-kíséretül szolgálnak. 
Nagyban és egészben a hazai cziteraformák a tiroli- és stíriaiakhoz hasonlí
tanak s a jövőben eldöntendő kérdés az, vájjon a két forma vegyesen, vagy 
külön-külön területhez kötve fordul-e elő ?

Kígyós bot. Mielőtt, hogy a magyar fúvóhangszer pásztorformáira tér
nék s ezeknek rendszerét a következő XXXIII—V-ik táblák alapján kifejteném, 
közbe kell vetnem azt a három tárgyat, a mely a három pásztorsípon kívül 
a XXXII-ik táblán foglal helyet.

A két kampós bot a juhász-műfaragás remeke, a készítés vidéke Zala; 
a jobboldali kígyós boté Göcsej. Ezeken a botokon az igen finom formaérzék
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XXXIII. Síp, bot és kábák.
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a kivitel biztosságával és tisztaságával párosul, a kigyó pedig sohasem hiány
zik s oly pontos megfigyelést árul el, hogy a siklót — Tropidonotus — a 
kurtakigyótól — Anguis — biztosan meg lehet különböztetni. A kigyó pik- 
kelyzete, különösen a has lemezei, a baloldali bot — Zala — kígyóján mes- 
terileg vannak adva. A jobboldali bot kígyója éppen megragadja a békát. 
A díszítésül használt növényzet, csak igen kis mértékben stilizálva, Ulmus és 
Carpinus; a »rózsák« a Chrysanthenum vagy a Chamomilla virágjától köl
csönözik alakjukat.

Úri házba bepillantva, ezek a faragó pásztorok egy pillantással »nézik 
le« ezt vagy azt a részletet; az oszlopokról az Acanthust, a bojtozatokat s. t. e. f. 
és azonnal másolják.

A legfelül látható kis, jóökölnyi kabaktök, sokszor a tipikus és szép 
cziczkafarok-ékitménynyel és alakokkal díszítve, nem szeszes italnak, hanem 
a Somogy vizszegény vidékein »egy ital víznek való«.

A pásztorsipok.

A magyar pásztorsipok furuglyákra és tilinkókra oszlanak s ez idő sze
rint, úgy látszik, ezekben Somogy jár elől, minthogy a magyarság más 
vidékein megszólaló tilinkók Gömör kosárfonó és esztergályozó tótságának 
készítményei, mely az országban szerte kalandozva, a pásztorok között is 
elterjeszti tisztán szóló és jól hangolt tilinkóit. így az igazi magyar pásztor 
készítette tilinkó nem egy területről végkép eltűnik.

Somogybán a »hosszi furuglya« — XXXIII-ik tábla, középső alak — mellett 
a tilinkó dívik — ugyanott a baloldali legkisebb alak. A hosszi-furuglya két 
csoportban öt hanglyukkal bir; a tilinkó hattal, mely mind egyforma távolság
ban áll egymástól. A jobboldali tilinkó, mely arabeszkszerü díszt mutat, tót 
és két csoportba osztott hat lyukkal bir.

Ezeket a hangszereket vizsgálva, föltűnik, hogy azok, ha egy készítőtől 
valók, hang szerint mind egyformák, ha kettőtől valók a hang jellegére nézve, 
mondhatni a diapázonban eltérnek egymástól. Akadnak azonban ezek között 
a hangszerek között valóságos remekek, nemcsak az egész hangok skálája, 
hanem a félhangok és a flageolett tekintetében is. Ezek a hat hanglyukkal 
biró tilinkókról állanak; az ötlyukú hosszi furuglya saját skálával bir s a játszó 
közbe-közbe még belé is dünnyög.

Sípbeosztás. A kérdés most már úgy alakul: vájjon hogyan osztja be 
a tilinkókészitő a lyukakat, hogyan határozza meg a tilinkó, illetőleg furuglya 
hosszát ? Vájjon valami hagyományos mérték áll e rendelkezésére, nevezetesen 
ott, a hol — mint az esztergályozó tótok között — a készítés népipari 
alakot öltött?

A megfejtés nem volt könnyű, mert a készítők, igen érthető okoknál 
fogva, titkolódznak; féltik keresetüket. A somogyi Zselisségbe, a magyar kanász- 
ságnak az Árpádkor óta is klasszikus e területének Ropoly pusztájára kellett 
elmennem, a mig akadtam oly magyar tilinkófaragó kanászra, — Lukács
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uramra — a ki értelmesen és nyíltan megmagyarázta a dolgot, mert tisztán 
felfogta kutatásom okát és czélját.

A .beosztás és mindennek mértéke az emberi kéz, tehát az emberiségnek

XXXIV. Sípok fölmérése.

minden bizonynyal legősibb mértéke, hozzá a könyök, láb, sing, arasz mellett 
a legérzékenyebb is, mert kisebb részekre bontható.

A somogyi tilinkó és furuglya mértékrendszerét a XXXIV-ik tábla magya
rázza meg.

Már a futólagos szemle is rátanit, hogy az ököl, az oldalt kifeszitett
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hüvelykujjal és kombinálva az egy és több újjal, szerepel a hosszúság és 
bizonyos hanglyukak helyének meghatározásánál; a sípoló és hanglyukakra 
nézve pedig az ujjak szélessége a mértékadó.

A somogy-ropolyi tilinkó, a mint a XXXIV. tábla legfelsőbb rajza mutatja, 
kétökölnyi hosszú és a hol a két kinyújtott hüvelykujj összeér, ott van 
a hanglyukaknak lefetsőbbje. E legfelsőbb lyuktól s a sipoló lyukkal vagy 
fúvóvéggel ellenkező irányban haladva, a többi hanglyuk egy-egy mutatóujjnyi 
távolságban áll egymástól; a mutató föltevését úgy értve, hogy a körmös 
begye érje a sípot, a mint ezt a második rajz mutatja is.

Ebből aztán az is tisztára kivehető, miért különbözik a diapázon a külön
böző mesterek hangszerein ? Ha kisebb a mester, kisebb az ökle és keskenyebb 
az ujja, ekkor a diapason .magasabb és ellenkező esetben mélyebb.

A hosszi-furuglya kimérése már szövevényesebb s ezt a XXXIV. táblán 
felükül értve a harmadik rajz vezeti be, mely a hosszúságnak és a két hanglyuk- 
csoport határlyukainak meghatározását magyarázza. A mérés a hangzó végtől 
a fúvóvég felé történik s a furuglya egész hossza, átfogással mérve, öt ökölnyi 
és négy ujjnyi.

Alulról véve, a hol a két első ököl hüvelykujja összeér, van a legalsó 
hanglyuk, a hol pedig a második ököl végződik, ott van a legfelső hanglyuk. 
A legfelső hanglyuktól a hangzó vég felé értve, egy hüvelyknyi szélességre áll 
a felső lyukcsoport többi — két — lyuka; az alsó csoport második lyuka 
a legalsóbbtól két ujjnyi távolságra esik, a mint ezt a negyedik rajz magya
rázza. Végül a sipoló lyuk — a legalsóbb rajz — a fúvóvégtől egy mutató
ujjnyira van kivésve.

iMinthogy a hosszi-furuglya éppen hosszúságánál fogva csak kinyújtott 
jobb karral játszható, az alsó lyukcsoport két lyuka közül a felsőt a mutatóujj 
nem foghatja be körmös begyével, hanem csak a középsővel, holott a közép- 
ujja a legalsóbb hanglyukat körmös begyével, tehát rendesen fogja be, 
a mint mindkét kéz állását és fogását a XXXIV. tábla világosan magyarázza.

A faragó, fonó és díszítő pásztorművészetről.

A magyar pásztorművészetnek tagadhatatlan nagy fontossága sokkal 
behatóbb, minden részletre és elemre kiterjedő kutatást és alapos, széleskörű 
összehasonlítást követel, mint a mennyit az arasznyi idő alatt végrehajtott 
alkalmi, tehát bizonyos fokig felszínes kutatás végezhetett.

Nemcsak e művészet fejlettségi foka és sajátossága, hanem sokszorosan 
vitás volta is, a melyet a magyarság ellenségei nagy makacssággal és szünet 
nélkül fölújitanak, alapos eljárást, tehát külön könyvet kér, a melyet ma még 
kiteremteni nem lehet, a mely azonban magyar föladat. Úgy a tudomány, 
mint önmagunk iránti kötelességből határozottan az.

A mit itt, hol a kiadvány természeténél fogva bizonyos határokat tiszte
letben kell tartanom, adhatok, az csak némi kidomboritása akar lenni annak, 
a mit az a néhány bevezető szó magában foglal. A mit pedig igy adok, az
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mégis csak picziny töredéke annak, a mit adhatnék s a mi, a kutatásnak mai 
állásánál fogva is fölbátoriihatna, — mondhatnám — följogosítana annak a 
kimondására, hogy úgy, a mint a magyarság mai helyén egyedül, fajrokonok

XXXV. A hosszi furuglya fogása.

nélkül áll; a mint ez a különállás nyelvében, szemlélődésében, szokásában, 
természetes hajlamainak összességében, tehát felfogásában és a szellemi élete 
sajátosságában minden kétséget kizáró módon megállapítható, úgy áll népies 
és pásztorművészetében is, melynek világos magyar sajátosságai mellett éppen
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annyi az átvett elem, mint a mennyi bármely más népnél, a mely fejlődése 
menetében más népekkel • érintkezett.

Az átvétel mindenütt kölcsönös.
A feladat az, hogy a sajátost a kölcsönvettől elválasztva, kimutassuk; 

és csak ekkor vonjuk le a végső következtetést.
A nehéz vagy karikásostorok. A birtokomban levő, minden kétséget 

kizáróan magyar karikások, korszerint egy teljes századot — 1794—1895 — 
ölelnek fel; valóságos műremekek úgy faragásra, ólmozásra, rézzel való 
kiverésre, mint fonásra nézve is.

A XXXVI-ik táblán bemutatott négy karikásostorban meglehetősen tetőz az 
e nemű pásztorművészet, még pedig úgy a nyél ékessége, mint az ostor fonása 
tekintetében. E karikások negyednagyságban vannak adva s a páratlanul hű 
rajz Nécsey István kezét dicséri.

Eltekintve a díszítéstől és fonástól, e karikások magyar volta mellett 
első sorban a megerősítési mód bizonyít, mely a nyél végén álló kengyel 
révén történik, tehát nem a nyélre való reáhurkolással, a mi e fajta ostoroknál 
mindig német vagy szláv eredetre vall. Ehhez képest a magyar karikáson 
mindig vagy karikákból, vagy szíjból alkotott forgó is van jelen, hogy a 
kötést az ostor forgatása és a konditás ne lazítsa. A magyar karikáson végül 
a legegyszerűbb ostortő is vagy föl van rojtozva vagy pillangózva, holott 
a tót ostoron a telektől hosszú, a végükön bojtos szijszárak csüngenek alá. 
A mi pedig még ennél is fontosabb, a magyar karikásnak mesterszó-készsége 
teljes, ez pedig mindig ősi eredetre vall.

A karikás nyelének van fogó- és kötővége, telke, forgója; az ostornak 
van ostortöve, ostora, csapója, ostorhegye vagy suhogója, a mely kondit. Az 
ostor fonata, ha egyszerű, akkor nyolczágú, az apró fonás tizenkétágu, 
ennek neve kukoriczaszem; a legmesterségesebb a kígyókat-fonás, mely 16— 
18—24 ágú is.

Hogy az ostorrészt letárgyalhassam, a XXXVI. táblán balfelől az első, leme
zes díszítésű karikásnak ostora 24-es kigyóhát-fonás, Csákó pusztáról való 
csíkósmunka; a következő karikásé 16 ágú ugyancsak kigyóhát ugyanonnan; 
a harmadik igen finom 12-es kukoriczaszem; végül a pikkelyes nyelű karikás 
ostora egyszerű nyolczágu fonás, zalai — Ollár — kondásmunka, mely ostor
nak még az is sajátossága, hogy ostoröve — az ostor vastag vége és a 
nyél közötti részt értve ez alatt — négytagozatu; a négy tag egy-egy kari
kával van egybefüzve.

A somogyi »czimeres« — rangos karikás, szintén többtagozatu ostor
övvel bir s azonkívül ostorának belső teste selyemkendő; — ifjú bojtár a 
szeretőjétől kapja.

Ez az ostor költészete.
A magyar nyelekről átalában ennyi: a legegyszerűbb is, melyen semmi 

a faragott dísz, legalább sajátos kötésű vitézkötéssel van ékesítve, a fogóvégen 
pedig megvan a czifrán csipkézett és lyukasztott sallangszerü karszij, a mely- 
lyel az ostor kézcsuklójára fűzhető. Ezek a pásztorkötések pontos elemzést 
követelnek, mert annyira sajátosak, hogy iparilag nem is alkalmazhatók, sok
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munkával járnak. A súly azonban abban rejlik, hogy ezek a kötésmódok 
mindig.ősi eredetűek s igy összehasonlításra kiválóan alkalmatosak; éppen 
olyanok, mint a halászbog, melyet halászaink keze ma is éppen úgy köti, 
mint a hogyan kötötte a czölöpépitmények egykori lakója.

Hogyha már most a XXXVI. táblán a nyeleket veszszük, úg}r azokon a 
díszítésnek következő elemei vannak : faragás, ólmozás, szögecselés és lemez- 
ékités.

A nyeleken a legszebb, legstilszerübb részek mindig azok, a hol a 
pásztor szabadon »a maga eszitül« alkotott; ellenben azok a részek, a hol 
bizonyos szimbólumok vannak belevonva, nélkülözik a stilszerüséget, halmo- 
zottak és nyugtalanok. A balfelől álló első, lemezdíszitésü nyél 1880-ból való 
s a tihanyi apátság számadó kanászának, Kovácsnak, készítette Szoládon 
Szoládi József juhászember. Közbevetem, hogy ez a somogyi Szolád község 
az ősiség tekintetében még nyelvileg is nevezetesnek mutatkozik; onnan való 
a XXXII. táblán bemutatott szép cziterais. Ez a nyél remek beosztású s kivévén 
a fogórészt, mely rakva van szimbólummal: kezdőbetűvel, húsvéti zászlós 
báránnyal, kanászbaltával és a »Jesus Homo Salvator« jegygyei, teljesen stilszerü.

A nyolczszögü, szépen karcsú, lemezes oszloprészen kívül, a felső, a 
középső tagozat és a fogóvég alsó befejezése lóherelevél lemezdíszt visel, 
mely lemezeken a régi magyar hímzéseken is gyakori Chrysanthemum, vagy 
Chamomilla-szirom látható. Az tudva van, hogy ez a lóherlevél ékítmény a 
régi, legjobb és legbiztosabban magyar művű egyházi kelyhek drótzománczos 
remekein is fordul elő. Azok a körömszerü kimetszések a csücskökkel együtt, 
a melyek a felső és középső tagozatokat szegik, koronaszerü motívumok, a 
melyek a többi nyélén kifejlődnek és nagy díszt öltenek. A nyél fája szilva 
a használattól remekül barnulva.

A következő nyélén a fogóvég remekül ólmozott gombban végződik, 
ennek az ólmozásnak betetőzése szintén koronaszerü. E nyél, mely a múlt 
század végéről való, felső tagozatában kettősen is mutatja a lemezes korona- 
motivumot, úgy a gombszerü, szépen rovátkolt elválasztás alatti részen is. 
A fogóvég éppen oly rakott, mint a Szólódról való nyélé; az I. H. S., I. N. 
R. I., ágas keresztek, csillagok azonban búzakalászszal vannak elválasztva; a 
kötővég-ólmozás, a fogóvég díszítése réz, oly formán] berakva, mint az igen 
finom török művek. A nyél fája gyönyörűen barnult szilvafa. Eredet szerint 
dunántúli, Vasmegyéből való, hol öreg magyar kondástól kaptam, ki a szép
apjától valónak mondotta.

A harmadik nyélnek fogó vége fügét mutató kézbe végződik, tagozás 
szerint rokon az előzővel, úgy faragása is; kiválóan szép az ismétlődő korona- 
motivum. A nyél 1794-ben készült, Nik Ignácz számára, a fogóvégen a hús
véti bárány zászlóval. A fém-ékítmények finoman berakottak, felváltva vörös- 
és sárgaréz szögekkel kivert magyar motivumok, a mit a kéz tenyerére húzódó 
tulipán bizonyít legjobban. A kötővég ólmozott, csillagokkal, szivekkel és 
keresztekkel áttörve. Fája remekül barnult szilvafa; eredetére nézve csak 
annyi biztos, hogy borsodi magyar szíjártótól került, ki mint a műhely egyik 
ékességét őrizte és még apja révén jutott hozzá.
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A negyedik karikás a legújabb korból, 1895-ből való; Zalamegye ollári 
eredetű s egyszerűségében is igen szép mű. Fogó- és kötővége szép ólmozás, 
az utóbbi kereszttel és szívvel áttörve; a középső tagozat első tekintetre pik
kelyesnek látszik, végső elemzésben azonban a már ismert korona-motivumok- 
ból van alakítva.

Már most is, az alkalmi gyűjtés eredménye alapján, ezeknek az ostorok
nak egész sorozatai állíthatók össze s az itt fölsorolt elemek alapján, a 
magyarok nyomban és világosan kivehetők.

A Hortobágyon, a Nagykunságban alig pár évtizede még ostorfonó 
családok akadtak, a kiknek a remekbejáró fonás kenyérkeresetet nyújtott. 
Ezeknek ma már alig*alig akad hírmondójuk; ezek éppen úgy, mint a sziro- 
nyos művű lószerszám készítői, a legközelebbi jövőben ki is vesznek. A mind
inkább szerteágazó közlekedés viszi az ipari, vásári készítményt a szikesek 
egykoron hozzáférhetetlen részeibe is.

Sótartók, juhászkampók.

Vannak a magyar pásztorságnak felülmúlhatatlan szépségű remekei. 
A ki az ungi kanászok vésett kürtjeit látja s azoknak elemzésébe bocsátkozik, 
nemcsak az ékítmények tökéletességét, hanem azoknak eredetét is igen jelen
tősnek ítéli, mert némely állandó részletek visszavihetők a XVI-ik századbeli 
egyházi kelyhekig, a melyek magyar ötvösök művei. A ki a somogyi juhászok 
és kanászok régi, faragott kampóit, művészeti becsű sótartóit, továbbá az u. n. 
tükörfákat nézi, a melyeken majdnem kizárólag a század rablóvilága van 
megörökítve, mint Sobri, Séta, Patkó és különösképen az egyik oldalon Juhász 
Andris, a mint Fodor Örzsével mulat, a másikon két zsandár, a mint Juhászt 
elfogja — a ki mindezt szemléli és látja, hogy ez a pásztornemzetségeket alkotó 
nép a kampótól, baltanyéltől a kábákon át a madzagfűzőig mindent díszít s 
a karcztól a polychromon át a domború vésetig uralkodik tárgyain, az már 
ennélfogva is, a dolog természetéből kifolyólag, arról lesz meggyőződve, hogy 
ez a hajlam a vérben van, ősi eredetű s hogy itt nem átkölcsönzésről, a szó 
azon értelmében, hanem saját eredetisége mellett, más népekkel együttesen 
történt mentésről lehet csupán szó, még pedig valamely igen hatalmas forrásból, 
melynek területét Keletnek, a kimeríthetetlen Oriensnek nevezzük.

Közelebbről meghatározva a forrást, az eredet Sassanida.
Mindazok az elemek, a melyeket az ellenünk hadakozók itéletmondásuk 

alapján véltek felhasználhatni, semmisek, mert nem is elegendők, nem is 
jellemzők. A varrottas vagy szőttes mustrák, beleértve a színeket is, egy- 
magukra nem lehetnek döntők, mert mint sokszor közhasználatiak egybefolytak, 
sokszorosan egybeolvadtak a kölcsönösségbe, noha semmi kétség, hogy a 
régiek alapján a magyarságét ki lehet osztályozni, a mint ez már sokszorosan 
meg is történt.

A véső, faragó és színezve díszítő magyar pásztorművészet, a maga 
egészében fölkarolva, sok új, döntő bizonyítékot szolgáltathat s ha a fonást,
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kötést is hozzáveszszük, hatalmas forrás buzog a kutató előtt, a melyet eddig 
nem igen használtak.

Két kicsiny, de mégis jelentős sorozat az, a mely az utóbb fölhozottakra 
nézve világos bizonyítékul szolgálhat.

A XXXVII. táblának két felső alakja ugyanazt a somogyi, Mernyébőí eredő 
sótartót mutatja élűiről és oldalról. A kosfejet viselő rész fából való és ' kijár ; 
az alsó rész szaru és a tulajdonképpeni sótartó; az alapszín fekete, a díszít
mények természetesen világos színűek. A kos oldalán látható a tipikus cziczka- 
faiok  ékítmény, a belőle kiágazó tulipánokkal és Chrysanthemum virágokkal; 
az utóbbi két virág a sótartó rész tagozatában is váltakozik. Még szigorúbban 
vett művészeti szempontból is el kell ismerni, hogy a kosfej stilizálása, külö
nösen szarvrészében kitűnő. A sótartó részt véve, ennek díszítése majdnem 
teljesen egyezik azzal, a mely a nemrég Kassán napvilágra került Mátyás
korabeli és e dicső király fegyverzetéhez tartozott számszerszíjak íjrészén 
fordul elő, hol a kort és a királyt a Corvinusok gyűrűs hollója biztosan meg
jelöli. Közbevetem, hogy ezek a nevezetes íjak szerkezet és különösen a 
kengyelvas tekintetében, igen közel állanak a régi finn számszeríjakhoz.

Az ugyanezen a táblán látható három juhászkampó somogyi és göcseji 
juhászmunka; nem is a legékesebb, hanem sok tekintetben jellemző.

Az emberfejben végződő, kiválóan sikerült stilizált kosfejet is mutató bot, 
Tárnok tájáról, tehát az igazi Göcsejből való és azért nevezetes, mert az áta- 
lános védőkötelezettség következtében teljesen eltűnt régi, göcseji hajviseletet 
és az ott régebben dívott kalapot örökíti meg.

A középső kampó Göcsej oly vidékéről való, a hol a kosfejet a rózsa 
váltja föl s a mint láthatjuk, az a »rózsa« oly szép beosztást és biztos kivitelt 
mutat, hogy bármely ötvös mintául fogadhatná el. A végső rózsán kívül itt 
még a kampó testén karczolt rózsa is látható; de a faragott rózsa gyakran 
szépen stilizált valóságos centifólia alakot is szokott ölteni.

A harmadik kampón, a jól stilizált kosfejen kívül, a kampó könyök
részén, szépen és biztosan, domború faragású chryzanthemum látható,

A mi mint kampó be van mutatva, az egy nagy tömegből van véve, 
mely darabról-darabra eltéréseket mutat, mint a népies faragványok egyátalá- 
ban, mert a pásztor nem szereti az ismétlést és áll az a szó, hogy az igazi, 
népies művészet alkotásai, darabról-darabra unikumok, minthogy szakasztott 
egyazon formában sohasem ismétlődnek.

Ez az a lényeges különbség az iparművészet és a népművészet között, 
hogy a midőn az előbbi, a tipuszban megállapodva, azt sokszorosítja, az utóbbi 
darabról-darabra folyton változtat, szelleme sohasem nyugszik, örökké alkot.

Pásztor-készség. A népies díszítés minden bizonynyal a Somogy egyik, 
Mernye környékéről való, pásztorkészségen — mondjuk toílette-nek —1 tetőz, 
mely magában foglalja a tükörfát, a borotvatartót és a bicskát, abban az alak
ban és kivitelben, a melyet a XXXVIII. táblán szemlélhetünk.

A két felső rajz az 1881-ből való tükörfának aversz és reversz képe; 
díszítési elemei a tulipán és a chryzanthemum, közbevetve a nefelejts is. Az 
egész díszítés kitünően stilizálva és beosztva, a legnagyobb szabatossággal



XXXIX. Somogyi alakos sótartók. 743



7 4 4

van keresztülvíve. A chryzanthemum a szegőkön szép rozetta-alakot ölt és 
nagyon közel áll bizonyos keleti ezüst, például jatagán-díszítésekhez. Maga a 
tükörfa kihúzható, vagy pánton járva, kinyitható ; égjük felében van a tükör, 
a másik felében a bajuszpödrő. Újabb időben a faragó pásztor úri pénztárcza- 
alakot is adogat már a tükörfának s ha vésett és berakott polychrom munkát 
csinál, akkor a mélyedések kitöltésére különböző színű pöcsétviaszkot hasz
nál, azt lecsiszolja, vagyis a rekesz-zománcz egy nemét alkalmazza.

A borotva-tartók vagy tokokról, alak és díszítési mód szerint áll az, 
hogy a hány, annyiféle.

Az itt bemutatott középső alak tiszta somogyi polychrom ornamentika, 
a cziczkafarokkal, tulipánnal és chrysanthemummal, a melyekhez a jól belé- 
stilizált galamb is illeszkedik. Ép oly biztos munka, mint a tükörfa.

Ezekről a borotvatokokról külön is meg kell jegyezni, hogy zárásuk 
mindig úgynevezett »vexier« és bámulatos az a sokféleség, a mely ezeket a 
vexirzárásokat jellemzi s a mely oly világos tanuságtétele a népszellem ele
venségének.

Akadnak olyanok mint a lerajzolt is, hogy egy látszólag szilárdan 
álló kerek rozetta bizonyos megcsavarásával juthatunk czélhoz; másoknál a 
reteszforma részt csak akkor tolhatjuk el, ha a tokot felső, díszített, lapjával 
lefelé fordítjuk, a midőn egy belül elrejtett tartószeg helyét változtatva, a 
reteszt fölszabadítja stb.

E tábla utolsó darabja a bicska, mely a borotvátoktól balra a maga 
egészében, jobbra pedig díszített lapja szétterítve van beinutatva. Be kell 
vallani, hogy a négy nefelejts, annak levélzete s a jobbról-balról álló galam
bok alakilag és részlet szerint kiváló stilérzékkel vannak összeszerkesztve és 
keresztülvíve.

Ámde véget kell szakitanom az ősi vonatkozású magyar pásztorélet fej
tegetésének, hogy kevés helyet szoríthassak még a nemzetiségek pásztoréle
tének egy töredéke számára, a melynek kimerítőbb, alapos tárgyalása szintén 
a magyarság kulturális föladatai közé tartozik, már azért is, mert a hatás 
kölcsönössége kiderítendő.

Alakos sótartó. Az utolsó tárgy a somogyi alakos sótartó, XXXIX-ik tábla. 
Az egyiken, mely teljesen lapos fedelű, látjuk Juhász Andris hires belyárt, a 
mint szeretőjének, Fodor Örzsének kezet nyújt, az meg egy üveg borral 
kínálja. A betyáron a szittya-gatya ezer ránezba szedve, vállán a puska, bal
kezében a pisztoly, előtte a somogyi kanászbalta a maga egész jellemző vol
tában; a másik sótartón, melynek fedelét a cziczkafark ornamentum díszíti, 
a nemezis képét mutatja: Juhász Andrist elfogják a zsandárok. És ha a 
Somogy és más magyar vidékek magyar pásztora díszít, meglep finom stil- 
érzékével, az alakos részben pedig megszólal fölfogásának naivitása, mely 
azonban nem gátolja meg abban, hogy azt, a mit ki akar fejezni, érthetően 
ki is fejezze.

Jellemzésképen álljon itt, hogy a somogyi Tátom-pusztán igen ékes és 
szép arczu juhász ember legeltette a nyájat, kérésemre előmutatta tükörfáját, 
melyen négy betyár alak azon puskásán, baltásan lépdelt nagy peczkesen ;



9 4 5

XL. Ruthén pásztorkanál és merítő.



7 4 6

a felírás »Séta« — a hires betyár volt. Hiába Ígértem sok pénzt, a felelet 
nagy komolyan és állhatatosan úgy hangzott: Nem eladó! Elúnva a dolgot, 
azt kérdeztem : hát miért ? Erre azt felelte a juhász: »Azért uram, mert 
családi, én is Séta vér vagyok! — Nem is adta.

Ez egy részlete annak az eredménynek, a melyet egy alkalmi gyűjtés 
nyújtott; oly téren végrehajtva, mely mindeddig parlagon hevert, noha bizo
nyos, hogy telve van tanúságokkal. Az úttörés már későn is történt: a ter
jedő kultúra sokat elsöpört nyomtalanul. Éppen azért mindaz, a mi még nem 
enyészett el, okvetetlenül megmentendő.

Elkanyatlás.
Különben kultúra mellett mást is lehet az enyészet okául mondani.
Való tény, hogy akkor, a mikor a magyar föld pásztorsága eredeti

ségében és különösen fényében ragyogott, a közbiztonság a legalantabb 
fokon állott.

Mikor Bogár Imre és hasonló, pásztorból vált »néphős«, a cserények 
»bitangkarójához« kötözgette tüzes lovát, melynek rezes szerszáma csak úgy 
megvillogott a leszálló Nap fényében és társaival együtt nagyot élt a belsőben, 
bevárva az esteledést, mely őt és társait az éj sötétségének ellenében »haj
tani« vitte, akkor könnyen került a nagy pénz is, telt czifraságra és mindenre. 
Az bizonyos, hogy a pásztorból vált betyár fényűzésében is pásztorember 
maradt, minden tárgyból szólt az ő pásztorlelke.

»A fiúk hajtani mentek«, más szóval, éjnek idején gyors lovakon 
beszáguldozták a hetedik határt is, »kiszakították« a falkából a rég kiszemelt, 
értékes jószágot, a melynek azután orgazdánál, vásáron, jó pénzért ugyancsak 
kelt a lába.

A Mátra egykori kondása, kinek hevesi szűrén a virágtól nem látszott 
a »szűr födje«, jó makk-termés idején átvette az uraság kondáját, csupa egy
fajta négy-ötszáz darabot és elhajtotta.

Harmadnapra ez a konda már tarka volt; sok darab, ki tudja honnan 
»szegődött«.

S a mikor a kondás visszakerült és egy darabig beszámolt az uraság
nak, maradt neki magának is kondája, még pedig a javából. Ekkor bevonult 
a falu korcsmájába, négyszáz gyertyát gyujtatott s hét falura szóló vigasságot 
szerzett mindenkinek, a ki jött.

De a mióta a hajtásba és szegődésbe beléavatkozott a közbiztonság: 
a fény leáldozott, vele sok eredetiség is enyészetnek indult.

f y

A  m a g y a r  f ö l d  n e m z e t i s é g e i n e k  p á s z t o r é l e t é b ő l .
t .

Tájékozás. Az ezredéves ünnep alkalmának természete úgy hozta magá
val, hogy az ősfoglalkozások kutatásánál azoknak magyar részére kellett a 
súlyt fektetni; de azért is erre, mert a magyar gazdasági élet teljes átalaku
lásánál, a művelődés fejlődésénél fogva, az ősfoglalkozások itt hanyatlanak 
el legrohamosabban.
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De azért a magyar földön élő nemzetiségekre is ügyet kellett vet
nem, már csak azért is, hogy a hatás kölcsönösségét és fokát legalább meg-

XLI. Magyarföldi szláv meritők fülei.

sejthessem s a jövőben talán megejthető kutatás irányának első lépéseit az 
ismeretlen területbe róvhassam.

Már érintettem azt a különös viszonyt, mely egyfelől a Szepesség egy
kori németsége és a ruthén pásztorok között fennáll, úgy azt is, hogy hasonló



7 4 8

a viszony a Székelység és az oláh elem között; sőt az erdélyrészi Szászság 
és oláhság között is.

Ezeken a területeken a művelődést fejlesztő, tehát a székely és a német 
elem nem pásztorkodik; neki pásztora önkéntes vállalkozás, illetőleg szegődés 
alapján a ruthén, illetőleg oláh. Á vállalkozás részesedés alapján történik; 
de vannak nyomok arra nézve is, hogy az oláhság vándorpásztorai — mindig 
juhászok — egészen 1848-ig egyes birtokosoktól juhfalkákat vállaltak el 
bizonyos szóbeli szerződés alapján s az elvállalt falkákat a tej, túró, úgy a 
szaporulat egyik részének fejében, kikötött számú évek múlva két-három- 
szorosan fölszaporitva és mindig biztosan visszahozták. Hogy a kikötött évek 
alatt hol tartózkodtak, hol legeltettek és különösen hol teleltek ezek az oláh 
juhászok, azt a falkák tulajdonosai állítólag sohasem tudták.

Az erdélyrészi oláh juhászság vándorhajlama mindenkor igen erős volt 
s az ma is. Ennek a hajlamnak nyomása alatt keletkeztek azok a nemzet
közi szerződések, a melyek a magyar-román határt a pásztorok számára sza
baddá tették, mint az 1875-dik évi kereskedelmi szerződés, hol XVIII. b) alatt 
a legelés végett a határon átkelő pásztorság és nyájak ügye rendezés alá 
került; az 1888-dik évi VII. törvényczikk 315. §-a, mely a határig való 
mozgást szabályozza; az 1893-dik évi függelék, mely egészben az 1875-dik 
évi szabályozásnak felel meg; végre az 1894-dik évi állategészségügyi utasí
tás, mely az átkelhetést és visszatérést az azonosságtól teszi függővé és 
intézkedik az állatvész eseteire nézve.

Egy lovaglásom azonban, a mely 1895-ben a Bucsecs havas főtömbjén 
kívül a már román területen fekvő Skit-szorosig terjedt, arról győzött meg, 
hogy a pásztorok keveset, vagy éppen semmit sem törődnek a stipulácziókkal. 
A telet sokszorosan a Duna-torkolat rengeteg területeket boritó füzeseiben 
húzzák ki. Csak éppen reáutalok, hogy a szlávság nagy tudósa, Miklósiéit, az 
oláhság vándorlásáról Írott művében, reámutat erre az erős vándorlási hajlan
dóságra, a mely megmagyarázza ennek a népfajnak nagy elterjedését; hasonló 
eredményre jut a magyar Réthy László is.

A ruthén egészen más. Ez helységek szerint a Szepességbe szórva, 
állandó lakó és pásztor, a ki nem szakad el havasi vagy havasaljai legelőitől.

A tótságon a rendesen magyar vagy német származású birtokos és 
egykori indigena juhait az a pásztorelem őrzi részesedési viszony alapján, 
a melynek, mint pásztornak, foglalkozása” után való elnevezése »Walach« 
a mire már reá is mutattam. Előfordulnak ezek első sorban Zólyom, azután 
Bars, Liptó, Trencsén, Árva, Turóczj vármegyékben s a mint említettem, 
Gömörben is, a hol a XVII. század óta testületet alkottak.

A mennyire ezt az elemet ismerem, anthropologiai tekintetben szláv, 
noha a »Walach =  oláh« más eredetre mutatna. Miklósiéit erre nézve azt a 
megfejtést állította fel, hogy a felföldi tótság területén csak ott nevezik a 
juhászt »Walach«-nak, a hol oláhok űzték az állattenyésztést. Ez tehát az 
egyik népfajról a másikra való átvitele volna egyazon elnevezésnek, a mely 
a foglalkozással volt vagy van azonosítva.

Éppen csak ide teszem Miklosichnak azt az érdekes és nyomós meg-
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határozását is, hogy Morovalch nem a moro =  tenger és vlach =  oláh, hanem 
a görög [JiaupoßXaxoc-tol ered, értelme tehát fekete oláh.

A. jiyelvLegyeztetésekről itt le kell mondanom s a Miklósiéit szóanyagára 
nézve azt az egyetlen megjegyzést koczkáztatom, hogy szerinte a »komárnik« 
asztal, holott a fehér Vág forrásterületén és egyebütt is végzett kutatásaim 
szerint ez vagy a kunyhónak — koliba — külön elrekesztett kamarája, vagy 
egy külön lábas alkotmány és rakodó.

A ruthén pásztor művészete.
Ennél a szakasznál azért használom a ruthén jelzőt, mert az egészen 

sajátos magyarföldi szláv pásztorművészet ruthén pásztorok kezén, hozzá
teszem azokén érte el tetőpontját, a kik a Szepesség kulturális hatása alatt 
állottak és állanak. A kik nem állottak ennek behatása alatt, azok a művészet
nek inkább csak kezdetleges elemeit mutatják fel, nevezetesen a pásztor
művészet alakos részében.

Külön helyet követel magának a zólyomi Gyetva és környékének már 
érintett tótságának pásztor eleme, a melynél a pásztorművészet architektónikus 
alakzatokban remekelt.

A ruthén és gyetvai csoport közösen a fegyverül szolgáló kés, az úgy
nevezett »koncjar« =  hegyes, nyelének ólmozással, rezezéssel való ékitésében 
vitte egykoron sokra.

A tipikus tót pásztor, mondhatni, bolondja a rézdísznek. Tarisznyája, 
arasznál is szélesebb tüszője, farszíja, kalapja, dohányzacskója, dudája, bal
tája borítva van rézpitykékkel, csévékkel, gombokkal és mindenféle tárgygyal, 
a mely rézből való, valamiképpen megerősíthető és kezeügyébe kerül. A réz
drótból készült láncz, pipaszurkáló sokszor igen nagy ügyességről tanúskodik. 
De mindez együttvéve is csak szerzett és alkalmazott, nem pedig a lelket és 
felfogást festő alkotás.

A csorpák. Az alkotást, annak menetét és tájszerint való kifejlődését 
legjobban vezeti be a XLI-ik tábla, a melyen kilencz, fából faragott juhász 
meritőnek — »crpak« — a füle van ábrázolva, mely úgy az alakos, — figurális — 
mint az architektónikus elemek kezdetét és fejlődési menetét mutatja. Megjegyy- 
zendő, hogy ezek a meritők egy darabból vannak faragva s csupán a fenék 
van betéve ; bizonjms esetekben a fül is külön van faragva s felül behor- 
gozva, alul abroncscsal megfogva.

A felső sorban, a balfelőli szélen álló fül, feltünteti az állatalak első 
csiráját, mert valójában inkább kampó, mint egyéb; mindössze a homloknak 
megfelelő rése homorúsága sejteti, hogy a kampó állatfejnek van gondolva. 
A szomszédos, középső fül már határozottabban állatfej, ezzé alkotja a 
fülnek szánt két gombocska is ; a nyakrész görbitése lóra vall. Az alsó rész 
kimetszéseinek stílje már a több alak felé is hajlik.

A második sorban a balfelőli szélen álló alakos kísérlet már határozottan 
lóra vall; szomszédalakján már a kettős fejkisérleten túl két lábnak kezdet
leges formája is látható.
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Az első és második sor jobbfelőli szélső két füle inkább architektonikus 
természetű; de meg kell jegyezni, hogy a két sor alakos mentőinek fül
kivágása is ívezetes alakzatokat és elemeket mutat.

Ezek eddig csupa Liptómegye területéről való, tipikus tót juhászoktól 
eredő mentőknek a fülei.

Ott, a hol az alak már teljesen kifejlődik s például mint kutva biztosan 
felismerhető, a fejlődés menetét a XLI-ik tábla alsó sora, balról jobbra véve, 
tünteti fel félreérthetetlenül.

A legszélső alakon még nem sikerült a farknak a kimetszése, a középsőn 
már megvan s a kunkoritott farkú fehér juhászkomondornak alakja és neme 
— kan — világosan felismerhető ; ez a két crpak liptómegyei. A jobboldali 
szélsőn már két, biztosan faragott kutya ugató állásban látható s már itt is 
megjegyzendő, hogy a felfogás bizonyos prehisztorikus zamattal bir.

Hogyha most a XLII-ik táblára megyünk át, megkapjuk az alakos és 
architektonikus pásztorművészetet fejlődése magaslatán, hozzá még egy elemet, 
a mely igen jelentős, t. i. a pásztor-faedénynek tűzzel való kivájását a fának 
gyökérfelöli, lángos részéből, a mely nagy edényeknek egyikét a mondott 
tábla középső darabja képviseli. Ez a nevezetes darab is — többedmagával — 
Merényből való s ruthén juhász — Boszák — műve, az illesztett fül négy 
kecskefejet tüntet fel, jól stilizálva és ügyesen össze'szerkesztve. Ezek az 
aránylag nagy faedények az u. n. odljevac-ok, a mennyiben a savó kimeríté
sére valók.

A baloldali merényi csücskös és alakos csorpák már tetőz. A pásztort 
a medve támadja meg hátulról, a hű nyájőrző komondor pedig a fül alsó 
részéről siet gazdája segítségére. Az egész edény egyetlen darab jávorfából 
van faragva s igen nevezetes az, hogy az emberi alak nemcsak ezen a csor- 
pákon, hanem mindig meztelenül van adva.*

A jobboldali merítő gyetvai juhászmunka, nem is valami kivételes, mert 
a mi kapható volt, az mind tetőzött. A mi a sorozatokat kiválóan jellemzi, 
az egyfelől az architektonikus díszítés, különösen pedig, hogy ez ívezet és 
oszlopzat szerint határozott és tiszta románkori stílben van keresztülvive! 
Akár a sima, akár a csavaros oszlopzatot vessszük is, tiszta románkor. 
A mennyiben a gyetvavidéki juhászat a legközelebbi múltig kitartott s még 
a múlt évévtizedben is készültek a mertitők, a kérdés a z : honnan vette a 
gyetvavidéki pásztor azt a román stílust? Tudtommal azon a vidéken nem 
akad semminémü építmény, a mely ezt az Árpád-korban dívott stilt követné ; 
haneha valamely templom belsejében, valami oltár nem kapta meg a nép 
fiának alakitó és másoló ösztönét.

Némely darabon az architektonikus elem alakossal van egybeszőve: az 
architektonikus kivitelű fülön fejő pásztor ül, vagy tilinkózik is s ekkor hű 
kutyája ülve hallgatja; de itt nyomban szembetűnik az, hogy az alakos rész 
az architektonikushoz mérve, bizony gyarlóbb s hogy, az utóbbi az, a mely 
e nép lelkében él s alkotási hajlama fölött uralkodik.

* Vesd össze itt a XXIX-ik táblára tévedt szép ivókát is, hol az ember hátradőlve fekszik 
meztelenül adva, a kutya pedig feléje siet.
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Ez a C}^etva ebben is szigetségnek tűnik föl a szlávság közepette ; sajá
tosságát pedig még az is növeli, hogy bekarczolt és választó vizzel festett 
ornamentumai, a mint azokat tilinkóin, baltanyelein, kiválóan kiművelve pedig 
a guzsalyokon és gereblyéken alkalmazza, sémiben sem különböznek azoktól, 
a melyeket bizonyos délszláv elemek kábák- és lopótökökre, de egyebekre is 
alkalmaznak. Csak a tüzetes összehasonlító tanulmányozás deríthet fényt erre 
a sokszorosan homályos tünetre. Elég baj, hogy a gyetvavidéki pásztorélet, 
vele a pásztorművészet si elhanyatlott s én nem egy juhászmeritőt már a ház-

X L V .  M e r é n y i  p á s z t o r - c s o r p á k .

tartás belső szolgálatában mint liszt- és sótartót találtam meg és szedtem 
le a szegről.

Merényi csorpákok. Visszatérve a merényi juhászedényekhez, a melyek
nek mesterei különben a ruthén Zavadkáról valók, a XLIII-dik tábla egész soro
zatait adja az alakos csorpákoknak, közöttük mint igazi remek a 14-dik számú 
nagy savómeritő, térdeplő, meztelen emberrel, hátban támadó medvével és 
alul a kerékalakra vésett alsó vendégfülön a tovamenekülő kutyával; mindez 
tömören egy darab jávorfából kivésve és remekül barnítva.
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A 12. és 13. számú csorpákokon már a ló is szerepel: a 12-diken a 
medve szügye felől támadja meg a lovat, a kutya alul ugató állásban. 
A 13-dikon a medve már a ló nyakán termett s az ember a fül tövében 
kuczorog.

Itt-ott kicsillan a faragó humora is ; igy a 3-ik számú meritőn az ember 
— torzó — a medve hátára került, társa pedig a fül tövén, még pedig hanyatt 
van odatapadva. Ha ezt az odatapadást szemügyre veszszük s egybevetjük a 
következő tábla — XLIV-ik — némely csorpákjával, p. o. a 4., 5. és 6-dikkal, 
melynek füle felől a góth stilü ablak hármas nyílását mutatja, reá kell jönnünk 
arra, hogy valamint a gyetvai csorpákon a román, azonképen a ruthén 
csorpákon a góth stil világosan kiérezhető.

Merényi vegyes. Ezen a XLIV-dik táblán 2. alatt a tejkavaró, 3. alatt az 
oltócsorpák, 7—8. alatt a bocskor a lábfelekre külön-külön szabva, 9. és 10. 
alatt az oltókanál, 11. és 12. alatt ügyetlenül utánzóit villa, 13. 14. alatt 
üsttartó szolgafa látható s a sorozat vége az ékesen ólmozott juhász
késeken kívül a két nagy merítő kanál — Warecha — remekül áttört nyelé
vel, az alsó mellett 17. és 18. alatt két csorpák, melynek füle a meritőkanál 
nyelének megfelelően s egészen stílszerűen van faragva.

Ez utóbbiakat egybe kell. vetni a XL-ik tábla két ábrázolatával, hol a 
meritőkanál és a csorpák nagyobb alakban vannak adva s a hol kivehető a 
ruthén érzék, mely nem szereti a síma körvonalat, hanem annak menetét 
szabályos közökben és részarányosán meg-megtöri.

Tudnunk kell, hogy ennek az oly magasra fejlődött pásztorművészetnek 
elhanyatlott a napja: a legelők felosztásával megszűnt a juhgazdaság s a 
Merényből került edények, úgy a gyetvaiak is, legjobb tudtom szerint hír
mondói annak, a mi volt s a mi már nem ébred többé új életre.

A  l e g a l s ó b b  f o k .

Egy nemzetnek ezeréves fordulópontján érdemes egy pillantást vetni a 
művelődés legmagasabb fokáról a legalsóbb pont felé is. Nagyon érdemes ezt 
azért is tenni, mert az államalkotó magyar nemzet hódított területen vetette 
meg a lábát s a mióta az államot megalkotta, sok jövevényt fogadott be, 
nem tűréssel, hanem saját jogainak és szabadságának megosztásával. A jöve
vény sorsát a magáéhoz kötötte, a jót, a rosszat megosztotta vele.

De a nemzet életének történelmi menete nem volt egyenletes. Mélyre
ható rázkódtatások, nem egyszer oly végzetes zökkenések, a melyek a lét
kérdést a legridegebb formában vetették fel, azt vonták maguk után, hogy a 
nemzet saját kultúrájával nem hathatta át az elemek összességét, nem vihette 
ezt az összességet mindig magával haladásának nehéz, küzdelmes és viszontagsá
gos utain; és - nemcsak a nehézség miatt, hanem azért, mert némely elemek 
ellenkeztek . . .

Érdekességre és tanúságra nézve’ nem utolsó kérdés az, hogy melyik 
pásztorkodó elemet találta az ezredév a legalsóbb fokon ?
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Ez a kérdés, természetesen, nem az egyéni vagy családi szegénység 
szempontjából van fölvetve s nem is arra a szegénységre értve, a mely a 
haladás és művelődés legelőkelőbb központjain is bőven akad; sőt fokra 
nézve sokszor éppen ott a legmélyebb.

A kérdés, valamely adott elem normális állapotára vonatkozik s oly 
átlagra van értve, mely az elem közállapotát adja ki, a melyben az az elem 
meg is tud nyugodni.

Mindnyájan ismerjük Liebig mondását, mely azt a tételt állítja föl, hogy 
valamely adott nép művelődési fokát legjobban fejezi ki annak a szappannak 
a mennyisége, a melyet az a nép éven át fogyaszt.

Ennek a mondásnak föltétien bizonyító ereje nincsen. Egy gondolat 
lerontja. A munkásvilág százezrei, kik már foglalkozásuk természeténél fogva 
is aránylagos, nagy intelligencziával bírnak, csak szombat este nyúlnak a 
szappanhoz, hogy a pihenés napján a tisztaság érzetét élvezhessék.

Szerintem sokkal megbízhatóbb fokmérő a világítás, a melylyel a nép 
megenyhiti az est, az éj hosszúságát, s a melyben módot talál a napi munka 
után való könnyebb foglalkozásra, a családi élet fejlesztésére.

Bejárjuk az országot; bevetődünk a legkisebb faluba; érintjük a magá
nosán álló tanyát. És a mint beesteledik, meggyül a legkisebb zsellér viskó
jában is a petróleum-lámpa és messze veti szelíd, de mégis erős fényét, ki 
a falu útjára, a tanya körüli gyepre; nagy messzire hirdetve az emberi hajlék 
jelenlétét.

Hol állott a világítás még e század első felében i s !
A faggyúgyertya. A legfelsőbb fok a házilag, üvegformákba öntött 

faggyúgyertya volt, melyet később az előkelőség házába a . szövött belü, 
vonott gyertyának megbámult fénye váltott fel s a rugóra járó koppantó 
élesztgetett, valahányszor elszomorodott az elszenesedett és hamvas bél nagy
sága miatt.

A mi a házilag öntött gyertya alatt állott, az a mártogatott gyertya volt, 
a melyhez a jó gazdasszony éven át kuporgatta a faggyat, a használható 
zsiradékot s a melybe a pásztorság dolga erősen beléjátszott, mert az esett 
jószág faggyját a pásztor felesége felmártogatta gyertyának s kiállott a piaczra, 
hogy eladogassa.

Innen származott a visszaéléseknek nagy sora, hogy t. i. a pásztor a lábáról 
leesett beteg jószágot nem is igen emlegette, nem is igen gyógyitgatta, mert 
csak akkor számíthatott legbiztosabban a teli bográcsra és a faggyú során 
a készpénzbeli mellékhaszonra is.

Ezt a sort semmi sem jellemzi jobban, mint Nádudvar nemes composesso- 
rátusának, a »Kiss és Szabó Famíliák sorsosinak« 1796-ban kötött legeltetési 
egyezsége, mely megszabja a jogokat, de a kötelességeket is a Pénzes- és 
Kenyeres-Gazdának; sőt minden egyes sorsosnak is, nem feledkezvén meg a 
mulasztás esetében kirovandó, érzékeny bírságokról sem. De azután reátér 
a pásztorokra, a mikor is szép sorban, alapos tudással és teljességgel, pontok 
szerint állapítja meg a pásztorok részéről elkövethető bűnt vagy mulasztást 
s minden pontnak megadja a szankczióját, soha kisebbet, mint 25 botütést.
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Az elesett marhát azért kellett felbontatlanul is bőrében fekve hagyni, 
valameddig gazdája vagy annak meghatalmazottja ki nem szállott, nehogy a 
hús a bográcsba, a fagygyu pedig a gyertyamártóba kerüljön.

A mécses. De a fokozat még alább száll, mert világitóul szolgált a 
mécses, egy cseréptálacska, a melybe faggyú volt öntve s a faggyúba kanócz 
volt dugva, ennek a világítónak a lángja kormozó, szaga rettenetes volt.

Forgács-világló. És még egy fokkal alább hágva, a forgács-világlóval 
találkozunk. Fejlett, kimívelt, emelhető és lebocsátható alakzatát a XLVII-ik 
tábla mutatja, különböző vascsiptetőivel egyetemben.

A forgácsot hasították vagy gyalulták; hol a nyír, hol a gyertyán, hol 
a fenyő fájából; becsiptették és meggyújtották; úgy, a mint a forgács szene- 
sedett, fogyott a világosság fénye, ekkor kivették, odaverték a világló lábához, 
hogy szene lepergett s újból vígan föllobogott a lángja. Erre a műveletre a 
hegyi falvak fonóiban külön üszökverő gyerek volt rendelve.

Ám ez ebben az irányban a magaslat. Az út még mindég lefelé ta rt!
A lefelé haladó irányzatot a XLVIII-ik tábla mutatja. Jobbról véve, egy tőke, 

ebben egy vas-csiptető a forgács befogadására, tehát más semmi szabályozás.
A következő lábas-világló már csak merő fa; csiptető ugyan, de rugója 

csak vessző.
A harmadik, alacsony tőke, hosszú nyélén háromágú vastartó, melynek 

ágai közé a forgácsot be kell fonni.
És ismét egy tőke, bevert háromágú vastartóval, mely egész készség 

rendkívül emlékeztet a finnek kezdetleges forgács-világlóira.
Itt sem végződik még a sorozat, mert a legalsóbb fok egy, a földbe 

ásott hosszúkás kő, a melyre a forgács reájön s egy más kővel leszorittatik. 
Alább már nem mehet!

Az olvasó hihetné, hogy itt az ősi állapotnak valamely maradványáról 
van szó, melyet a szerencsés véletlen, vagy annak szeszélye őrzött meg 
hírmondónak valami régi ház kamarájában egy letűnt, régi korszak tanuságos 
maradványa gyanánt. Már pedig nem úgy van, mert itt ma is élő használatról 
van szó, mely az ezeréves állam területének egyik zugában megmaradt, hogy 
azután igazán a legalsóbb fokot jelezze!

Barsmegye hegyi vidékének egy részében német elem lakik; ez tanya- 
szerüen szétszórt házát »Stal«-nak nevezi s alig meghatározható életmódot 
folytat. Pásztor is, nem is ; de mind egyforma nyomor szülötte.

Ezek az emberek Fagophagoknak mondhatók, mert főeledelük nem a 
rozs, nem a zab, hanem a bükkmag, melyet gyűjtenek és megfőznek. A nél
külözhetetlen értéket silány marhájuk eladásából szerzik; szóval, az emberi 
lét legigénytelenebb, legalsóbb fokán inkább tengődnek, mint élnek.

Juhaik durva gyapját a világ legegyszerűbb guzsalyán fonják, — lásd 
XLVI. tábla. — Forgácsgyalujukat mutatja a XLIX. tábla felső alakja, 
faczipőjüket, a melynek neve »Sandalen«, ugyan e tábla alsó alakja, a melylyel e 
munkának képekhez kötött magyarázó szövege ezúttal ki is van merítve.

Nem gondolnám, hogy Magyarország területén még ennél is mélyebb 
fokot lehetne találni. Meg kell azonban adnunk, hogy abban a gyapjúfonó-
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guzsalyban, a forgácsviláglók sorozatában, a szandálban csakugyan egy darab 
őskor nyilatkozik meg, s e tárgyak azért is kiválóan becsesek, mert oly 
anyagból valók, mely romló s a melyből való ősi tárgyak csak a legritkább,

X L I X .  F o r g á c s - g y a l u  é s  s z a n d á l - c z i p ő .

igazán kivételes esetekben, fizikai és kémiai folyamatok kedvezéséből marad
hattak meg napjainkig, mint megmaradtak a Wikingek hajói, ismeretlen népek 
monokszilonjai a földrétegek méhében.
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A jelentést tevőnek tisztét és kötelességét kiválóbb módon is megszabja 
a ritka, ünnepi alkalom s e kötelességnek egyik része abban áll, hogy vonja 
ki a tanúságot és szabja meg a lehetőség határain belül a jövőben követendő 
irányt is.

A kiinduló pont egy tétel, a melynek benső igazsága tiszta, világos és 
megdönthetetlen ; ez a tétel igy hangzik:

Ha egy nemzet eredete, ősi állapota ismeretlen, akkor a foganatos 
kutatás első feltétele az, hogy meg kell ismerni a nemzetnek mostani állapo
tát, minden viszonya szerint, mert csupán és egyedül itt találhatjuk meg a 
nyomokat, a melyek a messze múltba legbiztosabban elvezetnek.

És valóban, ha azoknak a férfiaknak igen tiszteletreméltó, sokszor a 
legvégsőbb áldozatig menő törekvését veszszük, a kik a magyar nemzet ere
detét kutatták, és számbaveszszük az eredményt, úgy mindig egy és ugyanaz 
a jelenség áll előttünk, hogy t. i. az eredmény nem felelt meg a reáforditott 
nagy munkának és áldozatnak.

Miért ?
Egyszerűen azért nem, mert hiányzott az előföltétel, a melyet az imént 

egy határozott tételbe foglaltam s a mely még igy is fejezhető k i : keresték 
az ősi magyarságot, mielőtt a korukbelit alaposan megismerték volna.

Hogyha most már azokat a diszcziplinákat veszszük, a melyek egy adott 
nemzet múltjának megállapításánál mértékadók, ezek igy sorakoznak:

Hagyományos történet.
írott történet.
A néplélek megnyilatkozása — Folklore.
A nyelv alkata és anyaga.
A tárgyi és szokásbeli etnográfia; embertan.
Az ősfoglalkozások, viszonyítva a régészethez.
Semmi kétség, hogy a hagyomány értékét csak a többi diszcziplinák 

biztos eredményeiből megalkotott próbakő állapíthatja meg, hogy az írott tör
ténetnek korai időszaka ingadozó és bizonytalan alap, mert szövésébe hatalmi 
érdekek és alantjáró lelkűiét játszott belé; azonkívül mind azok a részek, a 
melyek az elfogadható keretet és szint megalkothatták volna, a melyek csak 
biztos tudás eredményei lehetnek, hiányoztak. Ennek értékét is csak az imént 
említett próbakő tüntetheti föl.

A kutatás útján az első megragadható, biztos istápot a népiélek meg
nyilatkozása nyújtja a komoly kutató felé, azért, mert legbensőbb cselekvő és 
éppen azért jellemző része az adott nép egész lényének; sohasem szünetel, 
mindig fejlődik, megtartva az eredet sajátosságát. Ennek a sajátosságnak 
biztos megállapítása az első és valóban nagy eredmény, mert különböztet, 
tehát oktat.

A második, igen hatalmas istáp a nyelv alkata és anyaga, mely a többi
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diszcziplina összességéből kerül; rokonságot, érintkezést és sajátosságot állapit 
meg és egész lényénél fogva a legtávolibb múltakba veti tanúságainak világát.

A harmadik istáp az etnográfia birodalma, mely felöleli a tárgyi és 
szokásbeli megnyilatkozásokat s egyenesen maga mellé kéri az antropologiát, 
mely vele együtt állapítja meg az adott nemzet hajlamok szerint való alkatát 
és azoknak kihatását magára az emberi szervezet egészére.

Végre a negyedik istáp, mely most teszi le első próbáját, az ősfoglal
kozások egésze, viszonyítva a régészethez, a mely utóbbinak a messze múl
takba vezető és éppen azért sokszor néma részeit szólaltatja meg, mely azért 
is kiválóan értékes és mélyen jellemző, mert mindenkoron nemcsak az adott 
nemzet, hanem az emberiség legfőbb, mert megélhetési alapföltételeit érintette.

Ez az egész elmefuttatás pedig egyetlen, szilárdan álló mondáshoz vezet, 
mely annyira igaz, hogy régen közhelylyé vált: Ismerd meg önmagadat.

Áll ez az egyénről éppen úgy, mint az emberalkotta társadalmi egysé
gekről is.

De immáron végeznem kell.
Csak nem régen néztem meg egy hatalmas nemzetnek büszke múzeu

mát, mely homlokzatán arany betűkkel kiróva a következő czímet viseli: a 
népismeret múzeuma. Hatalmas és remek egy intézmény, melynek gyűjte
ményei a kőkorszakon kezdve, Tróján át végigkalauzolnak a most élő idegen 
népek tárgyi ethnografiájának valóságos rengetegein s az etnográfus pontos, 
kimerítő feleletet kap mindenre, csak egyre nem, annak a hatalmas népnek 
az ethnografiai viszonyaira nézve, ja mely az ismeretnek ezt a múzeumot 
emelte !í

Nekem immár igen pozitív alapon az a meggyőződésem, hogy a magyar
ság önmagának és ez által a tudomány egyetemének is a legjobb és legfon
tosabb szolgálatot teszi, ha önmagát alaposan megismeri és megismerteti s 
úgy a tárgyi etnográfia, mint az ősfoglalkozások terén is a jelen állapotot 
teljesen kiaknázza, hogy foganatos összehasonlító munkát végezhessen saját 
múltjának, eredetének és mozgalmainak földerítése körül.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a többi viszony tanulmányozását 
elhanyagolhatja, — művelésével tartozik saját kulturális érdekének — de a súly
nak ott kell lenni, a hová leginkább való : saját viszonyainak, lényének meg
állapításán.
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L A vadásztörténet! kiállítás.

Az 1896. évi ezredéves kiállítás történelmi főcsoportjának 9-ik csoportja 
foglalta magában az ősfoglalkozásokat, melynek egyik része a halászat és 
pásztorélet, másik része a vadászat múltjára vonatkozó emlékeket mutatta be.

E csoport bizottsága gróf Nádasdy Ferencz elnöklete alatt szervezkedett 
s előadójává dr. Madarász Gyula Magyar Nemzeti múzeumi őrt választotta 
meg. Később mindketten lemondtak s elnök lett gróf Bethlen Balázs ország
gyűlési képviselő, előadó pedig Nagy Géza Magyar Nemzeti Múzeumi segédőr. 
Csoportbizottsági jegyző volt Havass Pál.

A vadászat múltjának bemutatására dr. Madarász Gyula előadó előter
jesztésére a bizottság a következő programot fogadta e l :

Külön pavilion szolid alapon faszerkezetű vadászkastély. A homlokzaton 
dombormű: összeroskadó bölény, az ormokon agancsok és fejek; bölény, 
medve, farkas, vadkan, zerge, vadkecske.

Belül: előcsarnok megfelelő díszítéssel a vadászat és halászat köréből.
Főterem. Földszintes részen a főbejárattal szemben :
1. A főcsoport: az utolsó bölénybika elejtése (gróf Kemény József és 

Ujfalvy Sándor leírása alapján és a Wass család levéltára és czímere nyomán.) 
Őserdő részlet, összerogyó bölény, két farkas-eb, a vadász lándzsával, kürttel 
halali jelet ad, a háttérben sziklán várakozó és leskelődő keselyűk.

Ugyancsak a földszinti részen három nagyobb csoportnak kell elhelyezést 
nyernie, úgymint:

2. Sólyom vadászat-részlet például a XV. századból, a férfi lóháton 
laniariussal, a nő szintén lóháton subbuteo- vagy aesalon-nal.

3. Vadkan-vadászat a XVII. században Zrínyi Miklós korában (Bethlen 
Miklós emlékiratai után).

4. Szarvas-vadászat a »Képes Krónika« alapján.
A fülkék közé lehetőleg századok szerint elrendezve:
5. Vadászati képek, különösen olajfestmények.
6. Jeniszei-menti emlék az ősmagyar kor analógiájául. (Kiadja Aspelin; 

lemásolandó).
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7. Az Attila-féle kincsen egy király, a mint oroszlánt leszúr (lemásolandó).
8. Hun-Scytha korból egy másik király lóháton vágtat és visszafordulva, 

nyíllal lelövi az oroszlánt. (Szentpétervári Ermitage gyűjteményben levő ezüst 
tál domborművének másolata).

9. III. Béla és Imre érmei sólyommal.
10. Kisbényi oszlopfő domborműve u tán : medvevadászat.
11. Fegyvernemek.
Vadászati fegyvernek mindama fegyvernemek értendők, melyek vagy 

alakjuknál fogva kizárólag a vadászat használatára vallanak, vagy még külön 
vadászati motívumokkal, emblémákkal stb. vannak ellátva. Ez áll az íjjakra, 
nyilakra, puskákra, lándzsákra, vadászkésekre, tőrökre, kürtökre, lőportartókra, 
vadorzók fegyveire és egyéb apróbb tárgyakra is.

A fegyvereknél két fő kort kell megkülönböztetnünk: a puskapor fel
találása előtti és utáni kort.

A fegyverek részint kronológiailag díszes üvegszekrényekben, részint a 
falon csoportosítva lennének elhelyezve.

12. Díszítések : magasban repülő keselyűk vagy saskeselyű.
Drappénak helyett lehetőleg vadriasztó czímeres leplek ; a bogokat vad

fej és oly czímerek tartják együtt, a melyekben meghatározható vad van.
Az emeleten.
13. Főcsoport. Öngyilkos medve a múlt században. Bozótos erdei részlet, 

melyben a medve csapása látható, a csapás két oldalán kifeszitett kovásfegyver 
és a bozótból közelgő medve.

14. Agarászat a XIX. század elejéről, lovas-vadász simaszőrü agár-párral.
15. Apróbb csoportok.
Fenyves és húros madarak fogása tőrrel (felvidéki kép); róka-, farkas-, 

evet- és nyest-vadászat, nyúl-fogások külön-külön gruppokban.
16. A fülkék között régi rézmetszetek és az agancs gyűjtemény.
17. Fogó- és védőkészülékek, csapdák stb. Lőpor, ivó kanalak, hivó- 

szerek (Sepsi-Szent-Györgyön Szemere Miklós vadászpohara csontból, vadász 
jelenetekkel).

18. Üvegszekrényekben és üveg pultokban elhelyezve az irodalom, régi 
vadásznaplók, egyes okmányok, vadászati statisztika, egyéb rajzok és iro
mányok.

19. Vadnyomok gipszmintái külön kiállitandók.
20. Grafikai táblázatok a magyarországi vadak elterjedéséről.
E program-vázlat több tekintetben módosult. Az utolsó bölény elejtésé

nek bemutatása olyan nehézségekbe ütközött, melyeknek elhárítása nem sikerült, 
a főcsoportozatban tehát a bölényt valamely más nagy vaddal kellett helyettesí
teni s ezzel kapcsolatban aztán még azzal is számolni kellett, hogy az öt cso- 
portozat mindegyike más-más korszakot, más-más fegyvernem vagy vadászati 
mód szerint tüntessen föl. Ezek figyelembe vételével aztán oly módon történt 
a végleges megállapodás, hogy Nagy Lajos korából a sólymászat, Mátyás 
király idejéből a medvevadászat számszeríjjal, az erdélyi fejedelmek korából 
a Zrínyi Miklós ideje körüli' vadkan-vadászat lándsával, II. Rákóczy Ferencz.
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korából a főúri szarvas-vadászat puskával s Mária Terézia korából a közép 
nemesek agarászata legyen bemutatva korhű jelmezekkel és lehetőleg eredeti 
fegyverekkel. Ezeket a vadfogás különböző módjait feltüntető kisebb csopor- 
tozatok egészítették ki.

A csoportozatok elkészítését és összeállítását Szikla Gábor tanár vállalta 
magára, mellette segédkeztek Bárányos János, később pedig EUscher Sándor 
múzeumi tömők; a jelmezek Nemes Mihály festőművész rajzai után készültek ; 
a csoportozatok tájképi hátterének előállítását pedig Nécsey István festőművész 
végezte.

A kiállítók száma összesen 68 volt, a kik együttvéve 737 darab vadász- 
fegyvert s más vadászati tárgyat stb. bocsátottak a vadásztörténeti csoport 
számára. Névsoruk a következő:

Almássy György (Diós-Jenő): 1 afrikai dögkeselyű.
Gr. Andrássy Dénes (Krasznahorka): 1 puska.
Gr. Andrássy Géza (Betlér): 1 medve, 1 vadkan, 3 vadászkés, 15 vad

orzó- és erdőkerülő-puska; összesen 20 darab.
Gr. Apponyi Sándor (Lengyel): 1 vadászkép.
Aradi ereklye-muzeum: 1 vadászkürt.
Bácskay Béla (Apatin): 1 régi szarvasagancs.
Barisics uradalmi erdész (Mitrovicza): 2 farkas és 1 róka; összesen 

3 darab.
Özv. gr. Batthyány Béláné (Németújvár): 1 puska és 2 vadászpipa; 

összesen 3 darab.
Hg. Batthyány Ödön (^Körmend): 74 puska, 1 kézíjj, 1 tegez, 22 nyíl

vessző, 9 vadászkés, 9 lőportartó, 2 tölténytáska, 2 vadászkürt, 1 szélpuska, 
1 fokospuska, 1 vadásznyereg, 1 vadászati tilalomtábla; összesen 124 darab.

Bécsvárosi könyvtár: 1 kard.
Bécsi udvari Sattelkammer: 2 puska, 2 szarvasagancs, 1 sólyomkeztyü; 

összesen 5 darab.
Borovszky Károly (Budapest): 1 vadmacska.
Budapesti polgári lövészegylet: 1 arany és 2 ezüst serleg, 9 czéllövő- 

puska, 6 zászló, 2 kép és 11 czéltábla; összesen 31 darab.
Chernél István: 1 fakókeselyű.
Del Medico Ágost (Budapest): 1 zászlóvivő-szalag.
Gr. Erdődy Ferencz (Galgócz): 6 vadászkés, 4 puska; összesen 10 darab.
Erdélyi Muzeum (Kolozsvár): 1 vadászkürt, 1 vadászkés, 1 vadászpipa, 

1 vadászkép, 1 vadkan-agyar »Ujfalvy« nevével, 1 vadászati faragványokkal 
ellátott b o t; összesen 6 darab.

Egri lövésztársulat: 12 czéltábla.
Egri lyceum: 2 számszeríjj, 5 lőportartó, 1 vadászlándsa; összesen 

8 darab.
Gr. Esterházy Miklós Móricz (Csákvár): 1 vadkan.
Hg. Esterházy Pál (Kis-Marton): 73 puska, 6 puskatartó-állvány, 1 puska- 

lándsa, 1 orvvadász-fegyver, 1 szélpuska, 1 szélpuskatöltő készülék, 7 lándsa 
vadkanvadászatra, 5 farkas-, róka- és vidracsapda, 3 vadászkép, 2 lőportartó,
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1 számszeríjj, 9 szarvasagancs, 1 szarvastehén-szarv, 1 vadászpalaczk,
1 vadász-szék; összesen 113 darab.

Felkai Tátra-muzeum: 1 puska, 2 vadászkés, 3 lőportartó, 1 vadász- 
gyujtókészülék, 1 pisztolybicska; összesen 8 darab.

Fintha Miklós (Túrkeve) : 1 agarásznyereg és 1 kantár; összesen 2 darab.
Győri benczés főgimnázium: 13 vadászkés, 3 lőportartó, 2 számszeríjj. 

i  pisztoly; összesen 19 darab.
Győri lövésztársaság: 1 üvegserleg, 2 kép, 4 czéltábla ; összesen 7 darab.
Hauer Béla (Kis-Harta): 1 vadászeb.
H&rvmn Ottó (Budapest): 3 puska, 1 vadászkép; összesen 4 darab.
Iglói ev. főgimnázium: 2 puska, 1 szélpuska; összesen 3 darab.
József főherczeg : 1 vidra.
Néh. Károly Lajos főherczeg kistapolcsányi uradalma: 1 kézíjj, 1 tegez, 

30 nyílvessző, 2 számszeríjj, 4 puska, 29 régi szarvasagancs, 6 dámvadagancs, 
1 vadkanfő, 4 őzfej, 1 sólyom ; összesen 79 darab.

Kecskeméti ref kollégium: 1 vadászkés, 3 darabból álló vadász-evő
készlet ; összesen 4 darab.

Késmárki lövészegylet: 1 zászló, 1 egyleti tábla, 8 oklevél; összesen 
10 darab.

Gr. Kornis Viktor: 1 sólymászati nyereg.
Koritsánszky János (Kecskemét): 1 vadászkés.
Lichtneckert József (Székesfehérvár): 16 darab nyílcsúcs a csókakői 

■erdőségből és egy csomag régi kapszli, összesen 17 darab.
Lónyay Gábor (Deresnyő): 1 vadkanlándsa.
Lőcse szab. kir. város: 3 puska, 1 szélpuska, 2 vadászkés; összesen 

l6 darab.
M. N. Muzeum régiségtára: 60 nyílcsúcs, 2 nyílvessző, 4 lándsa és 1 

lőportartó ; összesen 67 darab.
Magyar történelmi képcsarnok: 1 vadászkép.
Nagyenyedi Bethlen-főtanoda: 3 vadászkés.
Palencsár Vidor bánfai ferenczrendi házfőnök: 1 vadász-gyujtókészülék.
Gr. Páljfy János: 2 kutyaörv. >
Hg. Páljfy Miklós (Malaczka): 6 szarvasagancs.
Paraszka József (Dolha): 1 medvecsapda.
Poprádi Kárpát-egylet: 3 lőportartó, 2 vadászbicska és villa, 1 vadász- 

gyujtókészülék ; összesen 6 darab.
Pozsony városi múzeum: 2 ezüst serleg.
Sárosi Kapeller F .: 1 karvaly.
Somsich Miklós: 2 agár.
Sopron városi muzeum: 1 puska, 1 lőportartó, 1 vadászkés; összesen 

3 darab.
Spitzer Mór (Széleskút): 13 lőportartó, 1 vadászkürt, 1 fokos, 4 vadász

kés, 1 gyermekpisztoly, 2 edény; összesen 22 darab.
B. Shimmer Ágost (Tavarnok): 2 vadászkép, 1 vadkanfő; összesen 

3 darab.
4 9 '
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Gr. Széchenyi Aladár: 1 fokos.
Gr. Széchenyi Pál (Lábod) : 1 vadászkés és 3 darabból álló vadász

evőkészlet; összesen 4 darab.
Szegedi muzeum; 3 bölényszarv, 2 lőportartó, 1 lándsacsúcs; összesen 

6 darab.
Székely N. muzeum (Sepsi-Szentgyörgy): 10 lőportartó, )1 bölényfej,

1 jávoragancs, 1 vadászpohár ; összesen 13 darab.
Székes fe j érvári lövésztársaság: 1 pecsétnyomó, .3 oklevél, 11 czéltábla; 

összesen 15 darab.
Székesfej érvári muzeun: 2 lőportartó.
Dr. Szendrei János (Budapest): 1 vadászkép.
Szepes-Bélai lövésztársaság: 1 láda, 1 tábla, 1 pecsétnyomó, 2 oklevél,

2 lándsa, 1 zászló ; összesen 8 darab.
Szerajevói múzeum: 1 saskeselyű.
Szikla Gábor (Budapest): 2 dögkeselyű, 2 csoportozat (kacsa- és fogoly

fogás) ; összesen 4 darab.
Szikla Gáborné (Budapest): 2 puska, 1 pisztoly; összesen 3 darab. 
Szombathelyi muzeum: 1 vadászpohár.
Takách Gyula (Pomáz): 1 puska, 2 pisztoly; összesen 3 darab. 
Tamássy Lajos: 1 tábla lőnyeremény.
Gr. Teleki Samu (Sáromberke): 1 vadászkürt, 2 vadászkés; összesen

3 darab.
Gr. Vay Olivér (Berkesz): 2 lőportartó, 2 vadászkürt; összesen 4 darab. 
Dr. Wartha Vincze műegyetemi tanár (Budapest): 1 számszeríjj, 20 

puska, 1 szélpuska, 5 puskalakat, 5 lőportartó, 2 vadászkés, 1 vadászkulacs, 
2 vadász-ivócsésze, 1 dohányzacskó ; összesen 38 darab.

Ezekhez járul a kiállítás által megszerzett vadásztörténeü anyagból: 
6 puska, 2 számszeríjj, 3 vadászkés, 1 pisztolyalaku gyujtókészülék, 1 lőpor- 
tartó, 1 vadászostor, 1 vadászsíp, 1 lószerszám, 1 söréttartó, 1 vadaskert- 
lakat, 15 vadászkép, 35 különböző állat, 2 ló- és 6 felöltöztetett emberminta; 
összesen 76 darab. Ezekkel együtt a vadásztörténeti kiállítás anyaga 813 darab 
tárgyból állott.

*  * *

A legkülönbözőbb szempontból tett kutatások egyaránt a mellett tanús
kodnak, hogy a magyarság legősibb foglalkozása a vadászat és halászat volt 
s nemcsak a földmívelés, hanem még a pásztorkodás is történelmi életének 
egy későbbi korszakában kezdődött. E tekintetben nincs semmi eltérés az 
összehasonlító nyelvtudományra támaszkodó ethnikai vizsgálatok, a magyar
ság legrégibb állapotáról emlékező történeti adatok és saját hagyományaink 
között. Legközelebbi nyelvrokonaink, a délnyugoti Szibériában tanyázó vogu- 
lok és osztyákok életfoglalkozása ma is vadászat és halászat. A VI. század
beli gót történetiró, Jordanes, a kelet-európai népek között a hunugurukat is 
említve, annyit mond róluk, hogy tőlük hozzák a becses szőrméjü vad-bőrö
ket. A közép-ázsiai törökségnél úgy maradt fenn az Irtis forrásvidékén tanyázó



7 7 3

onujgurok emléke, hogy ellentétben a többi (t. i. török eredetű), pásztorkodó 
és földet mívelő ujgurokkal, nyuszi-, evet- és hódfogásból meg halászatból 
éltek A magyar eredet ősrégi mondája a hires vadászt, Menrótot teszi meg 
a magyarok ősapjának, a kit aztán a krónikairó-barátok a bibliai Nimróddal 
azonositottak s ugyanez a monda a Maeotis-tenger mellékén való megtelepe
dést is egy szarvasvadászattal köti össze. Béla király Névtelen Jegyzője is 
úgy tudja, hogy az őshazában, Scythiában, oly bőviben volt mindenféle becses- 
bőrű vadállat, hogy még ;a gulyások és kanászok is nyuszi- és hölgymenyét- 
bőrrel ruházkodtak.

A vadászat még a honfoglalás után is megmaradt egyik legkedveltebb 
foglalkozásnak. Árpádkori társadalmunknak egy egész osztálya vadászokból 
állott, s gyérszavu évkönyveink, a mikor első fejedelmeink tetteit adják elő, 
igen gyakran hozzáteszik, hogy vadászat közben történt ez vagy amaz ese
mény. Gyula vezér az erdélyi erdőségekben a későbbi Gyula-Fehérvár helyén 
vadászat közben bukkant a rómaikori Apulum város porladozó romjaira. 
Szent Imrét vadászat alatt vesztette el a nemzet, mint Zrínyi Miklóst, az egy
korú hildesheimi évkönyvek szerint őt is vadkan ölte meg. I. Endre a zemplén- 
megyei Kethelpataka nevű földet a »Sátorhegytől« a Tolcsva vizéig s a »hegyek 
aljától« a Tiszáig azért szerezte meg csere útján, mert jó vadászóhely volt. 
Géza herczeget, midőn a szegzárdi monostorban tartózkodó Salamon Vid 
tanácsára éjjel meg akarta lepni, elfogni és megvakittatni, a gonosz tervről 
értesült szegszárdi apát küldötte az Igfon erdőben találta fel, a mint vadá
szott s a krónika hozzáteszi, hogy a herczeg tovább folytatta a vadászatot, 
mikor aztán maga az apát is lóhalálban utána vágtatott s tanácsolta neki, 
hogy meneküljön. Imre és II. Endre királybkról is több adatunk van, hogy 
nagyon szerettek vadászni. Egy ízben Imre halálos veszélyben forgott, a 
máramarosi erdőségekben ugyanis vadászat közben lovával elbukott, fél lába 
a kengyelben maradt s nyakát szegi, ha egyik híve ki nem szabaditja a 
veszélyes helyzetből. II. Endre első fia, IV. Béla születéséről vadászat közben 
értesült Nagy-Vázsony közelében, Biliegén s ennek örömére a falut, hol a 
hírt vette, a veszprémi püspökségnek ajándékozta. Egy más alkalommal 
Pozsega erdeiben vadkant ölt s hogy diadala helyét megjelölje, egy fába 
keresztet vágott. Tragikus vége volt a pilisi erdőségben 1213. szeptember 
utolsó napjaiban rendezett udvari vadászatnak, melyre Gertrud királyné
VI. Lipót osztrák herczeget is meghívta; ekkor történt, hogy az elégületlen 
magyar urak a királynéra rontottak és megölték.

De bár mint kiválóan vadásznépről szólnak is a régi magyarokról a 
különböző emlékek, a népéletben sokkal kevesebb nyoma maradt a vadászat
nak, mint a másik két ősfoglalkozásnak, a halászatnak és pásztoréletnek. 
Ez azonban könnyen érthető. Az utóbbiak az életviszonyok átalakulása után 
is megmaradtak népies foglalkozásnak, a szegényebb osztály egyik kereseti 
forrásának, mig a vadászat mindinkább úri mulatsággá, sőt előjoggá változott, 
melyből a népet, a régi hagyományok letéteményesét mindenféle tilalmakkal 
kizárták. Az orvvadászat elleni rendeletek és törvények a vadfogás népies 
módjait mindinkább szőkébb körre szorították s egvre irtották és irtják régi
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hagyományos emlékeit. Nem csoda ilyen körülmények közötl, ha a vadorzók 
évről-évre száz- és ezerszámra elkobzott s rendszerint megsemmisített esz
közei közt alig maradt olyan, a mi az ethnografiára kiválóbb fontossággal 
bírna s mindaz, a mit a régi magyar vadászatból felmutathatunk, meglehetős 
sovánj'- történeti följegyzésekre, néhány vadászati jelenetet feltüntető ábrázo
lásra és az archaeológiai emlékeknek egy szűkebbkörü csoportozatára szorít
kozik. Az az ethnografiai módszer tehát, mely a halászat és pásztorélet mai 
módjában és használati eszközeiben oly sikerrel utalhat a múltra is fényt 
derítő mozzanatokra, csekély eredményt mutathat fel a vadászat terén. De még 
a történeti és régészeti emlékekben is aránylag szegények vagyunk, jóval 
szegényebbek, mint a nálunk szerencsésebb Nyugot-Európa. Viharos múltúnk 
alatt ezek is nagyon megfogyatkoztak. A fegyver, ha eredetileg vadászati 
czélra készült is, mégis csak fegyver volt s főuraink és középnemességünk 
többször voltak olyan helyzetben, hogy az erőszak megfosztotta fegyvereiktől 
s legtömegesebben épen az olyan régi vadászfegyverek pusztultak el, melye
ket hazai, felsőmagyarországi, dunántúli, erdélyi stb. mesteremberek készítettek.

A vadfogásnak már a legősibb kortól fogva többféle módja volt gyakor
latban a magyaroknál. Egy ilyent Herodotus ir le, ki a jyrkákról, egy a mai 
Kirgiz-pusztaságon, körülbelül a Tobol és Isim-folyók mellékén lakozott lovas- 
vadásznépről szólva, elmondja, hogy a vadász legelőbb is egy fát keres ki, 
ráhelyezkedik s les a vadra, jól betanított lova pedi£ ezalatt hasra fekszik 
a vadászkutyával együtt, hogy a vad észre ne vegye ; mikor aztán a fáról 
megpillantja a vadász a vadat, nyilával rálő s lóra pattanva a vadászkutyával 
együtt üldözőbe veszi.

Ez a vadászati mód, mely Dél-Szibériában, a baraba-pusztasági tatárok
nál ma ismeretes, olyan népcsoportnál volt elterjedve, melynek környezetébe 
tartozott az ősmagyarság is, sőt az újabb kutatások szerint nagyon valószínű, 
hogy maguk a jyrkák egyenesen az ősmagyarok voltak.

A nyíllal és lóháton való vadászat minden esetre a legősibbek közül 
való, melyek a magyarságnál gyakorlatban voltak. A merre csak valaha járt 
a magyarság, mindenütt ezt látjuk a régi emlékeken, mint a jenisszei melléki 
sziklaképeken Szibériában s aztán a kelet- és dél-oroszországi Szaszszanida- 
kori domborműves ezüst csészéken, melyek ha nem is egyenesen a magyarokra 
vonatkoznak, olyan kulturális körből erednek, mely a magyarság szokásait 
is visszatükrözteti.

Vadásztak aztán őseink pányvával, melyet a vad nyakába vetettek. Ezt 
a vadászati módot tünteti föl egy a magyarok kelet-európai hazájában lelt 
Szasszanidakori ezüst csésze domborműve, melynek nagyított másolata rajzban 
az I. teremben volt kiállítva. A kép szerint a pányvával szarvast fogtak, czélja 
mindenesetre az volt, hogy a vad életben maradjon; a szokás a csikósoknál 
egész napjainkig fennmaradt.

Ismerték aztán a tőrnek vagy tőröknek, huroknak, csapdának különböző 
nemét, melyek úgy a közép-ázsiai nomádoknál, mint szibériai nyelvrokonaink
nál el vannak terjedve s épp úgy szokásban van ezeknél is a veszedelmesebb 
vadak megejtésére a farkasverem, mint a magyarságnál.
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Vadászkutyájuk talán több fajta is volt a honfogalás előtt. Az agárról 
biztosan megállapítható, hogy nagyon korán meghonosodott őseinknél, hihető
leg az ókori perzsákkal való érintkezés idejében, kiknek egy Kaukázusba 
szorult törzse, az osszet igárnak s a szomszéd avar nép egérnek nevezi a 
vadászkutyát; ismerik az elnevezést szibériai nyelvrokonaink is, csakhogy 
náluk kis házi ebet jelent a szó. A régi magyar agár a mainál nagyobb, vas
kosabb és hosszabb szőrű lehetett, a minő a mai közép-ázsiai nomád törökök 
vadászkutyája; ezt a válfajt tüntetik föl a dél-oroszországi III—VII. század
beli domborműves ezüst csészék is, melyek másolatban szintén be voltak 
mutatva a kiállításon. A kopóról és vizsláról annyit tudunk, hogy legalább is 
a XIV. században már el volt terjedve nálunk; a vizslát valószínűleg a csehek 
honosították meg, mig a kopó alighanem jóval régibb, a név török eredetre 
mutat s abból az időből való, midőn a magyarság Kelet- és Dél-Oroszország- 
ban török nyelvű népek környezetében tartózkodott. Hajdan a vadászkutyát 
elhunyt ura mellé temették; honfoglaláskori leleteink közül kettőben, a pilini- 
ben és szeged-öthalmiban találtak kutyacsontvázat a halott mellett; sajnos, 
hogy a csontok elhányódtak s nincs módunkban közelebbi meghatározását 
adni ezen régi magyar vadászkutya-fajnak.

Hg. Esterházy Pál nádor (f 1712) »Leon«, Soldan« és »Lampel« nevű 
vadászkutyáinak egykorú olajfestményü képe a kis-martoni kastélyból a lépcső
házban volt kiállítva.

A sólymászat szintén még a honfoglalás kora előtt ismeretes volt a 
magyaroknál. Az egész belső- és közép-ázsiai nomád turánoknál el van ter
jedve s a legrégibb időktől fogva a vadászat legkedveltebb módjai közé tar
tozik. Egy VII—VIII. századbeli altaji turk khágánnak a síremlékére is 
odavésték vadász-sólymát. Riesenthal szerint (Die Raubvögel Deutschlands) 
nagyon valószínű, hogy a sólymászat eredetét a kelet- és közép-ázsiai nomád 
és vadásznépeknél kell keresni, a kik a végtelen pusztaságon csakis állatok 
betanításával voltak képesek a gyorslábú vadakat vagy a szárnyasokat bir
tokukba ejteni. Európában hihetőleg a népvándorláskori turánok honosították 
meg, a kiktől legelőbb is a magyarországi germánok tanulták el s -ezek aztán 
Nyugot-Európába is magukkal vitték a sólymászatot. Annyi bizonyos, hogy 
Magyarországban már a hunn-germán korból vannak nyomai, nevezetesen a 
csongrádmegyei mártélyi népvándorláskori temető egyik sírjában a halott 
mellett vadász-sólymának csontvázát is megtalálták.

Régi krónikáink a kerecsent (falco gyrfalco, gyrfalco Islandicus) mondják 
az őshaza legkiválóbb vadász-sólymának. Említi ezeket a XVI. század elején 
élt Herberstein is, a ki Miksa és V. Károly császár s I. Ferdinánd magyar 
király követe volt a moszkvai nagy-fejedelemnél. Tudja, hogy a girofalco 
nevű sólyom az Ural hegyei közt fészkel, részint fehér, részint kékes színű, 
kiváló nagyságú s az Ural mellékiek és oroszok kretzet-nek nevezik. Elmondja, 
hogy a nagy fejedelem számára az Ural hegységből szokták Moszkvába szál
lítani a vadász-kerecsent s hattyúra, darura és más szárnyasokra vadász
nak vele.

A kerecsen mellett régi okleveleink különösen a karvalyt (astur nisus)
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emlegetik, mint a melyet vadászatra betanítottak. Nem lehet azonban kétsé
günk, — a sólyom-félék (sólyom, kerecsen, karvaly, héjjá, ölyv, turul) gazdag 
nomenklatúrája is mutatja — hogy miként a közép-ázsiai nomádok, a régi 
magyarok is többféle sólyommal vadásztak. Maga a turul is — egy kisebb 
fajta fekete sas — ilyen vadász-sólyom volt, a hires Timur-Lenkről olvassuk 
ugyanis, hogy hattyúkra toghrnl nevű sasokkal szokott vadászni; a közép
ázsiai törökök toghrulja s a régi magyarok turulja ugyanaz. Kétséget sem 
szenved, hogy az európai sólymászat virágkorában, a középkorban, nálunk is 
mindazon sólyomfajták megvoltak, melyek a nyugoti népek vadászatainál 
voltak használatban, mint a kerecsen vagyis az úgynevezett izlandi sólyom,

Mátyás király korabeli magyar solymár.
(A M. N. Muzeum XV. századbeli kályhacserepe után.)

a  nemes sólyom (gentilis), az úgynevezett szabda (falco Saker vagy lanarius), 
a vándor (f. peregrinus), fekete (f. niger) és törpe sólyom (f. aesalon), továbbá 
az ölyv (subbuteo), karvaly (astur nisus) és héjjá (astur palumbarius). A közép
ázsiai törökök még a sast (aquila fulva és chrysaéton) is betanítják, melyet 
börkütnek neveznek. Marco Polo szerint a tatárok az ilyen betanított sasok
kal rókát, őzet, farkast fogattak. Egy jó börkütért vagy tuganért (sólyom), 
mint Vámbéry Írja, két lovat vagy hat tevét is adnak ; sokkal kevesebbre 
becsülik a méhész sólymot (falco apivorus) és ölyvet, melylyel rókát és nyulat 
fogatnak.

A sólyom fölnevelésére és betanítására igen nagy gondot fordítottak s



birtokjogi kérdéseknél a középkorban nagy súlyt fektettek az olyan helyekre, 
hol sólymok fészkeltek. Egy 1264-ben a váradi káptalan előtt kötött egyez
ségből tudjuk, hogy a Csanád nembeliek a biharmegyei Bertény fölött emel
kedő havasok közt, a Sólymosfő (Solumusfey) és Felkő (Felku) nevű 
hegyeken tartották a nemes sólymok fészkeit; az egyezséglevél külön is meg
említi, hogy a Felkő nevű hegy más egyéb haszonvételei mellett »a sólymok 
fészkeivel együtt« (cum suis utilitatibus et nidis falconum) László és Tamás 
testvéreknek jutott.

A sólyom neveléséről és gondozásáról Nagy Lajos király sólymára, 
László (Ladislaus Hungarus, Ladizlaus von Ungem) irt egy, a külföldön is 
sokat emlegetett munkát. Fájdalom, ez a munka elveszett s csak az a pár 
töredékes idézet maradt fenn belőle, melyet egy XV. századbeli német sólymá- 
szati munka, Hickelt Eberhard mester »Aucupatorium herodiorum« czímü és 
Dombrovski Ernő lovag által a bécsi udvari könyvtár 2457. sz. codexe után 
1886-ban Bécsben kiadott műve vett át belőle. Ezen idézeteket magyar fordí
tásban a »Vadászlap« 1892-ik évfolyama közölte; egy rész a beteg sólyom 
ápolására és gyógyítására vonatkozik, egy hosszabb idézet pedig a sólyommal 
való bánásmódról szól s ép azért mi is érdekesnek tartjuk a közlését: 
»Csínján bánj a sólyomfiókkal, melyet kézen hordasz, légy iránta gyöngéd, 
tartsd jó étekkel, igy hamar megszokja a jó erkölcsöket. Óvakodj őt meleg 
időben hordozni. Ha egyszer póráz nélkül száll az álmadárra, végy magadhoz 
egy gyalog-solymárt, ki a szerszámot kezelje. A mely madár gyorsan és 
mohón repül rá, az a kézen is jámbor és szófogadó lesz. Később egy lovas- 
sólymárral gyakorold. Mélyítek a szerszámot tartja, az meg se moczczanjon, 
mélyítek a sólymot az álmadár után dobja, menten útnak iramodjék. Ha 
paripádon ülve sólymászni mégy, daruval vagy egyéb madárral kell próbát 
tenned, de vigyázz, nehogy a sólyom megcsalódjék (mert különben ütheted 
a nyomát). Láss hozzá serényen, de azért madarad ne küldda^prédmmtán 
kénytelen-kelletlenül. Legjobb idő a vecsernye tája, úgy naplement előtt, 
mikor langymeleg van s nem fújdogál a szél. Ha aztán beáll a télviz és 
sólymodat a zugba kell tenned, ne legyen az se kövér, se túlsovány; a kam
rát, hol tartod, ne járják a szelek, de azért túlmeleg se legyen.«

*  *  *

A csoportozatok a vadfogás és vadászat különböző módjait mutatták be 
részint egyszerű biológiai, részint pedig bizonyos korokat is feltüntető elő
állításban.

Korrend szerint első az emeleti VII. teremben kiállított sólymászati nagy 
csoportozat, mely lóháton egy Nagy Lajos korabeli nőt ábrázolt, keztyüs kezén 
ölyvet tartva, előtte a földre térdelve apródja azzal volt elfoglalva, hogy a 
kócsagra eresztett és‘ zsákmányát erősen tartó sólymot (falco Saker) levegye 
az elejtett és földre esett madárról. A kócsag a Balatonról, a sólyom Fejér
megyéből való. A lószerszám bogiárai ősmagyar minta után készültek; a 
préselt virágokkal díszített s fehér bőrrel bevont nyereg, bár valamivel későbbi
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keletű (XVI. századbeli), eredeti régi női sólymásznyereg, melyet gróf Korniss 
Viktor állított ki. Ezt a nagy csoportozatot jobbról és balról a falon külön
böző sólyomfélék környezték, úgymint vándor sólyom (falco peregrinus), törpe 
sólyom (falco aesalon), a szabda sólyom két fajtája (falco lanarius Saker és 
Feldeggii), karvaly (astur nisus), ölyv (falco subbuteo) és héjjá (astur palum- 
barius), alattuk különböző szárnyasokból (biborgém, szalonka, ibis, kócsag,, 
vadkacsa, fürj) összeállított vadász-zsákmánynyal s közben a régi sólymászatot 
feltüntető képekkel; ilyenek: sólymászatra való kivonulás Sáros várából a 
XVII. század elején a Braun Gy. »Urbium praecipuarum Mundi theatrum« 
czimü művében (Lib. VI. 1618.) közölt kép után nagyítva; középkori nyugoti 
és XVII. századbeli erdélyi solymárok stb. Egy, a múlt század közepe táján 
készült és sólyomvadászatot ábrázoló eredeti nagy olajfestmény pedig báró 
Stummer Ágost tavarnoki (Nyitram.) kastélyából a lépcsőházban volt kiállítva.

Kor szerint a sólymászat után a medvevadászati csoport következett a 
földszinti terem közepén. Sziklás vidéken hátsó lábain álló medvét ábrázolt,, 
melyet gróf Andrássy Géza bocsátott a vadásztörténelmi kiállítás rendelke
zésére. Vele szemben állt lövésre készen — számszeríját egy csonka fatörzsre 
fektetve — a Mátyás király korabeli magyar viseletben ábrázolt vadász, oldalán 
késsel; a fenyőfából készült s két oldalt szárnynyal ellátott nyílvessző hegye 
villaalaku, melynek használata a magyarságnál a honfoglalást megelőző 
időkbe megy vissza, nyugaton főleg csak a középkor vége felé s az újkor 
elején volt elterjedve.

Szintén középkori medvevadászati jelenetet ábrázolt az a vadkan-agyarra 
vésett kép, melyet Herman Ottó állított ki. (Lásd az ábrát.)

Ettől jobbra volt a vadkanvadászati csoport. A Zrínyi Miklós korabeli 
(XVII. század dereka) magyar főúr, oldalán az akkori szokás szerint karddal 
(a mi azonban vadászkéssel cseréltetett ki), kezében lándzsát tartva, áll szembe 
a feléje törtető vadkannal, melyet a vadász kutyája (farkas eb) oldalt támad 
meg, mig hátrább a másik vadkan figyelő állásban van, mintegy habozva, hogy 
a vadászra rontson-e vagy fusson ? A csoportozat hatását nagyban emelte a 
sikerült erdőrészlet, melyet Nécsey I. segédkezésével Szikla G. készitett. Egyik 
vadkant gróf Andrássy Géza, másikat gróf Esterházy Miklós Móricz, a farkas
ebet Hauer Béla engedte á t ; a vadkanokat a betléri és csákvári erdőségben 
lőtték.

Egy pár kép járult e csoport kiegészítéséhez. Egyik egy II. Lajos kora
beli vadkanvadászati jelenetet ábrázol szintén lándzsával Dobay Márton 1519. 
junius 2-án Budán kelt armalisának czímerképe után nagyított másolatban, a 
vadász, mint régebbi képeinken gyakran tapasztaljuk, vörös dolmányt visel. 
A másik kép egykorú olasz fametszetben azt a jelenetet tünteti föl, midőn a 
vadkan a maga alá tepert Zrínyi Miklóst 1664. őszén a Csáktornyái erdőségben 
megölte. A képet gróf Apponyi Sándor állította ki.

A medvecsoportozattól balfelé volt fölállítva a szarvasvadászati csopor
tozat. Erdős vidéken egy félig ledőlt fa mellett rogyott össze a golyótól meg
sebzett szarvas; a II. Rákóczi Ferencz korabeli magyar főúr, a ki a szarvast 
elejtette, kürttel hívja vadásztársait, balkezével tartja puskáját, oldaláról elefánt-
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csont-markolatu és aranyozott ezüst fölszerelést! vadászkés és szarvasagancsból 
készült magyaros lőportartó csüng le.

E csoportozathoz is több vadászkép tartozott. A lépcsőházban volt ki
állítva a magyar történelmi képcsarnok azon nagy olajfestménye, mely a múlt 
század első feléből Buda és Pest látképét ábrázolja az előtérben juhokat őrző 
pásztorral és nyargaló szarvasra lövő magyar ruhás, vörös nadrágos vadász- 
szal. A Nagy Lajos korabeli Képes Krónika miniatűrjei után nagyított máso
latban két szarvasvadászati jelenet volt bemutatva; egyik Hunor és Magyar 
vadászatát ábrázolja, a kik lándsával vannak ellátva, hátrább követi őket a 
kutyapeezér kopóval; a másik képen az a jelenet van feltüntetve, midőn a 
mogyoródi ütközet után Géza és László herczegeknek az Isten angyala csoda- 
szarvas képében megmutatja a Váczon építendő egyház helyét s a vitézek 
nyíllal lődöznek a Duna felé futó csodaszarvasra. A II. Ulászló korabeli gömöri 
királyi vadászat egy jelenetét ábrázolja a Kánthor Benedek 1509-ki czímeres 
levele után készített kép, azt a jelenetet tudniillik, midőn Kánthor Benedek a 
királv szemeláttára ejtett el egy szarvast. A kép nemcsak az akkori vadászviselet 
miatt tanulságos, hanem azért is, mert bizonyítékul szolgál arra, hogy a puskát 
már 1509-ben használták nálunk vadászfegyvernek.

Az ötödik nagy csoportozat volt a Mária Terézia korabeli agarászat. 
Egy lóháton ülő magyar nemest ábrázolt rókaprémes mentében, süvege mel
lett ezüstkupakos tajtékpipával, övébe dugva kivarrt virágos dohányzacskóval, 
a mint lovával megállt az agarak által elfogott nyúl mellett, melyet fölvenni 
készül, hogy a nyeregkápára akaszsza, honnan már egy másik nyúl és egy 
róka csüng le. Három magyarfajta agár lesi mozdulatait, a nyúl körül állva. 
Az agarak közül kettőt Somssich Miklós bocsátott a kiállitTas, rendelkezésére. 
Az alföldi magyaros lószerszámot, sallangós kantárt és nyerget Fintha Miklós 
engedte át.

Ezen öt nagy csoportozathoz több kisebb csoportozap járult. Ilyenek : 
nyestfogás hurokkal Máramaros megyéből ; vidrafogás vassal, (a csapda herczeg 
Esterházy Pál kismartoni kastélyából); farkasfogás csapdával; kacsafogás 
vassal; kiűz az őzbakon ; fogolyfogás hurokkal; huros rigófogás hurokkal; 
vadmacska fogás tőrrel; nyúl fogás tőrrel; rókafogás csapdával. Ezekhez tar
toztak gz egyszerű biológiai csoportozatok : egy kőszáli sas, két afrikai dög
keselyű (neophron perenopterus) Temes-Kubinból és Herkulesfürdőről, két 
fakókeselyű (vultur fulvus vagy gyps vulgaris) a Szerémségből és Temes- 
Kubinból s végül egy kondorkeselyű (gypaetus barbatus) Boszniából.

A Tálakon a fegyvercsoporíozatokat szarvas- és dámvadagancsok, vadkan-, 
szarvas- és őzfejek, egy bölényfej és a néhai III. Sándor orosz czár által 
küldött bölénybőr élénkítették. A szarvasagancsok közt különösen nevezetes 
volt a kistapolcsányi erdőségből származott 29 darab régi szarvasagancs, 
melyek — mint Bottka T. írja (Győri Tört. Füzetek II. k. 1862. 349.) — még 
Kis-Tapolcsány egykori úrnője, a XVII. század második felében élt gr. Rákóczy 
Erzsébet (előbb gr. Erdődy Ádámné, azután gr. Erdődy Györgyné), (szül. 1655. 
f  1707.) a »Kistapolcsányi Diána« hires vadászataiból származnak s két 
század óta díszítik a kistapolcsányi kastély folyosóját. A hagyomány szerint
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ezen agancsoknak egy az úriszék által halálra Ítélt molnár faragott fából 
fejeket, melyek annyira megnyerték Rákóczy Erzsébet tetszését, hogy a molnárnak 
megkegyelmezett. Érdekek volt még két egymással küzdő szarvas agancsa a 
Lajta-hegyről, melyek annyira egymásba fűződtek, hogy a két szarvas nem 
tudott többé szétválni s éhen haltak. Ő Felsége vadászkamarájából pedig két 
fába nőtt agancs volt kiállítva, melyet a felsőmagyarországi Kárpátokban 
találtak. A többi szarvasagancs újabbkori volt s a lajtahegyi, malaczkai, tavar- 
noki és kistapolcsányi erdőségekből valók. Ezeken kívül ki volt állítva egy 
jávorszarvas-agancs, melyet a Székelyföldön, a véczkei határban, patak
mosásban leltek, továbbá bölényszarvak a Székehdoldről és Szeged vidékéről.

* * *

A magyarság legősibb fegyvere vadászatnál úgy, mint csatában, a nyíl, 
melynek alakja és nagysága a vadhoz képest nagyon különböző volt, miként 
szibériai nyelvrokonainknál, a voguloknál és osztyákoknál, kik nemcsak hegyes 
végű, hanem villaalaku és bunkóban végződő nyilakat is használnak. Termé
szetes, hogy egy olyan népnél, melynek a vadászat a legfőbb életfoglalkozása, 
a puska elterjedése előtt a nyíl nagyon változatos fajainak kellett kifejlődni; 
másféle nyilat kell használni a nagyobb vadakra, medvére, vadkanra, bölényre ; 
mást a gyorsan elillanó szarvasra, a kisebb vadakra, nyulra stb .; megint 
mást a nyuszira, nyestre, hölgymenyétre, evetre, melyeknek bőrét kímélték és 
ismét mást a szárnyasokra. Azok, a jobbára a középkor végéről való s 
Magyarország különböző vadászterületeiről, a csókakői és gödöllővidéki erdő
ségből, a győrmegyei Sokoró mellékéről, Tolnamegyéből stb. összegyűjtött 
nyilcsúcsok, melyek a VII. terem középszekrényében voltak kiállítva, mintegy 
10 — 12 változatot tüntetnek föl a legapróbbtól a legnagyobbig s e különböző 
változatok az egyes vadászterületeken ismétlődni szoktak, a mi világosan 
mutatja, hogy nem egymástól távoleső korok és népek esetleg egymás mellé 
került maradványai, a mi szintén magyarázatul szolgálhatna az egyes formák 
közti különbségre, hanem egyenesen a vadak más-más neme s elejtésüknek 
alkalmasabb módja volt az, a mi a 10 — 12-féle nyil-csucsnál, nagyság és alak 
szerint más-más típust fejlesztett ki. A lapos, levélidomu s alul köpü helyett 
szeggel vagy tüskével ellátott kisebb-nagyobb nyil-csucsok őrizték meg az ős
magyar formát, a hogy azt a honfoglaláskori leletekből ismerjük. Kétségkívül 
kisebb vadakra, nyulra, szárnyasokra használták, különösen azokat az apró 
nyilcsucsokat, melyek legfölebb egy cm. hosszúak. A három szárnyú s alul 
szintén szegben végződő forma a népvándorlás korának a maradványa, mely 
a túrán népeknél egész Ázsia keleti széléig el van terjedve. A villa-alakú s 
belső felükön kiélesitett hegygyei ellátott nyilcsúcsok szintén az ősi formák 
közé tartoznak; használatban vannak medve s más nagyobb vad elejtésére 
szibériai nyelvrokonainknál s a Kaukázusban, kisebb alakban előfordulnak 
népvándorláskori leleteinkben; a németek a XV—XVI. században zerge- és 
vadkecskevadászatra használták, a villa-alakban kétfelé ágazó s kiélesitett 
nyílhegy rendeltetése ug}^anis az volt, hogy a vadnak az inát vágja el s tova



iramodását megakadályozza; a hegyes nyilcsucs kevésbbé tette meg e szolgá. 
latot, mert ha belefuródott is az állat testébe, vele együtt futott el. Ellenben 
a piramisforma négy oldallal ellátott karcsú testű, szegesvégü, kisebb fajta 
nyilhegyeknél a befuródás könnyüszerüsége volt a czél, nyilván madarakra 
használták, melyeknek tollazatában a lapos nyílhegy inkább fennakadhatott. 
Nem találjuk meg e változatok közt azt a nagy, tompahegyü bunkósvégü 
nyilcsucs-tipust, minővel a vogulok nyuszira s más becses bőrű állatra szok
tak vadászni; az a néposztály, mely az Árpádok korában nyestfogassal fog
lalkozott nálunk, úgy látszik, tőrt, csapdát, vagy hurkot használt. A köpüs 
nyilcsucsok a nyugati népek hatása alatt terjedtek el a magyarságnál. Ezek 
közt is vannak levélidomuak kisebb-nagyobb alakban, aztán olyanok, melyek 
két felől nagy szárnynyal vannak ellátva s kétségkívül nagyobb vadakra 
vadásztak velük. A nehéz testű négy oldalú hegygyei ellátott köpüs nyil
csucsok a számszeríjjal együtt jöttek használatba s egyformán alkalmazták 
vadászatnál nagy vadakra és csatában.

A régi magyar íjj alakja a szkitha-korba nyúl vissza s abban különbözött 
a nyugoti népekétől, hogy nem egy darabból állt, mint ezeké, hanem két 
GO-alakban meghajlított fát foglaltak össze felső végüknél fogva, középen 

egy egyenes pálczával. A törökökkel való érintkezés alatt, a XV—XVI. század 
folyamán, a török íjjak terjedtek el s ilyen mindazon íjj, mely a számszer
íjon kívül, egyes főúri családainknál fenmaradt. A török íjjnál a fakéreg ter
mészetes hajlatával ellenkező irányban van meggörbítve s ki van bélelve egy 
másfajta fával; a kétféle fanem közül az egyik kemény s ezt igen gyak
ran szaru helyettesíti, ez adja meg az íjjnak a nagy feszerőt, a másik fanem 
pedig könnyű, hajlékony. Ilyen az a két kézíjj is, mely a hozzájuk tartoző 
tegezzel együtt be volt mutatva a vadásztörténeti kiállításon. Egyiket néhai 
Károly Lajos főherczeg engedte át a kis-tapolcsányi kastély fegyverei 
közül; az íjj aranyozva van s pillangós díszítéssel ellátva, a tegez bőrrel 
bélelt skófiumos piros bársonyból készült. A másikat Batthyány Ödön herczeg: 
állította ki a körmendi gyűjteményből; az íjj aranynyal czifrázott pillangós 
szaruból áll s aranybetüs keleti fölirattal ellátott bőrtakaró borítja; az ezüst 
skófiummal kivarrt piros bőrtegez 22 darab könnyű fanyelű tollas nyílvesszőt 
tartalmaz.

A számszeríjj, melynek már felhuzóval ellátott agya van s a kifeszitett 
húr rugóhoz erősíthető, igy egyfelől a gyöngébb karuak által is könnyebben 
kezelhető, másfelől pedig a czélzás biztonságát is jobban előmozdítja, nálunk 
csak a XIV. század vége felé kezdett meghonosodni; hamar kiszorította a régi 
kézíjjat, s mint vadászfegyver még a lőfegyver elterjedése után is századokon 
keresztül használatban maradt.

A kiállítottak közt két díszes XVI. századbeli számszeríjj néhai Károly 
Lajos főherczeg kistapolcsányi kastélyából származott. Egyiknek az íve 
széles és vastag vaslemezből áll s két végét összeviaszkolt fonalszálakból 
sodrott vastag húr köti össze, faagya elefántcsont berakással van díszítve,, 
a díszítmények csodalényeket, emberfejü s kigyótestü állatot, delfinben végződő 
szigonyos férfit stb. lombozatokat ábrázolnak. A másik valamivel későbbi
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amannál, az íve ennek is vaslemezből készült, faagya a végén villával s 
egyik oldalán csontberakással van díszítve, melyre török fej van karczolva. 
Egy Pozsonyban készült XVI/XVII. századbeli számszeríjj-agyat vásárlás útján 
szerzett meg a vadásztörténeti kiállítás elnöksége, mely lombozatokat ábrázoló 
faragványokkal s két-két csontdelfinnel van díszítve. Esterházy Pál herczeg 
kismartoni kastélyának fegyvergyűjteményéből egy igen díszes ujabbkori könnyű 
női számszeríjj volt kiállítva; az ív aczélból készült, aranyozott sárgaréz
lemezes faagya fejénél virágcsokrot ábrázoló faragványnyal, oldalt aranyozott 
sárgarézből babér- és rózsakoszoruval van díszítve ; készítője : »Contriner, 24.« 
A legújabb korra utal egy egész egyszerű számszeríjj, a mennyiben a jelen 
század második negyedében szerepelt s 1827-ben magyar honosságot nyert 
^Gróf Attems Ferentz L(ovas) Kapitány« nevét tartalmazó fölirattal van ellátva ; 
maga az íjj azonban körülbelől két századdal korábbi, a XVI/XVII. századbeli 
parittyaíjjak közé tartozik.

A lándzsával való vadászat nem tartozik az ősrégi magyar szokások 
közé; ez főleg a régi germánoknál volt kedvelt módja a vadászatnak. Nálunk 
a honfoglalás utáni időkben honosodhatott m eg; a XIV. század derekán 
készült Képes Krónika Hunort és “Magyart 
már lándzsával ábrázolja azon a mondái 
vadászaton, midőn a csoda-szarvas meg
mutatta a Maeotis vidékére vezető u ta t; a 
kép nagyított másolata a földszinti terem
ben volt kiállítva. Nagy Lajos is lándzsával 
támadta meg azt a medvét, mely a zólyomi 
vadászatok alkalmával, 1353. őszén majdnem 
megölte. A lándzsát később különösen a 
vadkan-vadászatnál használták, igy találjuk 
például Dobay Márton 1517-ki czímeres leve
lén is, a ki lándzsát szegez a feléje rohanó 
vadkannak ; a gróf Károlyi-család levéltárában 
levő eredeti czímerkép után készült nagyított 
másolat, mint már említettük, szintén ki volt állítva a földszinti teremben. Ere
deti vadászlándzsák, melyek a lándzsahegy alján erős ellenző rúddal vannak 
ellátva, Esterházy Pál herczeg kismartoni gyűjteményéből voltak nagyobb 
számmal bemutatva. Egy vadkan-vadászatnál használt igen hosszú hegyű 
lándzsát pedig Lónyay Gábor állított ki Deregnyőről.

Az újkor vadászfegyvere, mely a nyíl helyébe lépett, a puska. Hasz
nálatára hazánkban a legrégibb adat Kánthor Benedek már említett 1509-ki 
czímeres levele, mely azt a jelenetet ábrázolja, midőn Kánthor Benedek a 
gömörmegyei királyi vadászatok alatt II. Ulászló szemeláttára lőtt le puskával 
egy szarvast. (L. az ábrát.)

A kiállításon bemutatott vadászpuskák közt a legrégebbiek a XVI. szá
zad végéről s a XVII. századból származó kereklakatos szerkezetit fegyverek 
voltak Batthyány Ödön herczeg körmendi és Esterházy Pál herczeg kismartoni 
kastélyából, továbbá dr. Wartha Vincze műegyetemi tanár gyűjteményéből.

Puskás vadász 1 5 0 9 -ből.
(Kánthor B. czím eres levele után.)

M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 50
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Mindezek az emeleten, a VII. terem 5-ik szekrényében voltak elhelyezve. 
Közöttük első sorban is az a csontberakásu, • nyargaló szarvassal és magyar 
ízlésű virágokból, napraforgó-, búzavirág- és tulipánból álló csokorral, 
kerek virágszirmokkal s lombozatokkal, a lakatszerkezet mellett pedig bekar- 
czolt nyullal és madárral díszített puska érdemel említést, mely a Batthyányak 
körmendi fegyverei közé tartozik s mint a cső aljára karczolt B—F betűk 
mutatják, valószínűleg Batthyány Ferencz (f 1566) horvát bán vadászfegyverei 
közül való.

Szintén Batthyány-fegyver volt egy másik kereklakatos puska, melynek 
díszes csontberakása lovas vadásztól és kutyáktól űzött vadkant, menekülő 
rókát, szarvast és szarvasünőt s kutyától hajszolt nyulat ábrázol; csöve 1637 
évszámmal s a puskaműves nevének kezdőbetűivel, H—IF-vel van ellátva.

Egy W olf Pravnschmit által 1668-ban készített ugjmncsak Batthyány-féle 
kereklakatos puska gyöngyház- és csontberakása égő szivet tartó nyílvesszős 
Ámort, lantoló alakot, szerelmeskedő párt, csónakázó férfit, rókát és virág
szirmokat ábrázolt, lakaijánál bekarczolt koszorúval és lombozatba átmenő 
emberi alakkal van díszítve.

Esterházy Pál herczeg kismartoni fegyverei közül való a Keiner Ábrahám 
által 1670-ben készített puska, mely szintén gyöngyház- és elefántcsont bera
kással s lakatjánál bekarczolt virágkoszoruval van díszítve; a berakások sárkányt 
ölő szent Györgyöt, továbbá vadászati jeleneteket s lombozatokat ábrázolnak.

Szintén 1670-ből való egy WF—FS névrejtő betűkkel s hármas virág- 
szirmú, négyszögü paizszsal ellátott puska, melynek filigrános aczélberakásu 
és vésett díszítményei futó szarvast, kutyát és sárkányt, továbbá kutyáktól 
megtámadott nyargaló szarvasból álló vadászati jelenetet ábrázolnak. Visszafelé 
csapódó sárkánya delfinfej-idomu. (Batthyány Ödön herczeg körmendi gyűj
teményéből.)

Ugyanezen időtájba tehető egy másik Batthyány-féle puska, melynek 
csövét »Johan Ernst Jeidelt in Brien« (a Demmin említette »doh ann Seitel 
1704«?) készítette, fölszerelője pedig »Frantz Jeidtel«. Sárkánya krokodilfejből 
és madarakból van szerkesztve, alatta hosszú sárgaréz-lemezre erősített áttört 
és koszorúban kétfejű sast ábrázoló vörösréz koronggal. A sárgaréz-lemez 
vésett alapból kidomborodó díszitménynyel van ellátva, mely virágokat, hadi 
jelvényeket s kutyáktól hajszolt szarvast ábrázol. Agyának csontberakásán a 
két nagyobb lemezre futó szarvas van bekarczolva, a kisebb lemezek pedig 
játszó rókákat, virágokat, lombozatokat tüntetnek föl. A cső bekarczolt lombo
zatokkal, a puskavessző és a cső vége lombozatos csontberakással van 
díszítve.

Johann Stifter puskaműves nevével van ellátva egy dr. Wartha Vincze 
által kiállított' kereklakatos szerkezetű puska, sokkal egyszerűbb, mint 
amazok, díszítése csupán a lakat-szerkezetre vésett lombozatból áll. A cső 
aljára egy állatot ábrázoló kerek bélyeg van benyomva, melyet Stifternek egy 
a körmendi gyűjteményből a hadtörténelmi csoportban kiállított kerekes pus
kája oroszlánnak bizonyít s ugyanezen puska szerint Stifter J. 1682-ben 
Prágában működött. (Szendrei J. Hadt. Emi. 3026. sz.)
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Zelner Gáspár XVII. századbeli puskaműves készítményei közül három 
puska volt kiállítva, kettő még kereklakatos szerkezettel, egy pedig a múlt 
században kovás szerkezetűvé átalakítva. Egyik, mely a körmendi gyűjtemény
hez tartozik, agyán áttört sárgaréz díszitménynyel van ellátva, mely lomboza
tok közt sasra pisztolylyal lövő alakot ábrázol. Csappantyúja sárkányfő alakú, 
az alatta levő aczéllemezre két kutyától kergetett vadkanból és lovas vadász
ból álló jelenet van bekarczolva. A cső alja a puskaműves nevén kívül 
benyomott sárgaréz bélyeggel van ellátva, mely sátorban ülő alakot ábrázol, 
mellette a puskaműves nevének kezdőbetűivel, C—Z-vel. A másik két puska 
a kismartoni fegyverek közül való. A kereklakatos szerkezetű sárgaréz-lemez 
domború vadászati jelenetekkel van díszítve: sárkányára sólymot tartó nő van 
bekarczolva; damaszk csöve aranyberakásu arabeszkekkel van díszítve. A kovás 
szerkezetűvé átalakított példány a cső alján ezüst berakásu czirádák közt 
Caspar Zelner névvel van ellátva, mig a lakatszerkezetnél a fölszerelő puska
műves Mathias Stoper in Wienn van bekarczolva. Díszítése a kakas melletti 
lemezen bekarczolt vadászati jelenetből (szarvasgimmel és ünővel szemben 
lövésre készen álló vadász s mögötte hajtó s vadászkutya), a kakason vésett 
lombozatból á ll; agya domború díszítésű sárgaréz-lemezzel van ellátva. Zelner 
Gáspár készítményei — úgy látszik — nálunk a keresettebb fegyverek közé 
tartoztak; a Magyar Nemzeti Muzeum régiségtárában is van egy puskája, 
mely mindszenti Kapuváry János ajándékából került oda. Talán fia volt neki 
Zelner Márkus, ki a XVII. század végén s a XVIII. század elején előbb 
Salzburgban, aztán pedig Bécsben dolgozott. Készíttettek vele vadászfegyvereket 
az Esterházyak is ; ezek közül két kováspuska, mely az agy tövénél sárgaréz 

.lapon az ős Esterházy czímerrel van ellátva, a vadásztörténeti kiállításon is 
be volt mutatva, de csak a puska fölszerelése volt Zelner M. műve, a cső 
spanyol készítmény; a puska díszítése vésett lombozaton sárgaréz-lemezből áll.

Egyik-másik azonban a föntebbi puskaművesek közül németes hangzású 
neve mellett is lehetett magyarországi. Hiszen nemcsak az erdélyi, hanem a 
felsőmagyarországi városokban is voltak a XVII. században puskaműveseink, 
s nyilván ezektől való. az a hosszú csövű kereklakatos szerkezetű kacsázó 
puska, melyet Lőcse sz. kir. város állított ki s alighanem Lőcsén .készítettek. 
Erre mutat a lakatszerkezet melletti aczéllemez vésett díszítménye, mely lom
bozatok közt magyar (vagy lengyel) ruhás lándzsás alakot ábrázol. A puska 
agyát kifaragott szarvasok, nyulak, róka és lombozatok díszítik. Egy másik, 
dr. Wartha Vincze által kiállított kereklakatos puskának agya szintén farag- 
ványnyal van díszítve, mely indákból áll, ezenkívül agyának alja szarvas- 
agancs-berakással van ellátva. Ugyancsak az ő gyűjteményéből volt kiállítva 
egy kerekes puska, mely sárgaréz-lemezen kivert domború vadkan-vadászati 
jelenettel van díszítve. Egy pár XVII. századbeli Batthyány-féle körmendi 
vadászpuska szintén a rajtuk ábrázolt vadászati jelenetnél fogva érdemel 
említést. Kakasa mindegyiknek sárkányfej alakú; a lakatszerkezet melletti 
aczéllemezre szarvast kergető, kürtölő és kardos lovas vadász, továbbá furulyázó 
pásztor van bekarczolva.

A XVI. század közepe táján egy könnyebbfajta kiskaliberű vadászfegyver
50'-
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tűnik fel, mely a XVII. század folyamán is folyton használatban maradt s 
rendesen szárnyasokra vadásztak vele. A neve tesinka, csinka vagy magyaro
san tezsényi. Az elnevezés arra vall, hogy a sziléziai Teschenben kezdték 
legelőbb készíteni, a drezdai fegyvergyűjteményben levők a régi lajstromok 
szerint kurlandiak, átalában pedig az északnyugati szláv tartományok tekint
hetők a tesinka hazájának, de bizonyára voltak a felsőmagyarországi iparűző 
városokban is készítői. Mint Apor Pétertől tudjuk, az erdélyi és magyarországi 
uraknál nagyon el volt terjedve. A kerekes puskák rendes formájától részint 
abban különbözik, hogy az agy mélyebben fekszik, mint a cső, de ezzel nem 
a későbbi puskaidomok rézsútos görbülete, hanem egy könyökszerü megtörés 
által van kapcsolatban, részint pedig a lakatszerkezet elhelyezésénél fogva 
tér el, a mennyiben azt egészen a puska külsején alkalmazták. Többnyire 
gazdagon voltak díszítve csont- és gyöngyházberakással s díszítésükben a 
keleties jelleg Boeheim szerint is félreismerhetlen. Egy herczeg Batthyány Ödön 
által kiállított tesinkán a magyaros Ízlésű búzavirágot és napraforgót is meg
találjuk a lakatszerkezet áttört és vésett diszitményein. Visszafelé csapódó 
bekarczolt lombozatos rézsárkánya delfinfejidomu, tusája s a cső ágya végig 
ki van rakva kerek és négyszögü gyöngyházzal, zöld pasztával kitöltött apró 
körökkel, sárgarézlombozatokkal s átalában az egész díszítésben, egy csoda
állatot kivéve, a magyar Ízléssel egyezően, túlnyomó a virág és lombozat. 
E tekintetben nagyon eltér attól a másik tesinkától, melyet szintén herczeg 
Batthyány Ö. állított ki. A sárkány vésett lombozatain kívül a díszítés ennél 
gazdag csontberakásból áll, melyen arabeszkek és lombozatok közt egymás
sal szemben álló oroszlán és nyúl, groteszk csoportozatok, kutyán álló és 
lantoló szárnyas alak, majom, griff, továbbá nyargaló kutyák, rókák, nyulak 
és sas vannak ábrázolva.

Egyszerűbb fajta kerekes vadászfegyverek voltak a kőszegi pulyliákok. 
Mint Apor Péter Írja, »rendszerint az hajdúk viselték«.

A könnyebbfajta, rövid csövű vadászpuskákat őseink németesen Stucc- 
nak nevezték; mint Bethlen Miklós emlékirataiban olvasható, Zrínyi Miklós is 
csupán egy stuccot vitt magával a végzetes vadkan-vadászat alkalmával, mely 
életébe került, mig vadásza, Póka István puskájának, melyet a m. n. muzeum 
régiségtára őriz s a múlt században rávésett fölirat szerint ez lett volna a 
Zrínyit halálra sebesitő vadkan, elég hosszú a csöve. Az iglói ev. főgimnázium 
állított ki egy pár, valószínűleg valamelyik szepességi városban készített, 
egyforma díszítésű és idomú stuccot. A rövid cső nyolczszögü, egyszerű 
sárkánya visszafelé csapódik, díszítése berakott lombozatok közt tojásdad 
idomú, nagyobb és kisebb sima s aztán négyszirmu virágot ábrázoló négy
szögü gyöngyház s egy vésett rozetta. Az agy alja tolós födelü golyótartóval 
van ellátva. A Batthyány-féle körmendi vadászfegyverek stuccai közül meg
említjük azt, mely »Georg — Reiser« bécsi puskaműves (1647— 1732) nevével 
s közben a kereszt- és vezetéknév között egy benyomott sárgaréz koronából 
álló bélyeggel van ellátva. A lakatszerkezet melletti lemez díszítményét be
karczolt kígyó, virág, koszorú s őzet kergető kutya képezi.

A kiállított kerekes puskák sorozatát néhány női és gyermekvadász-fegyver



7 8 9

egészíti ki herczeg Batthyány Ö. gyűjteményéből. Egyiknek csupán veréblövésre 
alkalmas kiskaliberű csöve aranyozással, másiknak agya renaissance ízlésű 
virágokkal van diszitve.

Volt egy kereklakatos szerkezetű orvvadászfegyver is, melynek kiskali
berű vont csöve egy négyszögü s a puskaagyból kihúzható farőfbe rejthető. 
Kiállította herczeg Esterházy Pál a fraknói fegyverek közül.

A XVII. századbeli vadászfegyverek különlegességei közé tartoztak a 
fokos-puskák, vagyis az olyan fokosok, melyeknek nyele puskaszerkezettel volt 
ellátva. Rendesen díszfegyverek voltak s csak nagyurak gyűjteményében szok
tak előfordulni. Herczeg Batthyány Ödön állított ki egyet a vadásztörténeti 
csoportban; nyele gazdagon el van látva elefántcsontberakással, mely magyar 
és török férfi mellképet, oroszlánt, nyargaló rókát és nyulat, vadkant és lom
bozatokat ábrázol.

A XVII. század dereka táján Párisban tűnnek fel az egyszerűbb lakat
szerkezettel ellátott könnyű kovás flinták, melyek az előre csapódó sárkányba 
foglalt flinttől, vagyis kovától vették nevüket, bár a kovát már a kerekes pus
káknál is alkalmazták. Nálunk — úgy látszik — csak a XVII. század végén 
kezdtek elterjedni.

A legrégebbiek közé tartozik az a különben egyszerű flinta, herczeg 
Batthyány Ödön körmendi fegyverei közül, mely a cső alján FRANZ : 
BVX BAVM  puskaműves nevével és 1693 évszámmal van ellátva; párja a 
hadtörténelmi csoportban volt kiállítva. (Szendrei 496. 1.) Ezenkívül ifj. Lazaro 
Cominazzo (f 1690), hires olasz puskaműves nevével találkozunk leggyakrab
ban a régebbi flintákon. Herczeg Batthyány Ödön három Cominazzo-féle flintát 
állított ki, melyeknél jellemző az alul reczézett hengerded idomú cső. Egyik 
a »Lazarino Cominazo« néven kívül 1676 évszámmal van ellátva, de a lakat
szerkezet melletti fölirat szerint a fölszerelő puskaműves A Zella volt. 
Díszítése filigránból s áttört rézlombozatokból áll, az agy tövében pedig vad
ember törzse látható, ki mondatszalagot tart, benne -í!r M W  #  S -íSr betűk
kel. A másikon a kakas alatti lemezen a díszítmény vadkanfőből, íjjból, tegez
ből és kürtből álló csoportozatot s kutyájával együtt pihenő, kezében puskát 
tartó vadászt ábrázol. Leggazdagabb a harmadik Cominazzo-féle puska díszítése, 
melynek fölszerelését Neie . .. (Neiereiter ?) készítette. A kakast vésett lombozatok 
díszítik, mögötte s alatta két csoportozat látható, ú. m .: elesett szarvasba 
harapó kutya s aztán kutyájával pihenő vadász, kezében puskát tartva; a 
kakas irányában a puska másik oldalát domború vadászati jelenettel díszített 
sárgarézlemez borítja, mely egy elejtett s két kutyától környezett szarvas 
felé siető vadászt ábrázol, mögötte két lovasvadászszal s két fa között kutyá
ját hivó hajtóval, a háttérben pedig várral. A fényezett agy rézlemezére lombo
zatok közt baldachin alatt ülő, baljában lándzsát, jobbjában paizst tartó sisakos 
Bellona van kiverve.

Később a Lazaro Lazarino olasz puskaműves által készített csövek 
voltak nagyon kedveltek; Erdélyben, a hires vadász, Ujfalvy Sándor emlék
iratai szerint legelőbb Bánffy Farkas báró (f 1761.) maros-vásárhelyi királyi 
táblai elnök használta az akkori rossz szerkezetű fegyverek helyett s csak
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hamar úgy elszaporodtak, hogy alig volt olyan nemesi udvar, hol a falon ne 
lógott volna egy Lazarino-féle puska.

Egy Lazaro Lazerino névvel ellátott puskát Batthyány Ödön herczeg 
állított ki. A puska kétcsövű, de csak egy kakasra jár, a két cső nem egy 
más mellé, hanem egyik a másik fölé van helyezve. Mindkét csövön és pedig 
a felsőn két, az alsón egy szakái nélküli bajuszos török vagy albán férfi 
mellképe van domboruan kivésve. A puska oldalát lombozatos rézlemez 
borítja.

Ausztriából is sok vadászfegyver került hozzánk. De e mellett, főleg 
a középnemesség szükségletét hazai puskaművesek elégítették k i ; Pozsony
ban, Bazinban, Fraknón, Korompán, Lőcsén, Kassán, Kolozsvárott, Szebenben, 
Brassóban, Marosvásárhelytt, Budán, Pesten, Székesfejérvárott, Szombathelyen 
voltak jelesebb puskaművesek, néha azonban, mint a székelyeknél, a falusi 
czigánykovács készítményeivel is megelégedtek. A Bach-korszak alatti fegyver
tilalom és elkobzások következtében ezeknek legnagyobb része elkallódott.

A vadásztörténeti kiállítás bizottsága különös figyelmet fordított arra, 
hogy minél teljesebb sorozatot gyűjtsön össze a hazai vadászfegyverekből s 
ha ez nem is sikerült olyan mértékben, mint óhajtottuk volna, például 
Böszörményi Ádám (f 1817.) jeles marosvásárhelyi puskaművesnek az e végből 
tett utánjárások daczára sem tudtuk egyetlen egy készítményét sem bemutatni, 
a többi puskaművestől is többnyire csak egy-egy vadászfegyvert lehetett 
találni: valami eredménye mégis volt a kutatásoknak.

Díszes vadászfegyvereket készített a múlt század második felében 
Stranski Ferencz fraknói pnskaműves, kitől három darab kovás-puska volt 
bemutatva, mindegyik herczeg Batthyány Ödön körmendi fegyverei közül. 
A kékes aczélból készült, alul nyolczszögü, fönt hengerded cső lombozatos 
ezüst pánttal van a faágyhoz erősítve. Kettőnél a cső alján arany berakással 
In Forchenstein (Fraknó) fölirat olvasható, alatta lombozatok közt vörösréz koron
gon karéjba foglalt csillagalaku bélyeg van benyomva. A kakas aczéllemeze vésett 
lombozatok közt Franz Stranski nevével van ellátva, a puska túlsó oldalát 
lombozatos ezüst lemez díszíti. Hasonló díszítésű ezüst lemezes agyának 
tövében ezüst lapra herczegi korona alatt a Batthyány czímer (szikla tetején 
fiait etető pelikán, a szikla alján szájában kivont kardot tartó ágaskodó 
oroszlán) van vésve. A harmadiknak fölszerelése egészben véve hasonló 
a föntebbiekhez, egyes részletekben azonban különbözik, így a cső alja 
a csillagos vörösréz bélyegen kívül hat aranyozott liliommal és
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bélyeggel van ellátva; az agy tövében levő czímertartó'ezüst lap pedig nemest 
koronával van födve s ez alatt van bekarczolva herczegi korona alatt 
a Batthyány herczegi czímer.

Lőcse város egy egyszerű, sárgarezes pántolással ellátott egy csövű,
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Magyar vadászfegyverek a múlt századból.
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kovás lőcsei puskát állított ki, a puskaműves neve: Laurent"* Alexi* A Leutsch(au). 
Díszesebb volt egy másik kovás-puska, mefyet szintén Lőcse város állított k i ; 
nyolczoldalu damaszkcsöve ezüst berakással, agya gyöngyházzal és lombozatos 
ezüst lemezzel van díszítve. Valószínűleg ez is lőcsei készítmény.

A pozsonyi puskaművesektől több vadászfegyver volt bemutatva. Egy 
pár (számozva 1. és 2-vel) Psener Pál készítménye, melyet gróf Erdődy 
Ferencz állított ki a galgóczi várkastélyból. A török bélyeges cső nyolczoldalu, 
az agy tövénél kerek sárgaréz paizsra a gróf Erdődy-czímer, a lakatszerkezet 
aczéllapjára Palu Psener in Prespurg neve van bekarczolva, a puska oldala 
domborműves sárgaréz lappal van díszítve, mely oroszlánoktól vont kocsiban 
Marst ábrázolja előtte sisakkal, pánczéllal s paizszsal és ülő meztelen férfi
alakkal ; az agy végét oroszlán- és gyermekfejes sárgarézlap borítja. Néhai 
Károly Lajos herczeg kis-tapolcsányi fegyverei közül két pozsonyi készí
tésű kovás-puska volt kiállítva. Mindegyiknek ellapitott tölcséridomu csöve 
van, az egyszerűbbnek lakatszerkezete alatt s a csövön Czermak Prespurg, 
a másikra a lakatszerkezetnél Andoni Englis — a Presporg puskaműves 
neve van bekarczolva; az utóbbinak agyát és oldalát lombozatos sárgaréz 
lemez borítja, mely részint bekarczolva, részint domborműves előállításban 
vadászati jeleneteket ábrázol. Fischer Jánost, mint pozsonyi puskaművest, 
a bécsi udvari Kunsthistorische Sammlung egy flintája után ismerjük; 
egy általa készített s utóbb kapszlissá átalakított vadászfegyvert, mely gróf 
Balassa Pál (f 1770.) főtárnokmester és gömöri főispán számára készült, 
vásárlás utján szerzett meg a vadásztörténeti kiállítás. Az ezüstberakásu keleti 
cső alant nyolczszögü, fönt hengeralaku. A puskaoldalt bekarczolt és dom
ború díszítésű sárgaréz-lemez borítja, mely lombozatokat s aztán egy kürtölő 
és egy pihenő vadászt ábrázol, mellette vadkannal. Az agy tövében sárgaréz 
paizsban a gróf Balassa-czímer (bölényfej) látható C.(omes) P.(aulus) B.(alassa) 
D.(e) G.(yarmat) nevének kezdőbetűivel. A kakas melletti aczéllemez sisakos, 
pánczélos, lándzsás női alakkal (Bellona) és Jo. Fischer nevével van ellátva.

Egy szombathelyi puskaműves nevével a körmendi fegyvergyűjteményben 
volt alkalmunk megismerkedni. A nyolczoldalu, sötétkék vont cső talán kül
földi munka s csak az egyszerű fölszerelés készült Szombathelyen, A puska
műves neve: Gaichlmger, Stanamanger.

Talán soproni készítmény az az egycsövű, kovás-puska, melyet a sop
roni városi muzeum állított ki s melynek három rézpánttal megerősített csöve 
alul négyszer beütött sakktábla alakú s közepén koronás paizsban keleti föliratot 
utánzó bélyeggel van ellátva. Ez a saktábla alakú bélyeg Mária Terézia ko
rabeli magyar szablyákon is előfordul.

Sokkal gyakoribbak az osztrák puskaművesek készítményei. Bauer János 
mödlingi puskaművestől Herman Ottó állított ki egy balszemre készült egy
csövű kovás-fegyvert. Herczeg Batthyány Ödön gyűjteményéből való Boltz 
(vagy Poltz) Thaddens két puskája, egyik, mely sárgarézből kivert vadkan
vadászattal és lovas-csatajelenettel van díszítve, gróf Batthyány József (szü
letett 1727 f  1799.) herczegprímás számára készült, mint a sárgarézlapra 
vésett s koszorúkba foglalt bibornoki kalap alatt levő Batthyány-czímer tanú-
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sitja; a másik szintén el van látva herczegi koronás czímerpaizszsal, de 
a czímer hiányzik belőle. Danner János Miklós vadkanvadászattal díszített 
készítménye a körmendi s Deplan János prágai puskaműves tölcséres csövű 
vadászfegyvere a körmendi és galgóczi fegyverek közt volt képviselve.

A múlt század első felében működő Fruewürth József bécsi puskaműves 
az Esterházyak és Batthyányak számára készített több vadászfegyvert. Ren
desen spanyol csöveket alkalmazott és szerelt föl. A kismartoni gyűjteményből 
három, a körmendiből ugyanannyi készítménye volt kiállítva. Egy-egy 
Batthyány-féle vadászfegyvert találunk Garber és Gregori-Gröger a Neustadt 
puskaművesek nevével. Hameri József XVlII-ik századbeli bécsi puskaműves 
szintén azok közé tartozik, kiknek vadászfegyverei el vannak nálunk terjedve. 
Ő is dolgozott a Batthyányiak és Esterházyak számára, az általa felhasznált 
csövek közt vannak spanyol és török eredetűek. Egyik készítménye, mely 
herczegi korona alatt kettős paizsban kétszer a Batthyány-czímerrel és mondat
szalagban A. F. V. B. G. G. V. B. betűkkel (Adam Fürst Von Batthyány 
született 1722 f  1787. és talán [Joseph] Georg Von Batthyány született 
1738 f  1806.) van ellátva, szarvasra lövő püspök van vésve; a rövid nyolcz- 
oldalu vont csövet Keiser György bécsi puskaműves készítette. A körmendi gyűj
teményből három, a kismartoniból egy Hamerl-féle puska volt kiállítva, ezen kívül 
özvegy gróf Batthyány Béláné (Német-Újvár) is állított ki tőle egy vadászfegyvert. 
A morvaországi sternbergi Hilschner Józseftől egy egymás fölé helyezett 
forgatható kétcsövű vadászpuskát vásárlás utján szerzett meg a vadásztörté
neti csoportbizottság; a puska gazdagon el van látva különböző vadászati 
jeleneteket ábrázoló vésetekkel, ezen kívül a puska agyát boritó sárgaréz
lemezre egy vágtató magyar huszár van bekarczolva. Keller puskaművestől 
egy vadászfegyver volt kiállítva a körmendi gyűjteményből; az arabeszkes 
ezüstbetéttel díszített damaszk cső keleti. Egy szintén damaszkcsövü s 
kutyáját simogató pihenő vadász képével ellátott Batthyány-féle puskára 
Johann Lempöck Lintz in Veer puskaműves neve van bekarczolva. Limmer 
cronachi puskaműves (a Demmin által említett »I. Lammerer ín Cranach ?«) 
készítménye egy alul s fölül csapódó kétcsövű kovás vadászfegyver, melynek 
zárlemezére szarvast leteperő kopók vannak karczolva; a csövet Bayer Mihály 
készítette. Mahr József Ferencztől egy pár kismartoni vadászfegyver volt 
bemutatva, mindegyik vadkan- és szarvasvadászattal, csatajelenettel és sárgaréz 
medaillonban herczegi korona alatt fiatal katona mellképével van ellátva. 
Neireiter János prágai puskaművestől való egy körmendi, Nusbaum Mátyás 
Vinczétől (Boroszló) szintén egy körmendi puska. Nutrichs Keresztély (Demminnél
C. Nuterisch ?) a múlt század első felében működő bécsi puskaműves spanyol 
csöveket szerelt föl az Esterházyaknak, a kiállításon két ilyen, herczeg Esterházy- 
czímerrel ellátott vadászfegyver volt bemutatva. Penzneter Simon bécsi puska
művestől két Batthyány-féle puska volt kiállítva, berakott arabeszkes damaszk 
csöve mindegyiknek keleti eredetű, a zárlemezen hasonló motivumu, bár nem 
azonos jelenettel, egyikre ugyanis pihenő s kezében puskát tartó vadász van 
bevésve s feléje fut szájában madarat tartó vadászkutyája, másikon a vadász 
a feléje nyargaló s madarat tartó kutya elé siet. Planer János bécsi puska



7 9 4

művestől három Batthyány-czímerrel ellátott körmendi puska volt kiállítva, 
a cső mindegyiknél spanyol eredetű. Ugyancsak a körmendi gyűjteményhez 
tartozik egy kétcsövű és egy egycsövű vadászfegyver, melyre a Gráczban is 
működő Poser Pál prágai puskaműves neve van bekarczolva. Reise György 
bécsi puskaművestől való egy körmendi fegyver. A múlt század dereka táján 
élt Ries (vagy Ris) Kristóf bécsi puskaművestől két Erdődy-czímerrel ellátott 
körmendi és négy Esterházy-czímeres kismartoni puska volt kiállítva. Schemizler 
János György bécsújhelyi (Neustat) és Sheithaver G. gráczi puskaműves nevét 
egy-egy Batthyány-féle puskán találjuk, Shirmer W olf gangét (Bamberg) pedig 
egy alul s fölül csapódó kétcsövű kovás vadászfegyveren. Sittauer Veit bécsi 
puskaműves herczeg Batthyány Lajos (született 1753 f  1806.) számára két, 
Neireiter prágai puskaműves által készített csövet szerelt föl, a herczeg 
nevének kezdőbetűi L. B. a puskaagyon levő sárgaréz korongra vannak be
karczolva; ugyancsak Sittauer 18 flintát szerelt föl a herczeg Esterházyaknak 
ellátva mindegyiket a herczegi czímerrel, a csövek olasz eredetűek, a legtöbb 
Carditello nevét viseli, ezen kívül előfordul: Fusaro, Montragone, Venafro, 
Pressano és Caiazzo.

Spirckenpichlertől való egy körmendi vadászfegyver, Steckel Jánostól 
szintén egy, ez utóbbi Batthyány-czímeres medaillonnal van ellátva. Az utóbbi 
neve egy dr. Wartha V. által kiállított kétcsövű kovás-puskán Johann Stöckl 
Neustat alakban fordul elő. Staper vagy Stoper Mátyás bécsi puskaművestől 
Körmendről is egy, Kis-Martonról is egy vadászfegyver volt kiállítva, az 
utóbbi vadkan-, amaz medvevadászatot ábrázoló jelenettel. Waas János bécsi 
puskaműves nevét viseli egy Batthyány-czímerrel róka- és szarvasvadászattal 
ellátott damaszkcsövü puska. Szintén tőle való — csakhogy ezt Bambergben 
készítette — egy alul s fölül csapódó kétcsövű s ugyancsak BatthyányAele 
puska.

Könnyű kis női vadászpuskák az agyon oldalt zöld bársonynyal bélelve 
herczeg Esterházy Pál kis-martoni és gróf Erdődy Ferencz galgóczi gyűjte
ményéből voltak kiállítva. Egy párt ezek közül a már említett Friihwirth 
József bécsi, egy párt pedig Wastl Rochus ugyancsak bécsi puskaműves 
készített.

A franczia háborúk idejében terjedtek el nálunk a kétcsövű vadász- 
fegyverek. A Napolen idejebeli franczia puskákból igen díszes sorozatot állított 
ki herczeg Esterházy Pál. Köztük hat aranynyal kivert egyforma egycsövű 
vadászfegyver, az agy alján kifaragott emberfővel (a mit aztán nálunk is 
utánoztak), bombából kilövellő villámok közt Le Page a Paris — Arger de 
L' Empereur nevét viseli, tiz kétcsövű aranyozott díszítésű vadászpuska 
pedig Boutet Directeur Artiste — Manufre Versailles nevével van ellátva. 
Ugyancsak a Boutet igazgatósága alatti versaillesi gyárból való egy pár kis
martoni ezüst fölszerelésü kovás női flinta, csőve lecsavarható, agya faragott 
állatfejjel van ellátva, az agy tövében tojásdad alakú herczegi korona alatt 
paizsban E betű (Esterházy) van bekarczolva. Colnot bécsi puskaművestől ugyan
csak a kismartoni gyűjteményből négy darab kétcsövű kovás vadászfegyver 
volt kiállítva, az agy tövében levő kis ezüst korongon mindegyiken M. W.



7 9 5

monogrammal. Batthyány Ö. körmendi fegyverei közül két Napoleon idejebeli 
kétcsövű kovás puska volt bemutatva, egyik F 8c A. Penel fréres, másik 
1. Van Wyck a Utrecht fölirattal. Ugyanezen időből való a szívalaku ezüst 
paizskában Georg Andrássy nevével ellátott kétcsövű vadászfegj^ver.

Kovás szerkezetű kacsázó puskákat dr. Wartha Vincze állított ki. Egyik
nek agyába N ; Kállay Kristóf (az 1840-ki krasznamegyei administrator) neve 
van bevésve.

Szintén Wartha V. gyűjteménye szolgáltatta a magyarországi eredetű 
kapszlis vadászfegyverek nagyobb részét. Ezek sorát egy egycsövű puska 
nyitja meg, csövén (IM) bélyeggel és 1835 évszámmal, mely a kovás szer
kezet első átalakításai közé tartozik. Az egyes puskaművesek, kiknek készít
ménye be volt mutatva : Angyal József Kassa (egyszerű egycsövű erdőkerülő
fegyver, kiállította gróf Andrássy Géza), Bauer Pál Székesfejérvárott (egycsövű, 
golyóra, nyolcz oldalú vont csővel, kiállító : Szikla Gáborné), Fajnor Simon- 
tornya (kétcsövű, damaszk, vésett vadkannal, őzzel, medaillonban Dianával, 
kiállító : Wartha V.), Kaptsányi Aradon (egycsövű, vont damaszk, lombozatos 
díszítéssel, kiállító ugyanaz), Kimer József Pesten (egy ő Felsége vadász
kamarájából, kétcsövű, Lancaster-szerkezetü, következő felirattal: > M. Kir. 
Udvari — Kimer József Pesten — Fegyvergyáros«, ki 1871. néh. Rudolf 
trónörökösnek ajánlta föl; egy másik kétcsövű, damaszk, fürjésző puska, zár
lemezén lombozatokkal, fürjekkel, nádas előtt olálkodó rókával, kiállító Wartha V.; 
egy harmadik erdőkerülő-fegyver, kétcsövű, kiállító: gróf Andrássy Géza); 
Ludvig József Pesten (kétcsövű, vésett díszítménye tóparton álló gém, szarvas, 
kiállító Wartha V.) ; N’estiinger J. »Tatában« (két puska, kiállító u. a., egyik 
egycsövű, vésett lombozatokkal és virágokkal, másik orvvadász-fegyver, 
nagyon rövid csővel); F. Remete (kétcsövű, vésett lombozatokkal, vadkannal 
és rókával, kiállító: Herman 0 .); Szalay Temesvárott (egymás fölött alkal
mazott két csővel, rózsa-damaszk, kiállító: Wartha V .); Winkler Vilmos 
(ő Felsége vadászkamarájából, kétcsövű, Lefaucheux-szerkezetü, arany bera
kással, közepén magyar czímerrel, fölirata: »Carl Stigele in München« és »1867* 
év Winkler Vilmos hódolata junius hó 8-án.«)

Ezekhez járulnak a budapesti lövésztársaság által kiállított czéllövő puskák ; 
kettőn a következő fölirat olvasható : »Dáhnis Gusztáv Budán öntött aczélcső«, 
fölszerelő Kimer József, kinek nevével ezen kívül két czéllövő puska van 
ellátva, ezek egyikével lőtt az agyon levő ezüst lapra vésett fölirat szerint 
1852. jul. 4. Ő Felsége, a pesti polg. lövésztársulat újonnan történt megnyitása 
alkalmával; egy másik, melynek fölirata »Öntött aczélcső«, Kimer József 
Pesten«, 1844-ben készült. »Zoller Mátyás Pesten« névvel ellátott puska öt 
volt kiállítva; egyiknek a fölszerelője Javin, ugyanezzel lőtt 1840-ben a pesti 
polg. lövésztársulatban István főhg., a későbbi nádor.

Szélpuskát az iglói ev. főgymnasium, Lőcse város, dr. Wartha Vincze, 
hg. Esterházy Pál és hg. Batthyány Ödön állított ki. Ezek közül a három 
első magyar munka; az iglóira Lcvtschav (Lőcse) város, a lőcseire Georg 
Retter (lőcsei) puskaműves neve van bekarczolva; a harmadikat ugyan Weiler 
Miklós bécsújhelyi puskaműves készítette, de tervezete Nemetz budapesti egyet.
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tanársegédtől való. Az Esterházy-féle szélpuska a hg. Esterházy-czímerrel van 
ellátva, készítője: Anton Ascha in Wien.

A pisztoly, az orvvadászok vadászfegyvere; régebbi hajtóvadászatok 
alkalmával a hajtókát is gyakran pisztolylyal látták el. Az úri vadászok közül 
Komis Gáspár grófról Írja Ujfalvy, hogy nyulakra, madarakra a Böszörményi 
Ádám (f 1817) marosvásárhelyi puskaműves által készített igen hosszú csövű 
pisztolyokkal szokott lődözni. Ugyancsak Ujfalvy mondja, hogy a cziblesi 
nagy hajtóvadászatokra botokra szúrt taraczkokat vittek ki s a taraczklövés 
hangja adott irányt a rendkívül hosszú hajtásokon. Egy átfúrt s a durva 
faragásu faagyhoz drótozott kulcslyukból készített gyermek-pisztolyt, melylyel 
a pozsonymegyei széleskúti gyermekek nyulra vadásztak, Spitzer Mór állított ki. 
A Felkai Tátra-Muzeumból pedig egy bicskából és lovaspisztolyból összeállított 
vadászfegyver volt bemutatva, a pisztoly két csövű, de csak egy kakasa van, 
vasagya gömbalaku sárgaréz fütyülőben végződik.

A vadászkés a XV. század első felében kezd feltűnni. Előbb egyszerűen 
a kard helyettesítette, melyet a középkorban vadászatok alkalmával is viseltek. 
Bessenyő János allovászmester is karddal ölte meg az 1352-iki zólyomi vadá
szaton a Nagy Lajost leteperő s rajta 23 sebet ejtő medvét. Később is gyakran 
kötöttek kardot a magyar vadászok vadászkés helyett s kardot viseltek az 
erdélyi fejedelmek vadászai s XVII. századbeli főuraink peczérei és hajtói.

Braun György »Urbium praecipuarum mundi theatrum« ez. 1618-ban 
megjelent műve után nagyított s az emeleten, a sólymászati csoportozat mellett 
kiállított képen, mely Sáros várát ábrázolja az előtérben sólymászatra való 
kivonulással, szintén csupa kardos alakot találunk.

A középkori, jobbára sirleletekből származó vadászkéseknek egész 
sorozata volt bemutatva. Alakjuk teljesen megfelel a háromszékmegyei gelen- 
czei templom 1420—40. körüli falfestményén szent László vadászkésének, 
mely jobboldalán az övéről csüng alá tokba dugva ; a kés egyélű, egyenes 
és hegye felé fokozatosan keskenyedik; ellenzője vagy keresztvasa nincs, ezt 
mindössze a markolat tövének egyik oldalán egy lapos kerekfejü csavar 
pótolja; a markolat egyenes, keskenyebb a pengénél s három szöggel csont
vagy falemez volt ráerősitve. Mennyire el volt terjedve hazánkban a XV. 
század alatt ez a forma, mutatja az, hogy a kiállított példányok az ország 
legkülönbözőbb pontjain leletekből kerültek napvilágra, egyet Bodonhelyen 
(Sopron megye), egy másikat Kecskeméten, a harmadikat Csombordon (Alsó- 
Fehér megye), a negyediket Krizbán (Brassó megye) találták, ezenkívül volt 
még három G}rőr és egy Nagy-Enyed vidékéről. Ehhez a típushoz tartozik a 
markolat tövén alkalmazott csavarnál fogva egy Spitzer Mór által kiállított 
kis vadászkés is, csakhogy ennek a pengéje nem egyenes, hanem görbe.

A XVI. századbeli vadászkések közül megemlítünk egyet herczeg Bathyánv 
Ödön körmendi gyűjteményéből. Az egyélű egyenes penge mindkét oldalán ugró 
szarvas s gránátalmás és lombozatos díszítés közt a következő fölirat van bekar- 
czolva: Recte faciendo neminem timeas. Fölszerelése későbbi, az ezüst ellenző 
kosárszerü s a markolatfőnél kigyófejben végződő kézvédővel van ellátva ; a 
szarvasagancs-markolat alja zöld bársonynyal van kipárnázva, felső része ezüst
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lemezben végződik, melyre vadkan-vadászat van kiverve ; a sárgásbarna bőrrel 
bevont fatok külső oldala evőeszközzel (késsel és villával) van ellátva. A győri 
benczés főgimnázium által kiállított vadászkések közt megemlítjük azt, mely

XVII—XVIII. századbeli magyar vadász-kések.

a XVI. század dereka felé készült szablyapengékhez hasonlóan négyszeres vér- 
csatornáju, ellenzője sárgarézből készült, markolata szarvasagancs és pecsétnyomó 
idomú sárgalemezes fejben végződik. Ugyancsak a győri gimnázium állította



7 9 8

ki azt a három XVI. századbeli vadásztőrt, melyet a kétélű, egyenes, rövid 
penge, gombban végződő egyenes markolat s befelé hajló, oldalt hüvelytartó 
lyukkal ellátott keresztvas jellemez. Gr. Teleky Sámuel sáromberki gyűjtemé
nyéből való egy 1556. évszámmal és farkasjegy gyei ellátott vadászkés, melynek 
hüvelyéhez még két kis evőkés is van alkalmazva, barokk Ízlésben fölszerelt 
sárgarezes markolata későbbi.

A XVII. században úgy a kardoknál, mint a vadászkéseknél nagyon 
kedvelték hazánkban a solingeni pengéket. Egy hegyes tőrszerü, egyenes 
háromélü solingeni pengéből készült díszes vadászkést herczeg Batthány Ödön 
állított k i ; a pengére aranyozott nap, félhold, egy-egy nagy és öt-öt kisebb 
alakú csillag van bekarczolva, ezüst ellenzője rövid, egyenes, markolata maha
góni-fából készült. Korábbi ennél egy Wartha V. gyűjteményéhez tartozó 
görbe pengéjű vadászkés, melyre »Me fecit«, »Moeve« fölirat van bekarczolva 
s sakk alakú bélyeg beütve ; sárgaréz ellenzője lengyel módra lefelé hajlik. 
Mindegyiknél későbbi a gr. Andrássy Géza által kiállított kés, melynek mindkét 
oldalára kócsagos, turbános török férfi mellképe van, félhold, csillagok s aztán 
kopjából, dobból, kardból s nyílvesszőből összeállított trofeum van bekarczolva; 
markolatának belső oldalát csontlap, külső oldalát virágokkal díszített sárgaréz
lemez borítja, sárgaréz ellenzője ugyanilyen díszítéssel van ellátva. Még későbbi 
gr. Széchenyi Pál vadásztőre, a kétélű penge gerinczczel van ellátva s egyik 
oldalára »Peter Küll«, másikra »in Solingen« fölirat van karczolva, szarvas
agancs markolatán lándzsás vadász van faragva s el van látva evőkéssel.

Igen díszes XVII. századbeli vadászkést állított ki gr. Andrássy Géza. 
Az egyélű egyenes penge bekarczolt virágokkal van díszítve, sárgarezes mar
kolatát domború ékítmények, Mars és Venus stb. borítják.

Valamelyik felsőmagyarországi városban a múlt században készítették 
azokat az egyélű, egyenes pengéjű vadászkéseket, melyeknél a penge egyik 
oldalára meglehetős gyakorlatlan kézzel róka, kakas és nyargaló kutya, másikra 
vadkan s a következő német vers van bekarczolva:

Ein Jager hat allzeit Verlangen,
Mit wenig Mühe viel zu fangen.

Egy ilyen kést a felkai Tátra-Muzeum állított k i; markolata szarvas
agancsból készült s külső oldalán három nagy sárgarézgombbal van ellátva, 
ezüstözött réz ellenzője rövid és egyenes. Sokkal díszesebb fölszerelésü az a 
gr. Erdődy Ferencz galgóczi gyűjteményéből való két vadászkés, melynek 
pengéje abban különbözik a föntebbitől, hogy erre szarvast kergető kutj^a van 
bekarczolva, a vers pedig igy hangzik:

Der Jager hat alle Zeit Verlangen,
Mit wenig Muhe viel zu fangen.

Az ezüst ellenző rövid és egyenes, a zergeszarv-markolatra három ezüst
gomb van erősítve, kissé előre hajló és ezüstpántba foglalt vége gombbal van 
ellátva. A M. N. Muzeum régiségtára egy hasonló verssel ellátott vadászkést 
a Szilágyságból szerzett s a rajz ennél nyulat kergető kutya.
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Ehhez a sorozathoz tartozik egy gróf Andrássy Géza által kiállított 
díszes vadászkés. Az aranyozott egyélű egyenes pengére nyulat kergető kutya 
s a következő német vers van bekarczolva:

Ein Jäger * unverdrossen 
hat offt Ein wildt geschossen.

Csontmarkolata gazdagon van díszítve faragványokkal s el van látva 
domború díszítményekkel ékített félköralaku sárgaréz kézfejvédővel.

Ezekhez sorozható még az a két egyélű, egyenes vadászkés is, melyet 
Spitzer Mór állított ki, bár a vers hiányzik róluk, a rajz előállítási módja 
azonban — egyiken rókát meg szarvast, másikon szarvast meg vadkant kergető 
kutya — nagyon emlékeztet amazokra.

A múlt század első felében készült vadászkéseknek egy másik csoportját 
alkotják az arabeszkes pengék, a minők ezen időbeli szablyáink közt is gyakran 
találhatók. Egyre, mely gróf Teleky Sámuel sáromberki fegyvergyűjteményéhez 
tartozik, az arabeszkeken kívül ugró szarvas és vadkan van bekarczolva, a 
markolat barokk ízlésű ezüst fölszereléssel van ellátva. Egy másikat az erdélyi 
muzeum állított ki, amattól abban különbözik, hogy a penge kétélű; mindkét 
oldalán kopott lombozatok közt nyargaló agár van bekarczolva; sodronynyal 
körültekert famarkolatának vége barokkizlésü sárgaréz-lemezbe van foglalva, 
sárgaréz ellenzőjét dombom viráglombozatok ékítik. Egyszerűbb ezeknél a 
győri benczés főgimnázium arabeszkes vadászkése, a penge egyélű, egyenes, 
az arabeszken kívül egyéb nincs rajta, ellenzőjének lehajló sárgaréz lapja 
domborműves vadászati jelenettel van ellátva. Ezekhez tartozik még egy 
arabeszkes szablyapengéjü vadászkés, melyet dr. Wartha Vincze állított ki.

A múlt század második harmadában nagyon el voltak terjedve nálunk 
az úgynevezett panduros pengék. Nemcsak vadászkésnek, hanem kardnak és 
szuronynak is készítettek ilyen pengéket. Egyet hg. Batthyány Ödön állított ki. 
A markolat fekete csont boritéka három-három kerek nagyfejü ezüstszeggel 
van odaerősítve, az ezüst ellenző S alakú s madárfejben végződik, a csekély 
görbületü penge mindkét oldalán fekete alapon aranyozással panduralak van 
etetve a következő fölirattal: »Vivat PANDVR«. Egy másikat a Felkai Tátra- 
Múzeum állított ki. Markolata szarvasagancs, a keresztvas egyenes. A kissé 
görbe pengén a panduralak fölött V : PANDUR, alatta egy kopott ötsoros 
német fölirat egyes szavai olvashatók.

A múlt századbeli, egészen nyugoti Ízlésben készült vadászkésekhez 
tartozik az a három pár, mely gróf Erdődy Ferencz galgóczi kastélyából volt 
kiállítva, A penge mindegyiknél egyélű, széles és hosszú. Egy párnak a 
markolata zergeszarv, mely felső végén bekarczolt díszítésű gombos ezüst 
pántba van foglalva; a mindkét felől kutyafejben végződő ezüst ellenző 
vésettalju lombozatokkal van díszítve s lehajló ezüst leffentyüvel van ellátva; 
sárgabőr hüvelyét lombozatos ezüst pántolás foglalja össze s késtartó van 
hozzá erősítve. Szintén zergeszarvból készült egy másik párnak a markolata, 
a bőrhüvely ennél is ezüst pántolásu s egyik kis késsel van ellátva. A har



madik pár elefántcsont markolatu, ellenzője s bőrhüvelyének ezüst pántolása 
aranyozott, a hüvely tokjában kis elefántcsont nyelű kés van. A XVIII. század 
utoljáról való három körmendi vadászkés. A penge egyélű, egyenes, szarvas- 
agancs-markolatát gazdagon díszítik faragványok, melyek egyik oldalon medvét 
hajtó kutyát, másik oldalon szarvasünőt lefülelő kopókat ábrázolnak; a 
markolat aranyozott sárgaréz oroszlánfejben végződik; a sárgaréz kézfej védő 
félkörívalakban köti össze az ellenzőt a markolatvéggel s delfinfejjel és lombo
zatokkal van díszítve; az ellenző stilizált fejben végződik, mely középrészén 
ismétlődik s el van látva lombozatok közt domború oroszlánfejes sárgaréz 
leffentyüvel. Egy másiknál, melynek széles pengéje egyélű szablyaalaku, a 
rovátkos famarkolat ezüst szatirfőben végződik, az ellenző rövid, egyenes és 
széles; a sárgabőr hüvely ezüst pántolásu. Egy harmadiknak a pengéje 
kétélű, egyenes és tövénél aranyozott; sodronynyal körülfont és sárgaréz 
pántolásu markolata oroszlánfejben végződik; a sárgaréz kézfejvédő félkör- 
ívalaku s felső végén kigyófejbe megy á t ; a sárgaréz ellenző középrésze 
domború oroszlánfejes lappal van ellátva.

A jelen századba tartoznak azok a vadászkések, melyeknél a széles 
pengehát fűrésznek van kikészítve, hogy az elejtett szarvas agancsát lefüré- 
szelhessék. Egy ilyet Széleskútról Spitzer Mór állított ki, kettőt pedig Erdély
ből vásárlás utján szerzett meg a kiállítás.

Az utóbbi századok vadászfegyverei közé tartozott a buzogány is, mely- 
lyel az agarak által felhajtott és lefülelt farkast verték agyon. Ujfalvy Írja, 
hogy b. Bornemissza József még a jelen század elején is ilyen módon vadá
szott a farkasra. Szokásban volt ezenkívül a farkast korbácscsal verni agyon. 
Bölényvadászatoknál pedig a tisztásra kiszorított vadat lándzsával, handsárral 
és szekerczével támadták meg. Egy pár vadászati jelenettel díszített fokost 
gr. Széchenyi Aladár és Spitzer Mór állított ki.

A vadászfelszerelés egyik nélkülözhetetlen alkatrésze a lőfegyverek hasz
nálata óta a puskaportartó.

Már a XVI. század második felében többféle idomuak voltak használat
ban. Egyik szokottabb forma a nagy lapos fakorong, minőt ezüst csappal 
ellátva hg. Batthyány Ödön s bevert vasszögekkel díszítve a poprádi Kárpát
egyesület múzeuma állított ki. Egy másik forma a bikaszarvhoz hasonló, 
mely oly módon van meghajlítva, hogy két vége egymást érinti. Igen díszes 
példány a gr. Vay Olivéré, mely virágidomban rendezett apró köralaku, 
hosszúkás és háromszögű csontlemezkékkel van kirakva; dr. Wartha Vinczéé 
sárgarézből készült s bekarczolt félkörökkel van díszítve, szíjjá ónnal czif- 
rázva; a körmendi egyszerűbb, fából van, mely fekete bőrrel van bevonva, 
szijját kétsoros pityke díszíti.

A XVII. század első feléből való az a két díszes lőportartó, melyet a 
körmendi gyűjteményből hg. Batthyány Ödön állított ki. Mindegyik fából 
készült; egyik nyolczoldalu s gazdagon ki van rakva gyöngyházzal és elefánt- 
csonttal, melyek nyargaló kutyát s a középső lapon kétfejű szörnyállatot 
tüntetnek föl, felső vége zöld selyemzacskóval, alsó vége gyöngyház berakás
sal van ellátva, melybe egyszarvú van bekarczolva; másik tojásdad idomú és
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szintén ki van rakva kerek és négyszögü gyöngyház-lemezkékkel, közepén 
zöldre és sárgára van festve, oldalt sárgaréz-szelenczével s bekarczolt lombo- 
zatos csappal ellátva, végén bőrzacskóval. Ugyanezen időből való az az áttör
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XVI—XVIII. századbeli lőportartók.

rézlemezes lőpartartó, mely dr. Wartha Vilmos gyűjteményéhez tartozik, ez 
czápás aljon virágok közt nyullal van díszítve. Szintén a XVII. századbeliek 
közé tartozik a felkai Tátra-muzeum zergekampóból készült lőpartartója, mely
M a t i. r k p v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 51



oldalt ezüst lombozattal van díszítve, csapja is ezüst. A gr. Vay Olivér által 
kiállított kőszáli kecskeszarvból való.

A Rákóczy-korban voltak elterjedve a gömbölyű lőportartók. Egyet, 
mely fényesre csiszolt kókuszdióból készült s ezüst csappal és lánczczal van 
ellátva, hg. Batthyány Ödön állított ki.

Már a XVII. század második felétől kezdve nagy divatban voltak hazánk
ban a szarvasagancs-lőportartók s egész a jelen századig fenmaradtak. Több
nyire népies készítmények, de mint ilyenek, az ország minden részében fel
találhatok. A vadásztörténeti kiállítás gazdag sorozatot mutatott be belőlük s 
köztük kétségkívül a legdíszesebb az a körmendi lőportartó volt, mely ékkövek
kel, zománczczal s pirosra és kékre festett vésett mértani alakokkal van 
díszítve. Közepére virágszirmot ábrázoló arany lemezke van erősítve, melynél 
a virág bibéje egy befoglalt türkiszből áll, a virágszirmok pedig kék zománcz
czal vannak ellátva. A lőportartó nyakán tojásdad idomú ezüst foglalatban egy 
nagyobb ékkő volt, ezt apró arany foglalatban keleti gránátok környezik, 
alább mértani rózsa közepét négy szirmú ezüstvirág foglalja el, melynél a 
virágbibe lencsenagyságu vérpiros ékkőből áll.

A sepsi-szentgyörgyi Székely N. Muzeum egymaga tiz szarvasagancs
ból készült lőportartót állított ki, ezek közül három évszámmal (1709, 1719, 
1762) van ellátva. Köztük a legrégibbre az 1709. évszámon kívül koronás 
oroszlán és »Soli Deo Gloria Et Honor« fölirat, az 1719-dikire csipkézett 
körben pelikán, virágdíszités és K. M. betűk, az 1762-dikire S. M. I. V. betűk 
vannak karczolva. Egy, mely a háromszékmegyei Gyulay család birtokában 
volt, mértani rózsával és nyolcz csóvás körrel van díszítve, ellenben a három
széki Czirjék család lőportartója egészen sima, díszítés nélküli. Egyre egy 
nagy körben egymást metsző mértani rózsák, fölötte kezdetleges rajzu korona, 
körűié s alatta indás díszítmények, egy másikra a nagy körbe foglalt s egy-” 
mást metsző mértani rózsák mellett oldalt és alant központi köröcskék vannak 
karczolva. A szegedi muzeum hármat állított ki, egyik 1726 évszámmal, 
T. I. betűkkel, mértani rózsával és körkörös díszítéssel van ellátva; kettő 
temesmegyei eredetű, ezeken is megvan a mértani rózsa, s ezenkívül pikkely- 
szerüleg rendezett félkörök és apróbb körök. A poprádi Kárpát-egylet által 
kiállított szarvasagancs-lőportartóra »Anno 1728« fölirat s a mértani rózsán 
kívül tulipán és lombozatok vannak bekarczolva. Szintén felső-magyarországi 
eredetű az a lőportartó, melyet szendrői Kovács Mihály székesfejérvári gyógy
szerész ajándékozott a magyar nemzeti múzeumnak; ezen a díszítmény csil
lagos rózsából s egymásba zárt négyszögekből áll, melyekből tüskés indák 
nőnek ki. A dr. Wartha Vincze által kiállítottak közül egyiken a bevésett 
virágok s mértani alakok piros és kékszinü festékkel vannak kitöltve, s hát
lapja is díszítve van férfi mellképpel és virágokkal; a másikra virágok, tulipán 
s kezdetleges kivitelű madár és oroszlán vannak karczolva. Az egri lyceum öt 
darabot állított k i; ezek közül egyik sasból és lándzsás magyar vitézből álló 
czímerrel s M K betűkkel, a többi négy körrel s egyéb mértani figurával van 
ellátva. A soproni városi muzeum szarvasagancsból készült lőportartóját egy
másba foglalt körök díszítik, a szélső körből félkör alakban csóvák nyúlnak ki.
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Szarvasagancsból készült lőportartók.
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Egy vásárolt lőportartóra nagy körbe foglalt madár, a kör fölött puskás 
és baltás alak, balta és apró körök vannak bekarczolva.

Mindezeken az alakos rajzok nagyon kezdetlegesek, csak a mértani 
alakokban tanúsítottak a készítők nagyobb ügyességet. A jelen századbeli 
szarvasagancs-lőportartókon azonban már az alakok is gyakorlott kézre valla
nak. Ezek sorát a győri benczés gimnázium egy ezüst foglalatján 1812-dik 
évszámmal bélyegzett lőportartója nyitja meg, melynek rajzmotivuma a pus
kát tartó és kosárban libát vivő róka s nyulat kergető kutya a székesfej érvári 
muzeum szarvasagancs-tövéből készült lőportartóján oda módosult, hogy a 
kosarat s abban a kopót két hátsó lábain álló nyúl viszi. Ezen lőportartó 
rajzainak a technikája is figyelmet kelt, az alakok ugyanis nyersen hagyott 
alapon vannak kifaragva s a föntebb említetten kívül még egyéb vadászati 
jeleneteket is ábrázolnak, nevezetesen egyik csoportozat lándzsás vadászszal 
szemben álló s három kutyától megtámadott ágaskodó medvét, a másik két 
puskás vadászszal és egy kutyával rókavadászatot, a harmadik kacsavadá
szatot tüntet föl. Szintén a székesfej érvári muzeum állította ki azt a szarvas
agancsból készült lőportartót, melyre készítője a jelen század dereka táján egy 
sárkányrendü magyar vitézt, hátsó részén nyargaló kutyát faragott ki. A Felkai 
Tátra-Muzeum gyűjteményében is van egy ügyesebb rajzu lőportartó, melyre 
saskeselyű, szarvas és lombozatok vannak bekarczolva.

Őzagancsból készült s mértani rajzokkal díszített lőportartót a győri 
benczés gimnázium állított ki.

Csonka bivalyszarvból való a poprádi Kárpát-egylet azon lőportartója, 
melyet a rajta levő felirat: BOURNARFAY—GABRILL F(ecit) szerint vala
melyik felsőmagyarországi szláv erdőkerülő készített. Két egyszerűbbet 
Spitzer Mór állított ki Széleskútról, továbbá dr. Wartha Vincze, mely utóbbira 
férfialak van karczolva. A körmendi gyűjteményből két rövid tulokszarvból 
készült lőportartó volt bemutatva; hasonló van a győri benczés gimnázium 
birtokában, melyre mértani díszítmények vannak karczolva; a felkai Tátra- 
Muzeum szarulőportartója is el van látva vésett díszítményekkel.

Egészen kürtalakuak azok az ökörszarvból készült nagy lőportartók, 
melyek hg. Esterházy Pál kismartoni gyűjteményéhez tartoznak, úgy hogy 
tulajdonképeni rendeltetésüket idomuk egyáltalában nem árulja el.

Tölténytartó táskákat hg. Batthyány Ödön állított ki. Köztük egyik 
magyaros Ízlésű hímzett virágokkal van díszítve.

A vadászkiirtök közt a legrégibb egy keleti eredetű volt, melyet az 
erdélyi muzeum állított k i ; ökörszarvból készült s bekarczolt, részben vörösre 
festett vadászati jelenetekkel van díszítve. Egy elefántcsont berakással és 
faragványnyal ellátott kürt néhai Károly Lajos főherczeg kistapolcsányi kas
télyából volt bemutatva.

A XVII. századbeli szarvasagancs-lőportartók kezdetleges rajzait tünteti 
föl a körmendi gyűjteménynek az az ökörszarvból készült vadászkürtje, melyre 
mértani alakok, koczkák, háromszögek, körök, félkörök, hullámvonalak és 
szarvasok vannak bekarczolva.

Az aradi ereklyemuzeum állította ki Kiss Ernő honvéd-altábornagy
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vadászkürtjét, a sárga foltos fehér szaru vége sárga lemezbe van foglalva. 
Hasonló s préselt díszítésű sárga lemezben végződő ökörszarvkürt volt még 
kettő, egyik a körmendi gyűjteményből, másik Széleskútról, Spitzer Mórtól. 
Sokkal díszesebb ezeknél gr. Teleky Sámuelé, mely ezüst pántolással van 
ellátva. A gr. Vay Olivér által kiállított kürt kőszáli kecske szarvából készült.

A vadászati fölszerelésekhez tartoznak a vadász-nyergek, melyekből 
kettő volt bemutatva. A gróf Kornis Viktor által kiállított XVI. századbeli 
női solymár-nyerget már említettük. A horgonyalaku kápával, hátul magas 
támasztékkal s egyik oldalon félköralaku karral ellátott nyereg préselt díszí
tésű fehér bőrrel van bevonva (az ülés piros posztóból készült bevonata

XVI. századbeli női solymár-nyereg.
(E lől n éz v e .)

újabbkori), a nyeregkápa fejes sárgaréz szegekkel van szegélyezve, a préselt 
díszítés virágokból áll, hátul pedig két leopárd által tartott czímerféle van, 
mellette W.—T. betűkkel. Három oldalról fölvett rajzát az ide mellékelt 
ábrákon adjuk.

A másik nyereg hg. Batthyány Ödön körmendi gyűjteményéhez tartozik, 
XVII. századbeli magyaros formájú és skófiumos piros bársonynyal van 
bevonva.

Gr. Pálffy János két múlt századbeli kutyaörvet állított ki. A nagyobbik 
I6 V2 cm. széles zöld vászonból készült, barna bőrbéléssel, szélén ezüst paszo-' 
mánttal, végén sárgaréz kapcsolóval ellátva; közepére paizsalaku koronás'
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sárgaréz lemez van erősítve, rajta kétfejű sas gyomrában a Pálffy-czímcrrel 
(félkerékből kiemelkedő szarvas), ezt jobbról és balról a következő sárgarézből 
készült betűk környezik:

: P : C : G : — : P : V : E

(azaz : Palatinus Comes Giovanni Palffy von Erdőd gr. Pálffy János nádor és bán 
sz. 1664. f  1751). A másik hasonló amahhoz, de kisebb és egyszerűbb, a czí- 
mer föliratnélküli.

XVI. századbeli női solymár-nyereg.
(H á tu l n éz v e .)

A vadász-evökészletek közt első sorban is említjük a körmendi gyűjte
ményhez tartozó XVII. századbeli díszes keleti bicskát, melynek nyele vésett 
aljú lombozatos és niellós ezüst lemezzel van borítva, kissé görbe pengéje a 
foka alatt áttörve és egy szem piros korállal díszítve ; a bicskáról vörös zsinó
ron egy nagyobb s egy kisebb csiholó aczél csüng le, emez vésett díszítéssel, 
amaz niellóval, keleti fölirattal s két szem piros korállal van ellátva. A pop- 
rádi Kárpát-egylet által kiállított vadászbicska sárgaréz nyelére 1751. évszám, 
G. F. betűk s lombozatok és virágok vannak karczolva. Ugyanezen egylet
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állított ki egy közös sárgaréztokban késből és villából álló evőkészletet; a 
tokot bekarczolt lombozatok díszítik s ANNO. 1813. évszámmal van ellátva. 
A kecskeméti ref. kollégium birtokában levő múlt századbeli vadász-evőkészlet, 
mely őzagancs-nyelü késből és villából áll, magyaros ízlésben készült tokjával 
hívja föl a figyelmet, a piros és zöld szegélyzetü sárgabőrtok ugyanis préselt 
díszítésű sallanggal van ellátva. A késpengébe * alakú bélyeg van nyomva.

A vadászpoharak változatos alakokban voltak a kiállításon bemutatva.

XVI. századbeli női solymár-nyereg.
(O ld a lt n éz v e .)

Legrégibb köztük egy dr. Wartha Vincze által kiállított XVII. századbeli 
fakulacs, mely egykor piros szövettel volt bevonva s ezt áttört vasdíszitmény 
fogta körül. Ugyancsak tőle való egy kőszáli kecskeszarvból készült pohár, 
talpán kőszáli kecskével. Gr. Vay Olivér bölénybika-szarvból készült ivókürtöt 
állított ki, a kürt felső vége madárfej-alakú, a madár orrát az ivásra szolgáló 
hosszú ezüst csövecske képezi, szemei pedig berakott fehér csontlemezkékből 
állnak; alja ezüst lemezekkel van szegélyezve. A székely nemzeti muzeum
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Szemere Miklós költő szaruból készült díszes vadászpoharát állította k i; a 
pohár tussal kifestett karczolatokkal van ellátva, melyek a következők: az 
egész pohár facsoportozat által elkülönített négy mezőre van osztva, mind
egyikben az előtérben szerelmeskedő pár, a háttérben pedig vadászati jelenet 
látható s mondatszalagban latin jelmondatok olvashatók, a pohár felső szélére 
és aljára pedig mértani virágok által elkülönített négy-négy mezőben négysoros 
magyar versek vannak bekarczolva. A szombathelyi múzeumból való egy 
fából faragott vadászpohár, füllel, oldalán virágdíszitéssel, alján 1865 Zv. Já. 
fölirattal. Egy ezüst szegélyű kokuszdió-ivócsészét dr. Wartha Vincze állított» ki.

A vadász-gy új lókészüléknek két formája volt bemutatva. Egyik kovás- 
pisztolyhoz hasonló, melynek csőve a kakas lecsapódására felnyilik és gyertya
tartóvá alakítható á t ; a pisztoly kétségkívül magyarországi készítmény, egész 
idoma megfelel a század elején nálunk elterjedt pisztolyformáknak, különösen 
jellemző a hagyma-alakú sárgarezes fejben végződő agy, a csövön sárgaréz
berakással durva kivitelben Mars van ábrázolva, a sárgaréz zárlemezre szarvas
vadászati jelenet van bekarczolva. Felsőmagyarországiak voltak azok az 
egymáshoz teljesen hasonló s kovás lakatszerkezettel ellátott gyújtó-készülékek, 
melyek közül egyet Palencsár J. Vidor bártfai szent Ferenczrendi házfőnök, 
egyet a felkai Tátra-muzeum, egyet a poprádi Kárpát-egylet állított ki. 
A készülék áll kakasból és ravaszból, a kakas mellett négyszögidomu serpe
nyőben van a tapló, mellette egy oldalt nyitható nagyobb négyszögü rekesz 
van a taplónak és tűzkőnek; az egész készülék gömbben végződő nyéllel 
van ellátva s elől villaalakulag elágazó két lábon áll.

A vaddal, különösen a nagy vaddal való szembeállás és küzdelem, fel
hajtása, fogása és elejtése vadászkutyával, sólyommal, fegyverrel, a férfias 
mulatságok közé tartozik. A középkorban ezenkívül még egy nemét képezte 
a hadi gyakorlatnak.

Egészen másnemű indok hozta létre a vadfogás módjainak egy másik 
csoportozatát, midőn a vadászt nem annyira a szenvedély sarkalja, mint 
inkább a vadfogásból eredő haszon s a kártékony vadakkal szemben való 
védekezés. S az őskorban, a mikor a vadászat az életfentartásnak volt egyik 
főtényezője, épen az volt a tulajdonképeni czél, hogy a vadász minél 
kisebb fáradtsággal s minél kevesebb veszélylyel ejtse el a reá nézve hasznos 
vagy a kártékony vadakat. Erre szolgáltak a különböző csapdák, hálók, 
farkasvermek, tőrök, vagy törkök, lépvesszők, hurkok stb., melyekkel a vad 
maga magát fogta meg és szolgáltatta ki a vadásznak. A törvény tilalma, 
másfelől pedig a lőfegyver elterjedése miatt a vadfogás ezen ősrégi módjának 
hagyományos formái kivesző félben vannak; ma már boltból szerzik be a 
farkas-, róka-, meny étfogó csapdákat; a nyul-, fogoly-, fürjfogó hurokra elég 
az orvvadásznak egy szál drót; a medvefogó csapda, minő Mármarosmegyé- 
ből volt kiállítva az ősfoglalkozások pavillonjának déli sarkán, kint a tópart felé, 
a legnagyobb ritkaságok közé tartozik ; az olyan csapda pedig, hol a medve 
testébe lándzsa fúródik vagy maga magát lövi meg, egykor nyíllal, majd 
puskával, a mihez hasonló eljárást alkalmaznak szibériai nyelvrokonaink a 
medve és jávor s a kirgizek a tigris elejtésére, ma már aligha ismeretes, épp
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úgy, mint a hálóval való medvefogás, midőn a hálóba bonyolódott medvét 
fokossal, fejszével verték agyon, a minő jelenetet tüntet föl egy Szendre 
János által kiállított XVII. századbeli fametszet.

1 *  *  *

A középkorban Magyarország nemcsak a mai vadállományhoz képest, 
hanem Nyugot-Európával szemben is bővelkedett mindenféle vadban. Azóta 
egy pár állatfaj egészen kipusztult nálunk. Ilyen a hód, mely az Árpádok 
korában honos volt még a Tisza és Dráva mellékén, a Csallóközben s egyebütt 
i s ; a régi Hód tavát, a mai Hód-Mező-Vásárhely mellett, egyenesen a hódról 
nevezték, valamint a sok Hódos nevű község is, úgyszintén az árvamegyei 
Bobró, a liptómegyei Kis- és Nagy-Bobrócz s Pozsonymegyében Bibersburg 
(magyar neve Vöröskő) is innen vette a nevét; hódfogással foglalkozó hódászok 
Árpádházbeli királyaink idejében a királyi udvar szolgálatában álltak. A jávor-

XVII. századbeli zergevadászat.
(Z a b re czk y  L á sz ló  1646-iki cz ím ere s  

le v e le  u tá n .)

XVI. századbeli erdélyi solymárok.
(M ad a rá sz  P . 1610. és  S z ig e ti P o n c z  J. 

1612-iki c z ím erlev e le  u tá n .)

szarvas, mely ma már északra szorult, Keleti-Poroszországba, Litvániába, 
Finnországba és Skandináviába, egész a XVI. századig tanyázott a Kárpátok 
és Szlavónia rengeteiben. Az utolsó bölényt Petényi szerint 1813-ben ejtették 
el Udvarhelyszéken, de már előzőleg félszázadon át alig volt látható Erdélyben , 
Ujfalvy a jelen század első felében azt a bölényt hallotta az utolsónak, melyet 
1762. okt. 8 . a borgói Pláj-magaslaton a Dobokamegye által rendezett vadá
szaton lőttek agyon. Az erdélyi fejedelmek alatt azonban nem volt ritkaság 
a Cziblesen, Ünőkön, Rozsájon, Bucsesden s a borgói, gyergyói, udvarhely - 
és háromszéki havasokon s úgy a fejedelmek mint régebben az erdélyi vajdák 
egyik legkedveltebb mulatsága volt a bölényvadászat. A középkor folyamán 
Magyarország többi erdőségei is tartózkodási helyéül szolgáltak a bölénynek, 
sőt Turóczy L. még 1735-ben is említi a Bakony vadai között. Turóczmegyében 
állítólag Mátyás király lőtte le az utolsót a nedeczei erdőben. Még korábban, 
az Árpádok alatt tudomásunk van a borsod- és biharmegyei bölényvadászokról,
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mig azon Ipufalvi bölényvadászok, kik II. Endre alatt Miklós kir. udvarbiró 
és pozsonyi ispán előtt pörösködtek, pozsonymegyeiek lehettek. A helynevekben 
az ország több vidékén fennmaradt az azon vidéken honos bölények emléke, 
ilyenek a gömörmegyei Belény s biharmegyei Belényes, a szláv eredetű és 
szintén bölényt jelentő Zemplén-, bács- és torontálmegyei Zombor, aztán a germán 
eredetű heves- és somogymegyei Visonta helynevek. Mindezek arra vallanak, 
hogy még az Árpádok alatt mindenfelé, Magyarország egész területén honos 
volt a bölény, a merre nagy erdőségek voltak s vele összehasonlítva nem alap 
nélkül mondja V. István király egyik oklevelében közepes vadnak a medvét 
és a vadkant.

Mily nagy volt még a középkor végén is a vadbőség, arra a különböző 
írók átalános kifejezésein kívül Cuspinianus említ egy pár közelebbi adatot. 
A vadkecske és zerge ezen időben szerinte seregenkint járt a Kárpátokban; szarvas 
annyi volt, hogy egy-egy vadász 150-et is ejtett el (báró Wesselényi Miklós, 
egyik leghíresebb lövő, a sokkal biztosabb és pusztitóbb puskával 2 2 0  szarvast 
lőtt összesen); a gerliczét pedig a budai hetivásárokon 80 ezrével adták el.

De óriási is volt az a terület, a mit a középkorban rengetegek borí
tottak. Széles övben húzódott a végnélküli erdőség az ország északi és keleti 
részén; Árva-, Turócz-, Zólyom-, Liptó-, Szepes-, Bereg- és Máramarosmegyék 
egész a XII. század közepéig csupa erdőséget képeztek és csak azután, 
némileg a XIII. század folyamán kezdett benépesedni. Mindezek, úgy szintén 
az ország belsejében a borsodi Bikk, a pilisi Vértes s aztán a Bakony ren
getegei bő alkalmat nyújtottak középkori királyaink vadász szenvedélyének 
kielégítésére. Maga a Csepelsziget sem volt egyéb nagy vadaskertnél, hol 
Oláh Miklós szerint fáczánok, foglyok, fajdtyukok, huros madarak, vaddisznók, 
szarvasok, dámvadak voltak s azonkívül temérdek nyúl tanyázott, miként a 
Margitszigeten is, melyet épen ezért neveztek eleinte »Nyulak szigetéinek, 
mielőtt IV. Béla a leánya, Szent Margit által alapított monostornak aján
dékozta volna.

Hires volt Mátyás király budai vadaskertje, mely kőfallal volt körülvéve 
s a várostól nyugotra fekvő hegyeket, halmokat, síkságot, mezőt mind magá
ban foglalta. E vadaskertben II. Szulejmán is tartott nagy vadászatot, midőn 
a mohácsi ütközet után Budán járt. Mint történetírója Dselalzáde Musztafa 
mondja, a szultán hegyet, sziklát fölvert szellőgyorsaságu ebeivel, szarvasfogó 
szelindekeivel, párduczaival és agaraival, és szarvast, gazellát (őzet), farkast, 
sakált, nyulat, rókát s egyéb vadat annyit ejtett el, hogy ki sem lehet mon
dani s temérdek darvat, gémet, fajdot, foglyot, kacsát, ludat és fürjet fogott 
darufogó nemes sólymokkal, fáczánfogó kerecsenekkel, csakirokkal, húzókkal, 
balbánokkal és karvalyokkal.

Egész néposztályt képeztek Árpádházbeli királyaink idejében az udvar 
szolgálatában levő vadászok (venatores, faristarii), kik különböző várbirtokon 
laktak az országban szerteszélylyel s a vadászok ispánjának (comes venatorum) 
hatósága alatt állottak, kinek volt helyettese (vicarius iudex comitis venatorum) 
s minden tiz vadász élén állt a tiznagy (decurio).

Az oklevelek említik még a bölényvadászok ispánját is (comes venatorum
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bubalinorum), valamint a solymárok ispánját (comes falconariorum). Mindezek 
bírái voltak az alattuk levő vadászoknak s a legkülönbözőbb ügyekben bírás
kodtak. így a II. Endre korabeli Váradi Regestrumban olvassuk, hogy Pál a 
bölényvadászok ispánja egy lopás esetében ítélkezett. Egy más esetben, midőn 
Volura nevű vadász bepörölte Pétert, a ki egy márka ezüsttel tartozott neki, 
de ez tagadta, sőt a követelésre gyalázó szavakkal illette Volurát s kardot 
rántott rá, a pör Lászlónak, a bölényvadászok ispánjának helyetese Joachim 
előtt folyt. Egy harmadik esetben a vadászok ispánja, Pál bűbájosság miatt 
vont Miklós szathmári esperes előtt felelősségre egy Fehér nevű asszonyt.

A királyi vadászok közt okleveleink különösebben említik a bölény- 
vadászokat (venatores bubalorum), madarászokat (aucuparii), vagy szlávos 
elnevezéssel drauczárokat (draucharii), — tőlük erednek Darócz nevű közsé
geink, — a sólymosokat vagy solymárokat, kiknek emléke nagyon sok hely
nevünkben fennmaradt, az ő földjük volt a Buda közelében levő Solymár, 
az esztergommegyei Bátor, a pozsonymegyei Solymos-Karcsa, a nyitramegyei 
Halla stb., a nyulfogókat (leporariferi) vagy nyúlásokat és kutyapeczéreket 
(caniferi), vagy szlávosan besznekeket (besnuci, a szepesmegyei Somogybán 
Hunsdorf mellett), igy például Kun László 1281-iki oklevele szerint Szent-Gál 
is eredetileg a kir. peczérek földje volt; laktak továbbá a bárányamegyei 
Nyárádon, Pakson, Csanakon, Harasztin, Radványban stb., ezeknek élén állt 
a peczérek ispánja (comes caniferorum). A Drávántúl Szlavóniában, aztán Valkó, 
Baranya- Liptó- és Turóczmegyékben voltak a nyestfogók, maga Szlavónia 
(a mai Horvátország) nyestbőrt fizetett adóban, melyet az arany-bulla 28-ik 
pontja szerint a Kálmán király által rendelt érték szerint házankint 12 frisachi 
dénáron lehetett megváltani. Van emlék a hódászokról vagy hódosokról i s ; 
igy említi V. István 1272-iki oklevelében a szatmármegyei Hetény földről, 
hogy -a tatárok bejövetele előtt hódászok (castonarii, qui Hudaz dicuntur) 
lakták; egy 1236-iki oklevél pedig arról értesít, hogy Jolegin fia Márton, a 
hódászok ispánja (comes Hodacensium), aztán a Szarvas-Kend melletti Hódász 
faluból (de villa Hudacensi) való Anas, Pous és Wansa s a Halastó melletti 
Hódász faluból Rodozlov és Kewerg Farkas udvarbiró előtt ugyan bepörölték 
Ivachínt és Pétert, azt állitván róluk, hogy a hódászok nemzetségéhez tar
toznak, de miután ezek bizonyították, hogy szabad atyától származtak s csak 
ennek elhalálozása után költöztek anyjukkal együtt a hódászok közé, a vasvári 
káptalan előtt visszavonják a port. Trencsén- és Liptómegyében a szláv eredetű 
Bobrovnik község neve őrizte meg hagyományukat.

Az oklevelek a királyi vadászokon kívül olyanokról is emlékeznek, kik 
az egyházak szolgálatában voltak ; a dömösi monostornak Erdélyben voltak 
vadászai, kik az 1138-iki alapítólevél rendelkezése szerint évenkint 2 0  nyest
bőrt, egy medvebőrt s egy bölényszarvat tartoztak a monostornak beszolgál
tatni, ezen kívül volt négy szolga, kiknek kötelessége volt a prépost sólymait 
eltartartani. Az Árpádkori királyi vadászok testületéből legtovább fennmaradtak 
a veszprémmegyei szentgáliak, kik a nemesség közé való felvételük után is az 
1714-iki szabadalom levél alapján egész 1848-ig megtartották a királyi vadászok 
czímét. A csepeli, németi-i és horhi-i királyi vadászok is sokáig fennmaradtak,
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A középkori Magyarország vadászati szervezetének hagyományai Erdélyben 
éltek tovább a fejedelmek alatt. Viseletökről Báthory Gábor fejedelem két 
czimeres levele nyújt felvilágosítást. Mindegyik czimerkép ki volt állítva nagyí
tott másolatban. Az egyik felsőoroszi Madarász Péter 1610-ben kelt armalisa, 
a ki előbb a görgényi uradalomban fejedelmi madarász volt, ennek jeléül 
jobb kezében sólymot, baljában két foglyot ta r t; viselete elől hasított süveg, 
szürke dolmány, piros nadrág, sárga csizma, oldalán szablya. A másik Szigeti 
Poncz István 1612-iki czimeres levele, jobb kezében zöld ágon sólymot tart, 
fején kalap van, dolmánya piros, derekára öv van erősítve. Zabreczky László 
1646. okt. 29. Pozsonyban kelt czimeres levele pedig a magyarországi vadász- 
viseletet tünteti föl (1. 809. lap), mely állt fekete prémes süvegből, vörös 
dolmányból, aranyos övből, kék nadrágból és sárga csizmából.

A múlt századtól kezdve már csak egyes udvarházakra szorítkoztak ezen 
emlékek, melyekben egész a szabadságharczig meg volt a kutyapeczérek állása. 
A peczéreket az erdélyi urak kizárólag czigány jobbágyaik közül választották. 
Mint Ujfalvy Írja, ezeknek volt a kötelessége a hajtást vezetni, a hajtás alatt 
kürtölni, kopókról s agarakról gondoskodni s vadászaton a vadra bocsátani s 
a megfogott vadat tőlük elvenni, a háznál a kutyák gondozásán kívül fát 
vágtak, pecsenyét sütöttek, tányért mosogattak, sertést hizlaltak s gyümölcsöt 
aszaltak; vadászat alkalmával — hátukon több napi élelemmel — mindig 
gyalog jártak, lóháton soha. De bár az udvarban legalárendeltebb volt állásuk, 
nagyon meg voltak vele elégedve s a házi uron kívül senkitől sem függtek, 
parancsot mástól el nem fogadtak.

Vadásztársaságok közt a legrégebbiek közé tartozik a gróf Rákóczy 
Erzsébet (f 1707.), gróf Erdődy György neje, a »Kistapolcsányi Diana« által 
alapított kistapolcsányi »Vadászati társulat«, melynek szabályait a kistapol
csányi uradalmi levéltár őrzi. Az ezen időben elejtett szarvasok agancsainak 
maradványai, mint említettük, ma is megvannak a néhai Károly Lajos főher- 
czeg birtokába átment kistapolcsányi kastélyban és ki voltak állítva a két 
emeleti teremben.

III. Károly 1729-iki vadásztörvénye azonban véget vetett a társulatok 
által fentartott kopófalkáknak, ezzel a szervezett vadásztársaságok is egy 
századig szüneteltek. Csak gróf Széchenyi István élesztette föl, Angliából 
hozatván Czenkre kopókat, melyeket aztán később gróf Szapáry József helye
zett el Dél-Magyarországba.

Egy másik vadásztársulatot Paget János szervezett a negyvenes években 
Erdélyben, megszerezvén herczeg Esterházy Miklós eszterházi kopóit; a tár
sulat fennállt 1848-ig s újra alakult 1855-ben..

Egy harmadik ilyen kopófalka volt Károlyi Istváné Foton, melyet később 
báró Wenckheim Béla vett át, ki'már 1840-ben állított fel egy kopófalkát 
Kőrös-Ladányban, herczeg Lichtenstein Rudolf kopóiból. Volt ezenkívül a 
negyvenes években kopófalkája gróf Batthyány Kázmérnak Kis-Béren és 
Csernovics Péternek Mácsán. Mindezek 1848-ban feloszlottak. A negyvenes 
évek vadásztársulatai közt hires volt még a kocséri agarász-társulat, melyet 
báró Wenckheim László szervezett.
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Az ötvenes években politikai jelentősége volt a báró Wenckheim Béla által 
1851-ben alapitott csákói vadász-társaságnak, melyet aztán csakhamar mások 
is követtek. Ismét megalakult az erdélyi társaság, aztán az aradi, gróf Andrássy 
Aladár 1852-ben Velejtén állított fel kopófalkát s gróf Károlyi István az eszter- 
házi kopókból megint Foton, ezekhez járult a szoinokmegyei agarász-egylet.

A vadásztársulatokat kiegészítik a városokban alapitott lövész-egyletek. 
Közülök a háromszázados késmárki, harmadfél százados szepes-bélai, aztán 
a pozsonyi, győri, egri, székesfehérvári s a régi budai és pesti egyesüléséből 
alakult budapesti egyletek küldték be régi zászlóikat, szabályaikat, lőtábláikat, 
fegyvereiket s egyéb emlékeiket a kiállítás számára.

Volt-e régebben nálunk valami különösebb vadászöltözet ? erre nincsenek 
adataink. A múlt század végén s a jelen század elején élt báró Bornemissza 
Józsefről mondja Ujfalvy, hogy vadászait zöld szinü egyenruhában járatta és 
szigorúan megkívánta a csinosságot öltözetben és fegyverben. A zöld ruha 
Mária Terézia korától fogva gyakran fordul elő vadászképeinken, a korábbi 
időkből azonban elégszer találunk vörös ruhát is s általában mindenféle, a mi 
szempontunkból nézve kirivó szinü öltözetet. Erről a kiállított nehány mult- 
századbeli olajfestmény is tanúskodik, nevezetesen a lépcsőház felső részén 
volt egy kép az előtérben juhokat őrző pásztorral, hátrább szarvast kergető 
vadászszal s a háttérben Buda és Pest látképével, mely a vadászt 1730—40 
körüli magyar viseletben piros nadrággal ábrázolta; egy másik képen, melyet 
báró Stummer Ágost állított ki a tavarnoki várkastély régi vadászképei közül, 
a rókát hajszoló vadászok sorfalának élén díszruhába öltözött magyar úr állt. 
Sok mai vadász fennakad ezen, úgy gondolván, hogy az ilyen ruházat csak a 
festő fantáziájának tulajdonítandó, mert a vadász nem vesz magára olyan 
ruhát, a mit a vad könnyen észrevesz s mint a szarvas és őz, eliramodik. 
De még a múlt században is egészen mások voltak a vadászatok, mint nap
jainkban ; egész sereg vadász vonult ki lóháton száz számra rugó haj tokkal, 
peczérekkel, kürtösökkel, élelemhordó társzekerekkel s nagy zajjal fölverve 
minden berket, csalitot, heteken keresztül folyton vadászott, miközben az olyan 
nagy úr, mint például Bánffy Farkas (f 1761), az erdélyi királyi tábla elnöke, 
czifra tábori sátor alatt, bölénybőrön töltötte az éjszakákat, a sátor körül pedig 
táblai Írnokai, ötvenen-hatvanan Erdély nevezetesebb családaiból, tűz mellett 
a gyepen háltak s esténkint a lobogó tűznél zeneszó mellett mulattak. Sőt az 
1812-iki ozorai vadászat alkalmával, melyben 200-nál több urasági vadász, 
6000 hajtó és. 48 kismartoni gránátos vett részt, a hajtás egész tartama alatt 
Esterházy Miklós herczeg állása mellett zöld gályákból készített sátorban hat 
vadásztárogatós zenéje mulattatta a vadásztársaságot. A mikor nem tartottak 
attól, hogy a taraczklövések zaja, a lovak robogása elriasztja a szarvast, őzet, 
nyulat, sőt ellenkezőleg a meglapuló vad fölverésében és gyors paripákon való 
hajszolásában lelték gyönyörűségüket: akkor aligha jutott eszükbe, hogy kirivó 
szinü ruhájukat hamarább észreveheti a vad.

A régi magyar kedvelte az élénk színeket, nagy társaságban szokott 
vadászni s a vadászatoknak mindig volt bizonyos ünnepies jellegük, nem les
ből ejtette el a nagy vadat, hanem szembeszállt vele s a küzdelemmel járó
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veszély, a kisebb és félénkebb vadaknál pedig a hajszolásukkal járó izgalom 
és bizonytalanság gyönyörködtette: mindez élesen megkülönbözteti a mai 
vadásztól s ez a nagy különbség gondolkozásmódjukra is kiterjedt. Sok olyan 
dologra, a mit a mai vadász nagyon fontosnak tart, egyátalán nem gondolt 
a régi vadász s minden körülmény arra vall, hogy a ruházat színe is ezek 
közé tartozott. A mai vadász egyszerű ruhát ölt, ellenben a régi magyar vadá
szatoknál a kivonulás ünnepiessége megkívánta a díszes ruházatot.

Herczeg Esterházy Miklós 1812-iki híres ozorai vadászatáról írja Vas 
Gereben (Összes munkái. VII. 480.) a jelen volt Szak följegyzései után, hogy 
az urasági vadászok ruhája világos kék szinü hosszú frakk volt zöld hajtó
kával s rangjuk szerint különböző tarkázatu ezüst vállrojtokkal, továbbá világos 
sárga feszes nadrág lovagcsizmákkal, melyeken felkötő lovagsarkantyu volt; 
paszománton lógott a gazdag díszü vadászkés s balról jobbra arasznyi szé
lességű, ezüsttel kivarrott zöld szalagon a majdnem tenyérnyi nagyságú 
domborműves ezüst herczegi czímer; e fölött keresztbe illesztve volt egy 
fekete csontból készült egyenes kis trombita, fejüket cserfadíszitményü ezüst- 
rojtos háromszögletű kalap födte. A fővadász, Borsiczky, abban különbözött 
fényes tiszttársaitól, hogy az ő öltözete csupa aranyékitményü volt s a herczegi 
czimer nála ékkövekkel volt kirakva.

Más volt a régi vadász, de más volt a vad is s nem olyan félénk, mint 
napjainkban. Vas Gereben mondja említett művében (467. 1.), hogy midőn 
gyermekkorában a tamási vadaskerten át utazott Pécsre, apja a kocsison kívül 
egy kis bérest is adott mellé, hogy a vadaskertben a szarvasok le ne egyék 
a saraglyából a szénát, őt pedig le ne lökjék a kocsiról, mint az másokon 
nem egyszer megtörtént. A modern vadászfegyver pusztításai nemcsak leapasz
tották a vadállományt, de magára a vadra is olyan elriasztó hatást gyakorol
tak, hogy a ki csupán a mai viszonyokat tartja szem előtt, az a régi vadászok 
szokásaiból sok mindent félszegnek s érthetetlennek fog találni. A régi vadász- 
fegyvereket azonban nem is lehet a mostaniakhoz hasonlítani, akkor az erdőség 
is több volt. Egészen mások voltak a viszonyok s a régi szokásokat csakis 
a régi viszonyok figyelembevételével érthetjük meg.
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BEVEZETÉS.

\  z ezredéves országos kiállítás egyik alkotása a Néprajzi Falu volt.
/  \  Mig a kiállítás meg nem nyilt, a nagyközönség általános és naiv kiváncsi- 

-X. J l. Sággal várta, miként fogják bemutatni a magyar föld népeinek otthonát; 
a kiállítás tartama alatt annak egyik vonzóereje, a közönségnek beczézett kedvencze 
volt, mert mindenki otthon érezte magát benne s a házak közül megkereshette 
azt, a mely saját otthonára, telkére, házára, berendezésére, bútoraira és élete 
módjára emlékeztette; most, a kiállítás berekesztése után, hogy a Néprajzi 
Falu anyaga a vármegyék nemeslelkű adományából a nemzet legnépszerűbb 
közművelődési intézetének, a M. N. Múzeumnak tulajdonába ment át és az 
ország közkincse lett, most megrögziti azokat az állapotokat, melyekben édes 
hazánk, szülőföldünk népei, saját véreink éltek és laktak az első ezredév 
végén, a másodiknak küszöbén. A következő lapokon ennek az állapotnak a 
képét kívánom megvázolni úgy, a mint azt a falu feltüntette.

* *  *

Miként létesült a Néprajzi Falu? Ez az első kérdés, a melyre itt a beveze
tés keretében kell megfelelnünk, mert a faluban kiállított egész anyagnak, 
háznak, berendezésnek, alakoknak, telekberendezésnek és melléképületnek 
kritikáját a szervezés munkája és a gyűjtés módja teljesen magában foglalja. 
Ki kellett tűznünk a legmagasabb ideált, hogy abból megvalósíthassunk annyit, 
a mennyit a körülmények megengednek. Hogyan valósítottuk meg, mennyit 
valósíthattunk meg, s mit milyen körülményeknek kellett feláldoznunk, azt 
mondom el a következőkben. A Néprajzi Falu kérdése nálunk társadalmi 
kérdés volt; a néprajz felett a művelődés meghúzta a lélekharangot; a tizen
kettedik óra súlyát az egész ország érezte s az egész társadalom kezet nyúj
tott a még megmenthetők megmentésére, összegyűjtésére. A társadalmi kérdés 
egy Néprajzi Muzeum szervezésével megoldást nyert, ennek adta meg alap
ját, anyagát a kiállítás. És ezért, minthogy a kiállítás Néprajzi Faluja és a 
Néprajzi Muzeum oly szorosan függ össze, történetüket sem választhatom 
külön. A kiállítás a Néprajzi Falu szervezésével kettős munkát végezett:
M a t l e k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. V. 52



érdekes látni valót alkotott a nagy közönségnek hat hónapra s megteremtette 
a Néprajzi Múzeumot.

A néprajzi tudománynak rendkívüli fellendülését jellemzi az a jelenség, 
hogy annak egyes népszerű formában bemutatott részei a kiállításokon mind
inkább szerepelnek. Mig az első kiállításokon — már t. i. azok közül, a hol 
a néprajz képviseletéről is gondoskodtak, — ugyancsak a curiosumot keresték 
a néprajzi csoportokban s igy különösen a mohammedán Keletnek jutott kivá
lóbb hely, addig az utóbbi időkben az ilyen néprajzi csoportnak egy kiállítás 
keretébe való beillesztését gondos tanulmány előzte meg s többé nem a 
forróövi tájak csudabogarait keresték az ethnografiában, hanem a nép lelkét 
akarták megszólaltatni tárgyaik, berendezéseik utánzásával vagy átültetésével, 
mulatságaik, szokásaik bemutatásával. S mióta az egyes nemzetek a néprajzot 
kiállítás keretébe igy illesztik be, azóta a kiállítások néprajzi csoportja rende
sen a legvonzóbb, legszebb s mindenkor a legnépszerűbb csoportok egyike. 
A bemutatás formája legczélszerűbbnek falu alakjában nyilvánult s igy nép
rajzi falu — rendszeresen, gondos előtanulmány alapján összeállított falu — 
volt már látható a lembergi és prágai kiállításokon két évvel ezelőtt.

Hazánkban a néprajz szülei az iparművészet és háziipar voltak. A M. N. 
Muzeum Néprajzi Osztálya 1871-ben alapittatott meg, de akkor még a hazai 
néprajznak sem művelője, sem gyűjtője nem volt. Következett az 1873-diki 
bécsi világkiállítás, melyen a magyar néprajz —■ bár csak háziipar czímén — 
már nagyban szerepelt. Erről Xántus János, a M. N. Muzeum Néprajzi Osztályá
nak akkori őre az »Ethnografiá«-ban (1892. 300. 1.) a következőket Írja:

»A közoktatásügyi minister megbízást adott, hogy utazzam be az országot, 
beleértve az erdélyi részt is és gyűjtsem össze a kívánatosnak mutatkozó 
háziipart, hogy azt a küszöbön álló bécsi világkiállításon be lehessen mutatni 
s kilátásba helyeztetetett, hogy a kiállítás után az ethnograüai gyűjtemények 
közé fog beosztatni az egész szerzendő gyűjtemény. Én a megbízást egész 
lelkesedéssel és odaadással teljesítettem s összegyűjtöttem 2000 tárgyat. Rómer 
Flóris pedig, ki nehány tót és nehány dunántúli megyében gyűjtött, mintegy 
600 darabot hozott össze. Ezen nagy, legalább 2600 darabból álló hazai 
háziipar-gyüjtemény azonban sohase kebeleztetek be a muzeum ethnografiai 
osztályába, mert a világkiállítás után, illetőleg annak befejeztével a vallás- és 
közoktatásügyi ministerium átengedte a kereskedelmi ministeriumnak az akkor 
alakulófélben levő iparművészeti muzeum számára.«

A Budapesten 1876-ban tartott nemzetközi statisztikai congressus alkal
mával a háziipar szintén napirenden volt s magyar előadójának, dr. Herich 
Károlynak erre vonatkozó indítványait a congressus egyhangúlag elfogadta. 
Az érdeklődés mindjobban terjedt, az 1878-iki párisi nemzetközi kiállítás külön 
csoportban mutatta be a háziipart; nálunk, e tekintetben az 1881-iki nőipar- 
kiállitás tett igen sokat, melyet nyomon követett a háziipari statisztika össze
állítása, majd az 1885-iki országos kiállítás.

Az 1885-iki kiállításon már gazdag néprajzi anyag gyűlt össze, noha 
még mindig a háziipar czímén. Dr. Herich Károly a jelzett kiállítás főjelenté
sének IV. kötetében (Budapest 1886) az 500. lapon erről igy i r :
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»Az ország minden vidékéről 15 élethű parasztszobát sikerült berendezni 
(melyek fotográfiái másolatai a jelentés végéhez vannak csatolva); valóságos 
néprajzi gyűjtemény volt ez annyiféle népviselettel és oly változatos eredeti
séggel, a milyeneket Európának semmi országa fölmutatni nem képes. Az élet
hűnek tervezett bábukon gazdag népviseletet mutattak be, melyek az egész 
országból gyűjtve a háziiparnak legbecsesebb termékeit nyújtják s egyúttal 
az egész kiállításnak ethnografiai jelleget is kölcsönöztek . . . A 15 paraszt
szobában láttuk az ország legkülönbözőbb vidékeit, u. m. a székelyeket 
Toroczkó- és Bánffy-Hunyadból, Békés-, Borsod-, Gömörmegye népét, továbbá 
a Brassó melletti hétfalusi csángókat és az Al-Dunára, Pancsova mellé leg
újabban telepitett bukovinai csángókat. Itt találjuk továbbá az erdélyi szászo
kat s a felső-magyarországi szepesi németeket, továbbá az oláhokat Hunyad- 
megyéből. Ezenkívül tótokat, szerbeket, bolgárokat és ruthéneket.«

A M. N. Muzeum ebből az anyagból nem kapott semmit. Volt azonban az 
1885-iki kiállításnak még egy csoportja, a halászati s ebben néprajzi, sőt egyenesen 
őstörténelmi jelentőségű volt Herman Ottó halászati kiállítása, melyről Landgraf 
János a kiállítási főjelentés II. kötetének 403. lapján a következőket jelentette:

»Herman Ottó, a m. kir. természettudományi társulat megbízásából 
gyűjtött népies jellegű halászati eszközökből álló párját ritkító gyűjteményt 
mutatott be. Az egész kollekcziót kiváló gond és csin jellemzi s a mennyi
ben néprajzi és őstörténelmi szempontból bizonyos vitás kérdések megbirálá- 
sához kiválóan alkalmas anyagot szolgáltatnak, mit a tudós kiállító tárgyainak 
magyarázására kiadott kalauzban érdekesen fejteget, a gyűjteménynek inkább 
tudományos, mint halászati szempontból biztosit nagy ' jelentőséget, noha e 
tekintetben is nagy jelentőséggel bir, minthogy a magyar nép őseredetü 
halászatáról nyújt képet.«

Ezt a gyűjteményt a M. N. Muzeum megkapta. A 15 parasztszoba és 
ez a halászati gyűjtemény azonban egyebet is eredményezett. Jól mondta 
Herich idézett jelentésében, hogy a háziipari kiállításon Magyarország mint
egy magamagát fedezte fel. Ugyanez történt a néprajz terén is. Az ethnografia 
hazai zászióvivői, Hunfalvy Pál, Xántus János, Vámbéry Ármin és Herman 
Ottó körül az ethnografiának egész sereg műkedvelő dilettáns barátja sora
kozott s a kiállítás megteremtette ezek közt azt a kapcsolatot, mely köz
életünkben a Magyar Néprajzi Társaság neve alatt szerepel. A társaság 
1889. október 27-én tartotta alakitó közgyűlését, annak titkára dr. Herrmann 
Antal már titkári jelentésében hangsúlyozta egy hazai néprajzi muzeum 
alapításának szükségét s az első felolvasó-ülésen 1889. november 16-án 
kimondja azt, hogy »legnagyobb arányú országos néprajzi kiállítás volna a 
milleniumnak legillőbb megünneplése« (1. Ethnografia, 1890. 24. 1.), mert, 
úgymond később »ha még soká késünk népéletünk tárgyainak megmentésé
vel, a második millenium nem fog sokkal többet tudni a mai Magyarország 
néprajzáról, mint a mennyit mi tudunk a honfoglaláskori Magyarország ethno- 
grafiájáról« (u. o. 56. 1.).

A néprajzi társaság megalakulván tehát, azonnal proclamálta a Néprajzi 
Muzeum szervezésének szükségét s egyben kimondta azt is, hogy a Néprajzi

52*
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Múzeumot az ezredéves országos kiállításnak kell megteremtenie. Propagan
dájával a közvéleményt egyszerre meghódította s midőn 1891-ben a kereske
delmi minister előterjesztésére a ministertanács a magyar nemzet ezredéves 
fennállásának ünnepe alkalmából 1895-ben nagy országos nemzeti kiállítás 
rendezését határozta el s az ez iránti törvényjavaslatot ugyanazon év október 
31-én a ház asztalára tette, már is mindenki természetesnek találta, hogy a 
kiállításban a néprajz ezúttal önállóan szerepeljen. (L. Ethnografia 1891. 
330. 1.) A néprajzi kiállítás mellett csakhamar két nyilatkozatot registrálhatunk. 
A képviselőház ugyanazon évi deczember 9-iki ülésén Herman Ottó határozati 
javaslatot nyújt be a kiállításnak egy évre való elhalasztásáról, melynek meg- 
okolásában hangsúlyozza, hogy egy igazán magyar nemzeti kiállítás kell, hogy 
a történeti és néprajzi követelményeknek eleget tegyen, ez pedig alapos elő
készítést kíván, azt pedig az 1895. évig nem lehet végrehajtani. (Ethnografia 
1891. 404. 1.) A másik nyilatkozat az országos iparegyesület háziipari osztá
lyának deczember 15-iki ülésén hangzott el, a hol Gelléri Mór azt javasolta, 
hogy a háziipar a millenáris kiállításon rendszeresen mutattassék be, lehetőleg 
az ethnografiai csoport keretében, mi azért fontos, mert e kiállítási csoport 
legalkalmasabb volna arra, hogy állandósittatván, az országos ethnografiai 
múzeumnak alapját képezze.

Egy év múlva (Ethnografia 1892. 304—305. lapokon) szól a kérdéshez 
annak a legilletékesebb embere, a m. nemzeti muzeum néprajzi osztályának 
igazgató-őre, tehát az ország ex offo ethnografusa, Xántus János s egyben 
megadja azt az utat, melyet a kiállítási falu megteremtésében követni kellett. 
Nyilatkozatából idézzük a következőket:

»Most van alkalom a magyarországi háziipar, illetőleg ethnografia töké
letes és teljes beszerzésére s tán többé soha, soha sem fog alkalom kínál
kozni. De ezen alkalom, meggyőződésünk szerint, a Sybilla utolsó könyve s 
ha fel nem használjuk és elhalasztjuk, Magyarországon magyar ethnografiai 
gyűjtemény soha sem fog létrejönni. Ez az alkalom a milleniumi országos 
kiállítás. A ministerium kiemelve az ethnografia fontosságát s indokolva, meny
nyire kívánatos, hogy a jelenlegi nemzedék összeszerezze a kihalófélben levő 
háziipart s azt örök időkre áthagyományozza az utókorra és későbbi nemze
dékekre, melyek bizonynyal hálás elismeréssel fogják ezen szép és kegyeletes 
hagyományt fogadni és gondozni, szólítsa fel a megyéket és különösen vagyo
nosabb városainkat, hogy szíveskedjenek a kebelükben élő nemzetiségek házi 
iparát összegyűjteni s azt a milleniumi országos kiállításon közszemlére kiállí
tani s a kiállítás befejeztével az egész gyűjteményt egy a millenium emlékére 
felállítandó múzeumnak ajándékozni. Nekem tökéletes és rendithetlen meg
győződésem és legkevesebb kétségem sincsen, hogy kivétel nélkül teljesíteni 
fogják és pedig lelkesedéssel az illető törvényhatóságok a felhívást,«

Németh Imre ministeri tanácsos s az ezredéves országos kiállítás első 
igazgatója, Xántus eszméjét elfogadta, elhatározta, hogy a kiállítás keretében 
néprajzi falut létesít, melynek felállítására az egyes megyéket már azzal a 
megjegyzéssel fogja felhivni, hogy a házak belső berendezései a kiállítás után 
a M. N. Muzeum tulajdonába fognak átmenni s megszívlelve dr. Wlislocki
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Henriknek (Ethnografia, 1893. 69. 1.) és Vikár Bélának (Ethnografia, 1893. 
85. 1.) bírálatait, elhatározta azt is, hogy a szervezést s különösen a gyűjtést 
szakemberekkel fogja végeztetni. Helyesen fogta fel az eszmét akkor, mikor 
tanácsért a M. Néprajzi Társasághoz fordult. A társaság megbízottai nyíltan 
megmondták, hogy a népies építkezés ismertetése hazai ethnografiánknak 
eddigelé teljesen elhanyagolt része, az irodalomban szétszórt adatok sem nem 
rendszeresek, sem a háztypus kutatásának modern színvonalán nem állók s 
hogy a falu csak akkor lesz igazán értékes és érdekes, ha megalkotása előtt 
az egész ország népies építkezését a helyszínén tanulmányozzuk s igy választ
juk ki a különböző typusokat, a melyeket be kell mutatnunk.

így kapott megbízást dr. Herrmann Antal a délerdélyi megyék, Vikár 
Béla a dunántúli magyar megyék építkezési typusainak megállapítására s igy 
kaptam én is a Biharhegység területeinek ily szempontból való átkutatására. 
Ez első kísérlet azonban szerencsétlenül végződött; Vikár Béla még elindu
lása előtt súlyos beteg lett, dr. Herrmann Antal Brassóban hónapokra terjedőn 
betegedett meg; én elvégeztem feladatomat, novemberben bejártam Bihart. 
Hármunk kiküldetésének eredménye az ügyre nézve az volt, hogy a falu fel
adatának a M. Néprajzi Társaság által tervezett megalapozását a szükséges 
szakerők hiánya és az idő rendkívüli előrehaladottsága miatt el kellett ejteni, 
mert az eszmét csak ezzel menthettük meg. S voltak akkor olyan aggodalmas 
pillanatok, hogy az eszme tényleges elejtéséről is szó volt . . .

Ekkor szólított fel engem Németh Imre igazgató ur, csináljam meg a 
iállitási falu programját. Nyíltan leszámolván azzal, hogy az egész ország 

népies építkezését ép oly kevéssé ismerem én, mint bárki más e hazában, 
programmomat azon az alapon állítottam össze, hogy, ha vannak különböző 
typusok a népies építkezésben, akkor azok egyfelől csakis a különböző nem
zetiségek, másfelől ugyanazon nemzetiség különböző geográfiái viszonyok 
közt élő csoportjai közt lehetnek. A házkutatások eddigi eredményeinek alapján 
p. o. valószínűnek látszott az, hogy a tót építkezés eltér az oláhtól, habár 
mindkettő hegyi lakos, hogy a magyarságnál különbség van az alföldi és a 
dombvidéki magyar építkezése közt, sőt a történelmi tanúság valószínűvé 
tett hasonló különbségeket a magyar, székely, csángó, jász, kun, palócz, 
matyó stb. közt is. Mondom: valószínűvé, mert positiv módszeres adataink 
minderre nem voltak s ezek egybegyűjtése a jövő feladata volt.

Programomban tehát csak azt jelölhettem ki, hol kell keresni az esetleg 
létező typusokat s miután az igazgatóság a megyék megjelölését is kívánta, 
természetszerűen minden nemzetiségre azt a megyét jelöltem ki, a melyikben 
az illető nemzetiség egyrészt túlnyomó többségben, másrészt meglehetős tör
téneti múlttal van jelen s végül a hol a megye ethnografiai képe meglehetősen 
egyszínű s igy a nemzetiségeknek egymásra való nagyobb kölcsönhatása ki 
van zárva. Ez alapon én 31 házat ajánlottam a falu keretébe illeszteni, és 
pedig a következő nemzetiségekből a következő megyékről:

I. Magyarság: a) Alföld: 1. Borsodm. (matyó), 2. Hajdúm., 3. Szabolcsin., 
4. Jász-Nagykun-Szolnokm. (jász vagy kun), 5. Pest-Pilis-Solt-Kiskunm. vagy 
Csongrádm.; b) Felvidék: 6 . Nógrádm. vagy Honim, (palócz); c) Dunántúl:
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7. Somogyin., 8 . Zalam. ; d) Erdély : 9. Szilágym., 10. Kolosm. (Kalotaszeg), 
11. Torda-Aranyosm. (Toroczkó), 12. Csik- vagy Udvarhelym. (székely). 11. 
Németség: a) Erdély: 13. Brassóm., 14. Szebenm. ; b) Felvidék: 15. Abauj- 
Tornam. (Metzenzéf), 16. Szepesm., 17. Nyitram. (Handlova); c) Dunántúl: 
18. Mosonm. (Rajka), 19. Veszprémin. (Barnagh), 20. Baranyam. III. Tótság:
21. Árvám., 22. Zólyomm., 23. Sárosm. IV. Ruthénség: 24. Máramarosm. 
vagy Beregrn. V. Románság: 25. Besztercze-Naszódnn, 26. Alsó-Fehérm. (mócz), 
27. Hunyadm. (Brád-Bucsesd), 28. Krassó-Szörénym. VI. Szerbség: 29. Bács- 
Eodroghm. (sokacz) vagy Torontálm. VII. Vendség: 30. Vasm. VIII. Bolgárság : 
31. Temesm.

E programot az igazgatóság 1893. deczember 8 -án kinyomatta, azt 
bizottságilag letárgyalva elfogadta s immár a végrehajtás következett. A kiállítás 
igazgatósága, illetőleg az országos bizottság elnöksége felszólította a nevezett 
vármegyéket, hogy ilyen és ilyen házakat építsenek és rendezzenek be a 
kiállítási faluban, még pedig azzal a czéllal, hogy a házak teljes berendezése 
egy a kiállítás berekesztése után létesítendő M. Néprajzi Muzeum számára 
engedtessék át. A felszólítást a törvényhatóságok letárgyalták s mikor a vála
szok az igazgatósághoz beérkeztek, a körvonalozott program a következő 
módosításokkal látszott megoldhatónak. Házépítésre nem vállalkoztak : 1 . Hajdú, 
2. Szilágy, 3. Szepes, 4. Sopron, 5. Baranya, 6 . Árva, 7. Zólyom, 8 . Besz- 
tercze-Naszód, 9. Alsó-Fehér vármegye; maradt tehát 22; Torontál vármegye 
azonban két (egy szerb és egy német) ház építésére vállalkozott, s minthogy 
Bács-Bodrogh is vállalkozott egy sokacz (róm. kath. szerb) ház építésére, 
immár 24 ház volt biztosítva. Az alternative felállított megyék közül az alföldi 
magyar házat Csongrád, a palócz házat Nógrád, a székely házat Csik, a ruthént 
Bereg vármegye vállalta magára; végül Brassó nem szász, hanem csángó, 
Veszprém nem sváb, hanem magyar házat kívántak kiállítani. Az elmaradottak 
közül az ethnografiára különösen sajnálatos a szepesi szász és az alsófehér- 
megyei mócz ház bemutatásának elmaradása. Mindezekhez József főherczeg 
ő fensége a falut egy czigánysátorral kívánta kiegészíteni, mire a falu házai
nak száma összesen 25-re emelkedett s immár Magyarország minden nemzeti
ségének kellő képviseletéről történt gondoskodás.

A kérdés anyagi része biztosíttatván, következett annak megállapítása, 
milyen legyen részleteiben az a ház, melyet az egyes megyék kiállítanak. Az 
építkezési typusnak az elsőrendű jellegek alapján a helyszínén történő meg
választása várt immár reánk s e czélból az illető vármegyéket be kellett utaz
nom. A kiállítási igazgatóság ez utakra mellém adta egyik közegét, ki az 
ügynek administrativ lebonyolítását végezte és egyik kiváló építészmérnökét, 
hogy a házakhoz szükséges építészeti felvételeket megtegye; sajnos, az utóbbit 
betegsége már az első nehány út után meggátolta abban, hogy a szerfölött 
megerőltető téli utazásokban tovább is részesedjék; helyette a kereskedelem
ügyi minister ur az illető vármegyék államépitészeti hivatalának egy-egy tagját 
rendelte ki e felvételekre. E felvételeken — negyedikül — rendesen a vár- 
megye képviseletében annak valamelyik magasabb tisztviselője is jelen volt s 
azzal együtt már a helyszínén megállapodhattunk az összes részletekre nézve,



8 2 3

melyeket aztán annak rendje és-módja szerint az általam felvett fényképekben 
és megrajzolt vázlatokban, valamint bizottságunk mérnök tagja által készített 
felvételekben a kereskedelmi minister urnák mutattunk be jóváhagyás végett, 
ki azt végrehajtás czéljából a megyéhez küldte be. Ez volt a hivatalos eljárás.

Az ilyen utakat mindenkor irodalmi előtanulmányokkal kellett előkészí
tenem ; a megye területe nagy, a bejárásra adott idő rövid vala s igy a meny
nyire csak lehetett, mindenkor előre meg kellett állapítanom az általam köve
tendő útvonalat s legtöbbször pontosabban azt a két-három falut is, a hol a 
typust minden valószínűség szerint legtisztábban fogom megtalálhatni. Az iro
dalom ez irányban csak szűkszavú útbaigazításokat tudott nyújtani; némelyik
ről igen sok adatot kaptam, másikról semmit. Igen sok útbaigazítást adott 
azonban az a fényképgyüjtemény, melyet a kiállítási igazgatóság e czélból 
már az előző években a kereskedelmi és iparkamarák útján szerzett be, melyek 
azonban a szakember előtt épen nem szolgálhattak hiteles typusokul s ennél
fogva megerősítés, hitelesítés nélkül nem voltak felhasználhatók. Már hitele
sebb, de sokkal kevesebb anyagot nyújtott a M. N. Muzeum Néprajzi Osz
tálya, melynek vezetését Xántus János időközben bekövetkezett halála után 
én vettem át. Az utakra igy előkészülve, fogtam a typus megállapításához. 
A felvételek értékét magam ismerem legjobban; a sovány irodalmi útmutatás 
mellett, a beutazásra engedett rövid idő alatt, akkor, mikor nem nyomozásról, 
tehát bizonytalan irányokban való haladásról, hanem egy előre megállapított 
útvonal bejárásáról s az ezen útvonalba eső falvak építkezési typusának fel
vételéről van szó, mi sem természetesebb, mint hogy a kutatásból egész 
vidékek s a helyi typusok egész sokasága kimaradt s az általam megállapított 
typusoknak egyéb igényük nem lehet, mint hogy csakis a bejárt útvonalba 
eső falvak építkezésére nézve jellemzők.

Ha egy faluba megérkeztem, feladatom három volt; a ház részleteit, a 
berendezés tervét és tárgyait s a ruházatot kellett külön-külön megállapítanom. 
A háztypust természetesen igen ritkán találhatjuk meg egyetlen házban; ha a 
falak régiek, a tető ú j ; ha a régi kémény leég, újat, más formát építenek 
helyette, ha a család gyarapodik, toldalék-épületekkel egészítik ki a házat, ha 
a régi kapu elkorhad és kidűl, az új már nem áll olyan hatalmas gerendákból, 
mert kipusztult az erdő és igy tovább. Egyenkint kellett tehát vizsgálnom a 
typust alkotó jellegeket s azokból összeállítani az ősi typust, a melyik abban 
a faluban egykor kizárólagosan uralkodó volt. Olykor a régi typus egészen 
eltűnt már, csak egyes részletei maradtak fenn, olykor egészen új typusok 
kifejlődésével találkoztam, s mindez együtt arra kényszeritett, hogy ne csak 
azt jegyezzem, rajzoljam fel, amire szükségem van, hanem, hogy az egyes 
jellegek változásainak teljes sorozatát állítsam össze falunkint; a mint aztán 
faluról-falura haladtam, mindinkább kitűnt, hogy a sorozatok melyik tagja volt 
egykor a typikus, melyik tagja typikus ma. így kellett kihüvelyeznünk min
den háznál az alaprajzot, az utczai és udvari homlokzatot, az ajtók, ablakok, 
kemenczék formáit, a tető és kémény alakját, a telekberendezést, a mellék- 
épületeket, a kerítést, kaput, stb. Nem ritkán kellett megküzdeni a megye 
hiúságával is, a kéménytelen házat egyik sem akarta magára vállalni, az ősi,
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a régi ellen, ha az ósdinak látszott, igen sok protestált; és igy ezeknek a ténye
zőknek sokszor kellett egyei-mást feláldozni; az áldozatot ugyan meg kellett 
hozni, de azért hamisításra sor nem került, a mint hogy erről szó sem lehet 
akkor, mikor tudjuk és megmondjuk, mit mi helyett kellett tennünk, s mikor 
a helyettesítésül felhasznált elem tényleg megvolt az illető községekben és 
vármegyékben. A házak belső berendezésével és bútoraival kevesebb bajunk 
volt: az vagy régi, vagy új, az utóbbit, a hol lehetett, kerültük s a mennyiben 
ezen utak alatt a berendezési tárgyaknak csak átalános összeírásáról volt szó, 
ez idő szerint csak röviden végeztünk velők. A costume maradandóbb lévén, 
csak a bemutatandó alakokat kellett megállapítani s igy ezzel is röviden végez
hettünk, a mennyiben a fényképfelvételek mindent magukba foglaltak. Ezt a 
felvételt magam csináltam végig a 23 vármegye közül 20-ban; háromban, 
névleg Brassó-, Nógrád- és Krassó-Szörényben a kiállítási igazgatóság közege 
egyedül járt s a helyi szakértők és érdeklődők belevonásával állapította meg 
a házak typusát, berendezését és alakjait.

Ez volt az anyaggyűjtés s most következett a realizálás. A házak meg
építését a megyék többnyire megyei s lehetőleg az illető helyről való mesterekre 
bízták. Az alakoknak bábjait megcsinálta Maugsch Nándor bártfai gyáros fény
képek után. A ruhákat a megküldött fényképek szerint a megye megvásárolta, 
azok elküldettek Bártfára s a babák ugyancsak a fényképek szerint ott fel
öltöztettek. A magam részéről azonban még nem tarthattam feladatomat befe
jezettnek ; minthogy arról volt szó, hogy e házak berendezése a M. N. Múzeum
nak vezetésem alatt álló néprajzi osztályába kebeleztetik be, kötelességemnek 
tartottam e házak berendezésének hűségét is biztosítani, mert a házak beren
dezésének administrativ úton való egybegyűjtése sem előttem, sem semmiféle 
szakember előtt ném nyújthatott biztosítékot a hűség iránt. E czélt úgy vél
tem elérni, hogy a berendezést képező tárgyakat magam válogassam ki a hely
színén akkor, mikor a megye megbízottja azokat ott összevásárolja. Sajnos, 
a kiállítási igazgatóságnak nem volt módja ez elsőrendű fontosságú kérdést 
következetesen megoldani s engem csak azon megyékbe küldött ki, melyek 
a jelzett czélból a szakértő kiküldését egyenesen kérték, névleg J.-N.-K.-Szolnok, 
Csongrád, Torontál, Bács-Bodrogh, Somogy és Zala megyékbe s igy a 24 ház 
közül csakis 7-nekberendezésétgyüjthettem össze magam. A többi 17 házberen
dezése tisztán administrativ úton létesült, de igy is van köztük nehány igazán 
teljes és hű, mi annak tulajdonítandó, hogy a közigazgatás kivételes szerencsével 
olyan magánemberre bízta az ügyet, a ki értett a dologhoz, a ki szerette az ügyet 
s a felszólításban nem administrativ rendeletet, hanem nemzeti feladatot látott; 
ilyen volt a kalotaszegi háznál: Gyarmathy Zsigáné; a palócz háznál: Pintér Sándor.

így született meg ezredéves országos kiállításunk néprajzi faluja s az 
eljárási módozat komoly mérlegelése mindenkit meggyőzhet arról, hogy a nép
élet pontos és hű visszatükrözésére törekedtünk. Ha voltak hibák, — és hol 
nincsenek — mi magunk legjobban ismerjük azokat s azt hiszszük, ha leple
zetlen őszinteséggel rájok mutatunk a leírások során s megjelöljük azon körül
ményeket, melyekből a hibák születtek, vagy melyek azok elkövetésére 
kényszeritettek, megtettünk mindent, a mit e téren tehetünk. Ezek azonban
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sem a kiállítási, sem a múzeumi anyag értékéből mit sem vonnak le és ma, 
mikor már a kiállítási falu egész anyaga a M. N. Muzeum Néprajzi Osztályába 
kebeleztetett be, azok, kik a falu eszméjét a Néprajzi Muzeum alapításával 
együtt kezdeményezték, propagálták, realizálását támogatták s tényleg realizál
ták, megelégedéssel tekinthetnek vissza munkájukra, mert a kiállítás czéljának 
megfelelt s alapját vetette meg a Magyar Néprajzi Múzeumnak.

A következő sorokban tehát a falu leírását fogom nyújtani s e munka vég
zésében, keretének megszabásában irányadóm csak az lehet, hogy a házak 
lebontatván és elpusztulván, ellenben berendezésük s alakjaik a M. N. Muzeum 
birtokába jutván, fősulyt ez alkalommal nem arra kell helyeznem, a mit meg
mentettünk, hanem arra, a mit meg nem menthettünk, a mit el kellett pusztí
tanunk. És ezért leírásunkban főképen a házaknak képét, ismertetését adjuk 
s csak mellékesen terjeszkedünk ki a berendezés és alakok leírására is, mely 
külön muzeális feldolgozás tárgya fog lenni. A ház leírását azonban annál 
fontosabbnak és sürgősebbnek tartom; a házkutatások terén Magyarország 
eddig vajmi keveset tett, most a kiállítás egyszerre akkora anyagot nyújtott, 
hogy az ország fővidékeinek és nemzetiségeinek lakóhelyéről hű képet adhatunk 
s megmentett legalább a tudomány számára egy csomó oly jelleget és adatot, 
mely talán a következő 10 évben össze sem gyűjthető.

Ezeknek a jellegeknek s az általuk képezett typusoknak igazolására szol
gálnak a felhasznált irodalmi adatok. A leírást egyébként házról-házra keli 
eszközölnöm, mert a faluról a sajtó ugyan sokat összeirt, de szakember szak- 
folyóiratban nem foglalkozott. Az Ethnografiában a néprajzi kiállításról meg
jelent ugyan egy közlemény (1896. 253—272.), de a mit ott ez az egyes házakró, 
mond, nem egyéb, mint a Mudrony Soma, Ráth Károly és Micseh Endre által 
szerkesztett Országos Kiállítási Általános Katalógusnak egyszerű utánnyomása a 
forrás megnevezése nélkül. A hol hivatalos adatra van szükségem, ott ez utóbbit 
idézem mindig, a hol pedig az 1885-iki kiállítás és a jelenlegi közt húzok pár
huzamot, ott annak főjelentését használom fel. Sajnosán nélkülöztem a házak
ról az olyan kitűnő leirásokat, minőt Schuller adott a szebeni szász házról; 
kár volt, hogy sem az igazgatóság, sem a többi megye erre nem gondolt. — 
A falu létesítése érdekében tett utazásokról igen sok anyag gyűlt egybe; 
annak csak kicsiny része érvényesülhetett azonban a falu következő leírásában, 
mert egész anyagom publikálása nem e helyre való ; ez okon kellett keretemből 
kihagynom anyagom egyik legbecsesebb részét, azt, a mely a ház és alkotórészei
nek eredeti mesterszavait foglalja magába. Itt csak arra terjeszkedhetem ki, a mi 
alakilag jellemző és jelentőséges, arra, a mi megjelöli azt a helyet, melyet a magyar 
föld háztypusa, az európai háztypusok sorozatában elfoglal, de épen ezért az ösz- 
szehasonlitó részben s különösen az egyes typusok elterjedésében ezen ki nem 
adott anyag feldolgozásának eredményeit is figyelembe vettem. Némileg világot 
gyújthatok talán a népies építkezés történetébe is, noha ez a legnehezebb 
kérdések egyike, mert a számtalan tűz és víz, háború, gazdasági pusztulás 
s a főképen használt anyagnak, a fának, rövid élete lehetetlenné tette a múlt 
emlékeinek megőrzését. Olyan az, mint mikor történetet kell Írnunk olyan 
országról, melynek levéltárai elpusztultak. . . .
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A) A  m agyarság házai.

Magyarország lakossága az utolsó népszámlálás adatai szerint 15,133.494 
lélekből á ll; ennek több mint 48%-a, azaz 7,356.874 magyar. Ennek az arány
nak kivánt a kiállítás megfelelni akkor, mikor a házak felét — 12-t — magyarnak 
vette s a többit a nemzetiségek közt osztotta meg. Magyarságunk legjobban 
tömörül a Dunántúlon, az Alföldön és az ország keleti végében. A Dunántúl 
legnagyobb három vármegyéje Somogy, Zala, Veszprém; ezeket egy-egy ház 
mutatja be. A Duna-Tisza közti magyarság egyes csoportjainak elkülönülése 
nemcsak ethnografiai jellegű, hanem a történelmi múltból fakad, s igy annál 
erősebb ; e területen a palócz, a matyó és a kun (a jászszal együtt) három 
különböző elem, melyet ily soron mutat be ismét három vármegye, Nógrád, 
Borsod és Jász-Nagy-Kun-Szolnok. A nagy tiszántúli magyar Alföld magyar 
zömét a déli végről Csongrád, az északiról Szabolcs mutatja b e ; attól délre, 
ettől északra már vegyes nemzetiségű megyék terülnek el. Erdélyi magyarsá
gunknak sok ősiségét őrizte meg a Kalotaszeg ; egészen sajátságos elmagya- 
rosodott szigetet képez pedig Toroczkó ; amazt Kolozs, emezt Torda-Aranyos 
vármegye mutatta be. A székelység Csikból, a csángók Brassóból állítottak házat 
s igy a magyarság minden nagyobb és jellemzőbb csoportja képviselve volt.
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I. Csökölyi (scmogymegyei) magyar ház.

A falu  7. szánni háza.

I. és II. tábla.

»Somogymegye 6500 km2-ny területével a legnagyobb, 330 ezer főre 
menő lakosságával a legnépesebb, 300 ezernyi magyar népével a legmagya- 
rabb s földjének termékenységével és dúsan felszerelt gazdaságaival a leg
gazdagabb megyéi közé tartozik Magyarországnak.« így kezdi Baksay Sándor 
Somogymegye leírását az »Osztrák-Magyar-Monarchia írásban és Képben« 
czímü vállalatban. E megye egyébként is igen sajátságos; várostalan volt 
még a közelmúltban is és földesúri hatalom alatt állott; kőtélén sík az egész 
megye, melyet a három sarkában levő dombos hegycsoport foglal le ; annyira 
erdőséges, hogy »nem az erdő van Somogybán, hanem Somogy az erdőben«.

De Somogy egyszersmind a legrégibb magyar vármegyék egyike; a régi 
vallás és régi törzsrendszer védelmében Magyarország első belháborúja 
Somogyból indult ki s helynevei közül sok a vezérek korabeli pogány időkre 
vonatkozik. Magyar népe a többi magyarsággal való érintkezéstől határszéli 
helyzete miatt ős időktől fogva meglehetősen el volt zárva, de északi része 
úgy szójárásában, mint népviseletében veszprémi hatás alatt állott. A száz
ötvenesztendős török dulás a somogyi magyart is megritkitotta s bár soknak 
adott az erdő menedéket, idegen települőkre itt is volt szükség; települtek is 
németek és tótok, de kétszáz év alatt ezek teljesen megmagyarosodtak. 
A somogyi typust, Baksay szerint, délen a Belső-Somogyban találjuk meg s 
ez nagyon különbözik a külső (északi) Somogytól. Itt »az arczszin szőkére 
látszik változni, mig a Dráva felé barna az uralkodó szin ; fent selymesebbek, 
posztósabbak az emberek s a nők kedvelik a tarkát, a színest, a pirost; lent 
egyszerűbbek s az öltözködés alapszíne a maguk szőtte-fonta fehér, vala
mint fehér a gyász is, mely a férfinépnél a fehér nyakravalóban jelentkezik«.

S most lássuk e népnek építkezését, otthonát:
A somogymegyei építkezésről — már a minő az ötvenes években volt 

— Csorba F'erencz Somogy vármegye ismertetésében (Pest, 1857) a 87—88. 
lapokon a következőket mondja:

»Az építkezési mód magánál a köznépnél is különbözik, részint a lak
vidéken található anyagok, részint a hagyományként firól-fira maradott szokás 
szerint. A mi a házak fekvését illeti, az újabb időkben szabályozott helységek 
szép sorral, egyenes utczát hagyva, vannak minden járásban. Anyagok : sok 
helyen alapzatnak négy erős kifaragott tölgyfa van összeállítva, melytől ugyan 
a négy falgerendákig karók rakatnak ritkábban vagy sűrűbben, azután jön 
vastagabbacska vesszőkből készült fonás, melyet gyúrt sárral betapasztanak. 
Némely helyen az alapzat téglából van, s reá jön a tömés; sok helyen van 
amaz, igen tartós, sok szalmával kevert s taposott fecskerakás. A padlás ön
magok által hasogatott tölgy, a tehetősbeknél a Dunáról, Dráváról hozott 
fenyődeszkákból készült, sőt igen sokaknál vékonyabb, hasogatott sorba rákot
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szalmás gyúrt sárral összetekert fák (Wickelboden), aztán simán bekenve, 
bemeszelve a stukkatort képezik. Lehet látni, hogy az istálló is egy fedél 
alatt van a háznéppel, de többnyire mind ez, mind a többi gazdasági épület 
egy kevéssé távolabb fekszik a lakháztól; sőt főkép a hegyes vidékeken oly 
hátra van az a kertben, a gyümölcsösben, hogy csak nagy gonddal, a család

egyik tagjának télben-nyárban az istállóbani lakása által lehet a marhákra 
elegendőkép ügyelni. A fedél könnyű, többnyire szalma vagy náddal fedve; 
cserép vagy fazsindelyes, kivévén a városokat, ritka ; a ház alakja többnyire 
utcza felé üstökösen, úgy végződik, hogy a padlásra feljárást enged, és elő- 
tornáczkép tért hagy, hol egy-más eszközöket tartani szokás. Fűtőkályha

I. Csökölyi (som
ogyinegyei) m

agyar ház.



még némelyeknél nincs, hanem gyúrt agyagból rakott nagy kerek kemencze, 
melyben a kenyér is sül, vagy ha ez a konyhában van, akkor lehet látni a 
szobában- a tányérforma, többnyire mázatlan cserépdarabokból készített kályhát. 
Vannak egész helységek, hol még kémény nélküliek a régebben készült haj
lékok, de most m ár. .  . , ha távolból is, meghordják a kéményre való téglát.«

■ Hogy ezen építkezés alól még a megye főhelye, Kaposvár, sem tett 
kivételt azon időkben, bizonyságot tesz arról Bergel József »Kaposvár 40 év 
óta« czímü munkácskájában (Kaposvárott, 1877) a 12. és 13. lapokon:

»Kaposvár (1836-ban) hosszú, 4—5 rövid mellékággal ellátott, kissé görbe 
faágat képezve, még igen hézagosán volt házakkal beépítve. Ezek pedig leg-
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nagyobb részben kolbászalakúak voltak az udvar hosszában, ritkán volt bennök 
több, mint egy szoba az utczára, a házak között nagy udvar terült el karókkal 
bekerítve. A házak igen túlnyomó része tömés vagy vályogépület volt, szal
mával vagy náddal fedve. Valamennyien — kivéve vagy nyolcz házat — 
földszinti épületek voltak.«

E régibb, a század első feléből való állapotokat a legújabbakkal Baksay 
Sándor hasonlítja össze Somogymegyéről az »Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és Képben« czímü kiadványban (Budapest, 1896) irt tanulmányában 
a IV. kötet 304. lapján a következőképen :

»A somogyi nép építkezéséről szólva, nem szabad felednünk, hogy 
erdőséges és kőtélén vármegyében járunk s ez a két tulajdonság meglátszik 
az építkezésen is. Igaz, hogy az újabb épitkezéseknél, kivált mióta rájöttek, hogy 
a somogyi agyagot egy kevés fával kitűnő kővé lehet változtatni s a téglaipar 
megyeszerte nagy fejlődésnek indult, mutatkozik a kényelem és csinosság. 
Előszoba, vendégszoba, tornyos nyoszolyák, padlásig rakott ágyneműkkel, 
körülpad helyett díván, a tálas fogason porczellánedények a régi mázos kan
csók és tálak helyett: ez az újabbkori berendezés; a régiből csak a szellős 
tornácz kint, és bent a belső somogyi nép királynői széke, a szövőszék maradt 
meg. Az ilyen házak kitűnnek, inkább kirínak a sajátságos alakzatú ősi 
hajlékok sorából, melyek suta homlokzatú födelükkel s faoszlopon nyugvó 
tornáczaikkal s egyetlen ablakukkal ridegen tekintenek az utczán járóra. Sok 
közöttük a vert falból épült, de ezeket a belső somogyi ember megveti, mint 
tartatlanokat; ő úgy építette házát, hogy talpgerendáin századokra szóljon, ha 
meg nem ég. Meg pedig nem éghet, mert nem épített rá kéményt, a mi ki- 
gyuladjon. Házát, ólait, pajtáját izmos tölgygerendaalapokra fektette, ez ala
pokba tölgyoszlopokat vésett, az oszlopok közeit sövénynyel fonta be, és a 
sövényt betapasztotta sárral; azután födélfát rakott rá és betetőzte ügyesen 
és csinosan jó melegtartó zsúpfödéllel. Kéményt nem rakott, mert igy hideg 
lett volna a konyha. Az erdők megengedték neki azt a fényűzést, hogy kemény 
fával fűtse zöldmázas, u. n. szemes cserépkályáit. A ház előtt faoszlopokon 
nyugvó tornácz, és tornácz az utczára néző homlokzat előtt is, szintén fa
oszlopokon, a megnyujtott tető védelme alatt. Csinosabb építkezésnél úri 
ember ezt verandának mondaná ; a somogyi ember pitarnak (pitvar) nevezi 
és vasárnapi délutáni társalgónak használja. Nagyobb gonddal,’sőt fényűzéssel 
építette pajtáját szintén tölgytalpakra és oszlopokra, tölgyből fűrészelt vastag 
deszkákkal — borona — falazva, jóval magasabbra, tágasabbra és szellősebbre, 
mint lakóházát, mert összes takarmányait ide rakta be. A pajta végiben áll 
az istálló . . . ennek végén a rendszerint tágas takarmány- és konyhakert.«

Mindezen források, az ősi tiszta somogyi magyar ház typusát tekintve, 
főképen a belső Somogyra utalnak. A területet azonban még jobban kijelöli 
Vikár Béla somogyi tanulmányújáról az »Éthnografiá«-ban (II. k. 122. 1.) irt 
jelentésében, melyben elmondván, hogy kutatásai két területre terjeszkedtek 
ki és pedig az északnyugati részen Hetes, Bodrog és Juta, a délnyugoti részen 
Csököly, Zs.-Kisfalud, Szt.-Márton, Paccza, Szenna, Hedrahely, Visnye, 
Magyar- és Német-Lad községekre, a következő eredményre ju t :
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»A mi már most a néprajzra vonatkozó gyűjtéseim anyagát illeti, abból 
konstatálhatónak vélem, hogy Hetes, Juta, Bodrog és a Kaposvárhoz leg
közelebb eső, valamint a Kapos-balparti községek aránylag a többinél is, 
t. i. Csökölynél és a zseliczi falvaknál csekélyebb mértékben őrizték meg 
eredeti kultúrájuk és ethnografiai jellemük vonásait.«

És ezzel ki volt jelölve előttünk a terület, melyet az ősi somogyi magyar 
háztypus részleteinek egybegyűjtése végett be kellett járnunk. Az általunk e 
czélból bejárt útvonal ez volt: Kaposvár, Magyar- és Német-Szomajom, Kis- 
Korpád, Csököty> Lábod, Hosszufalu, Görgeteg, Visonta, Csokonya, Tarnócza, 
Barcs, Pálfalu, Darány, Istvándi, Kis- és Nagy-Dobsza, Szigetvár, Basal, Viszló, 
Kis- és Nagy-Hárságy, Kaposvár. Ez úton megállapítottuk, hogy az idézett leírá
sokban ismertetett ősi magyar somogyi ház Kis-Korpádon lépett fel először s 
Nagy-Dobszán találkoztunk vele utoljára; a többi községekben polgárias (városias) 
vagy németes építkezést találtunk; megállapítottuk azt is, hogy a somogyi 
magyar ház az említett útvonalon legtisztábban a régi jellemek legnagyobb 
mérvű megőrzésével Csökölyön maradt meg s igy javaslatunkra úgy a vár
megye, mint a kiállítási igazgatóság elhatározta, hogy a kiállítás falujában 
Somogymegye a csökölyi házat fogja bemutatni.

A csökölyi ház négyszögletes telkének az utczára tekintő keskenyebb 
végét palánkkerités zárja e l ; ez vastag, erős, felszínesen gyalult többé-kevésbbé 
formátlan, vége felé elvékonyodó deszkadarabokból áll, melyeket felső végükön 
erős vesszőtonás fűz össze; ilyen az egész kerítés, kivéve a háznak az utczára 
kirugó elejét, melyről a lakóház leírásánál szólunk.

A kerítést a befelé nyíló, egyszárnyú kapu szakítja meg, mely mellől 
soha sem hiányzik a kis ajtó a gyalogjárók számára. A kapu alját vastag- 
gerenda képezi, egyik végén gúzskötéssel a kapubálványhoz van erősítve, 
másik végén felfelé hajlik s természettől vagy kifaragva elvékonyodik, hogy 
meg lehessen fogni; a felhajlás csuklójában vastag fakerék van beiktatva, 
melyen a kapu könnyen gördül; a talpgerenda fölött a kapu lapját majd 
sövényfonadék, majd újabban léczezés képezi, mi a kis ajtónál ismétlődik.

A telek egyik végében van a lakóház; vele szemben, a telek másik 
végében egy melléképület, a lakóházhoz hasonló anyagból építve, zsúp- vagy 
zsindelyfedél alatt; első tágasabb helyiségének az udvarra tekintő egy ablaka 
és ajtaja van s a helyiség nyári hálókamrául szolgál; a másik kisebb helyiség 
pedig, melynek csak egy, az udvarra nyíló ajtaja van, magtár és éléskamra, 
mely szerepben egyébként télen az első helyiség is osztozkodik.

A lakóház mögött egy hidas látható, melynek eredetije különösen a két 
Dobszán, a somogyi magyarság déli részén lép fel typusosan, szalmafedelü, 
deszkafalu s a két helyisége közé ékelt s az udvar felé nyitott ereszke által 
van kiválóan jellemezve; az egyik helyiség az ereszre, a másik az udvarra 
nyílik, a két helyiséget pedig ajtónyilás köti össze. A hidas deszkából épül 
s vakolat borítja.

A telek végében harántul nagy pajta áll ugyancsak Dobsza vidékéről; 
ennek első helyisége a kocsiszín, kifelé nyíló széles szárnyú deszkaajtókkal; 
a második az udvar felől egy ablakkal megvilágított, de csak a kocsiszínen át
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megközelíthető istálló; a harmadik végül a baromfi-ól, mely az épületnek csak 
feleszélességét foglalja el, előtte pedig kicsiny, nyitott ereszalja marad etető
helyül, melyet a három külső sarkon egy-egy faragott oszlop határol. Ez 
épület majd fából, majd újabban a lakóházzal hasonló anyagból épül és zsindely 
fedi. A pajta előtt van a gémes kút, mellette a hordó a maradékviznek, meg 
az esővíznek egybegyűjtésére.

A lakóház oromfala az utczára, eleje az udvarra tekint. Alapja hosszú 
téglányalakú, melyet elől és az utczára tekintő homlokzat előtt tornácz vesz 
körül. A ház három részre van osztva; az első rész a ház, a hol a család 
lakik; ennek az utczára egy-, majd újabban két- s az udvarra egy ablaka van ; 
egyik ajtaja az udvarra nyílik, a másik a szomszédos konyhába vezet. A konyha 
keskenyebb, mint a ház, a mestergerenda azt a hátsó konyhára és a mellső 
pitarra osztja, egy ajtaja a tornáczra nyílik, egy a kamrába vezet, melyet az 
udvar felől ablak világit m eg; ha a kamra és konyha közt nincs ajtó, a kam
rába az ablak helyét elfoglaló ajtó vezet a tornáczról.

Az ily alaprajzon felépült ház anyaga majd fecskerakás, majd favázas 
sövényfalra vert agyag, melyet kivül-belül jól elsimítanak s fehérre meszelnek.

A ház teteje kontyos zsupfedél, ugyan az utóbbi időkben a rendszerint 
üstökös homlokzatot, olykor csonka véggel építik ki olykép, hogy a kontyos 
fedélnek több-kevesfebb része csökevényesen megmarad, mig az alsó részt 
majd bedeszkázzák, majd sövényfallal zárják el. A fedél úgy a homlokzaton, 
mint elől, annyira lenyúlik, hogy tornácznak való eresz képződik, a melyet 
aztán faragott oszlopok támasztanak alá. Az utcza felőli tornácz kiképzéséhez 
azonban a mestergerenda is hozzájárul; ez a házfalán áttörve, a fedél mellső 
széléig nyomul, ott faragott fejben végződik, melyet külön oszlop támaszt alá. 
E mellső tornácz három oszlopát külön csinosan faragott liliomfejü deszka
kerítés veszi körül. A mellső tornácz szélső, valamint a hosszú tornácz külső 
oszlopa közt van a tornácznak külön alacsony ajtaja faragott felső széllel. 
A mestergerenda kiugró vége azonban nemcsak a mellső tornácz kiképzésére 
való, hanem arra is szolgál, hogy a padlásra juthassunk a hozzátámasztott 
létrán. Ma már minden háznak téglából épült kéménye van ívesen tartott füst
eresztővei.

A ház tehát a régi somogyi typus szerint épült, de a modern viszonyok
nak megfelelően, a sövénykapu helyett léczes kapu, az utczára tekintő egy 
ablak helyett kettő, a teljesen kontyos fedél helyett az átmeneti farazatos alak 
és a kéménytelen typus helyett egykéményes alkalmaztatott. így pontosan 
jelöltük meg, mit tartottunk meg az ősi, mit a modern alakból.

A szoba berendezése sarkos; a két ablak közti sarkot pad fogja be, 
előtte asztal áll, fölötte pedig tálas fogasokon kancsók függnek s tányérok, 
tálak vannak feltámasztva. A pad végiben sublót á ll; az udvar felőli ajtón 
belépve, a hátsó fal mentén két ágyat látunk egymás végiben, két-három 
faragott hátú fa-székkel : az ajtóval szemben van a szemes cserépkályha, a 
között és a konyhaajtó közt egy láda, fölötte fogassal, a kályha mögött pedig 
felfüggesztett rúd van ruhák számára. A cserépkályhát a konyhából fűtik. 
A konyha közepén a nagy kenyérsütő kemencze áll, a szoba felőli fal mentén



8 3 3

vályogpadka (a szoba kályhájának fűtőnyilásával) nyitott tűzhelyül szolgál. 
A pitvarban nehány vizes pad, edényes szekrény, a falakon edények és főző
eszközök díszelegnek. A kamrában hordók, ládák, fogasok, zsákok, gazdasági 
eszközök láthatók, bár az utóbbiak főkép a kamraépületben találnak helyet.

A házban négy alak volt; a szobában egy csökölyi fiatal házaspár a 
csökölyi reformátusok szokásos viseletében; a konyhában egy özvegy csökölyi 
asszony fehér gyászban s ugyanott egy leány visontai viseletben.

II. Zebeczkei (zalamegyei) magyar ház.

A falu 9. számú háza.

III. és IV. tábla.

Zalamegye 5122 km2 területén 405 ezer ember él, melyből 300.000 magyar ; 
ez tehát épen olyan hatalmas számú magyarság, mint a Somogyé. Ezt a 
magyarságot Eötvös Károly Zalamegyéről irt czikkében (Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és Képben IV. k., 207. 1.) igy jellemzi:

»Semmi kétség, hogy a megye a legelső keletkezésű megyék közé tar
tozik. Lakosságának mai magyar része szintén a honfoglaláskor telepedett meg 
itt és megőrizte eredetiségét s tiszta voltát ezer éven át. Beszéde, családnevei 
és helyneveinek legnagyobb része bizonyítják ezt. Egyetlen történelmi adatunk 
sincs, mely azt bizonyítaná, hogy a zalai magyarság később s nem a hon
foglaláskor telepedett ide.«

Néprajzi szempontból rendkívül fontos tény az, hogy a tatárpusztitás 
Zalamegyét majdnem teljesen érintetlenül hagyta. A néprajzi viszonyok meg
lehetősen egyszerűek, a különajku nemzetiségek külön tömegekben laknak.

»A magyarságnak — mondja tovább Eötvös — van itt egy sajátságos faji 
árnyalata. A vidéket, melyen ez lakik, meghatározhatlan ős idők óta Göcsejnek 
hívják; határai éjszakról a Zala folyó tövétől Egerszegig; keletről a Váliczka- 
csatorna Egerszegtől Bánok-Szent-Györgyig; délről a Váliczka-patak Bánok- 
Szent-Györgytől Iklódig s nyugatról a Kerka folyó Ramocsáig s ettől kezdve 
Vasmegye széle Lövőig. Hosszúkás négyszög, majdnem egyenes határokkal. 
Térfogata mintegy 700 km2 s vagy 90 falu és 30—40 népes puszta van 
rajta. Természetesen kis faluk és kis puszták. A beszéd módja, némely szó
hangok nyújtott ejtése, nemkülönben régies, irodalmilag szokatlan alakú és 
ragozású szavai erősen megkülönböztetik a göcseji embert a sümegi, kanizsai 
vagy balatonparti egyéb magyartól.«

Ez a Göcsej nyelvileg tényleg Zala egyik legsajátosabb, legősibb vidéke 
s annyira sajátságos, hogy majd elmagyarosodott vendnek, majd egyenesen 
székelyeknek stb. tartják. A nyelv ősisége valószínűvé tette előttem, hogy a 
Göcsej tárgyi néprajzában is sok ősit tartott meg, annál is inkább, mert a 
közlekedés fővonalain kívül esik annyira, hogy példának okáért nagy havazás 
idején a közlekedés Göcsej (különösen a novai járás) és a megye többi részei

M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 53
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közt hetekig szünetel s mindenesetre többet őrzött meg, mint Zalának balaton- 
parti s általában keleti része, melyet személyesen és jól ismertem s mely a 
szőllőmíveléssel járó nagyobb jólét folytán már számtalan eredetiségét feláldozta 
a terjedő művelődésnek.

Ámde amily sokasága a nyelvészeti feljegyzéseknek áll rendelkezésünkre

a Göcsejről az irodalomban, tárgyi néprajzáról csaknem semmi irodalmi út
mutatást sem tudtam meriteni abból. Csak annyit tudtam megállapítani, hogy 
női viselete immár semmi eredetiséget sem őrzött meg. Ezek után tehát út
mutatás nélkül kellett a Göcsejbe mennem, a hol a következő helységeket jártam 
be: Zala-Egerszeg, Oláh-Yorhota, Taskánd, Csonkahegyhát, Kustyánszeg,

III. Zebeczkei (zalam
egyei) m

agyar ház.
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Vargaszeg, Paizsszeg, Nova, Karácsonyfa, Zebeczke (vissza Nován keresztül), 
Zala-Tárnok, Bak, Boczföld, Besenyő, Zala-Egerszeg. E vonalon, melyet kétszer 
jártam be s mindkétszer télviz idején, tényleg megtaláltam azt az építkezési 
alakot, mely Göcsejben és Zalában a legrégibbnek mondható, mely typusosan 
lép fel már Taskándtól kezdve (noha ott még szórványosabban) Bakig mindenütt

s mely Zalában, a megye keleti felében alig ismétlődik. És hogy ez csakugyan 
a régi, az ősi typus, azt az bizonyítja, hogy a lakóház bizonyos jellegekben 
csaknem teljesen megegyezik a somogyi (csökölyi) házzal.

A zebeczkei telket az utcza felől majd ugyanolyan deszkás kerítés veszi 
körül, majd újabban — az erdők pusztulásával — egyszerű léczkerités: az

53'

IV
. 

A 
ze

be
cz

ke
i 

(z
al

am
eg

ye
i) 

m
ag

ya
r 

há
z 

al
ap

ra
jz

a.
A

. 
ki

s 
ke

rt
ec

sk
e,

 B
. 

or
om

 t
or

ná
cz

, 
C

. 
ho

ss
zú

 
to

rn
ác

z,
 D

. 
él

és
ka

m
ra

, 
E

. 
sz

ob
a,

 F
. 

ko
ny

ha
, 

G
. 

ga
zd

as
ág

i 
ka

m
ra

, 
H

. 
ko

cs
is

zí
n,

 I
. 

ló
is

tá
lló

, 
K

. 
m

ar
ha

is
tá

lló
, 

L
. 

hi
da

s.



8 3 6

-ismétlés elkerülése okából a kiállítási ház telkét az utóbbival kerítettük be. 
E kerítést szakítja meg a kapu, melyre nézve a Göcsej területén két klassikus 
typust találtunk. Az egyik a kerekes sövénykapú, a somogyival teljesen azonos,, 
a másik az úgynevezett székelykapu, csakhogy egyszerű kiadásban, a székely 
kapuk gyönyörű díszítése nélkül és deszkaszátr yakkal; amaz a Göcsej szivét 
jellemzi s igy Zebeczkén is megvan, emez a Göcsej keleti szélein lép fel s 
igy magában Zala-Egerszegben is megtalálható. Házunk zebeczkei lévén, 
kapunkat is onnan kellett vennünk

A telken az épületek igen jellegzetesen vannak elhelyezve. A lakóház 
és melléképületek teljes négyszögben vannak összeépítve, a három szárny kis 
négyszögü udvart képez, a mennyiben a harmadik szárny nem nyúlik le a 
telek utczafelőli kerítéséig, az udvart e szárny és a kerítés közt a telektől 
külön magas palánk választja el.

Az egyik szárnyat maga a lakóház adja; ez két helyiségből áll; az első 
a szoba, melyet az utcza felől két ablak világit meg s melybe az udvar felől 
egy ajtó nyílik; a második a pitaros konyha, melynek csak egy ajtaja van 
az udvarra, a világosságot is onnan kapja, ablaka nincs s a szobával sem 
köti össze ajtó ; egyébként szoba és kord ia  egyforma széles. A lakóház előtt 
az udvar felé tornácz van nehány faragott faoszloppal, melynek elejét azonban 
fal zárja el; e falon egy ajtó nyílik, melyen át a tornáczba juthatunk. A lakó
háznak az utcza felé is van tornácza a somogyi házéval teljesen azonos módon 
a ház fedele itt is üstökösen borul előre s a padlás előcsarnokát képezi, mely 
a ház falán túlnyúló mestergerendán nyugszik; ez előtornáczot kétoldalt egy- 
egy faragott oszlop tartja, a harmadik oszlop középütt a mestergerenda alá
támasztására szolgál; a negyedik oszlop már a hosszanti tornácz külső végében 
van. Az előtornácz itt is padlásfeljáróul szolgál. Az előtornácz előtt még kis 
kertecske van, mely a teleknek az utcza felőli kerítéséig terjed; e kerítésen 
a hosszanti tornácznak mintegy folytatásában s megfelelően a tornáczajtónak, 
van a kis kapu a g3mlogjárók számára. A lakóház fala tehát nem terjed az 
utczáig, hanem az beljebb van építve.

Egészen sajátságosán helyezkedik el az éléskamra. Ez külön kis négy- 
szögletes épület, melynek egyik fala a tornáczrá tekint, a szobával szemben, 
a másik fala pedig egy vonalba esik a ház csúcsfalával, sőt a tornáczajtó fala. 
által azzal össze van kötve, valamint fedele is a ház fedelével egybeolvad. 
E kamrának úgy az utczára, mint az udvarra van egy szellőztető ablaka, 
ajtaja pedig a tornáczrá nyílik s a kamra igy az udvarnak egy részét épen 
az utcza felől keríti el. Hasonló elhelyezésű melléképületet az ország más 
vidékén egyáltalában nem találtam, mig a Göcsej kicsiny falvaira annak fel
lépése határozottan jellegzetes.

A ház fedele ismét zsupos ; a kontyos alakot teljesen ismét csak a 
Göcsej keleti szélén láttam ; a Göcsej szivében mindenütt a farazatos deszka
falas alak mutatkozott, mely fölé a zsúp a fedél egész magasságának mintegy 
feléig nyomul le. A deszkafalas csúcsfalat függélyesen sorakozó csinos ki
metszések középen kereszttel, az egyes kimetszéses sorok közt festett virág
füzérekkel ékítik, melyek egyszersmind a padlás szelelőlyukaiul is szolgálnak,
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alját pedig hatalmas gerenda szegi be hornyoló vésővel készített s piros fes
tékkel betömött díszítéssel, a gazda nevével s az építés évének számával. Az 
ilyen kéthelyiségü háznak csak legújabban van kéménye; a kemencze füstje 
többnyire máig is az ajtón száll k i ; a szoba cserépkályhája a konyhából 
fülvén és a konyhának a szobába nyíló ajtaja nem lévén, a füst be nem jut 
s a  berendezés maga bizonyítja legjobban, hogy e házakban kémény egy- 
átalában nem volt.

A lakóházhoz szorosan csatlakozik s vele egy fedél alatt van a mellék- 
épületek ama sora, a melyek a kis udvart hátulról kerítik b e ; ennek az épület
sornak három helyisége van ; az első a konyha mögött a kamra, mely elé 
még a tornácz kiterjed, kicsiny szellőző ablakkal a szomszéd telekre s egy 
tornáczra nyíló ajtóval; a második helyiség pajta, mely elől az udvar felől 
nyitott, hátul a telek felé sövényfonatú kerekes kapuval van elzárva; a kocsik 
befogadására szolgál s a tornácz már nem terjed ki eléje. A harmadik helyiség 
a lóistálló egy ajtóval az udvarra, egy ablakkal a telekre. Az épülettömeg 
egy harmadik szárnya a lóistállóhoz csatlakozik s két részből á ll: az első a 
tehénistálló egy ablakkal és egy ajtóval az udvarra, a második a három- 
rekaszes hidas. E szárny jóval rövidebb, mint a lakóház s a hidas és az élés
kamra közt elég széles nyitott tér marad a kocsiközlekedés számára.

Vannak azonban az alapelrendezésben gyakran oly specialis eltérések, 
melyeket itt figyelmen kívül hagynom nem lehet. Egyik gyakori eltérés az, 
hogy a ház csúcsfokának vonala az utczáig nyúlik s a telek kerítésével ilyenkor 
egy vonalba esik; ez esetben aztán az alaprajz annyiban módosul, hogy a ház 
előtornácza s az ez előtt levő kis kert magába az utczába nyúlik be, a mint 
ezt az alaprajzon mutatjuk be, mely tehát igy eltér a képben bemutatott ház 
alaprajzától. Nem ritka s talán egy ősi alak az, melyet több példányban láttam 
Zebeczkén is, Karácsonyfán is, ennél az udvar teljesen körül van építve ; a  
hátsó szárnyban a pajta helyét egy második kamra foglalja el, az oldalszárnyon 
a ló- és tehénistálló közé van ékelve a pajta; a tehénistálló az utczáig tolódik 
le s e közt és az éléskamra közt talál helyet és zárja be az udvart teljesen 
a hidas.

A szoba berendezése »sarkos« rendszerű. Ha az ajtón belépünk, az 
utcza és udvar felőli sarokban saroklóczát látunk, előtte asztallal és székkel, 
fölötte tálakkal és kancsókkal megrakott tálas-fogassal s képekkel, az ajtó 
felőli végében egy ládával. Az ajtóval szemben a konyhából fűthető cserép- 
kályha, majd két ágy, előttük székekkel, közöttük háromfiókos sublóttal, 
fölöttük képekkel tölti be és foglalja le a hátsó falat. A kemencze és az. ajtó 
közti falon ismét .tálas-fogas látható. A konyhában középütt van a kenyérsütő 
kemencze, egyik oldalon edénypolcz, a másikon alacsony vályogpóczik, fölötte, 
a cserépkályha nyílásával. A konyha felül bolthajtásos fallal konyhára és 
pitarra oszlik, az elválasztó falat a pitar felől felfüggesztett virágos tányérok 
s  polczra helyezett tarka edények díszítik.

A szobában kiskomáromi viselet szerint öltözött alakokat láttunk; a fáradt 
gazdát szívesen szolgálta ki a kaczkiás menyecske; a másik helyiségben fiatal, 
novai házaspár van együtt. ,
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E sorok már sajtó alatt voltak, mikor az »Ethnographia« 1897. évi 1—2. 
füzete megjelent. Ebben Bellosics Bálint kiválóan derék dolgozatot közöl a 
hetési faházról, mely területnek a Göcsej észak és északkelet felől tőszomszédja. 
Leírván a hetési kerített házat, igy szól (91. 1.): »A kiállítás néprajzi falujának 
zebeczkei (göcseji) háza éppen olyan sátoros tetejű zárt négyszögü alappal 
biró ház, mint a hetési«. Ebből a göcseji typusnak a Hetésben való elterje
dését is konstatálhatjuk.

III. Szentgáli (veszprémmegyei) magyar ház.

A falu 12. számú háza.

V. és VI. tábla.

Evekig dolgozván a Balaton környék néprajzi monográfiáján, anyag
gyűjtés czéljából sokszor jártam be Veszprémmegye tekintélyes részét s arra 
a meggyőződésre jutottam észleléseim közepette, hogy Veszprémmegyéből 
egykori ősies magyar építkezés már csaknem teljesen kiszorult s a magyarság 
is csak azon minta szerint épit, a melyik a veszprémmegyei s általában hazai 
németségünknél oly általános s a kisvárosi polgári építkezést is jellemzi és 
Veszprémben a kisnemesség nagy számánál fogva igen elterjedt. Ez azonban 
élesen megkülönböztetendő a veszprémi vagy inkább bakonyi svábság typusos 
építkezésétől, mely ugyan nem más, mint az előbb említettnek tovább fejlő
dött alakja, a magyarság által azonban még át nem vétetett s Veszprémben 
a svábságot kiválóan jellemzi. Ennek a sváb alaknak a magyar házak nyitott 
tornácza helyett zárt folyosója van s a szobának az utczára három ablaka 
tekint, a harmadik ablak azonban egy a szobából közfal által elválasztott fül
kéhez tartozik. Ez volt az a typus, melyet én a kiállitás falujában bemutatni 
azért javasoltam, hogy a Dunántúli németség is képviselve legyen.

A vármegye azonban, tekintve lakosságának túlnyomó számban magyar 
voltát, magyar házat kívánt bemutatni, még pedig egyenesen Szent-Gálról, 
melyet ősi hagyományai és történeti kiváltságai a megye előtt legmagyarabb- 
nak és legeredetibbnek tüntettek fel. A veszprémmegyei magyarság tudva
levőleg kétárnyalatu annyiban, hogy a Mezőföld — vagyis keleti rész — népe 
inkább a Fehér-Tolnámegyeivei és a Duna-Tisza-közivel, Pápa-vidéki magyar
sága pedig inkább a Rába-völgyi és a Fertő-mellékivel egyező nyelvjárást 
beszél, tehát azt a nyelvjárást, melynek középpontjául a Rába-vidéket tekintik 
s melyet nyugoti palócznak is neveznek. A kettőt egymástól a Bakony 
választja el, melyet a svábság dominál s igy kezdettől fogva alig volt hihető 
előttem, hogy a Bakony magyar községében egyebet találjak, mint a három 
népség építkezésének minden kiválóbb jellem nélküli összeolvadását, mely 
színtelen keverék helyi typus jellegénél egyébre igényt nem tarthat, hacsak a 
hagyomány valami külön s a kiváltságokkal megokolt alakot meg nem őrzött.
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Szent-Gál történetéről, hagyományairól és kiváltságairól Eötvös Károly 
az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben czímti vállalatban (IV. k. 
176. 1.) igy ir:

»Herendnél már bent vagyunk a szentgáli határban, mely a Bakony 
kellő közepében mintegy 40.000 magyar holdat tesz és a szentgáli nemesi 
közbirtokosok tulajdona. E telep az Árpádok alatt abból a czélból alapitta- 
tott, hogy a királyi udvar számára szükséges disznófalkákat itt tenyészszék 
és a királyi udvarba, Székes-Fehérvárra, a sertéshús innen szállittassék. Szent- 
Gál község lakosai tehát mint a királyi udvar kanászai kapták legeltetési czélra 

-ezt a nagy területet. Később azonban az a feladatuk is lett, hogy a királyi 
udvart vaddal is ellássák, miért II. Endre korában királyi vadászok (Venatores 
regii) nevet nyertek; mint ilyenek, helyi szabadalmakkal bírtak és sem vár
szolgálatra és sem egyéb közszolgálatra nem köteleztettek, sőt vámon és 
réven sem tartoztak fizetni. így éltek és rengeteg erdeikben igy duskálkodtak 
a szentgáliak egész a legutóbbi időkig és volt rá gondjuk, hogy II. Endrétől 
kezdve minden királytól kinyerjék szabadalmi leveleik megerősítését. A jelen 
század elejétől kezdve vadászati kötelezettségük már inkább csak jelképies 
volt, sertéshússzállitási kötelezettségük pedig már emlékezetet haladó időben 
elenyészett. De a vadszállitást a királyi udvarhoz egészen 1848-ig gyakorolták 
s ez évben teljesítették utoljára.«

Az építkezésről Eötvös Károly ép úgy nem ir a veszprémi, mint a zala- 
nép ismertetésénél s igy Szent-Gálra — hol azelőtt még nem jártam — iro
dalmi útmutatás nélkül ugyan, de a környezet eléggé pontos ismeretével 
mentem. A községben, melynek 3383 magyar és 536 német lakója van, 
a sváb háztypust megtaláltam; e mellett azonban uralkodóan lépett fel a 
kisnemesi typus, melyet már előbb jeleztem s mely alapjában véve szintén 
nem egyéb a németes építkezés egy bizonyos fokánál. Ez azonban semmi 
esetre sem lehetett az ősi építkezés; az a Szent-Gál, melynek annyi erdeje 
volt s melynek lakói pásztorok és vadászok voltak, aligha építkezett téglából 
és vályogból, volt fája elég, nem volt oka más építkezésre; ma azonban a 
régi sövényfalu házakból nincs már egy sem (noha Veszprém más részeiben 
p. o. Kenésén találtam még ilyent) s nyoma csak egyben maradt meg: az 
alaprajzban. Annál is inkább sietett Szent-Gál azt a régi építkezést elhagyni, 
mert kisnemesi lakossága mindig büszke volt kiváltságaira, a sövényfalu 
ház pedig e század folyamán már csak a zsellérembernek illett, a kisnemesr 
nek nem.

A telket az utcza felől téglaalapra eresztett s téglaoszlopok közé foglalt 
egyszerű léczkerités határolja, melyet a kis- és nagykapu szakítanak meg; 
ezek szintén léczesek, aljukban deszkázottak; a nagykapu kétszárnyu.

A telek egyik végében van a lakóház, melynek csúcsfala az utczáig 
é r ; vele szemben van a k ú t; e mögött a hidas, mely kétrekeszü, fából épült, 
mindegyik rekesze az udvarra nyiló ajtóval; e mögött a marhaistálló talál 
helyet két ablakkal s egy ajtóval az udvarra, egyik sarkában belül falépcső
vel vagy lajtorjával, mely a padlásra vezet. A telek fenekén a kapuval szem
ben van a csűrépület, közepén az elől nyitott pajtával a kocsik számára,
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egyik oldalán lóistállóval, másik oldalon a gazdasági eszközök számára való 
kamrával. Az utóbbi két épület már téglából vagy vályogból épült.

A lakóház, mint mondtuk, a telek egyik végében foglal helyet. Három 
egyforma széles helyisége van ; az utczára tekintő helyiség a tiszta szoba, hol 
a vendéget fogadják; ennek két ablaka van az utczára, egy ablaka és ajtaja.

az udvarra; a konyhával nincs összekötve. A másik helyiség a konyha egy 
ablakkal és ajtóval az udvarra, fent bolthajtás által elválasztott külön pitarral 
és konyhával. A pitar üregébe esik a padlásra vivő lépcső, de a lépcső nem 
a konyhába, hanem az udvarra nyílik külön ajtóval. A harmadik helyiség a 
lakószoba egy ablakkal és ajtóval az udvarra, mely a konyhával szintén nincs
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-összeköttetésben. Ez az egymással össze nem kötött három helyiség a régi 
sövényház maradéka, a hol az összeköttetést azért hagyták el, hogy a konyhá
nak az ajtón kiszálló füstje a szobába be ne jusson. Ma már a házaknak 
kéményük van s mind gyakoribb az a berendezés, hogy a szobákba csak a 
pitaron keresztül lehet bejutni. A ház előtt tornácz van s ezt felül boltívesen

összekötött, vályogból vag\r téglából rakott, ritkán négyszögü, leggyakrabban 
hengeres oszlopok szegélyezik, melyeket alul is hasonló vályog vagy tégla
kerítés köt össze; e kerítést csak az egyes ajtók előtti 2—3 nyílás szakítja 
mem A tornáczot az utcza felől szintén fal zárja el faajtóval. A ház fedele, 
már nem kontyos, nem is csonka kontyos, hanem oromzatos nyeregtető,
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melyet zsúp fed. Az utczára néző oromzatot vályogból készített s fehérre 
vagy fehér mezőben szürkére meszelt domborművű virágok, forgó kerekek,, 
rosetták stb. díszítik; két szelelő ablakocskája közt olvasható az évszám» 
melyben a ház épült, fölötte két tölgy vagy babérág közt a tulajdonos nevé
nek kezdőbetűi, azután e fölött még egy sor köröcske és szivecske, míg az 
oromzat csúcsát fordított legyező (vagy napsugaras ?) dísz tölti ki.

Sorra véve az elemeket, konstatálhatjuk, hogy a régi magyar sövényház 
alaprajzán vályogból vagy téglából oly ház áll előttünk, melynek kőoszlopos 
tornácza, oromzatos nyeregtetője határozottan német formájuak, kéményrend
szere és kerítése a modern haladás jelei s az egész ház olyan, minőt általá
ban német telepeseink szerte az országban építettek és építenek máig is, s 
melyet a kisnemesség mint nemességének és jobb módjának inkább megfelelőt 
fogadott el a sövény ház helyett.

A szoba berendezése ismét sarkos rendszerű. Az ablakos sarokban van 
a saroklócza, előtte asztal székekkel, két végében egy-egy ládával, fölötte 
tálas fogasokkal és képekkel. Az ajtóval szemköztes falon két ágy, közte 
ládával, előtte székekkel, fölötte képekkel. A konyha felőli falnál áll a zöld
szemes cserépkályha s a kályha és az ajtó közt még egy padlócza, fölötte 
fogassal. A másik (lakó) szoba berendezése teljesen egyezik az elsőével, de 
mig az elsőbe rendesen az újabb fajta bútor kerül, a hátsóba a régiek szo
rulnak meg; pedig e régiek sokkal szebbek, nem ritkán remek faragásu szé
kek, ágyfejek, lóczák stb. kerülnek elő köztük. A konyha közepén van a 
nagy kenyérsütő-kemencze, ehhez csatlakozik, a konyha két oldalát körül
vevő vályog polcz, fölötte a két szoba kályhájának egy-egy nyílásával. Úgy 
a konyha falát, mint a konyhát a pitartól elválasztó bolthajtást vagy köz
falat, az edények gazdag sora tarkítja. A kenyérsütő-kemencze szája előtt a 
földbe négyszögletes lyuk van ásva, melyet deszkalap fed; mikor a menyecske 
a kenyeret a kemenczébe beveti, ebbe áll be, hogy a kemenczébe jól belásson 
s a kenyereket — mert többet süt egyszerre — jól elhelyezhesse.

A nép viselete ma már Szent-Gálon kisvárosias, polgárias; a régi viselet
ről találtam az egyik házban egy régi fényképet, ez alapon a régi viselet nehány 
darabját is ki tudtam még nyomozni; ez a körülmény magyarázza, miért került 
csupa öreg ember ebbe a házba ; mindhárman a régi jó időkből valók, a nénike 
a kemencze mellett és Nyirő bácsi az ablakban; az utóbbi a múlt emlékeiről 
beszél az Andris kanászszal, a ki a hétre való szalonnájáért jött be az erdőről. IV.

IV. Kishartyányi (nógrádmegyei) palócz ház.

A falu 8. száma háza.
VII. és VIII. tábla.

A palóczság mai magyarságunknak kétségtelenül egyik legérdekesebb 
töredéke, nyelve, szokásai, viselete egyaránt azzá teszik, története pedig szo
rosan a magyarsághoz kapcsolja. Hunfalvy Magyarország Ethnografiájában 
(Pest 1876. 360—365. lapokon) igy ir róla:
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»A (honfoglalás utáni) jövevények közt az elsőség a kunokat illeti meg. 
Két nagy felekezetűk van mai napig : a Mátra hegység ágai közt Borsod-, 
Heves-, Nógrád- és Gömörmegyékben a palóczok, s a Duna-Tisza síkságán, 
a Nagy- és Kis-Kunságban a tulajdonképi kúnok. A névbeli különbség maga 
bizonyítja, hogy különböző időkben s különböző viszonyok közt jöttek be, 
valamint aztán politikailag is nagyon különböztek egymástól. . . Ne vök a palócz, 
tökéletesen azonos az orosz szláv polovczczal s Jerney nyomról-nyomra meg
mutatta, hogy a mit a magyar krónikák és byzantinusok a kunokról beszél
nek, ugyanazt az orosz és lengyel irók a polovczoknak tulajdonítják . . . . 
A palócz folyam nyilván előbb indult meg s előbb is megszűnt nálunk, mint 
a kun folyam . . .  Az orosz évkönyvek 1061-ben említik meg először a polov- 
czokat; Szt. László 1086-ban és 1089-ben hadakozik először a kunokkal. 
Történelmi lehetetlenség annál fogva, ha a palóczok első beköltözését Szt. László 
előtti időbe gondoljuk . . .  az csak Kálmán alatt indulhatott meg s folyhatott 
II. István és II. Béla idejében. (1104—1141.) Mikor az Anonymus a krónikáját 
irta, a palóczok vagy kunok a Mátra közt már meg valának telepedve . . . 
A helynevek világos emlékei a palóczok pogányságának s egyszersmind annak 
is, hogy még pogánykorukban magyarosodtak meg, ha eredetileg magyar 
nyelvűek nem valának is. Kiváltságos állapotra nem vergődhetének soha, mi
nek okát csak abban lehet gyanítani, hogy beköltözésük oly észrevétlenül s 
oly kicsiny folyamban történt, mint a ruténeké vagy oláhoké. Ma egyéb nem 
különbözteti meg a többi magyarságtól, mint az u. n. palócz, azaz némi 
sajátságos kiejtésű magyar nyelv, a melyben egyes szokatlan tájszók is for
dulnak elő, mint más táj nyelvben.«

E palóczság néprajzával igen sokan foglalkoztak, Findura Imre, Szeder 
Fábián, Pápai Károly és Pintér Sándor pedig már a házat is ismertették; 
közülük az oly korán elhunyt dr. Pápai Károly hónapokat töltött a palóczok 
közt a ház beható tanulmányozásában. Ennek eredményeit közölte ő az »Eth- 
nografia« 1893-iki évfolyamában: »A palócz faház« czímen (1—31. lapokon), 
s minthogy ebben az irodalom adatait is mind felhasználta, tanulmánya szak
szerű, pontos és teljes útbaigazításokat adhatott egy megépítendő palócz ház 
részleteire nézve. A palócz ház részleteit Kovács Gyula, mint kiállítási közeg és 
egy megyei tisztviselő gyűjtötték össze, magam ez útban részt nem vehettem; 
ők egy igen jómódú gazdának egészen modern házát hozták javaslatba, mely alig 
jellemzőbb a palóczra, mint az egész alföldi és dunántúli magyarságra, a hol 
az ép úgy előfordul. Utólag magam a palóczságot ismételten bejártam, szemé
lyesen győződtem meg arról egyfelől, hogy Pápai a leglelkiismeretesebb és 
legszakavatottabb észlelők egyike volt és a mit ő a palócz faház czímen leír, 
az tényleg legjellemzőbb a palóczságra ma is ; de másfelől arról is meggyő
ződtem, hogy ma már az újfajta házak mind sűrűbben fordulnak elő, a tűz 
hamvasztotta régi ház helyén a palócz ma már csak ilyent épit, többségben 
azonban ma még egyátalában nincsenek s igy a hol előfordulnak, csak fel
tűnőek, de nem jellemzőek, ha csak a második évezredre nem. Tény az, 
hogy Pápai leírása és a kiállított ház közt óriás különbség van, ezt a különb
séget konstatálta bel- és külföld egyaránt (Pápai czikke magyarul és németül
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A telket vagy gát, vagy kerités veszi körül, amaz a kezdetleges és ere
deti, emez csakis a módosabbaknál fordul elő. A gátnak három faja van, az 
egyik a szálkarógát s ilyen veszi körül a somogyi telket, a másik a sövény 
vagy fonott gát s ilyen a göcseji ház kerekes kapujának fonata; a harmadik 
a töviskés gát, melynél apró karókat vernek a földbe s azt mindig^könnyen

is megjelent) s az én kötelességem a palócz ház esetében, melynek részleteit 
nem én vettem fel, csak az lehet, hogy igazoljam a kiállítási ház részleteit, 
még pedig a mennyire lehet, Pápai alapján mutassam ki, mily helyet foglal
nak el e részletek az alaksorozatokban s végül, a mennyiben tévedés történt, 
nyomozzam ki annak okát. Lássuk tehát a részleteket.
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beszerezhető tövises ágakkal rakják tele. A kerítésnek, Pápai szerint, a palócz- 
ságnál két fejlettebb alakja lép fel, az egyik a rácsos, léczekből, a másik a 
deszkás, függélyes oszlopok közé alkalmazott vízszintes deszkákból. A kiállí
tási ház e két utóbbi alakot mutatta be, rácsos kerítést alkalmazván a ház elé 
és deszkásat a telek elé.

A telek berendezéséről Pápai igy ir (i. h. 8. 1.):
»Az egyenközényalakú lakóház rendesen a telek utczai végében, annak 

egyik oldalán, keskenyebb részével tekint az utczára, mig egyik szélesebb 
oldala, hol a bejárat van, az udvarra néz . . .  A gazdasági melléképületek 
közül az istálló, melyet rendesen ólnak neveznek, a házhoz van építve, mig
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külön áll a csűr, másutt a szin vagy félszer. A csűr, mely csak a módosabbaknál 
fordul elő és a házon túl, a kapuval szemben foglal helyet, feleslegessé teszi 
a szint vagy félszert, és alatta van szérű is. Hallottam egy esetről, hol a csűr 
a házhoz van építve, ez azonban csak ritkán fordulhat elő, mert ily esetben 
a csűr alacsonysága miatt csak kevés férhet eresze alá.«

Pápai tehát, a ki a palóczföldet Ipolyságtól Miskolczig három éven át 
évenkint 2—3 hónapig kutatta s ki jól ismerte a szécsényi és füleki járás 
palóczságát is, a lakóháznak a csűrrel való építéséről csak »hallott«. Ezzel 
szemben a kiállítás általános katalógusában (XXI. füzet 11. lap, 2. kiadás) 
ez foglaltatik: »A palóczháznál a legjellemzőbb az alaprajz, illetve a mellék* 
épületeknek a lakóházhoz derékszögben hozzáépítése« és »jellemző a szécsényi 
járásban úgy, mint a fülekiben az, hogy a melléképületek az utczasorral 
egyenközüen a lakóházhoz építve emeltetnek«. Magam is bejárván a palócz- 
ságot, meggyőződtem arról, hogy a feltűnő, kritika nélkül, jellemzőnek vétetett, 
de. el kell ismerni, hogy a kiválasztott alak a palóczságnál tényleg létezik. 
A tévedés tehát csak abban van, hogy az épület másik szárnya, melyben a 
csűr, félszer, kamra és sertésól egyesül, nem választatott külön a háztól, hanem 
ahhoz csatoltatott.

Hasonlóképen a legmódosabb állapotot, de nem a legjellemzőbbet tünteti fel 
a kiállítási palócz ház téglaanyaga is. A palócz ház anyagáról Pápai ugyanis igy ir :

»A palócz lakóházak anyaga fa, föld, kő, vályog vagy tégla. A régi 
házak fából valók a palóczság területén, melyek közül egyesek emberemlé
kezet óta fennállanak. A korábban erdőgazdag hegyes-dombos vidékeknek ez 
volt a legolcsóbb, legkönnyebben feldolgozható és a mellett elég tartós épít
kezési anyaga. Úgy látszik, a faház mellett vagy talán előtte már régen szo
kásos volt a földből verett ház, mety az Alföldön uralkodó. Ez építési anyag 
azonban csak a fátlanabb vidékeken és a szegényebbeknél lehetett elterjedtebb, 
mig ma egyátalában mindinkább kiszorul. A kőgazdag vidékeken a fa pusz
tulásával a kő lesz felhasználva, mint az épitkezésnek a természet által köz- 
vetetlenül nyújtott anyaga. A kőházak építését már rendesen kőmíves végzi. 
Újabban, a mint nemcsak a fa, hanem a kő beszerzése is mind költségesebbé 
válik, mindinkább tért hódit a vályogház. A téglaházak csak a vagyonosab
baknál hódítanak tért. A palóczság területén mindezek közül azonban a fa
házak lehettek a legátalánosabban elterjedve, melyeket az alapkövezet kivéte
lével fából állították össze tégla és vas alkotó részek nélkül. A faház előnye 
a kőház felett, mit inkább a módosak kezdtek építeni, a könnyebb és olcsóbb 
előállításon kívül főleg az, hogy jobban tartja a meleget. Másrészről azonban 
az épületfa hiánya vagy drágasága és az a körülmény, hogy a tűzvészeknél 
e házból csak a kemencze marad meg, mindinkább kiszorítja a faházat. Na
gyobb régiségén kívül az a körülmény is nagyobb érdeket ad a faháznak, 
hogy azt rendesen maga a nép építi, nem igen segédkeznek nála mester
emberek. Típusuk lényegében a más anyagból épült újabb házak sem térnek 
el a faháztól, bár ezzel szemben egy és más irányban fejlődést mutatnak.«

A választott fedélalak a kiállítási falu palócz házából a kiválóan palócz 
jellegek egész sorának elhagyását kivánta áldozatul. Egyik kiállítási jelen
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tés szerint »a palóczok a szécsenyi járásban szalmafedelü, a füleld járás 41 
községében jó nagyrészt poltári cseréppel fedett házakban laknak«. A poltári 
cserép azonban az építkezési statisztika és Pápai szerint is csak feltűnő, de 
nem jellemző, mert a palócz ház fedelét a zsuf (a lapos vagy sima zsuf, vagy 
kancza-babka, a fecskés, fecskefarkú vagy uglyás zsuf és a majd rékás, majd 
létrás kötésű fejes zsuf) jellemzi. De az anyagon kívül feltűnően jellemző az 
alak is ; a zsufos fedél mindig kontyos vagy csonkakontyos, a cserépfedél 
formája már németes, a kontyot az oromzatos nyeregtető pótolja és ez az 
oromzat csak annyiban különbözik a Veszprémből csak imént bemutatott ház 
oromzatától, hogy alján egy sor zsindelyből álló vizvető maradt meg a régi 
kontyos alakból. A palócz háznál a tetőnek e mellső oromzati részét nemcsak 
a kontyos födél üstökös kifejlődése, hanem a vértelek is jellemezte ; ma a 
kontyos fedél eltűntével az egykor vesszőből font vértelek már deszkából, 
vagy a ház anyagának megfelelően vályogból, kőből vagy téglából készül. 
Ugyancsak a fedél átalakulásával fejlődik ki a régi palócz faház egyszerű 
ereszaljából vagy házmellékéből a faoszlopos tornácz-ambitus vagy hambitus, 
melyről Pápai maga megjegyzi, hogy csak helyenkint s főleg a kőből, vagy 
téglából készült és zsindelylyel vagy cseréppel fedett házaknál van meg. Ez 
ambitusba az utczáról egy felül ivelten épült ajtónyiláson át juthatni, mint a 
veszprémiébe is. Hogy az oromzat itt is díszítésekre, az építő nevének és az 
építés évének megörökítésére szolgál, mint a veszprémieknél vagy akár bol- 
gárainknál és alföldi svábjainknál, hogy az e typussal együtt bemutatott 
kémény még alakilag is teljesen egyezik a veszprémivel, ez csak ez oromzat 
jellegtelenségét, kozmopolitikus voltát bizonyítja.

Pápai maga utal arra, hogy ha a ház változik is anyagában, egyes külső 
jellemeiben, alapbeosztásában változatlan marad. S ezt látjuk mi is a kiállítási 
háznál. Pápai leírása tökéletesen ráillik a kiállítási falu palócz házának alap
beosztására is, a mint az Pápai alábbi sorainak a palócz házról készített két 
képünkkel való egybevetéséből legott megállapítható:

»Az egész egy fedél alatt levő épület két közfal által három főrészre 
van osztva. E részek az utczáról befelé a következők: 1. a rendes tartóz
kodási helyiség: a ház, a hol dolgoznak, étkeznek, hálnak, sőt sokszor főznek 
i s ; 2. a főző helyiség: a konyha a pitarral, melytől egy ajtónyilással biró, de 
ajtótlan közfal választja e l; 3. a női alvóhelyül és ruha-, valamint éléstárul 
szolgáló kamra. E három helyiségbe az udvarból csak egy, a pitvarba nyíló 
ajtón át juthatni. A kamrához van építve rendesen a lakóházzal egy fedél 
alatt az istálló, melyet a palócz vidéken széliében ólnak neveznek s melynek 
külön szintén az udvarra nyíló ajtaja van. Nagyobbára a pitvarból van a fel
járás a padra (padlás) is a padlyukon át, mely utóbbihoz állandóan egy rétla 
(=  létra) van támasztva.

»A pitvartól a konyha nincs mindig külön választva és ily esetben a 
konyhának megfelelő hátsó részt kéményaljának nevezik. Átalánosabb azon
ban a konyha elrekesztése a pitartól egy közfal által, melynek közepén egy 
ajtótlan ajtónyilás van, melyen át a konyha a pitarból a világosságot nyeri 
és a melyen ott, hol szabad tűzhely van, a füst a pitarba s innen az udvarra



8 4 8

jut. A konyhában, mely a főzés helye, nyílik a házban levő kemencze szája, 
persze mindig a konyhának a ház felé néző oldalán. Újabb házaknál, melyek
ben a kemenczébe épített takaréktűzhely mindinkább tért foglal, minden sütés
főzés a házban történik a kenyérsütés kivételével. Gyakoriak azonban a háztól 
fűthető kemenczék is, a hol azután a konyha jelentőségét vesztve vagy össze
olvad a pitvarral és különböző konyhai eszközök tartására szolgál; vagy ajtót 
kap és holmit raknak bele, mint szekrényt, hordót és átalában oly tárgyakat, 
melyeknek különben a kamrában a helyök.«

Berendezés dolgában az első szoba a ház, a hol laknak, dolgoznak, 
étkeznek, főznek; e helyiség berendezése sarkos. A konyha melletti sarokban 
van a kemencze takaréktűzhelylyel együtt. A többi falat pad veszi körül az 
ablakos sarokban asztallal, előtte székekkel. Itt talál helyet még a szövőszék 
is. A pitarban csak a vizes padot látjuk; a konyhában a fal két oldalát 
vályogtöltés fogja körül, a szoba felőli falon a kemencze nyílásával, mellette 
szakajtókkal s a kenyérsütéshez szükséges mindenféle szerszámokkal. A hátsó 
házban, mely hálókamrául szolgál, egy-két, sőt néha három ágy is van ; közé
pen áll a fiókos kaszni, ha kettő van ilyen, egymásnak háttal fordítják azokat. 
A tulipántos ládák oldalt állanak legtöbbnyire kecskelábakra helyezve. A háló
kamrában sok van a háztartási eszközökből is ; különlegessége a magas ágy 
és a hozzá való négylábú faszék, erről vetik az ágyat és erről mennek 
az ágyba.

A karancsságvidéki palóczok népviselete érdekesebb és eredetibb, mint 
a füleki járásbelieké, mely inkább városias ; ez okból a házban elhelyezett 
alakokon is egynek kivételével, a sós-hartyán3d öltözetek vannak bemutatva. 
A jelenet esküvőre induló násznépet mutat be. A vőlegény kezén vezeti a 
menyasszonyt, a násznagy ajtót nyit, a háttérben álló nászasszonyra menyecske 
segíti fel a rókaprémes bundát, az ajtóküszöbön kis leány bámészkodik. V.

V. Mezőkövesdi (borsodmegyei) matyó ház.

A falu 11. számú háza.

IX. és X. tábla.

Az 1885-iki kiállítás már bemutatott egy borsodi szobát, melynek hat 
alakja a borsodmegyei népviseletet igen jól mutatta be (lásd a főjelentéshez 
mellékelt képet). A jelentés szövegében Herich úr a következőket Írja 
(505—506. 1.):

»A borsodmegyei szoba, nevezetesen a matyókoknak és a sziráki vidék
nek háziiparát és népviseletét mutatta be érdekes változatosságban. A borsod
megyei szoba ellentétes ruházatú csoportjával hat a szemlélőre. A felső
borsodi férfi igen egyszerűen ruházkodik, patyolating és gatya van rajta és 
fekete mellény fekete zsinórzattal; valódi puritán viseletű paraszt; ellenben 
az alsó borsodi nő keleties tarkaságot árul el, élénk színekkel, gazdag kivar-
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rásokkal és ékitésekkel. A pártás menyecske és dolmányos vőlegény a mező
kövesdi matyók öltözetét mutatják be. Ez a kiejtésre és öltözésre elütő 
munkás, nép Mátyás királynak külön szabadalmával dicsekszik, régi bevett 
szokásait századok óta őrzi és megtartja.«

Kandra Kabos a Mátraaljáról irt tanulmányaiban, mely az »Osztrák- 
Magyar monarchia Írásban és képben« czímű vállalatban jelent meg (II. K.) 
a matyókról ezeket írja:

»A Bükk alján, főleg pedig a vasúti állomással biró Mezőkövesd 
mezővárosban és környékén lakik tömegesebben a magát Mátyás királytól 
származtató maty óság, az az érdekes palóczféle magyar faj, melynek mind 
nyelvjárása, mind viselete a legsajátszerűbb ezen az egész vidéken, faji jel
lege pedig a legszebbek egyikének mondható az egész Alföldön.« (263. 1.) 
»A Mátraalj telivér szülötteire száz más ember között is rá lehet ismerni. 
Zömök alkatúak, piros, kerek az arczuk és tiszta nemzeti a viseletök. A tisza- 
és sajóvidékiek nyúlánkabbak, czingárabbak és férfias kifejezésűek. Mindegyik
től elüt a matyó az ő kiülő pofacsontjával, apró szemeivel és tagbaszakadt 
termetével. Barna arczukat kivétel nélkül bogárfekete haj szegélyezi, a melyet 
állandóan, sőt túlságosan kennek zsírral. A nők csinosak, helyenkint festői 
szépek. A matyók között még a legkevesebb szép asszonyt láthatni . . .  A nép
viselet ünneplő napokon tárul fel egész tarka változatosságában. Legrikitóbb 
a mezőkövesdi matyóviselet. Legegyszerűbben a Sajómente, legizlésesebben 
a Tiszavidék öltözködik. De a hófehér gyolcspatyolat, a piros csizma, a 
vászon nagykendő itt is tűnőiéiben van. A matyók asszonynépe régenten a 
kötő alatt felhajtottan viselte szoknyáját, hogy láttassa annak belső széles 
szegélyét és alsó fehér szoknyáját. Most kívülről szegélyezik ruháikat a kö- 
vesdi fiatal asszonyok, mi különben másutt is sok vidéken szokás.« (266.)

Az öltözetet Kandra Kabos a következő oldalon rajzban mutatja be 
Vágó tollából, mely azonban korántsem tünteti fel a matyók viselet igazi 
sajátosságait.

E két forrás — pedig 1896. januárjáig a matyók tárgyi néprajzáró 
egyéb forrásunk sincs — bár csak sovány tájékozást nyújt a borsodiak 
tárgyi néprajzáról, mégis eleget arra, hogy figyelmünket főkép a matyókra 
irányítsuk. Bár a costumeök bemutatásánál eleve is elhatározhattuk a sajó- 
vidékinek (szirákinak) és matyónak (mezőkövesdinek) kiválasztását, eleve 
különösen akkor, mikor a kettő közti ellentétet Kandra és Herich is hang
súlyozták, az építkezésre nézve azonban tájékozást nem kaptunk. Bejártuk 
tehát Szirák vidékét és be Mezőkövesdet s az utóbbinak építkezésénél álla
podtunk m eg; utunkat már megtettük, a részleteket már összegyűjtöttük, 
mikor végre »a borsodi matyónép élete« czímen megjelent Istvánffy Gyula 
kitűnő monográfiája a matyókról (Ethnografia 1896. 65. s. kk. 1.), mely 
immár a matyók egész életét feltárja, mintegy felfedezi előttünk, minket 
választásunkban megerősített, adatainkat teljesen igazolta. Lássuk tehát, milyen
nek tűnik fel a matyó nép a kutatás legújabb megvilágításában.

Matyó nép csak három községben lakik: Mezőkövesden, Tardon és 
Szent-Istvánon, melyek egymással szomszédosak, s ezek lakói — mintegy
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 5 4
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20.000-en, melyből legtöbb persze Mezőkövesdre esik — ruházatra, életmódra* 
táplálkozásra, szokásokra és beszédmódra nézve egymással annyira megegye
zők, a szomszédos községek lakóiétól pedig annyira elütök, hogy valósággal 
egy külön álló néprajzi szigetet alkotnak Borsodnak különben is magyar nép
től lakott déli területén.

Történetükről, eredetükről a mezőkövesdi városi levéltárból szerzett ada
tok alapján Istvánffy ezeket Írja:

»Mátyás királynak a csehek ellen viselt háborúja alkalmával a mező
kövesdiek a hadsereg létszámát 20 saját költségükön felfegyverzett katonával 
szaporították, azonfelül a hadak élelmezésére 40 szekér búzát, 20 szekér
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zabot, 20 font vajat és 10 köpű mézet ajándékoztak, ezért aztán Hollós 
Mátyás viszonzás fejében »Mezew-Kewesd« városát kiváltságokkal ellátva, 
előbb szabad királyi várossá emelte, majd 1464-ben a városnak »tisztességes 
pecsétet« adományozott... Nyolcz évvel a pecsétadományozás után 1472-ben 
•a király személyesen meglátogatja a mezőkövesdieket, hogy szemtanúja legyen

annak az ínségnek és nyomornak, melybe ellenségeink, a lengyelek betörései 
és pusztításai folytán annyira jutottak, hogyha csak részükre segítséggel és 
királyi segedelemmel nem járulnak, véginségre jutandnak. Tekintettel tehát a 
lakosok szerencsétlen állapotára Mezew-Kewesd városban, Szent-László ünne
pén az úrnak 1472. évében kiadott adományozó levélben a király a város
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adóját leszállítva örök időkre évenkint 2 0 0  arany forintokban állapította meg 
s a várost önálló bíráskodási joggal ruházta fel.. . A királyi kegy annyi 
jelével elhalmozott város lakossága a jótevő iránti hálából újszülött gyerme
keit örömest és minél sűrűbben kereszteltette az általuk ma is kedvelt Mátyás 
névre, melynek kicsinyitőjéből Matyiből lett a Matyó, úgy mint Zsuzsiból 
Zsuzsó, Katiból Kató. Minthogy pedig a mezőkövesdiekkel együtt Tárd és 
Szent-István lakossága nem más, mint a Mátra éjszaRi és Bükkhegység nyu- 
goti oldalán letelepült palóczságnak egy kiszakadt töredéke — a minek két
ségtelen bizonyságai azok a szembeszökően közös vonások, melyeket a matyó 
és palócz nép életében, ruházkodásában és szokásaiban ma is feltalálhatunk 
— nagyon hihető, hogy ezen ethnografiailag egymáshoz tartozó három köz
ség lakóit később Borsodmegye többi magyarajkú lakosai mintegy megkülön
böztetésül a közös matyó elnevezés alá foglalták.« (I. p. 455—456. 1.)

Térjünk már most a házra át. Mező-Kövesd házait ritka egyöntetűség 
jellemzi s építkezése egyszersmind érdekes példája az új typusok keletkezé
sének. Mert a kiállításban bemutatott matyóház határozottan typusos és jel
lemző Mező-Kövesdre; e mellett egészen bizonyos, hogy ú j ; ismerjük a régi 
építkezést is, mely különösen Tardon elég számban maradt meg, mely egykor 
mindhárom matyó községben el volt terjedve, de a matyót külön nem jelle
mezte, mert az az építkezés közös volt a palóczéval. És ez a közös építkezés 
a sövényfaluház, az üstökösön, vagy mint Szent-Istvánon mondják, bugygyo- 
son kifejlődött farazattal, tornácz nélkül, vesszőből font vértelekkel, tehát azon 
módon, a mint azt Pápai a palócz faháznál leírta. Átmenetül megvan a »kis- 
üstökös« forma, mely nem más, mint a csonkakontyos fedélalak. A modern 
ház ugyan hasonlít a palóczok modern házához, de a vértelek olyan alakot 
mutat, mely Mező-Kövesden egészen specificus, s a palóczság többi terü
letén még eddig nem jelentkezett, holott itt állandóan és jellegzetesen van 
kifejlődve.

A matyó telkét kerítés »garád« veszi körül, mely Istvánffy szerint 
régebben eleven sövényből, vesszőfonásból vagy embermagasságu vályog
falból állott, az újabb keletű házaknál azonban kerítésül már deszkákat s az 
utcza felől czifrázott léczeket alkalmaznak. A kiállítási ház ezek közül az 
utolsót mutatta be. A telekre a kis- és nagykapun át jutunk az utczáról; az 
első rendszerint a kerítésnek a ház felőli oldalára esik s vagy a ház előtt 
elhúzódó léczes kerítéshez vagy a ház homlokfalához csatlakozik; a kiállítási 
ház az első esetet tünteti fel.

A telek jobb- vagy baloldali részére építik a lakóházat, melynek keske
nyebb oromfala két ablakával az utczára tekint. Az istálló, melyet a matyó a 
palóczhoz hasonlóan csak ólnak nevez, mindig a teleknek a lakóházzal átel
lenes részén épül, úgy, hogy annak egyik oldalfala az utczára, bejárata pedig 
a szobának az udvarra néző ablakával szemben essék. A kiállítást a matyó 
telek keskeny volta azonban arra kényszeritette, hogy az ólat a berendezéstől 
eltérően a telek mélyén, az utczával szemben állítsa fel. Egyébként náddal 
födött s berendezése tökéletesen megfelel annak a leírásnak, melyet Istvánffy- 
arról a következőkben nyújt:
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»Az ólak berendezése általában a következő : A bejárattal szemben, a 
padlásra vezető szénabányó lyuk aatt van la deszkából készült szénatartó, 
mely a hátsó fal egész hosszában elhúzódó jászolyt a középtájon két egyenlő 
részre választja. Az istálló másik oldalán, a bejárat közelében van a tüzelő, 
mely nem egyéb, mint az istálló talajának egy kis négyszögletű területe 
kőből vagy téglából kirakva, melyen téli estéken át tüzet szoktak rakni.«

Ezen kívül az istállóban egy ágy áll, mert a matyó gazda egy perezre 
sem hagyja felügyelet nélkül marháját; nyáron az ól előtti dikón — a vá
lyogból vagy téglából épített fekvőhelyen — télen az ólban levő ágyon alszik 
mindig a család valamelyik tagja. Az ólnak kicsiny ablaka is van, melyen át 
az ól belseje világosságát kapja. Az ól mellé azzal egy fedél alá még egy 
helyiséget építenek, melynek egy ajtaja és egy ablaka nyílik az udvarra, 
mely majd kamarául egyes gazdasági szerek számára, majd marhaistállóúl 
szolgál. Rendesen a telek hátsó részében, az istállóval egy' oldalon van a job
bára kemény tölgydeszkából készült hidas, melynek felső padlásszerü része 
a baromfiak ülője ; e melléképületet a kiállítási igazgatóság az említett oknál 
fogva az istálló tulajdonképeni helyére építette.

A lakóházra nézve érdekes találkozás volt Istvánffy és az én választá
som közt. Istvánffy tanulmányának anyagát 1895. júliusában, én Mező- 
Kövesden a kiállítási falu matyóházának részleteit már 1894. novemberében 
gyűjtöttük össze; egymással nem érintkeztünk, egymást nem ismertük. — 
A kiállítás matyóháza pedig készen volt már akkor, mikor Istvánffy czikke 
s benne a matyó háztypus rajza megjelent. A rajz és a ház összehasonlítása 
legott meggyőzött arról, hogy mindketten teljesen ugyanazon házat találtuk 
a legtypusosabbnak Mező-Kövesden. Ennélfogva elég, ha idézem azt, mit 
Istvánffy ugyanarról a házról ir, s ha ezt kiegészítem azzal, mit ő feljegyezni 
elmulasztott. Leírván az üstökös vagy buggyos és kisüstökös házalakot, 
igy folytatja:

»Végül vannak a legújabb keletű, előltornáczos házak, melyeknek 
homlokfalában a két ablakon kívül még egy boltíves ajtó is látható, mely az 
ámbitusra vezet. A tornácz boltozata itt már mindig téglából vagy kőből 
rakott hengeralakú vagy négyoldalú oszlopokra támaszkodik s az oszlopközök 
80—90 cm. magas deszkakerítéssel vannak kitöltve. Az ámbitus végében a 
ház fala kiszökik és a tornácz oszlopaival egy vonalban húzódik végig. 
A tornácznak utczafelőli ajtaja legtöbb helyen nincs használatban, hanem e 
helyett az oszlopközi kerítésen hagynak egy kis ajtót szemben az épületnek 
az udvar felőli bejáratával.

»Magának az épületnek beosztása a következő: A régebbi keletű há
zakba egyetlen bejárat vezet, mely kettős ajtóval van ellátva, egy külső kis 
rácsos ajtóval verepczével s a bejáratot egészen befedő hátsó ajtóval, mely
nek fából készült tolható zárja s madzagra járó fakilincse van. E bejáraton 
át a pitarba lépünk, honnan egy ajtó nélküli nyíláson át egyenesen a kes
keny kis konyhába jutunk, melyet a pitartól rendesen közfal vagy tűzfal 
választ el. A pitar jobb és baloldalán egy-egy ajtó nyílik, melyek közül az 
egyik — a ház fekvésétől függőleg — az utczára tekintő »ház«-ba, az ezzel
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átellenes ajtó pedig a hálókamrába vezet, mely megint az éléskamrával van 
összeköttetésben.

»A matyóházak alaprajza rendesen ezt az öt részt és ezt a beosztást 
tünteti fel átalában, melytől a későbbi és ujabbi keletű házak beosztása csak 
annyiban elütő, hogy az éléskamarának nem a hálókamrából, hanem az udvar 
felől készítenek bejáratot, az »ambitus« végén pedig egy alacsony kis ajtó- 
látható, mely a ház alatt levő pinczébe vezet.«

»Kéménye valamennyi matyóháznak van, de csak egyetlen egy. Az 
üstökös házaké náddal borított, az újabb épületeké pedig téglából való, 
simára vakolt és fehérre meszelt s mig amazok fölé deszkából készült, ala
csony, gúla alakú kéménytető borul, négy falábacskával mintegy alátámasztva, 
emezek fölé rendesen négy kis kőoszlopra eg}7 kőlapot szoktak helyezni.. 
E kéménytetők csúcsában a keresztnek kőből vág}7 fából készült jelvénye 
rendesen ott látható, mintegy jeléül annak a vallásosságnak, mely e népet 
annyira jellemzi.«

Eddig Istvánffy leírása; s valóban csodálatos, hogy az olyan kitűnő 
észlelő és pontos leiró, mint a minő ő, miképen felejtkezhetett meg a matyó
ház azon részletének ismertetéséről, mely azt a legjobban jellemzi, mely ez 
esetben és eddig a matyó modern ház legegyénibb jellegét teszi. Mert azt, 
a mit az ő nyomán eddig elmondtunk, megtaláljuk a palócz, veszprémi, 
alföldi modern lakóházaknál is, de olyan vértelek, minő a mező-kövesdi ház. 
utczai homlokzatát díszíti s melyet Istvánffy rajzban is bemutat, az említett 
házakon nincs. Említettük, hogy a palócz házak elejét sövényfonásos vértelek 
zárja el elől, s ez itt-ott megmaradt a házak üstökének eltűnése után, bár 
ilyen esetekben a vértelek, a kontyos vagy csonkakontyos tetőnek teljesen 
oromzatos nyeregtetővé történő átalakulásával együtt, majd deszkából, majd 
kőből áll. A mezőkövesdi vértelek deszkából áll, melyet olykor Ívesen és 
csipkésen összekötött rászegezett léczoszlopocskák s két szelelő ablakocska 
ékítenek ; e vérteleknek azonban felső csúcsát, egy harmadát vagy egy negye
dét, mindenkor kis farács képezi; minthogy a szelelőlyuk úgyis megvan, e 
kis farács nem lehet más, mint az egykor vesszőből font vértelek léczből 
összeszögezett mása, utolsó maradéka, csökevénye az ősi jellegnek, mely 
minden modern matyóházon kivétel nélkül megvan s ezeknek speciális jel
legét képezi.

»A lakóházak berendezése, mondja Istvánffy s ez teljesen áll a kiállítási 
matyóház berendezésére is, a milyen volt régen, ugyanolyan ma is és sok 
tekintetben megegyező a palóczokéval. A fehérre meszelt pitarnak fő és el- 
maradhatlan dísze a rózsákkal, tulipánokkal telefestett tálos, megrakva virágos 
tányérokkal, kakasos tálakkal, az alsó részén levő fogas pedig teleaggatva 
korsókkal és mázos edényekkel. A pitarban rendesen az ajtó mögötti falnál 
van helye a vizlóczának. — A konyhában legelső helyen kell említenünk a 
szabad tűzhelyet, mely a konyhának rendszerint a »ház« felőli oldalára esik. 
Az utczára tekintő »ház« búbos kemenczéje szájával a konyha felé nyílik és 
innen fűttetik. A kemencze szája előtt, a fal egész hosszában, némely helyen 
(így a kiállítási matyóházban is) a közfal mellett is L alakban húzódik a
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széles konyhapatka. Ezen szokott a matyóasszony tüzet rakni, melynek füstje 
a patka fölé boruló tágas kéményen át jut a szabadba.

»Legtöbbet ád azonban a matyó a háznak nevezett utczai szoba beren
dezésére, olyan is az mindeniké, mint egy kis kápolna, tiszta, rendes, takaros. 
Padlózva a ház földje soha sincs, a bútorok elhelyezése pedig valamennyinél 
ugyanaz. Az ajtó melletti falnál a konyha felőli oldalon áll a nagy búbos 
kemencze, körülötte a vályogból készült patkával, mely télen át a melegedők 
számára hol ülő, hol fekvő helyül szolgál. A háznak az utczára rendesen két, 
az udvarra vagy az ambitusra egy ablaka nyílik. A régi keletű házak 
ablakai rendesen kicsinyek, alig 50 cm. magasak és szélesek s valamennyi 
keresztvassal és kívülről fatáblákkal van ellátva, mely utóbbiak nagyobb részt 
festettek s tulipánnal, rózsákkal diszitvék. Az utczára és a portára tekintő két 
ablak közötti szögletben áll a kemény tölgyfaasztal, körülte két oldalt köz- 
vetetlen a fal mellett húzódik a czifrahátú falócza, az asztallal átellenes oldalon 
áll a tornyos nyoszolya s ezenkívül a bútorzatot egy-két szék és némely 
helyen egy almáriom egészíti ki. A falakat legfelől egymás mellé ággatott 
aranyrámás kisebb nagyobb szentképek díszítik, a képek alatt a pitarban 
levőkhöz hasonló rózsás és madaras tálak, tányérok függnek, valamint az 
utczai ablak fölé helyezett czifra tálos, fogas is igenekkel s virágos korsókkal 
van megrakva.

»A tulajdonképeni hálószoba a kamra lévén, ennek bútorzata nagyobb
részt nyoszolyákból áll, melyeknek száma mindig a család felnőtt nőtagjainak 
a számától függ s igy néhol 2, néhol meg 4—5 is akad. A kamrának egyéb 
bútorai ezenkívül a tulipántos ládák, szekrények, melyekben a felsőruhák és 
fehérneműek tartatnak, a bölcső, a gyermekek állószéke, ruhatartó rudak. 
Kemencze, daczára annak, hog}̂  a hálókamra csak a nőknek és gyermekek
nek szolgál hálóhelyül, abban soha sincs.

»A háztartáshoz szükséges élelmiszerek és egyéb használati tárgyak az 
éléskamrában foglalnak helyet, mely hátsó részében rendesen két részre 
oszlik, a zsíros kamrára a zsir, sonka, szalonna stb. számára és a hombárra, 
melyben a búzát, gabonát tartják. Az éléskamrában áll még a só, a liszt, a 
kenyér, a dagasztó láb, kenyérsütő teknő, stb.«

A matyóviseletet a házban három alak mutatja be, az ugyancsak 
borsodmegyei sziráki viseletét két alak. A jelenetnek értelme egyébként — a 
kiállítása katalógus szerint — a következő volt: »Az »ember«, mikor még 
együtt ették a huszároknál a Sziráki Józsival a profontot, meghívta vendég
ségre jó fegyver-bajtársát. Most jött el a húgával együtt. Ki is öltöztek a 
leikeim. A sziráki leány ám csak selyemben meg bársonyban jár, a legény 
szűrét meg hat hétig varrta a miskolczi szabó, — majd hogy a szemét rajt 
nem hagyta! Vígan koczczintanak egymással, mint régi jó pajtásokhoz illik 
a legények, a ház Zsuzsója meg vígan önti a kancsóból a kerti bort.«
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VI. A jász-apátii (jász-nagykun-szolnok-megyei) magyar ház.

A falu 3. számú háza.

XI. és XII. tábla.

Á jász-apáti ház a Jász-Kunság építkezését kívánja bemutatni. A jász
kunok, mint mondtuk, a népvándorlás nagy özönének egyik legutolsó hul
láma, utolsó legnagyobb raja, mely a XIII. század végén települt közénk, 
midőn Magyarország államisága már régen kialakult és megszilárdult. Három
száz esztendeig a kun a magyarral hol együtt, hol szemközt áll; aztán a 
korona birtokain telepedvén meg, másik háromszáz esztendő múlik el, úgy 
hogy nem ismer más urat, mint a királyt és a nádort, ki Ítél fölötte és hadba 
vezeti; külön története, intézményei, életmódja, melyeket ő maga a maga 
»sajátságos kun viszonyainak« nevez, csak a múlt században olvadtak egygyé 
a magyarral. Kitünően jellemzi őket Baksay e nehány szavával: »tiszta, sőt 
mondhatni legtisztább magyar nép a magyarság szivében, melynek patakja 
még az ősidőben egybeszakadt a magyar nemzet folyamával, de együtt- 
folyásában is századokon keresztül megtartotta egyéniségét.«

A jászok és kunok tényleg Magyarország kellő közepét lakják; területük 
a Dunától a Hajdúságig, Hatvantól Szegedig terjed s e mintegy 4700 km2, 
területen 220.000-nyi számmal 25 községben csoportosulnak. De azért ez sem 
egységes, ez a 25 község is három nép közt oszlik meg, mert más a jász, 
más a kis-kun, más a nagy-kun. Legkisebb terület a jászoké — 1 1  község
gel — de legnépesebb és leggazdagabb ; a Nagy-Kunság — 6  községgel — 
valamivel nagyobb, hasonlóan gazdag, de aránylag kevesebb néppel; leg
nagyobb, — nagyobb mint a kettő együttvéve, — de népben és termő erőben 
a legszegényebb a Kis-Kunság 8  községgel. A nagy-kun szálas, fehér tojásdad 
arczu, komoly és reformatus, a mi itt jellemet is jelent; a kis-kun közép
termetű, zömök, barna, tatárra huzó, szintén református, de elevenebb s 
humora fogékonyabb ; a jász még a nagy-kunnál is szálasabb és vállasabb, 
barna, mandolaszemü, hosszúnyaku, komoly, csaknem méltóságos és katholi- 
kus. Jász községeink ezek: Berény, Apáti, Árokszállás, Kisér, Ladány, Fény- 
szarú, persze mindegyik Jász előnévvel, továbbá a két Szent-György, Fegyver
nek, Dózsa, Jákóhalma; a nagy-kun községek Kun-Szent-Márton, Madaras, 
Turkeve, Kunhegyes, Kisújszállás, Karczag; végül a kiskun községek: 
Félegyháza, Majsa, Dorosma, de különösen Halas, Fülöpszállás, Szabadszállás, 
Laczháza és Kun-Szent-Miklós.

Vármegyéink közül Jász-Nagy-Kun-Szolnok volt az, melyben e népség 
három csoportja közül legalább kettő, a jász' és a nagy-kun együtt él s igy 
természetes, hogy ezek bemutatására csakis az említett megye volt fel
kérhető. Igen fontos volt annak megállapítása, van-e különbség a jász- és kun- 
épitkezés közt és hogy az oly nagy és erős fészkekben, minőkben a jász és
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kun lakik, az eredeti ősi typus mennyire maradt meg s nem fejlődtek-e ki 
helyi typusok. Baksay említett czikke, melyből bevezető adatainkat is merí
tettük s mely az »Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben« czímü válla
latban jelent meg (II. k. 231. 1.), az építkezésről csak annyit mond ugyan, 
hogy a jász-kunok házai rendben tartottak, egyszabásuak, tiszták, szellős 
tornáczokkal, miből az következik, hogy jász és kun közt építkezésben 
különbség nincs, de már Szolnokon a megyeházán tartott értekezleten a. 
megyei urak nemcsak külön jász és külön kun építkezésről beszéltek, hanem 
egy régi heves-szolnokiról is, melyet szerintök Tisza-Roffon és Tisza-Sülyön 
találhatunk meg leghamarább.

Utunkat tehát magán Szolnokon kezdtük; itt egészen sajátságos módosu- 
lási építkezést találtunk. A lakóház (mert most csak erről van szó) egyforma 
széles három helyiségből áll (szoba, konyha, kamara), előttük tornáczczal; a 
ház azonban oromfalával nem az utczára néz, hanem az oromfal s a telek- 
keritése közt még kis kertecske is v an ; a sajátosság már most abban áll, 
hogy a tornácz eleje megnyúlik, az utczáig ér és igy hosszabb, mint maga a 
h áz ; az előtornáczot külön fedél fedi s a kis kertre néző oldala be van 
deszkázva s külön ajtóval ellátva; a tornácz nyujtványának az utcza felé 
szintén külön ajtaja van. Jászberény építkezésében a szolnoki jelleg karakte
risztikusan fejlődik ki, a mennyiben a nyújtott előtornácz még ott is meg 
van, a hol a háznak egyébként tornácza sincs, de sőt az előtornácz * sokszor 
külön kis épület kőfallal.

Árokszállásán rendkívül egyöntetű építkezést találtunk. Az oromfal igen 
typusos; csúcsán a kontyos fedél egy kis csökevénye maradt meg, alatta az 
oromfal keskeny függélyes deszkázatból áll, melyet alulról, a háromszögű 
ormozat felső harmadában a felső vizvető szeg be, az oromzat alját pedig 
az alsó vizvető szegélyzi. A két vizvető közt a trapéz alakú tért középen 
egy faragott és díszített függélyes homloktaraj két egyforma mezőre osztja, 
mig ettől jobbra és balra a deszkázat párhuzamosan halad a háztető peremé
vel ; ebben a két mezőben rendesen van egy-egy kis ablak, szellőző lyuk. 
Az alsó vizvezető alatt a ház oromfala a kis kertre néző két ablakot és a 
tornácz bolthajtásos nyílását foglalja magában, tehát a nyújtott tornácz hiány
zik ; a tornáczot majd fa-, majd kőoszlopok tartják, de ezek közül a konyha 
előtti két oszlop egymáshoz mindig közelebb van, mint a többi. A ház alap
rajza a szolnokiéval csaknem egyező; első szobája a tiszta szoba, második 
helyisége a konyha, harmadik a lakószoba (a kamra helyett) a kamra, mint 
külön negyedik helyiség csatlakozik a házhoz s szélesebb lévén annál, a 
tornáczot hátul is bezárja; ajtaja van a tornáczra a kamarának és konyhá
nak, mely utóbbiból van a bejárás a két szobába. Az árokszállási typus tehát 
már helyi jellegű a szolnoki és a vele egyező jászberényivel szemben.

Jász-Apáti lakóházának alaptypusa teljesen egyező a jászberényi és 
szolnokival, meg van tehát a nyújtott tornácz az oromzat igen csinosan 
díszített deszkázatból áll, a szelelő lyukak szépen kereteit ablakokká alakulnak 
s a vizvetők is szépen fejlődnek. A tornácz maga nincs meg átalánosan, a 
hol azonban van, faoszlopok tartják díszes faragásu kötéssel. Jász-Kisérben
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nem akadt sok dolgunk, az építkezés teljesen egyezik az árokszállási tornáczos- 
alakkal. Tisza-Sülyön a heves-szolnoki typust nem találtuk meg; építkezése 
nem más, mint a jász építkezési formáknak züllött ismétlése. A Jászságban 
tehát kétféle építkezést találtunk; az egyiket Szolnok, Jászberény és Jász- 
Apáti, a másikat Árokszállás és Jász-Kisér képviseli; nyilvánvaló, hogy ezek

közül az első alak sokkal jellegzetesebb, eredetibb, mint a második, mely 
nem egyéb a már annyiszor említett átalános alföldi építkezésnél.

Tisza-Roffal kezdődik a kunság; mert a heves-szolnoki háznak Roffon 
sem volt nyoma s az a ház, melyet már Roffon typusosnak találtunk, ismétlő
dött Kunhegyesen is, Kenderesen is, Kisújszálláson is, a hol magunk is
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iártunk s ismétlődik Karczagon és Török-Szent-Miklóson is, a honnan fény
képeink vannak. A kun építkezés elüt a jásztól, ez az első és főeredmény,, 
melyet konstatáltunk; rendkívüli egyszerűség, feltűnő tisztaság és szabályos, 
csak igen kevés változtatást tűrő fellépése jellemzi azt. A ház alaprajza 
állandóan ugyanaz; első szoba, konyha, hátsó szoba egyforma szélességben

következnek egymásután. Van kamra is, de ez a hátsó szoba mellé van 
építve, be a tornáczba s igy a tornáczot hátulról zárja be. De a tornácz 
— s ez adja meg a kun ház jellegét — elől is el van zárva, még pedig 
egyszerű fehérre meszelt, ajtótlan fallal s ebben teljesen elüt a jász építke
zéstől. Átalában az oromfal egyszerű kopasz fehér fal végig, minden deszká-
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zás és czifrázás nélkül, melyen mindössze a szintén teljesen dísztelen ablak 
(csak az újabb házaknál van kettő, a régieknél mindenütt egy) szakítja meg 
az egyhangúságot. A tornácz oszlopai majd fából, majd újabban téglából 
készültek. A lécz vagy deszkakerítés ugyan szintén csinosan faragott, de a 
kunok kerítésének faragása közel sem oly szép, mint a jászoké.

Megállapítván a megye területén levő főtypusokat, ezek közül a jász- 
apáthii házat javasoltuk bemutatandónak, mint a mely a megye egy bizonyos 
területén typusos is, csinos is s nyújtott tornáczával eredeti is és olyan alak
kal gazdagította kiállítási falunkat, a minőt eddig még be nem mutattunk.

A jászapáthii ház telkét kerítés veszi körül, melynek alakját a kapuval 
együtt Kunhegyesről vettük. A léczkerités alja másfaragásu, mint felső része; 
a kapu kétszárnyu, befelé nyíló, a kerítéshez hasonló léczezésü s két oszlop 
közé fogott. A telek hátsó részében, az utcza vonalával párhuzamosan áll a 
hármasosztásu csűr, középütt az elől nyitott színnel, két oldalt egy-egy 
istállóval, melyeknek oldalfalán egy-egy ablak, az udvar felé néző falán egy- 
egy ajtó látható; az épület vályog- vagy téglából készül s oromzatos nyereg
tetejét nád borítja. E mellett, de a telek hosszában elhelyezve, egy árokszál
lási melléképületet mutattunk be az apró marha számára; az épületnek négy 
helyisége van, egy a hízók számára, e mellett elől nyitott, evőhely ugyanazok
nak ; e két helyiséghez külön elkerített kis udvar is tartozik; a harmadik 
helyiség a baromfiól, a negyedik nyitott szin a száraz fa, tűzrevaló számára.

A lakóház a telek egyik végében, annak hosszában áll, de oromfala és 
a kerítés közt még kicsiny kertecske van. Alaprajzában az első helyiség a 
tiszta szoba, két ablakkal az utczára, egy ablakkal az udvarra; a második 
helyiséget egy középfal ajtótlan nyílással pitarra és konyhára osztja, a pitar- 
nak ajtaja van úgy az udvarra, mint a tiszta- és lakószobába; a harmadik 
helyiség a lakószoba, melynek egy ablaka van az udvarra; a negyedik 
helyiség a kamara, mely szélesebb, mint az első három helyiség, vagyis a 
tornáczot hátul bezárja s melynek egy ablaka az udvarra tekint, mig ajtaja a 
tornáczra nyúlik. A ház előtt faoszlopos tornácz húzódik, mely elől az utczáig 
van megnyujtva s ott ajtóval végződik; a konyha ajtaja előtti két oszlop 
egymáshoz közelebb áll, mint a többi. A ház fedele oromzatos nyeregtető, 
náddal fedett s csak a tornácz feletti részt borítja három sor zsindely; az 
oromfalat deszkázat zárja el, melyet vízszintes irányban két vizvető, függélyes 
irányban lécztaraj tagol mezőkre s melyeket ugyancsak faragott ellenző deszkák 
kereteinek be a nád felől.

Az első szoba berendezése és bútorai Jász-Apáthiból vannak véve; a 
berendezés sarkos; az udvar és utcza közti sarokban a padok közt asztal, 
előtte nehány székkel látható; a pad két szárnya által képezett sarokban a 
kenyeres kosár; az udvar felőli pad végében egy tulipántos láda; a padsarok- 
kal szemben az ágy, e mellett ismét láda vagy sublót; a konyha felőli fal 
előtt a boglyakemencze, a sarokban a ruhafogas; a falakon körül szent képek.

A második szoba berendezése és bútorai Kun-Madarasról valók; itt 
mutattuk be először a párhuzamos berendezést; a pitarból belépve, a szem
ben levő két sarokban egy-egy ágyat látunk, a két ágy közt a fal mellett
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egy hosszú pad, ez előtt egy asztal székekkel látható; ezek a párhuzamos 
berendezés főkellékei; ezenkívül van a szobában a két ágy végén egy-egy 
láda vagy sublót, a konyha melletti falnál a kemencze, e mögött a sarokban 
ruhás rúd.

Meg kell jegyeznünk, hogy a régi, az eredeti berendezés sarkos, mely 
egyaránt volt meg jásznál is, kunnál is ; mig a párhuzamos berendezés az újabb 
s hogy ez utóbbi eddig nagyobb tért hódított a jászoknál, mint a kunoknál.

A konyhában középütt ván a nagy kenyérsütő kemencze, az oldalfalak 
mellett pedig vályog padka a nyitott tűzhely számára a szobák kemenczéinek 
nyílásával. A konyha egész fala, valamint a pitaré is tányérokkal s egyéb edények
kel van sűrűn teleaggatva, melyek szinte ragyognak a tisztaságtól. A kamrában 
áll a liszt, a gabona s egyéb eleség s onnan lehet felmenni a padlásra is.

A szobákban bemutatott viseletek és jelenetek a kiállítási katalógus 
szerint a következők voltak: »Az első szobában látható bábalakok egyike a 
jászapáthii férfi-, a másik az ugyanottani női viseletét tünteti fel. A jelenet 
értelme a következő: A gazda kívül járt a tanyán, hogy szemügyre vegye 
az aratás kilátásait. A kezében hozott kalászokat a feleségének hozta. A ház
őrző is vele volt, ez örvendezik asszonya viszontlátásán, a mit a széken 
ülő menyecske simogatással viszonoz. A hátsó szobában tisztes kun férfi ül, 
kezében naptár, a közeli marhavásárok határnapját kutatja. Felesége az ágy
hoz támaszkodva várja urának elhatározását az iránt, hajtják-e az esztendős 

-üszőket a vásárra.« VII.

VII. Büd-Szent-Mihályi (szabolcsmegyei) magyar ház.

A falu 10. számú háza.

XIII. és XIV. tábla.

»A nagy magyar medenczének sajátságos alakulata azon, mintegy 4800 
km2 homokterület, melyet a hajdan rajta tenyészett óriási nyirfaerdőségekről 
»Nyir«-nek vagy »Nyirség«-nek neveznek. Ez elnevezést kiválólag ugyan 
Szabolcs vármegye homokterületére szokás alkalmazni, de az azt alkotó 
homokos omlatag földvegyület, mely hullámosán szakadozott s egymással 
majd meredek, majd enyhébb hajlatokkal folytonos lánczolatban levő dombokat 
alkot, átnyúlik Szatmármegyébe is egész Nagykárolyig s a Kraszna vizéig, 
délnyugat felől lehuzódik Hajdúmegye szélébe, éjszak felé pedig az ecsedi láp 
környékébe olvad át . . .  A nyírségi ősi lakosság magyar, mig a századok 
viharán elpusztult helyek későbbi telepitvényesei többnyire más nemzetiségűek 
(tótok, svábok, oláhok, czigányok), a kik azonban mind beszélnek már ma
gyarul, részben pedig teljesen megmagyarosodtak . . .  A nyírségi népnek a többi 
alföldi magyarságétól elütő, különösebb népszokásai nincsenek, építkezés, 
lakás, berendezés és viselet tekintetében nem sokat különböznek a sik 
alfölditől.«
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így ir róluk Szívós Béla az »Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
Képben« czímű vállalatban (II. k., 335. skk. 1.) s ezzel az útmutatással indul
tunk el a megyébe. A megyének főhelyén kívül két fészkét látogattuk meg, 
Büd-Szent-Mihályt és Anarcsot, az a megye nyugati, ez a keleti felében van. 
A házat Bűd- Szent-Mihályról vettük, de a ház kérdésének tudományos feléhez

Anarcs egy sokkal értékesebb adattal járult. Lássuk előbb azonban a házat. 
Meg kell jegyeznünk, hogy Büd-Szent-Mihály két község; Bűd lakói meg- 
magyarosodotr oláhok, kik egykori nemzetiségükből mindössze görög katholikus 
vallásukat tartották meg, mig Szent-Mihály lakói törzsökös református ma
gyarok. Mi a kiállítási házat az utóbbiakéiból választottuk ki s hű mása egy
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szent-mihályi magyar gazda telkének. A telket magas deszka-kerítés veszi 
körül s összesen két épület áll rajta, a lakóház és az istálló.

A lakóház a telek végében, egyik sarkában foglal helyet, úgy, hogy 
oromfala az utczára tekint két ablakával. Alaprajza szerint van egy tiszta 
szobája két ablakkal az utczára, egygyel az udvarra, azután egy második

helyisége, melyet ajtótlan nyílású közfal konyhára és pitarra oszt szét; ennek 
egy ajtaja az udvarra, egy a tiszta és egy a hátsó (lakó) szobába nyílik. Ez 
első két helyiség egyforma széles; a következő hátsó szoba azonban szélesebb 
s igy a ház előtti tornáczot hátul bezárja; ennek egy ablaka á tornáczra 
-tekint, egy az udvarra néz. E helyiség mellett van a keskeny kamra, egy
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ajtóval az udvarra, majd ennek végében a pinczebejáró szintén az udvarra 
nyiló ajtóval. A tornácz elől szintén zárt s a falon majd vakablak, majd ajtó 
van. A vakablakos alak a kún házra, az ajtós az úgynevezett alföldi házra 
emlékeztet. A tornáczot csinos faragású és kötésű faoszlopok tartják, melyek 
közeit faragott kerítés tölti ki. A házfedél alakja főképen az egyszerű orom- 
zatos nyeregtető alak, melynek oromfala dísztelen, legfölebb vizvetővel; 
náddal van borítva. A leírás ez utolsó pontja — a mit t. i. a fedélről 
mondtunk — nem felel meg a kiállítási háznak, mert ezt csonka kontyos 
fedél takarja, melynek alsó részét függélyes deszkázat borítja belefaragott 
virágokkal, kereszttel és egyéb díszítéssel; e fedél ugyanis Anarcsról van véve 
s átvétele az alábbiakban fogja magyarázatát találni. A hasábos fakéményt 
élével érintkező két zsindely fedi.

A tiszta szoba berendezése párhuzamos rendszerű; az utcza felőli két 
sarokban egy-egy ágy, ezek közt egy díván, előtte asztal székekkel látható; 
az egyik ágy végében sublót, a másikéban láda van ; a belső sarkot a nagy 
boglyakemencze foglalja el. A pitar mind a négy falát virágos tányérok 
gazdag sorai díszítik; a konyhában a két oldalfal mellett nyitott tűzhely 
számára vályogpad van, fölötte a két szoba kemenczéjének fütőnyilásával; a 
konyha hátsó falát szintén tányérok díszítik. A lakószoba berendezése a régi 
divat szerint sarkos rendszerű; az udvar és tornácz közti sarokban van a 
sarokpad, előtte az asztallal; az ajtóval szemközti fal előtt, annak két végé
ben pedig egy-egy ágy, köztük egy ládával. A kamra csak éléskamra jelle
gével bir.

A bemutatott viseletről és jelenetről a kiállítási katalógus így i r : »A büd- 
szent-mihályi gazdák egész városiasán viselkednek. Ennél érdekesebb a tisza- 
menti pásztoremberek öltözete. Az első szobában konvencziófizetés van 
folyamatban. Beállított a pitykegombos nadrágú kondás és a széles karimájú 
kalapjára büszke gulyás. A kondás számadása — úgy látszik — már rendben 
van; a gazda leolvasta az ezüstforintosokat az asztalra. A számadó kalap- 
levéve áll előtte, a hűséges Bodri kutya mellette. A gulyás az ajtóban állapo
dott meg, ott várja be, mig a másikkal elvégezte a sort a nemzetes úr. 
A hátsó szobában a gazd’uram felesége varrogat.«

Egyetlen melléképülete különös figyelmet érdemel, mert akár lakóháznak 
is beillenék. Alaprajza szerint első helyisége, melynek egy ablaka és ajtaja 
nyílik az udvar felől, gazdasági szerszámkamra, második helyisége, egy ajtóval 
az udvarra, marhaistálló. E két helyiség egyforma széles, ellenben a következő 
harmadik jóval szélesebb, mi által a ház két első helyisége előtt tornácz 
keletkezik, melyet két oszlop tart s melyet így hátulról e helyiség határol; 
e harmadik helyiség lóistálló, egy ablaka van az udvarra s egy ajtaja a tor- 
náczra nyílik, egy másik ajtótlan nyílás pedig a marhaistállóba vezet. Az 
épületet végül a lóistállóhoz csatlakozó nyitott szin zárja el. A tornácz eleje 
azonban épúgy nem nyitott, mint a lakóházé, vagy p. o. a kún házé. A fedélt 
oromzatos nyeregtető képezi, sok helyütt azonban még megvan a csonka 
kontyos alak; az oromfal felső része mindenkor deszkázott, s ebben van egy
részt a szénapadlás két szelelő ablakocskája, másrészt ezek közt a padlás
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ajtaja az eléje támasztott lajtorjával. E melléképület rendesen a házzal 
párhuzamosan, de a telek túlsó oldalának hátsó részében talál helyet.

A Nyirség házai átalában ugyanazt a typust mutatják, mint a minőt 
Büd-Szent-Mihályról leírtam, ez amolyan átalános alföldi typus, mely minden 
kiválóbb jelleg nélkül a maga praktikus felosztásával az újabb építkezés 
folyamán mindjobban terjed. Hogy Szabolcsban ez alak nagy elterjedésü, az 
természetes, mert hiszen kozmopolitikus jellege minden nemzetiségnél köny- 
nyen átvehetővé teszi. A lakóháznak ez az alakja rendesen agyagból vagy téglá
ból épül s ez volt az a körülmény, mely arra biztatott, hogy kissé a megye 
másik felét is megtekintsem. Mert lehetetlennek látszott előttem, hogy a hol 
egykor annyi nyírfa volt, a faház ne lett volna meg. így jutottam Anarcsra s 
a magyar faházat legott megtaláltam három példányban is, melyek mindegyike 
vénebb volt már százesztendősnél. Mintha csak a csököli ház lett volna 
előttem Somogybán! Csonkakontyos fedele teljesen üstökösen fejlődik ki, a 
mestergerenda áttöri az oromfalat s a ház üstöké alatt három oszlop által 
tartott tornász képződik ki; a dűlő nádfedél kétharmadnyira nyúlik le s csak 
az alsó harmad deszkázott, melyet kivágott virágok, keresztek stb. díszítenek. 
A ház falai vesszőfonatosak voltak, anyagukat még a nyíri erdők adták. 
Az üstökös ház constatálása Szabolcsban egyike a legérdekesebb és legfonto
sabb adatoknak, melyre az összehasonlító részben még ki fogunk ter
jeszkedni. VIII.

VIII. Szegvári (csongrádmegyei) magyar ház.

A falu 4. számú háza.

XV. és XVI. tábla.

Csongrádmegye területén meglehetős terra incognitán voltunk, de konsta
tálhatom, hogy sokkal többet találtunk, mint a mennyit vártunk. Mert vártuk 
a közönséges alföldi typusu házat s találtunk egy olyan látszólag lényeg
telen eltérésű alakot, mely a legjellegzetesebben van egész Csongrádban 
kifejlődve.

A kutatást kezdtük magán Szentesen. A telket magas deszkakerítés zárja 
el az utcza felől; ez függélyes deszkákból áll felül körívesre, alul hegyesre 
fűrészelve. A kerítésbe van beékelve az ugyancsak függélyes deszkákból álló, 
felül körívesen lemetszett, befelé nyíló, kétszárnyu kapu két-két kapubálvány 
közt, melyek majd fából, majd vályogból állanak. A lakóház a telek egyik 
végében, annak hosszában foglal helyet az utczára tekintő oromzattal, három 
helyiségből áll, a tiszta szobából, melynek két ablaka az utczára, egy az 
udvarra nyílik, a pitaros konyhából, melyeket nyílt közfal választ el, egy 
ajtóval az udvarra és egy-egy ajtóval a tiszta- és a lakószobába; e három 
helyiség egyforma széles ; rendszerint még egy kamra és egy nyitott szin is 
csatlakozik hozzá, ezek azonban már keskenyebbek, mint maga a ház ; a
M a t l b k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 55
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kamrának az udvarra nyíló egy ablaka és egy ajtaja van. A ház előtt tornácz 
húzódik s a csongrádi jelleg abból áll, hogy e tornácznak a pitarajtója előtt 
egy kis kiugró külön eresze van, melyre Csongrádban az »élőké« nevet 
hallottam alkalmazni. A tornáczot faoszlopok tartják, két külön oszlop tartja 
az élőkét, a tornácz hátul nyitott, elől az utcza felől zárt, fallal beépített,

melynek kis ajtaján át juthatunk ki az utczára. A tető oromzatos nyeregtető, 
náddal fedve, csak a tornácz és élőké fedele zsindelyezett. Az utczai oromzat 
egyszerű, végig falazott; a régi házaknál egy-, az újabbaknál két ablakot 
találtunk; a hol eg}r ablak volt, az sohasem a fal közepén, hanem az udvar
hoz közelébb talált helyet, mi legott a sarkos berendezésre enged követkéz-

XV. Szegvári (csongrádm
egyei) m

agyar ház.
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íetni. A kémény téglából rakott, teteje gombos s négy oldalán egy-egy kör
körös nyílással. Ritkább esetekben előfordul az is, hogy a tomácz eleje nem 
befalazott, hanem csak bedeszkázott s az ajtó ebben van. Találtunk házakat, 
melyeknek ugyanazon alaprajz mellett tornáczuk nem volt, de az eléggé széles' 
élőké még ebben az esetben is mindenkor megvolt.

Szegvár építkezésében jellemző, hogy a tornácz átalában eltűnik s csak 
az élőké marad meg annál jellegzetesebben. Ez mindazon esetben áll, mikor 
a ház csúcsfala nem szökik ki az utczára, hanem a csúcsfal és az utcza közt 
még kis kertecske is marad. Az újabb és igy városiasabb építkezésnél a 
csúcsfal az utczára rúg s itt má a tornácz, annak deszkázott eleje s az ebbe
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vágott kis ajtó is megvan. Az utczára tekintő csúcsfal felső, háromszögletes 
része nem téglából vagy vályogból van, mint Szentesen, hanem deszkázott, 
majd zsindelyes, majd napsugaras, majd a kettőből kombinált díszítéssel. 
A csúcsfal e felső része egészen sajátságos, kissé előre, az alsó rész elé 
bukik, mintha csak az üstökös ház valamelyes reminisczencziájával volna 
dolgunk; e kibukást rendesen vizvető szegélyzi s csinosan faragott konsolkák 
támasztják alá. A melléképület egy szintén vályogból épült hármas csűr, 
istálló, szin és kamarával, olykor a ház végibe építve (a mikor is a ház 
igen megnyúlik), gyakrabban azonban a telek hátsó részében, szemben a 
kapuval.

Mindszenten teljesen azonos építkezést találtunk, mint Szentesen és 
Szegváron s igy már is megállapodhattunk a Csongrádmegye által felépí
tendő ház részleteiben. Mindaz, a mit elmondtunk, már is megadja a cson
grádi mindszenti ház leírását s ugyanazt mutatják be képeink is, itt tehát 
csak a berendezéssel kell kiegészítenem a ház leírását. A tiszta szoba beren
dezése teljesen modern, a Csongrád vásárain beszerzett fladerozott bútorokból 
á ll; a berendezés párhuzamos rendszerű, tehát szintén modern ; az ajtóval 
szemközti két sarokban egy-egy ágy, köztük kanapé és asztal, előttük székek, 
fölöttük képek; az ajtó melletti egyik sarokban sublót és fogas, a másikban 
boglyakemencze körülpaddal, előtte bölcsővel, fölötte ruhaszárító rúddal. 
A lakószoba még megőrizte az ősi sarkos berendezést és a régi festett tuli- 
pántos bútorokat. Az ajtó melletti belső sarokban van a kemencze, följebb 
egy ruhás láda, aztán az ágy, előtte székekkel. Az ágygyal szemben az udvar 
felőli sarokban van a sarokpad, előtte asztallal az ágy felőli végében ládával, 
a másik végében fogassal. A konyhában középütt áll a kenyérsütő kemencze, 
a két oldalfal mentén vályogpóczik, fölötte a szobák két kemenczéjének 
nyílásával.

Az első szobában — a kiállítási katalógus szerint — egy mindszenti 
öreg házaspár van, a férfi újságot olvas, az asszony bibliát forgat. A hátsó 
szobában a fiatalok vannak együtt; a menyecske .kártyát vet, kisebb húga 
mindkét karjával az asztalra könyökölve lesi a kártya jóslatát; a mellette 
álló férfi jövendőbelije,- a ki, úgy látszik, nem sokba veszi a sógorasszony 
meséit.

Ezután meglátogattuk Csány községét, a Tiszán innen; e dohánytermelő 
gányó falu építkezése egyező az eddigiek alapján immár csongrádinak nevez
hető typussal; itt azonban az élőké sajátságos kihasználását észleltük, 
a mennyiben az megnyujtva a ház hátsó csúcsfaláig s hátulról és oldalt 
bedeszkázva nyári háló és étkező helyül szolgál. — Szeged népies építkezése 
új, egyszabású, egy terv szerinti; e terveket a kir. biztosság műszaki osztálya 
készítette és Szegeden 1880-ban jelentek meg; készítőjük a népies elemekből 
felhasználta az eredeti csongrádi ház alaprajzát, utczai homlokzatát és tor- 
náczát, de elhagyta a legjellegzetesebbet, az élőkét. — Tápét 1878-ban 
szintén elöntötte a viz, itt is csak új házak vannak, de itt a nép nem fogadta 
el a szegedi kir. biztosság műszaki osztályának terveit, hanem hű maradt régi 
építkezéséhez, híven reprodukálta csinos és tiszta házformáit, díszítéseit, fal-



8 6 9

festéseit s csak egyben mutat újat, fejlődést s ez az, hogy az élőkét körül
építi, annak három oldalról falat ad, majd deszkából, majd vályogból s igy 
valóságos kis verandává alakítja át. Tápéról vettük azt a melléképületet, mely 
telkünknek előrészében a lakóházzal szemben állott, mely egyesítette magában 
a górét, pinczét, ólat és hombárt, továbbá az e mögötti górét is, mely négy 
czölöpön állott, vesszőből volt fonva s agyaggal kitapasztva s fehérre beme
szelve. — Algyőn, Tápé testvérfalván tökéletesen ugyanezen építkezést találtuk 
meg. Utunkat Hód-Mező-Vásárhelylyel fejeztük be. Tudvalevőleg még a múlt 
század elején Hód-Mező-Vásárhely területén 18 falu állott s ezekből szaladt 
össze a mai város lakossága. Legrégibb telepítés, a mint azt Ballagi Aladár a 
városról a »Földrajzi Közleményekében (1890. 99. 1.) megjelent tanulmányá
ban kimutatja, az Oldalkosár- és Tarjány-utcza, de ezek építkezése nem 
bírta el a 200 évet s igen kevés eredetit őrzött meg a jelenig. A Károlyi 
család által ide telepített katholikusok ősi fészkeiben a Lakhat- és Lógerben 
az építkezés még a legeredetibb és legkevésbbé módosult; az itt konstatált 
typus teljesen megegyezik a szentesi, szegvári, mindszenti stb. házakéval.

Befejezésül ideiktatom Kálmány Lajos »Szeged népe« czímü munkájá
ból azt, a mit a szegedi házról ő ir (Arad 1881. I. k., XI., XII. 1.):

»A gyermeknek házassága után szüleitől való elválását lakóhelyük is 
elősegíti; lakóházuk egy család számára van építve. Fehérre meszelt, nádas, 
vagy zsindelyes ház keletnek fordítva, kerítéssel, tiszta udvarral, a ház előtt 
vagy végében kerttel. Ilyenek voltak az ős Szeged alsóbbrendű népének 
házai; ilyeneket találunk ma is a tanyákon. A görbe fordított ház helyett 
tehát egyenes ; ilyen lelkűk is. Kerítésükön, utczaajtójukon faragványok voltak ; 
házuknak az udvarra néző oldalán pedig a falon: piros, zöld, kék, fekete 
színekkel festett jelenetek diszlettek. Természetesen vig jelenetek: tánczoló 
párokat stb. mutatók. A festésnek e kezdődője a városban utolsó időben már 
csak a ház belsejében a pitarban volt látható; de a tanyákon még ma is 
elég számmal található. A ház udvarra eső oldalának a közepén van a pitar- 
ajtó, melyen bemenve a pitar- (konyhá)-ba jut az ember. Innen az udvarra 
eső oldalon van a kamra, hol az élést (enni való) és a dolgozó szerszámokat 
tartják. A pitarból a kamra felől följáró (lajtorja) vezet négyszegű nyíláson a 
padlásra. A szobában, melyet ők háznak is mondanak, az ajtó mellett a 
kemencze van széles patkájával. Vele átellenben az ajtó másik oldalán van a 
hálóhely. A hálótól a fal mellett az utczára néző ablakig zöldre festett, piros 
és fehér virágokkal kiczifrázott padok nyúlnak be. Ha a mestergerendát és a 
falon függő képeket felemlítem, elmondtam a szoba bútorzatát.«

A ház építéséhez szükséges szálfát a szegediek a Maroson és Tiszán 
kapják; s igy volt ez régen is; Varga Ferencz »Szeged város történeté«-ben 
(Szeged 1877. I. k., 275. 1.) közli a városi titkos levéltárból II. Lajos király
nak 1516-ból való azon védlevelét, melylyel a Tiszán és Maroson saját házaik 
felépítésére szálfákat szállító szegedi polgárok adóztatását tilalmazza.
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IX, Kalotaszegi (kolozsmegyei) magyar ház.

A falu 5. számú háza.

XVII. és XVIII. tábla.

A Kalotaszegre kiválóbb mértékben első Ízben az 1885-iki kiállítás hívta 
fel a figyelmet, a mikor is a Kalotaszeget külön szobában mutatták be, mely
ről Herich a kiállításnak már idézett főjelentésében a következőket irta:

»A kalotaszegi szoba a hasonnevű völgyből ered, a mely Nagyvárad és 
Kolozsvár közt Erdély határán terül el és mintegy hetven faluból áll. Lakói 
tiszta magyarok, kik a tatárok utódainak vallják magukat. A bútorzat tisztán 
gyalult, testetlen fából való és áll egy kilencz vánkosu vetett ág3^ból, eredeti, 
a házban készült fonállal hímzett ágytakaróval, továbbá egy tálas, kalányos 
(edény és kanáltartó), asztal, szögletalmárium és két szuszékból (tulipános láda). 
Az agyagipart vaslábakon álló ereszes zöld kályha képviseli. A fogasokon a 
tányérok és kancsók gazdag gyűjteménye húzódik végig, u. n. győri edények. 
E szobában igen gazdag választékú és ritka finomságú szövetek találhatók, 
nevezetesen fodorvászon s a hímzések, melyeknek motívumait ekként hijják: 
patkós, lószemü, körtés, taréjos, uriasszonyos, hintókerekes, majoránsós. A 
terített rúdon való hímzések magára vonták fenséges koronaherczegünknek 
figyelmét és megnyerték tetszését. Az azokon levő motívumok (nagyág, lehajló 
ág, fenyőág stb.) gyöngéd hatásúak és eredeti jellegűek. A fehér hímzést 
fehéresnek nevezik s ezek is minden tekintetben eredetiek és sajátságosak 
(két mákú, foglalós, bokrétás, paripás, macskanyom). A szuszék a mindenféle 
szöveteknek gazdag tárát tartalmazza s a népviselet is rendkívül választékos. 
A csoport a következő jelenetet tünteti elő : a vőfél meghívni jött a családot 
a lakodalomra, a mint ő mondja, egy darab ken}^érre, egy tál ételre, egy 
kancsó borra, egy fordulás tánczra. A fátyolkendős menyecske ággal díszített 
kosárral épen indulóban van. Aranyhímzésű fejkötőt, sajátságos pánkot és 
pattogatott kukoriczából készült koszorút visz ajándékba. Ellenben férje egy 
szép kendőt és néhány korsót, a melyekből minden család nagj^ gyűjteményt 
szeret tartani. A hamvaspiros lány virágos tányért és finom kendőt visz aján
dékba. Az anyóka otthon marad és örömmel nézi a távozókat, ellenben a kis 
fiú duzzog, hogy még nem mehet és otthon kell gyermekjátékfaragással fog
lalkoznia, mely iparág újabban Bánffy-Hunyadon egy államilag segéfyezett 
tanműhely útján terjesztetik ezen a vidéken.«

A Kalotaszeg 70 községéből magam 34-et bejártam s tanulmányoztam s 
kutatásaim anyagát 1892-ben külön kötetben adtam ki »Kalotaszeg magyar 
népe« czímen; e munkámban a ház és berendezésére szintén kiterjeszkedtem 
(61—77. 1.) s midőn a kiállítási igazgatóságnak azt javasoltam, hogy Erdély
ből a kalotaszegi ház mutattassék be, valamint most, mikor e már bemutatott 
házról kell jelentést tennem, nem tehetek mást, minthogy kijelentem, hogy az 
teljesen leírásaim szerint készült s igy pontosan és híven mutatta be a kalota-
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szegi házat s leírásomban sem adhatok mást, mint könyvem megfelelő szaka
szának rövid kivonatát.

Kalotaszegen egy telken több család lakik s épen azért egy-egy telek 
nagyon népes, némelyiken 20—30 személy is él. Ennek oka a s z í v ó s  ragasz
kodás az ősi fészekhez. Egy apának több fia s ezeknek ivadéka, ha az öreg
házban nem térnek el, a helyett, hogy mint más vidéken divatos, kifizettetné 
magát, nincs kincs, a mennyiért kimenne, csak a békéden élet; fogja magát 
az illető családtag s az öreg házhoz egy házat ragaszt, a következő vele 
szemben épit és igy tovább, mig csak a telekre épület fér.

A kalotaszegi ember házát fából, túlnyomólag fenyőfából és kalákával, 
vagyis a község közmunkájával építi, az építést — akár házépítésről, akár 
csűrfedésről van szó — kis lakoma, áldomás vagy házfelszentelés rekeszti 
be. A telket léczkerités veszi körül a régi vályog vagy rőzsekert helyett s 
ebbe van beékelve az utczaajtó és a leveles kapu. Az utczaajtót — a gya
logosok számára — zsindelycsupos fedél védi kontyos alakban, két csúcsán 
az átalános kalotaszegi díszszel, a gombon ülő tulipánnal. Az utczaajtó két 
oldalát két széles czölöp képezi, melynek külső lapját minden valamire való 
gazda kihimezteti, sőt e hímzést ki is festeti^ e dísz majd kígyózó száron ülő 
tulipánokból, bimbókból és levelekből, majd csipkés szélű küllős körökből 
áll. A szemöldökfára gyakran felírják a tulajdonos nevét és az építés 
évszámát, néha-néha még egy versecskét is rónak belé. A leveleskapunak két 
szélén két kapufélfája van, melyek feje csigavonalszerüen kifaragott mértani 
díszszel végződik ; a kapu rendesen öt, egymástól 3—4 ujjnyi távolságban 
levő vízszintes levélből vagyis deszkából (újabban léczből) áll, melyeket közé
pen függélyes lécz fog össze, melyből még négy rézsútos lécz megy az alsó levél 
alsó széléig. A középlécz végét gombfa díszíti, gömbbel s csillagon ülő tulipánnal.

A lakóház a telek egyik sarkában áll az utczára néző oromfallal, mely 
előtt magából az utczából van egy kis kertecske kikeritve. Az első helyiség a 
tiszta szoba, két ablakkal az utczára, egygyel az udvarra; a második helyiség 
a pitaros konyha, melyek egymástól külön közfal által nincsenek elválasztva; 
a pitarnak egy ajtaja nyílik az udvarra, egy az utczai tiszta és egy az udvari 
lakószobába, melynek hátsó falán két ablak tekint ki a telekre. A ház előtt 
faoszlopok által tartott tornácz húzódik, melyet az utcza felől alul deszkázat, 
felül farács, mig hátsó végét a kamara zárja el, melynek ajtaja a tor- 
náczra nyílik s melynek oldalában apró szelelőlyukak vannak. A fedél magas, 
hogy a hó ne állhasson meg rajta, zsindelyből való s alakra nézve kontyos. 
Kéménye nincs, mert a füst a padláson (fisáz-füstház) terjed szét s a fedélen 
hagyott füstlyukakon száll ki. Az ablakot régen a marha gyomrából vett 
hólyaggal vagy bendővel takarták be, a mi persze a hányszor az ajtót betet
ték, nagyot puffant, akár a dob; ma már mindenütt üvegablak van. Az ablak 
elé azonban máig is szoktak dróthálót, vagy léczből csínnal és szeszélylyel 
összefont rácskosarat alkalmazni a régi böndők formájára; s ilyen a kiállítási 
ház ablakán is látható.

Az első szoba berendezése páros rendszerű; az ajtóval szemköztes két 
sarokban két ágy, előttük ugyanoly hosszú lócza, közöttük az ablakok alatt
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lócza és asztal 1—2 székkel; az egyik ágy végében kasztén, a másikéban 
tulipános láda; az ajtó melletti belső sarokban a tűzhelyes cserépkemencze. 
A konyhában a kenyérsütő-kemencze foglalja el a lakószoba felőli oldalt; 
szemben vele a másik falon vályogpóczok, fölötte a tiszta szoba cserépkályhá
jának fűtőnyilásával. A pitarban vizespad, a lakószoba felől létra, mely a

hiúba (padlásra) vezet. A lakószoba sarkos berendezésű; az ajtóval szemközt 
van a sarokpad, egyik végében a szövőszékkel, mely minden kalotaszegi 
házban benn van, másik végében az ágygyal, előtte asztallal és székekkel. 
Az ajtó melletti sarokban van a kemencze. Úgy a tiszta, mint a lakószobában 
fogasokon számtalan kancsó, virágos tányér, alattuk képek díszítik a falat,,

XVII. K
alotaszegi (kolozsm

egyei) m
agyar ház.
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különösen az udvar felőli sarkokat. A kamrában nagy szuszékek állanak, egyik 
a ruha, másik a gabna részére, továbbá vizespad a tejessajtárok részére stb. 
Az ábrázolt jelenet, a kiállítási katalógus szerint, eljegyzést m utat; a kérő ül és 
elégülten mosolyog, nem hiába járt; a vőlegény és menyasszony jegyajándékot 
cserélnek; a nászasszony is jelen van, süteménynyel kedveskedik a fiataloknak.

A lakóházhoz legközelebb álló épület a gabonás a gabona és egyéb 
záros hummi holmi részére; azután a fás szín, a hol a fát tartja, a disznó
pajtákkal (sertésólak. Egy gazdának rendesen két disznópajtája van, egyik a 
lábas ól vagy lábonpajta a hízósertésnek, másik a tulajdonképeni disznópajta 
a magló (rideg) sertések számára. A sertésólak a színnel rendesen egy fedél
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alá vannak építve. Hátul az udvarban keresztben elhelyezett csűr áll, melynek 
közepe a csűr héja, oda állítják be a szekeret s egyéb hasonló eszközt, mert 
ez elől és hátul nyitott és szabad; egyik oldala a pajta héja a nem iga
vonó marha számára, a másik járom héja a járom alá való marhák 
számára. A pajta ablakai rendszerint be vannak deszkázva, a jászolban 
a borjúnak való helyet külön nyakfa veszi körül; ajtaja pedig rostély (nyár
ban), mely a szeg és fordító kettős zárjával csukódik, hogy a marha ki ne 
lökhesse. A csűr mellett van még egy törekól is, a hová a töreket, vagyis a 
csépléstől visszamaradt szalmát hányják. A csűrön keresztül jut az ember a 
csűrös kertbe, mely többnyire gyümölcsös, azután ismét a veteményes kertbe, 
mely egy gazdának is kicsiny, hát még annyinak. E mögött van a nagy kert 
vagy, ha káposztatermelésre szánták, káposztás kert. A csűrös kertben (neve
zik még szénás- és kiskertnek is) áll egy-egy kazal (25—30 szekér), vagy ha 
kisebb szakasz szalma, 1—2 kalangya idei gabona (1 kalangya 26—30 kéve), 
egy kis kost vagyis marhaszéna, no meg, a minek jó gazdánál hiányoznia 
nem szabad, egy kevés avatos széna, a mit rendkívüli alkalmakra évenkint 
és évekről visszatartanak, miért ószénának is nevezik. A veteményest a gyü
mölcsöstől rendesen közkert vagy kert (vesszőkerités) választja el.
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X. Toroczkói (torda-aranyosmegyei) magyar ház.

A falu 6. számú háza.

XIX. és XX. tábla.

Toroczkó népének kiállítása már az 1885-iki kiállításban méltó feltűnést 
keltett, a hol külön »toroczkói szoba« mutatta be a toroczkói berendezést, 
bútorokat és viseletét, melyről Herich az idézett főjelentésben a következő
ket irta :

»A toroczkói szoba Erdély érczhegységéből való. Toroczkói Felső- 
Ausztriából betelepített bányászok alapították, kik immár testestül-lelkestül 
magyarok, de régi németes építkezésüket, viseletűket és bútorzatukat teljesen 
eredeti alakjokban tartották meg. A szobában a bútorzat gazdag alakzatú, helyes 
constructiójú és gyöngéd és előkelő színezetű (zöld és vörös színű), a mivel 
szép összhangzásban áll a fal körül elterülő sok himzés s a nagy fényűzéssel 
díszített ágy. A falak felső felén végignyúl két festett fogas, melyeken kan
csók függnek, tetejük pedig tányérokkal van telerakva. A rúdravalókon gyö
nyörű hímzett kenderszövetek láthatók. A falak mellett u. n. padládák nyúlnak 
el, melyeknek nincs háttámja, de e helyett vannak gyönyörű lambrisszerű 
falhoz szegzett deszkák, gyönyörűen befestve, az u. n. falra valók. A pad
ládák a mellett, hogy ülésre szolgálnak, egyszersmind a viselő ruha és fehér
nemű szekrényei is. Úgy a párnák, mint az ágytakarók és ágyravalókon sok 
időt igénylő kék és piros hímzések vannak. A népviselet rendkívül választékos 
és színezésben gazdag; különösen feltűnő a férfi gallérjain levő rókaprém,
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továbbá a lány szalagos pártája, vörös sípos inge s az asszony piros csiz
mája, islógos inge, mellére való fűzője és zsinór öve; továbbá egy szépen 
kivarrt fekete czondra, egy még szebb fehér prémes ködmön és egy saját
ságos alakú palást, melyet a toroczkói lányok ünnepen szoktak magukra 
ölteni.«

1893-ban jelent meg egy monográfiám: »Torda, Aranyosszék, Toroczkó 
magyar (székely) népe« czímen (Budapest, 1893.), melyben (a 93—109. 
lapokon) behatóan foglalkozom a toroczkói házzal is, összefoglalván egyszer
smind azt a keveset is, mit e kétségtelenül igen érdekes építkezésre az iro
dalom már eddig közölt s mi mindössze is csak Orbán Balázs néhány rövid 
megjegyzéséből áll. A toroczkói ház megtervezése természetesen teljesen ezen 
már kész és kidolgozott alapon történt, sőt a berendezés egy részét magának 
a M. N. Múzeumnak Néprajzi Osztálya adta kölcsön. A következő leírásban tehát 
csak összefoglalom mindazt, a mit jelzett monográfiámban bőségesen kifejtet
tem, szem előtt főleg azt tartván, a mit a kiállításban megvalósítanunk 
sikerült.

Toroczkóról a történelem azt tanítja, hogy a XIII. század folyamán
III. András valamely elődje a felső-ausztriai Eisenwurzelból (ma Eisenerz) 
német bányászokat telepitett ide a vasbányák mívelésére. Valószínű, hogy 
Toroczkón már a német telepítés előtt voltak magyar (székely) bányászok, 
de épen ezeknek a bányászatban való kevés jártassága vezethette arra kirá
lyainkat, hogy szakértő bányásznéppel míveltessék, gyümölcsöztessék bányái
kat. így aztán nemcsak a betelepedett német családok neveit tudják felsorolni, 
hanem az ősi magyarokét is. Némely család, mint a Botár, Ekárt, Vernes, 
Zsakó, Tob, Tóbis, Tóbiás az élők és Auger, Geubel, Gendel a kihaltak 
közül, névleg és vérbelileg, a német betelepültek közvetlen utódjául tekinti 
magát. A német betelepültek ezenkívül azonban számos nyomot hagy
tak vasbányászatuk mesterszótárában, a melyek fényesen tanúskodnak 
a királyi oklevél mellett. Valószínű az is, hogy' a német telepesek hamar 
megmagyarosodtak, legalább nyelvükben és érzésükben, mert a XIV. századtól 
kezdve nincs adatunk, mely azt bizonyítaná, hogy Toroczkó lakói németek 
volnának, hogy a hospesek minden kiváltságukkal nyelvüket is megőrizték 
volna, valamint arra sincs adatunk, hogy valaha nemzetiségi kérdés merült 
volna fel köztük és a velük együtt élő vagy szomszédos magyarság közt. Megma- 
gyarosodásukban nagy szerepe volt a többi erdélyi német telepektől való elszige
teltségüknek s minthogy közvetetlen szomszédjaik, az aranyosszéki székelyek is 
magyarok voltak, a megmagyarosodás nemcsak a helybeli magyarság beolva. 
dását, hanem az aranyosszéki magyarság beszivárgását is megkönnyítette.

A megmagyarosodás mellett azonban tárgyi néprajzuk az ősi maradt. 
Városi lakosság lévén, telkei kicsinyek — a határ is kicsiny — a házak sűrűn 
állanak egymás mellett s mert a foglalkozás is ipari (vasipar) volt s a gaz
dálkodásra csak szűk keretekben terjedt ki, a melléképületek is csak kevéssé 
kifejlettek s a teleknek az a felosztása, a különböző gazdasági köröknek a 
telekben való az a lokalizálása, mely a szomszéd aranyosszékieket annyira 
jellemzi, itt elmarad. A telket deszkakerítés veszi körül, bizonyos távolságban
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felállított faoszlopok közé vízszintesen fektetett deszkalapokból, melyet felül 
zsindely takar. A kerítésbe van beiktatva a léczes kapu és a kis ajtó, még 
pedig úgy, hogy a kis ajtó közvetetlen a ház mellé csatlakozik. A léczes kapu 
aranyosszéki speciálitás, ezt tehát Toroczkó onnan vette át, nem egyéb az, 
mint a leveles kapu, csakhogy a levelek itt nem deszkából, hanem léczből

valók s a léczek száma nem öt, hanem hét. Az utczaajtó fedele zsindelyezett, 
a régi házaknál kúpos, az ujjaknál kontyos, a csúcson vág}' csúcsokon egy- 
egy fagombbal (a kalotaszegi tulipán helyett). A kiskapu szemöldökfáján ott 
van az építés évszáma, a bálványok külső oldalán pedig egy régebben az 
Aranyosszéken is átalános elterjedésű, de ma már csak néhány példányban

XIX. Toroczkói (torda-aranyosm
egyei) m

agyar ház.
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(Csegez, Várfalva, Bágyon) felmaradt díszítés nyoma, melynek egyik motívuma 
alul és felül egy-egy tulipánban végződő hullámvonal, másik motívuma egy az 
egész ajföfélfa belső szélét körülfutó sáv, belül berótt párhuzamos rézsútos sraffo
zással, két szélén kivágott háromszögletes csipkézettel. Az ajtót magát a zsindelye- 
zést utánzó díszítés jellemzi, mi szintén az egész Aranyosszéken el van terjedve.

Mig az aranyosszéki ház favázas kőház, a toroczkói ház ezzel szemben 
egészen faház, boronából összeróva s alsó felében, az ablakok alsó harmadáig 
bevakolva; a fehérre meszelt vakolás és az időtől megbámult borona közt 
feltűnő az ellentét, melyet némileg enyhít az ablakoknak az 1702-iki toroczkói 
vérengzés emlékére veresre festett faragványos kerete. Alaprajza hármas be-
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osztású, középütt a külön pitar nélküli konyhával, melynek egy ajtaja nyílik 
az udvarra, egy-egy ajtaja pedig a tőle jobbra és balra levő helyiségbe. A 
három helyiség egyforma széles, tornácza nincs s ebben legott sarkalatosán 
különbözik az aranyosszéki házaktól. Az első vagy tiszta szobának az utczára 
rendesen csak egy ablaka van, az udvarra azonban kettő ; a pitarnak 
nincs ablaka; a kamrának vagy hátsó szobának két ablaka tekint az 
udvarra. — Speciálisán jellemző Toroczkóra — s e  vonás is történelmi 
alapon fejlődött ki — hogy a toroczkói ember ablakán kívülről vastag desz
kából vágott s pontosan záró spalettákat használ, a mi olykor-olykor még 
az újabb építkezésekbe is átkerül. A házaknak megvan a maguk pinczéjük 
is, melynek torka a hátsó szoba (vagy kamra) két ablaka közt és alatt nyílik 
az udvar felől.

A fedél ősi typusa a magas, kontyos zsindelyfedél; a rendes kontyos 
alaktól eltér azonban annyiban, hogy a két oldalrész a két vagy három füst
lyuk felett hirtelen még meredekebb lesz, vagyis a hegyes szög, mely alatt a 
két tető találkozik, kisebb, mint lenne, ha az a megkezdett lejtéssel találkoznék ; 
persze ennek a farazatra is átalakító hatása van, mert felső része, csaknem 
egy negyede, sokkal meredekebß, majdnem függőleges lesz. Az ilyen fajta tető 
megvan Toroczkón minden olyan házon, a melynek boronás és félmagasságig 
bevakolt fala van, az újabb építkezéseknél azonban már teljesen eltűnik.

Az első szoba berendezése sarkos rendszerű; az utczai és udvari fal 
mellett, tehát az ágytól le a pitvarajtóig a részben padládás saroklócza vonúl, 
a sarokban tékával a pálinkás üveg meg a kenyér számára, közötte asztal 
székekkel, fölötte a falon a kancsókkal és tányérokkal gazdagon megrakott 
tálas fogas. Az ágy túlsó végében a kasztén vagy almáriom vagy sublótban 
áll a ruha, mig fölötte rúdon gyönyörű varrottas rudravalók drapirozzák a 
szobát; az ajtó melletti belső sarokban a kályhakemencze van a konyhába 
nyíló fűtőlyukkal. A hátsó szoba berendezése teljesen azonos az elsőével, csak
hogy abba olyan dolgok is kerülnek, melyek a kamrába valók, hordók, zsákok, 
stb. A konyha közepét az egészen specialis alakú füles kemencze foglalja el, 
a két oldalfal mentén vályogpadka van, a szobák kemenczéinek fűtő nyílásá
val. A kemencze fölött nincs menyezet, a füst az egész padláson terül el, 
annak csinos faragásu füstlyukain száll el, a szerkezet tehát hasonló a kalota
szegi füstházéhoz. A konyha minden falát tányérok veszik körül. Az első 
szobában a toroczkói viseletből négy alakot mutattunk be, a pártás leányt, 
a fátyolos menyecskét, egy gyermeket és a ködmönös férfit.

Melléképülete az ugyancsak boronából épített négyosztású csűr; ennek 
első helyisége eg\T kamra egy ajtóval és ablakkal az udvarra, második helyi
sége a leppentős fedelű, elől nyitott csűrhija, hová a szénás szekér áll, harmadik 
helyisége az istálló, a negyedik a disznóól. Az Aranyosszék remek gazdasági 
épületét a jármas csűrt a toroczkói nem vette át, mert nincs rá szüksége, 
határa szűk, gazdasága mérsékelt.
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XI. A csikszentdomokosi (csikmegyei) székely ház.

A falu 26. számú háza.

XXI. és XXII. tábla.

Huszka József mesteri könyve után, melyet a »Székely ház« czímen 
Budapesten 1895-ben adott ki, a kiállításnak meglehetősen könnyű feladata 
volt egy bemutatandó székely háznak részleteit összeszedni, mert hiszen csak 
a közül a sok szép rajz közül kellett egyet kiválasztania, a melyek Huszka 
könyvét oly felette becsessé teszik, lévén a könyvben 85 szövegábra, 37 fény- 
nyomatu és 3 színes tábla. A választás Csik vármegyére esett, mely a székely
ház felépítésére ajánlkozott is és igy nekem ezen megye területét kellett bejár
nom. Mert Huszka könyve daczára is a bejárás szükséges volt, minthogy 
könyve csakis a kapura és a lakóházra terjeszkedik ki, de sem telek, sem a 
ház berendezésével nem foglalkozik.

Utamat Székely-Udvarhelyen kezdtem meg s itt az udvarhelyi typusok- 
kal ismerkedtem m eg; innen Csíkszeredára utaztam, onnan egyrészt vissza 
délnek Tusnádig, majd fel északnak Gyergyó-Ditróig hatoltam ; innen utamat 
a Maros völgyén folytattam s Gyergyó-Ditró és Oláh-Toplicza közt elhagyván 
Csik vármegye területét, Maros-Torda vármegye területére léptem; Oláh-Top- 
liczáról a Maros mentén Göde-Mesterháza, Palota, Ratosnya, Déda, Kövesd, 
Monosfalu, Disznajó, Vécs, Felfalu községeket érintettem s igy úgy az egész 
Csikmegyének, mint Maros-Torda vármegyéből a felsőrégeni járásnak, hogj' 
úgy mondjam, tengelyét, leglakottabb, legnépesebb részét követtem, elejétől 
végig szekéren. Ez utazás eredményeit a székelyházról írt czikkemben (Ethno- 
grafia 1895. 18—37. 1.) ismertettem, fősúlyt helyezvén arra, hogy adataim 
közül melyik mivel egészíthette ki, vagy világíthatta meg jobban a Huszka 
könyvében kitünően leirt székely ház ismeretét.

Tény az, hogy a magyarságnak az ország keleti végein letelepült e részei
nél, a székelységnél máig is olyan építkezés dívik, melyet állandó jellegek 
kiválóan jellemeznek s melyet nagy elterjedésénél fogva feltétlenül külön typus- 
nak kell vennünk. Ezt a házat különösen jellemzi kapuja és alaprajza s igy 
mindenekelőtt ezekkel ismerkedjünk meg.

A székely kaput három függélyesen álló négyszegű gerenda — a kapu
félfák, kapuzábék — s az ezeket felül összekötő vízszintes gerenda képezi. 
Ez utóbbi felett emelkedik a 3—4 konsol által tartott galambbug, két-három 
sor zsindelyből álló s teljesen a kontyos háztető mintája szerint készült tető
vel. A középső függélyes kapuzábé a kis és nagykaput választja el egymástól. 
A kiskaput egy rövid vízszintes gerenda választja el a két oszlop közt fenn
maradó felső ablaktértől. A kapu ívét mindkét kapunál két rézsútos kötő
gerendából vágják ki, de olykor annak képzésében, p. o. patkóíves kapuknál, 
a függélyes kapuoszlopok is résztvesznek. A nagykapu ívének legmagasabb 
pontjáról középen mindig egy kettes, jobbra-balra elhajló csiga nyúlik le az
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ívbe, míg a kapuív sima vonalát valószínűleg szerkezeti eredetű, vízszintesen 
álló, körhengeralakú pálczatagok élénkítik.

A kapuk osztályozásának alapjául már most egyrészt a díszítés, másrészt 
a kiskapu fölötti ablaktér ornamentális felhasználása szolgál s ezek szerint négy 
főcsoportot különböztetünk meg, melyek részben geográfiái elterjedésükben

is jól határolt alakoknak látszanak. — Az első csoport kapuinál az ablaktér 
betöltött sík felület, tele lapos relief diszszel, néha czímerrel vagy jelvényekkel 
s ornamentális formáit tekintve, három alcsoportra oszlik, a múlt századbeli 
renaissance díszítésű, az udvarhelyi és az oszlopos kapukra. — A kapuk 
második főcsoportjában az ablaktér egy nagy, vagy több apróbb kerek ablak-

XXI. Csik-szent-dom
okosi (csikm

egyei) székely ház.



881

kai van betöltve; ez alak ugyan már rácsszerű, de a nyílásokat gerendák 
alkotják, míg a rácsozat kivágott deszkából vagy esztergályozott léczből kerül 
elő. — A harmadik főcsoportba a leginkább Csikban divatos rácsos ablakterü 
kapuk sorakoznak. — Végül a székely sóvidék kapui, melyek a negyedik 
csoportot képezik, dísz tekintetében nagyon is különböznek már a törzsökös

székely kapuktól; a régi alakokból csak nehány régi módra stilizált virágalak 
marad meg, ellenben megjelenik a díszítéseken a szőlőfürt, mely pedig sem 
Udvarhely egyéb vidékein, sem Háromszék- és Csikmegyékben nincs elterjedve. 

A kiállítási ház csíki lévén, e czímen lássuk közelebbről a csíki kapukat. 
Az ív lapos, meglehetősen tökéletlen, de divatos félkörös lóherés szalagdísz
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övezi körül; megvan a legyező alakú pálma is, mely mindig fölfelé álló. Az 
ablaktér rácsozata igen sokféle, egyszer esztergályozott léczekből áll, renais
sance hatású és eredetű, másszor a rács faragása eses (S), majd nyolcz kül- 
lős csillagszerű kivágást és csillagot mutat, majd — ez Csikban a leggyakoribb — 
nagyobb körök és kisebb liliomszerü lyukak, majd nagyobb körök és köztük 
keletkező négyszögek váltakozása. Díszül használják a négyszögek sorát 
minden oldalukon kimetszett félkörrel. A renaissanceon kívül barokk hatásra is 
találunk, igy az ív mögötti háromszög díszítésében; s ezen kívül ismétlődik 
a szögfejes és a kötélrelief dísz. A kapufélfák mentén nem ritkán karnieszes 
kivágott magas dísz fut végig, a melynek eredete a csúcsíves építészet formái 
közt keresendő. E kapuk közül a legrégibb 1777-ből maradt fenn s noha egy- 
egy előfordul Udvarhely- és Háromszékmegyében is, magára Csikmegyére oly 
jellemző fellépésű, hogy az udvarhelyi kapukkal szemben bátran nevezhetnék 
»csíki« kapuknak.

A csíki kapuk közül mi a legrégibbet mutattuk be hű másolatban; hogy 
ennek az egy kapunak a maga diszitéseivel mily művelődéstörténeti és styl- 
tani jelentősége van, kitűnik Huszka könyvéből, ki azt a XVI. táblán bemu
tatván, róla a következőket Írja:

»Ha az 1777-ből való csik-szent-simoni kapu oszlopszerü alakjának kapi- 
téljét vizsgáljuk, úgy azt látjuk, hogy ezen virágból álló fejezet háromszoros, 
sűrűn egymás mellett alkotott homorú leveleivel, a 12-ik ábrában bemutatott 
szasszanida virágok elsejéhez szertelenül hasonlít beosztás és levélképzés tekin
tetében. Hogy pedig itt nem véletlen hasonlósággal van dolgunk, de hogy ez 
a virág ősidőkből leszármazó ma is élő alak, azt a mellékelt magyar virágok 
változatos rokonformái fényesen igazolják. E virágok népies hímzéseink ezer
szer ismétlődő alakjai és a szasszanida majdnem azonos virágok élő utódai 
vagy rokonai. A hol az alakok ily nagy rokonságát találjuk, a másfélezer év 
daczára, az ősi érintkezés, az ősi közös kultúra kétségtelen. E szasszanida 
virágok élnek ugyan ma is az arab-perzsa művészetben, de olyannyira átala
kítva, hogy ezek nem lehettek virágaink előképei semmiesetre sem, mert a 
mienk és a régiek között mérhetetlenül nagyobb a formarokonság, mint a szasz- 
szanida és arab vagy magyar és arab virágok közt. Az arab művészet átvette a régi 
perzsa alakokat és saját szellemében módosította, átalakította, mig mi alighanem 
híven őriztük meg a régi formákat. . . . Ázsiát a mai divattal az árpádkori sir- 
leletek is, mint lánczszem kötik össze, mutatván ezüst díszeikben szasszanida 
virágalakokat. Nem hiányzik tehát az összekötő kapocs sem, bár a sirleletek 
után csak 1777-ben kapunk legközelebb újra egy félremagyarázhatatlan 
tagot, a csik-szent-simoni kapufélfa csavart szárú virágkapitéljében.«

S most a kapun át lépjünk az udvarba s lássuk a lakóházat. A székely 
ember a maga portájának egyik oldalába építi lakását, a másikba, szemben 
az előbbivel, gazdaságát. A ház faház, de mindig kőalapon, hogy házát a 
völgyek fenekén összetorlódó vizek ellen védje, mert a székely, mint igazi 
síklakó, csak a völgyek fenekén települ meg s gémes kutat — ezt az igazi 
alföldi specialitást — használ. A ház fenyőboronákból saroksasfák nélkül van 
összeróva, melyet beléczeznek és betapasztanak. A ház alaprajzának törzs-
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typusa egysorjában elhelyezett három helyiséget mutat, melyek közül a két 
szélső szélesebb, míg a közbülső keskenyebb, mi által a három helyiség közt 
egy nyitott négyszögü tér, az annyira jellegzetes székely eresz fejlődik ki, 
mely egyik főjelleme a székely háznak. A két nagyszobának hátsó részén 
egy-egy hálófülke van, a melybe a falnak egy mintegy 2 m. széles ajtótlan 
nyílásán jutunk. A középső helyiség a kamra. Mindhárom helyiségnek külön 
ajtaja van, mindhárom az ereszből nyílik. Ablak a nagy szobákban 3—3 van, 
egy a fülkében, kettő pedig az ajtóval szemköztes sarok két oldalán. Az 
egész házban mindenütt csak gerendás födés, bolthajtásosnak nyoma sincs. 
Az eresz kiegészítő része a tornácz, mely a ház elején végignyulik, sőt 
sokszor még a háznak utczára néző vége előtt is folytatódik. E tornácz 
azonban nem teljesen nyitott, hanem az eresz előtt mintegy négy oszlopnyira 
a földtől a tetőig kivágott deszkarácscsal borított, melyből azonban ma már 
sok helyütt csak az eresz előtti két oszlop közt marad fent egy keskeny 
rácsszalag. A székely ház teteje majdnem kizárólag az igen magas négyoldalú 
kontyfödél, mely mellett újabban a csonka kontyfödél is sűrűn lép fel, de a 
német eredetű oromzatos nyeregtető soha sem fordul elő. A háznak kéménye 
nincs s csak a tető síkjában, mintegy félmagasságban levő szelelő réseken 
vagy a házvégeken a kontysik felső csúcsain levő füstlyukakon száll ki a 
füst. A fedő anyag fa, zsindely vagy száldeszka, az ólaké és istállóké zsúp, a 
sütők és góréké cserépzsindely. Ajtó és ablaknyilások négyszögüek. A tornácz- 
oszlop karcsú, kettős kapitéljüknek gömbös vagy bojtos alsó része van, de 
sok bennök a renaissance reminiscencia. A gerendákat nem díszítik. A vakolat
ból készült díszek közt nevezetes az olaj és a babér alkalmazása.

A két szoba berendezése teljesen egyforma, sarkos rendszerű. Az ajtó
val szemközti sarokban a két ablak közt van a sarokpad, előtte asztallal és 
székekkel; az ajtó mellett az udvari oldalon egy láda, a belső oldalon a fülke 
benyílója előtt az alul tűzhelylyel ellátott kemencze; a belső sarokban egy 
ágy, előtte két székkel, végében ruhásládával. A fülkében rendesen egy ágy 
áll, a falon fent a kendőszegen hímzett székely varrottasak díszítik a szobát. 
A kamrában zsákok, kosarak, ládák és hombárok állnak az eleség és a házi 
eszközök számára. A négy bábalakkal bemutatott jeleneteket a kiállítási kata
lógus igy írja le :

»A hátsó szobában nagy gonddal számol az alcsiki ember, hogy meg
mondhassa az előtte türelmetlenkedő ujfalusi menyecskének, miből kerülne ki 
egy takaros nyári konyhának a költsége. A ház körül futó tornáczon, épen 
az első szoba ablakánál, sudár termetű legény áll és ugyancsak csipkedi az 
ablakon kihajló leányzó arczát. Ezen a jeleneten ütközött meg a falunak 
egyik látogatója, mondván, hogy teljesen ellentétben áll a tornáczajtó fölött 
olvasható felírás értelmével. »Békesség a bémenőknek« — mondja az irás, és 
a bent levő leánynak nincsen békessége ; — »egészség a kimenőknek« — 
folytatja tovább az irás; — »pedig dehogy! beteg annak a búcsúzó szerelmes 
legénynek a szive !«

Az 1885-diki kiállítás szintén bemutatott egy csíki székely szobát, melynek 
leírását a főjelentés nyomán összehasonlítás czéljából a következőkben idézzük :
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»A székely szobában egy csikmegyei ház belseje van föltüntetve. Lát
ható benne a székelyek egyik legszebb dísze, az u. n. rúdravalók, kereszt
szemmel készített hímzések sajátságos elnevezéssel, minők kakastaréjos, tuli
pános, kisasszonyos, medvetalpos, cseremakkos stb. A régebbi időben határ
őrvidéki megye lévén, a hímzéseknél díszítésül igen gyakran a kétfejű sast 
is használták. Nagy szerepet játszik továbbá a festékes szőnyeg, a tulipános 
láda, az u. n. tálas korsókkal és tányérokkal. A szoba közepén fonással fog
lalkozó öregasszony ül, a leány mellette motollái, a férfi pedig hazatérve, 
valamit újságolni látszik.«

A telek többi részén a melléképületek vannak s csak az udvar 
közepe marad szabadon. A lakóházzal szemben külön kis épületet látunk, ez 
a nyári konyha a sütőkemenczével; ebben sütik télen-nyáron a kenyeret, 
nyáron azonkívül itt is főznek s a tűzhely e külön választása a lakóháztól 
— akár be nem olvadás, akár kitelepülés után jutott az oda — ismét eredeti 
székely jelleg. A nyári konyha mögött a hosszú búzatartó kast, majd ennek 
a végében a gémes kutat az itató válóval és az esővizgyüjtő hordóval látjuk. 
A telek hátsó részén keresztben áll a nagy és kifejlett székely csűr, közepén 
az elől nyitott szérűvel; a szérűtől balra van az istálló, egy ajtóval az udvarra, 
előtte nyári alvóhelyül szolgáló falpadkával; az istálló mellett a trágyatartó; 
a szérűtől jobbra van az odor, hol a szénát gyűjtik fel széles ajtótlan nyí
lással a szérű felé; ennek végében az árnyékalja a gazdasági eszközök szá
mára. A lakóház felőli oldalon az épület mögött a nyári zöldséges kert terül 
el, mögötte az óllal, melynek három helyisége közül a középső szekérszin, az 
innenső a rideg, a túlsó a hizó sertések ólja; az utóbbi kettő közfal által két- 
két helyiségre van osztva, melyek egymással ajtótlan nyílással közlekednek ; 
ez ólak ajtaja a szekérszin, etetője az udvar felől van.

XII. A hétfalusi (brassómegyei) csángó ház.

A falu 13. számú háza.

XXIII. és XXIV. tábla.

A csángók a székely földről részint a múlt században, részint régebben 
Moldvába és Bukovinába költözött magyarok, kik egyes községekben elszórva 
élnek Csikmegye déli határa és Bákó közt, továbbá délebbre is a Szeret völ
gyében Foksán körül; egy másik részük pedig a Romántól északra fekvő köz
ségekben telepedett le. Természetes, hogy ez az oláhságtól minden oldalról 
körülvett, sőt néhol velük keveredett magyarság lassankint fölveszi az oláh 
öltözetet, szokást, majd a nyelvet is. A Romántól északra lakók egy része 
visszatelepült Csikmegyébe, Gyimes-Felső-Lok, Gyimes-Közép-Lok és Gyimes- 
Bükk községbe s ezek képezik az u. n. gyimesi csángókat. A Szeréttől délre 
lakók közül az 1882-ben Somssich Pál elnöklete alatt megalakult csángó 
magyar egyesület kezdeményezésére az 1883. és 1886. évben történt betele-



8 8 5

pitéskor 1000-nél több család jött be Magyarországba, kiket részint az Alduná- 
nál Pancsova mellett Hertelendfalván, Nagy-Györgyfalván és Rádayfalván, részint 
Aradmegyében Gyorokon telepítettek le. Magyarországon a nem újabban 
bevándorlottak közül csakis a Brassómegyében levő Hétfalu lakosait nevezik 
csángóknak; ezeket nyelvük a keleti székelységbe sorozza, bár ez annak 
külön nyelvjárását képezi a csikgyergyói és a háromszéki nyelvjárás mellett.

Balassa Józsefnek »A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése« 
czímü munkája nyomán (Budapest, 1891. 96— 107. 1.) készített e rövid váz
lat eléggé tájékoztat immár a székelység oláhosodásnak indult töredékéről, 
melyet már az 1885-iki kiállítás is bemutatott, még pedig két szobában, egy
ben külön mutatván be a hétfalusiakat, a másikban külön az aldunaiakat. 
Ezekről Hericfi a főjelentésben a következő leírást nyújtotta:

»A hétfalusi csángó szoba a Brassó melletti u. n. Hétfaluban lakó 
csángókról szól. A szoba bútorzata, képek és ablakok tilóleveles piros és kék 
szövetekkel díszitvék; ugyanily szövetből vannak az ágynemüek is, melyek, 
mint vánkoshéjak, pokróczok (csergék), továbbá mint abroszok, vásznak, ken
dők, mind a szorgalmas asszonyok guzsalyáról, motollájáról és igen kezdet
leges osztovátájáról (szövőszék) kerülnek elő. Az alakok közül az öreg ebéd
utáni pihenőt tart nyugágyon heverészve, a fiatalabbik az erdőbe indul fát 
vágni, a leány pedig az asztal elszedésével van elfoglalva.

»Az aldunai csángó szoba falain felaggatva tarkáinak a szőttes kendők, 
a könyökös és lajbibunda. A kendőszegen czifra korsók lógnak, a padok 
gyapjúból font u. n. kígyóssal, a szék kis virágossal, az asztal szőtt abroszszal 
van leteritve; az ágy vánkosai különösen szépek. A bevándorolt csángók 
házi ipara szőnyeg és vászonszövésből, valamint hímzésből áll. A bútorzat 
hasonlít a magyar parasztok szobáihoz, csak a szoba falán alkalmazott rudakra 
terített czifra rúdteritők, törülközők és pokróczok ütnek el.«

Kiállításunk csak a hétfalusi csángókat mutatta be, de azokat teljesen, 
külön házban. E házat tisztán a kiállítási igazgatóság terveztette a brassói 
m. kir. államépitészeti hivatal által; magam sem azelőtt, sem azután nem 
jártam a csángók területén s igy a kiállított háznak csak leírására szorítkoz
hatott!, typus értékéről ethnografiai szempontból véleményt nem mondhatok.

A telket függélyes négyoldalú faoszlopok közé ékelt vízszintes deszkák
ból álló kerítés veszi körül s ebbe van beiktatva a két szárnyú, táblás, befelé 
nyíló deszkakapu s közvetetlen mellette a toroczkóihoz vagy kalotaszegihez 
teljesen hasonló kis ajtó. A telek egyik végében az utczára néző oromfallal 
helyezkedik e l ; alaprajza hármas beosztású; az első helyiség a tiszta szoba, 
2—2 ablakkal úgy az utczára, mint az udvarra; második helyisége a konyha, 
melyben a pitar nincs külön választva, egy ajtóval és egy ablakkal az udvarra, 
egy-egy ajtóval a két szomszédos helyiségbe; a hátsó (lakó) szobának mind
össze egy ablaka van az udvarra; a három helyiség egyforma széles, tornácza 
nincs, hanem csakis a konyha előtt van két oszlop által tartott élőkéje, mely
ről, minthogy a ház magas kőalapra van építve, előre és hátrafelé nehány 
lépcső vezet le az udvarba. Tetejét zsindely fedi cserépből, mely az élőkére 
is kiterjed, alakja csonkakontyos; az oromfalon a kontyos fedél csökevénye
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mintegy 1/3-ra. nyúlik le, mig a szoba magasságában 3—4 sor zsindelyből 
álló vizvető hajlik k i; a függélyes tér fallal van kitöltve vályogban készített 
domborműves felírással, két oldalt mellette szelelő ablaknyilással. A kémény 
oldalnyilásai háromszögletesek. A telken a lakóházon kívül még egy nyári 
konyha és elől elkerített kiskert látható.

Ez építkezés csaknem teljesen egyezik az aldunai csángókéval, a mint 
azt Meissner Alajosnak »Délmagyarországi csángó telepek« czímü czikkéből 
(A M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1891 : XXV. k. 277—278. 1. és 
XXX. sz. t.) ismerjük, de ez utóbbiak csak két helyiségből állók s végig tor- 
náczosák; mindkettő pedig tisztán a német telepesek német építkezésének

XXITI. H
étfalusi (brassóm
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8 8 7

utánzata, a mint arra már Meissner is rámutat előbb emiitett helyen közölt 
czikkében.

Az első szoba berendezése sarkos rendszerű ; az utcza és udvar közti 
sarokban van a lócza, közte az asztallal és székekkel, fölötte fogassal; a 
másik sarokban az ágy, előtte székekkel, végében egy kanapéval; az ajtó

melletti egyik sarokban edényszekrény van, a másikat a székely cserépkályha 
foglalja el. A hátsó szobában, mely inkább kamara jellegű, egy asztal, két 
lócza, nehány szék és az osztováta áll. A konyhában a kemencze, nehány 
láda, vizespad stb. áll. A bemutatott alakok koszorút fonó hétfalusi leányok.
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B )  Nemzetiségeink házai.

Magyarország lakosságának 52°/o-a nemzetiségeinkre jut. Ezek a néme
tek (1,988.589), a szlávok (3,026.082), az oláhok (2,589.066) és a czigányok 
(280.000).

A németek szétszórtan laknak hazánkban; a Dunántúl egy-egy csoportjuk 
van Tolna-Baranyában, a Bakonyban és Sopron-Mosonban; az északi felvi
dék németségének főrésze ugyan a szepesi szász, de nyelve s ethnosának 
ősisége szerint kiválik a nyitrai és abauj-tornai; Erdélyben a szászság kép
viseli őket három szigetben Besztercze, Brassó és Szeben vidékén; a Tiszán
túl Délmagyarországban pedig a sváb telepesek képeznek külön csoportokat. 
Ezekből bemutatjuk a nyitrait, a metzenzéfit, a szebenit és a torontálit, össze
sen négy házban.

A szlávság hazánkban északi és déli szlávságra oszlik; az északiak két 
főcsoportját a tót és ruthén képviseli, amazt a kiállításon Sáros, emezt Beregh 
vármegye mutatta be. Déli szlávjaink legkeletibb tagja a bolgár, azután követ
kezik a szerb, melynek felekezet és eredet szerint egy szerb (gör. kath.) és 
egy bunyevácz-sokacz (róm. kath.) árnyalata van, továbbá a horvát s végül 
a vend az ország délnyugoti végén; falunkban a bolgárt Temesmegye, a szer- 
bet Torontál, a sokaczot Bács-Bodrogh, a vendet Vasmegye mutatta b e ; a 
horvátok külön bemutatására azért nem volt szükség, mert arról Horvát
ország a maga pavillonjában bőven gondoskodott.

Az oláhságot Hunyad és Krassó-Szörény mutatják be, a czigányok 
méltó bemutatásáról pedig József főherczeg gondosodott.

a )  N é m e t  h á z a k .

XIII. A handlovai (nyitramegyei) krickerhäuer ház.

A falu 17. számú háza.

XXV. és XXVI. tábla.

A magyarországi németségnek kétségtelenül egyik legérdekesebb cso
portját a krickerhäuerek képezik; ezek utolsó és pusztuló maradékai egy egy
kor sokkal elterjedtebb német törzsnek, mely ma Nyitra-, Bars- és Turócz- 
megyének 3 városkáját és 31 faluját lakja, három nagyobb csoportban s több 
kisebb szigetben a tótság közepette. Nyelvük szerint a szepesi németekkel 
egyeznek s történeti adatok szerint valószínűleg Csehország északi részéből 
szakadtak ide, de ez már igen régen történhetett, mert a XIV. századból már 
okmányi nyomukra akadunk. A férfiak házaló kereskedők, a nők végzik a
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házi munkát, művelik a földet s marha híján maguk húzzák az ekét; a 
krickerhäuerek átalában igen szerények, erkölcsösek, tisztességtudók, szorgal
masok; sok hal meg köztük úgy, hogy egész életében húst nem eszik. De 
szegénységük, más elemek közti elszigeteltségök és anyanyelvöknek az iskolá
ban és egyházban való teljes elhanyagolása következtében a műveltség ala
csony fokán állanak. Ez adatokat, melyeket dr. Schwicker J. H. »Die Deut
schen in Ungarn und Siebenbürgen« könyve nyomán állítottunk össze (Wien, 
1881. 252—259.) kiegészíthetjük dr. Schröer C. J. nagyszorgalmú kutatásaival, 
melyek eredményeit Bécsben már 1858—1864-ig közölte, s ezekből legott 
kitűnik e néptöredéknek rendkívüli érdekessége. A régi erdőirtó németek iva
dékai ezek (innen a »häuer« név), főfészkük pedig Handlova, vagyis Krickerhäu 
(melyet egy Gykher vagy Kriker nevű ember alapított 1364-ben). A kis nép
törzs érdekessége vezette az osztrákokat akkor, mikor az 1873-diki világkiálli- 
láson a krickerhäuerek egyik fészkéből, a nyitramegyei Gajdéiból egy teljesen 
berendezett német házat mutattak be, melyből reánk mindösze is annak 
kitűnő leírása maradt meg dr. Schröer C. J. tollából »Ein Haus und seine Bewoh
ner aus Geidel (Gajdéi)« czimen (Pressburg, 1873.) Ennek a füzetkének gon
dos tanulmányozása vezetett engem is arra, hogy egy házban a krickerhäuerek 
bemutatását is ajánljam, s nem akarván ismétlésbe esni, de másrészt súlyt 
helyezvén arra, hogy a krickerhäuereket épen főfészkükből, Krickerhäubol 
mutassuk be, közvetetlenül magát a handlovai házat jelöltem ki.

Ez alapon mentem el Handlovába s gyűjtöttem össze a krickerhäuok 
ottani építkezésének részleteit. Utam Privigyéről Gajdélén keresztül vezetett 
Handlovára; s már ez útban meggyőződtem e németség ősies torzsökös 
voltáról; Gaj délén máig épségben maradt meg a vérbeli (családi) rokonsággal 
összefüggő földközösség, az u. n. »Freundschaftswiese« szervezetben, a mint 
arról »A földközösség Magyarországon« czímü czikkemben (Ethnografia 1895. 
55—64. 1.) be is számoltam; Handlován pedig magát a házközösséget 
találtam meg. A handlovai ház kiállításunk legfejlettebb házalakja egyébként 
is ; ez az egyetlen emeletes ház. Aggódtam a miatt is, hogy talán Handlován 
már a tót hatás sok ősiséget elmosott, de a mint értesültem, hogy a község 
3506 lakója közül 3392 német s csak 96 tót (magyar 8, egyéb 10) s hogy 
Handlova e német lakossága annyira német, hogy még csak tótul sem tud, 
ez az aggodalmam is eloszlott. A nép egyébként inkább mesterember, mint 
földmíves; állandó mesterségük ugyan nincsen, de jó kőmívesek s minden 
mesterségben elég ügyesek. A tótok Handrbulczoknak is nevezik őket, ép úgy, 
mint a nagy-prónaiakat hétesz-eknek (hörst’es). A krickerhäu nevet ugyan 
ismerik, de történeti eredetéről mit sem tudnak, a Handlova nevet azonban a 
község első (mondabeli) megalapítójától Hanstól származtatják.

A handlovai ház kiállítási falunk legfejlettebb alakja, annak egyetlen 
emeletes háza s egész beosztása teljesen a házközösség szervezetének felel 
meg. A melléképülettel L alakban van összeépítve s igy a lakóház mint mellék- 
épülete tiszta faház, noha ma már teljesen ugyanazon rendszerben kőből is 
építik házukat; nézetképünk csak a lakóházat mutatja be, alaprajzunkban 
azonban a melléképületek s a háttérben az emelet alaprajza is fel van tüntetve.
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A lakóház földszintjének alaprajza tulajdonképen a hármas beosztás 
rendszerén alapul. Az első helyiség vagy tágas szoba, a házközösségben élő 
két családnak nappali szobája, két-két ablaka van, úgy az udvarra, mint az 
utczára. A második helyiség a pitaros konyha; a pitarból lépcső vezet fel az 
emeleti részekbe. A következő harmadik helyiség egy közfal által két helyi

ségre van osztva; mindkettő kamra; az egyikben a háztartáshoz, a másikban 
a gazdasághoz szükséges közös eszközök és szerszámok vannak; mindegyik 
helyiségnek külön ajtaja van a konyhába, \ illetőleg a pitarba s az ajtóval 
szemben külön egy-egy ablaka nem az udvarra, hanem a telekre. A föld
szintet tehát csakis azon helyiségek foglalják el, melyeket a házközösségben

XXV. H
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élő családok közösen együtt használnak és azokat csakis nappal veszik 
igénybe.

A házközösségben élő családoknak azonban a közösön kívül magán
vagyonuk és magánlakosztályuk is van s a magánélet és magánvagyon meg
őrzésére, elkülönítésére szolgál az emelet. Beosztása ismét a hármas rend

szeren alapul, de a közösségből származó követelmények nagyobb tagozódást 
kívánnak. A középső helyiség a konyha szerepét teljesen elvesztve, tisztán 
pitarrá alakul, melyből mindegyik oldalon 2—2 ajtó nyílik, mert az emeleten 
a földszintinek megfelelő szoba közfal által szintén két szobára van osztva, 
mindegyiknek lévén egy-egy ablaka az utczára s egy-egy ajtaja a pitarra; e két
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helyiség a házközösségben élő két család háló helyisége. Az udvari helyiség 
hasonlókép két részre osztott, ezeknek is meg van a maguk külön ablakuk 
a telekre s ajtajuk a pitvarba, s ezek képezik a közösségben élő két család 
magánkamráját.

Az ily beosztású lakóház tiszta faház; a földszintet bevakolják kívülről is 
és fehérre meszelik, az emeleten azonban e gerendák (boronák) vakolatnélkü
liek ; az ablakok a földszinten nagyobbak, az emeleten kisebbek; az emeleten, 
hol csak az éjszakát töltik, kevesebb a szükség a világosságra. Hogy a föld
szinti pitar és konyha elég világos legyen, az ajtó feletti részt, annak széles
ségében beüvegezik. Tornácza a földszintnek nincs, nem is kell, mert az 
emelet tornácza elég széles ereszt képez. Az emelet tornácza oszlopos, az 
oszlopok közt deszkázott (úgy 1 m. magasságig); néha a tornácz még a ház 
oromfala elé is kiterjed. A ház fedele oromzatos nyeregtető, tehát tiszta német 
alak ; a csúcsfal függélyesen bedeszkázva, a deszkában egy kereszt, mellette 
jobbról-balról egy-egy s z í v  kivágva; úgy az emelet szobamagasságában, mint 
az emelet és földszint közt, kétsor zsindelyből képezett kiugró vizvető védi az 
ablakokat az eső ellen. A fedelet egyébként létrás zsúp fedi, melyet a gerin
czen lécz szőrit le. Kéménye négy deszkából összeszögezett, feltűnően hosszú 
négyoldalú cső, kajlán rácsapott fedélkével.

A házhoz van hozzáépítve derékszög alatt a gazdasági melléképület; 
ennek három helyisége közül az első az istálló egy ajtóval és két ablakkal 
az udvarra, egy ablakkal a telekre ; ez ablakok azonban inkább csak lukak 
s az istállóban a három ablak mellett sem sok a világosság. A második helyi
ség elől az udvar felől teljesen nyitott, a telek felől azonban széles ajtóval 
elzárt szérű; a harmadik helyiség a szénagyüjtő, ennek csak a szérű felől van 
egy nagy ajtótlan nyílása, melyen keresztül a szénát ki vagy be lehet adni. 
Az udvarnak a házzal szemköztes sarkában van a kerekes kút, nyilvános jele 
annak, hogy a magyar népet elhagytuk.

A telket kerítés veszi körül; ez majd ízlésesen fonott mogyoróvesszőből, 
majd kőrakásból áll, melynek tetejére rozsét dobnak. A kerítés és a ház közé 
van beékelve egy régi magyar ismerősünk, a székely kapu, mely nemcsak itt 
Handlován, hanem már Privigyétől kezdve idáig is, meg aztán egész Turócz- 
ban is el van terjedve. A székely kapunak azonban itt csak vázát kapjuk, 
az oszlopok és gerendák kopaszok, lemaradt róluk a díszítés, mely a székely 
kaput oly fenségessé teszi, s lemaradt a galambbúg is, mely annak életet ad; 
a kis ajtó fölötti ablaktér be van deszkázva s a patkós ivek helyét egyenes 
kötőfák foglalják el.

A berendezés természetesen szintén megfelel a házközösség szellemének; 
az ajtó melletti sarokban van a kemencze, mely fűtő, sütő és főzőhelyül egy
aránt szolgál; a többi három falat pad veszi körül, a két utczai sarokban egy- 
egy asztallal előtte nehány székkel; mindegyik családnak megvan a maga 
asztala. Az utcza felé néző falon az ablak fölött hosszú fogason kancsók és 
poharak lógnak, a fölötte levő tálasban tálak és tányérok tarkáiknak. Az egyik 
fal mellett nagy álló óra mutatja az időt.

A konyha itt hideg konyha, csakis a szoba felőli oldalán van agyag
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padkája, fölötte a szoba kemenczéjének fűtő nyílásával; itt csak akkor heví
tenek, ha kenyeret sütnek. A konyha egyébként itt inkább csak az edény 
elmosására s hasonló czélokra szolgál. A kamarákban ládák, zsákok, hordók, 
hombárok állanak úgy az emeleten, mint a földszinten, ott áll a piros káposzta 
hordóban deszkával s egy kővel lenyomva, a mi handlovai házból el nem 
maradhat, ott függ a pálinkaláncz, mert a rozspálinkát a handlovaiak még 
izzólánczczal főzik, a divatból ma már félig kiment fatányérok (fressbretla) és 
fakanalak (schnabelhölzla) stb. A hálókamrák berendezése ismét teljesen egy
szerű ; mindegyik szobában a sarokban egy ágy s ezenkívül a falak mellett 
2—3 láda van; még csak szék sincs bennük, a mi mutatja, hogy ide tényleg 
csak hálni járnak.

A mily érdekes maga a krickehäuer és ház, ép oly érdektelen és keveset 
mutató viselete, ruházkodása; és ez adja okát annak, hogy Nyitra vármegye 
a népviseletek bemutatásánál inkább a megye változatos, kiválóan díszes, más 
viseletéire volt figyelemmel. A báránybőr mentéjü legény Csácsóról való, 
pajtása Vörösvárról. A pántlikás hajfonatú leány koloni, a kaczkiás menyecske 
karkóczi származású.

XIV. A metzenzéfi (abaúj-tornamegyei) német ház.

A falu 15. számú háza.

XXVII. és XXVIII. tábla.

A felsőmagyarországi bányavárosokhoz a szepességi Iglón kívül az úgy 
nevezett »gründner« falvak is tartoznak, névleg Schmölnitz, Stosz, Schwedler, 
Einsiedel, Göllnitz, Wagendrüssel. A »gründe«-ket különben »Zipser Unter- 
land«-nak is nevezik s bár a középkorban »terra opidorum montanorum comi
tatus Scepusiensis« néven szerepelnek, mégis mindenkor külön területi egy
ségnek tekintették. Nyelv szerint a gründnerek szintén a Szepósséghez tartoznak, 
bár nekik is vannak megkülönböztető és jellemző sajátságaik. A gründnerekkel 
függ össze nyelvileg Dobsina és Felső- és Alsó-Metzenzéf. Ezek megtelepe
dése a jászói prépostság területén a XIV. században történt s legrégibb 
okmányi nyomuk az az engedély; melyet Pál jászói prépost 1376-ban adott a 
metzenzéfieknek három zúzómű felállítására; 1399-ben pedig Zsigmond király 
megengedte, hogy úgy a metzenzéfiek és jászóiak, mint a gölnicziek és szomol- 
nokiak a Fekete-erdőt használhatják. (Lásd Schwicker és Schröer).

A két Metzenzéf hazánk egyik legérdekesebb németsége ; összes lakos
ságuk 3756 lélekből áll, melyből 3221 német, 206 magyar és 249 tót. 
A németség, mely magát mántának nevezi s melyet a szomszéd abauj-tornai 
magyarság svábnak hiv, mindössze csak 30 egymásba házasodott családból 
á ll; a házasságkötésnél főtörekvésük az, hogy a gazdag férfi szegény lányt, 
a szegény férfi gazdag lányt vegyen nőül, igy kívánják megoldani a leg
nagyobb társadalmi kérdést, kiegyenliteni a vagyoni különbségekből származó
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ellentéteket, megakadályozni az elszegényedést és családok pusztulását; persze, 
hogy ez lehetséges, ennek egyszerű oka, a családoknak egymásba való háza- 
sodása, mely körülménynél fogva a »vagyon mégis mindig a családban 
marad«. Az utóbbi években nagy számmal vándorolnak ki Amerikába; egy 
Kunt nevű mánia asztalossegéd pedig úgy felvergődött Clevelandban, hogy

ma 400 metzenzéfit alkalmaz gyárában. Nyelvileg az ő saját állításuk szerint 
különbség van az alsó- és felső-metzenzéfi közt s a mántát a szepesi nem 
érti meg, de tudnak a szepesi német nyelven is beszélni s talán ezért tartják 
őket nyelvileg szepesieknek.

Tény az, hogy a szepesi és mánta ház sokban különbözött egymástól,

XXVII. M
etzenzéfi (abauj-tornam

egyei) ném
et ház.
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s igy nemcsak nyelvi különbségről van szó. Weber Samu »Lakás és bútorzat 
a szepesi szászoknál« czímü dolgozatában (Ethnografia 286—288. lapokon) 
a szepesi házról ezeket Írja :

»Midőn a szászok, kivált II. Géza után, a Szepességben a Poprád és 
Hernád völgyében letelepültek, ott többnyire rengeteg erdőket találtak, melyeket

előbb irtani kellett. Az irtások közepette, melyek részben még most is a volt 
erdő nevét viselik, támadtak az egyes helységek faházai. Ezen faházak ki
pusztulása után szilárd anyagból, kőből és téglából építették lakóhelyeiket. 
Két nagy házsor között kisebb, rendesen faházikók épültek, az előbbiekben a 
tulajdonképeni polgárok, az utóbbiakban a munkások laktak. Ezen nagy és
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kis házak lakói körülbelül olyan viszonyban állottak, mint a földesúr az alatt
valóhoz (Lásd Weber Samu »Nagy és kis házak« czímü czikkét a Századokban 
1882. 324. 1.) A városok felosztásának ezen nyomai még most is látszanak, 
p. o. Szepes-Bélán, Felkán, Matheóczon. Más városokban ellenben a középen 
felépült faházikókat már lehordták s csak a nagy házak maradtak fenn az 
utcza rendes sorában. A házak többnyire emeletesek valának. Az utczára 
nyíló földszinti előtér kis ablakokkal volt ellátva és kamarának szolgált, az 
ezen emelkedő kis emeletes tér inkább csak szűk részeket, mintsem ablakokat 
mutatott és szintén csak raktárnak tekintették. A nagyobb házak utczára csar
nokkal voltak kibővítve . . .  A ház ezen előrésze után következett a középső 
része. Itt rendesen üst volt elhelyezve, melyben a pálinkát főzték . . .  A ház 
hátulsó része, melynek ablakai az udvarra néztek, a tulajdonképeni lakó
szobából állott. Az ősök azért lakták a ház hátsó részét, hogy az udvarban 
elhelyezett istállókat a házi állatokkal és a gazdászati munkálatokat figyelem
mel kisérhessék.«

Ezekből a jellegekből Metzenzéfen egyet sem találunk meg. A házak 
átalában két alakot mutatnak, egy újat és egy régit; a régi borona ház, 
külsőleg teljesen a toroczkóinak mása, a mennyiben a fal alsó fele, az ablakok 
félmagasságáig bevakolt s fedele is kontyos; az új a modern ház lényegileg 
— tehát alaprajzát (pedig ez ebben az esetben igen sajátságos) és berende
zését tekintve — teljesen egyezik a boronaházakéval, csakhogy téglából, kőből 
épült s fedele oromzatos nyeregtető.

A telket magas kőfal veszi körül, melyet felül két sor zsindely véd 
mindenik oldalon az időjárás ellen. Ebbe van beépítve a nagy, kétszárnyu 
kapu, melynek felső része rendesen arabeszkesen áttört. A fal közvetetlenül az 
épülethez csatlakozik, melynek oromfala az utczára tekint. A ház alaprajza a 
hármas beosztású alapon fejlődött ki. Első helyisége a szoba, melyet egy 
közfal két részre oszt, magára a lakószobára és a hálófülkére; e beosztás hű 
másolata annak, melyet a csíki székely háznál bemutattunk s melyet a bakonyi 
(veszprémmegyei) németségnél is felemlítettünk; a közfalon ajtó vezet a lakó
szobából a hálófülkébe; a közfal azonban csak a kemenczéig terjed, onnan 
kezdve maga a kemencze képez határt, mely megoldás lehetővé teszi, hogy 
mindkét helyiséget ugyanazon kemencze egyszerre kifűtheti; a hálófülkének 
egy ablaka van az utczára, a lakószobának kettő az utczára, kettő az udvarra. 
A második helyiség tágnyilású közfal által pitarra és konyhára oszlik, mely 
ismét teljesen egyező a toroczkói alakkal; a pitarnak ugyanis van menyezete, 
a konyhának nincs, hanem fölötte terül a padlás — a kalotaszegi füstház — 
s ott terjed el a füst; bizonyos szempontból azonban ez mégis fejlettebb 
alak, mert egyrészt a fedél egy része úgy van megszerkesztve, hogy, ha 
nagyon nagy a füst, a gazdasszony azt egy zsineggel kinyithatja, vagyis a 
fedélnek szellentyűje van ; másrészt pedig a konyha felett középen a tető 
gerinczén hagynak füstlyukat, melyet a fedélen kívülről is. fel lehet ismerni, 
mert a füstlyukat mindegyik oldalon két sor zsindelyből álló nyeregtetőcske 
födi. A pitarból egy lépcsőn a padlásra juthatunk; a pitarnak van ajtaja az 
udvarra s van a lakószobába is. A harmadik helyiség közfal által ismét két
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egyenlő részre van osztva, ezek azonban csak a pitarral, illetőleg konyhával 
vannak külön-külön ajtóval összekötve, egymással nem s igy mása a handlovai 
ház megfelelő helyisége beosztásának. A mellső helyiség, melynek két ablaka 
van az udvarra s melynek ajtaja a pitarra nyílik, »kis konyha« takaréktűz
hely ly el ; itt készítik az ebédet, mig a nagy konyha csakis kenyérsütésre való. 
A hátsó helyiség, melynek ajtaja a konyhába nyílik s egy ablaka az ajtóval 
szemközt a telekre tekint, a kamara. A telken mindössze egy melléképület 
van, a már jól ismert hármas csűr, középütt az elől nyitott szérűvel, egyik 
oldalán istállóval, másik oldalán kamrával; e két utóbbi helyiségnek egy-egy 
ajtaja és ablaka van az utczára.

A ház fedele, mint már említettük, oromzatos nyeregtető ; az egykori 
kontyos tetőnek csökevényei azonban megmaradtak az oromfal csúcsának 
kicsiny sátoros előnyomulásában és a 2—3 sor zsindelyből álló vizvetőben, 
mely a szoba magasságában van elhelyezve. A csúcsfal felső része függé
lyesen deszkázott alsó részén a lakószoba és hálófülke három ablaka látható.

A mily typikus a ház, épen olyan berendezése is. A lakószoba berende
zése sarkos rendszerű; az ajtó mellett egyik oldalon a kemencze van, mely
a konyhából fűthető; a közfalon függ a kanalas-tálas szekrény, meg az óra ;
a másik két falat végig pad veszi körül, a sarokban asztallal, ez előtt két-
három székkel; pad veszi körül a kemenczét i s ; a sarokban saroktéka függ, 
melyben iratokat, könyveket stb. tartanak ; a padok felett a falat kanosokkal 
megrakott fogasok és szent képek díszítik. A hálófülke bútorzatát egymás 
végébe helyezett két ágy, egy ruharúd és egy ruhafogas képezi. A kony
hának a szoba melletti sarkában van a kenyérsütő kemencze s előtte a szoba 
cserépkályhájának fűtőnyilása ; a falakat köröskörül felaggatott tálak ékítik.

A bemutatott bábok a kiállítási katalógus szerint a következő jelenetet 
ábrázolják : »A ház asszonya tisztes matróna, aranypárta a fején, fényes a 
felső kabátja, selyem a köténye és brokát a szoknyája. Egész öröme két fel
nőtt gyermekében van. A legényfiú Bocskay huszáröltönyben van, termetes, 
daliás alak. Lefényképeztette magát. Az anyja most bírálja meg nagy kedvteléssel a 
kezében levő fénykép és 1az eredeti összevetésével a felvétel sikerét.«

XV. A szebenmegyei szász ház. 4

A falu 14. számú háza.

XXIX. és XXX. tábla. j
Mikor Szebenmegye elhatározta, hogy a kiállítási néprajzi faluban szász 

házat épit, egyben arra is törekedett, hogy feladatát a legideálisabban oldja 
meg. Beutazván Nagy-Szeben környékét, Schellenberket, Talmácsot, Kis- és 
Nagy-Disznódot és Dolmányt, összegyűjtöttem a részleteket, melyek alapján 
a házat a szebenmegyei helyi bizottság megépíttette és berendeztette. Szeben- 
vármegye azonban ezzel nem érte be, azt kívánta, hogy a ki a szász házat
M a t l k k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V . 57
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meglátogatja, ne csak lássa, de meg is ismerje; megbízta tehát Schuller 
Gusztávot, a nagyszebeni ág. evang. főreáliskolának a néprajz terén oly jól 
ismert tanárát, hogy egy rövid művelődéstörténeti rajzban mutassa be az 
erdélyrészi szász parasztudvart és lakóit. A könyvecske e czímen meg is jelent 
(Nagy-Szeben 1896.) s a szebenmegyei házban kapható volt. E könyvecske

a szász parasztudvart oly jól leírja, hogy annál jobbat és teljesebbet magam 
sem adhatok; Schuller erre az egy házra teljesen elvégezte azt a feladatot, 
mely e dolgozat keretében az én feladatomat képezi mind a huszonöt házra 
nézve s igy itt elég az ő leírását közölnöm idézett könyvecskéjéből, végezetül 
kiegészítvén ezt még azzal, a mit külön felemliteni szükségesnek tartok.
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»Magyarország erdélyi részeiben máig is teljes erőben élő erdélyrészi 
szász népnek ősei mint békés, munkára edzett parasztok vették birtokukba 
azt a földet, melyet nekik II. Géza magyar király rendelt. Hogy ez melyik 
évben történt, eddigelé megállapítható nem volt. Csak annyi bizonyos, hogy 
őket ez a király, a kinek uralkodása 1141-től 1161-ig terjed, az országba hívta

és hogy csoportonkint telepedtek le, úgy, hogy egy bizonyos számú család 
vagy nemzetség egy falut alapított. A legújabb erdélyrészi szász történelmi és 
nyelvkutatásnak sikerült kiderítenie, hogy ama bevándorlók német hazája a 
rajnai frank föld volt, Trier, Obervvesel, Düsseldorf és Aachen közt, még 
pedig Luxemburgot és Német-Lotharingiát is ide értve.
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»Egészen eltérőleg a merőben tömör építkezést föltüntető frizországí 
szász parasztháztól, mely éjszaknyugoti Németországot — hozzávetőleg az 
Alsó-Rajna, Alsó-Odera és Jütland félsziget körülzárta területet — uralja és 
azzal tűnik ki, hogy a tulajdonképeni lakóház valamennyi gazdasági épülettel, 
istállókkal, néha még a kúttal is egy fedél alatt áll: az erdélyrészi szász 
parasztház, teljesen elkülönítve a többrendbeli gazdasági épülettől, tisztára 
magán viseli a középrajnamenti frank építési mód jellegét, a mely a VIII. és 
IX. évszáz óta déli Németországból kiindulva — középső Németország területét 
egyre tágabb vonalakban bejárva — északkelet felé a Visztulán át a Mem- 
melig és a XIII. és XIV. évszázban mélyen Lengyel- és Magyarországig nyomul.

»A szász parasztház keskeny oldala a födélcsúcscsal az utcza felé néz. 
E födélcsúcsokon gyakran föliratok vannak, a melyekben a szász parasztházak 
belső élete híven tükröződik vissza, a mennyiben azokban az építők és lakók 
alaphangulata nyilvánul, mint például a következőkben:

Sok irigyem lesz már mostan, 
Itt van a kő, egyék meg h á t! 
Nem jő férfi a faluban :
Ki irigyet soha sem lát.

*
Minden gondolatod 
Szól földi kincseknek,
S ha egyszer megkapod, 
Lefekszel, kivisznek.

Saját ház és saját tűzhely, 
Kincs, arany nem ér föl ezzel. 

*
Hogyha ipám sok pénzt ad, 
Tégla födi házamat.

*

Isteni áldás, kegyelem,
Nincsen e nélkül semmi sem.

»A ház utczai homlokzatán van a magas kőkapu, a gabonával megrakott 
szekerén hazatérő parasztnak diadalkapuja. Ezen kapu és a lakóház között 
rendesen egy külön ajtó vezet a házőrző eb, tyúkok és kacsák lakta udvarra, 
a melyen a háznak hosszú oldala a bejárattal áll. Mivel a pincze majdnem 
kivétel nélkül erősen kiemelkedik a földből, előbb egy lépcső vezet egy födött 
folyosóhoz, vagy pedig egy kis födött előépitményhez, a melyből a pitvarba, 
vagyis a tűzhelyhez lépünk, melyet a szász paraszt röviden háznak nevez. 
Lehet, hogy ez az elnevezés még mélyen az ősgermán ház korába nyúl vissza, 
a mely eredetileg bizonyára csak ezen egyetlen, a tűzhely szentelt lángjának 
szánt helyiségből állott s a mely csak későbben az emelkedő műveltség és 
az azzal járó kényelemvágy folytán egyéb szükséges helyiségekkel bővült. 
Ebből a helyiségből, mely ma a pitvar egy nemévé vált s a melyből lépcső 
vagy létra vezet a padlásra, hol rendesen gabonát, legtöbbször törökbuzát 
tartanak, az utcza felé a majdnem négyszögü szobába lehet jutni, az udvar 
felé pedig a hátulsó szobába«.

Itt közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy a Schuller által említett elő- 
épitmény oly erősen fejlődik ki, hogy azt már messziről a fedélről is meg 
lehet ismerni, mert fedele, mely szintén a ház tetőgerinczéből indul ki, hatal
masan emelkedik a ház fedele felé s úgy nyúlik le az előépitmény külső faláig; 
meg kell jegyeznem továbbá azt is, hogy a pitar megnyujtatván, belső vége 
ma már a kenyérsütő kemencze helyéül szolgál, melynek karcsú kéménye

imtYM
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tehát szintén nem a háznak, hanem az előépitménynek fedelén tör keresztül 
és nyúlik a magasba; e két jelleget külön felemlítenem azért kellett, mert 
ezek a szász házat kiválóan jellemzik.

»A berendezés tárgyai — folytatja Schuller — nem számosak s ritkán 
haladják meg a szükség követelményeit. Egyik sarkában a nagy szobának, a 
mely két ablakával az utcza felé, kettővel pedig az udvar felé néz, áll a családi 
asztal, körülötte a két fal mentén ládaülések, a melyek, miként a többi bútor
darabok, székek, ruhás ládák és almáriumok, rózsákkal és tulipántokkal, talán 
keleti befolyásnak engedve, tarkára festvék. (A berendezés tehát úgy a nagy 
szobában, mint a hátsóban, mit előre jeleztünk, sarkos rendszerű.) Ámde a 
szász paraszt büszkesége a menyezetes ágy, melyen párna párnán fekszik föl 
a menyezetig. A hozzávaló vászon maga fonta fonalból készült, a párnák 
behuzatai — a melyek, mint a gyermekek hozományának fontos részei hasz
nálatban nincsenek — valamint a takarók is hagyományos, különös növények, 
vagy egyéb alakok motívumai szerint vörös vagy sárga pamutfonallal vannak 
kivarrva. Fent a falakon hosszú rámák vannak, a melyeken agyagból vagy 
ónból való korsók függenek, mig a párkányon cserép vagy óntányérok, meg 
tálak tarka rendben föl vannak állítva. Ezek az edények azonban, a melyek 
részben a múlt évszázból származnak s nemzedékről-nemzedékre szállanak, 
csak különös alkalmakkor, teszem, keresztelői vagy lakodalmi torra kerülnek 
elő. A sarokban a pitvar felé van a magas, szekrényszerü Luther-kályha zo- 
mánczozott cserépből, mely stilizált virágokat mutat, rendszerint kék hagyma
mintát fehér alapon; de vannak régibb időkből való zöld kályhák is. A kályha, 
melyhez egy pléhkemencze van alkalmazva, egy vízszintesen fektetett téglákból 
készült, nagyobbára faragott falábakon nyugvó alépítményen áll, a mely 
annyira kinyúlik, hogy rajta kényelmesen ülni lehet. Egy tükrön kívül — mely 
vasárnaponkint az anyának és leányának hűségesen megmondja, vájjon a fejre 
való kendő a kösöntyűkkel, vagy pedig a fejrevaló a szalagok szinpompájával 
jól áll-e — a falakat még nehány kép díszíti, legtöbbnyire az uralkodó család 
vagy Luther és Melanchton képei és oly községekben, a hol nőegyesület is 
van szervezve, az egyesületnek keretbe foglalt alapszabályai. E szobában rend
szerint egy schvvarzvvaldi óra is van, de ez ritkán jár jól, gyakran egyátalá- 
ban sehogy.

»A hátsó kisebb szoba, a melyhez gyakran még egy kamara, a »sza- 
lonnás kamara« járul, rendszerint téglalapalaku és kevesebb, de hasonló bútorral 
van felszerelve, mint az első szoba. Tulajdonképen hármas jelentősége van. 
Először is udvari fekvésével — a ház hátsó keskeny oldalán rendszerint két- 
két ablakkal, a hosszú oldalon egy ablakkal (vagy a nélkül is) — arra ké
pesíti a parasztot, hogy az egész udvart s mindazt, a mi rajta történik, át
tekinthesse. Továbbá az ifjú házasok, ha külön háztartásuk nincsen, ebben a 
szobában laknak vagy pedig az »öregek« húzódnak oda, ha nehéz munkára 
nem alkalmasak s ekkor a »fiatalok« az első szobát foglalják el. Ez a szokás 
teljesen megfelel annak, a mely oly németországi parasztházaknál dívik, a hol 
a frank építési mód járja. Ott ugyanis a háztól rendesen elkülönítve, de a 
kapu aljával összeköttetésben van az »auszüglervvohnung«, melybe a szülők,
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mint életfogytiglan kikötött lakásba hurczolkodnak, ha a gazdaság vezetésétől 
»visszavonulnak«.

Itt ismét meg kell jegyeznem azt, hogy az, a mit Schuller csak mint 
»szalonnás kamrá«-t említ fel, nem más, mint az a fülke, melyet már a 
veszprémi, a metzenzéfi németségnél és a székelységnél is ismertettünk, 
hogy az a szászoknál nemcsak szalonnás kamrául, hanem hálófülkéül is szol
gál, berendezése is — mely Schellenberkről származik s ott is konstatáltatott, 
a metzenzéfivel teljesen egyezik.

»Ha a lakóházból újra az udvarra lépünk, akkor a kapuval szemben 
gémes kút mögött a paraszt kincsestárát, a ma majdnem átalában kőből 
épített, cseréppel födött tágas szérűt látjuk, melyet rendesen egy csomó éhes 
veréb repdes körül. Az udvari kapu és szérű mögötti kert felé vezető kijárás 
kapuja jómódú gazdáknál vasbádogból való lemezekkel van födve. A gazdasági 
szekerek, szánok és szántószerszámok rendesen a félszerben vagy külön pajtá
ban állanak, a hol a többi holmit is őrzik, a mire a parasztnak házatája jó
karban tartására szüksége van. Az istállók — az előttük felhalmozott és erős 
gerendafákkal körülvett trágyadombbal — mint külön építmény a lakóház mellé 
vagy a szérűhöz vannak építve. A szomszédudvart elválasztó palánk mellett 
áll a kukoriczás kosár, a disznóól és a sütőház, bortermő vidéken a pajta a 
borsajtóval.«

Eddig terjed Schuller könyvecskéjében a ház berendezésének leírása, mely, 
mint látjuk, tökéletesen megfelel annak, melyet a kiállításon bemutattunk. Kiegé
szítésül még csak a bemutatott viseletekről kell idéznem a kiállítási katalógust:

»Legcsinosabb a szebenvármegyei népviseletek közül a schellenbergi, a 
talmácsi és a dolmányi. Ezekről ad számot az elhelyezett bábalakok öltözéke. 
A jelenet értelme a következő: Az ablak mellett álló öreg, a ház ura, barát
ságos kézszoritással fogadja a családba leendő vejét. Az asztal mellett ülő 
öregasszony jótanácsokkal tartja menyasszony-leányát ; a gyermekek áhítattal 
hallgatják.«

A szászok már az 1885-diki kiállításon is kitüntették magukat s »az 
erdélyi szász szoba — mint Herich a főjelentésben mondja — mintaszerű buzga
lommal és szakavatottsággal készült. A szobában kiváló jelentőséggel bir a 
rendkívül nemes ízlésű bútorzat. Mindenesetre a legelegánsabb parasztszoba 
Magyarországon. A kék, zöld és veres színek a legfinomabb hatásúak. A lé- 
czeken gazdag kancsógyüjtemény és különösen sok ónedény látható, melyek 
évszázadok óta családról-családra hagyattak. A kemencze gyönyörű mázó kék 
színezéssel. A hímzések és az ágynemű rendkívül szorgalmas és türelmes 
munkának az eredménye. Különösen szeretik a térítőkét hímzett mondatokkal 
ékesíteni. A szoba jobboldalát egy ládapad foglalja el, melyben a jobb ruhák 
vannak elhelyezve. A szögletben áll a kék színezetű gyönyörű mázú kályha 
mellett egy edényszekrény. A kiállított csoport vőlegényt és menyasszonyt 
tüntet fel. A népviselet igen sajátságos, gazdag és vagyonosságot árul el. 
Selyemkendő, bársonykalap ékesíti a leányt. Mellén egy rendkívül nagy, kör
alakú, piros kövekkel és színes üvegekkel kirakott melldísz lóg le a nyakról 
hasonlóan czifra az övezet is. A férfi szintén jómódú származású«.
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XVI. A nagyjécsai (torontálmegyei) sváb ház.

.4 falu 16. számú háza.

XXXI. és XXXII. tábla.

• A XVI. és XVII. század folyamán a Bánság egész törzsökös magyarságát 
megsemmisítette, vagy elköltözésre kényszeritette a török áradat; a mohácsi vész 
után a török először, majd Bécs ostromától visszatérőben másodszor felégetett 
minden községet, felkonczolta vagy rabszijra fűzte az egész lakosságot, mig 
csak Buda visszafoglalása és a második mohácsi ütközet ismét meg nem hozta 
a szabadulás idejét. A praediumok parlagon hevertek, a védgátak elpusztultak, 
a mezőkbüzhödt lápokká alakultak, falu, kert, gyümölcsös, erdő és élet nélküli 
irtózatos pusztaság volt ez. Hogy az idők viharja elvonult, újra munkához 
lehetett látni s a kormány állandóan gondot fordított a sokat sanyargatott déli 
végek fejlesztésére és újból való felvirágoztatására. A hírneves gróf Mercy 
Claudius tábornok kezdte meg a nagyobb mértékű gyarmatosítást, még pedig 
mindjárt a visszafoglalás után németek betelepítésével, kiket a Bánságban 
spanyolok, bolgárok, szerbek és francziák követtek. Az első bevándorlás 
1722-től 1727-ig folyt le. 1736-ban újra megindult a telepítés, de csakhamar 
félbeszakadt ismét a dögvész és az újra kitört török háború miatt. Az újra 
fellendülő betelepülés 1741-ben szórványosan ugyan, de felfrissül s szakadat
lanul tart a hét éves háborúig; ez a hubertsburgi békével befejeztetvén, Mária 
Terézia kettőzött igyekezettel gondoskodott Magyarország déli vidékeinek 
benépesítéséről. Ebbe a mozgalomba esik annak a községnek az alapítása is, 
melyet a torontáli sváb ház bemutatására szemeltem ki, Nagy-Jécsának, melyet 
Hildebrand tartományi kormánytanácsos, a temesvári gyarmatositási bizottság 
tagja 1767-ben Zsombolyával és Csatáddal együtt alapított. (Lásd a gyarmáto- 
sitás bővebb történetére nézve Szentkláray Jenő kitűnő összefoglaló czikkét 
az »Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és képben« czímü vállalatban, II. köt. 
543. s k. 1.)

A nagyjécsai ház telkét deszkakerítés veszi körül s ebbe van beékelve 
a kétszárnyu, befelé nyíló, magas deszka- vagy léczkapu, mellette az ugyan
olyan kisajtóval. A telek elején, annak hosszában két ház van, az egyik az 
egyik oldalon s ennek oromfala az utczára tekint, a másik a másik oldalon, 
szemben az elsővel, de ez a telken beljebb áll s a ház és kerítés közt kis 
kertecske van. A telek hátsó részében, az utczával párhuzamosan, a hármas 
osztású csűr áll. Az első ház, a mely oromfalával az utczára tekint, a lakó
ház, a vele szemben levő kisebb ház az öregeké, ott laknak a család 
nyugalomba vonult vénei, ide költözik a német parasztgazda, mikor a gazda
ságát első szülött fiának átadta.

A lakóház alaprajza hat egyforma széles helyiséget mutat egymás végé
ben ; az első a tiszta szoba, a második az ajtótlan nyílású közfal által ketté 
osztott pitaros konyha, a harmadik a lakószoba, ablaka az elsőnek kettő van
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az utczára, egy az udvarra, a harmadiknak csak egy az udvarra; a két szoba 
ajtaja a pitarba nyílik, melynek külön ajtaja vezet az udvarra. Ez tehát a mi 
rendes hármas beosztásunk, melyet csak a gazdasági jólét pótolt meg nehány 
helyiséggel; a negyedik a pinczének, a hol a borát, az ötödik a padlásnak, ahol a 
gabonáját tartja, lépcsője, mindegyik az udvarra nyíló ajtóval; a sort egy tágas

kamra zárja be egy ablakkal és ajtóval az udvarra. Az egész ház előtt tornácz 
vonul végig, régebben fa-, most téglaoszlopokkal, elől az utczára nyíló ajtóval. 
A ház fedele oromzatos nyeregtető, náddal borított, téglából épített hatlyuku 
kéménynyel; az oromfal jellegzetesen német, köríves kontúrokkal, a szoba 
magasságában kisebb-nagyobb kifejlettségű vizvetővel, két szelelő ablakkal;

XXXI. N
agyjécsai (torontálm

egyei) sváb ház.
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az oromfal nem alkalmazkodik a nádfedél alakjához és nagyságához, azoktól 
önállóan fejlődik ki. A kitartott öregek háza egyszerűbb, összesen csak három 
helyiségből áll, az első ezek közül a szoba, két ablakkal a kis kertre, egygyel 
az udvarra ; a második a pitaros konyha, melynek egy-egy ajtaja nyílik az 
udvarra, a szobába, és a harmadik helyiségbe, az egyablakos kamrába. Ennek

a háznak tornácza nincs. Az^ablakok zöldre festett táblákkal vagy zsalukkal 
záródnak.

A berendezés, mint maga a ház az egész délmagyarországi németségre 
typusos s teljesen megfelel Szentkláray idézett tanulmányában levő leírás
nak. »Az utczáról nehány lépcső vezet a festett utczaajtón át a kissé emel-
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kedettebb tornáczra, mely az udvaron befelé nyúló főépület elején egészen 
végighúzódik. A folyosóról ajtó nyílik a rendesen festett tiszta konyhába, 
hol csinos takaréktűzhelyet és ragyogó, fényesre súrolt házi edényeket látunk. 
A konyhából jobbra-balra ajtó nyílik a szobákba. Jobbról van a díszszoba, 
mely nem hiányzik egy német házban sem, de mely csak ünneplő szobának 
szolgál vendégek fogadására. Ez a szoba büszkesége szokott lenni a házi
asszonynak. Két oldalról hímzett hófehér párnáktól duzzadó tornyos ágyak, 
azok előtt kékre festett s piros virágokkal díszített falóczák, a szoba közepén 
ugyanolyan ékítményü asztal, a falak mellett fiókos szekrény, magas ruha
tartók, itt-ott már pamlagok, nád- és karosszékek, schwarzwaldi óra, színes 
virágos edénypolczok teszik egy ily díszszoba bútorzatát. A csipkés fehér 
leplekkel elfüggönyözött ablakok közén oltárszerü szentkép-csoportozat látható, 
mely előtt ünnepek előestéjén a szintén fehér abroszszal leteritett, findzsákkal 
és különféle csecsebecsékkel sűrűén megrakott fiókos szekrényen olajlámpát 
gyújt a vallásos háziasszony. Az udvar felőli másik szobát kamrának nevezik, 
ez a család tulajdonképeni fészke, lakó- és hálószobája. De ez már sokkal 
egyszerűbben van berendezve; közönségesen asztal, szekrények, ruhatartók, 
székek és két ágy van benne.« Mindkét szoba berendezése tehát párhuza
mos rendszerű s hasonló az öregek házának szobájában is.

A viselet meglehetősen egyszerű és kisigényű. A legnagyobb fényt 
a fiatalság templombúcsu ünnepén (kirváj) fejti ki. A bucsúnap közeledte
kor sorakoznak a falu legényei, szervezik a bandát, pénzt adnak össze és 
előtánczost választanak. Minden házban már egy héttel előbb készülnek az 
ünnepre. Ünnep vasárnapján felállítják a templomtér közepén a májusfát, mely
nek csúcsán bokrétás felszalagozott férfikalap, selyemkendő, meg egy palaczk 
bor lóg. A legények akkor már mind kiszemelték maguknak azt a lányt, ki 
a három ünnepnapon rendes tánczosnőjük, tartozván kalapját szalagokkal és 
bokrétával feldíszíteni. Vasárnap délután aztán megkezdődik az árverezés az 
ünnep rozmarinvirágból való díszbokrétájára; megkapja azt a legtöbbet Ígérő, 
ki aztán átnyújtja választott hölgyének, ez a pár lesz az ünnep előtánczosa, 
mert mind a három napon ők kezdik meg a tánczot.* Egy ilyen előtánczos 
párt mutat be a nagyházban bemutatott két bábalak. A kis házban okulárés 
nénike fonogat az ócska bútoros szoba ablakánál, a karosszékben pohos öreg 
úr ül, kutyája a lábánál nyugszik.

Az itt leirt háztypus Délmagyarországnak nemcsak németségénél jellemző, 
hanem ugyanaz van meg a szerbnél, sokacznál és bolgárnál is, a mint azt a 
következőkben látni fogjuk. Ennek egyszerű történeti oka van, melyet már 
itt kell felemlítenem. Midőn Mária Terézia alatt ugyanis a Bánság nagy tele
pítése megkezdődött, annak sikeres kezelése végett 1772. jan. ll-én egy 
»benépesitési főutasitás« bocsáttatott ki, mely elrendeli, hogy »az egy konyhából

* Az ünnep lényegének e rövid vázolásával (részletesebben lásd Szentkláray i. czik- 
kében) kivántam helyreigazítani a kiállítási katalógus következő téves sorait: »Az előtánczos 
kitüntetheti tánczosnőjét: a kitüntetés jele a felpántlikázott rozmaringgaly, melylyel választottjának 
a nap reggelén kedveskedik« (16. o.).
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és két lakószobából álló lakások vagy agyagból, vagy vályogból, vagy fona
dékkal kevert fából építhetők.« (Böhm L., Délmagyarország történelme, Pest, 
1868. II. k. 103. 1.) A »fonadékkal kevert fa« alatt sövényfalu ház értendő. 
Az építkezés typusa tehát ezzel elő volt Írva Bécsből, de nem a díszítésé. 
Régebben átalánosan el volt terjedve s a régi nádas házaknál itt-ott még ma, 
is látható, hogy a ház homlokzatán a tető irányában két deszkát alkalmaztak, 
melyek egymást keresztezik és lófejekben végződnek; e különös tetődísz 
ősgermán eredetű és Németországban is sok helyütt látható. E díszt nemcsak 
átvették, hanem még tovább megőrizték a délmagyarországi szerbek, sokaczok 
és bunyeváczok is.

b) T ót ház.

XVII. A sárosmegyei tót ház.

A falu 23. számú háza.

XXXIII. és XXXIV. tábla.

A tótságnak külön házban való bemutatására Sárosmegye vállalkozott. 
A tótság népies építkezése igen változatos, tanulmányozva egyátalában nincs. 
Magam Árva, Turócz, Nyitra és Gömör tótságát már ismertem előzőleg, s itt 
mindenütt azt tapasztaltam, hogy a tótság építkezése csaknem völgyenkint 
változó, s a mennyiben közös jellegeik vannak, ezek mind a vagyonközös
ségből fejlődtek ki. E tapasztalat arra utalt eleve is, hogy Sárosmegye tót- 
ságának bemutatásával egyátalában nem gondolhattunk az egész hazai tótság 
bemutatására, hanem csakis Sárosmegyére, sőt talán annak is csak bizonyos 
részére.

Sárost bejárván, legott kiderült, hogy Sárosban a tót népies építkezésnek 
legalább is két typusát kell megkülönböztetnünk, az egyik centrumául a palocsai, 
a másik centrumául a girálti járást tekinthetjük. A palocsai ház beosztása a 
házközösségen alapul, de azért szintén a hármasrendszerből fejlődött ki, két 
nagy alaphelyisége van, az első az utczára tekint; ez közfal által két szobára 
van osztva s mindegyik szobának egy kettős (vagyis két egészen egymás 
mellett levő) ablaka van az utczára; a két szoba egy-egy ajtóval nyílik a 
második helyiségbe a pitarba, mely ajtajával viszont az udvarra nyílik. A pitar 
nagy helyiségéből hátul közfal által az egyik család kamrája van elválasztva, 
még pedig olykép, hogy ajtaja a hátsó szobából nyílik. A pitar mellső 
ajtó melletti sarka pedig a két közfal által pedig az első szoba családjának 
kamrájává van elválasztva; ennek a kamrának hátul van az ajtaja s az udvarra 
egy ablaka is nyílik. A két kamra közt van a létra, mely a padlásra vezet; 
a két szoba ajtaja közt pedig egymás mellett a két hideg tűzhely. Minthogy 
ezen épület sokkal nagyobb területet vett volna igénybe, Sárosmegye a girálti 
typus mellett határozott.
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A telket mogyorófavesszőből csinosan font kerítés veszi körül, melyben 
a leggyakrabban saját székely kapunkat látjuk beiktatva; hasonlóan azonban 
a már Handlovánál leirt alakhoz, ez is sokat vesztett — s tán még többet — 
eredeti jellegéből. A gyalogosok ajtaja eltörpült, fölötte az annyi díszítésre tért 
adó ablaktér, a galambbug elmaradt, a patkós ívet merev egyenes kötőfák

pótolják, az oszlopokon azonban valamelyes kezdetleges dísz (küllős kerék, 
tulipántok) nyomai itt-ott még felfedezhetők. A telek egyik oldalán annak hosz- 
szában a lakóház húzódik végig, de olykép, hogy az oromfal és a kerítés közt 
kis kertecske van ; hozzá van építve a két istálló is ; szemben vele, a telek 
másik oldalán egymás mellé sorakoznak a hombár, a kút és az ólak. A hóm-
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bár typikus, az ól praktikus építmény. A hombár négyoldalú kis ház, az ud
varra nyíló ajtóval, egyetlen helyiségből áll s felfelé falai tompa csúcsban fut
nak össze, mely a majd létrás zsúpból, majd zsindelyből való s oldal, vagyis 
oromzatnélküli s igy tisztán a két fedélszárnyból álló nyeregtető alól egészen 
tűnik fel. E hombáralak ősi, alföldünkön kisebb példányokban szintén meg

van, a fedelet Sáros vármegye zord égalja kényszeritette rá, de eredeti alakjá
nak teljes megőrzésével. Az ól alsó két helyisége a disznók számára van ; a 
vályogépületet csak fél fedél takarja, az ez által származó tér elől be van 
deszkázva s tyúkólnak alkalmazva. — A kút kerekes s zsindelyes nyeregtető 
borítja, mely alacsony deszkapárkányra támaszkodik.
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A lakóház a hármasosztásu alapon fejlődött ki, de bővült a gazdasági 
helyiségekkel. Első helyisége a lakószoba, a második az ajtós közfal által két 
részre osztott pitaros konyha, melynek pitarjából létra vezet fel a padlásra; a 
harmadik helyiség a kamara; a szobának két ablaka van az utczára, kettő az 
udvarra, a kamrának egy az udvarra ; ajtók csak a pitarból nyílnak és pedig 
egy-egy az udvarra, a szobába, a konyhába és a kamrába. A kamrán túl a 
lakóházhoz van még építve a ló- és tehénistálló, mindegyik egy-egy az udvarra 
nyíló ajtóval és ablakkal, mig az épületsort két oldalról nyitott szín zárja be. 
A helyiségek mind egyforma szélesek, a háznak eresze ugyan van, mert a fedél 
kissé előre nyúlik, de tornáczczá ki nem fejlődik. A fedél oromzatos nyeregtető, 
létrás zsúp takarja, s gerincze táján emelkedik ki belőle a csinos alkotásu 
zsindelyből készült kéménykalap. A zsupfedelet különben alul és oldalt zsindely 
szegélyezi. A vérteleknek felső süvegecskéje, valamint vizvetője szintén zsin
delyből van, maga a vértelek bedeszkázott.

A szoba berendezése sarkos rendszerű ; az utcza és udvar által határolt 
sarkot pad veszi körül, közte a családi asztallal, mindegyik végében egy-egy 
ágygyal. Az ajtó melletti sarokban van a kályhakemencze, a kemencze és az 
ágy közt a három fiókos sublót. A falakat a sarok fölött képek díszítik és 
tányérok, s a szobában lel helyet a bölcső és a vonószék is. A konyhában 
a szoba felőli sarokban a kenyérsütő kemencze és a vizes pad áll. A háznak 
szobája is kamrája is be van népesítve. Az egyikben deméthelyi legény tilin- 
kózik, a temesi leány és a szinnye-ujfalusi menyecske áhítattal hallgatják. A 
másikban a zborói menyecske türelmetlenkedik, sürgeti a girálti férfit, hogy 
készüljön már a lőcsfaragással, hogy indulhassanak a templomba. A krivályi 
legény nagy lelki nyugalommal nézi a készülődést.

c )  R u t h é n  h á z .

XVIII. Beregmegyei ruthén ház.

A falu 24. számú háza.

XXXV. és XXXVI. tábla.

Beregmegye derék monografja Lehoczky Tivadar »Bereg vármegye 
monográfiájáéban (Ungvár, 1881. II. k. 199. s kk. 1.) pontosan rámutat 
arra, hogy a megye sik és halmos részeit lakó ruthénség tetemesen külön
bözik a hegyvidékitől, a Verchovina lakójától, már jóformán teljesen elsajátitá 
a körülötte élő magyarok szokásait, sőt öltözeteit is, a homoki, balazséri és 
jánosii oroszt pedig alig lehet a helyben lakó magyartól megkülönböztetni, 
udvaraik, lakhelyeik is teljesen egyezők. Ez elég útmutatás volt nekünk arra, 
hogy mi is a verchovinai ruthénséget ismerjük és ismertessük meg s 
ezért Ungvárról Munkácsra s onnan fel a szolyvai járásba Vereczkéig men
jünk. Minél feljebb megyünk, a talaj mind terméketlenebb, az égalj zordabb,
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a lakosság szegényebb; a vályogházakat faházak váltják fel, ezek is hová- 
tovább kisebbednek, szalmafedelük magasbodik, mert a hosszantartó és bővebb 
havazásnak igy jobban ellentállanak; a falvak területe mindjobban széthúzó
dik, nem azért, mintha nagyobbak volnának, hanem mert a házak egymástól 
távol szétszórva fekszenek. Vereczkén megállapodtunk, ott választottuk ki a 
kiállításon bemutatott házat, híven ügyelve Lehoczky leírására, melynek házunk 
teljesen megfelel.

»A ruthének lakházaikat — Írja Lehoczky (i. h. 10. 1.) — rendesen a 
kertbe építik, a lejtőn levők és tehetősebbek úgy, hogy a ház alatt kőből, 
de mész nélkül összerakva, egy földalatti pinczeszerü helyiség legyen, mely 
felett azután a ház emelkedik. E házakat pedig vagy fenyő-, vagy jegenye
fából ácsolják össze. Az egész ház egy pitvarból, egy lakszobából és egy 
kamrából áll, gyakran az istálló és csűr is egyfolytában van építve. A ház 
előtt egy oszlopos folyosó van, melyben régi kerekek, tengelyek, eszváta, 
rudak s más ilynemű romok tartatnak. A ház ablakai kicsinyek s csak kevés 
világosságot nyújtanak, de azért mégis jól kivehetjük a fehér agyaggal szépen 
kimeszelt falon szent Bazil és Mikoláj képeit s a három polczu nyílt szek
rényt, melyben szép rendben fakanalak, fatálak és fazekak vannak helyezve ; 
mellette egy vízzel telt kupa, egy nagy fakanállal vagy csuporral, körűié az 
egész tér folyvást sáros, minthogy a ház talaja is csak agyaggal van kitapasztva. 
E mellett egy rúdon, belevert faszegeken lógnak a házigazda, neje és fiainak 
kalapjai s gubái . . .

»A kemencze közelében egy széles deszkába botlik az ember, mely 
kövekre van téve s ülésül szolgál; e mellett magaslik a szoba közepéig 
kinyúló nyoszolya, a melynek szalmája nincs betakarva ; felette csüng a böl
cső s a földön egy vizes korsó áll, mintegy hirdetve, hogy ez a gazdanő 
nyughelye, ki gyermekeivel szokott itt hálni, azoknak pedig éjjelenkint inniok 
szükséges. Kemény télben az ágy alatt a kacsa, tyúk és a hideget még ki 
nem álló malaczkák is helyet találnak. Nem messze a nyoszolyától áll a 
szekrényalaku asztal, melynek alja szuszék vagy négyszögü ládaformáju, egy- 
egy tábla által takarva. Ez asztalokat a családok rendesen nagy becsben 
tartják s úgy tekintik, mint talizmánokat, melyek a családra szerencsét hoz
nak, miért is nem ritkán szerfölött régiek.

»A sötét kamrában tartatik vagy öt *különféle ősi faragott szekrény és 
láda, gyapjúzsákok; a keresztrudakon függnek a fehérneműek, gubák, holos- 
nyák, disponibilis, gazdátlan szőrtarisznyák, gombos és kolompos szíjak, fehé
rített fonal; a szögletekből kikandikálnak a másfélöles motólák, melyeken 
három szál egy pázmának számittatik s egész darabban tiz pázma van ; fúrók, 
faragók, kaszanyelek, gyaluk, bárdok, rozsdás vasak, lánczok, fahéj-kötelek, 
kaszák, kolompok és más hasonló tárgyak. A pitvarból egy létra vezet a ház 
padjára, hol azonban sokáig nem állhatunk, mert a füst itt mindent elborít. 
Kivehetni mégis a tilókat, néhány szekrényt és hordót zabbal és szöszszel 
megtöltve, néhány tört fazekat, melyekből fosztatlan toll ömlik kifelé, néhány 
kifordított juh- és báránybőrt és néhány fecskefészket, melyet elrontani tilos, 
különben a tehén véres tejet adna.«
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A ruthén háznak szintén hármas beosztása van, de ez sorrendjé
ben lényegesen eltér attól, melyet eddigelé ismertettünk. A középső helyiség 
a lakószoba, melynek mint láttuk, sarkos rendszerű berendezése van ; két 
ablaka nyílik az udvarra s ezekkel szemközt, az épület házfalán, a kemencze 
és ágy közt egy ablaka van a telekre is. A szoba ajtaja a keskeny pitarba

nyílik, ebbe azonban se kemencze, sem a pitar és konyha elválasztása nem 
konstatálható, ez valóságos és kizárólagosan előszoba, a melynek nem is egy, 
hanem két ajtaja van, egy az udvarra és egy a telekre. A szoba másik oldalán 
van a kamara, melynek ajtaja a .tornáczra nyílik. Az udvaron vagy kertben 
széna aborák és burgonyavermek, meg egy egyszerű istálló látható; ezek
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közül az abora takarmány eltartására szolgál; ez egy négyszöges alapot jelző 
négy rúdból áll, melyeket olyan zsúpfedél köt össze, hogy az hol feljebb, 
hol lejebb tolható a rudakon, a szerint, hogy mennyi alatta a takarmány. 
Az abora tiszta kisorosz alkotmány, magam is számtalanszor láttam úgy Len
gyel-, mint Oroszország déli és közép részein. A ház bábalakjai a pirosnad-

rágu kőrösmezei parasztot kivéve, vereczkeiek. Sichermann Mór Máramaros 
megyének Szilágyi István által szerkesztett egyetemes leírásában (Budapest, 
1876) leírja a máramarosmegyei oroszok házát is (277—278. 1.) s ebből kitű
nik az, hogy az általunk bemutatott s Lehoczky által typusosnak jelzett 
ruthén ház typusa a máramarosmegyei építkezésnek is.
M a t l e k o v it s  : Magyarország az ezredik évben. V. 58
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Befejezésül s hogy a fejlődést kimutassam, felemlítem, hogy az 1885-iki 
kiállításon a tótságot és ruthénséget mily szegényen mutatták be. A főjelentés 
ugyanis igy szól: »A tót szobában egy ruthén pár áll középen, oldalt egy 
tót legény ül az asztalnál, miglen vele szemközt a tót asszony ködmönben 
s idomtalan nagyságú csipkés fejkötőben csipkeveréssel foglalkozik. A bútorzat 
a szobában naturalisztikus és virágos s a faipari háztartási czikkeken kívül 
nevezetesebb háziipart nem tüntet föl.«

\

d) B o l g á r  h á z .

XIX. A vingai (temesmegyei) bolgár ház.

A falu  21. számú háza.

XXXVII. és XXXVIII. tábla.

A múlt század első felében megindult délmagyarországi települők közt 
a németen kívül felemlítettük a bolgárt is ; a bolgárok ez időben népesítették 
be 1737 és 1742 közt Temesmegyének ma egyik legmódosabb, legderekabb 
községét, Vingát s minthogy Torontálmegye egy szerb és egy sváb ház be
mutatására határozta el magát, a kiállítási elnökség felkérésére Temesmegye 
egy vingai bolgár házat állított ki. A "helyszíni felvételben rendkívüli köny- 
nj^ebbségem volt dr. Czirbusz Géza kitűnő könyvecskéje, »A délmagyarországi 
bolgárok ethnologiai magánrajza«, melyet oly kiváló szakismerettel irt meg, 
hogy a délmagyarországi természettudományi társulat méltán adta azt ki 
maga (Temesvár, 1882.) s melyben a bolgárok építkezéséről a következőket 
mondja:

»A délmagyarországi telepitvényeseknek az udvari helytartóság paran
csára bizonyos meghatározott módon kellett épitkezniök. Az építésre kijelölt 
telek egy része udvarnak, egy része kertnek, eleje pedig házhelynek maradt, 
így épült Vinga és Bessenyő is, a legnevezetesebb bolgár helység. Ámbár 
eredetileg a bolgárok nálunk is szerették volna meghonosítani a hazájukból 
hozott építésüket, mely szerint a telkek sorjában következnek ugyan, de azért 
a házak egymástól lehetőleg elkülönítve állanak, mert a bolgár sem szereti, 
miként a keletiek, ha édes otthonába kiváncsi szemek kandikálhatnak. Azután 
a patriarchális zadruga is megkívánta az elszigeteltséget. Azért Vingán eleinte 
igy építkeztek, hogy a házat kert és az udvar közepére állították. Egy ily 
régi faházat máig mutogatnak még ott s a plébánia előtti kiskert szintén a 
régi épitésmódnak maradványa. De később sorra a telek szélére kellett a 
házakat épiteniök, habár megengedtetett, hogy az egyes házakat kertek vág}' 
udvarok választhatják el egymástól.

»A bolgár házát téglából vagy vályogból építi. Agyaggal kitapasztott 
összetákolt faházakban csupán a krassovánok laknak. A minő tiszta, szellős 
a bolgár falu, olyan a háza is. A kivülről-belülről egyenesre lesimitott agyag
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tiszta fehérre van meszelve s amolyan a kemencze, a tűzhely s kamara is. 
A szoba padolata letaposott agyag, gazdagabbaknál deszka, a padozat színesen 
befecscsent gerendákból van összeillesztve. Még a legszegényebb háznál is 
kémény vezeti ki a füstöt.«

A kiállítási bolgár ház is teljesen a régi az ősi szokás szerint van be

rendezve és felépítve. A lakóház nem a telek szélén, hanem bent a telekben 
áll s előtte az utcza felé s mögötte a szomszéd telek felé kertecske veszi 
körül. Beosztása hármas rendszerű, de az egyes helyiségek felhasználása a 
régi s a hármas rendszernek közönségesen megfelelő felhasználásnak épen 
megforditottja. Az első helyiség a kamra, melynek két ablaka van a kis kert,

58*

XX
XV

II.
 V

in
ga

i 
(te

m
es

m
eg

ye
i) 

bo
lg

ár
 h

áz
.



9 1 6

egy az udvar felé; a kis kertre néző ablak azonban csakis díszítés számba 
megy, a ház gazdája Kalikin Markó, legalább a külsőségekben, nem akart 
hátrább maradni a többi bolgárnál. Középső helyisége az ajtótlan nyílású 
közfallal ketté választott pitaros konyha, melynek ajtaja nyílik az udvarra, a

kamrába, valamint a harmadik helyiségbe, a szobába. A szobának egy ablaka 
az udvarra, kettő hátra a telekre tekint.

A ház előtt tornácz húzódik, majd fa-, majd téglaoszlopokkal s mint
hogy a ház a telekben áll, ez elől-hátul nyitott. Végében van egyrészt a 
padlásfeljáró létra, másrészt alatta a téglával körülfalazott pinczetorok. Fedelét,

XXXVIII. V
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melynek alakja tiszta oromzatos nyeregtető, nád borítja, melyet az oromfalak
nál a tető irányában két, az oromcsúcsban találkozó deszka szőrit le. Az 
oromfalon a vizvető téglából van képezve s párkányosan kifejlődve ; fölötte 
domborműves keretben a házszám, majd sakkos díszítések (festések) közt a 
gazda neve, egy cserép virág, fölötte »isten szeme«, mindannyi domború 
vályogműben. A név fölött két szelelő ablak ad a padlásnak levegőt.

A telken egész sereg apró melléképület áll. Egymás mögött sorakoznak 
a hidas, kukoriczagóré, a trágyagödör, kissé távolabb a kút, a hombár s a 
kétrekeszű tehénistálló; ezek mind a teleknek a lakóházzal szemközt fekvő 
oldalán találnak helyet. A hátsó harántos oldalon csak a lóistálló s a vele egy 
fedél alatt levő szin áll nagy kétszárnyú ajtóval. A lakóház és istálló közt 
még egy kétrekeszű baromfiól látható.

A lakószoba berendezése párhuzamos rendszerű; az ajtóval szemközti 
két sarokban egy-egy ágy (a belső falnál néha két ágy egymás végében) van, 
köztük pad, ezelőtt asztal, körűié székekkel. Ládák, szekrény, három fiókos 
sublót, a kemencze, ennek kuczkója felett a ruhás fogas, az ajtó közelében 
az óra, meg a szenteltviztartó egészítik ki a szoba bútorzatát. A konyhában 
középütt van a nagy kenyérsütő kemencze, a két oldalfal mellett vályogpadka 
részint tűzhelynek, részint a szoba kemenczéjének — melynek nyílása itt 
van — kifűtésére. A kamrában zsákok, faszékek, hordók, nagy asztal stb. 
állanak. A kiállítási bolgár házban ez első szoba (kamra) is teljesen be volt 
rendezve; ebben láttuk az idősebb vingai házaspárt, mig a lakószobában egy 
fiatal mátkapár enyelgett egymással.

Az 1885-iki kiállítás bolgár szobáját a főjelentés igy Írja le:
»A bolgár szoba a magyar alföldön levő vingai bolgároknak házi életét 

tükrözteti vissza. A szobában különösen feltűnik a gazdag szőnyeggyüjtemény, 
melynek úgy technikája, mint ornamentikája a székely és szerb szőnyegek 
mellett is kiváló figyelmet érdemel. A népviseletek rendkívüli ügyességet mu
tatnak s e mellett a régi tradicziót követik. A bolgár nő, akár egy Konstan
tinápolyból átjött herczegnő öltözéke, úszik a színek és rajzok pompájában s 
különösen jellemző a piros csizma, feinfonal-himzett szalag-csokrok gyöngyökkel 
ékítve s az ezüst- és aranypaszomány. A férfinak is úgy tartása, mint ruhá
zata elárulja a szorgalmas, jómódú parasztot, a ki mégis nem akar túlemel
kedni társadalmi osztályán. Maga a szoba tarka házi szövetei, hímzett papucsai, 
gazdagon ékített fejkötői és egyéb pipereczikkei által élénken hat a nézőre.«

e )  S z e r b  h á z .
XX. A czrepájai (torontálmegyei) szerb ház.

A falu 20. számú háza.
XXXIX. és XL. tábla.

Torontál vármegye a már említett sváb házon kívül még egy szerb ház' 
nak kiállítását is magára vállalta. Az egyetlen vármegye, mely két házat állí
tott ki. Tekintve azt, hogy a Bánság szerb lakosságának múltja e vidéken
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alig kétszáz esztendős s tekintve azt, hogy a népies építkezésnek a már 
néhányszor idézett telepítési főutasitáshoz kellett magát tartania, nem vártunk 
és nem is várhattunk a torontáli szerb háznál valami kiválóbb jelleget; meg 
kellett elégednünk azzal, ha egy meglehetősen tiszta szerb falunak valamely 
házát mutatjuk be. így jutott a választás Czrepájára, melynek lakossága csak

nem tiszta szerb, van külön szerb házi ipara és másfélszázados múltja. Az 
eredmény — s ez érvényes az egész torontáli, sőt délmagyarországi szerbségre 
nézve is — egyszerűen az, hogy házuk nem különbözik a némettől, amint
hogy különböznie nem is szabad, de berendezésükben s bútoraik színezésében 
délszláv jellegükkel teljesen eltérnek a némettől.

X
X

X
IX

. 
C

zrep
á

ja
i 

(to
r

o
n

tá
lm

e
g

y
e

i) 
sz

er
b

 
h

á
z.



9 1 9

A házzal tehát röviden végezhetünk. Telkét deszka, majd a jobbmóduak- 
nál cserépzsindely-kerités veszi körül, ebbe van beékelve a befelé nyíló, két- 
szárnyu- magas deszkakapu s a majd közvetetlen mellette, majd a ház mellett 
helyt találó kis kapu. A lakóház a telek egyik sarkában áll, az utczára néző 
oromfallal. Alaprajza hármas rendszerű, az első helyiség a tiszta szoba két

ablakkal az utczára, egygyel az udvarra; második helyiség a pitaros konyha, 
melynek egy-egy ajtaja nyílik az udvarra, a tiszta szobába és a harmadik 
helyiségbe, vagyis a lakószobába; ez utóbbinak egy ablaka tekint az udvarra, 
kettő a telek hátsó részére. A ház előtt tornácz vonul, felül végig boltívesen, 
alul vályogpadkával összekötött téglaoszlopokkal; a tornácz eleje boltíves ajtó
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val az udvarra nyílik, míg végében kicsiny kamra van, ajtóval a tornáczra, 
ablakkal az udvarra. A ház tetejét nád fedi, alakja oromzatos nyeregtető; az 
oromfal ugyanolyan erős és önálló kifejlődésü, mint a jécsai német háznál; 
szerb és német ház közt mindössze az a különbség, hogy a szerb inkább 
szereti a boltíves oszlopzatu tornáczot és a homorú vagy merev konturú orom
falat, mint a német, de azért mindkét jelleg egyaránt előfordul a németnél, 
sőt egyenesen német eredetű. A telken még egy ól áll a lakóházzal szemben, 
mig hátsó részében keresztben a hármas csűrnek már ismert alakja talál helyet.

Az első szoba berendezése párhuzamos rendszerű; az ajtóval szemközt 
fekvő két sarokban egy-egy ágy, mindegyik előtt támlás pad, melynek tám- 
lánya átfordítható, úgy, hogy a pad az ágy szélesítéséhez járul, a két utczai 
ablak közt majd van díván és ez előtt az asztal, majd az asztal — díván és 
pad nélkül — egész a falig van feltolva; az ablakközből a szerb is oltárt 
csinál, mint a német, csakhogy ki-ki a maga vallása szerint, észak és dél 
minden ellentétét egymás mellett látjuk itt. A szoba bútorzatát nehány láda, 
edényszék, a konyhából fűthető kemencze, kuczkójában a ruhafogas, óra és 
szenteltviztartó az ajtó mellett egészítik ki. Az ajtótlan nyílású közfallal ketté
választott pitaros konyhában nincs kemencze, három falát vályogpadka futja 
körül, a két oldalsó fölött van a két szoba kemenczéjénekfűtőnyilása. A konyha 
hátfalát, valamint a pitar és konyha közti falivet edények díszítik, amott fel
aggatva, emitt külön edényes polczon. A lakószoba sarkos berendezésű ; az 
ablakos sarkot két pad veszi körül, közte asztallal, ez előtt székekkel. Az ajtó 
mögött az udvar felé a szövőszék, befelé egy láda, a sarokban a konyhából 
fűthető kemencze látható, kuczkójában a ruhafogassal. A pad túlsó végében 
háromfiókos sublót, a megfelelő sarokban pedig két ágy egymás végében á ll; 
az ágyak előtt ismét átfordítható támlájú pad van. A kamrában zsákok stb. 
állanak, hátsó részéből pedig létra vezet fel a padlásra.

A bábokról a kiállítási katológus igy i r : »Az asszonyok és leányok 
viselete Torontálmegyében legtöbb helyütt egészen városias. Szövetszoknyát 
s kalapot hordanak; innét van, hogy az érdekesebb valójában szerb népvise
letnek bemutatására Melenczéről vétettek a házba bábalakok. A ház férfialakja 
mindazonáltal czrepályai. Jól ismert alakja a falunak. A csúnya férjek réme 
s minden csinos asszony kedvencze. Nem is lagzi, melyen nem ő a vőfély,, 
nem is kóló, a melyben nem ő dirigálja a jókedvet.«

Az 1885-iki kiállítás szerb szobájáról a főjelentésben Herich igy i r : 
»A szerb szobában oldalt egy fejkötős bácskai menyecske szövéssel van el
foglalva. A középen egy szerb legény dudál s a szoba túlsó felében három 
fiatal lány, egy szerb, egy sokácz, egy bunyevácz leány összefogódzva ugyan
csak vígan járják a kólót. A sarokban áll egy egyszerű kékre festett kerevet, 
mely fölött a mocsaras Bánságban nélkülözhetlen szúnyogháló emelkedik bal- 
dachinszerűen. A főfal közepén Mária képe látható pávatollakkal ékítve s előtte 
öröklámpa ég; mellette a kalászkoszorú, mely aratáskor a gazda első kasza
vágásából készül. Torontálmegyében a szőnyeg- és vászonszövés, valamint a 
daróczkészités átalános és különösen kiváló a finom fehér- és aranyhimzés. 
A termelés rendkívül nagy s a nép, jóllehet csak saját szükségleteire, de
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mondhatni, egészen a fényűzésig késziti a tárgyakat. Újabban a szerb vászon 
mindinkább divatba jön. Igen szépek ezenkivül a kötények is és az arany
hímzésű bársonyfejkötő. A szerb népviselet a nőknél egyszerű fehér és vörös 
ruhából és megfelelő posztómellényből áll, a mely alatt a szép pregacsát tarka 
kendő tartja. A nyakék érmekből és üveggyöngyökből, valamint korallokból 
áll s az egész ruházatot szeretik fémpikkelyekkel elárasztani. A leggazdagabb 
népviselet a bunyeváczé. A vörös és kék selyem s a finom papucsok, a fehér 
mellény aranyos brokáttal és gyöngéd hímzésekkel, a fekete selyemkendő 
aranybrokáttal és az izlésteljes zománcznyakék mind az olasz kultúrára s annak 
hatására vall. Kiemelendő azon két nagyszerű szerb női viselet, a melyet 
Szabadka városa állított ki. Mindegyik vagy 600 forintba került.«

XXI. A Bácsbodroghmegyei sokacz ház.

A falu 25. számú háza.

XLI. és XLII. tábla.

A szerbségnek Magyarországon még egy ága van: a római katholikus 
és ez a bunyevácz és sokacz; amaz gazdag, mindjobban fejlődő és polgária
sodó, emez szegény, a pusztulás szélén áll, de minden eredeti ősi jellegét 
megőrizte. Egyik sem régibb a hazában kétszáz esztendősnél s mindkettő 
főképen a Bácskát lakja, de mig a bunyeváczok kevély fészke Szabadka, a 
sokáczok a Duna mellett nyolcz falucskában (Bács, Plavna, Vajszka, Bogyán, 
Szónta, Szántóvá, Béreg, Monosterszeg) húzódnak meg. Banatiunak a Pesti 
Naplóban (1850. 67. sz.), Kondornak a Vasárnapi Újságban (1857. 17.), 
Rónainak ugyanott (1866. 571. 1.), valamint a Vasárnapi Újság (1873. 287., 
535. 1.) és a Magyarország és Nagyvilág (1875. 584.) egyéb számaiban s 
végül Badicznak az Osztr.-magyar monarchia Írásban és képben czimü vállalat 
számára irt czikkében (II. k. 602. 1.) közöltek alapján összehasonlítván a 
sokáczok néprajzát a bunyeváczokéval, melyet elég kimerítően Iványi ismer
tetett »Szabadka történetéiben (1892. 579. 1.) és az »Ethnografiá«-ban 
(1891. 185. 1.), legott kitűnt, hogy ha a bemutatásnál az eredetiségre és ősi- 
ségre helyezünk súlyt, a sokaczokat kell bemutatnunk és nem a bunyeváczo- 
kat, kiknél a gazdagság megadta a módot a népnek, hogy a művelődés szám
talan kényelmét magáévá tegye s városiassá, polgárszerüvé legyen. Bács- 
Bodroghmegye a sokáczok bemutatásának tervét elfogadta s én először jártam 
be a sokacz falvakat. A nép érdekessége azonban 1895-ben még egyszer 
oda vitt, s mire a kiállítási falu sokaczháza felépült, készen volt és megjelent 
a sokáczok néprajza is, mely immár kimerítően és részletesen kívánja tárgyalni 
e felette érdekes néptöredéket. (Adatok a bácsbodrogmegyei sokáczok nép
rajzához, Budapest, 1896. 24. táblával.) E monográfia megjelenése felment 
itt a részletezés alól, elég a sokacz házat bemutatnom úgy, a mint az a kiállí
táson látható volt, a részletekre nézve pedig egyszerűen idézett munkács- 
kámra utalok.
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Ha sokacz falvainkon végigmegyünk s a házakat futólag kívülről meg
tekintjük, alig különböznek azok nagyjában és átalában véve a bácskai, vagy 
mondjuk a régi határőrvidéki kerületeknek Bécsből előirt sablonok szerint 
épült házaitól. Csak a nagyobb, jómódú családok építkezésében akadunk még 
azokra a jellegekre, melyeket tisztán szlávnak s egyelőre határozottan sokacz-

nak kell tekintenünk. Ezen építkezési nyomok a zadrugában gyökereznek, 
vagyis a délszláv törzseknél máig is fennálló házközösségi intézményben, 
mely a szerbek társadalmi szervezetének alapját képezi.

A sokacz telkét az utcza felől vízszintesen fekvő deszkákból álló két 
méter magas kerítés zárja el, melynek részleteit faoszlopok kötik össze ; ez
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oszlopok faragott diszitésüek; a díszben jelen van a kanyargós indás voluta, 
majd egyesével, majd kettesével, sőt hármasával is, öbleiben a hármas egy
máshoz .simuló levéllel, végén tulipánnal, mig töve majd virágból, majd fél
körös díszből áll. (Hasonlókat közöl Boszniából a XII—XV. századból Asbóth J., 
Bosnia and Herczegovina, p. 126., de Huszka is a székelyeknél, i. h. 9. 1.)

E kerítésbe van ^beillesztve a kapu s mellette a gyalogbejáró kiskapu vagy 
utczaajtó, három egyforma oszlop közé ékelve. A kapu két szárnyú, befelé 
nyílik, olyan magas, mint a kerítés, de függélyesen egymás mellé helyezett 
deszkákból áll. A hol a két szárny összepattan, faragott dísz látható gombfa 
alakjában ; a kapuszárnyak tetejére hosszában szeretnek apró léczkeritésszerü
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díszítést alkalmazni ügyesen kifaragott s tulipánban fejedző vékony léczecs- 
kékből; ezeknél rendesen a gombfa mellett még a léczecskék sugárszerü el
helyezésével is fokozzák a díszt. E dísz alatt, a kapu tábláinak peremén, 
széles sávban futó inda öbleiben festett s z í v ,  Máriafő, magyar korona, két
fejű sas sorakoznak egymás mellé ; a kapu táblákra pedig az egyik oldalon 
sokacz férfi, a másikon sokacz nő festett képe látható. (Hasonló emberi ábrá
zolásokat idéz Asbóth, i. h. 118. 1.) A kis ajtó festett dísze egy forgó kül
lőket mutató kereket ábrázol, melyet egy madár hajt maga előtt. (A madár 
és kerékről lásd Undset, Furtwängler és Hampel, Arch. Ért. 1895. 115. 1.)

A telken legfontosabb a lakóház ; ez rendesen vályogból vagy téglából 
áll, a telek hosszában helyezkedik el, annak egyik szélén, oromtala pedig 
majd az utczáig nyúlik ki, majd a kerítésen belül marad, mely esetben előtte 
kis kertecske van. A ház gyakran igen hosszú, a lakás, kamrák és istállók 
egymás mellett egy sorjában egy fedél alatt sorakoznak; az épülettel szemben 
vannak a hombárok, a telek egyik hátsó sarkában egy elkerített ól a disznó 
számára, mellette a boglyák és kazlak.

A lakóháznak az utczára tekintő oromfala egyszerű és németes. A fal 
egyenesen nyúlik fel, alsó fele — az ablakkal — négyszögletes, felső fele 
— padlásrésze — háromszögletes. A tető náddal van fedve, ez az oromfal 
elé nyúlik — ebben eltér az átalános német typustól — s elejét két egy
másba kapcsolódó deszka szorítja le. E deszkáknak azonban a kapcsolódáson 
túl faragott folytatásuk van, a faragás lófejet ábrázol (a lófejre nézve 1. Szent- 
kláray i. h. II. 555., Hermann Ottó a Vasárnapi Újságban 1895. 690. 1.). 
E lófejes díszt a sokacz a némettől vette á t ; volt azonban eredeti sokacz 
dísz is — s a kiállítási ház ezt mutatta be — tévén a lófejek helyett egy 
sokacz férfi és női fejet. Az oromfal ritkán van festéssel díszítve, néha a 
háromszög csúcsában azonban ott találjuk a festett legyező vagy pálma alakú 
(napsugaras) díszt, melyet már a kapugombfák körül is kifejlődve találtunk. 
A fal e részén a padlásnak rendesen egy vagy két szelelő ablaka van. Az 
alsó ablakos részen festés szintén ritkán van, itt-ott szivekből, keresztekből, 
apró Mária arczokból szoktak egy-egy felső sort megtölteni. Az oromfalon 
rendesen két ablak van, melyek kicsinyek, az utczára tekintők s kívülről 
deszkaspalettokkal teljesen elzárhatok. E deszkaablak külső fele, mely akkor 
látszik, ha azt becsukom, a zsindelyt, zsalut utánzó egyszerű faragást mutat, 
mig belső felét, mely az utczáról akkor látható, ha nyitva van, festés ékíti; 
a festés virágokból áll, mig a sarokban a napsugaras díszt szeretik alkal
mazni. Az ablak felső peremén faragott dísz van, gyakran egyszerűen göm
bökből, de még gyakrabban madár alakokból. Miután a ház tornáczos, a 
falban van még az ablakok mellett a tornácz ajtaja is, ha a fal egyátalában 
kiterjed ennyire.

Az alaprajzban az első helyiség a lakó szoba, az utczára néző két, az 
udvarra néző egy ablakkal; következik az ajtótlan, közfallal két részre osztott 
pitaros konyha, a pitarnak egy-egy ajtaja nyílik a ház előtt végignyuló tor- 
náczra, a lakószobába s a harmadik helyiségbe a szobiczába, melynek egy 
ablaka tekint az udvarra; e helyiség, ha az első szoba tiszta szoba, akkor
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a család lakóhelyiségéül, ha az első szoba lakószoba, a ruhák és egyéb házi 
eszközök kamrájáúl szolgál. A szobicza után rendesen a kis kamra, kilyeracz, 
következik, mely alatt a pinczebejáró van s honnan a padlásra is fel lehet 
menni. A következő helyiség meglehetősen tágas szoba, ajtaja a tornáczra 
nyílik, ablaka nincs, neve vaját; a vaját tulajdonképen szobácskát jelent, 
melyben gazdasági eszközöket tartanak, a sokacz vaját azonban egészen más 
és ez az, a mi a német építkezéstől elválasztja s arra a szláv jelleget üti. 
A vaját ugyanis a házközösségben élő összes családok hálóhelye. A vaját 
után a helyiségek számát már tisztán a gazdasági állapot szabja meg; a 
kiállítási háznál egy ló- és egy marhaistálló következik, mindegyik egy ablak
kal s egy ajtóval az udvarra; a házsor végiben nyitott fészeralja szolgál a 
szekér stb. számára.

Az első szoba berendezése párhuzamos rendszerű; az ajtóval szemközti 
két sarokban két ágy, előtte a már ismertetett átforgatható támlájú pad, a 
két ablak közt asztal, fölötte a falon szentkép oltárszerűen feldíszítve,, nehány 
szék, láda, melyben a legszükségesebb ruhát tartják, az ajtó melletti sarokban 
a nagy kemencze, az e mögötti kuczkóban ruhafogas képezik e szoba minden 
bútorzatát. A pitarban edényes szekrény, vizes pad, a konyhában középütt a 
kenyérsütő kemencze, két oldalt vályogpadka, fölötte a szobakemenczék 
nyílásával láthatók. A szobiczában a fal körül bakokra helyezett tulipános 
ládákban a háznép minden ruhája s ezenkívül egyéb házi eszközök (kenyeres- 
teknő, szövőszék stb.) talál elhelyezést. A kamrában ládák, hombárok, hordók, 
zsákok stb. találhatók. A vajátban négy ágy van a sarokban elhelyezve, mind
egyik ágy előtt átfordítható támlájú pad, az ágyak közt pedig két-két tuli
pános láda áll, melyben az egyes ágyak tulajdonosainak ruhái vannak ; egy- 
egy ágyban egy-egy házaspár hál, az ágy végiben levő kis bölcsőben a 
csecsemő, az ágy melletti forgatós pádon 1 — 2  kisebb gyerek talál hálóhelyet. 
E vaját Szontáról a Vidákovics-Peák család házközösségéből lett bemutatva, 
s ez egy vajátban 16 személy alszik éjszakánkint. Az ágyakat különben vas
tag szövetű komarnik (szúnyogháló) rejti el a kiváncsi szem elől. A helyi
ségekben hat bábalak mutatta be a párját ritkító sokacz viseletét, még pedig a 
nyolcz falu közül hatból; ezek: Szántóvá, Béreg, Szónta, Vajszka, Bogyán, Plávna.

Az udvaron álló kisebb gazdasági épületek közül legfontosabb a hom
bár. Elég magas szántalpra helyezett, náddal fedett kis bódé ez, olykor — s 
ez az ősi alak — gúzsból font falakkal, majd már deszkázattal a fonadék 
helyett. A hombárnak elől rendesen kis eresze van s ez alatt a mellső fal 
díszített is szokott lenni. A felső háromszögletes csúcsrészt napsugaras festett 
disz ékíti; mig az alsó négyszögletes falrészt ismét a sokacz férfi és nő fes
tett alakja ékíti, tehát ugyanaz, mint a kaput és a fedél szorító végfáinak felső 
gombját. És ez bizonyítja, hogy itt nem esetleges, hanem typusos ornamentalis 
elem a sokacz férfi és nő alakja. A hombár nádfedelének homlokát különben 
a házéhoz hasonlóan két, a csúcson egymásba kapcsolódó deszka szorítja le, 
melynek vége ritkábban ló-, gyakrabban madáralakra van kifaragva. Az udvaron 
van még a sövényből font alacsony disznóól 2—3 disznó számára; ha több 
a disznó, deszkából az Alföldön közönségesen ismert hidast tákolják össze.
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f )  V e n d  h á z .

XXII. A perestói (vasmegyei) vend ház.

A falu 22. számú háza.

XLIII. és XLIV. tábla.

»A vendek (helyesebben szlovének), kiket a szomszéd magyarok böm- 
hécseknek, tótoknak, — magát a vendek lakta területet Tótságnak — a mura
közi horvátok bohnyeczeknek neveznek, Vasmegye délnyugati és Zalamegye 
nyugati szögletében laknak. Vasmegyében a vendség területének határa nagy
jában megegyez a muraszombati járás határával. Éjszakkeleten az Őrséggel 
határos. Az Őrség — úgy tartják— Kerczáig terjed; Kerczán túl, délre elfogy 
a magyar imádság, kezdődik a tótság. Az említett területet a VI. század végén 
az Itáliába költözött longobardok után az avarokkal nyugati Panoniába települt 
szlovének (windek) lepték el. Ezeknek utódai a zala- és vasmegyei vendek 
(a vasmegyei hegyvidéken a goricsancik, síkján a dodincik, Zalamegye síkján 
a revencik). Nyelvük legjobban a stájer szlovén nyelvéhez hasonlít, legtisztáb
ban a nyugati magyar-stájer határ mentén hallható«.

Bellosics Bálint e tájékoztató megjegyzései, melyekkel a zala- és vas
megyei vendek leírását nyitja meg (Osztrák-Magyar monarchia Írásban és kép
ben IV. k. 251. 1.), megadták az irányt, hogy a vendség typusos házait hol 
kell keresnem. Elutaztam tehát Szombathelyre, a megye székhelyére s bejár
tam a muraszombati járást a következő két útirányban: Gyanaíalva, Tótlak, 
Tanko, Szottina, Szerdicza, Nuszkova, Rogasócz, Vizlendva-Szent-György, 
Vas-Vecsés, Perestó, Rétállás, Királyfa, Jegenyés, Sürűház, Leomér, Vas-Nyires, 
Rónafő, Vas-Polony, Falud, Mura-Szombat, Nemesd, Markusháza, Vasiak, 
Musznya, Őrfalu, Mátyásdomb, Vidorlak, Ottóháza, F.- és A.-Szölnök, Tótfalu, 
és Szent-Gotthard. Mind csupa magyarosított név ! A vendség főterületét e 
két hatalmas profilban ismervén meg, konstatáltam, hogy az általunk bejárt 
egész vonalon csakis egy egységes typus van az építkezésben.

A vendek házaikat rendesen derékszögalakban építik úgy, hogy a derék
szög egyik szára, a szoba ablakaival az utczára néz, a másik szár pedig főkép 
a gazdasági melléképületeket foglalja magába. Az anyag, a melyből építenek, 
a fa, a fecskesár, vagy a tégla. Különösen fecskesárból nagyon ügyesen rak
nak falakat, úgy, hogy a szomszéd magyar vidékre is elhívják őket efféle 
munkára. A ház födele zsúp, gerinczére nehéz fakatonákat ültetnek, hogy a 
szél föl ne bodrozza a szalmát. Utczára néző homlokzata czifrán deszkázott, 
a deszkázat közepén egy-egy kereszt vagy Szent-Flórián festett képe áll, a 
szegélyző deszkán a tulajdonos neve s az építés ideje. Az épület mögött terül 
el a gyepes telek gazdag gyümölcsösével. Az udvart sövénynyel majd a 
somogyiakhoz hasonlóan szálkaróval kerítik körül, mikor is a karók végét 
megfaragják s guzszsal sorba fonják. A füstöt karcsú hosszú deszkakémény



9 2 7

vezeti ki a levegőre, de régebben nem volt kémény. A lakóház oromfala előtt 
kis kertecske van a kerítésig. A háznak tornácza nincs.

Az alaprajz szerint a kiállítási vend ház három szárnyú, a harmadik 
szárny azonban tetemesen rövidebb. A lakóház első helyisége a tiszta szoba,

két ablakkal az udvarra, kettővel az utczára; ajtaja a pitarba nyilik. A szoba 
berendezése sarkos rendszerű, az ajtóval szemközti ablakos sarokban két pad, 
ezek előtt az asztal a székekkel, a két utczai ablak közt a három fiókos sub
lót, tovább a hátsó fal mellett két ágy egymás végében, az ajtó melletti belső 
sarokban a konyhából fűthető terebélyes kemencze, az ajtó melletti másik
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sarokban kisebb ágy képezik a szoba egyszerű bútorzatát. E szobában épen 
ebédelnek. A tótkeresztúri leány a párolgó levest hozza, a menyecske kenyeret 
szel, a muraszombati legény és fiatal asszony a terített asztalhoz ülnek.

A második helyiség ajtóval ellátott közfal által konyhára és pitarra van

osztva; a, pitarnak ajtaja nyílik a mögötte fekvő konyhába az első szobába, 
az udvarra és a következő harmadik — lakó — szobába, melynek berende
zése az elsőéhez hasonló, de szegényesebb, egyszerűbb, s mely az udvar felől 
egy ablakon keresztül kapja a világosságát. A lakószobán túl van a tágas házi és 
gazdasági kamra az udvarra nyiló ajtóval. Itt az épület sarkot képez s ezzel mi
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is a második szárnyra térünk át. Mindenekelőtt egymás mellett van két istálló, 
egy a ló, egy a marha számára, mindegyik az udvarra nyíló egy-egy ajtóval 
és ablakkal. Ez után következik úgy az udvar, mint a telek felé nyitott 
szérű, majd a szénatartó, melynek nagy ajtótlan nyílásán át a szérűbe jut
hatunk. A harmadik szárny azzal a színnel kezdődik, hol a kocsi, eke, boróna, 
stb. állanak s az ehhez épített kétosztásu óllal (hidas) végződik.

A telek hátsó részén egy speciális vend épület áll, az emeletes granárium, 
melynek úgy földszinti, mint emeleti alaprajzát közöljük a XLIV. táblán. 
E granárium egyemeletes, a földszint tornácznélküli, az emelet fagangos. 
A földszint mellső falán egy ajtó s két kis ablaklyuk van, az ajtó előtt létra, 
mi a fagangra visz. Az emeleten kiváló jelleg az üstökösön előre bukó csonka
kontyos fedélzet, melyet a helyiségnek falán áttörő mestergerenda tart — a 
csökölyi typus szerint. — E gazdasági melléképület ma már mindinkább fogy, 
Bellosics fel sem említi azt s igy kívánatosnak látszott legalább Írásban és 
alaprajzban megörökíteni azt.

£) O láh  h ázak .

XXIII. Tornyarévai (krassó-szörény-megyei) oláh ház.

A falu 19. számú háza.

XLV. és XLVI. tábla.

E ház részleteinek összegyűjtésében nem volt részem,, az irodalomból a 
krassó-szörénymegyei román házra adatom nincs s igy meg kell elégednem 
azzal, hogy e házat a kiállítási objektum szerint Írjam le s hogy azt a kiál
lítási katalógusnak adataival egészítsem ki, végül kiegészítésül és összehason- 
litásúl idézem az 1885-iki kiállítás krassószörényi román szobájának leírását.

A telket vesszőből font kerítés veszi körül, melynek tetejét tövises bo
korral rakják meg. A kerítés és a ház közt van beékelve a már elkorcsoso- 
dott székely kapu a nagy kapuval és kis ajtóval, minden dísz nélkül, felül 
üres ablaktérrel. A lakóház a telek egyik végében, annak hosszában van fel
építve, magasra emelt kőalapon. Szemben vele a telek másik végében van az 
istálló két ablakkal s köztük egy ajtóval az udvarra, végében nyitott színnel. 
A telek hátsó végében keresztben áll a sertés- és juh-ól.

A lakóház alaprajza hármas rendszerű; első helyisége a tiszta szoba, két 
ablakkal az utczára, egygyel az udvarra; a következő helyiség az ajtótlan 
válaszfallal kettéválasztott pitaros konyha, melynek egy-egy ajtaja nyílik az 
udvarra, az első és a hátsó lakószobába; ez utóbbit egy, a telekre nyíló ablak 
világítja meg. A ház előtt tornácz vonul végig, melynek eleje nehány lépcsővel 
visz le az utczára, vége kamrává van elrekesztve egy ablakkal az udvarra, 
egy ajtóval a tornáczra, alatta a pincze lejárójával, benne a padlás létraföljáró-
M a t l e k o v it s : M a g y a ro rs z á g  az  ez red ik  év b en . V 59
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jával; a tornácz közepéről, a konyha ajtaja előtt nehány lépcső visz le az 
udvarra. A ház fedele zsindelyes, alakra nézve csonkakontyos, téglából épitett 
kéménynyel. Az utczára néző oromfalat sárga és kék festések tarkítják.

Az első szoba berendezése sarkos rendszerű; bútorzatát a sarokpad, 
előtte az asztal székekkel, a másik sarokban az ágy, előtte forgatható támlájú

paddal, végében óra, láda, szövőszék, a másik oldalon almáriom, ruhafogas 
s az ajtó mellett kemencze helyett vaskályha képezi. A konyha közepét a nagy 
kenyérsütőkemencze foglalja el, egyik oldalán a vizes pad, a másikon konyha- 
asztal áll, a falakat pedig mind a négy oldalon czifra edények gazdag sorai 
tarkítják. A lakószoba berendezése párhuzamos rendszerű; az ajtóval szem
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közti két sarokban egy-egy átforgatható paddal, az ablak alatt pad, előtte 
asztal székekkel, edényes szekrény, ruhafogas és egy vaskályha képezi az 
összes bútorzatot.

A kiállítási katalógus ezt írja róla: »Krassó-Szörény vármegye építette, 
a terveket a lugosi államépitészeti hivatal készítette. A narancssárga és sötét

kék festések, melyek a homlokzaton láthatók, poganesti és furlugi mintára 
készíttettek. Jellemző e háznál a bükkfából való építkezés, a magas aláépitett 
tornácz, a kontyos (?) tető, a nagy, tágas pitar, ebben a zsendiczefőző üst. 
A házat viaszovai fiatal házaspár lakja. Alig, hogy összekeltek. A menyecske 
varrópamutot gombolyít a motolláról, azaz csak gombolyítana, ha az előtte,
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egy apró padkán ülő sötétszemü macskájának pillantásai meg nem zavarnák. 
Boldogan élvezik csendes otthonukat; senki sem zavarja a naiv jelenetet«.

Az 1885-iki kiállításról Herich a főjelentésben ezt Írja:
»A román szoba Krassó-Szörény vármegyéből egy férfi és egy női alakot 

tüntet fel. A nő aranynyal hímzett katrinczája feltűnően szép. Az övébe dugott 
rokkáról fonja azon gyapjufonalat, melyből festés után a szövőszéken külön
féle készítményeket állít elő. A rokka elválhatlan kísérője a román pórnőnek, 
erről otthon és az utón, valamint a szántóföldön is fon, hol férjének a szántó
föld megmunkálásában segít. A szobában láthatók még vásznak, fehérnemű, 
hímzett ingek, melyeknek mellét és ujjait a vagyonosabbak aranyszálakkal 
szokták kihimezni; elő- és hátkötények, övék, lábtakarók és szőnyegek, melyek 
újabban élénk keresletnek örvendenek, miután ezen eredeti és másolatszerű 
szövetek az előkelő termek bútorainak befödésére védtakaró helyett hasz
náltatnak.«

XXIV. Felső-szálláspataki (hunj^admegyei) oláh ház.

A falu 18. szánni háza.

XLVII. és XLVIII. tábla.

A Hunyadmegyéből Felső-Szálláspatakáról bemutatott ház typusa azoknak 
a házaknak, melyek a megye lapályosabb, dombos részét népesítik be, igy a 
városias építkezéshez közelebb esnek. A telket nagy kavicsokból összerakott 
s földdel vagy vályoggal összetapasztott kerítés veszi körül s e kerítés és a 
ház közé ékelik be három faoszlop közt a kaput a kis ajtóval, mely majd a 
székely kapu züllött alakja, majd a polgárias alak, kétszárnyu, alul deszkás, 
felül léczes. A telek egyik végében annak hosszában helyezkedik el a lakóház; 
vele szemben van a gémes kút, e mögött a góré, melynek alja hidasul szolgál; 
a telek hátsó részében keresztben áll a hármas osztású csűr, középen az elől 
nyitott színnel, egyik oldalán a ló-, a másikon a tehénistállóval ; az utóbbi kettő
nek egy-egy ablaka és ajtaja van az udvarra, de egy vagy két nyílása van 
a szín felől is, hol a szénát vagy takarmányt adják be.

A lakóház magas kőalapon pinczére van építve, az épület tiszta borona
ház, fedele kontyos, zsindelyes és magas, gerinczén a zsindelyek kicsipké- 
zettek; kémény helyett a fedélen csinosan formált füstlyukak vannak. Alap
rajza hármas beosztású, de a helyiségeknek a rendes typustól eltérő egymás
utánjával. Első helyiség a tiszta szoba, melynek egy-egy ablaka van az utczára 
és udvarra, ezenkívül egy ajtaja nyílik a tornáczra; ennek berendezése pár
huzamos rendszerű; két pados ágy, köztük pad, ez előtt asztal székekkel, 
láda, tüzhelyes kemencze, edényszekrény, nehány fogas, a falon képek képezik 
a szoba bútorzatát. A második helyiség a kamra szokott lenni, de olykép 
berendezve, hogy a család — ha nincs vendég — abban húzódik m eg; ennek 
egy ajtaja van a tornáczra, egy a következő harmadik helyiségbe. A kamra
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bútorzatát egy ág}', egy asztal, láda, padok, székek és fogasok képezik, mig 
a tiszta szoba felőli sarokban kemencze áll. A harmadik helyiség majd tisztán 
kamrának szolgál, ha tudniillik a család nagyobb s lakás czéljából a második 
helyiségre is szükség van, majd konyhának használják s ilyenkor a kamrában

nincsen kemencze, hanem a konyhában van az. A kiállítási háznál az első 
eset fordul elő: a konyha tényleg kamrául szolgál, egy ajtaja van külön a 
tornáczra is s mert szélesebb, mint a két első helyiség, a tornáczot hátulról 
bezárja. Világosságát két ablakon át kapja, az egyik az udvarra, a másik a 
telekre néz. Az első szobában szálláspataki nemes pár túrót vásárol a zsilvölgyi
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oláhtól; a kamrában szászvárosi menyecske erdőháti menyecskével alkuszik 
baromfira.

Az 1885-iki kiállítás igen sikerült román szobát állított ki: »A hunyad- 
megyei szoba egy őraljaboldogfalvai lakást ábrázol, Írja Herich a főjelentésben,

934

mig az öltözetek Hunyadtnegye különböző vidékeiről valók, a mint azokat 
tarka vegyülékben a boldogfalvai vásárokon láthatni. A Sztrigy-menti női 
ruhába öltöztetett háziasszony lóczán ül, ölében guzsalylyal, a házigazda a 
most vásárolt korsót és sarlót nézegeti, a mellett tilinkózík. A szászvárosi 
leány, vállán általvetővel, kezében bordákkal és különböző háztartási szerekkel
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a vásárból jön be. Az erdőhátsági leány fején hosszú kosarat hoz, ebben 
különböző cserép- és faedényeket és a karján a most vásárolt ruhaneműt. 
A szoba közepén asztal áll leteritve felső-szálláspataki oláh nemesek által ké
szített szőnyegabroszszal. A bujdosó kemencze a sarokban áll a kályha helyén 
s körűié különböző cserépedények. A vizes cseber, benne, erdélyi szokás 
szerint, cserépmeritővel, külön kis padkán áll, mig a szoba falán végighúzódó 
fogasokon csinos kancsók, fa- és cserépedények függnek. De a fogasok előtt 
is léczrudak nyúlnak végig, melyekre ruhaneműek, hímzett végű kendők, 
párnahéjak aggatvák, végre egy szögletben, mint boriczi készítményt, egy fa
nyerget láthatunk.«.

k )  C z i g á n y  t á b o r .
XXV. A czigány-putri és sátor.

A falu végén szám nélkül.

XLIX. és L. tábla.

A népies építkezés terén az utóbbi években az országos statisztikai hivatal 
két igen becses kötettel gyarapította irodalmunkat, az egyik az 1891-iki épület
statisztika, a melyre még visszatérünk, a másik az 1893-iki czigányösszeirás, 
melynek eredményeit dr. Hermann Antal mesteri tollal irta meg (A Magyarorszá
gon 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás eredményei. A Magyar 
Statisztikai Közlemények uj folyamának IX. kötete. Budapest 1895.) A czigány
összeirás eredménye egyenesen meglepő, kitűnik abból, hogy Magyarországon 
a czigányok összes száma 274.910, melynek majdnem 9/io-e (243.432) állan
dóan letelepült, aránylag nem nagy százalék (valami esik a huzamosb
ideig tartózkodóknak bizonytalan kategóriájára (20.406), mig a határozottan 
vándorczigányoknak összeírtak immár nem mutatnak valami ijesztő számot 
(8938). (19. 1.).

»A czigányhajlék, — Írja később Hermann (37.1.), — minden alakjában, 
minden válfajában jellemzi a fajt, mely építi és lakja s jellemzi annak külön
böző osztályait és kategóriáit. Az állandóan letelepedett czigányok legnagyobb 
része, rendes, állandó házakban lakik, a rendes, tisztességes polgári foglalkozás
nak hajléka nem igen különbözik a többi polgárokétól. A huzamosb ideig egy 
helyen tartózkodóknak majdnem fele ideiglenes hajlékot nyújtó, könnyen elkészít
hető putrikban és kunyhókban vagy odúkban huzza meg magát. A vándor- 
czigányok nagyobb része pedig hordozható sátrak alatt tanyáz télen is.« Az 
említett összeírás eredménye pedig az, hogy házban lakott 168.411 
czigány (mindkét nemből) putrik- és kunyhókban 90.904, földalatti uduban 
4489, sátorban 8880. A házat bemutatni nem vala szükséges, mert a czigány, 
ha házat épit, mindig annak a vidéknek a typusát veszi át (és rontja el), a 
melyiken él; az odú lakói, troglodyták bemutatása sem ad tájékozást eredeti
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építkezésükről s így a putrik, kunyhók és sátrak bemutatását határozta el a 
czigányok nagy barátja, József főherczeg ; a putrival 90.000, a sátorral csak
nem 9000 czigány otthonát mutatván be.

Dr. Wlisloczky Henrik, hazai czigányságunk e legalaposab ismerője, a 
Pallas Lexikon 4. kötetében külön mellékletként adott remek czigánytanulmá-

nyában a czigányok lakásáról ezt Írja: »A téli kunyhót (putri, kaliba) rende
sen valamelyik erre alkalmas falu végén vagy annak közelében építik. A hazánk- 
beli valódi czigánykunyhó a következő módon épül: Egy arra alkalmas helyet 
négy oldalról vesszőkeritéssel vesznek körül. Ezen vesszőkeritéssel párhuza
mosan (tőle V2—1 méternyi távolságban) egy másik vesszőkeritést húznak.

X
LIX

. Czigány putri.
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Ezen 3—4 m. magas, két vesszőkerités közti űrt jól kitömik kövekkel és földdel. 
Az egyik oldal vesszőkeritésében egy nyílást hagynak a kunyhó bejárata 
számára és ezt ajtóval látják el. Hogy a kunyhó meleg legyen, a kerítés külső 
oldalán mindenfelől sok földet hántolnák fel, úgy, hogy kívülről a kunyhónak 
csak egy oldala látható, a hol tudniillik az ajtó van. Az egész kunyhó mesz- 
sziről dombszerű földemelkedésnek látszik. A födelét úgy csinálják, hogy az 
oldalfalakra keresztül-kasul egy-két arasznyi távolságban rudakat raknak, me
lyekre jó sok szalmát vagy gatyat vetnek és arra nagy réteg földet hántolnák. 
A födél közepében egy nyílás van, melyen át rendesen egy deszkából alko
tott kémény vezet, hogy a kunyhóból a füstöt a szabadba bocsássa. Dél- 
magyarországon, hol szegény embernek nem igen lehet vesszőre, fára szert 
tenni, a vándorczigányok téli kunyhójuk falait földből építik, melyet marha- 
ganajjal és szalmával vegyítenek, ebből téglaforma-darabokat gyúrnak s azokat 
a napon megszáritják, kívülről pedig a falakra szintén földet hántolnák. Ezen 
kunyhók belsejében csak a tűzhely méltó a figyelemre. A kunj^hó nagyságá

id  Czigány putri alaprajza.
A. előcsarnok, B. pitar, C. konyha, D. lakószoba, E. kamra, F. sátor.

hoz arányitva az említett füstluk alatt kőből vagy szárított földdarabokból egy 
négyszögü, körülbelül J/ 2  m. magas emelkedést építenek, melynek felső, a füst
lyukkal szemben levő oldalán egy üstforma mélyedés van. Az ily módon alko
tott emelkedés négy oldalán egy-egy lyuk van, mely csatornaszerüen végződik 
az emlilett üstforma métyedésben. Ezen mélyedésbe rakják a tüzet, a melyet 
a négy csatornaszerű lyukon át éleszt a léghuzam. Ha ezen emelkedés ügye
sen van szerkesztve, ebben a füst egyenesen felemelkedik és a födél nyílásán 
át a szabadba tódul a nélkül, hogy a kunyhó belseje megtelnék füsttel.«

A kiállításon bemutatott putri a földbe van ásva olykép, hogy a föld 
fölött csakis az azt fedő oromzatos nyeregtető emelkedik ki. Beosztása az 
alaprajz szerint hármas. Közepét a konyha és a pitar foglalja el, mely utób
biból egy-egy ajtó nyílik az egyik oldalt levő szobába és a másik oldalon levő 
kamrába, a mögötte fekvő konyhába s végül azon kis csarnokba, mely a ház 
vonalára derékszög alatt külön fedéllel a bejárót képezi. Úgy a szobának, 
mint a kamrának egy-egy ablaka van, a szobában ezen kívül kemencze is, 
melynek fütő nyílása a konyhában v an ; s melynek építésében a czigányok 
nagy mesterek. A putri mellett vászonkunyhó áll elől nyitva, háromszögletes
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alaprajzzal. Tizenhét czigány van itt egybegyülve, részben a sátor alatt tanyázva 
s részben a putri körül; egyik szeget kovácsol, a másik katlant foltoz, a 
harmadik gazdátlan tyúkot főz, pipál a negyedik s másként lopja a napot 
a többi.

Ö s s z e g e z é s ,

-íme, ez a huszonöt ház mutatta be az ezredéves országos kiállításon 
Magyarország minden nemzetiségét, minden nagyobb néptöredékét. Az 1885-iki 
országos kiállítás főjelentéséből vett idézetek pontosan rámutattak arra, hogy 
a néprajz ügye mennyit fejlődött, érdeklődésben mennyit nyert, s hogy a 
jelen kiállítás mennyivel volt gazdagabb, mint az. A két kiállítás közti tizenegy 
év alatt odáig jutottunk, hogy a néprajz a háziipartól teljesen külön vált, s 
15 parasztszoba helyett 25 teljesen berendezett paraszttelket mutathattunk 
be. — A többi irodalmi idézet, a kiállítás, de első sorban magamnak 
igazolásul szolgál arra nézve, hogy a helyszínén általunk kiválasztott alak 
csakugyan typus, még pedig többnyire nemcsak az általunk bejárt területekre, 
hanem gyakran az egész megyére, sőt még sokkal nagyobb területekre is. 
így a huszonöt ház tulajdonképen az ország java részének népies építkezését 
mutatja be.

Meitzen A.-nak azon átalánosan ismeretes térképén, melyet »Das 
deutsche Haus in seinen volksthümlichen Formen« czímű nagyfontosságú 
tanulmányához (Berlin, 1882.) mellékel, Magyarország átalában oly országnak 
van jelölve, melyen a háztypusok még nincsenek összegyűjtve, fölvéve. 
Hasonlóképen panaszkodik Henning R. is »Das deutsche Haus in seiner 
historischen Entwickelung« czímű munkájában (Strassburg, 1882.), a hol azt 
mondja, hogy Ausztria-Magyarország e tárgyra vonatkozó anyaga igen töké
letlen és a beható kutatás sürgősen szükséges. (84. 1.). Dr. Peez A. igen 
helyesen hangsúlyozza azt, hogy e kutatásoktól fontos eredményeket kell 
várnunk, mert nyelvileg, politikailag a monarchia rendkívül széttagolt, a ma
gyarok, szlávok, oláhok és germánok találkozó területe, a hol az önkormányzat 
tovább tartván, a társadalmi és gazdasági újítások csak lassan és későn ter
jedvén, a régi typusok is tovább maradtak fenn. (Das Bauernhaus in Oester
reich-Ungarn. Mittheilungen d. Anthropol. Ges. in Wien, 1891. 57. 1.). Azt a 
területet tehát, melynek népies építkezését legalább fő- és mindenesetre alap
vonásaiban ismerjük már s ismerjük annyira, hogy a typus kérdéséhez 
hozzászólhatunk, e helyütt kissé jobban körül kell Írnunk, megjelölvén azt is, 
melyek a ma még kevésbbé vagy alig ismert területek.

Kezdjük a Dunántúlon. Vas, Zala? Somogy házai a hozzáfűzött irodalmi 
adatok keretében, melyet a vasmegyei magyarságra nézve Békefy Rémig 
adataival (Kéthely és környékének néprajza, Budapest, 1884. 26—28.), a 
németségre nézve a kiállítási igazgatóság fény képgyűjtemény ének 115. tételével 
kell kiegészítenünk, a Dunántúl egy hatalmas területét állítják elénk, melyet
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kelet felé a Dunáig egészíthetünk ki dr. Peez A.-nak »Das Bauernhaus in 
Oesterreich-Ungarn« czímű munkájában (Mitth. d. Anthrop. Ges. in Wien 
1891. 57. 1.) foglalt leírása, továbbá Baksay (Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és Képben, IV. k. 346. 1.) czikke s a kiállítási igazgatósági fényképgyüjtemény 
23—26. tételei alapján, melyek szerint a baranyai magyar ház teljesen 
egyezik az üstökös somogyi házzal, míg német építkezése egyezik az alföldi 
svábság építkezésével. A Dunántúlról ezekhez hozzájárul még Veszprémmegye 
bemutatott magyar és leirt német építkezésének ismerete, továbbá Sopronból 
a felnémet typusu hiencz házé (Hermann Antal, Osztr. Magy. Mon. ír. és K.
IV. k. 397—399.) és a Répcze melléki üstökös magyar házé (Bella Lajos, 
u. o. 419. 1. és a kiáll, igazgatóság 185— 193. fényképe), Mosonból a rajkai 
házé, mely híven a szebeni ház előépitményes typusát mutatja (kiáll, igaz
gatóság fényképgyüjteménye), Győrből a tiszta felnémet typusu házaké, melyek 
oromfala teljesen a jécsaiak párja (kiáll, igazgatóság 177., 181., 183. képe), 
Fejérmegyéből az egyaránt felnémet typusu magyar és német házé (kiáll, 
igazgatóság 102., 103. fényképe); Komáromból mindössze egy az atkakövet, 
mint a népies építkezés anyagát ismertető czikk van előttem Gerley I.-tól 
(A magy. orv. és term, vizsg. 1865. XI. nagygyűlése, Pozsony 1866. 178. 1.), 
mig Tolna és Esztergom építkezéséről nincsen adatom.

A nagy magyar alföldnek egész déli részét bemutatták Bács-Bodrogh, 
Torontál, Temes, Krassó-Szörény ; ez építkezések typusos voltát megerősítik 
még az idézett irodalmon kívül Iványi István (Szabadka monográfiája, Sza
badka 1892. II. k. 586. 1.), Appel E. (Ó-Kanizsa ismertetése, Szabadka, 1886. 
41. 1.), Milleker B. (Versecz története, Budapest, 1886. II. k., 115. L). 
A Duna-Tisza közén Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye építkezése, magyarságát 
tekintve a Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyeivel, nemzetiségeit tekintve a Bács- 
Bodrogmegyeivel azonos, a mint azt a kiáll, igazgatóság 99—101. fényképei, 
Baksaynak az árokszállási ház leírásánál idézett czikke s Szerelemhegyi T. 
adatai (Kis-Kun-Félegyháza monográfiája, Nagy-Kőrös 1882., 286—287. 1.) 
igazolják. Nógrád, Borsod, Jász-Nagy-Kún-Szolnok és Csongrád zárt vonalat 
képeznek, csak a kis Heves marad közbeékelve adat nélkül. A Tiszántúli 
részeken a következő adataink vannak a bemutatott megyéken kívül: Hajdúra 
S z í v ó s  Béla (Osztr.-Magy. Mon. I. és K. II. k., 318—319. 1.), Szűcs István 
(Debreczen történelme, Debreczen 1871. II. k., 636. 1.), dr. Zelizy Dániel 
(Debreczen egyetemes leírása, Debreczen 1882. 268 — 270. 1.); Szatmárra 
Géresi Kálmán (Osztr.-Magy. Mon. I. és K. II. k., 356. 1.) és a kiáll, igaz
gatóság 124., 125. számú fényképei; Biharra Rozvány (Nagy-Szalonta törté
nelme, 1870. 3—4. 1.), Osváth Pál (A sárréti járás, Nagyvárad 1875. t. h.) és 
a kiáll, igazgatóság 7—9., 11., 91., 95. fényképei; Békésre Zsilinszky Mihály 
(Szarvas történelme, Pest, 1872. és az Osztr.-Magy. Mon. I. és K. II. 442.), 
Veress (Orosháza, 1886. 37. 1.); Aradra Horváth Imre (M. Orv. és term, 
vizsg. 1871. XV. nagygyűlése, Budapest, 1872. 363. 1.) és a kiáll, igazgatóság 
81, 82., 84. sz. fényképe és rajza. Mindezeket összefoglalva, ma az egész 
alföld népies építkezését fővonásaiban ugyanazokkal jellemezhetjük, a melyeket 
Szabolcs, J.-N.-K.-Szolnok, Csongrád s a többi alföldi vármegye által bemuta
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tott házaknál elmondottunk s előre jelezhetjük, hogy a mennyiben a részletes 
kutatás különbségeket fog felmutatni, azok csakis helyi értékűek lesznek 
(mint p. o. a csongrádi ház előkéje).

Felső-Magyarország népies építkezéséről sokkal kevesebb már az adatunk. 
A tótságból a bemutatott Sároson kívül Trencsént és Árvát ismerjük az 
1895-iki prágai kiállításból (Kafka I., Hlavni Katalog a pruvodce, Praga 1895. 
82—90. 1. és Jankó J., A cseh-szláv néprajzi kiállítás Prágában. Vasárnapi 
Újság, 1894. 47. sz.); van adatunk még Pozsonyról Römer Flóristól (Pozsony 
régészeti műemlékei, Pozsony 1865. 202—203., 303—304. 1.), Besztercze- 
bányáról Ipolyi Arnoldtól (Beszterczebánya művelődéstörténelmi vázlata, Budapest, 
1874. 92—93.), vannak továbbá a kiáll, igazgatóságnak fényképei Szomolány- 
ból (112.), Beszterczebánya vidékéről (73—75.), Barsból (66—67.), Honiból 
(69.), Trencsénből (109—111.) s rajzai Árvából (70—72.). — A felsőmagyar
országi németségre nézve az idézett adatokon kívül vannak a népies épít
kezésre vonatkozó adataink még Lőcséről Demkó Kálmántól (Polgári család
élet a XVI. században, Lőcse, 1882. 5—13. 1.), a beregmegyei németektől 
Lehoczky Tivadartól (idézett művén kívül az Ethnografiában 1892. 4. 1.), 
Máramarosból a magyar, német és orosz építkezésről Szilágyitól (Máramaros 
vármegye leírása, Budapest, 1876. 265—267., 277 — 278., 285 — 286.) s egy 
csinos fényképsorozat a kiáll, igazgatóság gyűjteményéből (116—123.).

Az erdélyi magyarság ismeretét nem sokkal egészíthetjük ki. Kolozs, 
Torda-Aranyos, Csik és Brassó mutattak be magyar házakat; Huszka könyve 
és a kiállítási igazgatóság fényképgyüjteménye (1—5., 50—55.) a székely ház 
typus értékét a székelység egész területére, tehát Udvarhelyre, Háromszékre, 
Maros-Tordára, sőt Brassó egy részére is kiterjesztik. Ehhez csak két tanul
mányt sorozhatunk, a Lázár Istvánét Alsófehér vármegye magyar népéről 
(Nagy-Enyed, 1896. 13—23. 1.) és a Kolumbán Samuét Lozsád népéről
(Ethnografia 1894. 239—242. 1.). Az erdélyi szászságot Szeben mutatta be 
s ugyanezen typus elterjedését bizonyítják még a déli végeken a székelységig 
a kiállítási igazgatóság fényképgyüjteményének szász felvételei (16—22., 56 —
62., 65, és 170.). Oláhságunk népies építkezése azonban, különösen a 
havasiaké alig ismeretes s kiegészítő anyagként mindössze is csak a magam 
közléseit (Népies építkezés a Bihar hegységben: »Aranyosvidék« 1893. 
és »Ethnografia« 1894. 66—69. 1.) és dr. Moldovány G. tanulmányait
(A románság II. k., Nagybecskerek, 1895.) sorolhatom fel, meg a kiállítási 
igazgatóság fényképei közül a 215—228. számúakat, melyek kizárólag fogarasi 
felvételek. *

Magyarország tehát, népies építkezését tekintve, ma már éppen nem 
terra incognita, mindössze a tótság és oláhság építkezésébe kell még jobban 
bevilágítanunk. Ha figyelembe veszszük, hogy Meitzen és Henning idézett 
véleményüket 1882-ben, Peez pedig 1891-ben mondták ki s ha elismerjük

Nem tartom kizártnak, hogy több irodalmi adat ez összeállításból kimaradt; nem 
csoda, mert az anyag monográfiákban, folyóiratokban és hirlapokban rendkívül szét van szórva; 
hálás köszönettel veszem, ha az érdeklődők erre figyelmeztetnek s adataikat beküldik (Budapest 
M. N. Muzeum Néprajzi Osztálya).
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— pedig ezt is el kell ismernünk — hogy nekik akkor teljesen igazuk van, 
valóban rendkivülinek jelezhető a .fejlődés, ismereteink gyarapodása azon idő
től kezdve s be kell vallanunk, hogy ismereteink ily nagyarányú fejlődése 
csakis oly kedvező feltételek mellett és körülmények közt volt lehetséges, 
minőket hazánk ezeréves fennállásának megünneplése alkalmából az ezredéves 
országos kiállítás elnöksége és igazgatósága teremtett meg s játszott szak
közegeinek kezére. Ez az anyag immár képesít minket annak meghatározására 
is, hogy népies építkezésünk typus dolgában mily helyet foglal el az európai 
háztypusok közt.

A vizsgálatnál az összehasonlító módszert fogjuk alkalmazni, de hason
lítás alá csakis a legfontosabb jellegeket veszszük, azokat tehát, melyekkel 
pontosan meghatározhatjuk házaink typusát; ilyen jellegek a lakóház és 
a gazdasági épületek összefüggése, a lakóház alaprajza, tornácza, fedele, 
oromfala. Ide tartoznék még különösebben a tűzhely, az építőanyag, a díszí
tés. — A tűzhely kérdését összehasonlító alapon azonban teljesen meg
oldotta Bünker I. R., ki eredményeit »Herde und Öfen in den Bauernhäusern 
des ethnographischen Dorfes der Millenniumsausstellung in Budapest« czimen 
a »Zeitschrift für Volkskunde«-ban (1897. 11 — 31. 1.) közölte. Az épületanyag 
kérdését teljesen megoldotta az 1891. év elején megejtett népszámlálás, mely
nek eredményeit az orsz. m. kir. statisztikai hivatal »Épület-Statisztika« czí- 
men (Budapest, 1893.) adta ki. Ebből is elég annyit közölni, hogy Magyar- 
országon öVa millió épület van, melyből 13‘50% kő- vagy téglaépület, 1142°/o 
kő- vagy téglaalappal vályog- vagy sárépület, 29’61% vályog- vagy sárépület, 
45‘77°/o fa- vagy fával vegyesen más anyagú épület. A díszítést mint másod
rendű jelleget elhagyom, az alak a fő, a díszítés ehhez alkalmazkodik.

Minden telken az épületek kétfélék, az egyik a lakóház szobáival és 
kamráival, a másik a gazdasági épületek, különösen az istállók, csűr, pajták, 
színek stb. Ha azt vizsgáljuk, hogy e kétféle épületcsoport hogy helyeződik 
el a telken, a következő csoportokat állíthatjuk fel: 1. A lakóház a maga 
kamráival külön áll a többi gazdasági melléképülettől a következő megyék
nél : Somogy, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Kolozs, Torda- 
Aranyos, Csik, Brassó (8 magyar), Abauj-Torna, Torontál, Szeben (3 német), 
Bereg, Torontál, Temes (3 szláv), Krassó-Szörény, Huny ad (2 oláh) és a 
czigányháznál, a 25 ház közül tehát 17-nél. 2. A lakóház külön áll, de végén 
nyitott szin van a borsodi és csongrádi magyar háznál, tehát két esetben ; 
ez az alak tulajdonképen még az 1-ső csoporthoz számítható. 3. Az istállók 
és színek a lakóházhoz vannak építve, de azzal egy hosszú házsort képeznek 
Bács-Bodrog sokacz és Sáros tót házánál, tehát összesen két esetben. 4. A 
lakóház az istállókkal, csűrrel derékszög alatt van összeépítve Zala magyar, 
Vas vend, Handlova német és Nógrád palócz házánál, összesen négynél, 
melyek közül a nógrádira azonban kimutattuk, hogy az összeépítés nem felel 
meg a typusnak s igy az tulajdonkép a harmadik csoportba utalandó.

Meglepő az alakok szegénysége, mert hiszen a felsorolt négy csoportot 
bátran összevonhatjuk kettőbe, meglepő a külön álló lakóház csoportjának 
túlnyomó nagysága (19 áll 6-tal szemben) az összeépítette! szemben. Mindkét
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csoport valamennyi 25 házunk e tekintetben pontosan megfelel a felnémet 
telektypusnak, melyet Bancalari (Ausland 1891. 723.1.) igy jellemez: »Közös 
vonás jellemzi azt az egész területet, mely a maga egész zárt tömegében az 
Apeninnektől az alsó szász, friz és keleti germán építő stil határáig, sőt a 
jelenben sugárszerüen az északi szláv világba is terjed, ez a vonás, ez az 
alaptypus abból áll, hogy a lakott rész a tűzhelylyel, az egy vagy két oldaluan 
tagolt szobákkal és kamrákkal mindig szervesen van különválasztva a gaz
dasági épületek tömegétől.« És hogy e jellemzés a mi magyarországi házaink 
második csoportjára is feltétlenül alkalmazandó, idézzük dr. Meringer R.-nek 
»Das deutsche Bauernhaus« czímü munkájából (Wien, 1892.) a következőket: 
»Az állatok tanyája és az eleség (gabonás) kamrák a felnémet telken külön - 
külön épületben vannak s ez a felnémet épitkezés alapgondolatának a külön
választásnak következetes keresztülvitele: lakjon külön az ember, az állat, 
legyen külön a gabonás, minden egyes czélnak más épület, más kunyhó 
szolgáljon. E mellett azonban Felső-Németországban is találunk a lakóházzal 
összeépített istállót, csűrt. De az összeépítés módja igen gyakran rámutat 
arra, hogy az nem ősi; egymás mellett vannak ugyan, de nincsenek egymás
sal szerves összeköttetésben s hogy az istállóba vagy csűrbe jussunk, előbb 
a házat el kell hagyni, majd a gazdasági épület és lakóház derékszöget képez 
egymással, a mi az egymással jól össze nem forrt részeknek késői egyesü
lésére vall.« Kétségtelen tehát, hogy hazánk egész átvizsgált területén a telek
berendezés teljesen felnémet typusu.

Zalában és Vasban, vendnél és magyarnál, a lakóház és gazdasági épü
letek sarkos összeépítése az egész területen typusosan lép fel, még Hand- 
lovából — csak egy községről lévén szó — ugyanezt nem következtethetem 
a többi Krickeháuer falura, annál kevésbbé sem, mert az a néhány falu, melyet 
magam is ismerek, épen az összeépítés ellen szól. A zalai és vasmegyei 
alakok hasonlatossága elvitázhatatlan s területük határoltsága is rámutat arra, 
hogy azt egyik a másiktól vette. De melyik volt az átvevő ? Erre nézve helyes 
nyomon jár Bellosics Bálint a hetési ház leírásánál, midőn jegyzetben a felső 
ausztriai Vierkant-ra, ennek eredőjére, az u. n. Vogelweiderhofra s az alsó- 
stiriai parasztházra utal (Ethnografia, 1897. 91. 1.), mely nem más, mint az 
Innviertlerhofnak és a frank (felnémet) teleknek az újabb időkre eső foko
zatos összeolvadása (Bancalari G., Die Hausforschung und ihre Ergebnisse 
in den Ostalpen. Wien, 1893. 46., 47. 1.) Kétségtelen tehát, hogy a lakóház 
és gazdasági épületek összeépítését s különösen a sarkos derékszöges össze
építést a magyar a vendtől, a vend a stájer és felső-ausztriai építkezésből 
vette át.

Ha már most csak magának a lakóháznak alaprajzát veszszük figyelmes 
összehasonlítás alá, teljesen igazat kell adnunk Bünker J. R.-nek, a ki szerint 
»a huszonnégy ház alaprajzának egyformasága, tekintve azt, hogy aránylag 
nagy területről vannak összehordva, egyenesen csodálatos«. A házak alap
rajzának törzstypusa az egyszerű hármas osztás, középütt egy konyhával, 
kétoldalt egy-egy helyiséggel (két szobával vagy egy szoba és egy kamrával). 
Az alakfejlődési sorozatot a következő csoportok képezik: 1. A lakóház három
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helyiségre van osztva, a középső a konyha, tőle jobbra-balra egy-egy szoba 
vagy kamra van ; ilyen a toroczkói, a csángó, a csököli s a kalotaszegi, ösz- 
szesen négy ház. 2. Teljesen azonos az előbbivel, de a helyiségek sorrendje 
változik a vereczkei ruthén és felső-szálláspataki oláh háznál, összesen kettőnél. 
3. Alaprajza azonos az előbbiekével, fejlődést mutat azonban annyiban, hogy 
a középhelyiség két részre, pitarra és konyhára oszlik, melyeket majd ajtótlan 
falivezet, majd ugyanolyan lapos fal választ el egymástól; az elválasztás 
czélja az, hogy a füst a konyhában maradjon s a pitarba és szobákba át ne 
terjedjen; ilyen nem tökéletes elválasztás látható a szegvári, jászapáthii, ze- 
beczkei, büdszentmihályi, mezőkövesdi, szentgáli magyar, nagyjécsai német, 
kornyarévai oláh, a czrepályai szerb, szántovai sokacz és vingai bolgár házak
nál, összesen 11-nél. 4. Teljesen hasonló az előbbihez, de a pitar és a konyha 
elválasztása tökéletes, ajtóval záródik a kishartyányi palócz, a perestói vend 
és a sárosi tót háznál, meg a czigányputrinál, összesen négynél. 5. A hármas 
beosztás ugyanaz, mint az előbbi csoportoknál, de a szoba (vagy csak az 
egyik, vagy mind a kettő) a ház hosszával párhuzamos közfal által két részre 
(lakószoba és hálófülke) van osztva a handlovai, metzenzéfi, schellenbergi 
német házaknál, összesen háromnál. 6. Teljesen olyan, mint az előző csoport, 
de a pitart három oldalról zárt, elől nyitott eresz helyettesíti; ilyen a székely. 
A legprimitívebb alak typusául a vereczkei és toroczkói, a legfejlettebb alak 
typusául az utczára három ablakkal néző metzenzéfi és az egyemeletes hand
lovai házat tekinthetjük ; a székelyház egészen sajátságos és különálló alak.

Ha már most meg akarjuk határozni, hogy a felsorolt alakok az európai 
építkezési stílusok közt milyen helyet foglalnak el, mindenekelőtt az Európában 
dívó népies építkezés főalakjait kell ismernünk. Ilyen alakot hármat kü
lönböztetnek meg. Az első a felnémet (frank) ház, melyet a németek közép
európai pitaros typusnak (mitteleuropäische Flurhallen-Typus) neveznek s mely
nek főjelleméül már felemlítettük azt, hogy külön van a lakóház s külön az istállók 
és csűrök. Ezzel szemben a szász (alsó-szász) házat épen az jellemzi, hogy 
úgy a lakóház, mint valamennyi melléképülete egy fedél alá van építve. 
A harmadik typus az északi ház, mely egy szobából és egy ezelőtt fekvő 
nyitott vagy zárt előcsarnokból áll, a szoba közepén mindig tüzhelylyel; az 
északi telken minden feladatra egy-egy ilyen ház szolgál, külön a szoba, külön 
a hálószoba, a konyha, az ebédlő, sőt a fürdőszoba számára; az előcsarnok 
a havazás és szél ellen védi a házat. E háztypusok közül az északit, mely 
Skandinávia-, Finnország- és Oroszországban, sőt a Balkánon is el van terjedve, 
árja eredetűnek (Henning), a szász typust, mely Dániában, továbbá a Rajna- 
toroktól az Odera-torokig terjed mintegy Berlin földrajzi szélességéig, ó-kelta 
eredetűnek (Meitzen), a felnémetet pedig, mely Közép-Európában a Rajnától 
a Memelig s Berlin földrajzi szélességétől az Apenninekig terjed, a romanizált 
kelták és rhaetiaiktól származtatják, mely az egykori római provinciákon ke
letkezett s a német bevándorlók által továbbfejlesztetett. (Henning, Meitzen, 
Bancalari). Nyilvánvaló, hogy a mi népies építkezésünk typusait ezek szerint 
csakis a felnémet csoporttól származtathatjuk s ha alaprajzainkat összehason
lítjuk azokkal, melyeket dr. R. Meringer idézett munkácskájában közöl a fel



9 4 4

német őstypusról, annak továbbfejlődött alakjairól, sőt az új typusról is, kétség
telen dolog, hogy a székely ház kivételével valamennyi házunk alaprajza tiszta 
felnémet alakot, még pedig csaknem valamennyi háznál az östypushoz legkö
zelebb álló legalsó fokú alakot mutat.

A székelyház alaprajzát a háromoldalról zárt és elől nyitott eresz oly 
határozottan jellemzi, hogy ennek párját a nyugati építkezésekben feltalálni 
sem Huszkának, sem nekem nem sikerült. Tény az, hogy a szobának háló
fülkévé és lakószobává való tagozódása tiszta német alak, de könnyen meg
érthető a szászok évszázados szomszédságából, a mely hatásnak azonban 
az ereszt semmikép sem tulajdoníthatjuk; az e kérdésről az Ethnografiában 
irt s már idézett czikkemben megkisérlettem, de történeti adatok híján az 
eresz kifejlődését pontosan nem követhetjük s igy be kell érnünk ez alakra 
nézve a hypothesissel. Huszka minden motívumot figyelembe véve, azt hiszi, 
hogy a székely ház nem európai, hanem Ázsiából hozták őseink s alakját és 
díszítését a szasszanida persa- műveltség hatásának tulajdonítja. Én a többi 
motívumokat figyelmen kívül hagyva, tisztán az alaprajzból inkább azt látom, 
hogy a székely ház szintén felnémet alapon épült fel, de a nyitott ereszszel 
lokális typust képezett és képez.

A tornáczot véve tüzetesebb összehasonlítás alá, a falu házai közt a 
következő alakfejlődési sorozatokat állíthatjuk össze : 1. Tornácz nélküli házaink 
a handlovai és metzenzéfi német, a sárosi tót, a vasmegyei vend, a toroczkói 
magyar ház és a czigányputri, összesen 6 épület. 2. A háznak tornácza nincs, 
hanem a konyha (pitar) ajtó előtt vagy élőké, vagy előépitmény van ; ilyen 
a csángó és a szebeni ház, összesen kettő, nem számítván ide a csongrádi 
házat, melynél az élőké rendesen tornáczczal van összekötve. 3. A ház hosszú 
udvari frontja előtt végig tornácz nyúlik, mely úgy az utcza, mint a telek 
felőli végén nyitott, nem beépített; ilyen van a nógrádi palócz, a beregi ruthén 
és a temesi bolgár háznál, mely mindhárom bent a telekben áll s nem annak 
valamelyik végén, az utczára néző oromfallal. 4. Teljesen olyan, mint az előbbi, 
de a ház oromfala az utczára tekintvén, a tornácznak mellső vége befalazott 
ajtóval van elzárva; ilyen a szentgáli magyar, torontáli német és szántóval 
sokacz ház, összesen három ház. 5. Teljesen azonos az előbbivel, de apitarajtó 
előtt még előkéje is van a csongrádi háznak. 6. A tornáczot elől az utczára 
nyíló ajtó, hátul a szélesebben épített harmadik helyiség zárja el, a tornácz tehát 
csak a két első helyiségre terjed ki a szabolcsi, borsodi magyar és hunyadi 
oláh, összesen 3 háznál. 7. A tornácz- elejét az utczára nyíló ajtó zárja el, 
mig végéből külön kis kamara van építve a torontáli szerb, a krassószörényi 
oláh és a kalotaszegi magyar, összesen három háznál. 8. A ház bent a telek
ben áll, de tornácza meg van nyújtva az utczáig; ilyen nyújtott tornáczot 
csakis a jász háznál találtunk. 9. A tornácz nemcsak az udvar felőli front, 
hanem az utczára tekintő oromfal elé is kiterjed, a csíki, csököli és zebeczki 
magyar házaknál.

Ez alakfejlődési sorozat tulajdonképen három főcsoportba osztható, egy 
tornácztalan, egy előltornáczos és egy körül tornáczos csoportba; ha az alakok 
elterjedését figyelembe veszszük, azt találjuk, hogy a magyar házakat igen jól-
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jellemzi a tornácz ; a tornácztalan csoportba csak a toroczkói és csángó jutott 
be, ámde a toroczkói ház tiszta német alak, melynek hű párját mutattuk ki 
a metzenzéfi házban (persze nem az alaprajzot, hanem a felépítést a borona 
falak félmagasságig való bevakolását tekintve). Meglepő az is, hogy a mily 
jellegzetesen lép fel a tornácz a magyar házaknál, ép oly jellegzetesen 
hiányzik az a német és a tót házaknál. Mindazonáltal nem tartom kizártnak, 
hogy a hosszú tornácz csak utólagosan — még pedig elég későn — 
szerzett jelleg, mert Pápainak s Istvánffinak a palócz faházról közlőit 
adatai s a Balaton mellékén tett észleleteim azt látszanak bizonyítani, hogy 
még a század elején a magyarságnál mindenütt tornácztalan házalakok voltak 
elterjedve. Igen sajátságos alak a körültornáczos ház, mely három tiszta magyar 
területen találtatott és pedig Csikban, Zalában és Somogybán s melyet tudo
másom szerint Magyarország egyetlen nemzetisége sem vett á t ; a körültorná
czos alak felbontható egy udvari hosszú és egy oromfali tornáczra; a kettő 
ma ugyancsak együtt fordul elő, bár itt-ott még találunk egy-egy tisztán orom- 
tornáczos üstökös házat, p. o. Tordán stb., de tény az, hogy népies építkezé
sünkben az oromtovnácz meg volt akkor is, ha a hosszú tornácz nem fejlesz- 
tetett ki s igy azt egy régibb építkezési alaknak kell tekintenem.

Még jobban megvilágosodik az oromtornácz kérdése, ha a fedéllel együtt 
tárgyaljuk. Ha házaink fedélalakját vizsgáljuk, alakfejlődési sorozatunkban három 
csoportot állíthatunk fel. 1. Kontyos fedél van a toroczkói, kalotaszegi magyar, 
hunyadi oláh és beregi ruthén háznál összesen négynél. 2. A csonka kontyos 
alakban két alcsoport áll elő: a) a hol a kontyból az oromfalon annak leg
alább fele megmaradt, ilyen Zala, Somogy és Csik háza, s b) a hol a konty 
csak csökevényesen marad meg felül kis csúp, alul vizvető alakjában s 
ilyen Szabolcs, Brassó, Nyitra, Abauj-Torna, Szeben, Sáros, Vas és Krassó- 
Szörény háza, összesen az egész csoportban 11 ház. 3. Oromzatos nyeregtetőt 
találunk végül a) az oromfalnak a tetőhöz alkalmazkodó kifejlődésével a cson
grádi, j.-n.-k.-szolnoki, borsodi, nógrádi magyar háznál, továbbá a sokacz, bolgár 
és czigányháznál, b) az oromfalnak önálló kifejlődésével a torontáli sváb, 
szerb és veszprémi szentgáli háznál. A mily jellegzetes a kontyos fedél a 
magyar házra, ép oly jellegzetes az oromzatos nyeregtető a német typusra. 
Ma még mindhárom előfordul, de bizonyos, hogy régibb alak volt nálunk 
a kontyos, mint a német forma. Az újabb építkezésnél a kontyos alak mind
inkább lemarad, most építkezésünk átmeneti korszakát éljük, mikor az átmeneti 
csonkakontyos alak terjed, mig ezt is ki nem szorítja az oromzatos nyeregtető.

Sajátságos jelenség már most az is, hogy az oromtornácz mindenkor 
kontyos vagy csonkakontyos fedélalakkal párosul s hogy ennek a csonka
kontyos, vagy kontyos oromtornácznak az országban bámulatos nagy elter
jedését állapíthatjuk meg. Ez előre bukó oromzatot a kiállításon bemutatta a 
somogyi, a zalai és csíki ház, tehát az ország két ellenkező végéből már 
ismerjük az t; ámde ismeretes az Peez és Baksay nyomán Baranyából, Békefi 
nyomán Vasból, Bella nyomán Sopronból, Pápai nyomán Nógrádból, Istvánfi 
nyomán Borsodból, az én tapasztalásaim szerint Szabolcsból, Beregből, sőt 
Szilágyból is; ez alakot mindenkor csakis régi és csakis magyar házaknál

M a t l b k o v i t s : Magyarország az ezredik évben. V. r,o



találtuk, más nemzetiség igy nem vette át, mert a vend a tető előbukását 
ugyan utánozta, de alját a mestergerendával s oszlopokkal nem támasztja alá 
és igy a tornáczot nem fejleszti ki. Meg kell jegyeznünk még azt is, hogy 
az oromtornácz előfordulása nem volt a hosszú tornáczhoz kötve, sőt Borsod
ban és Nógrádban máig is vannak ilyen üstökös, oromtornáczos házak, még 
pedig hosszú tornácz nélkül. Én ezek alapján valószínűnek tartom, hogy a 
magyar háznak egykor, 100—200 év előtt, ez az üstökös forma volt egyik 
kiváló jellege s a magyar a hosszú tornáczot csak akkor fejlesztette ki, mikor 
az oromzatos nyeregtetővel cserélte fel a kontyosat, az üstököt ugyan el tudta 
hagyni, de a tornáczot nem, mert hiszen esti óráit munkája végeztével, meg 
az ünnepeket az egész család ott töltötte; az üstök eltávolításával tehát nem 
lévén többé az oromfalnál tornácznak való felül védett hely, átvitte azt a 
hosszú front elé.

Ha az oromtornáczos forma nem is, de az üstökös fedél alak előfordul 
a velünk szomszédos Ausztriában is. Bancalari idézett tanulmánya során leírja 
a keleti Alpoknak keleti (belső-ausztriai) typuskerületét, mely kiterjed Krajnára, 
Karinthiára, Stájerországra. Az itt uralkodó typust épen az előre bukó csonka
kontyos üstökös fedélalakkal (Halbwalm) jellemzi, melyről azt mondja, hogy 
régebben jobban el volt terjedve s régiségét egy a XV. századból közlött 
képpel igazolja s kimutatja, hogy az csak átmeneti alak a kontyos (Ganzwalm) 
és nyeregtető (Satteldach) közt s végül az összegezésnél ez előre bukó tető 
formát (vorgeneigte Satteldachkante) a belsőausztriai negyedik typuskerület 
egyik fősajátságáúl jelzi: »nem tudnék ellentmondani, — írja Bancalari, — ha 
valaki ezt délszlávnak mondaná, de feltétlenül mellette sem foglalnék állást. 
A szláv építési formák ismerete Horvátországból, Boszniából és Dalmácziából 
igen hiányosak. E vidékre vonatkozó közlések különösen kívánatosak.« (34— 
36. 1.) Azt hiszem, nem csalódom, ha úgy vélem, hogy a közöltem adatok 
e typus ismeretéhez tetemesen hozzájárulnak; kétségtelen az, hogy az üstökös 
ház nálunk teljes formájában maradt meg máig, mig a szomszéd osztrák 
területeken már a XV. században oromtornácz nélkül látjuk ábrázolva. 
A forma teljességéből, mind a mai napig való fenmaradásából s kizárólagosan 
magyar népnél való elterjedéséből talán feltételezhetjük azt, hogy az üstökös 
oromtornáczos házatak magyar földünknek nemcsak egyik legrégibb, de leg- 

, typnsosabb s legmagyarább formája, mely elcsenevészedett formában a velünk 
szomszédos Krajnában és Stájerországban is meghonosodott.

Egészen sajátságos jelenség az is, hogy a népies építkezésnek az üstökös- 
oromtornáczos alakját a hányszor az országban megtaláltam, mindig ugyan
azon építőanyag alkalmazásával akadtam rá. Csökölön az első ház, melynél 
az üstökös előtornáczos alakot megtaláltam, sövényfalu ház volt; az volt 
Lőrinczin Nógrádban, Anarcson Szabolcsban, Jánosin Beregben és Diósadon 
Szilágyban. Ettől kezdve szerfelett érdekelt a sövényfalu ház elterjedése. Saj
nos, erre ugyan az 1890-iki népszámlálás épületstatisztikája nem terjeszke
dett ki, mert ezt a »fa- vagy fával vegyesen más anyagú épületek« közé 
sorozta, mindazonáltal sikerült nehány adatot találni arra, hogy mindenütt, 
a hol a faház megvolt, megvolt a sövényfalu ház is. Leírja azt Csorba,
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Szeder, Findura, Baksay, Pápai, fstvánffi, Bellosies, Horváth s egy sereg más 
idézett iró a jelen századból. Szűcs (Debreczen történelme, 1871. II. k. 636.1.) 
1698-ból azt Írja Debreczenről, hogy »a tehetősb polgárok az épületi falak 
oldalai gyanánt faczölöpöket vagy sövénynyel font karókat alkalmaztak s 
agyagsárral besimitották. Milleker Versecz monográfiájában pedig úgy az 
1716—1737., mint az 1764—1769. terjedő időszakok jellemrajzában azt Írja, 
hogy a házak falai füzfafonatosak voltak ; pedig hogy a házak typusa m ár. 
akkor is a mai volt, kitűnik a város 1804-diki pecsétjének rajzából is (I. k.
72., 127., 135., 252. 1.). Már e nehány adat is eléggé megvilágítja azt, hogy 
hazánkban a vesszőfonatos ház meglehetősen el volt terjedve. Ha a magyar
ság telepedési viszonyait tekintjük, látjuk azt, hogy a magyar a magas hegyek 
közt nem települt meg az egy székelyt kivéve ; következőleg nagy erdeje sem 
volt soha, legalább nem akkora, hogy faházat építsen; magyar faháznak tör- 
zsökös kifejlődését csakis a székelységnél látom, a magyarországi félen vegye
sen fordul az elő a vesszőfonatos alakkal s a székelység területét kivéve, 
mindenütt, hol a magyar letelepedett, több volt a vessző, mint a szálfa; s ez 
vezethette a népet arra, hogy ott, a hol volt fa, s nem kellett tisztán a fecske- 
töméses vagy vályogházzal beérni, mint p. o. az Alföld javarészén, a favázas 
sövényfalú házat építse. Hajlandó vagyok tehát feltenni azt is, hogy a magyar 
háznak még a múlt században is egyik kiválóan használt falalakja volt a 
kiviil-beliil sárral betapasztott sövényfonatú favázas fal.

Fel kell még említenem két sajátságos adatot, melyek különösen az 
alföldre nézve jellemzők. Ezekből kitűnik, hogy az alföldön a XVII. század
ban egy egészen sajátságos építkezés uralkodott, melynek ma semmiféle nyo
mára sem akadunk, ha csak a czigány putrikban nem. Iványi István Sza
badka történetében ugyanis a következőket mondja (I. k. 76. 1.): »A ráczok 
lakásaikat igen kezdetlegesen s kevés mesterséggel késziték, úgy, hogy bár
mikor ismét felszedhették és másfelé költözhettek, ha kedvök tartotta vagy 
elöljárójuk parancsolta. Igv nem egyszer történik, mondja Marsigli császári 
tábornok, a ki az 1690-es években huzamosan itt tartózkodott (Danubio 
Mysico-Pannow. I. k. 25. 1.), hogy egy még ma népes helység holnap üres 
s elhagyatott térség. Sőt gyakran épen csak földbe vájt gödrök és vermek 
képezik lakásukat. S ettől csak a 18. század elején szoktatta le őket a bécsi 
császári udvari haditanács.« E földbe vájt gödrök és vermekről azonban egy 
városi adatunk is van. Szűcs István ugyanis Debreczen idézett monográfiá
jában (II. k. 636. 1.) felemlíti, hogy az 1698-iki debreczeni összeíráskor volt 
a városban »nagyobbszerű téglaépület 17, kisebbszerű 66, részint fából, ré
szint téglából 27; nagyobb földalatti 104, kisebb földalatti 324, romladozó 
félben levő 242; némely telkeken 3—4 gunyhó is volt e korszakban épülve, 
hol a befutott vidéki szegénység húzódott meg, ilyen 248 számmal volt.« 
110 épületre tehát 670 földalatti kunyhó esik! A további kutatás feladata 
lesz e földalatti kunyhók kérdését tisztázni, e két adat közlésével inkább 
csak a figyelmet kívántam felhívni reá.

Ezekben kívántam összefoglalni mindazt, a mit a magyarországi népies 
építkezésről mondhatunk. Láttuk, hogy a telek berendezése és a ház alap-

60 *



948

rajza tisztán felnémet; magyarnak látszik az üstökös fedélalak az oromtor- 
náczczal, melynek eltűntével a hosszú tornácz fejlődik k i; valószínű az is, 
hogy a magyar leginkább kedvelte a favázás sövényfalat. Ezek az eredmé
nyek a kiállítási faluval és az irodalomban szétszórt adatokkal meglehetős 
képét adják népies építkezésünk utolsó 200 évének; tovább vissza azonban 
nem terjednek, az adatok sora a XVIII. század küszöbén megszakad. Mi volt 
azelőtt, nem tudjuk addig, mig a történetírók a népies építkezés okmányi 
adatait rendszeresen össze nem állítják. Mikor a magyar bejött a magyar 
hazába, sátorban é lt; a sátorozás sokáig megmaradt, különböző helyeken 
különböző időkben szűnt m eg; a magyarság előbb elhagyta azt, mint a kunok, 
kiknél a sátoros életnek még Mátyás király idejében is nyomát találjuk 
(1472-ben, Hornyik János Kecskemét története 128. 129. 1.) Milyen lehetett 
az az első magyar építkezés, eleven képét festi meg annak Pauler Gyula a 
magyar nemzet történetében (Budapest 1893. I. k. 16. 178. 1.) a következők
ben : »(A vajdák korában) a földmiveléssel mindinkább terjedt az állandó 
megtelepedés. A kinek szántóföldje van, ha nem is műveli maga, nem örö
mest távozik el birtokából. Igyekszik közelében maradni. Sátorfáját ritkán 
szedi fel; majd kénytelen lesz, hogy állandó helyén minden viszontagsággal 
daczolhasson, állandóbb lakhelyről gondoskodni. Épületek készültek, sárguny- 
hók, nádfélék, a hol fa volt, faházak, melyeket szét lehetett szedni és ismét 
fel lehetett állítani, eleve a lehető legprimitívebb módon, mintájára a szlávok 
kalibáinak, kiknek nyelvéből vette nyelvünk majdnem az épület minden ré
szének nevét, kezdve az eszterhajtól a pinczéig, vette a pitvart ép úgy, mint 
az oszlopot, az ajtót, konyhát ép úgy, mint a grádicsot. A XI. század végén, 
László király idejében a magyaroknak még váruk nincs, az urak mint a nép, 
melyből kiemelkedtek, télen kalibákban laknak és mihelyt lehetséges, örömmel 
keresik fel az ősi sátort, töltik idejöket árnyas erdőkben, kies mezőkön.«

Pauler szerint tehát, a magyar a X. és XI. században, ha építkezett, 
szláv mintát követett. Népies építkezésünk utolsó kétszáz évét pedig a tiszta 
felnémet typus jellemzi. Nyilvánvaló, hogy abban a 600 évben, mely a ma
gyar milleniurn két végpontját összeköti, nagy átalakulásoknak kellett történni, 
mert a szláv építkezésnek még hazai szlávjainknál is teljesen nyoma veszett. 
Hogyan és mikor történt ez az átalakulás, erre kell majd megfelelnie a népies 
építkezés történetírójának.

*  *  *

Munkám végéhez értem. Elmondtam, hogyan született meg a kiállítási 
falu eszméje, hogyan öltött alakot az eszme, mit mutattunk be, az, a mit 
bemutattunk, mily megerősítést nyer az irodalomban s milyen fejlődést mutat 
az 1885-diki kiállítással szemben. Elmondtam azt is, hogy az, a mit láttunk 
a kiállításon, a mit megtudtunk az irodalomból, mily következtetéseket enged 
meg az utolsó kétszáz év népies építkezésére vonatkozólag. Czélom nem en
gedte meg, hogy a népies építkezés egész történetét megírjam, ahhoz kevés 
észleled s még sokkal kevesebb történeti anyag áll rendelkezésemre ez idő
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szerint; a kiállított anyagot kellett ismertetnem s ez alkalmat mindössze arra 
használhattam fel, hogy röviden összefoglaljam jelenlegi ismereteinket, meg
jelöljem a hiányokat s kidomborítsak nehány olyan kiválóbb kérdést, melyek 
megoldása népies építkezésünk ismeretének nagy haladását jelentené. Azért 
tehát teljességre, tökéletességre sem az anyag, sem az irodalom terén igényt 
nem tartok; én csak a kereteket vázoltam meg; minél több az anyag, minél 
több az adat, mit népies építkezésünk jelenéből és múltjából e keretbe 
illesztenek a jövő munkásai, annál jobban fog kidomborodni a kép és annál 
könnyebben fogjuk felismerni, hogy népies építkezésünkben mi idegen és 
mi magyar.
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