'

o # ,

$

$

T

o

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA

i*

ÉVKÖNYVEI.
TI ZEDI K KÖTET.

(1860- 1863.)

IBXJ — A P E S T .
A MAG Y. TUD. AKAD.

YVKIADÓ-HIV ITALÁBAN
^ I ü.

/
-

T A R T A L O M .
Lap.

I. A M. Tudom. Akadémia 1860. oct. 12. tartott ünnepélyes Köz-Ülésének s az
okt. 13. tartott Széchenyi-ünnepélynek, tárgyai. (Az Akad. története 1860. s a
köz-ülési és Széchenyi-ünnepélyi előadások, gr. Dessewffy Emil, Wenzel Gusz
táv, gr. Mikó Imre, Szabó József, gr. Teleki Domokos, b. Eötvös József és
Arany J á n o s tó l.)......................................................................................................I —22
IL A M. Tudom. Akadémia 1861. decz. 22. tartott ünnepélyes Köz-Ülésének hiva
talos tárgyai. (Az Akad. története 1861. gr Dessewffy Emil elnök megnyitó
beszéde ; jutalmazások, pályakérdések, v á la s z tá s o k .) ...................................... 1— 32
III. A deákmonostori X III. századbeli román bazilika, hely- és műtörténeti
monographia. Ipolyi Arnold 1. tagtól. (H at rajzos t á b l . ) ................................1— 116
IV. A pubányok izomrostjairól. Adalék az izomszövet összehasonlitó alkat- és
fejlődéstanához. Dr. MargóTivadartól. ( R a jz o k k a l) ...................................... 1—22
Y. Emlékbeszéd gr. Teleki László tiszt. t. fölött. Lukács Móricz tiszt, tagtól. . . 1—12
VI. Egy continentalis emelkedésről és sülyedésről Európa délkeleti részén. Szabó
József 1. tagtól. (Öt kőnyom,t á b l . ) ....................................................................... 1—93
V II. Emlékbeszéd Bajza József r. t. fölött Told y lerencztöl....................................1— 13
V III. A középkori emlékszem műépítészet Magyarországon. Ipolyi Ai'nold r. tagtól 1 —30
IX . Az izomidegek végződéseiről, dr. Margó Tivadar 1. tagtól. (Két táblával.)
. 1— 24
X. A M. Tudom. Akadémia 1863. jan. 17. tartott ünnepélyes Köz-Ülésének hiv.
tárgyai. (Titoknoki előadás Szalag Lászlótól ; jutalmazások, pályakérdések,
v á la sz tá so k .)............................................................................................................ 1—21
X I. Emlékbeszéd id. székhelyi M ajláth György ig. t. fölött. Lonovics József t. tagtól. 1 19
X II. Emlékbeszéd Fallmerayer Ja k ab Fülöp k. tag fölött. Trefort Ágoston t. tagtól. 1 10
X III. A középkori szobrászat Magyarországon. Ipolyi Arnold r. tagtól..................... 1 — <<
X IV . A temesi Bánság földje gazdasági és müipari tekintetben. Nendtvich Károly
r. tagtól...............................................................
1—11

A MAGYAR

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1860. OCT. 12. TARTOTT

ÜNNEPÉLYES KÖZ ÖLESÉNEK
S AZ OCT. 13. TARTOTT

SZÉCHENYI-ÜNNEPÉLYNEK
TÁRGYAI .

A MAGYAR TUD. AKAD. ÉVKÖNYVEI X. KÖTETÉNEK I. DARABJA.

PEST,
E M IC H G U SZTÁ V M. A K A D . NYOM DÁSZ B E T Ű IV E L .
MDCCCLX.

(TA. ACAI) EÎVIIi?*\
VKQNYYTÁRAy

I.
A M. TUDOM. AKADÉM IA XIX. ÜLÉSÉT

MEGNYITÓ

BESZED.

GR. DESSEWFFY EMÍL ELNÖKTŐL. ___ ____

Ma harmad ízben üdvözlöm ezen helyen és ezen székből a nagy számmal ide
sereglett tisztelt Gyülekezetét, és édes örömömre szolgál, hogy az ilyen számoltató
napokon, mindannyiszor lehetett és lehet alkalmam, akadémiánk körül, oly moz
zanatokat jelelhetni meg, melyek ép’ oly távol a dermedtség és tespedéstől, mint
másrészt czélt hiúsító vagy ábrándos izgalom és mulékony felpezsdüléstől, fokoza
tosan haladó felüdülésre, és természetszerű állandóságot Ígérő egészséges életre
mutatnak. Mert csak ezt tevém, tisztelt Gyülekezet, midőn 1858 végén szavakba
foglaltam az egyetemes közérzületet, és kimondottam, hogy másként mint felemelt
szívvel és fővel e világon járni képesek nem vagyunk, mert tudjuk, hogy csak azt
nem lehet többé felemelni, ki önmagát alázta le, ki önmagát becsülni megszűnt —
csak ezt tevém 1859-nek végén, midőn az értelmi és erkölcsi súly növesztésének,
s közszellemünk mindig a magasabbra és nemesebbre czélzó de azért még is a
valódi sikerre számított irányzatának szükségére figyelmeztettem — és csak ezt
teendem ma is, midőn ezen újabb számoltató napon, egy áttekintő pillantást vetve
a lefolyt akadémiai évre s kiválóbb tényeire, úgy azon viszony mivoltának továb
bi következéseire, mely ez intézet s a hazai közgondolkozás között létre jött, igyek
szem egyszersmind ezekből levonni némi tanulságokat, és azokat a Tekintetes Aka
démia és hazámfiai figyelmébe ajánlani.
A mint tudjuk, tisztelt Gyülekezet, azon elhatározásunk, hogy nemzetiségün
ket daczára minden akadályoknak fentartsuk, és ezzel párhuzamosan a kifejlés és
míveltség magasabb fokára emeljük, valamint azon bitünk is, hogy ez nekünk
nem csak elutasíthatatlan kötelességünk, de legkétségtelenebb oly jogunk egyszers
mind, melyet minmagunk akarunk gyakorlani, és senki másra nem bízni,mind ez
1*
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nem a legutóbbi idők szüleménye. A hazafiak ezen régiebb közérzületének kitünőbb alakot Gróf Széchenyi István adott, midőn ezen intézetet megalapította. Az
innentúl gyorsabban megindúló nemzetesedési és mívelődési mozgalom számos
phásisokon ment keresztül. Nem maradt menten tévelygésektől, nem bal fogásoké
tói a gyakorlati téren, míg elvégre a kört megfutva, azon sarkponthoz tért vissza,
melyből kiindúlt volt, és megszilárdúlva az utóbbi üdők eseményei, megtisztulva
az önmegismerés keserű serlegének ürítgetése útján, azon hitágazatok körül álla
podott meg, melyeket az elhunyt nagy látnok, ezen ügyek iránt, állhatatosan vall
va, állandó üdvünkre és örök tanulságokúi, Írásaiban számunkra letett. És így lőn?
hogy ma már köztünk nincs ki azon kételkednék, miszerint, mint ő mondani sze
rété , kifejlett nemzetiség nem rögtön termő növény, — nincs ki ne hinné, hogy
magasabbra emelkedés csupán erkölcsi felsőbbség segélyével érhető el, s hogy más
felől ezt csupán értelmi súly, polgári erény, megszépült szokás, megnemesült ízlés,
kiművelt tudomány, gyakorlati tapintat és több ilyes elsőbbségek adják, nincs ki
azon hitben nem élne, hogy lelki felsőbbség mindig győz az erőszakon, s hogy az
erőszak elvégre is egyedül önmagának ássa sírját*
Már ma ki nem tudja azt, mire ő bennünket oly komolyan szeretett figyel
meztetni, hogy a felemelkedési erő saját magunkban van, és hogy nemzetnek önfentartási és kifejtési küzdelme, hahogy másban is méltányolja azt, miért maga
vív, oly gyönyörteli látvány, mikép nincs a világon oly aljas kedély, melyet ily
jelenet őszinte rokonszenvre ne melegítene ; hogy viszont nem lehet semmi elidegenítőbb, mint fúladás között kapkodót látni, ki ha feleszmélne, saját erejével
menthetné meg magát, de a helyett más életébe kap, s visszalökve elsüllyed ? —
Épen így vagyunk egy másik tanával is. Érezzük, mikép az előttünk álló munka
hosszadalmas, hogy a körül a túlhév mindig árt, a lelkesedés maga nem elég, s
egyedül a józan felfogás és kirekesztőleg csak az öszvevető és kiszámító felsőbb
ség győz — és azért nincs közöttünk ki vele ne ápolná azon reményt, mikép el
kell jőni azon időnek, midőn az emberi nemre mindinkább reá virrad a mennynek
azon napja, mikor egyedül az igazságosak hazája fog gyarapúlhatni! És így lön
az is , hogy midőn a gondviselés a köz gondolkozás ide-érlelődésének perczében
szólítá ki közölünk a nagy hazafit, s reánk mély s általános fájdalmat áraszta,
szabad volt ennek némi enyhületet találni azon hitben, miképen tőle nem volt
megtagadva egészen azon, a hozzá hasonló jeleseknek ritkán jutó, szerencse, még
életében értetni meg hazafiai által, és hogy az annyi lelki kínok és keservek által
sújtott férfiú, ennek tudásában némi vigaszt találhatott. Úgy van, tisztelt Gyüleke
zet, az ki a szájhazafiakat a tetthazafiaktól oly élesen szerette megkülönböztetni,
vigaszt talált az utóbbiak elszaporodásában — és nem csekélyebbet különösen
abban is, mit a hazafiúi buzgalom az ő életének vég szakában tőn ép azon akadé
miáért, melynek alkotása, a nagy Elhúnyt örökre emlékezetes pályájában, a kiin
dulási pontot képezte.
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Azért, tisztelt Gyülekezet, ha a lefolyt akadémiai év legnevezetesebb ténye
gyanánt, ezen Intézet alkotójának halála tűnik fel, kiválólag áll e mellett egy má
sik, és ez az, hogy e halált az o eszméi diadalának hajnalán rendelte el a Gondvi
selés. Szándékkal említem itt a hajnal hasadását, Uraim : mert midőn egy nemzet
annak, ki szerette minél többször füleinkbe harsogtatni a bár keserű igazságot, ki
belé nem fáradt váltig arra figyelmeztetni, hogy nem elég kuruzsolóként külsőleg
hatni csupán, hanem hogy szíveket és velőket kell hódítani, ki egyre azt kiáltá
felénk, hogy a magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még
nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi, hanem
hogy mind ezekhez több, sokkal több kívántatik ; — midőn egy nemzet annak,
ki gyengéink legszigorúbb bírálója, fogyatkozásaink legkíméletlenebb feltárója,
ferdeségeink s egyoldalúságaink legirgalmatlanabb ostorozója volt, az egyetemes
hála, a tiszteletes kegyelet adóját, olykép fizeti, mint a hogy azt tapasztaltuk, és
azt azon öntudattal teheti, mikép egy nagy tanító haladó tanítványaként nem csak
szólni de tenni is, nem csak sovárogni, hanem valósítani, nem csak aggódni, ha
nem megtartani, nem csak hevűlni, hanem kitartani, nem csak buzogni, hanem
számítani is mindinkább ért : egy ily nemzet, a gyászünnep mellett, az önisméret
szívemelő ünnepét ülli meg egyszersmind, és annak adja czáfolhatatlan bizonyságát,
miszerint meg van érve belátni, hogy nem a tömjénező és hizelgő, hanem csupán
az igazmondó barát bír örök és valódi becscsel, és hogy a valódilag nagyok iránti
enyészhetetlen hála, példájok követésében, szellemök felfogásában áll.
Ugyanazon eszmeirányzat győzelmét látjuk egy más téren, tisztelt Gyülekezet. Kedves szavajárása volt a nagy elhúnytnak: fogjunk kezet, vessünk vállat
vállhoz, emeljük magasabb és díszesebb polczraa haza jó és igaz ügyeit! Es mind
inkább megértjük e szavak valódi értelmét. A múlt évvégén ezen székből történt,
midőn feltártam akadémiánk szükségeit, és kimondottam, hogy annak nincsen
elégséges tőkéje, és nincsen háza. Es mi történt? Talán a törvény parancsszava
kötelezett bennünket, hogy adakozzunk? Nem, tisztelt Gyülekezet, ezt csak a hazaszeretet tette : kezet fogtunk, szabadon, magunk jó szántából ; kezet fogott a sze
gény gazdaggal, a nagy birtokos kis birtokossal, a világi pappal, a földmívelő kéz művessel, az iparos tudóssal, az egy osztálybeli más osztálybelivel, egy vallásbeli más
vallásbelivel,egy fajbeli más fajbelivel,váll szorúlt vállhoz,vagyis inkább hazafi szívek
hazafi szívekre támaszkodtak, és harsány szóval lön felkiáltva: Lesz tőkéje az akadémi
ának, és azon intézetnek, mely a magyar tudományos míveltség és nyelv emelése körűi
fárad, nem háza leszen, de legyen palotája! Es a szóra nyomban a tett következék.
Nem egészen tíz hónapi rövid időszak után, a nyolczszáz ezeret megközelítő öszvegig emelkedik e kettős czélra ajánlott somma, és annak tetemes részé mái bé is
van fizetve. Kinek mondjak én ma különösen köszönetét, midőn ezerekre megy
azok száma, kiknek azzal a haza és a jövő tartozik? Ezerek tartottuk meg a kéz
fogót, és biztató színben derenghet szemeink előtt azon drága remény, hogy ez
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leszen azon testvérisülés előfutója, mely ezerek és ismét ezerek lelkében, közös
nemzeti és szellemi érdekek körül, felbonthatatlan frígygyé fog szilárdúlni.
Tisztelt Gyülekezet ! saját magunkban a felemelkedési ero ! Ezen haza népe
azért, mi szívéhez forrva van, tenni tud, s arra mi neki legdrágább, adni kész. És
a mely nép magas czélokért melegűlni, magas czélokért tenni képes, az magas czélokat elérni fog, annak magas czélokat elérnie kell.
Bízzunk azért magunkban, Uraim, bízzunk erünkben, de túl nem becsülve
azt, gazdálkodjunk azzal minél jobban, és, a mi legfőbb, ne lépjünk a síkra ké
születlenül.
Az építők sorába léptünk tisztelt Gyülekezet, de nem szabad hasonlítanunk
azon neméhez az építészeknek, kik alap és kiszámítás nélkül, veszendő és súlytalan
anyagokból raknak bomladozó és aránytalan falakat, kik a boltozat íveit, ott hol
kell, erős kapcsokkal nem erősítik. Egy palota, legyen bár az a művészi ízlés remeke,
a czélszerű bel elrendezés mintája, csak kőhalmaz, ha a benne honoló és menhelyet benne találó tudomány, s a körülötte szétömlő szeretete a szépnek és ne
mesnek, azt templommá fel nem avatják. Sorsunk és sajátlagos helyzetünk hoz
ták magokkal azt, hogy még nem sokkal ezelőtt így leliete hozzánk szólani : Mű
velődjetek, ez a legfőbb ; magyarok maradtok-e e mellett, az már más kérdés.
Erre a mi határozott válaszunk így hangzott: Ezen gond a miénk leszen, ezen jo
got viszszaveszszük magunkhoz, a korcsosító míveltséget határozottan elutasítjuk
magunktól; elszigetelni magunkat nem akarjuk, de még kevesebbé elsepertetní :
mi mindinkább fogunk és akarunk magyarosodni és egyszersmind mívelődni. És
ezen határozott válaszra az öszves nemzet ütötte reá legújabban pecsétét, midőn
magány alapítványokból keletkezett akadémiánkat, nemzeti intézetté emelte, egye
temes gyámolítása által. A mely nemzet szabad akaratjából, lelke legbensőbb su
gallatából a tudománynak palotát épít, az tudja mit akar, s tudnia kell, hogy azt
mikép akarja. Ezen szándék értelme félreérthetetlen, és nem lehet más mint ez:
Magyarosodjunk át minél mélyebben, és mindinkább, és ugyan akkor mívelődjünk
át minél inkább és mélyebben. Könnyén beláthatja minden gondolkozó, hogy a
feladás : magyarosodva mívelődni, a magyarságot kimívelni, számos, különbféle
és épen nem könnyű kötelességeket szab mindnyájunk elibe, melyeket a jelen szá
moltató napon venni némileg szemügyre és közöttük kissé széttekinteni, akkor
legczélszerűbb, mikor az egynemű siker már előttünk áll, és annak voltaképi és
további hasznosításáról vagyon szó.
Egy kétségbe vonhatatlan jogot vettünk vissza magunkhoz, és midőn ezt tet
tük, nem sértettük senki jogát. Avagy törpűlnünk kellett volna talán, hogy emel
kedhessünk? gyengülnünk és elsatnyúlnunk elébb, hogy aztán erősödhessünk?
vagy talán el kellett volna felejtkeznünk magunkról, hogy magunkról gondoskod
hassunk? Tartós, háborítatlan és eredményes joggyakorlat erőt feltételez.. Erő
kifejtésnek kell tehát lenni jelszavunknak, mert a mire mindenek előtt elkészülve
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lennünk kell, tisztelt Gyülekezet, az a hosszas, fáradalmas és bizonyos verseny,
melynek ismét erő a fó kelléke. Onámítás nélkül nem kecsegtethetjük azzal ma
gunkat, hogy ennek kénytelensége alól, bármily körülmények között, szabadulhat
nánk. Előre haladottabb míveltségek terjeszkedési ösztöne és hatálya ellen küzdenünk fog kelleni minduntalan, s hol babért nem nyerhetünk, becsületet fog
kelleni aratni igyekeznünk. Az igazán megérdemlett becsület, édes jutalma a leg
nemesebb vágyaknak. Lesznek mindig térek, hol a babért előlünk nem könnyen
és csak ritkán fogják mások elragadni : így leszen az, midőn lángoló bonszeretet
magunk iránti hűség, állhatatos ragaszkodás igazainkhoz, csüggedetlen hit egy
szebb jövendőbe, fognak szóban forogni. Azonban a verseny nem mindig ezen
térek en fog folyni, és hogy azokon is , melyeket megfutni minden nemzet kényte
len, mely a köz művelődés színvonalára emelkedni kiván,ha nem is győzelmesen,
de mindig becsülettel állhassunk meg, az erőkifejtésnek az eddigieken kivűl még
egyéb nemeire fog kelleni igen nagy gondot fordítanunk.
Erő az emberiségnek és hazának szeretete, a tudomány pedig annál nagyobb
és tartósabb hatalom, minél inkább ezekre támaszkodik és ezekkel frigyesül. Ná
lunk a hazaszeretetnek ki kell egészíttetni a szép, a nemes és a tudás öszveházasított
szeretetében fekvő erő által. Az örökszép és valódilag nemes, a létezésnek nem
csak jogczíme, hanem a tartósságnak biztosítéka egyszersmind, míg másfelől a
tudásnak minél terepélyebb arányban szétterjedő szeretetétől vagyon a szellemi
haladás lehetősége feltételezve. Es itten mindnyájunk előtt egy nagy mező áll fel
tárva. Lépjünk reá azon elhatározással, melyet az ily nagy és szép czél kiván és
érdemel. Könnyű belátni, mikép a sikerek, ha a tudomány mívelése és ter
jesztésével nem tart lépést a tudásnak szeretete, csak meddők ; tartósak és biz
tosítottak pedig nem lehetnek, ha a szépnek varázsa nem ömlik el öszves szel
lemi és társas' életünkön, és azokat minél mélyebben át nem hatja. Mi,
Tekintetes Akadémia, kegyeltjei vagyunk a hazának. Sokat tett az értünk, de
tőlünk sokat is vár. Ne lankadjunk azért soha megélénkült tevékenységünkben,
ne felejtsük soha, hogy azon zászlón, melyet halhatatlan alkotónk oly dicsőén
vitt a nemzet előtt, így hangzott a felirás : Előbbre, előbbre ! — Azonban
felejtenie lehet-e azoknak, kik élénkbe ennyi kötelességeket szabtak, hogy
ők is vállaltak ezzel kötelességeket? Legyünk azért, tisztelt Gyülekezet, mi
nél többen valódi civilisátorok az által, hogy a tudás, hogy a nemes és
szép szeretetének terjesztése útján hazaszeretetünk erejét kiegészítjük és maga
sabbra fokozzuk ! Legyünk minél többen izgatók azon czélból, hogy felébredjen
a hol szunyád, öregbedjék a hol mutatkozik, az irodalom komolyabb ágai iránti
kedv ! Izgassunk mindnyájan azon czélból, hogy minél többször és többet menjünk
meríteni a szépnek és magasztosnak azon forrásából, mely egyedül az emberiség
géniuszainak, arégiehb és újabb kor, és saját magunk remekíróinak műveiben ta
lálható fel! Legyünk izgatók ezen czélból, tisztelt Gyülekezet : így leszünk bizonyo-
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san egyszersmind ci vilisátorok ! Es legyen ez irányban különösen gyámolimk a
nemzet azon fele, melyet mindenikünk a szebbnek tud, és én a jobbik felének
tartok. Legyen ebben gyámolunk a szépnem. A mívelödés terjesztésének nagy
munkája csak tökéletlen lehet ott, hol nem ö vállalja el annak egyik felét. A ké
pességen túl, a nagy Isten őket áldotta meg a bájakkal és szelídséggel. Omleszszék
ki azokat, kérem, őszves valónkra és tevékenységünk minden ágára. Éltök eleme
szívok tápláléka a szeretet. Szépen szeretni csak ők tudnak. Legyenek mestereink e
tudományban, kérlelhetetlen bíráink, ha ez ellen vétkeznénk. Legyenek izgatók a
nemesnek, a szépnek, a jó ízlésnek terjesztésében, bájaikkal, szívok szelídségével!
Voltak idők, midőn halhatatlan Ébresztőnk így tűnődött magában: „Közel ál
lunk azon komoly kérdés eldöntő napjához, hogy valljon leszünk-e vagy nem?
Ki tudja, oly távol van-e tőlünk azon gyász-idő, mikor csak ezen testület fogja tán
ereklye gyanánt, vagy inkább bágyadtan pislogó lámpaként őrizni azon nyelvet,
melyet legdrágább kincsének ismert el, de megőrizni nem bírt, ki tudja nem fog-e
elébb bukni mint gondolnék, vagy nem fog-e sovány sasként egy a míveltségtől
elszigetelt szikla kúpján ülni a magyar, míg álmainak vége nem szakad ?“
Ingatlanul áll bennünk a remény, és drága, lelkűnknek, azon hit, hogy nagy
alkotója intézetünknek, a sírnak hantjai alá vitte magával ugyanazt, mikép ezen
üdő nem fog bekövetkezni soha, és hogy mi élni fogunk, mert el vagyunk hatá
rozva, és képeseknek érezzük magunkat, nem elforgácsolni, hanem fejteni, nem
fásítni és tompítni, hanem nemesítni, szépítni és egyesíteni az erőket! Igen is élni
fogunk, és ép azért mert azóta sokat éltünk, azóta sokat láttunk, sokat tapasztal
tunk, nagyot okúltunk, sokat felejtettünk, nem keveset tanultunk — megtanultunk
tűrni és várni — de nem, elcsüggedni. — Legyen tehát mindenkori jelszavunk
az erők kifejtésé és kiegészítése. A mi magamat illet, nincs annál buzgóbb óhaj
tásom , mint hogy úgy hallgassa meg a nagy Isten ide irányzott meg nem szűnő
könyörgésimet, mint a hogy meghallgatta a haza, midőn egyik hív munkásának,
ezen intézetnek ügyét, gyenge szóval, de őszinte és becsületes érzéssel kötöttem
szívére.
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A MAGY. TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNETEI
MDCCCLX-BAN.

TOLD Y FERENCZ TITOKNOK
ÁLTAL.

Tisztelt Gyülekezet!
A Magyar Tudományos Akadémia e folyó évi történeteit előadni készűlvéna tagok munkálkodásainak részleteire nézve az Igazgatóságnak holnapi ülésünk,
ben kiosztandó szokott évi jelentésére hivatkozom; magok a dolgozatok nagyobb
részt az Évkönyvek és az ez idén három külön közlönyt képző Értesítőkben je
lenvén meg. Itt azon tekintetet érintem, mely egy akadémia működéseit első sor
ban irányozza : s ez a tudomány előbbre vitele általában, különösen pedig azon
nemzetre és országra vonatkozva, melynek érdekében felállíttatott. A magyar aka
démia e rendeltetésnek második ágához van inkább utalva a nemzet történeti előz
ményeinél fogva is , melyek századok során át alig nyújtottak elég eszközöket a
tudomány világfolyamából a legszükségesbnél többet vezethetni át saját medrébe,
annál kevesbbé lehetett hivatva ama nagy folyamot a maga hozzájárulásával ne
velni. Valóban, ki amaz előzményeket méltányosan latolja, nem fogja a jelenkori
magyar tudománytól az elismerést megtagadhatni, mely mindenkép igyekszik a
világhaladás színvonalára emelkedhetni, sőt annak emeléséhez is járulni saját spe
cialitásai napfényre-hozatala — név szerint a hazai nyelvtudomány, historia és
természetisme kifejtése — által. Ha akadémiánk e tudományszakoknak az említett
világhaladás fokára emelkedésében ez utolsó harmincz év alatt a reá nehezedett mun
karészt becsületesen elvégezte-e, azt nem a mi dolgunk megitélni: de hogy ennek
megítélésében az eszközök nagy részében szenvedett szükség számba vétessék, azt
az igazság csakugyan kivánja. Mert íme, csak most, e dicső évben, mely egynél
több tekintetből fényes betűkkel leszen az ország évkönyveibe beírva, csak most
látja az akadémia magát a nemzet egyetemes és nagylelkű nyilatkozata által azon
karba helyezve, melynélfogva a nemzeti tudományt több irányban nyomosabban míM. TUD. AKAD. ÉVK. —

X.
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vélheti,sez által az öszves tudományt is gazdagíthatja. Azonban e javulása állapotainknak oly új, hogy ez évről szólva, mely különben is csak három negyede egy
évnek, leginkább csak készületeket és kezdeteket jelenthetek. ‘
E készületek czélja a hazát minden tekintetek alatt megismertetni. íme minde
nek előtt a hazai föld és ég maga áll első sorban. Magyarország hegyeit és rónáit
földtanilag és ásványismeileg átvizsgálni, virányát és állatseregét kiegészíteni, nagy
nevezetességű őslényvilágát összeállítani, vizeit vegybontani, égalji s időjárási saját
ságait, tehát nedvességi, légnyomati, villanyossági stb. viszonyait meghatározni, az
ország külön vidékei magasságait mérni s maholnap azok hállózatát, valamint általá
ban a haza természetföldrajzi lehető pontos és teljes képét összeállítani : e szép,
s nem csak tisztán tudományos szempont alatt, de végre nemzetgazdászatilag is
hasznos munkásság egy állandó Természettudományi Bizottmány teendőjévé téte
tett, mely létezése pár havában is már két utazást eszközölt : egyet Hantken Miksa
bányamérnök által, ki a Buda és Tata közti vidéket járta be föld- és őslénytani
tekintetből ; s egyet Szabó József tanár és tagja által az Al-Dunára, annak föld
tani nyomai felkeresésére, volt-e valaha a Dunának magasabban a kifolyása mint
a magyarországi medencze fejlődésének tanulmányozása kívánná ; e derék utazók
jelentései közzé lesznek téve : a másodiknak némely eredményei Szabó társunk
mai előadásán is felismerhetők lesznek. Hogy e bizottmány munkatere a nemzet
kegyéből felépülendő akadémiai palota elkészültével tágulni fog : nyerhetvén majd
abban helyet és eszközöket chemiai, physikai műtermeknek, meteorologiai ügyei
dének stb., magában értetik; valaminthogy e bizottmány a már meglevő, szétszórt
természettudományi adatok összegyűjtését, összeállítását s bírálatát, végre irodal
ma egybeszedését is , szinte teendői közé sorolja. Minden szak e bizottmányban
szakmívelők által van képviselve; s hozzájok a műtan emberei is adva, kik a ho
nunknak nagyobb-kisebb mértékben saját iparos eljárásait, a köztünk már létre
jött nevezetesb köz építkezéseket, milyek a vasúti, híd-, csatornaépítési, vízszabá
lyozási, lecsapolási, vezetési vállalatokat ismertetni kötelességöknek ismerendik.—
Az eredmények folytonos közzétételére egy külön közlönye fog szolgálni. A haza
másnemű — úgy nevezett statisticai — viszonyai ismeretének fontossága ma már
annyira el van ismerve, hogy minden mívelt államban egyesületek és állami inté
zetek fáradoznak ez ügyben. Az új idők intézvényei sok forrást nyitottak meg e
szaknak, mely most már tudomány rangjára emelkedett, de annak nem szabad
puszta számtáblákból állania : a számok a természetismétől, az ethnographiától,
históriától, sőt a psychologiától is nyernek tartalmat és életet, minél fogva a statisticát a büreauk anyaggal támogathatják ugyan, de azt megalkotni csak tudósok,
még pedig hazai tudósok vannak hivatva. E viszonyokat t. i. nem csak számba
venni, de érteni is kell : s így a statistica tisztán nemzeti tudomány úgy, mint a nyelvtudomány. A statisticának nem szabad a politika szolgálójának lenni, hanem egyik
vezetőjéül van hivatva, s e gyakorlati fontosságán felül nevezetes segéde a termé
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szettudománynak is. Ennek mívelése, a nemzeti önismeret e gazdag forrásának
megnyitása egy külön állandó Statisticai Bizottmánynak van meghagy v a , mely az
adatok beszerzésében, összeállítása, értelmezése, más államokéval összehasonlítá
sában s minden factorok tekintetbe vételével feldolgozásában fog eljárni, s így
megvetendi alapját a magyar statistikának, mely azontúl csak az állapotok tovább
fejlődése s változásaival lesz kellő összeegyezésben tartandó. E bizottmány is
megindította immár működését a szükséges anyagok gyűjtésével, s itt nem lehet
buzgó elismeréssel nem említenem fel azon készséget, melyet az illető hatóságok
és egyestíletektő 1, a magyar korona minden tartományaiban, tapasztalni eddigelé
szerencsés volt. — E bizottmány működéseit is egy külön közlöny fogja támogatni.
Más, t. i. történelmi, különösen míveltségtörténelmi, fontosságú, s ennyiben
egyszersmind a nemzeti becsület érdekével összefüggő, tárgyat képez a hazai műrégiségek ismerete. Ezek ismertetésére állíttatott fel már két év előtt az állandó
Archaeologiai Bizottmány. — E téren — mely két nagy időszakaszt foglal b e, a
magyarok előttit., u. m. a római s hazánk földét az elfoglalás előtt lakott más né
pek régiségeit, s a magyar középkort, melyhez még a reformatio utáni szinte két
századot vetjük — e téren az akadémia, fenállása óta fordított már némi figyelmet,
mint az, Évkönyvei és Értesítőjéből tudva van, de eszközök hiányában csak azon
tárgyak leírására volt kénytelen szorítkoznia, melyeket a jó szerencse adott hatal
mába. Maga e bizottmány csak egyes tagjai szabad munkássága gyümölcseit közöl
hette. Pedig a haladó évek mind több, és becsesb, és érdekesb műemlékekre kezdék fordítani a figyelmet, melyek mellett sokáig húnyt szemmel haladtunk el. Ha
zai, majd külső tudósok megkezdék nyomozásaikat, s ím tudatára ébredtünk egy
rég elsülyedt, a századok viharjai s még inkább az értelmetlenség, gondatlanság
sőt lelketlenség rombolásai daczára még mind nem kevés számmal fenmaradt em
lékeiben dicső, művilágnak. De itt az idő s emberi kéz minden nap pusztít, s az
idegen tudomány foglal, vagy megelőz kötelességeinkben. Utána kell járnunk :
tudakozódni, nyomozni, utazni, ásatni, gyűjteni, rajzoltatni, leírni : de ehez az a
hatalmas eszköz kelle, melylyel vajmi csekély mértékben rendelkezhetett intéze*
tünk. Ez ügy is az akadémia kedvezőbb sorsával, legalább bizonyos pontig, társas
önmunkásság tárgyául van kitűzve, mely végre az Archaeologiai Bizottmány új
szervezetet nyert, s bizton reményijük, hogy egy közelebbi alkalommal immár
kedvező eredményekről fogom a hazai emlékek tiszteletére ébredt közönséget tu
dósíthatni. Addig is legyenek itt felemlítve Ipolyi Arnold társunknak, a műtör
ténet egyik avatottjának, ide tartozó újabb, az akadémia elibe terjesztett, becses
közleményei : a deákmonostori román basilika leírása, érdekes festészeti emlékei
vel, s ereklyetartóink ismertetése, melyek egyszersmind két nagy királyunk, sz.
István és sz.László tiszteletes ereklyéiket őrizték meg e napig; továbbá legrégibb
czímertanunk emlékeinek gyűjtése Nagy Iván lev. társunktól; „Erdély ország Ér
mei “ teljes leírása Érdy Jánostól, mely immár sajtókészen áll. S végre hálával le2*
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gyen felemlítve társunk gr. Andrássy Manó ú r, ki Orczy Béla, Podmaniczky Fri
gyes és Wenkheim Béla bárókkal együtt, egy közös irodalmi vállalatuk jövedel'
mét 2000 ftban a Bizottmány rendelkezése alá bocsátotta.
Ez ifjabb társai mellett fennáll folyvást a Történelmi Bizottmány is , mely ez
évben is folytatta a hazai történet kútfői ismertetését, kiadását : a Történelmi Tárt
egy, a Monumentákat két kötettel szaporítva, melyek részint Árpádkorszaki oklevélkincsünket tetemesen nevelik Wenzel Gusztáv rt. gondjai alatt, részint a XYI. század
történeteire tartozó forrásainkat Szalag László rt. kezeiből, részint végre a most már
nagyobb figyelemben részesülő török-magyar kort és különösen a belső viszonyo
kat érdeklik. Ráth Károly lt. az utóbbi tekintetben fontos közleményeket és dol
gozatot ad az imént megjelent VII. kötetében a Tört. Tárnak; Behrnauer Valter
úrtól Szulejman magyarországi adótörvényét nyertük, s míg e tudós a XVI. szá
zad történeteire tartozó török okmánytárt, gyűjt akadémiánk megbizásából, Vámbéry Ármin új társunk Konstantinápolyban a török történetírókból szedi ki és for=
dítja a hazánk történeteit illető töredékeket. Másfelül Simonyi Ernő úr, Londoni
Okmánytárunk szerzője, folytatja Angliában a Tört. Bizottmány számára a Magyarországra vonatkozó okmányok gyűjtését ; Szalag Ágoston lev. tagtól készen áll egy
kötet XVI. századbeli magyar levél, melylyel egy, a históriára, belső és társas vi
szonyaink ismeretére, sőt nyelvisménkre nézve is gazdag aratást Ígérő „Magyar
Leveles T ár“ nyittatik meg. Állapotaink javulása s a közönség ébredő részvéte
történelmi kútfőink iránt, egy idő óta szabadabb kezet ad a Bizottmánynak, és
számosb sajtókészen álló emelékeink közöl négy kötet fog nem sokára ismét vi
lágot látni.
S ím e négy bizottmánynak részint folyó működésének emelkedése, részint újak
megkezdései immár a nemzeti pártolás eredményei; s az akadémia reményű, hogy
azok szorgalmas összehatása nem igen távol időben az éd es haza ismeretét jelen
tékeny módon fogja előmozdítani.
Hasonló munkásság foly egy más téren : a magyar nyelv története, hasonlí
tása s nyelvtani és szótári ismertetése érdekében. A „Nyelve miékeku kiadása most
már három kötetben folytattatik párhuzamosan ; Hunfalvy Pál vogul dolgozásai
Reguly Antal anyagai nyomán folyvást haladnak, az európai tudománytól is vá
ratva; az osztályban a magyar nyelv természete és törvényei kibuvárlása több
fontos tárgyat új világosságba helyeztetett ; a Nagy Szótár pedig Czuczor Ger
gely rt. önfeláldozó szorgalma és Fogarasi János rt. buzgó közremunkálása mel
lett, a grammatikai szókkal, u. m. a képzők, a szóviszonyító ragok, a névutók. ige
kötők, személynévmások és birtokragokkal, kiegészítve, n éhány hónap múlva
sajtó alá megy. S így, ha isten is úgy akarja, egy része jövő közülésünkig a kö
zönség kezeiben lesz.
Azon többnemű társas munkálkodásokról szóltam eddig, melyek által, bevezető
szavaim szerint a nemzeti tudományt igyekszik az akadémia előbbre vinni, s ekép
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szorosan-akademiai hivatását — a múltban csekély erőihez képest, jövőben, a ta
pasztalt pártolás után, több irányban és erélyesben — valósítani.
De sajátságos állásunk és alapszabályaink a tudomány terjesztését is intéze
tünk körébe iktatják. E része hivatásunknak, úgy véltük, az által teljesíthető legszerencsésben, ha oly, tudományosan tárgyalandó kézikönyvek készülnek, melyek
sorba vévén a különféle tudományokat, főleg azokat, melyek irodalmunkban mos
tohábban vannak ellátva, köz bizodalmát érdemlő szakférfiak által szerkesztelek ;
s melyek rendeltetése az egyetemi kiképzéssel, s így komoly alappal bíró olva
sóknak oly munkákat nyújtani, melyek által az illető tudományban, annak legújabb
állása szerint, tovább vitessenek, tudásokat gazdagíthassák, s azokban felütés által
is minden abba tartozó tárgyak felől alapos és összefüggő ismereteket szerezniük
vagy azokat megigazítaniok és kiegészíteniük lehessen. Ezek közöl az első : a me
chanika első kötete Petzval Ottó r. tagtól sajtó alatt van , a második : Az „Egye
temes Földirat Hunfalvy János ltagnál toll alatt.
E most megindított sorozat mellett egy másodikat kezd meg az akadémia
némely hazafiúi lelkű hölgyek által alapított díjért, mely tárgyait lehető nép
szerűén, azaz illető tudományos előkészületek feltevése nélkül is felfogliatólag tár
gyalja. Ilyen a pályázatok előadásában említendő „Közönséges Természettanu és egy
„Nemzetgazdasági Kézikönyv11, melyek szerencsés versenyen jutalmat és helyeslést
nyerének.
A pályázatokról külön jelentések szólván, itt azon veszteségeket kell felemlíte
nem, melyeket az akadémia ez évben szenvedett. Mindenek előtt nyelvtud. osztályi lev. tagja Szenczy Imre csornai prépostban az óclassica literatúra egyik első
rangú avatottját, s irodalmunk egyik mintaszerű prózairóját vesztette el. Julius
Caesarja, Quintiliánja, Tacitusamég sokáig díszei, s a szellemmel, hűséggel s antik
ízléssel készült fordításnak nehezen meghaladható példányai maradnak- Külső tag
jai közöl Tocqueville Elek éslord Maculay, amaz kitűnő államférfi és politikai szerző,
ez korunk első történetírója,haltak el; mindkettő akadémiánkhoz nemzetünk be
csülése által kötött európai jelességek. De míg e férfiaknak sajnálva kell megem
lítenem elhúnytokat, a legmélyebb fájdalommal nevezhetem csak e sorban nemze
tünk egyik legnagyobb fiát, intézetünk első alapítóját, számos éven által egyik
elnökét, kihez bennünket a tisztelet és hálán felül hű szeretet is csatolt : gróf Szé
chenyi Istvánt, — kinek emlékezetét holnapi ülésünkben, utódja s a szónoklat ava
tott mestere fogja megülleni.
Új választásaink hirdetésével végzem rövid jelentésemet, melyek Magyaror
szág ez idő szerinti kormányfőnöke ő nagyméltóságától alapszabályi kinevezésü
ket és megerősitésöket azonnal megnyerték. Az igazgatóságban, az utói nevezett
nagy férfi halála által megürült, helyre id b. Váy Miklós úr választatott egyértel
m űig. A mathematikai osztályba rendestagúi Sztoczek József budai műegyetemi
tanár, a mathem. és természeti tudományok önálló jeles mívelője ; levelező tagokul
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a nyelvtudományi osztályba : Márkfi Sámuel, a pesti egyetem nagys. rectora, jeles
graecistánk és Vámbéry Ármin Konstantinápolyban, a keleti tudományok szorgal
mas űzője ; a philosophiai osztályban Hegedűs László, pataki ref. pap 7 a nevelési
irodalom jeles mi velője ; a tör vénytudomány iban Káutz Gyula budai műegyetemi
tanár, a statistica és államgazdaságtan szerencsés mívelője; a történelmiben Kukulyevics lván,& déliszláv történelmi társulat elnöke Zágrábban, közös hazánk tör
ténete kútfőinek szorgalmas búvárlója ; a mathematikaiban Veninger Vincze, kereskedelmi-akademiai tanár Pesten ; végre a természettudományiban Margó Tivadar
pesti egyetemi tanár, a physiologiáb'an közelismerést kivívott vizsgáló ; b. Prónay
Gábor Pesten, Rómer Flórián benedekrendi tanár Győrben, a természetrajz buzgó
mívelője, és végre Thann Károly vegytudor Bécsben, a vegytanban ügyeimet ér
demlett tudósunk. Külsők közöl ez úttal Stier Gottlieb wittenbergi tanár, jeles
nyelvész s a magyar költészet ismertetője a külföldön, Granert János greifswaldi
tanár, nagynevű mathematikus, és Bouc Ami Bécsben, első rangú geolog tisz
teltelek meg.
S ez új erókkel nevelve lépünk már mos át életünk egy új szakába.
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A MAGYAROK RÓMÁBAN. M.CCC.L.
ELŐADTA

W ENZEL GUSZTÁV RENDES TAG-

A történetírásnak egyik fő feladata az államok és nemzetek történetében azon
tényeket kiemelni és kútfőileg felvilágosítani, melyek az események menetében és
a viszonyok fejlődésében a korszakok uralkodó eszméit különösen feltüntetik, és
ugyanazon államok vagy nemzetek szellemi életének fő irányait letükrözik. E té
nyeket történeti sarkpontoknak lehetne nevezni ; s nem szenved kétséget, hogy
csak ezen sarkpontok kijelölése és felvilágosításának alapján nyeri meg a törté
netírás egészben azon benső egységet, és részleteiben azon helyes elrendezést, mik
nek folytán a múltnak hü. életteljes, s egyúttal könnyen áttekinthető képét
nyújthatja.
Ezen szempontból hozom szóba hazánk történetéből az 1347— 1351-ki éveket
s emelem ki különösen azon nevezetes eseményt, midőn nagy Lajos magyar ki
rály, győztes seregével a nápolyi hadjáratból visszatérvén, 1350-ki septemberben
Rómában, hol akkor a nagy jubileum tartatott, megjelenik, s itt részint áj tatossá
gát végzi, részint mint magyar király, felségének teljes fényében az összes keresztyénség előtt fellépve, a keresztyén világ fővárosában hatalmának azon szentesíté
sét nyeri, mely a XIV. század felfogása szerint világi és politikai ügyekben is az
ő magasabb történeti hivatását hirdette.
Nem tagadom, hogy ezen esemény magában véve s első tekintetre a mai
időben, még a magyar előtt is, festészeti nagyszerűségnél többet alig látszik mutatni.
És pedig annál inkább, mert történetünk anjoui korszakának, melyhez az tartozik,
fő tényezői a XIX. század társadalmi és politikai láthatárának sok’tekintetben már
nem igen felelnek meg többé. De itt a történettudomány szintoly kevéssé állapodhatik meg, mint általában a nemzeti felfogás. A történettudomány ugyanis nem
szorítkozik az eseményeknek csak külső jelenségeik szerinti elbeszéléseire ; hanem
belső összeköttetésüket is kimutatván, azoknak folytonos lánczolatát tünteti fel,
melyhez képest az egyes események ezen lánczolatnak is csak egyes szemeit teszik,
melyek egyedül más szemekkel! összefüggésük által nyerik valódi jelentőségüket.
A nemzeti felfogás pedig hivatva van nem csak az újabb, hanem az összes hazai
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történetet és annak minden egyes részeit egyaránt méltatni ; mert a nemzet életével
és az ősök emlékezetével itt egyaránt találkozunk mindezekben. Éhez járúl a ma
gyar történet anj oui korszakának nemcsak hazánkra, hanem az akkori egész Eu
rópára nézve is különös fontossága. Nagy Lajos nápolyi hadjárata pedig ezen
korszaknak igen nevezetes fordulatát képezi. S lehet mondani, hogy valamint az
érczolvasztásnál az ú. n. ezüstcsillam (Silberblick), melynél szebb és fényesebb tüne
ményt a vegytan nem ismer, azon perczet jellemzi, melyben a nemes fém azérczkeverék többi alkatrészeiről végkép elválik: úgy Lajos király és magyarjainak
Rómában léte is azon időpont, melytől kezdve hazánk története anj oui korszaká
nak nemesebb és szebb része veszi kezdetét.
Midőn tehát ezen eseményt, mint a magyar történet egyik sarkpontját itt
bemutatom, egyszersmind annak előzményeire és következéseire kell figyelmemet
fordítanom; s így elbeszéllésem mintegy magától négy részre oszlik, melyeknek 1-je
nagy Lajos király nápolyi hadjáratát; 2-ka Róma városa akkori állapotát és az
1350-ki nagy jubileumot, 3-ka nagy Lajosnak s magyarjainak Rómában létét, és
4-ke ezen esemény következéseit tárgyalja.

Nagy Lajos nápolyi hadjárata.
1347—1351.
Nagy Lajos magyar király nápolyi hadjárata leginkább az Anjou ház belső
viszonyaiból fejlődött ki. Azonban hatása és következményei Magyarországra
is igen nevezetesek voltak. Szükséges tehát, hogy itt az Anjou ház és Magyarország
akkori állapotára egyaránt fordítsuk figyelmünket.
IV. Orbán és IV. Kelemen ( 1262 és 1265) pápák meghívásának s ezek és
a későbbi pápák, valamint az olaszországi összes guelfi párt összeműködésének s
a hohenstaufeni ház megbukásának folytán, Károly anjoui gróf és IX. Lajos franczia király öcscse, mint I. Károly lett Apulia , vagyis Nápoly királyává. — Ná
poly akkor a római széknek volt hűbére ; miért is ezen alkalommal Károly és a
római szék közt szerződés keletkezett. A szerződés első tervét Viterbo 1262. martius
23-árólI\ . Orbán pápa küldte által Károlynak*) ; mely 1263. junius 17-kén már mó
dosíttatott**) s végkép csakIV. Kelemen alatt köttetett meg 1265. május 28-án***).
Első pontja az elsőszülöttség szerinti rendet határozza meg trónöröködési szabáíyúl.
így emelkedett az Anjou ház az európai hatalmasságok sorába ; s a pápák
pártfogása és segítsége által mindinkább terjesztette azután is hatalmát.
*) Muratori, Antiquitates Italiae medii aevi, IV. köt. Milano 1742. 105. 1.
**) Ezen második terv olvasható Martenenál, Thesaurus novus anecdotorum, II. köt. Páris 1727. 9. 1
***) Raynald Odorik, Annales Ecclesiastici, III. köt. Lucca 1748. 161. 1.
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I. Károly 1284-ig uralkodott. Mind a mellet, hogy ő Siciliát elvesztette (1282.)
mégis erős alapra fektetett uralkodást hagyott hátra II. Károlyra. Ennek ural
kodása azonban atyjáénál sokkal fontosabb volt; mert alatta fejlődtek ki azon
irányiatok, melyek az Anjou ház történetében tulsúlylyal bírtak.
Két körülményt kell e tekintetben különösen szemügyre vennünk: II. Károly
házasságát Máriával V, István magyar király leányával, és az Anjou ház keleti
politikáját.
Mellőzve még itt azon közelebbi viszonyt, melybe az említett házasság az An
jou házat Magyarországhoz hozta, említésre méltó, hogy II. Károlynak Mária
nejétől számos gyermekei születtek, t. i. hét fia és öt leánya*). — Ezek közöl mindazáltal csak négy fiú tett szert politikai fontosságra. Martell Károly a magyar
Anjou ágnak őse'; Róbert ki atyja halála után nápolyi király lett; Fiilöp a tarentó-achajai ág alapítója ; és János, kitől a durazzo-moreai ág származott.
Az Anjou ház keleti politikájának első kezdetét már I. Károlyban találjuk.
Mert, eltekintve konstantinápolyi hadjáratától, Mária, antiochiai IV. Boemund leánya, a jeruzsalemi királyságra vonatkozó jogigényét neki engedte által ;
minek folytán, miutánXXI. János pápa ezen átengedést 1277. megerősíté, I. Ká
roly és Nápolyban uralkodó utódai ajeruzsalemi király czímével éltek.
Egy más,Kelet-Európa viszonyaira vonatkozó czímet, Fülöp, II. Károly harma
dik fia, szerzett ; ki Katalint, valoisi Károly, szép Fülöp franczia király testvérének
leányát elvevén, evvel a latín-konstantinápolyi császári czímet kapta, és VIII.
Bonifacius pápa által 1302. ezen czímnél fogva császárrá meg is koronáztatott.
Az achajai, durazzói és móreai czímek, melyeket az említett Fülöp és János,
II. Károly fiai, és ezeknek utódai viseltek, s melyek a bizanczi császárság ezen ne
vű tartományai akkori politikai viszonyaival igen közeli összefüggésben álltak,
szintén az Anjou ház keleti politikája nyilatkozatainak mutatkoztak**).
Azonban bármi szépen hangzanak e czímek, és bármit tartunk azoknak meg
szerzéséről ; úgy hiszem mégis, hogy a magyar korona megnyerése ezeknél sok
kal fontosabb volt.
Történetíróink bőven szokták azon eseményeket elbeszélni és fejtegetni, me
lyeknek folytán Róbert Károly, II. Károly nápolyi királynak Martell Károly fia
utáni unokája, Magyarország királya lett. Itt elég legyen röviden kiemelnem, hogy
1308-tól fogva Róbert Károly uralkodási jogát Magyarországban már senki nem

*) Martell Károly, Lajos, Róbert, Fülöp, Péter, Trisztán, János, Margit, Blanca, Eleonora, Mária,
Beatrix.
**) Lásd Finlay G-yörgy, The history of Greece from its conquest by the crusaders to its conquest
by the Turks, London 1852. — Fallmerayer, Geschichte dér Halbinsel Morea wahrend des Mittelalters. II.
köt. Stuttgart 1836. 86. s k. 11.
M. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
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vonhatta többé jogosan kétségbe. S ugyanazon évet egyszersmind azon belső vi
szály kiindulási pontjának lehet tekinteni, mely most az Anjou házban támadt.
II. Károly nápolyi király 1309. május 5-én meghalt, s így az 1265-ki szer
ződésnél fogva, mely egyszermind Nápolyországra nézve az Anjou család házi törvénye volt, a nápolyi királyság most Róbert Károly magyar királyt, mint az idősb
vonal első szülöttjét illette volna*). De a XIV. század magas politikája a magyar
és a nápolyi korona egy fejeni egyesítését megengedhetőnek nem tartotta. VIII.
Bonifácz pápa 1295-ki magyarázatának alapján II. Károly 1308. végrendeletet
készített, melyben nem unokáját, Róbert Károlyt, hanem harmadik, s akkor élő
gyermekei közt legidősb fiát Róbertét nevezte ki trónörökösének, mit V. Kelemen
pápa is helyben hagyott. Róbert Károly Magyarország ügyeivel felesen el lévén
foglalva, kénytelen volt ezt eltűrni.
Róbert Károly uralkodása, habár egészben véve inkább csak átmeneti korszak
nak mutatkozik, egyes iránylataira nézve mégis Magyarország történetében igen fon
tos helyt foglal el. Igaz, hogy személyiségénél fogva a király, kinek szíve olasz ma
radt, a néptől mindig távol állt; hogy ő azon tulajdonokkal nem bírt, melyek legin
kább akkor a harczias magyar nemzetre közveteti énül hatottak volna; hogy ő a nem
zet régi szabadságát nem igen kedvelte ; hogy kegyetlenségektől sem tartózkodott;
s hogy általában a nép érdekében ugyan, de önuralkodólag, a „Tout pour le
peuple, rien par le peuple" elv értelmében szeretett intézkedni. Azért a magyar
nemzet nem is tanúsított őszinte szeretetet és ragaszkodást személyéhez. De más
oldalról nem kevésbbé igaz, hogy ha Róbert Károly országlása elmarad, nagy La
jos dicső uralkodása sem következik. Méltán nevezi Engel Róbert Károlyt státus
bölcs királynak. Erős kormánya, valamint közigazgatási, törvénykezési és finanzreformjai lényegesen javítottak hazánk bel viszonyain ; fényes udvartartása a királyi
méltóság tekintélyét emelte s a köz ízlést nemesítette ; Magyarország külső politi
kájában pedig országlása egészen új korszakot idézett elő. Visegrádon, melyet ő
magának állandó királyi székhelyéül választott, s mint olyat különös fényre emelt,
sikerűit neki a magas politika fonalait egybefoglalni, melyek Lengyelország, Cseh
ország, a német lovagrend birtoka, és a német birodalom szomszéd tartományai
sorsa felett határoztak. Ismételve tartattak itt királyok s fejedelmek congressusai ;
s ha egyrészről az akkori tudósítások nem bírják eléggé magasztalni a fényt, mely
ezen alkalommal kifejtetett, másrészről sokkal nevezetesebb, hogy a legbonyodalmasb diplomatiai nehézségek a magyar király vezetése mellett egyenlíttettek ki ;
miért is nem ok nélkül nevezi Bél Mátyás az akkori Visegrádot „templum con
cordiae^ egyesség templomának.
*) „Descendentes ex vobis et vestris heredibus Siciliae Regibus mares et feminae in eodem Regno
succedent ; sic tamen quod de liberis duobus maribus in eoden gradu per eandem lineam concurrentibus
primogenitus; et de duabus feminis, primogenita ; et de mare et femina in eodem gradu similiter concurren
tibus masculus onmibus aliis praeferatur."(Raynald Odorik, Annales Ecclesiastici III. köt. Lucca 1748.160 1-
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De a diplomatia és magas politika bármi nagy mesterének bizonyodott is be
mindezekben Hébert Károly ; családi ügyeiben és érdekeiben mégis szerencsés
eredményhez nem vezettek igyekezetei. A következés mutatta, hogy kitűnő státus
ügyessége is a fondorlatok azon hállózatán át nem hathatott, melylyel a nápolyi
viszonyok körűlfonva voltak.
Károly királynak három fia volt: Lajos, a későbbi magyar király, Endre és
István. Miután Róbert nápolyi király egyetlenegy fia, Károly, calabriai herczeg,
1328. meghalálozván, két leányt hagyott hátra maga után: Johannát és Máriát,
kik az agg Róbertnek gyámsága alatt voltak ; a magyar királynak most az volt
kivánsága, hogy Nápolyi, melyből őhiisz évvel előbb kizáratott, fiai számára bizto
sítsa. XXII. János pápa pártolta kivánatát ; s így végre Róbert is beleegyezett,
hogy Johanna Endrének, Mária pedig Lajosnak eljegyeztessenek, s hogy Endre a
közte és Johanna közti házasság megkötésének folytán Róbertnek egykor utódja
legyen. Károly magyar király hét éves fiát Endrét 1333. maga vitte Nápolyba,
hol annak eljegyzése a hat esztendős Johannával azonnal megtörtént. Endre mint
kijelölt nápolyi koronaörökös egyszersmind a calabriai herczeg czímét nyerte. A
házasság később meg is köttetett.
De Róbert nápolyi király 1343. január 16-án meghalván, végrendeletet ha
gyott maga után, melyben az előbbi egyezkedés ellenére unokáját Johannát a ná
polyi korona örökösének írta, Endrét csak kormánytársnak nevezvén ki, oly mó
don, hogy ők a kormányt majd akkor vegyék át, midőn 25 éves korukat elérendették, addig pedig az özvegy-királyné az e végett kinevezett tanácsosokkal
együtt kormányozzon*). Ezen végrendelet következtében Nápolyban nagy zavarok
támadtak, s az Anjou ház tarentói s durazzói ágainak nagyravágyása oda vitte a
dolgot, hogy Endrére nézve mármár a legvégsőtől kellett tartani. Ez bírta Erzsébetet
magyar özvegy-királynét, ki fiának sorsát szívén viselte, arra, hogy 1343. június
ban személyesen indúlt Nápolyba az utolsó kísérletet teendő , miszerint, ha még
lehetséges, a bajokon segítsen. S valóban a királyné személyes megjelenése és
eszélyes fellépése, s egy magyar követség, melyet ő Avignonba a pápához küldött,
jó sikert látszottak kieszközölni. A pápa Endre megkoronázásába beleegyezett, s
Johanna Endrével a legjobb egyetértésben és tökéletesen kibékűltnek mutatkozott.
Ezen kibékülés mindazáltal csakhamar puszta színlésnek bizonyodott be.
Mert alig tért Erzsébet királyné vissza Magyarországba, ismét rossz tudósítások
*) „Inprimis instituit sibi heredem universalem Joannam Ducissam Calabriae, neptem ejus primoge
nitam, clarae memoriae incliti domini Caroli Ducis Calabriae ejusdem domini Regis primogeniti in Regno
Siciliae stb .. . Item statuit et mandavit, quod praefata domina Regina (az ö zvegy királyné') piincipaliter
nec non venerabilis pater dominus Philippus stb. sint et esse debeant Gubernatores, D i s p e n s a t o r e s , vel
quocunque alio modo et nomine melius censeri possunt, de jure dicti Illustris domini Andreae Regis , Du
cis Calabriae, ac praefatarum dominarum, dominae Ducissae et dominae Mariae sororum stb. quousque
compleverint vicesimum quintum annum.“ Az ezen végrendeletet tartalmazó közjegyzői okirat olvasható
Lünignél : Codex Italiae Diplomaticus. II. köt. Frankfurt 1726. 1102. 1.
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érkeztek Nápolyból; míg végre 1345. ősszel vette a magyar királyi család azon vá
ratlan hírt, hogy Endre, ki mármár nápolyi királynak megkoronázandó volt, Aversában a legméltatlanabb módon orozva meggyilkoltatott. A közvélemény Johannát
vádolta, hogy férje meggyilkolása, ha nem beleegyezésével, legalább tudtával
történt. Ez pedig, miután férje halálát értésére vette, három hónap múlva fiút
Martell Károlyt szülvén, már azelőtti kedvesével, tarentói Lajossal készült menyeg
zőt iillni, mi 1346. Aug. 20. meg is történt.
Mindezeknek folytán Lajos magyar király, ki Endre öcscse meggyilkoltatásá
nak szigorú megbüntetetését kivánta, Johannát ellenfelének tekintette ; ki ellen még
Endrétőli saját fiának érdekeit is hivatva van védelmezni. Látván, hogy tettesen
ként többnyire azok bűnhődnek, kik csak eszközül szolgáltak a főtettesnek ; hogy
a bűnösök elleni eljárás pártérdek által vezéreltetik, s hogy Johanna egészen ár
tatlannak nyilatkoztatott, levelet írt VI. Kelemen pápához, melyben kéré, fosz
taná meg Johannát a koronától, és tétetné Istvánnak, testvéröcscsének fejére. De
miután a pápától az 1346. február 2-kai bullánál, mely törvénykezési vizsgála
tot rendelt, egyebet ki nem eszközölhete, az akkor nagy hírben álló római tri
bün Miklós, Lőrincz fia, vagyis Cola di Rienzohoz fordúlt, hogy intézné el, mint
választott bíró, a közte és Johanna közt fenforgó kérdést, mibe Johanna is beleegye
zett. Azonban ez sem vezetett czélhoz. Lajos végre fegyverhez nyúlt, s a csomót,
melyet máskép megoldani nem lehetett, karddal határozta el szétvágni, az Endrén
elkövetett méltatlanságot megbosszulni, a meggyilkoltatásábani bűnrészeseket
megbüntetni, s Nápolyt unokaöcscse Martell Károly számára elfoglalni. S ez volt
Lajos király híres nápolyi hadjárata.
Ezen négy éves háború részleteivel mind a magyar, mind az olasz történeti iro
dalom tüzetesen foglalkodik. Elég legyen itt röviden kiemelnem, hogy Lajos király
mellett egész Európa sympathiája nyilatkozott ; hogy az ő országgyűlési felszólí
tására hű magyarjai a legnagyobb készséggel szálltak síkra*); hogy azonban több
olasz fejedelem és város segédhadai, és számos német zsoldos az ú. n. condottierik
sorából is harczoltak zászlói alatt. Lajos útja Nápolyig diadalmenethez hasonlí
tott inkább, mint hadjárathoz. Aversában először mint szigorú bíró lépett fel, s
Durazzói Károlyt, kit Johanna calabriai herczegnek nevezett volt ki, mint maga
és Endre ellen sokféle módon vétkest kivégeztette, két más Durazzói és két Ta
rentói herczeget Magyarországba foglyokéi ktildvén. Nápolyhoz közeledvén, Johan
na a Provenceba menekült, kit férje, Tarentói Lajos, eleinte Gaetába visszavonúlva, nemsokára követett.
*) Nagy hibát ejt a híres Schlosser Fr. Kr., midőn azt mondja : „Ludwig voa Ungarn hat ohne Hülfe
von Seite dér ungarischen Nation seine Unternehmungen mit Miethlingen begonnen" (Weltgeschichte in
zusammenhángender Erzahlung, IV. köt. 1. re'sze, Frankfurt 1839., 387. 1.). Hogy a hadjárat országgyűlé
sen tárgyaltatott, kitetszik a Kovachich M. Gy. által felhozott okmányból (Vestigia Comitiorum , Budán
1791.185.1.;) a magyaroknak ezen alkalommal tanúsított hűségét pedig elismeri Lajos király az arany
bulla megerősítésében.
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Lajos 1348. januar 25. érkezett Nápolyba, mely neki hódolt; mire ő a jeruzsalemi és nápolyi királynak czímét vévé fel. Endre becsének fiát Martell Károlyt
pedig, kit anyja Nápolyban hagyott, calabriai herczegnek nyilvánítá, és nagyany
jához Erzsébet királynéhoz küldé nevelés végett Magyarországba. Rövid idő alatt
foglalta el az egész nápolyi királyságot ; a testvére meggyilkolásábani bűnösök
ellen pedig az igazság szigorú szolgáltatását rendelte el.
De ezen szerencsés kezdetnek nem felelt meg az ügyek további menete. VI.
Kelemen pápa nem volt arra bírható, hogy Johannától a nápolyi koronát elvegye;
s Magyarország viszonyai Lajos jelenlétét kivánván, ő kénytelen volt némi időre
Nápolyt oda hagyni. Idő közben ott oly kedvezőtlen fordulat állt be, hogy Johan
nának sikerűit Nápoly nagy részét ismét hatalmába keríteni, s hogy Lajos, má
sodszor oda sietvén, csak erős küzdelmek után volt képes felsőségét kivívni. Győ
zelmeinek sikerét mindazáltal most már több körülmény kétségessé tette. A kis
Mártell Károly, kit kiszemelt, hogy mint testvéröccsének Endrének fia, foglalja el a
nápolyi trónt, meghalt ; s úgy látszik, a király másik öcscsére István herczegre nézve
is a nápolyi korona nem igen volt már kívánatos.
Ehhez járúlt,hogy Magyarország érdekeinek szempontjából Nápolynak a ma
gyar koronávali ¡egyesítése tanácsosnak nem mutatkozott, s hogy azon kivül is
fontos okok voltak még, melyek Lajosnak jelenlétét Magyarországban mindinkább
szükségesé tették. Mindezen okok a királyt arra indították, hogy a magyar fegyve
rek becsülete mentve lévén, a pápától annyira sürgetett fegyverszünetbe Johannával
beleegyezett ; s minthogy a pápa a Johanna ellen támasztott vádakról minded
dig még végítéletet nem mondott, ettől tegye Johannához és a nápolyi királyság,
hoz való viszonyát függővé. A fegyverszünet 1351. aprill-ig tartson. S így Lajos
visszatért Magyarországba ; Nápolyban seregének egy részét őrségül hagyván,
seregének másik részével útnak indúlt Rómába, hol akkor nagy jubileum tartatott.
II. Róma városa 1350-ben és a nagy jubileum.
Róma városa épen akkor igen nevezetes társadalmi s politikai mozgalmaknak
volt színhelye, melyek az ezen évi nagy jubileum folytán még érdekesebb színben
mutatkoztak.
A hohenstaufeni család gyászos elenyészte, utóbb pedig a pápa székhelyének
Avignonba áttétele, valamint egész Olaszország, úgy névszerint Róma állapotát
is csaknem tökéletesen átalakította. — A XIII. század végén, a pápa a császárság
felett nyert diadalának alapján hatalmának főpontján állott, s 1310 -ig Olaszország
császárt nem látott. Járúlván ehhez, hogy a most a Provenceban lakozó papa a
franczia király közvetlen befolyása alatt lévén, e befolyás által az Anjou ház is
Olaszországban hatalmas támaszt nyere, a guelf s ghibellin pártok ezáltal uj érte
lemben tűnnek fel, s új jelszavak után indúlnak. VII. Henrik és bajor Lajos csá
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szárok megjelenése Olaszországban egészen más színt mutatott, mintahohenstaufeni császároké ; s az európai státustudomány tekintetében is igen érdekes azon
különbség, melyet p. o. I. Frigyes a roncagliai birodalmi gyűlésen 1158. hirde
tett elvei s azon alapelvek közt találunk, melyeket a ghibellin Dante, vagy bajor
Lajos publicistái, Marsilius Patavinus, Michael Ceseua, Wilhelmus Occamus
s mások munkái felmutatnak. Más irányokban haladnak a pártok, más kérdések
kel foglalkoznak, s más jelszavakkal élnek.
Ezen változások az Anjou ház politikai szereplésében is kitünőleg mutatkoz
nak. I. Károly nápolyi király guelfppárti volt a szó régi értelmében; de unokája
Róbert, ámbár szintén Olaszországban a guelf pártnak főtámasza, még is a kor
megváltozott viszonyaihoz képest már más irányban működött. Az Anjou ház ma
gyar ága ismét más irányt követett. Róbert Károly politikáját, a pápa iránti min
den deferentiája mellett sem nevezhetni többé guelf politikának ; s a politikai ön
állóságot, melyet már ő kezdett kifejteni, fia nagy Lajos határozott rendszerré
alakította. Lajos a pápa érdekeit pártolni mindig kész volt, mit különösen Visconti
Bernabo milánói fejedelem irányában tanúsított ; de azért bajor Lajos császárhoz
és az olasz ghibellin fejedelmekhez és városokhoz is barátságos viszonyban állott;
miért is többször intő szavakat vett a pápától.
Ez mindazáltal politikájában őt meg nem tántorítá. O a két kard theoriájának sem elveit, sem következményeit nem tekinté irányadásnak ; ő a pápa és csá
szár közti viszonyt nem feszegette ; hanem mint önálló keresztyén, mint apostoli
király a magyar korona jogait védte, s ennek folytán egyrészről az a császár által
igénybe vett világuralmat (imperium mundi) nem ismerte el ; másrészről pedig a
pápában is az összes keresztyén egyház fejét ugyan, de nem egyúttal világi dolgokbani főurát tisztelte. Nápolyi hadjárata is erre világos bizonyságot nyújt.
Különösen érdekesnek mutatkozik a Lajos király és Róma városa azonkori poli
tikai törekedései közti elleutét. Feladatomnál fogva tehát szükségesnek látom, Róma
városa szelleméről, községi életéről, és alkotmányos mozgalmairól pár szót mondani.
Róma városa politikai élete a nagy népvándorlás pusztításainak megszűnte
óta három tényezőnek : a pápák uralmának, a császárok befolyásának, és a községi
szabadságnak, állt hatása alatt. A pápa nem pusztán mint a keresztyén egyház feje
jő itt tekintetbe, hanem egyszersmind mint az ú. n. regálék birtokosa. A császár
az egyház fővédője volt, de egyúttal a polgári uralomnak is bírta részét. A köz
ségi szabadság Róma községének ú. n. autonómiájában és önkormányzati jogában
gyökeredzett. Ritka eset volt az, hogy a három közt tökéletes és igazságos egyen
súly létezett volna, mi egyik fő oka annak, hogy Rómában oly gyakori nyugtalan
ságokra találunk.
Ezeken kivül Róma középkori történetében még két más hatalmas politika
nemkevésbbé m in t társadalmi elem szerepel, az ottani főurak és nemesek nagyravágyása, s az ókornak hagyományos úton fenmaradt fényes és dicső reminiscentiái
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A XIV. században ezen tényezők és elemek igen sajátságos viszonylatát
találjuk.
Róma városát az összes európai emberiség a kereszténység főhelyének, fő
városának tekinté. De 1309. óta a pápa már nem itt, hanem Avignonban székelt,
s ámbár azért római főhatalmáról egyáltalán véve le nem mondott, sőt azt direct
és indirect módon folyton folyva fentartotta; távolléte e tekintetben mégis sok
félreértésre adott alkalmat. A császárok befolyása a hohenstaufeni ház megbukása
óta már igen gyönge volt, s midőn luxenburgi VII. Henrik Romában a laterani
templomban 1310. a bíbornokok által megkoronáztatott, mert sz. Péter templomát a
guelf párt előtte zárva tartotta, ezen császári koronázás az előbiektől már igen
eltérő színt mutatott. Bajor Lajos még tovább ment, midőn 1327. Róma
városa nevében az ottani Capitano Colonna Sciarra által tétette fejére a koronát,
De ez nélkülözte a megkívánt belső erőt, s a részint Rómában, részint annak
környékén lakozó feudális urak, ú. m. Colonna, Orsini, Gaetani, Savelli, Prefetti
de Vico stb. akadályozták szabad kifejlését, kik minden hatalmat magokhoz ra
gadva, egymás közt folytonos egyenetlenségben s harczban voltak. Csaknem ál
talános zavar állt be.
A kornak egyik jellemző vonása gyanánt tűnik fel, hogy e körülmények közt
oly tényező nyert önálló és túlnyomó hatást, mely az eddigi fejlemények között
csak mellékjelentőségű volt.
Nem szenved kétséget, hogy az ókor reminiscentiái Rómában soha ki nem
vesztek. Maga a keresztyén egyház, a classicai nyelvek, névszerint a latinnak mű
velése által azoknak mintegy folytonosságát közvetítette ; s midőn a hohenstau
feni császárok felségöknek igénybe vett teljhatalmát érvényesíteni igyekeztek, ma
gokat a régi római Imperatorok utódjainak hirdették. Róma városa községi életére
ezen reminiscentiák csak a XII. században kezdtek hatni. Az 1143-ki ú. n. renovatio senatus, vagyis a városi tanácsnak a régi római senatus eszméje szerinti újjáalakúlása, valamint számos más intézkedések voltak e hatásnak következménye1
A pápák és császárok is megnyugodtak ebben. De voltak olyan esetek is, midőn
ezen eszmék hirdetői a fenálló renddel ellentétben álltak s forradalmi moz
galmakat idéztek elő, p. o. Bresciai Arnold, kit I. Frigyes császár Rómában tűzhalállal végeztetett ki.
Nevezetes lendületet nyert a régi Róma emlékének befolyása a XIV.
században Cola di Rienzo által, s ezen befolyás rövid idő alatt túlsúlyra emelkedett,
Rienzonak sikerűit ékesszólásával, melylyel Róma városa régi dicsőségét magasz
talta és annak megfelelő politikai és társadalmi hivatását hirdette, a^ rómaiakat
anyira fellelkesíteni, hogy vezetésének önkényt vetették alá magukat. így történt,
hogy ő tribúni czímmel Róma ügyeinek élére állt, hatalma áltál a feudális ura
kat legyőzé, s a rendet és közbátorságot ismét helyre állítá. De ő itt megnem álla
podott J csakhamar valóságos önuralkadónak színe alatt kezdett Róma nevében
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fellépni, a pápa és a császár irányában oly szerepet játszott, melyet a XIV. század
szellemében máskép, mint forradalminak nevezni lehetetlen, s a hatalommal, me
lyet magához ragadott, minden módon vissza élt ; mi is végre bukását eredmé
nyezte. Róma városa ezen belmozgalmai 1347-tól 1354-ig tartottak ; tehát épen
azon időbe esnek, melyben Lajos király nápolyi hadjáratát vegzé s Rómát meglátogatá.
De 1250. Róma városa érdekét még emelte a nagy jubileum.
Tudva van, hogy Vffl. Bonifácz pápa 1300. Romában a nagy jubileumnak
minden századik évbeni tartását elrendelte. Ehhez képest tehát a legközelebbi ju
bileumnak 1400. kellett volna lenni. Azonban VI. Kelemen pápa már 1343. Ígér
te a rómaiaknak, hogy a jubileum minden 50-ik évben fog tartatni ; minek foly
tán 1349. augusztus 8-kánazt ki is hirdette oly módon, miszerint 1349-ki karácsonkor vegye kezdetét. A jubileumot nevezetesen az emelte, hogy 1347.
végétől 1349-ig az európai emberiséget azon rettentő járvány pusztította, mely a
fekete halál neve alatt ismeretes, és mely hiteles tudósítások szerint középszám
mal az élőknek harmad részét ragadta el. Egyes helyeken ezen szám még kedve
zőtlenebben áll, p. o. Florenzben, hol öt élő közöl három halt meg. Ezen borzasztó
csapás az emberek kedélyére mélyen hatott ; nem csodálhatjuk tehát, hogy a
járvány megszűntével a jubileum is annál nagyobb részvétre és ájtatosságra buz
dította a keresztyén szíveket. Villani Máté szerint 1349-ki karácsontól 1350-ki
húsvétig egy milliónál több zarándok látogatta Rómát, s ezen arány megma
radt a jubileum végéig is. Egy szemtanú tudósítása a naponta járókelők számát
5000-re teszi.
Sez volt Rómának állapotja, midőn nagy Lajos 1350. győztes seregével Nápolyból Magyarországba visszatérve, útját annak vette, szintén a nagy jubileum
ban részt veendő.

III. Lajos király és magyarjai Rómában. 1350.
Lajos király- és magyarjainak 1350-ki Rómában létéről egykorú hiteles
kútfői tudósításaink vannak. Ezek kétfélék, olasz- és magyarhoniak.
Olasz tudósítások.
Az észtéi krónika (egykorú feljegyzésekből készült).
„Eodem millesimo (1350.) Rex Hungáriáé separavit se de partibus Apuliae et
ingressus est Romam propter indulgentiam generalem, et in brevibus diebus appli
cuit Ferrariam w stb. (Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, XV. kötet, Milano
1729., 463 1.)
Villani Máté. (Istorie di Matteo Villani Cittadino Florentino, egykori florenczi történetíró, I. könyv 93. fejezet).
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Lajos magyar király Tarentói Lajossal fegyverszünetet kötvén ; „II Red’Ung b aria............ prese l’bonesta cagione d’andare in viaggio a Roma al Santo
Perdone..........E ordinato ch’ebbe la guardia delle sue terre del Regno (Nápolyt
érti), si misse a cammino per andaré a Roma . . . . Il Re d’Ungberia seguí a Roma
suo viaggio, e bavuto il santo Perdona senza soggiorno se ne retorno inUngberiau
(Muratori, Rerum Ital. Scriptores, XIV. köt. Milano 1729, 89. és 90. 11.).
Cortusiai Vilmos és Albrigeto (Historia Gulielmi et Albrigeti Cortusiorum, De
novitatibus Paduae et Lombardiáé, szintén egykorú munka, IX. könyv, 13.
fejezet.)
„Rex Hungáriáé mense Octobri intravit Romam, ubi erat venia omnium pec
catorum. Dominium oblatum a Romanis refutavit, asserens Romam esse Imperii.
Qui per cittadellam transiens cum mille galeatis equitavit sacile (? facile), iturus in
Hungáriám^. (Muratori, Rer. Ital. Scriptores, XII. köt. Milano 1728. 926. 1.)
Rainaldói Boetio. (Boetio di Rainaldo di Poppleto Aquilano, Delle cose deli’
Aquila, íratott 1362.)
842.
„In nellu anno Jubileo fo un altra novitate:
„Li Cunti e li Baroni mandaro l imbasciate
„Ad lu Re d’Ongaria, ebe venga in queste contrate,
„Dico di quilli ebe erano délia sua voluntate.
843.
„Lu Conte de Trivento per l’mbasciatore gio
„Da partedelli Signuri, e dello volere sio,
„Dicendo : Signor véngate, ebe lu Regno è tio,
„Et lu populu minore te aspetta più ebe Dio.
844.
„Lu Re d’Ongaria ad le parole erese,
„Multo sforsatamente venne in questo paese,
„Dece milia barbute tutto de bone arnese.
„Questo fo ad jorni quattro de Mayo, lu bel mese.“ stb.
(Muratori Antiquitates Italiae medii aevi, VI. köt, Milano, 1742. 649. 1.)
Hazai kútfők tudósításai.
János küküllöi esperest. (Lajos király egykorú életírója, kinek munká
ját a budai és a Turóczi János által készített krónika is felvette).
„Rex . . . propter annum Jubileum zelo devotionis accensus versus Romam
„per civitatem Capuanam . . . et sub monte Cassino . . . et per Campaniam est
„profectus. En Tribunus (Turóczi olvassa: „Cui Tribunus“ ; a helyes olvasás néze
tem szerint volna „N. Tribunus“, azaz Nicolaus t. i. Cola di Rienzo) cum Romanis
„per quatuor milliaria Galbcana, circa centum personas ex potioribus, vestibus
„seu pannis purpureis ad boc specialiter sub uniformitate aptatis solemmter m„duti, cum trumbetis et diversi generis musicarum instrumentis, Regi obviam ve
nientes, honorifice susceperunt, et ad urbem Romanam, cuius plateae pannis
„pulebre stratae et decoratae fuerant, introduxerunt, et in Dominum Romanorum
M. TUD. AKAD. ÉVE. —
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„susceperunt, quodtamenRex acceptare recusavit; et in palatio domini Papae
„collocaverunt. Singulis diebus Tribunus cum potioribus Romanis ipsum visita
b an t, et reverentiam exhibebant, ad domos eorum et ad convivia cum magno
„gaudio invitantes. Rex autem quotidie in basilica Sancti Petri Principis Aposto
lorum missam audiebat, et singulis diebus Sudarium Vultus Domini ostendebant
„ad magnam consolationem peregrinorum et multitudinis gentium confluentium.
„Pluribusque diebus cum devotione sic deductis, Rex auctoritate domini Papae
„absolutus super altare Sancti Petri, quatuor millia florenorum offerri fecit et prae„sentari. Exinde cum suo exercitu per partes Italiae revertebaturw stb. (Budaikró
nika, Podhradczky kiadása szerint, Budán 1838. 306. s k. 11. — Turóczi krónikája
ü l. rész 22. és 23. fejezet.
Dubniczai krónika.
„Rex cepit ire versus Romam, et venit in eam in octavis Beatae Virginis (sept.
„19-kén); et ibidem receptus est cum honore. Venerunt enim Principes Romani
„ante ipsum usque duas leucas clamantes: Viva Rex de Hungária! viva! viva!
„Intrans autem civitatem, tota civitas conduxit eum usque ad gradus ecclesiae
„Beati Petri Apostoli cum honore, et intrans ecclesiam, transivit per omnia alta„ria flectendo genua. Quali autem honore et reverentia ibidem fuerit receptus, et
„qualiter permissus fuerit omni die visitare Weronicam, et quanta donaria eccle
siis omnibus et claustris tribuerit, superius intueri poterit, qui vult. (Az eziránti
tudósítás a dubniczai krónika egyetlen meglevő múzeumi kéziratában hiányzik.)
„Tandem inde reversus venit in Hungáriám in festo Crisancii etDariae martyrum
(october 25-kén), et venit in Budam “ stb. (Wiener Jahrbücher dér Literatur
XXXIV. kötet 1826. Értesítő 12. 1.).
Ezen kútfők tudósításainak nyomán tehát Lajos király Rómában létéről sok
részletet ismerünk ugyan hitelesen ; de van néhány kérdés is, melyekre nézve még
mindig kétségek forognak fen ; s ezeket tisztába hozni a történeti kritika feladata.
Lajos magyar kmfly, ki akkor 24 éves volt, Nápolyból visszatérvén a hazába,
győztes seregével Rómának vette útját, hol épen a nagy jubileum tartatott. Róma
akkori elöljárói, kiknek vezetője, Küküllei János határozott tudósítása szerint, Co
la di Rienzo, a tribün, volt, tisztelgés végett 4 franczia-olasz, azaz egy magyar
mérföldre nagy ünnepélylyel mentek elejébe. Ez alkalommal neki egy különös,
Rómára vonatkozó méltóságot ajánlottak fel, s őt „Dominus Romanorumct-, vagy
is a rómaiak urának akarták tisztelni. Lajos őket kegyesen fogadta ugyan, de
ezen méltóságot megköszönte. Rómában akkor az egész keresztyén világból oda
összesereglett roppant számú sokaság ájtatoskodott. A nagy jubileumot üllték a
zarándokok ; de különösen hálát mondtak istennek a fekete halál pusztításainak
megszűntéért. Megjegyzem itt, hogy a keresztyén első rangú uralkodók közöl La
jos magyar király az egyetlenegy volt, ki a jubileum alkalmával Rómában ájta
toskodott. VI. Kelemen pápa sem ment oda, hanem követéül és helyetteséül Cec-
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canói Hannibal bíbornokot küldte. Egyébiránt tudjuk, hogy Lajos 1348. szintén
beteg volt, és a fekete halálnak csaknem áldozatává lett.
Lajosnak mintegy 10,000 emberből álló serege a városon kiviil táborozott. Ő
maga igen fényes bemenetet tarta a városba, lóháton és 1000 díszesen felfegyverzett
lovag élén. Bemenete alkalmával a város útczái is ünnepélyesen fel voltak diszítve.
Mindenek előtt szent Péter templomát látogatá meg,s itt imáját végzé. Lakásúl a pápai
palota volt Lajosnak átengedve, kit ottléte alatt minden módon kitüntettek. A város
elöljárói ismételve tisztelkedtek nála; a magyarok tiszteletére fényes ünnepélyek és
vendégségek tartattak ; s valamint a király és magyarjai azájtatosság legőszintébb
és legbuzgóbb jeleit adták, s a római templomokat és kolostorokat gazdagon meg
ajándékozták , úgy a római papság is nagy készséggel tárta fel előttök a jubileum
egyházi kincseit. Ezek közt különösen említtetik Krisztus urunk sudáriuma, azaz
azon arczkendő,melyet sz. Veronika neki nyújtott, s mely e jubileumi zarándokok előtt
a megtisztelésnek egyik fő tárgya volt. Ez a magyar király előtt minden nap felmutattatott. Végre Lajos magyarjaival megnyerte a pápa nevében a jubileumi
általános bünbocsánatot, mire ő 4000 arany forintot áldozott sz. Péter oltárán.
így áj tatosságát végezvén seregével tovább folytatta útját Magyarországba.
Ezen elbeszéllésre vonatkozó négy kérdést említek itt, melyekre nézve kriti
kai kétségek léteznek.
a)
Az 1350-ik esztendő melyik hónapjában s ennek melyik napjain volt La
jos, magyarjaival Rómában?
A kútfői adatok itt némi különbséget mutatnak. Rainald Boetio azt mondja,
hogy Lajos király május 4-én ; a dubniczai magyar krónika, hogy septemberben ;
a Cortusiaiak páduai krónikája pedig, hogy octoberben lett volna Rómában ; hol
ott a cesenatai évkönyvek szerint őt october 4-én már Cesenában találnék. Ezen
különbséget egy okmány segítségével világosítjuk fel, melyet még a tudós Cornides fedezett fel. Ez Lajos királynak a Kolta testvérek számára magában Rómá
ban kiadott, Mylek és Gyanou Vas megyei helységekre vonatkozó adomány levele*).
Ezen okmány kelte a következő : „Datum in urbe Roma die Dominica proxima
ante festum beati Michaelis Archangeliw, tehát september 26. Ezen adat semmi két
ség alá nem esik ; minek folytán látjuk, hogy a magyar kútfői tudósítás itt is^
valamint számos más esetben, midőn hazai dolgokról van szó, az idegen tudósí
tásoknál nagyobb hitelt érdemel.
Május 4-én Lajos király még semmikép sem lehetett Rómában, mert akkor
még javában folyt a nápolyi háború. October hónapjában sem lehetett ott, mert
october 25-kén őt már Magyarországban, és november kezdetén Budán találjuk.
S így a magyar dubniczai krónikának tudósítása, mely okmányi adattal is erősít*) Katona Historia Critica Regum Hungáriáé, IX. köt. Budán 1790. 622. L ; Fejer Codex Diplomaticus IX. köt. 1. r. 777. 1.
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tetik, legtöbb hitelt érdemel. Ehhez képest Lajos nyolcz nappal Mária napja után
(in octavis b. Virginis) azaz september 19-kén érkezett Romába, honnan ö vagy
september utolsó, vagy october 1-ső napján ismét elindul, úgy hogy 8-án már
Cesenában lehetett.
b)
Különös érdekkel bír a Lajos király és Cola di Rienzo közti viszony,
melyről a bel- és külföldi történeti irodalomban kellő felvilágosítást mindeddig nem
találunk; holott ilynemű közelebbi viszonyt egykorú kútfői tudósítások minden
kétségen kivid helyeznek. így, másokat mellőzve, láttuk, hogy Cola di Rienzo
Lajos által fel volt szólítva, mikép a közte és Johanna királyné közt fenforgó vi
szályt, mint választott bíró intézze el ; így van tudósításunk, hogy Rienzo, midőn •
1348. egy néplázadás folytán Rómából menekülni kénytelentttetett, Lajos magyar
királynál, ki akkor Nápoly földén volt, menedéket talált stb. Ezen viszonyt álta
lában barátságosnak jellemezhetjük, s okunk van hinni, hogy 1353., midőn Rienzo
a pápától fogságban tartatott, különösen Lajos pártfogásának is köszönlieté, hogy
szabadságát visszanyerte.
Többször tapasztaltam, hogy Rienzo története még nagy homályban van.
Létezik ugyan régi egykorú életrajza olasz nyelven*). Újabb időben egy német
tudós, Papencordt Bódog dolgozta ki nagy szorgalommal Rienzo életét**). De
mind a két munkában sok hiány van még ; s így nem csoda, hogy Rienzo életé
ben még sok kérdés vár felvilágosításra.
Ide tartozik Lajos királynak Rienzóval Rómában találkozása is. Kliklillei
János t. i. határozottan beszéld, hogy midőn Lajos király Rómában volt, „N.
tribunus“, tehát Rienzo, a város élén állt; de az olasz kútfők erről mitsem említe
nek, és Papenkordt azt tartja, hogy ő már 1350. július hónapjában Csehország
ban volt IV. Károly császárnál, ki őt elfogatván, bizonyos vádaknál fogva őrizet
alatt a pápához küldte ; mi ha áll, ő természetesen ugyanazon évi septemberben
nem találkozhatott Rómában Lajos magyar királylyal. Tekintve azonban, hogy
Papencordt egy, Rienzo több leveleit tartalmazó, kéziratot használt ugyan, de mely nek hollétét nem tudjuk, és csak Pelzel Ferencz Márton által a XVIII. században
készített másolatát ismerjük ; tekintve továbbá, hogy a Pelzelféle codexben is a
levelek kelte nincs kitéve ; látjuk hogy Papencordt nézete csak conjecturális kri
tikán alapszik. Ennek tehát Küküllei János ellenében, ki mint egykorú szemtanú
írta meg Lajos király életrajzát, hitelt adni nem lehet. Úgy látszik, hogy Rienzo
csak 1350-nek végén ment Csehországba.
*) Vita di Cola di Rienzi tribuno del popolo Romano seritta in lingua vulgare romana di quell’ etàda
Tommaso Fortifiocca Scribasenato. Brácciano 1624; második kiadás u. o. 1631 ; javítva Muratoriná 1
Antiquitates Italiae medii aevi, III. kötet. Milano 1740. 249. s k. 1. ; s azóta többször kiadva , legújabban
alapos kritikai e's történeti jegyietekkel mint Bseritta da incerto autore nel secolo XIV.“ Re Zephirino ál
tal Florenzben 1855.
**) Cola di Rienzo und seine Zeit von Dr. Felix Papencordt. Hamburg és Gótha 1841.
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Egyébiránt említés nélkül nem hagyhatom, hogy Rienzo jellemében és tör'
ténetében két elemet különböztetek meg. Az egyik azon erély volt, melylyel Ró
mában a rendet és a közbátorságot helyre állítá ; a másik, az akkor Rómában lé
tező közviszonyok felforgatására volt irányozva. Az elsőnél fogva Lajos király
barátságos érzelemmel viseltetett iránta. De mennyiben Rienzo forradalmi ember
volt. a legitimást védő magyar királynak sem barátságával, sem pártfogásával nem
dics ekedhetett.
c) Innen kell megmagyarázni azt is, hogy Lajos a „Dominus Romanorum44nak neki felajánlott méltóságát megköszönte. Ez akkor oly czím volt, melyet ő
állásánál fogva el nem fogadhatott. Mit a középkori legitimitás egyik fő elve által
indokolt, mondván, hogy Róma a birodalomhoz, az Imperiumhoz tartozik, ő pe
dig Magyarország királya.
d) Kérdés még, ha vájjon Lajos király a nápolyi hadjárat alkalmával a pápa
által ki volt-e közösítve az egyházból? Hazánk több előkelő történetírói állítják
ezt, és pedig Küküllei János ezen szavainak alapján, hogy ő Rómában „auctori
tate Papae absolutus est.44 Őszintén mondom, hogy én az egyházi kiközösítés bi
zonyságát e szavakban nem találhatom. VI. Kelemen pápa néhány megintései
melyek Lajosnak szóltak, s melyekről tudomásunk is van, kiközösítést nem fog
lalnak magokban ; melynek egyébiránt is más azonkorú tudósításokban nyomára
nem akadtam. Küküllei János szavai pedig Villáni Máté tudósítása által más
magyarázatot nyernek. Villáni szerint Rómában akkor tartatott „il santo Perdone4*
Lajos királyról pedig azt mondja : II Re d’ Ungheria segui a Roma suo viaggio
e havuto il Santo Perdone, senza soggiorno se retorno in U ngheria44. „Santo Per
done44 a jubileumi bűnbocsánatot jelenti, s ugyanannak, nem pedig az egyházi
kiközösítésnek feloldását kell Küküllei János absolutiója alatt is érteni.

IV. Nagy Lajos Rómában létének történeti jelentősége és következései.
Nagy Lajos és magyarjainak 1350-ben Rómában létét előbb nevezetes tör
téneti eseménynek, és a magyar történet egyik fontos sarkpontjának neveztem.
Szükséges még, hogy ezen állításomat indokoljam.
Nem szólok itt arról, mily szívemelő lehetett minden magyarra nézve, s ma
gában mily magasztos azon jelenet, midőn Rómában, honnan sz. István egykor ko
ronáját és apostoli keresztjét nyeré, 350 évvel később a magyar király győztes
seregének élén megjelenik, nem mint ellenség, hanem mint ájtatos zarándok, s midőn
harczosaival együtt az egyházi nagy jubileum kedvezményeiben részesülvén, fel
mutatja sz. Péter oltára előtt ugyanazon szent koronát, mely alatt most már to^olcz
nevezetes királyság Magyarországgal öszpontosúl vala; felmutatja ugyanazon
apostoli keresztet, melyről bízvást mondhatja „intaminatis fulget honoribus“. Ezen
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jelenet kétségkívül a magyar történet legszebb jelenségei közé tartozik ; melyet
azonban nem ezen nézpontból, hanem csak mint az események lánczolatának
egyik érdekes nyilatkozatát említek. Az események pragmatikus összefüggése az,
mit különösen kell szemügyre vennem.
Nem szenved kétséget, hogy Lajos király és magyarjainak Rómábani megjele
nése bizonyos értelemben még a nápolyi hadjárathoz számíttathatik. Azonban mélyeb
ben tekintve ezen eseményt, félreismerhetetlen már az ellentét, mely a kettő közt van.
A nápolyi hadjáratban Lajos király az Anjou ház magyar ágának jogai mellett szállt
síkra. Magyarország és a magyar korona érdekei avval nem függtek össze. De
azon perczben, midőn ő az egész ügynek elintézését VI. Kelemen pápának ter
jesztette alá, a hadjárat befejezettnek volt tekintendő. S ámbár a pápa Ítélete,
mely Johannát az ellene emelt vád alól felmentette, és királyságában megerősíté,
úgy azonban, hogy Lajosnak 300,000 aranyat köteleztetett fizetni, ez utóbbira
nézve kedvező nem volt ; ő mégis megnyugodott benne.
Rómában Lajos már tisztán mint magyar király lép fel. S valamint hét évvel
előbb anyja, Erzsébet királyné, midőn ájtatoskodva Rómát meglátogatta, méltóságteljes megjelenése által mint magyar királyné vonta magára egész Olaszhon tisz
teletét: úgy most Lajos is, mint magyar király tündöklik felségének teljes fényébenEzen szempontból tekintve az események menetét, itt egyszersmind a ma
gyar történet egyik fontos fordulati pontját látjuk, mely annak anjoui korszakát
két egymástól nevezetesen különböző részre osztja. Az 1308-tól 1350-ikit Ró
bert Károly korának nevezhetjük, mert Lajos 1342-től 1350-ig egészben véve
még atyja szellemében uralkodott. Az ezen időben Magyarországban divatozott
kormányrendszert előbb jellemeztem. Nem tagadom meg tőle azon elismerést, mi
szerint hazánk akkori viszonyaira nézve igen fontos, és fő irányaiban felette üdvös
volt. De Nagy Lajos kora, azaz az anjoui korszaknak azon része, mely alapesz
méjében nagy, nyilatkozataiban nemes nem kevésbbé, mint fényes, minden tekin
tetben pedig magyar nemzeti jellemű volt, csak az 1350 évvel kezdődik. Ezen
új irányt hazánk mind külső, mind belső története világosan bizonyítja; melyre
még röviden hivatkozom.
A külső történet tekintetében elég legyen említenem, hogy a velenczei há
borúk, melyek 1381. a dicsőséges turíni békekötéssel végződtek; Magyarország
tengeri. hatalmának nagyobb tekintélyre emelése ; a magyar korona jogainak
minden iránybani teljes érvényesítése ; s a lengyel koronának a magyarrali egye
sítése mind az 1350-ik év utáni időben történtek.
Belső történetünket tekintve pedig szintén csak ezen időben fejlődtek ki
Magyarország szellemi és anyagi virágzásának azon számos intézetei, melyek a
magyar történet anjoui korszakának históriai nagyságát hirdetik.
S még végűi ne felejtkezzünk meg arról se, hogy visszatérvén Lajos ná
polyihadjáratából s közvetlenül Rómából a hazába, 1351. II. Endre király arany
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bulláját — egy czikkét kivéve — megerősíté, s magyarjainak hozzá mutatott hű
ségét a nemzet régi szabadságainak visszaállításával jutalmazta*).
Ez annál nevezetesebb esemény volt, minthogy Magyarország XIV. századi
történetét összekötötte ismét az árpádi kor legfontosabb státusintézeteivel, II.
Endre arany-bullájával, s ez által közvetve szent István intézményeivel.

* ) Lajos király az arany-bulla megerősítését ekkép indokolja : „Consideratis et in memoriam revo
catis fidelibus obsequiis et sincerissimis complacentiis eorumdem (regnicolarum), quibus in cunctis nostris
et regni nostri negotiis, prosperis pariter et adversis, specialiter vero in sumpmenda vindicta innoxii san
guinis olim domini Andreae, Jérusalem et Siciliae Regis, fratris nostri carissimi beatae recordationis, cuius
dirae necis acerbitas fere totius orbis fines seu plagas propulsavit, ad dictum Regnum Siciliae nobiscum
proficiscendo, inopinatis fortuuae casibus et variis personarum periculis sumprna fidelitate fulti intrepide
se submittendo, nostrae Maiestati studuerunt complacere et se reddere utique gratiosos et acceptos ; volen
tes voto ipsorum gratiose occurrere et eorum beneplacitum adimplere, ut ipsos ad similia fidelitatis opera
exercenda devota mente incitemus, praedictas litteras ipsius domini Andreae (II.) Regis . . . aurea bulla sua
roboratas..........confirmantes stb. stb. Anno Domini M. CCC. quinquagesimo primo, tertia Idus Decembris"
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IV.
GRÓF KEMÉNY JÓZSEF EMLÉKEZETE.
ELŐADTA

GRÓF MIKÓ IMRE, n

Az 1795-dik év septembere 11-ikén Erdélyben az Aranyos folyam mellett,
Gerenden, a Kemények egyik kastélyában késő éjfélig nyúlik be a szövétnekek
világítása, — 1855-ben ugyancsak september 11-kén éjfélen túl, reggelig tart az
égő gyertyafény; előbb, a folyam verdeső hullámzása közé a benlakók örömzaja,
utóbb fáj dalműk panaszszavai, a hajnal hasadtakor könnyei vegyültek. Az örömzaj
azt jelentette, hogy az egykor fejedelmi kastélynak e napon új ura, fiörököse szü
letett, a könnyek azt, hogy ez örökös, örökösök nélkül húnyt el, történelmi kincsei
nek, legdrágább javának birtokosává a hazát tevén.
E két időpont köze hatvan év, s ez évek a gróf Kemény József életének böl
cső és koporsó közötti határa, azon nemes férfiúé, a ki fölött a Tek. Akadémia nagy
becsű megbízásából, emlékbeszédet tartani én vagyok szerencsés.
Hatvan év ! Nemde, tisztelt gyülekezet ! gyarló szemünknek egyszerre csak •
nem beláthatatlan hosszú pálya, habár egy tiszta, sík rónának képzeljük is azt?!
Hátha még egy dombos és hegyes, tüskés bokros, szirtes és ingoványos térnek
gondoljuk — a minőhez rendesen hasonlít az emberi élet ; — kérdés : hol vehe
tünk oly álláspontot, honnan az egész tájképet, vagy legalább kitünőbb részeit,
beláthassuk ?
Hatvan év ! egy jókora darabja az időnek, csaknem maga egy embernyom !
mennyi változáson ment keresztül ez időhuzam alatt a föld s rajta a gyarló embe
riség! mennyit szenvedett s állott ki, hány jó fiát, s a halál mily különböző nemei
vel vesztette el csak édes, szegény hazánk? mennyi eseményt, mily nagy történe
teket rejt méhében e roppant öblü sír ! mennyi szépet és rútat, nagyot és törpét,
lélekemelőt és kétségbe ejtőt látott azóta a nap, a világnak e mimkássági és élet
lámpája!
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Hatvan év ! hosszú időfolyam, nagy isten áldása annak, a ki az életet valódi
rendeltetése szerint használja : ez idő alatt félistenné tehetjük a belénk fuvallott
mennyei szellemet, annyira, hogy a mikor annak és porhüvelyének megfejthetetlenűl
titkos kapcsa szétszakad, az égi részt az örökkévalóság megtisztúlva vegye át, s az
ily soká s ily hasznosan égett életvilág fényesen ragyogjonbe a jövendő századok
szürkületébe, a halhatatlanság szent sátoráig, — vagy eltörpíthetjük úgy, hogy mi
kor szemünk behúnyik, aludjék ki egyszersmind ránk nézve az eszményi lét fé
nye, az emlékezet világa is ; s a test összeomlásával a nemesb rész is ; csak mint
egy tisztítatlan gőztömeg s tökéletesítetlen szellem térjen vissza az Alkotóhoz.
Hatvan év! — még egyszer ismétlem— az élet hosszú versenypályája! Úgy
van. Nemesb lelkeknek versenypálya az élet a jó, szép s dicső tartományai felé, s
a mily különbözők a pályák, oly osztatlanúl egy-egynek kell lenni az erkölcsi
végczélnak És pedig csak ez méltó azon lényhez, mely isten képét viseli, ez dicsőíti
meg egyedül a halandót. Különbözők, mondom, a pályák. Az egyik versenyző ha
sonlít a kertészhez, kinek csak küszöbén kell kilépni, hogy bokrétát vagy koszorút
fűzzön virágiból ; a másik órahosszant jár-kel, s egy-két rózsáért gyakran össze visszasebzi kezét; némely, úgyszólván, át-álmodja, s ha ébren van, át-játszodjaaz életet
gyönyörből gyönyörre ébred, szállong ide-oda, mint a lepke, vagy ha tetszik fönjár egy finomabb társadalmi élet tisztáit légkörében, mint fellegek közt a sas, vagy
önmaga-alkotta magasságban a szabad férfi szabad gondolata; míg a másik
egyenlő erő, de nem egyenlő sors mellett, csak alant mozoghat, ritkán s mérsékelt
örömeket élvez, élethosszig a legterhesebb napszámos-élet vasigáját húzza ; az egyi
ket a költészet, művészet és politika csillogó, dicsőség-termő mezejére viszi jó
szerencséje, másikat az ipar és anyagi tér pályájára, harmadikat az életsorvasztó
tudományos foglalkozás gyakran sisyphusi erőlködései, prometheusi kínai közé, az
eszmék és kutatás, az elmélkedések és új igazságok felfödözésének tekervényes
labyrinthjaiba, hol gyakran épen a czél közelében téved el mint egy Columbus
vagy elhal mint egy Körösi-Csoma. Igen : amazt k i, az életbe, a nap áldott
fényénél való munkálkodásra, ezt a könyvtárak fojtott legébe, az Íróasztal, a sápadt
és sápasztó mécsvilág mellé viszi — nem tudom én — jó vagy bal csillagzata.
Sok, sőta legnagyobb rész — azt nézve, ami könnyebb, haznosb s inkább termi a
borostyánt — tetszés szerint választja, s világ szeme láttára, fényben,dicsőítve, tap
sok között futja pályáját, míg némelyiket végzetszerűleg vonják, magokkal sodorják
hajlamai a legizzasztóbb, lassúbb s kevesebb világi előnyt adó munkássági térre
szinte ismeretlenül él, homályban jár egész életén át, kevesektől tudva s csak övéi
től siratva hal el ; amazok a circus hőseihez hasonlítanak, kikre ezerek szeme néz,
száz kéz tűz cserlevelet, ez a bányászhoz, kinek munkája terjét s hom loka verítékeit
csak isten tudná megszámlálni, kit egész életében ritkán melegített át a nap heve,
nedves hideg hegyek gőzös legét szívja, mély hegyüregekben nappalait éjszakává
teszi, szüntelenül hordván föl mások számára a kincseket, miknek ő gyakran csak
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föltalálása örömével elégszik meg, legfólebb egyszer, ha árát kapja oly vagyonnak,
a mely járvány kelvén a világban s az emberek kezén, anyagi és szellemi kama
taiban százszorozott értékre emelkedik. — A valódi érdem- és homályban élő erény
becsét csak szebb lelkek érzik, dicső czélokért csak jól alkotott szív hévül, a soka
ságot a látszat, külső javak, múló érdek vezérli. Mindnyájan futnak, de az egyik,
útjában meg-megáll, virágot szed, andalog és élvez, míg a hűnek a futás alatt ke
vés az öröme, de sok az akadálya és gyötrelme ; lelke, figyelme egészen a köz és
jövendő javára, dicsőségére van függesztve; mindnyájan versenyeznek, de az egyik
gyakran a jelenben eléli jövőjét is, míg a másikra itt többnyire lemondás, nélkü
lözése a világ hiú dicsőségeinek, s csak a távol czél közelében, sírjánál vár elisme
rés vagy halhatatlanság.
Gróf Kemény József az utóbbi alkatú és sorsú emberek közé tartozott. Egyike
volt ő a magyar tudományosság legszerényebb munkásainak, de egyszersmind
leghívebb pályafutóinak. 0 nem volt szegény, az ég szép vagyonnal áldotta meg
szülőit, smég is, mivel tudományszomja, adat-gyűjtési vágya ismeretei tömegé
nek növekedésével arányban növekedő s szinte mértéket nem ismerő volt, apai
összes vagyona öröklése után is mérsékelt költésre, takarékos háztartásra volt utalva.
Neki nem volt nehéz ismeretekhez jutnia, mert kitűnő észtehetsége volt, jó neve
lést kapott, emberileg szólva, elég hosszasan s közepes egészségi állapotban élt.
S még is némileg áldozatnak, a tudományos szenvedély és önmegtagadás áldoza
tának, látom őt s kell láttatnom a tisztelt gyülekezettel is ; és pedig azért, mert
életének tanulmányozása ez eredményre vezetett, és azért, hogy így a személye
iránti rokonszenv s tudományos érdemeérti tisztelet kettős világában inkább ragyogjon azon, részéről kiérdemelt, dicskoszorú, melynek általam egybefűzött virágai
az ő munkásságának földében nőttek, s melyet a közvélemény itt vagykün, előbb
vagy utóbb bizonyára homlokára teend.
S mi áldozat van abban — kérdi tán valaki — ha az ember a tudományinak
él? — Gróf Kemény József életének s munkásságának hű rajza határozott felelet
erre. Az ő társadalmi állása és műveltsége, s uralkodó szenvedélye közt nagy
ellentét létezett, miből bizonyos philosopliusi ktilönczség, némelyek szerint visszás
ság (anomalia) állott elő. — Belőle egykor főfő hivatalnokot remélitek, aristokrata
érzelmű atyja legalább is a korona közelében óhajtotta volna látni : s őt egy
tudós szobás a tudósi hírnév egyszerű fénye bűvösebben vonzotta magához, mint
ama szemkápráztató csillogás. Vagyonának gondozása s teljes élvezése mellett
kényelmes életet élhet valarső izzasztó munkákra, könyv-és adat gyűjtésre,veret
len útakon járásra határozta el magát. Kortársai és rangsorsosi népszerűségre
vagy magas kormányi polczokra emelkedtek : őt vére'és dicsvágya az irói pá
lyára vitték, ő a magyrar diterátorság középszerű fokán inkább akart maradni, ne
ki fényes polgári kitüntetések helyett, szerény írói babér kellett, habár az csak sír
ján virúlna is föl. Ez sok volt az akkor nálunk uralkodott fogalmakkal szemben —
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oly ellentét, mit az élet soha sem volt képes kiegyenlítni, csak a halál — ama min
dent egyenlítő hatalom— kezdette el; mi,ma neki igazságot szolgáltatván, folytatjuk,
s történetírásunk egykor bevégzendi.
Világosabban szólok. Sok, tán minden, attól függ : k i, mikor, minő tudo
mányt s mikép űz? Hogy Washington az amerikai szabadságháború végdiadala s
az új állam megerősödése után földbirtokai míveltetésében találja gyönyörét, I.
Napoléon Szent-Ilona szigetén memoirokat ír, Guizot minisztersége után csak az
irodalomnak él, értem ; — hogy egy elvonúlt szobatudós a kategóriák szabatosításán, vagy a vegytani elemek kevesbítésén törje fejét, a más könyveket írjon tele
logarithmussal, hogy a kinek szenvedélye a füvészet, versisás és polémia, efélék_
kel foglalkozzék : mindezt természetesnek találom ; de hogy egy férfi, ki mindazt
bírja, a mivel világi szerencséhez juthatni, oly időben, mely a tudománynak leg
kedvezőtlenebb vala, századunk e részben sajnos emlékezetű első negyedében, a
tudományok egyik legnehezebbikére adja magát, arra, melyben oly csekély az
előkészület, mely saját szokatlan voltáért s a nemzeti érzés akkori álomkórsága
miatt irói koszorút nem Ígérhetett, és ezt az árva, kietlen, parlag mezőt önmagá
nak és a hazának minden sors változásai között, mint ifjú, férfi és agg, közszolgá
latban és azon kivűl, békés és viharos napokban, egészségben és betegágyán, jó és
rossz órái, a szerencse mosolygása és balsors üldözései között, mívelni, gyomtól tisztítni, virágait ápolni és szaporítni soha meg nem szűnt : sőt ha olykor arról rövid
időre letérni látszott is, eredeti vágya, uralkodó hajlama őt arra mindig visszavit
ték: ez csak egy nagy és erős szenvedély, kiolthatatlan tudományszomj műve lehet
Avagy nem volt-e ez a nemes ügynek vitt nemes áldozat?! Bármit mondjanak né
mely mindenre képességet negédlő lángelmék, én azt hiszem, hogy — szabály
szerint — nagyobbszerű és bizonyos sikerrel csak e g y iparágat, e g y művészetet
egy tudományt lehet mívelni, s erre is a léleknek egész figyelme s minden munkaere
jének egy pontra feszítése szükséges.
Kemény József élete s munkássága erre a legmeggyőzőbb tanúbizonyság. Csak
egyszer, 1832 —1835-ig látszott, mintha pályát akart volna változtatni. Erdély lioszszas szúnyadásból fölébresztett közéletének amaz izgalmas korszakában, midőn a
törvényhatóságok az alkotvány tekintélyének kivívására mint egy ember állottak
föl, országgyűlés tartására kérték a fejedelmet, s rossz hazafinak bélyegezték azt,
ki e köz óhajtásnak ellene szegült. E nehéz időben Keménynek sem lehetett a haza
köz baját magáénak nem ismerni, s bármi volt szenvedélye, bárhogy érzett,^
honfitársaitól félrevonúlni. Nem is tette; sőthozzájok teljes rokonszenvével csatla
kozott, s 1833. Alsó-Fehérmegye egyik közgyűlésén az ország köz bajainak orvos
lása tárgyában ép oly alkotványos szellemű, mint mély honfiúi érzés sugallotta
beszédet tartott, melyet annak idejében a hazában kézről kézre adtak s terjesz
tettek, s mely neki azonnal a kellő népszerűséget s a következett 1834 iki or
szággyűlésen Alsó-Fehérmegye egyik követi székét szerzetté meg. „22 esztendő
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ótaw — mondá beszéde rendén az ifjú szónok — kért, de mindig megtagadott or
szággyűlésünk nem hivatott egybe ; vérzenek nyitott sebeink, s nem orvosoltatnak
— azok csak országgyűlésen orvosolhatók ! S bármint forgassam elmémben sorsunkat,
én annak jobbra-fordúltára csak egyetlenegy törvényes útat látok nyitva: ország
gyűlés egybehivását ! Ott bocsáthatjuk ki keserűségünk árvizét, egyesülhetünk a köz
jóra, inkább közeledhetünk fejedelmünkhez, ott bocsáthatjuk törvényes Ítélet alá
azt, a mit törvényesnek tartunk, ott orvosolhatjuk sérelmeinket, megszólaltatván
országos törvényeinket, s megbüntetvén Nemesis a hibákat — ott és csak ott\“
1834ben mint Alsó-Fehérmegye követe országgyűlésre menvén, ott ismét
az alkot vány érvényesítéséért küzdő hazafiakkal szavazott, s a rendek bizodalmát
annyira megnyerte, hogy bizonyos fontos kérdésben az uralkodó Felséghez ké
követ felküldését látván szükségesnek, a R. R. választása az ő személyét jelölte
ki ezek egyikének.
1835ben kincstári titoknoki hivataláról lemondott, s azóta gerendi jószágán
magánéletet folytatott. Megjelent ugyan később is az 1837., 1841. és 1846-ki
országgyűléseken mint királyi hivatalos, de már ezeken a haza politikai kérdései
által kevésbbé érdeklettnek látszott, s csak ritkán, némely fontosabb tárgyakban,
szólalt meg. E fontos tárgyak legfontosabbika az volt, midőn az 184V3-iki országgyűlésen egyik név- és szellemrokonával könyv- és kézirat-gyűjteményét a haz ának ajánlván föl, amaz örökre nevezetes szókat mondotta : Legyen Erdélynek mú
zeuma. És ime Erdélynek ma már múzeuma van !
Egyébiránt a gr. Kemény József j elleniét mélyebben nyomozónak itt a po
litikai téren, mint szintén magánéletében, némi visszásság nyomai tűnnek föl.
Tanulmányai, sok és alapos történelmi ismeretei őt az alkotvány mellett küzdők
táborába, hajlékony szíve s csendes véralkata a mérséklés, a közvetítés útjára von
ták. S igazságérzetemnek tartozom annak megemlítésével, hogy nem volt akarat
erejében az a szilárd érczke meny ség, mely inkább megtörik, mintsem meghajol
jon; nem volt meg benne az a diplomatái ügyesség, mely szükséges arra, hogy
valaki a politikai élet ezerféle szirtjei és csábításai között elevezni tudjon, s a
scyllák vészeit kikerülje a nélkül, hogy charybdisekbe ütközzék. Egy oldal
ról azonban, mint Achilles — sarkán kivűl — sebhetetlen volt, itt nem le
hetett hozzá férni, és itt volt ő igazi helyén, itt erélye nem ismert ne
hézséget, munkássági tüze nem lankadást, itt érzette ő, itt szólták tettei azt, a mit;
ama latÍD mondás tart: „Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.“ Úgy látszik
az ég a legtöbb szépet, neki szánt erejének legjavát, lelkének uralkodó hajlamába
rakta le, s e hajlam a tudománynak, és pedig a hazai történettudománynak mivelése,
egészen és kizárólag annak, s az azzal rokon érdekeknek élés volt. Ha volt benne —
tudás volt büszkesége, a haza történetének használása az ő czélja, arra készülés,
tanulás, gyűjtés állandó törekvése. Folytatta közszolgálati tisztét, mert az saját
czéljaiban is elősegítette, szolgált az erdélyi főkormányszéknél, udvari cancella-
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rián és kincstárnál, beszélteit az országgyűléseken, de fő figyelme mindig történe
teinken függött, azokra olvasott, jegyzett, másolt, szerzett mindenhol, mint a méh:
bármely vidékre vonják a virágok, mindig visszatér kasához: úgy tért ő vissza
mindennüunen gyűjteménye növekedő tárához, kézirataihoz s könyveihez ; lelké
nek történet-kedvelési iránya elnyomta benne a közszolgálat emberét, a törvény
hozót, a családfőt. Szerencse, hogy őt a politikai élet csábjai nem vonhatták el
azon térről, melynek számára úgyszólván teremtve volt ; míg o amazon valószí
nűen csekély jót fogott volna eszközölhetni, addig ezen, valódi áldás, a gondviselés
orzo keze volt: küldve a legszükségesebb időben a végre, hogy a haza meg egye
seknél fönlevö s itt-ott egybegyűjtve volt, de ismét szétszóratdsnak kitett történeti hineseit elveszni ne engedje, porból és füst közöl s moly szájából kiragadva, egybegyüjts e
feledéstől, elemi pusztítástól s mindenekfelett a tudatlanság és tudomány-nem-becsülés vandalismusától megmentse.
Valóban Kemény Józsefet mindenek előtt e magas küldetés szempontjából kell
nézni s megítélni. De ezt a szerepet o — mint sokan hasonló esetekben tenni szok
tak — nem kereste : önként kínálkozott ez neki ; o csak készséges eszköz Ion a
gondviselés kezében, hű teljesítője feladatának. Ebben áll érdeme, meg abban,
hogy a mire magát szentelte, annak embere tudott lenni, készülvén arra évtizede
ken át, bele tanulván magát fontos küldetésébe, s lévén az idők során, lassankénttömérdek fáradság, hosszas verítékezés, nagy költségek és áldozatok árán oly és
annyi történelmi kincsnek letéteményese, a minő Erdélyben soha sem volt, soha
sem leszen. Ne botránkozzék meg senki ez állításon, mert az adatgyűjtés virágzó
kora, véletlenül épen a Kemény József életére esett: az oly mértékben folytatását
mint ő tehette, az anyag-megfogyatkozás már ma lehetetlenné teszi. Egyébiránt, a
miket ide hátrább mondandók, ez állításomnak még bővebb, s reméllem teljesen
elegendő bizonyságai lesznek.
A ki egy egész tudományt vesz mívelés alá, magának már eleve nagy észerő
vel, szorgalommal s előkészülettel kell bírnia. Kemény József Erdély torténelméegész egyetemességében mívelte, s czélja iránt nem csak sejtelemmel, de annak
mondhatni világos öntudatával bírt ifjúságának mindjárt kezdetén: legalább min
den későbbi tettei ezt mutatják. De a mi szinte csodával határos, s másoknál csak
idő és tapasztalás szokta meghozni : czéljának eszközei, az erdélyi történettudo
mány kulcsai iránt is tisztában látszott lenni már elekor. Ereje tehát küldetése sza
bados fölfogásában, czélja eszközeinek jókor felismerésében állott. Kész anyagát
egyedül atyja kevés gyűjteménye, előkészületét csupán saját alapos míveltsége
tette. S mégis elindúlt a hosszú göröngyös úton.
Az 1815. évi. jan. 7-kén lépett az erdélyi főkormányszéknél hivatalba, itt é3
Kolos megye törvényszékein szolgált 1818. nov. 13-ig, ekkor kérésére az erdélyi
udvari cancellariához tették át. Kolosvárt léte alatt, részint az országos levél
tárban jegyezgetett, másolt, s másoltatott, részint a kormányzó elnöki irodájába
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jutván, részben a tudós gróf Bánffy Györgynél, mint az egykori „philohistoriai
erdélyi társulat** volt elnökénél levő, 15 éven át kiadás végett összegyűjtött iro
mányokat s jegyzőkönyveket átkutatta, kijegyezvén, lemásolván — saját nyilatko
zatai szerint — birtokába is kerítvén a czéljára szükségeseket. Az erdélyi udv.
cancellarián 1827-ig szolgálván , nemcsak a közigazgatás- és tör vény szolgáltatás
sal ismerkedett meg, s szerzetté meg az e szakbeli szükséges adatokat, de e mellett
folytonosan jegyzett, a tudós Jankowich és Jancsó gyűjteményeikből sokat másolj
szabadsága idejét nem egyszer töltötte Budapesten, s ez alatt a magyar királyi ud
vari kamara levéltárában és Széchenyi-köny vtárban levő erdélyi adatokat kiirogatta, kijegyezgette ; 1827. aug. 9. az erdélyi kir. kincstárhoz Ion áttéve, s ott
1835-ig, az utólsó években mint a koronajavak ügyébeni előadó szolgálván, a
kincstári és fiskális levéltárakon kivül a b. Brukenthal és szász nemzet gazdag
levéltárainak adatairól magának kellő tudomást szerzett. Kincstári szolgálata ide
je alatt megfordult a kolosmonostori konvent levéltárában, Maros-Vásárhelyt a
gróf Teleki-könyvtárban, s az ottani történelmi adatokból szintúgy jegyzéseket
tett; ugyanakkor jőve alkalma a k. fehérvári Batthyáni és káptalani, úgy az enyedi ev. ref. collegium kéziratokban s történelmi kincsekben gazdag könyv- és le
véltáraival megismerkedni; jelesen az elsőkben 1827— 1830-ig többször megfordúlván, az ott levő adatokról pontos jegyzéseket tett, az utolsóban pedig a
nagynevű Benkő által az ország minden részeiből egybegyűjtött, leírt s kiadásra
elkészített scriptorokat s más történelmi adatokat, lemásolta, s nagy részét meg
szerezte.
E részleteket, bárha azok tán igen is az életirás tere felé sodortak, azért kel
lett megemlítenem, mert azok Kemény történeti munkássága sikerének titkával
ismertetnek meg, s gyűjteményének nagy részint magokból az eredeti kútfőkből
származását bizonyítják, s kezdő korszakát képezik egyszersmind adatgyűjtői mű
ködésének is. S a mint czéljai s eszközei eredetiek, sajátságosak voltak, úgy volt
egészen eredeti az út is, a melyen elmdúlt. Nézzük csak, mit tett ő e tíz évig tartott
vándorúton? Mert avagy nem vándorlás volt-e az élete, egyik történeti kincseket
rejtő levéltárból a másikba? Hivataloskodott, másolt, és megszerezte azon bűvös
kulcsot, melyet előtte senki úgy mint ő nem ismert : az erdélyi történetirás adat
bányáinak titkos kulcsát. Ez idő alatt készítette ő „Regesta Archivorum“ czímű
öt kötetes gyűjteményét, mely Magyarország és Erdély minden közlevéltárában
hiteles helyein, nevezetesb tudósok és tudománykedvelők gyűjteményeiben, úgy
több nagyobb nemzetségek magán levéltáraiban levő, Erdélyt illető, történelmi ada
tokat, azok kezelése, ideje, helye s tartalma rövid kijelelésével együtt magában
foglalja.
Ez idő alatt állította egybe „Repertorium Comitiorum“ czímű két kötetes gyűjte
ményét, mely valamennyi erdélyi országgyűlés teljes lajstromát tartalmazza, annak
kijelelésével : melyik évben, hol, hány országgyűlés volt? hol megtalálhatók végzé
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seik? eredetiben vagy másolatban vannak-e meg? melyek eddigelő ismeretesek?
melyek hol adattak ki? stb.
Ekkor készített egy lajstromot az Erdély és Magyarország történeteit tárgyazó fontosabb kéziratok, oklevelek, nyomtatott és nyomtatatlan művekről, melye
ket később csaknem mind megszerzett, és a melyeknek drága és gazdag összeségét
ma az erdélyi muzeum bírja.
Es itt Kemény Józsefet, mint a történetnyomozás terén úttörőt, irányadó ta
lentumot kell tekintenünk és megítélnünk. Igen, a láng- és gyakorlati ész oly ritkán
egyesíthető kettős tulajdonát látjuk benne egyesülni, mert annak, a ki a történelem
mezején sikerrel akar működni, mindenek előtt azt kell tudnia : minő s mekkora
a mívelendótér? minő s mennyi az adatkészlet? a mi még ismeretlen, hol megtalál
ható? mennyi az eddigi munkaeredmény? hol és mily hézagok vannak még? Ke
mény József érintett művei, a hazában létező eddig felfedezett adatoknak telje
leltárát képezik, melyből már eleve láthatta : hová, mely táj felé kelljen indúlniamelyik könyv- és levéltárban minő adatokat keresnie. És ő el is ment mindenhos
vá maga, vagy levelét küldötte el, s a mi neki kellett, megszerezte önszorgalmai
barátinak közbenjáró segélye, igen gyakran pedig pénze ; mert könyvért és kéz
iratért mindent áldozott. Midőn valaki ezekre tett költségeiért észrevételt tett, azt
szokta felelni : Ezek az én gyermekeim !
S hogyan fogott Kemény a tettleges gyűjtéshez ? O egész egyetemességében
Ölelte föl kedvencz tudományát; azonegy útjában czélja egész körére kihatólag
dolgozott, mint azon természetbúvár, ki valamely vidéken járván, annak ásvá
nyait, füveit, állatait, sőt földét és éghajlatát együttesen tanulmányozza. A mint járt
kelt mindig lajstromozott, folytatta indexeit, másolta vagy elkérte az okleveleket
leírta vagy megvette a nem-ágazati táblákat, a krónikákat és scriptorokat, leraj
zolta vagy sajátjává tette a régi pénzeket, gyűrűket, pecsétnyomókat stb. Ez kéz
zelfoghatóan mutatja, hogy őt történetnyomozásban nem szeszély, nem a föllob
banó és ismét elalvó tűz vitte : ő komolyan s öntudatosan járt el benne.
Kemény gondjainak és gyűjtéseinek fő tárgya egy teljes történelmi könyv- és
levéltár beállitása volt ; történeti nyomtatott könyveinek száma meghaladja a két
ezeret. A nyomtatott művek után következnek a kiadatlanirók (scriptorok), a kor
iratok, naplók, emlékiratok, kisebb események elbeszéllései ; neki e nemben 4 -ed
rétü gyűjteménye : „Scriptores Rerum Transilvanicarum Minores “ czím alatt XLA II
nagy kötetet tesz, együtt 3000 ívnyi anyag, nagy része kiadatlan, feldolgozatlan
Ivrétü kűtfögyüjteménye XL kötet, közel 3000 ív, nagyobbára kiadatlan. Ezután
következnek az oklevelek, s Keménynek saját nyilatkozata szerint, eredeti, s job
bára maga másolta, ok- s másféle levelei száma a 10 ,000 -et felűlhaladta. Ezek kö
zöl eredeti oklevél (autographum) 365 darab VI kötet, eredetiről másolt 1500 db.
XII. kötet, törvényes másolat (Transsumptum) mintegy 500, XIV kötet, vegyes
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másolatok körülbelül 4500, XLIV kötet. Közjogi tárgyakat, országgyűlési végzé
seket, eredeti és egykorú törvényczikkeket, békekötéseket tartalmazó gyűjtemé
nye XLIII kötet; fejedelmek és országnagyok eredeti levelezései 1526— 1818-ig
XLII kötet; másolt levelek (Apparatus Epistolaris) X kötet, mintegy 4500 levél ;
Erdély földét, megyéit és vidékeit ismertető gyűjteménye (Transilvania Possessionaria) XV kötet; csak az egy Alsó-Febérmegyében 330 tárgyat ismertet meg
s kijelöli, melyikről hol s mit olvashatni ? Lexicón Diplomaticum Rerum HungaricoTranssilvanicarum czím alatt, történeti tárgyakról, minők : az adó, apáczák, baronatus, centesima, fiscalitások, jusligatum stb. III nagy kötete ; az erdélyi nemes
ségről (Repertorium Nobilitatis) XIII ; mintegy 800 előkelőbb szász nemzetség
ről (Onomasticon Saxo-Transsilvanicum) IV; a magyarországi és erdélyi tudósokról
(Lexicón Eruditorum) V kötete van, s körülbelül két ezer tudóst és írót említ föl ;
azon külföldi írók közöl, kik Magyarországról és Erdélyről tüzetesen vagy csak érintőleg írtak, 112-őt, a gyűjtemény czíme : Memoria Extraneorum ; — Adversaria Histo
rica czím alatt a hazánkkal szomszédos országok történeteiből VI kötet minket ér
deklő adatot gyűjtött ; pecsét-gyűjteménye VI kötet; nem-ágazati gyűjteménye,
függelékével együtt, XVIII ; vegyes adatai Chartophylaceum czím alatt XIII kötet,
közel 2000 ív. — Sorvasztó életrontó munka! En is ismerem annyira, hogy be
csülni tudjam azokat, kik magokat ilyesmire szentelik, hogy irigylés helyett ör
vendjem dicsőségöket !
Azonban e nagy előkészület is még mind hiányos, s Kemény történetnyomo
zói elsősége még teljesen bebizonyított nem lett volna, ha ő, a ki az újabb törté
neti korszak érdekében annyit te tt, az 6 kort egészén mellőzi. Mert Erdély törté
netét régi lakosinak — dákok, géták, rómaiak, húnok — korszaka, meg a ma
gyar államformák között máig is itt élő népfajoké, kétfelé osztják, s az első
korszakra a byzanti írók töredékein, s egy két római, arabs és örmény író rö
vid érintésein kívül más adataink nincsenek, mint a római és görög föliratok,
pénzek, czímerek, edények, középületi romok stb. Ezek ismerete nélkül az erdé
lyi történetnyomozó és író biztosan nem haladhat. Kemény figyelme erre is kiterjedett ; mikor már maga a folyam , széle, hossza, sőt mélysége is meglehetősen
tudva volt előtte : forrásának megismerésére is kezdett nem csak gondot fordítni,
de ebben is hatalmasan tört megelőzői és kortársai elébe; magának tekintélyes
archaeologiai és éremgyűjteményt szerzett, egy második hasonló gyűjteményt a
római archaeologiai társulatnak küldött, egy harmadikhoz meg Neugebauer né.
metországi tudósnak adta meg az anyagot, melyek közöl azonban — mint adatok
bizonyítják — a két elsőt az 1848-ki események megsemmisítették.
Mindezen gyűjtemények használhatását részint önálló (IX kötet) útmutató
(Index), részint a könyvek elejére vagy végére függesztett tárgy lajstrom könnyíti;
összes könyv- és kézirattárában saját művein kivűl 5000—6000 ívre menő törté
neti adat van saját kezével írva, ide nem értve számtalan jegyzéseit, pótlásait,
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kritikai észrevételeit. Az egész gyűjtemény könnyen áttekinthetőleg van rendezve,
scriptorai nagyobbára bekötve, minden könyv és adat helyére beosztva, jegyze
tekkel kísérve, az illető' tárgygyalkapcsolatbahozva, úgy, hogy az egészen látszik
a benső egybefliggés, ugyanazonegy rendező ész és kéz munkája. E számok és té
nyek Kemény Józsefet mint az erdélyi történetírás okszerű nyomozóját s a kútföismeret tanának megalapítóját tüntetik föl.
Ily nagy mérvű gyűjtés, s idő- és erőfogyasztó előkészületi munka mellett
írásra is jutott ideje. De itt is az az irány és szellem vezette, a melyik az előbbi
téren ; a gyűjtés volt egyik, az írás a másik röpítő szárnya a nagy czél felé, s e
czél az volt, hogy a kútfők folyvást bővüljenek, tisztúljanak, köz tanulmány tárgyá
vá legyenek. 1829— 1830. a Tudományos Gyűjteményben és Erdélyi Nemzeti
Társalkodóban, később pedig az Arpádia, Iris nevű zsebkönyvekben megjelent leg
első kisebb dolgozatai különböző kérdéseit tárgyazzák a magyar történetnek, vi
lágosítva több-kevesebb oklevél, hiteles adat által; de a melyek —mint a kezdő tör
ténetírónál lenni szokott — csak elbeszéllik,egymás után sorozzák a tényeket, a valódi
történet elvonását, az elbeszéli! részleteknek a köztörténet egészébe beillesztését
azonban mellőzik. Ezen szempont alá jönnek azon közel 50-re menő czikkelis,
melyek a Tudománytár 1840-ik évi s az Új Magyar Muzeum 1854— 1860. évi
folyamaikban részint maga, részint Yass József tanár és akadémiai levelező tag
által közöltettek, csakhogy ez utolsók már teljes kifejlettségi fokán mutatják az
írói erőt, a hazai történet teréni tájékozottságáról s általános míveltségéről tesz
nek tanúságot.
Ezen haladási fokozatot mutatják az 1830 — 1844-ig megjelent „Notitia Ca
pituli Albensis11, „Deutsche FundgrubenLl és barátjával Kovács Istvánnal kiadott
„Erdélyország Történetei TáraLL czímű, valamint azután írt még kiadatlan történeti
önálló művei is ; első korszak beliek inkább csak ujj mutatások és adattárak az er
délyi történetírásra, az utolsókon ellenben az adatok számos és érdekes voltán kí
vül már az alkotás is kitűnően jeles, s itt-ott a rendszeres és műtörténetírás alak
jában jelenik meg. Ide sorozom sajtó alá jobbára elkészített következő kiadatlan
műveit is (Inedita) : 1. I. Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos korabeli levelek 2 . Erdély
nek XVI. századbeli országos végzései. E kettő 1839'—1840. óta ezen t. tudós
testület birtokában. 3. Az oklevelekpapirosának belső (víz) jegyei, a XIV. XV. X \ I.
XVII. XVIII. századokban 1308 — 1799-ig, azok valóságának kiesmerése vé
gett; I—II. kötet. 4. Adalék, az előbbi műhöz, együtt 800 vízjegy. 5. Erdélyt
illető közjogi értekezések. 43 ív, e 3 . 4 . 5 . szám alatti latinál írva. 6 . Aronos, er_
délyi történeti zsebkönyv 1— 312 lap. 7. Diplomatikai lapok, régi honi szokások ^
törvények és történetek magyarázatára 1—298 lap. 8 . A XVI. század rejör mólto
rai Svájczban, Angliában, Franczia- és Németországban. Az ennek alapúi szolgált
eredeti levelek külföldi tudósok kezébe kerültek. 9. Históriai Emieny czímű zseoM. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
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könyvhöz kész czikk-anyag, körülbelül 30 ív. 10. Tholus Librorum Lariorum Co
mitis Josephi Kemény I. füzet, 11 ritka könyv ismertetése,jelesen Pelbartus ; Queestiones Tusculanae ; Ozorai Imre : Krisztusról stb. Névtelené : Krisztusról és Antikrisztusról; Historiás ének Bánkbánról; Verbőczi magyar Decretuma stb. 15Ô2—
1647-ig. 11. A Leivert kora után Közép-Dáciában (Erdélyben) fölfedezett római
föliratok, Seivert müve egészítéseül. 12 . A zsidók története Erdélyben. 13. Tordán
talált görög és római régi pénzek. A két utolsó holléte nem tudatik. Megemlítem
még ifjúkori müveit; tudvágyát, kutató szellemét ezek is egytöl egyig tanúsítják.
Ilyek: a) Erdély közjoga 31 ív. b) Vegyes értekezések I—VI. csomagban, c) Első
dolgozásit czikkek (Impura) 35 ív. d)jDe jure Cleri Transsilvanici stb. 10 ív. e) Ér
tekezések több magyar királyok és vajdák pecsétéiről, f). Számos erdélyi nemzetség
történetei, részint kidolgozva, részint az illető adatok egybegyűjtve, g) Ezek füg
geléke Analecta czím alatt. Kiadott és kiadatlan müvei megközelítik a 7—800
ívet; kútfőgyűjteményei túlhaladják a 12 ,000 -et.
Szándékosan hagytam legutóljára a Kurz szerkesztette „Magazin fu r Geschichte . . . . Siebenbürgensu 1844 és 1846-diki két kötetében megjelent czikkeit,
mint a melyek Kemény József történetnyomozói pályáján új időszakot jelölnek,
egészen új irányt, a kritikai nyomozás és anyagdolgozás irányát képviselik. E
czikkek a történetírói képességek mellett azt is bizonyítják, hogy ő már akkor
tanulmányaiban a kútfők csaknem teljes ismeretéhez, de egyszersmind azoknak a
kritika szigorú mértékéhez szabása stádiumához jutott, azon pontra, a melyen túl
kezdődik a történetírás. Ennek legvilágosabb bizonyítékai az imént idézett könyv
I, kötetében levő művei, s jelesen : Őszinte vallástételei Erdély történetei megírásá
ról (43 —66 1), Kritikai megvizsgálása némely Erdélyben talált római dák pénzek
nek ( f i — 79 1.), Schuller Erdély ország történeteit illető vázlatainak bírálata (195—
229 1.), Az erdélyi megyék eredete (230—238 1.) A székelyeknek Erdélybe telepedésök ideje (II. köt. 255—268. 1.), egyről egyig jeles termékei a kútfőbirálatnak és
birálatos történetírásnak. Végtelen kár, hogy az 1848-iki események őt ez irány
inak tovább fejlesztésében megakadályozták; az e téren történetírásunkban Katona
halála után támadott hézagot betölteni, oly hívatott, mint ő, alig volt. Azonban a
végzés máskép akarta. Az ő munkássága az utóbbi időkben egészen gyűjtemé
nyei rendezésére, s egyes czikkek, töredékes dolgozatok készítésére, barátinak s
hozzá folyamodóknak tett tudományos szolgálatokra irányúit. Es e •szolgálatok
nem csekélyek, sőt a mint ideje s ereje nagy részét foglaltákle, s egyik tényezője
voltak annak, hogy ő örökebb becsű s névhalhatatlanító rendszeres munkát ne dol
gozhassák : úgy tudományos hatását sokszorozták. Nem volt az az erdélyi törté
netet érintő nehéz kérdés, melyben erdélyi, magyarhoni és külföldi tudósok fbnakadás esetében ne hozzá folyamodtak volna. A külföldi tudósok közöl Fessier,
Neugebauer, De Gerando, Söllner, Henzen, szakmunkáikhoz a legbecsesebb adato
kat és fölvilágosításokat nyerték tőle. A hazai tudósok vagy tudni vágyóknak
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adott fölvilágosításai pedig kötetekre mennének. Ez irántai bizalom, és a készség,
melylyel ő ennek megfelelt, szíve jóságát és tudományát egyiránt bizonyítják.
Némelyik, nemzetsége eredetéről, más valamely tudományos kérdés mibenállásáról, egy város, eltévedt kiváltságairól, a másik, helyhatósági törvényeiről tu
dakozódott nála; egyik a diplomar olvasás és értés kulcsát kérte, a másik valamely
ritka könyv iránt nyomozódott; egy özvegy, férje jószágainak természetéről kért
fölvilágosítást ; egy tudós kész művét küldötte meg neki átnézés és a hézagok ki
pótlása végett ; a másik adatokat kért művéhez ; gróf Mailáth egy németországi
tudós nevében tesz hozzá kérdést Klingsor mythoszi lény mivolta s azt illető er
délyi adatok lelhetése iránt, s feleletére azt írja vissza: „Te, barátom, more solito,
most is eltaláltad azt, a mi az egész mesében igaz." Egykor a bölénynek Erdély
ben meddig létezése iránt tétetett hozzá kérdés : Kemény nehány óra alatt másfél
ívet írt róla ; megírta a faj egész történetét, s azt, hogy adatok szerint a legutolsót
Erdélyben, hol, mikor ejtették el? Fejérnek Codexéhez okleveleket adott. Legtöbb
hasznát vették azonban az ő gyűjteményének, tudományának s közlékenységének
a szász tudósok; Bedeus, Rosenfeld, Trausch, a „Honismereti Egylet" csaknem
mind leíratták szorosan őket és Erdélyt illető gyűjteményeit. De tán mégis a legna
gyobb szolgálatot tette nekiek a közelebbről a bécsi tudom. Akadémia pártfogása
alatt megjelent „Codex Díplomaticus Transsilvaniae“ érdekében, melynek eszmé
jét keletkezése (1844.) óta ő mindig hőn pártolta, alapjáúl összes okleveleit anya
gúi legelőbb ő ajánlotta föl, a vállalat gyakorlati kivitelére nézve a „Honismereti
Eg)esűlet“ elnökével — annak kérésére — nézeteit közölvén, ez azokat merőben
helyeselte, s ezért, valamint későbben, az összeállított diplomatariumára (az Andreánumig) dolgozott kritikai jegyzéseiért köszönetét is nyert, sőt a jelenlegi. kia
dók is előszavukban szívesek voltak nevét említeni.
Jól tudom én Tek. Akadémia! hogy amint én Kemény történelmi munkássá
gát rajzolám, beszédembe tán igen is sok életirási elem vegyült. De ezt az ő irói ál
lása s a dolog természete hozta magával. A ki egy ügyért csöndben, titokban annyit
tesz, a ki 40 évig fáradott a magyar történettudományért, megérdemli, hogy annak
képviselői, hogy e tudományos gyülekezet néhány perczet ne sajnáljon se tőle,
se attól, a ki az ő érdeme it legalább e díszes terem és szép közönség nyilvános
sága elébe hozni a T. Akadémiához; viseltető mély tisztelettől és az elhunyt em
léke iránti kegyeletes érzettől indítva volt.. A politikai pálya embereiről eszméket
hoz föl az emlékbeszéd-író, melyekért azok küzdöttek, tetteket, melyek végrehaj
tása által a nemzet polgári szabadságára, míveltségére és jólétére befolyással
voltak. A tudósnak tettei : az ő észszel s tollal való munkálkodása , s mécsé mel
letti hervasztó virasztásai. Ez teszi őt egyedül figyelemre méltóvá, ez ébieszt eideket iránta, ebben dicsőül meg emlékezete. De Kemény az erkölcsi elégtételnek
még e nemét sem élvezheté teljes mértékben. Helyzetében — a mint mái egyszei
megjegyeztem — az a sajátszerűség volt, hogy ő, mint szintén pályatál sai, kuta6
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tást. nyomozást, és úgyszólván nyilvános titokban munkálkodást igénylő pályát
futván, többnyire a levél- és könyvtárakban, komor falak penészes szagát szíva, a
a világtól elvonúltan, egy félen való helyen, dolgozó szobájában töltölte le tudo
mányos életét, s elért czéljai, a kivívott siker, a csodával határos tevékenység,
szóval: egy egész életeredmény mind egy kézirat és könyvgyűjteményben van központosűlva, a melyet kincseivel együtt egy kisded szoba zárt falai közé : ily kisded
körre van szorítva az a roppant tágas tér, melyen az ő tudományos szelleme moz
gott; régen ő ismerte csak, s azon kevesek, kik abból gyakran tudományt meríttettek......... Hajh ! mert sok fáradság gyümölcse van e háromezer kötetnyi gyűj
teménybe szorítva ! Látni kell azt s apróra ismerni, hogy a méltánylás azon mérté
két megtaláljuk, mely gyűjtőjének erkölcsi s a gyűjtemény szellemi erejét megil
leti. De azok nem szólhatnak, mint a hősök tettei, nem csillognak, mint a politikai
tér bajnokainak kivívott diadalai ; azok csak néma tanúi Kemény József áldásos
működésének.
Van még ezenkívül egy tekintet, mely eljárásomat igazolja. Ha Keményt
isten bár még egy évtizedig élteti, vagy ha életének végső évei — hazánk elmúlt
évtizede — ne lettek volna a szabadabb munkássási szellemet földhöz szemző köz
és sajtóviszonyok korszaka, hogy ő, vagy szellemrokonai, ifjú erejű tudományked
velőink, adatait napfényre, kincseit forgalomba, történetnyomozói és alkotó szelle
mét elevenebb életmunkásságba hozzák : akkor csak e történeti művekre és szel
lemre kell vala mutatnom, csak ez útoni haladását rajzolnom, akkor csak nevét
kell vala említenem, s a tudomány emberei megértettek volna : az általa történettudományunk mezejére kiáradott világosságra kell vala hivatkoznom, s uem lett
volna szükség más magasztaló szavakra. íme ezért a hosszas fejtegetés, a sok szám,
Kemény munkái sikerének oly sűrű emlegetése.
Mielőtt beszédemet végezném, egy támasztható ellenvetés árnyát kell üdvö
zölt barátom emlékétől elhárintanom. Miért múlatott oly hosszasan a kútfőgyűj
tésnél, s nem szánt több időt a földolgozásra, rendszeres történetírásra.
Erre iegjobbanmegfelelnek saját nyilatkozatai: „Húsz év óta izzadok már“ :—
írja 1834-ben— „s gyűjtöm hazám történetírásához az adatokat, és még mind csak
a történelem pitvarában vagyok ; míg a kútfőket lehetőségig ki nem merítettem,
nem merem toliamat írásra hegyezni“. Tíz évvel később — 1844— megint így ír:
„Én már Erdély történetét aligha megírom. Ez szerencsésebb utódinknak van föntartva. Nem voltak eléggé ismerve kútfőink, nem volt az írásra elég előmunkálatunk.
Semmi ! Én kevesebbel is megelégszem : Erdély leendő Gibbonának napszámosa kí
vánok csak lenni, s olykor-olykor egy-egy czikket az én eszményem szerint írniw.
. . . Ismét szinte tíz évvel később — 1854. — már azt írja : „Korom s betegsé
gem intnek, hogy életem hátralevő részét gyűjteményeim rendezésére s tökélyesítésére fordítsam/ Ez az alkonyúló élet végső lobvetése, egyik igazolási alapja azon
komoly hangulatnak, mely beszédem elején nyilatkozott, s melytől én most is alig
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tudok menekülni..........Ezek után én nem azon csodálkozom , hogy Kemény mint
gyűjtő, többet nem dolgozott, s hogy rendszeres munkához nem kezdett, sö't csodál
koznám, ha kezdett volna. A történeti adatgyűjtés és történetirás — mindkettőt derekas értelemben véve — oly két dolog, mely egymást kölcsönösen kizárja. Az első
vel járó folytonos mindenféle figyelés által eldarabolódik a lélek ereje, épen úgy, mint
ha anapsugárt sok apró üveg-lencsével fogjuk föl, s képtelenné lesz öszpontosított s
magasabb erőfeszítést igénylő munkálkodásra. Mint az építőmesternek, ha nagy
szerű művet akar alkotni, építés alatt nem lehet az anyagszerzés gond
jaival vesződnie, hanem egészen az épitési modor arányaira, a terv mértani töké
lyeire kell vigyázni : úgy a történetírónak is műve összes anyagát bírnia kell, sze
me, lelke előtt jelenítve keli látni annak még leendő alakját is, ha úgy akarja, hogy
alkotása a műtörténetirás magasságára emelkedjék. Kemény ezt jól látta, nyíltan
bevallotta, s ez, míg kivált kezdő íróinkra nézve nagyon épületes tanulság : addig
— legalább előttem — az ő emlékéhez egyikét adja a legkitűnőbb vonásoknak.
Oly férfi, mintő,aki egy ország története megírásának eszméjét és föladatát egész
nagysága és komoly volta szerint fölfogni tudta, másképen nem is tehetett. A gyűj
tés elsőbb, annak a földolgozást szükségkép meg kellett előzni. Azonban benne az
első csaknem tetőpontját érte el, s az utólsónak ideje — leginkább az ő munkája
által — elérkezett. S a mint ő amannak szentelte életét : úgy e téren utódinknak
kötelessége, hogy a földolgozás, az alkotás ügyét a gyűjtésével mihamarább egyenlő
magassági fokra emeljék. Ha az ő nyomába ifjú erő lép, s szellemi alkotása által
úgyszólván az ő vállára áll, a távol czél : Erdély történetének megirása, a tudo
mány és haza örömére, bizonyára el lesz érve.
Úgy vélem, Tek. Akadémia! hogy azokból, miket én eddig elmondottam, e
három következmény szükségképen foly : először hogy Erdély története megírását
lehetségessé Kemény József tette. Továbbá, hogy a mondák fátyolképei és a me
sélő történetirás délibábjai helyébe, az okleveli igazságot és kritikai bizonyossá
got állítván, a valódi történetirás alapját Erdélyben ő vetette meg.Végre az által,
hogy ő e roppant történettudományi anyagot egybe gyűjtötte, a tudományt, — s
hogy azt egy alapítandó erdélyi múzeumnak hagyományozta s így e szép jövőjű
intézetnek kezdeményezője lett, annak alapját vetette meg, — magát a hazát tette
hálaadósává. 0 hosszasan élt, munkássága által mély nyomokat hagyott maga után,
halála után helye üresen áll, melyet, hogy ki töltend be, én megmondani nem tu
dom ; híre neve nőni fog az idővel, mint a fáknak árnya a nap leáldoztával ; élete
és munkássága, neve és gyűjteménye egy élő jel lesz mindenha közöttünk, mely
ezt mutatja : Itt visz az út Erdély történetírására !
Úgy van, tisztelt gyülekezet! Kemény József sokat élt, sokat tett, sokat^ha
gyott hátra hazájának. De a legnagyobbat még mindig nem m ondám meg. O, a
negyvenéves történetbuvár, a hideg észjárású tudós, a ki nemzete s hazája sorsát
s történeteit tán minden kortársánál jobban ismerte, ereklye gyanánt egy drága
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nagy tanulságot hagyott nekünk hátra, melyre őt négy fal közötti csendes tanulmá
nyai azonképen vitték, mint kellett vinniök minden nyilvános pályán működő hazafit
a politikai élet és érdekek közelebbi viharos küzdelmeinek, és a melyet én ugyanazért
mindnyájunk szívére kötök ; legyen ez, az ő ön-állítottá emlékszobrának dicskoszo
rúja. „Győződjenek meg uraim! -— igy szóla ő épen ez akadémia teremében egy
alkalommal, a két testvérhaza egymáshozi viszonyát fejtegetvén: — „Győződjenek
még — mondá — hogy habár Mohácsnak vérnapja elválasztotta is Erdélyt Ma
gyarországtól, de el nem idegenítette érzését, vágyait, reményeit ; a magyar kö
zös egy haza most is az, a mi egykor volt a mi szívünk s lelkünk előtt, ez a Eová
szívünk s lelkünk szüntelen vonzódik, mint a miben hazánk s nemzetlétünk egye
dül leli fönmaradása tökéletes és megnyugtató biztosítékát/ Es mi hiszsziik, vár
juk, s rendíthetetlenül megvagyunk győződve arról, hogy eljön az idő, midőn mi
elébb vagy utóbb, így vagy amúgy, de ellenállhatatlanúl összekapcsoltatunk; eljön
az idő, melyben magyar hazánkkal újra egyek leszünk !
Uraim ! mondják utána szívükben ez imaszerű jósszót, s ez imát meghallgatja
isten, s ez megszentelendi örökre az én nemes barátom Kemény József emlékezetét-
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A létnek, enyészetnek s újraszületésnek szakaclatlanúl egymásba szőtt forgandósága az ész kutatásainak kevés irányában tűnik fel oly nagy mérvben, mint a
földtanban : roppant e mérv a térre, de még inkább az időre nézve ! — A válto
zások örökös kerengése, a melyek öszvege nálunk szerves lényeknél a szűk ha
tárok közé szorított életet eredményezi, megvan kivűlünk is, elvontan, mondhatni
ugyanazon jelleg szerint, de oly szokatlan terjű határokban, hogy azokra a szokott
számbeli kifejezéseink törpék s használhatatlanok.
Mentői mélyebben bocsátkozunk a részletek tanulmányába, ezen állítás való.
sága annál fényesebben derűi ki.
Egy ily részletes tanulmánytárgyam a magyar Alföld, különösen annak földta
ni fejlődése, kezdettől egész a jelen vagy történelmi időig.

Az Alföld alatt a magyarhoni nagy medenczének azon róna vagy gyengén
hullámos területét értem itt, melynek a Tisza s Körös vidéke a legmélyebb vo
nala, s a melyet környöskorül hegyek meg régibb képződésű dombok fognak be
vagy úgy, hogy feléje meredek oldalakat fordítnak, vagy hogy abba fokonként elsimúlnak. E terület hosszasága a szélességet több mint kétszer múlja felül, s egész
ben véve két egyenetlen nagyságú táblaként tekinthető : a nagyobbik van a Ti
sza bal , a kisebbik a jobb partján. Mind a kettő billenve van akként, hogy az
egymássali érintkezés irányában sülyesztvék, az ellenkezőn emelvék. A sülyedés
vonalán húzódik végig a Tissza, mint a magyar föld valódi fő folyója, s e vonal
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lenn az Alföld déli határa felé a tenger színe fölött nem magasabb 40 ölnél; ellen
ben a széleken nevezetesen keleten*) 10 — 12 öllel is fekszik magasabban
A magyar Alföld képződése a geológiai nagy korszakok legutolsójába esik, s
így az földünk azzá alakulásának, a minek jelenleg látjuk, utolsó mozzanatai közé
tartozik.
A földtani korszakokat két tényező eredményezi : a tűz és a víz.
A tűz, míg egyrészt véget vet az imént múlt korszaknak, egyszersmind meg
veti alapját a jövőnek. Hatása abban áll : hogy az előbbi korszak legalantabb he
lyein a képleteket fölemeli, s így a tengerfenékből száraz lesz, sőt helyenként a
neptúni rétegeken keresztűltörvén, feltódúl s tömegeket juttat a felületre, melyek
új hegységeket idéznek elő. Ekként jőnek létre oly nagy területek is az ő hegy
völgy rendszereikkel, a minőket egyegy világrésznek nevezünk.
Azon földtani korszak, mely az alföld megalakúlását közvetlenül megelőzte»
a trachyt és bazalt kitódulásának korszaka volt. Voltak már azelőtt is hegyek;
a melyek az azelőtti tengerből szigetként állottak k i, s hogyha ismertebb pél
dákra szabad utalnom, ilyen volt a Gellérthegy, a Svábhegy, Jánoshegy, s több
magasabb hegy a Duna jobb partján; ilyen volt a Kárpátok gránitláncza, ilyen a
Vaskapuval együtt az aldunai szoros egész képlete; de viszont nem létezett a vi
segrádi hegyek csoportja, nem a Mátráé, nem a Hegyaljáé, nem a Balatonénak
nagy része stb. : ott a hol ezek emelkednek, tengerfenék volt. A trachyt s bazaltkitódulás idejében fokonként fölemelkedett ez, s épen úgy fokonként a sós víz is
részben befolyt, részben kiédesűlt.
A trachyt s bazalt-tódulás korszaka végződtével Magyarhon domborzatának
mondhatnám a váza kikerekedett.
Vulkánaink azóta nem működnek, s a kialudtak között foglalnak helyet.
A földtani rendszerekben e korszakot a harmadkori képletek befejező korsza
kának szokás venni.
Következik a víz hatása.
A természet geológiai háztartásában tapasztalatilag áll, hogy minden emelkedésnek sülyedés felel meg. Ha a föld úgy nevezett szilárd kérge egy helyen kidudoro
dik, más helyen behorpad. Azon anyag, a melyből a hegyek támadnak, bizonyos
helyről vétetett, a hol megfelelő mélyedés lesz az elválhatlan okozat. Ha egyes hegy
rendszerek fejlődnek ki valami síkon, létre jőnek ugyan együtt mélyedés által a
megfelelő völgyrendszerek is ; ha egész világrészek emelkednek ki a tenger alól,
megfelelőleg más világrészek sülyedhetnek alá. Az elv, a működési jelleg ugyanaz,
csak a mérv teszi a különbséget.

*) így a vasúti sín a Tisza 0° fölött Szolnoknál a következő arányban emelkedik : Mező-Túron 4 öl
lel, Gyomán 5°. M. Berényen 6°, Kétegyházán 8°, Kurticson már 15° és végre Aradon 1 7 öllel fekszik
magasabban. Hasonló emelkedést bizonyítanak egyéb pontokon a trigonometriai mérések is.
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A vulkáni működés bevégződése után a víz a meredek szikla-lejtekről a nö
vényzet és televény által még nem védettkő-zuzadékotmagával ragadta, s a mély
ségbe sodorva annak első kitöltésére fordította.
Ez a földtani rendszerekben kezdete a negyedkori*) időszaknak.
A kitöltő anyag szorgalmas tanulása kívántatik ahoz, hogy a geolog biztos
nyomokon járjon, s a képzelet szárnyait erősen kell megszegni, hogy a tények
szavain kivűl egyéb ne jőjön ily események leírásába.
A víz szintező hatása tartott szakadatlanúl egész a mostani korszakig, és a
magyarhoni nagy medencze mind magában foglalja azon rétegeket, a melyek ak
kor rendeződtek : rendeződtek mondom, mert az anyag mind meg volt, a víz alig
tett egyebet, mint hogy a részek helyezkedését eszközlötte súly és nagyság szerint.
Ezen rétegek alólról fölfelé általánosan a következők : legedül kődarabok
vagy durva kavics ; fölötte homok, e fölött azon márgás agyag, melynek európailag használt neve lösz, s végre televény. Helyenként sok az eltérés, de soha sem
lényeges ; olykor fölemelkedik a homok a felületre, s az agyagréteg meg a tele
vény végkép hiányzik ; másutt a medencze szélein, például hozzánk közel Kőbá
nya és Kerepes közt nagy területen, a kavics képezi a fölületet, de mindezek olyan
helybeli előjövetek, melyek az általános törvényt nem ingatják meg.
A nagy medenezének öbleiben egészen máskép állnak a dolgok, ott csupán
zajos lerakodásnak vannak nyomai: ilyenekre jeles példaként hivatkozhatom a
Cserna völgyben Mehádia felé és a Duna völgyében Orsóvá körűi, hol a magas
bérezek körűi csoportúié másodrendű hegyek nagy része torlaszképződmények, a
melyekben az éles-szögletű kő-zuzadék, a homok és az iszap minden rend nélkül
össze-vissza halmazódvák.
A rétegek ezen általános sorozata azt mutatja, hogy a működés a korszak
elején erőszakos volt: nagynak kelletett a szintek közt a különbségnek lenni,
hogy távol az eredeti lelhelyeiktől még a nagy kődarabok is képesek legyenek
messze be a medencze közepe felé jutni. Utána jött a már szelídebb működésre
mutató homokréteg, végre befejezte a sárga agyag, mely a legenyhébb viszonyok
uralma alatt rakódott le.
A geolog az ásványos alkaton s a települési viszonyokon kivül a rétegeket
mint az akkoron élt lényeknek temetkezési helyét is szokja vizsgálni, és ez oly
természetes, oly visszautasíthatatlan következtetés, hogy máskép tennie a jelen kö
rülmények ismerete nem engedi. Hova jutnak csontjaink, hova a velünk együtt
élő teremtményeké, mint azon földrétegbe, mely most a legfelső, melynek lega
lább felülete a jelen geológiai kor képződménye ! — Még maradandóbb bizonyít
ványok némely készítményeink5 s vájjon van-e gondoskodva, hogy a következő
földtani korszakba átjussanak? — Már egy-egy kis tégla vagy cserépdarab ele*) Quaternár, özönvízi, diluvial.
M. AK. EVK. - X.
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gendó' bizonyíték arra, hogy ember létezett; betemetve pedig a mostkori réte
gekbe egész falvak, nagy városok vannak! — Sok százra megy csak azok száma,
a melyek a földtani évkönyvek lapjain följegyezvék : hogy vagy hegycsuszamlás, vagy a működő' vulkánok terményei által betemetődtek. — Tarthat-e felfo
gásunk szerint a jövő' geológiai kor azon rétegekről egyebet, minthogy azok kép
ződésekor éltek lények, melyek a természet tárgyain ilyen és ilyen változásokat
voltak képesek előidézni?
Hasonló dönthetetlen meggyőződéssel fog a geolog azon maradványoknak
kutatásához, a melyek az egyes rétegekben hol épebben, hol csonkábban fenma
radtak.
Az Alföld legmélyebb rétegeiben a kisebb-nagyobb kődarabok s kavics között
említésre méltó állati zárvány nincs. Van ellenben a másodikban, a homokban.
Ebben találjuk azon óriási állatok tetemeit, a melyek csak egy-egy, de kisebb fajok
által nyúltak át a mostani korszakba, míg a legnagyobbak leléptek, s a létezők
sorából végkép kimaradtak. Innen kerülnek ki azon mammuth, elefánt, rhinoceros
bölény, ősszarvas stb. csontok, a melyeket a Tisza fenekéről, a Körösből, a Zagy
vából, a Duna mélyéből s a t. olykor kifognak a halászok, vagy a melyekre, van
példa reá ugyanazon vidékeken, hogy elegendő mély ásás alkalmával a szárazon
is bukkannak.
Ezen korból valók azon roppant ősmedvék és hiénák, a melyek egyéb raga
dozók társaságában honi barlangjainkban találtatnak, s különösen a bihariak né
melyikében (az igricziben) oly nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy szekerenként
lehetne elhordani. De legközelebbi környékünkben sincs hiány a példában : a Gel
lérthegynek vagy 3/4 magasságában a déli oldalon van egy barlang, a melyből az
ősmedvének elég jól megtartott koponyája s egyéb csontjai kerültek nehány év
előtt ki *).
Afelső rétegben, a márgás agyagban ős-emlősök csontjai gyéren fordáinak elő :
azon igen igen sok hely között, a melyen honunkban e képletet vizsgáltam, egy
két pontot tudnék csak elsorolni, a hol a lösz felső szintjébe volnának temetve, s
azokon is csak szarvas-tetemeket leltem; ellenben az édesvízi és szárazföldi apró
csigák özönnel fordáinak benne elő, s legnagyobbrészt olyanok, a melyek éghajla^
tünk alatt jelenleg is élnek.
Honunk területének relief-alakzata azon korban, rövid szavakba foglalva nem
volt egyéb, mint egy szigetkor, a melynek közepét az Alföld nagyságával bíró
édesvízi tó foglalta el, melynek számtalan öblei voltak, kinyúlók azon mélyedések
be, a melyek az Alföld síkjával, mint benyúló völgyek, jelenleg is vízfolyási öszszeköttetésben állanak. Ezen tó mindazon forrásokból kapta táplálékát, a melyek
*) A koponya a Múzeumban van ; a barlanghoz hozzáférni jelenleg nem lehet, az részint behányva,
részint beépítve van.
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honunkat jelenleg is öntözik : szóval a vízkörnyék már a mostani volt, de
merőben különbözők az útak, a melyeken befolyt. Egy-két biztos példát hoz
hatni fel.
Határozottan állíthatni, hogy a Duna jelen medre Pesttől egész Péterváradig
nem létezett : Buda és Pest között a hegylejt még fönállott, a most meredek he.
gyek lejtje Budától szakadatlanul s fokonként esve összeköttetésben állott a kőbá
nyai, csömöri s a t. dombokkal ; határozottan mondhatni, hogy a jelen
Duna jobb partján a már Hamzsabégnél kezdődő, de azután szűnni nem akaró me
redek földpart, a Duna bal partján szintén fenmaradt, de néha egy sőt több mért
földre belebb eső hasonló meredek földfalakkal szakadatlanul és a Tisza vonala
felé lejtve voltak összefüggésben.
Más példa a Száva. Ennek is vannak jobbról balról magas partjai, hol közel
a víz széléhez, hol távolabb ; de azon fontos tény, hogy a Száva és Dráva közti
területen, nevezetesen Zimony fölsíkján, a legfelső réteg tele van olyan hömpölyökkel, a melyek eredetileg Szerbia közelebbi hegyeiben találtatnak, s az hogy a
rétegek Szerbiától az Alföld felé lejtenek, határozottan mondatják ki : hogy a
Száva jelen csatornája akkor nem létezett, hogy Szerbia és a Szerém hegyei foly
tonos összeköttetésben voltak.
Az Alföld tavába a vizek azon dombvidék nyergein sőt legtöbbnyire a hátán
jöttek, a mely jelenleg a Duna s Tisza környékét, a Száváét és Dráváét sat. egymás
tól elválasztja.
A magyarhoni kis medenczéből *) erős vízömlésnek vannak nyomai a Tisza
vonala felé. A legnagyobb erő és így a medre ez ömlésnek Csömörtől kezdve Kő
bánya alá tart. Az itteni mészdombok tetején vannak lerakodva a legnagyobb kavicshömpölyök, még pedig zajosan, minden figyelembe vétele nélkül a súlypont
szerinti helyezkedésnek. Leebb a sz. lőrinczi pusztán az e korszakból fenmaradt
nagyszerű kavicsbányában a súly szerinti rakódásnak és iszápolásnak vannak ha
tározott nyomai. Itt még csak a borsó- egész tojásnyi kavicsok maradtak vissza, a
fövenyt az ömlés tovább volt még képes hurczolni Pest-Solt megye közép vonalán
Kecskemét felé. Az ömlés szélein csak kisebb kavicsok, fövenyn}rel keverve marad
tak fen ; így a budai bérezek némely előhegyén a Duna közelében, így Kerepes
s Gödöllő nyugoti lejtjein ; míg tovább Gödöllő s Péczel táján valóságos zátonyképződések is észlelhetők.
Megközelítőleg szólhatni azon édesvízi tónak mélységéről is.
Egyik határa azon legmagasabb síkok, a melyek e korszakból m aradtak meg
a magyarhoni nagy medencze szélein; ezek minden esetre a víz alá voltak egykor
merülve, tehát annyi bizonyos, hogy a tó vizének szintje egy időben magasabban
*) Ez kezdődik Pozsonynál, hol a bécsi medenczével függ össze, s tart Esztergámig , a nagy medenczével a vizsegrádi dunaszoros köti össze. A magyarhoni nagy medencze Zemplén és Lngk megyék,
tői kezdve a belgrádi s baziási begyekig ter ed, hol az aldunai szoros veszi kezdetet.
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állott. És mi a vízmagasság- legnagyának a megközelítő határa ? — Ilyen gyanánt
tekinthetjük némileg az ősmedvék és hiénák barlangjait ; ezek minden esetre csak
akkoz fészkelték be oda magokat, ha a kiöntés ellen biztosítva voltak. Feltűnő
példa a gellérthegyi barlang : itt meg van a déli oldalon a lösz-képlet, a mely
kétségtelenül az édesvízi tó korszakában rakódott le, de meg van több öllel ma
gasabban a szintén ugyanazon korszakban már lakott medvebarlang is. Ha több
ily barlang van, azok között a legalacsonyabban fekvő volna a legbiztosabb
határa az akkori víz legnagyobb magasságának.
Némi tájékozáséi mondhatni, hogy az egykori tó vízszíne 50 öllel is állott
magasabban, mint jelenleg a Tisza Szegedtől lefelé. E szám inkább kevesebb
mint több.
Ezen víz alatt volt az egész Cserhát, mely Nográd megyében Kozár,
Ecsegh, Buják s a béri sziklabérczek aljától kezdve tart körülbelül a pest-szol
noki vasút vonaláig; ez alá volt merülve a Cserhát folytatásaként tekinthető azon
dombvidéke Pest, Solt és Bács megyének, a mely a Duna s Tisza vízkörnyékét
egymástól elválasztja, és a melynek emelkedettsége nehány helyen, mint Kalocsa
s Baja között a hildi dombokon, Bácskában a telecskai járás meredek lejtíí márgás agyag fölsíkján vagy Titelnél s a t. igen is szembe tűnik; alá volt továbbá
merülve a Duna jobb partján levő dombvidéke Fehér, Tolna, Baranya s a t. me
gyéknek ; hasonlag víz alatt voltak a Tisza bal partján előforduló homok vagy
agyagos fölsíkok, minőkkel, hogy többet ne említsek, Tisza-Ugh vidékén, vagy
Pécska táján találkozunk; végre mélyen e tóvíz szintje alatt feküdtek mindazon
halmok, a melyek száma az Alföldön sok‘százra megy fel *).

De elvégre is kiürült a tó, s a lassú kiürülés hosszú korszakába esik a jelen
vagy is történelmi időnek kezdete, s a magyar Alföld geológiai fejlődése. Az ese
mények lánczai azonban oly kényszerűtlenűl, oly folytonosan mennek egymásba,
mint az idő, a melyben szakadást nem bírunk képzelni. Lehetetlen szorosan meg
mondani : hol végződik az előbbi kor s hol kezdődik a jelen; a megkülönböztetés
csak gyű- értelemmel bír.
Térjünk át azon emlékekre, a melyek a lefolyásról, annak minőségéről és
következéseiről tanúskodnak.
Azon magas síkok a magyarhoni nagy medencze oldalán, amelyekről ageolog biztos adatoknál fogva állíthatja, hogy tájunknak imént múlt korszakából
valók, itt-ott elszórtan s azt, hogy valami magasabb egységbe felolvaszthatók,
sejdítni alig engedve fordúlnak elő ; e részben több eredmény nyel kecsegtet az
*) Ezen ú. n. Kun- vagy Törökhalmok közöl a Tisza bal partján van a legnagyobb szám. Eddig több
mint 500-ról van tudomásom Békés, Csanád, Szolnok s Pest megyében, a Jászság- s Nagy-Kunságban.
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aldunai szoros, hol a Duna s egész vízrendszerünk e medenczét elhagyva, más
környékbe ömölnek.
Ha a geolog az Alföld fejlődésének mozzanatait itt a medencze közepén
tanulmányozza,okvetetlenűlrájő azon feltétre, hogy a víznek fokozatosan kellett
egykor alászállani, s így hagyni el az Alföld területét. Azon hogy úgy mondjam
népies hagyomány tehát, mely szerint az Alföldet valaha az „édes tenger“ bo
rította s annak vize később a Vaskapunál folyt le, egyszersmind a tudomány
követelme is.
Az aldunai szoros földtani vizsgálata ebeli ismereteinket csakugyan gazda
gítja ide vágó tényekkel.
A magyarhoni két medencze folyamrendszerei honunk déli részén mind
a Dunával egyesülnek, s ez földünk területétől búcsút véve az aldunai szoroson
hömpölyög tova bérczpartok között. Baziásnál számíthatni e szoros kezdetét,
a vége kivűl esik az ország határain a szerb és oláh partokon Turnu Severin
fölött ott, hol a Vaskapu végződik. Hossza vagy 16 mértföld.
Ha a geolog az aldunai szorost Baziástól indúlva vizsgálja lefelé, már-már
azon meggyőződés kezd benne gyökeret verni, hogy az egészen egy az utolsó
emelkedéskor képződött nyílás, melyen a vízközlekedés attól az időtől fogva
fönállhatott ; az utolsó pont a Vaskapu azonban más eszmére téríti. Itt a sziklák
a jobb és bal parton, sőt a vízalattiak is mind ugyanazon kőzetből állanak, és
a két parti bérczhegyek alakjának megtekintése hol követeli hol megegyeztethető
azon állítással, hogy egykor erőszakos vizek rongálták. — Es ámbár a Sztenka,
aDojke, az Izlás és Tachtália az ő szírijeikkel, melyeket most többé-kevésbbé víz
fed, egykor valószinüleg magasabbra nyúltak fel, — ámbár a Duna medrébe
sarkantyúként merészen hatoló Greben az ő szaruköves rétegeivel tetemes aka
dályt gördíthetett a vízfolyásnak, — ámbár a Juez a folyam fenekéről felépült
oszlopaival egykor a Duna szélességének tetemes részét tölthette el, — ámbár
a regényes Kazán, a mely hosszan tartva kényteti az európai folyók egyik leg
főj ét keskeny, de meredek falú mészképlet között csavarogni, a melynek sziklái
örök éljent harsogtatnak a jobb parton egy római Caesarnak, ki csak a légiók —
a balon egy magyar honfinak, ki az egész nép számára fékezte a természet átha
tolhatatlan vadságát: — még is csak az egy Vaskapu az, hol a geolog minden
kelléket egyesítve talál, hogy annál, mint az egykori fő gátnál állapodjék meg,
mely a magyarhoni medenezéket a Vaskapun túli vízkörnyéktől elválasztotta.
Azonban ez elválasztás nem úgy értendő, mintha az egykori édesvízi tónak
nem lett volna lefolyása, sőt ellenkezőleg minden oda mutat, hogy a Vaskapunál
a krystályos kőzetek nyergén keresztül összeköttetésben állott a tul-vidékkel,
mert a legmagasabb fölsík Turnu Severinen alúl Csernicz városnál még nem
sejtet lejtést a Duna mentében ; ezen negyedkori fölsík képződésének vége meg
leebb keresendő. — Ellenben a Duna jelen medréhez közelebb ugyanezen fölsík
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akként van elmosva *), hogy a mostani partok felé lejt, mi világosan arra mutat,
hogy a legmagasabb sík kiképzó'dése után valami szint-változás következtében az
édesvízi tó területe emelkedni, a Fekete-tengeré sülyedni, kezdett **).
Az édesvízi tó tehát fokonként átbocsátotta vizét a Vaskapu nyergén, mely
nek szikláit, miután több ideig daczolva sikeresen ellentállottak volna, végre is
keresztííltörte, s az akadályt elhárítván alacsonyabb lefolyást vívott ki magának.
Az alászállásnak örökös és kétségbe vonhatatlan nyomai maradtak fen a Vas
kapun túli fölsíkokban ; és e részben egyike a legtanulságosb helyeknek Sipp
falu Szerbiában, mindjárt a Vaskapu alsó végénél. Itt a Duna jobb partján négy
lépcsőzetes terület maradt fen. A földtani szerkezet mindnyájánál olyan, hogy
a Duna felé néző részeik a Vaskapu kőzeteiből állanak, és hogy még a legfelső
sík mészrétegein is meglátszanak bizonyos nyomai valamely folyó és szénsavtar
talmú édesvíz olvasztó hatásának. E sziklahomlokoktól visszapattannak a hullá
mok jelenleg is, és az ő enyhokben maradt meg lefelé a Duna hosszában síkot
alkotva azon negyedkori kőzet-hordalék, a melybe bevájva készítette a Duna ma
gának jelen medrét.
Egy síka másikkal hol meredekebb hol lejtősebb parttal van összekötve, mi
azon magyarázatot igényli, hogy a vaskapui gát nem mindig fokozatosan, hanem
olykor tetemesb mennyiségben is lett a víz olvasztó, mállító s morzsoltan tova
hurczoló hatásának áldozatja.
Az aldunai szoros világosan szól a mellett, hogy a Duna lefolyása a Fekete
tengerbe fokonként alászállott, s megengedi, hogy a Vaskapu csakugyan képez
hetett gátot, mely a lefolyást sok ideig akadályozta, de végre is engedni volt
kénytelen.
Lássuk innen a Vaskapun, a tulajdonképi Alföldön a lefolyási szint alászállásának fenmaradt emlékeit s következményeit.
Egyike az emlékeknek a löszhátak legfelső rétegében külöli magát, s ilyet hatá
rozott jellemmel eddig hármat ismerek: egyik van Zimonynál azon a fölsíkon,
a melyen a külváros áll ; a másik a Cserhát egy pontján Pest megyében Gomba
mellett az úgy nevezett Várhegyen; a harmadik a Mátra nyugoti részének köze
lében a Zagyva jobb partján Nográd megyében Kis-Terenne falunál az Arany
hegyen ***). E három helyen a legfelső réteg egészen mostankori korhanyos
agyagiszapból áll, a melyben nagy számmal találni azon kagylót ****), a mely
Jól vehetni azon a síkon ki, a melyen Turnu Severin, egy most keletkező város, áll.
Természetes hogy itt csak a viszonyos szint (Horizont) változásáról lehet szó : hogy honunk
területe-e az, a mely emelkedett ; vagy a Fekete tengeré-e, a mi siilyedett, az eddigi tanulmányokból még
nem derül ki.
* * * ) Itt az almány nem lösz, hanem a harmadkori homok (apoka) képlet, s ez magasabb mint
a körüliével löszdombok.
****) Az uniók (gyöngyikék) több faja. (Népies neve békateknö.) Nevezetesen Unió batavus és
pictorum Zimonynál és Gombánál ; U. piscinalis K.-Terennén.
*)

**)
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folyóinkban és tavainkban maiglan is otthonos, világos jeléül annak, hogy azon
helyek egykor édes víz alatt voltak. A magasságot legalkalmasban mondhatni
meg Zimonynál: itt adunapartig megy ki e fölsík, saizt a csapdosó hullámok me
redek földfallá alakították, úgy hogy a rétegek magasságát a Duna jelen szintje
fölött könnyű meghatározni. A televény, mely itt a hatalmas löszképletet borítja
s tele van (miként említve volt) a Szerb földről ide szakadt kődarabokkal s édes
vízi kagylókkal, a mostani Duna fölött 20—22 öllel fekszik magasabban. E kü
lönbség Gombán nagyobb, Kis-Terennén valószinüleg még nagyobb.
Másika az azonkori emlékeknek az Alföld halmai. Ezek ásványos szerkeze
tökre és képződésökre nézve kétfélék: vannak halmok s buczkák homokból, ho
mokos vidéken ; és vannak halmok meg laponyagok *) kötött agyag képezte terü
leten. Amazok a nagy medencze homoktöltelékének rovására képződtek oly
módon: hogy a lefolyó vagy a különféle irányú ömlésekkel ellátott víz a homok
tömeget részben elmosta, visszamaradván az enyhébb helyeken vagy zátonyként
hosszúra nyúló, vagy itt-ott gömbölyűre alakúló homokhalom ; emezek, a valódi
halmok, képződtek a víz alatt véghez ment lerakódás utján anyagra nézve egé
szen azon a módon, a melyen az Alföld síkja : a legalsó réteg az Alföldön és hal
main homok, ezt borítja sárga agyag s fedi televény ; ennélfogva kétséget nem
szenved, hogy víz alatt jöttek létre csendes lerakódás útján. Azon körülmény
azonban, hogy e három réteg egyebütt tengersíkú rónát képez, itt pedig kidudo
rodik, okvetetlenűl azon állítást mondatja ki: hogy a nagy tóban vízömléseknek
kellett lenni ; hogy valamint némely helyeken nagyobb mozgás, úgy másokon
nagyobb csend uralkodott, s a mit a víz ott nem rakhatott le, itt halomra gyűj
tötte. Innen kap magyarázatot azon tény is, hogy a halmok legmeredekebb
oldala körül rendesen találunk könyökös mélyedést, elhagyott folyammederre
emlékeztetőt.
Az Alföld szélein alacsonyak a halmok, emelkednek a Tisza vonala felé,
ennek s mellék-folyóinak árterén pedig a legmagasbak. Azonban az emelkedés
a körülvevő síkság fölött a legnagyobbnál sem tesz többet 30 lábnál **).
Egyik legfője a következményeknek a folyamrendszerünk kifejlődése. Amint
az aldunai zárnál a lefolyás fokonként alantabb lett, a magyarhoni medenczének
szélei kimerültek, és a parti növényzet is mindig több tért foglalt el befelé. E nö
vényzet évenként többször lön elárasztva vízzel és iszappal, mi a korhanynyal keve
redve televénynyé lett, s alkalmat szolgáltatott azon felséges talajképződésre, mely
az Alföld szélén s különösen a délkeleti részen oly buja tengéletet eszközöl Bács
kában, a Bánságban, Arad, Békés s Csanád megyékben s a. t. Ellenben az Alföld
*) így nevezik az Alföldön s különösen a Nagy-Kunságban a csekély magassággal de nagyobb
területtel bíró halmokat.
* * ) Bővebben értekeztem a halmokról akadémiai székfoklaló beszédemben, mely nyomtatásban
a Budapesti Szemle 6-ik kötetében jelent meg 1859.
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közepének legalantabb helyein a talaj ásványos részei végkép elmállva, a legfino
mabb osztató állapotban és a vegyváltozásoknak csaknem egészen lejárt állapotá
ban hordódtak össze, s képezik jelenleg a sziket meg a szikes talajokat.
A vizömlések, a melyek az egykori tó vizében foglaltak helyet, lassanként
a szárazon voltak kénytelenek tova iramlani, s fokonként kifejlődött a jelen
folyamrendszer, a mely eleinte még ide s tova kóválygott, az utóbbi lerakatokat
majd szaporítván, majd elhordván. A minő fokban szállott a vízkifolyás a Vaska
punál, azon arányban vájta be magát a folyamrendszer a mederbe mélyebben és
mélyebben. A Vaskapunál a víz-esés még mindig feltűnő, s így a harcz is folytonosan
tart a víz alatti szirt-oszlopokkal ; de ha eljő az ideje a diadalnak fölöttök, okvetetlenűl
viszhatása is leend a folyamrendszerünkre. Az esés általánosabban lesz nagyobb
messze föl a Duna mentében, a nagyobb esésnek pedig a mélyebben bevájódás
a mederbe lesz az elválaszthatatlan következménye.
A Balaton s a Fertő, mint két szem maradt vissza a lefolyt édesvízi nagy tóból.
Az ember az ürülés bizonyos s valószinűleg csak a végkorszakában jöhetett
e tájra. Találni műveinek nyomait sok helyen, nevezetesen Zimonynál, Gombán
és Kis Terennén is, a hol az egykori vízállás kétségtelenül van kifejezve. Látjuk
őt körülvéve házi állatokkal, ellátva kézi örlőkövekkel, fölfegyverezve kőbaltával
s vésővel; már készítve szárított cserépedényeket, sőt készítve (Gomba, Kis-Terenne) arany és bronztárgyakat; de nem ismerve a vasat, a melynek előállításá
hoz még nem értett; nem építve szilárd lakot, a melynek eszméjéig még nem ver
gődött fel.
Az elefántcsordák, a barlangi medve hogy az emberrel együtt léteztek vol
na, arra az Alföld területén semmi bizonyíték ; sőt igen is élesen van kifejezve,
hogy e kettőnek korát a nagy szemfödél, a csigatartalmú lösz több ölnyi vastag
ságú felső rétege választja el egymástól.
Ekként köszöntött be fokonkénti fejlődés útján a históriai kor, a melynek
nyomozásában a geolog már az emberi nem történetének írójával találkozik !
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BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKEZETE.
Gli. TELEKI DOMOKOS LT-TÓL.
Tíz éve immár, tisztelt gyülekezet, hogy Wesselényi Miklós sírjába szállt. A
jelen s azon korszak közt, melynek ő egyik fő munkása volt, nagyszerű esemé
nyek s megváltozott viszonyok lánczsora vonúl el, s mégis meg vagyok győződ
ve, hogy nincs avúlt emlékek megelevenítésére szükségem, de egy igénytelen fi
gyelmeztetés egy őszinte visszahivatkozás igazságot fog szolgáltatni a ritka hazafi
érdemeknek.
Igen, tisztelt gyülekezet; mert a könyvnek, melyben nemzetek jóltevői vala
mint nyomorgatói beiktatvák, betűi kitörolhetetlenek, s lapjai az idővel nem komályosúlni, de tisztúlni szoktak.
Fordúljunk csak figyelmünkkel oda, hova oly szívesen menekül, honnan oly
gyakran nyer vigaszt a jelenre, oly sokszor merít reményt a jövőre, a hű magyar
kebel. A múltra, az eltörölhetetlen múltra fordítsuk csak figyelmünket, s ott felta
láljuk Wesselényi Miklóst, kifogyhatatlan honszeretetével, rendületlen szilárdságá
val és fáradhatatlan munkásságával, egy szóval mindazon tulajdonaival, melyek
bármely hazafi emlékét becsessé és tiszteltté teszik.
A jeles férfiak életrajzai korszakok folyama elébe tartott tükrök, melyek e
folyamban, s melyekben a folyam tükrözi vissza magát ; s ha e hasonlat igaz
más kitűnő férfiaknál, kétszeresen áll Wesselényinél, s a hozzá hasonló egyénisé
geknél. Ha ugyanis azon hatást tekintjük, melyet a kitűnő férfiak az emberi-nem
jóllétére gyakorolnak, általában munkásságuknak két módját különböztethetjük
meg. Mialatt némelyek a jelentől inkább elvonúlva, távol magoktól rakják le jövő
korszakok haladásának mértföld-mutatóit, addig mások egyenesen és közvetetlen
korszakukra, s ez által hatnak a jövőre. Az eredmény, és egyedül ehhez mérendő
érdem azonban nem az eljárási módoktól, hanem egyedül attól függ, melyik esz
közölte a körülmények, a szolgálatára álló eszközök s a leküzdendő nehézségek
mellett a legtöbb valódi hasznot. Wesselényi eljárásában a m ásodik modot kö
vette, ő korszakára, s ez által gyakorolt befolyást a jövőre.
M. TUD. AKAD. EVK. — X.
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Nem czélom, tisztelt Gyülekezet! Wesselényi Miklós rendszeres életrajzát
adni, s egy teljesen kiismert jellemből, egy lefolyt élet világosán előttünk álló
eseményeiből nyomozni vissza a születés, a testi, a szellemi fejlődés legkisebb
részleteire, s az emberi szabadság csaknem teljes megtagadásáig állítni össze az
okok és okozatok szoros lánczolatát. Ha azonban, a vázolandó élet nevezetesebb
mozzanatait kezdettől fogva megérinteni feleslegesnek nem tartom, azért teszem
ezt, mivel meg vagyok győződve, hogy ha egy növénynek meghatározására gyü
mölcseinek ismerete nem elégséges, annál inkább a legbonyolúltabb szervezet, az
emberi élet, nem csupán a későbbi cselekvények vizsgálata, hanem az egész egye
temes felfogása által magyarázza ki magát.
Meggyőződésem szerint legczélszerűbb nevelés az, mely a növendéket elég
készültség s egyszersmind elég szabadság birtokában állítja az élet irányadó pont
jaihoz, hogy maga elhatározását helyesen, s egyszersmind saját vonzalma- és te
hetségeivel öszhangzólag tegye.
Lássuk legelőbb is, mennyiben történt elég a nevelés e fő szabályának Wes
selényinél.
Wesselényi azon nemzetség sarja volt, mely nevezetességének egyik sugarát
egy összeesküvéstől kölcsönözte, s azon Miklóstól származott, ki a nemesség oly
kor előforduló hibáiban osztozva, annak jó tulajdonával, a függetlenség érzetével
is bírt, s ki, habár nem egészen ártatlanul, de önkényüleg szenvedi börtönét azon
nyilatkozattal hagyta oda, hogy a császár őt megtanítá szenvedni, de félni nem.
Bátorsága szembeszállni a jog és igazság korlátain túlcsapó hatalommal, ama kor
nak ritka, de annál bámúltabb erénye, Wesselényi atyját is azon fénynyel környezé, melyet a közönség a múlt időkből a Wesselényi névhez kötni megszokott
vala. 0 ezen erényt jobbágias egyoldalúsággal gyakorlá, s általában az érzelmek
természetes jóságát, a lelki tehetségek eredeti jelességét a túlcsapongó indulatok
s a szellemi hiányok oly vegyületével találjuk benne, melyeket csupán a fejlet
tebb míveltség képes megtisztítni, mit nála hasztalan keresünk.
Szeretete a legkedvesebb földi lény, a 13 magzatok közöl egyedül életben
maradt fia iránt is az indulat viharja által szünetlen hányatott sajkához hasonlí
tott. Az atyai szív megelégedését s a fiában élvezett önérzet-nyilvánulatait olykor
a legcsekélyebb indokból a harag legindulatosb kifakadásai váltották fel, s a leg
szigorúbb, sőt megalázó büntetésnemek, példáúl a kurtavas sem volt teljesen
száműzve a nevelési eszközök közöl; azon gyermeknél, kiben pedig a konok en
gedetlenségnek legkisebb nyomai sem találtattak, s kinél másfelől a becsérzet
élénkítését maga az atya a leghatályosabb nevelési eszközök közé sorozta. Hogy
ez eljárás között mi szerep jutott a gyöngéd, a mívelt kedélyű, a teljes önmegta
gadásig szerető anyának, könnyű átlátni. 0 már mint nő, a szenvedő szeretet is
kolájában bő tapasztalatot gyűjt vala ; s mi volt természetesebb, hogy mint anya,
legszentebb kötelességét, legfőbb boldogságát abban találja, újabb szenvedések
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árán is magára vonni, felfogni az indulatos atya által az imádásig szeretett fiúnak
szánt kedvetlenségeket, s annyi mézet vegyítni annak poharába, mennyi a gyak
ran behulló keserű cseppeket megsemmísítni volt képes. S ti, kik a szeretetet csak
vakon tudjátok magatoknak képzelni, higyjétek el, hogy e szeretet, épen, mivel
nagy volt, eszközei megválasztásában olykor a legnagyobb találékonyságot és
ildomot tanusítá. Mindemellett az érzelmeknek e szünetlen változó, ez ellentétes
hőmérséklete a szeszélylyel szemben, a határtalan s a hibák elnézésére is kész sze
retet a gyermekre üdvös hatással nem lehetett; s aligha nem itt találjuk fel okát
a kedély későbbi ingerlékenységének, a kevés türelemnek, olykor a legjobb indu
latból, a leghelyesebb indokból eredt ellenzés iránt, a nem helyeselhető fogékony
ságot, melylyel később a férfi mások hódolata és bókjai irányában akkor is visel
tetett, midőn azok nem dicséretes indokokból származtak, midőn egyedül hajlama
és jó indulata megnyerésére valának intézve. Másokra méltatlanul ruházott biza
lom, gyakori csalódások, és kevesebb emberismeret, mint a mennyire egy állam
férfinak szüksége lesz vala, voltak a fenebbi hiányok következményei, melyek ha
kisebb mértékben találtattak, semhogy férfias tiszta jellemén jelentékeny csorbát
üthetnek vala, legnagyobb részben egy harmadik lénynek köszönheté, kinek nö
velésére a legfontosabb, a legjótékonyabb hatás jutott.
E férfi a növelésével elég korán megbízott Pataki Mózes volt. O a háznak
nem született, de azért leghonosabb, legáltalánosabban becsült tagjai közé tarto
zott. Szellemi felsősége, emberismerete, s elismert érdemei tőle, s csak is egyedül
tőle tárták távol az atya féktelen szeszélyeit. Az anya a mívelt szív legőszintébb
becsülésével környezé őt. 0 egyenlítette ki s tette növendékére nézve lehetőleg
ártalmatlanná úgy az indulatosság, mint a túláradó szeretet káros hatását. 0 ho
zott a környező viszonyok folytonos változásai közt a növelésbe rendet, és követ
kezetességet ; s mi mindezeknél több, ő volt azon lény, kit a fiatal kebel bámulásig
emelkedett szeretete és tisztelete hő lelkesedéssel választhata magának mintáúl.
Mert higyjétek el, tisztelt hazámfiai, hogy a hol a zsenge korban a. szellemi felsőbbség mélyebb hatása hiányzott, az oly ifjú nem csak az élet egyik legszebb
poezisát, de a szellemi fejlődés leghatályosabb eszközét nélkülözte; s ha az élet
sokkal későbbi pontjairól, midőn a legtökélyesebb emberekben nem eszményeket,
hanem egyes jó tulajdonokat találunk, a serdülő kor boldogabb éveire tekintünk
vissza, fejlődésünk legfontosabb mozzanatáúl ismerjük fel oly egyének hatását,
kiknek csak tökélyeit láttuk, s a kikhez mindenekben hasonlókká lenni keblünk
legíorróbb vágyai közé tartozott.
A tanulás és nevelés fő alapját, mire különös gond lön fordítva, a kis Mik
lósnál is a latin irodalom s az Ó történelem tette. Az atya kívánsága nélkül is, ki
nek gyermekded lelkületére az ó világ ép oly nagy mint egyszerű jellemei mind
végig varázshatással bírtak, nem történt volna az máskép. Mert hiszen a humanismus akkori népnevelésünk általános irányát képezé, mely a társadalom min-
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den osztályaira, az életmód minden nemeire egyaránt alkalmaztatik. A leghelyte
lenebb egyoldalúság volt az, tisztelt hazámfiai. Ne gondoljuk azonban, hogy kevésbbé egyoldalú a törekvés, mely amaz iránynak korlátozására jelenleg lábra
kapott. Mi e két irány egyoldalúságát azzal hiszszük legrövidebben jellemezhetni,
hogy az utólsó lehetőleg még károsabb.
Az első egyoldalúlag és félszegül képzett gyárosokkal, kereskedőkkel, alsóbb
hivatalnokokkal, gazdatisztekkel, mesteremberekkel, látta el hazánkat ; a második
szerint alkalmas államférfiak, képviselők, magasabb hivatalnokok és tudósok, va
lamint azon tekintélyes férfiak híával fogunk lenni, kik a tudományokat minden
anyagi érdekektől távol, magokért a tudományokért s az általok nyert kitünteté
sért művelték, s a kik, elismerem, nem annyira a tudomány előbbre vitele, mint
az élet kedvezőbb viszonyai közt a tudomány iránt tanúsított hajlam, becsülés,
tisztelet és gyámolítás által hatottak, és pedig legüdvösebben. S bizonyára, tisz
telt gyülekezet, a classicai irodalom és műveltség iránti elhidegülés sehol sincs
kevesebbé helyén, mint épen nálunk, hol a tudományosság nélkülözhetetlen alapján
kivül, múltunk valódi ismeretétől foszt meg s tőle idegenít el. De térjünk ezen,
meggyőződésem szerint nem helytelen kitéréstől, beszédem közvetetlen tárgyára.
A fenebbi befolyások közepett növekedett Wesselényi; s ha még hozzáteszsziik, hogy atyjának háza a hazában a leglátogatottabbak egyike volt, bátran el
mondhatjuk, hogy ott a családi körben a külvilág előnyei valamint hátrányai kép
másait sokkal inkább feltalálta, mint sok más háznál. E világnak pedig a csa
lád fia már gyenge korában fontosabb tényezője, tevékenyebb tagja volt, mint
azt a nevelési elvek kívánatossá teszik vala; mert gyermeke előjártatásában, sőt
fitogtatásában a gyönge atya különös megelégedését találta.
Midőn ekként a zsibói kör hátrányait nem hallgattuk el, említsük meg egy
szersmind, a mi azt minden hiányai mellett, növelési tekintetben oly sok, különö
sen újabb háztájaink fölébe emelé. Nem ritkán történt ott, tisztelt gyülekezet, mi
másként helyesebben történhetik vala; de midőn az emberi gyöngeségek magok
eredeti egyszerűségükben jelentek meg, a hideg vérrel, a rendszeresen, az Hiede
lem és ildom palástja alatt gyakorolt vétkek örökre száműzve voltak ama körből.
Az újabbkori frivolitásnak megszámlálhatatlan árnyéklatai ezek, tisztelt ha
zámfiai, melyek más káros következmények mellett, az újabb nemzedék növelé
sére nézve nagyobb veszélyt rejtenek magokban, mint a mennyit a legeszélyesebben szerkesztett paedagogicus és diadacticus kézikönyvek jóvá tenni képesek.
A kis Miklós, atyja házánál, a helyest nem követve, a jót olykor mellőzve
láthatá, de kigúnyolva soha sem.
A magas lábon élő ház zaja s általában a kiilbefolyások túlsúlya a gyermek
kora fejlődését elősegítették ugyan, de másfelől a legkárosabb következésüek le
hettek volna egy gyengébb lelkületre, mint a minővel őt a természet eredetileg
felruházta. Mert nála az említett befolyások daczára már gyönge korában ép azon
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tulajdonok mutatkozának feltűnőbben, melyek erőteljes belfejlődésnek szoktak
következményei lenni.
Az elhatározottságnak, nyílt bátorságnak, gyakorlati ügyességnek világos
jelenségei voltak ezek, melyekről gyermekségének egy-két esetkéi könnyen meg
győzhetnek.
Közép-Szolnok megyének főispánja gr. Teleki Zsigmond az öreg Wesselé
nyi ellenkezése különösb czélpontjáál szolgált. O azt nem annyira, mint a hata
lomnak akár nagyon erőszakos, akár nagyon hatályos, hanem mint Wesselényi
hez legközelebb eső közlönye vonta magára.
Egy közgyűlés alkalmával, melyen az alig 10 éves gyermek is szokás sze
rint atyja kíséretében jelen volt, legélénkebben kelt ki az öreg az említett főispán
ellen, kit a rendek közöl többen oltalomba vettek. E körülmény azonban csak
arra szolgált okul, hogy a felingerelt ellenzéki még indulatosb kitörésekre fakad
jon, s mindazokat, kik a főispánt pártolák, amaz aljassága czimboráinak állítsa.
E drasticus modor a többséget a legnagyobb ingerültségbe hozta. Többen szék
törési pert, mások Wesselényi eltávolítását sürgették, s nem hiányoztak, kik e
kivánat tettleges végrehajtásához készültek. Az atya iránt aggodalomba ejtett fiú
kért, rimánkodott, hagyjanak békét atyjának, s midőn ez keveset használna, kar
dot rántva, kinyilatkoztatta, hogy keresztül döfi mindazokat, kik atyjához köze
ledni merészkednek. A fiúnak ez elszánt bátorsága és önfeltalálása mindenkit bá
mulatra ragadott, s lecsendesíté a kedélyeket.
Kevéssel utóbb Miksa főherczeg az erdélyi fölkelő csapatok megszemlélésére
körútat tevén, az öreg Wesselényi, ki a Közép-Szolnok megyei csapat parancs
noka volt, betegsége miatt a főherczeget Zilahra nem kísérheté, s fiát bízta meg a
szemle körüli intézkedések megtételére, melyeket a 13 éves gyermek a herczeg
teljes megelégedésére végzett. Később már serdűltebb korában Wesselényi, rossz
Írását megjavítandó, bezárkózott, s addig szobáját nem hagyta el, míg vonásait
teljesen szabatosokká, sőt szépekké nem tette. A sokkal érettebb kort megillető
e tulajdonok az ifjú gyors és korafejlődésének voltak 1:>gvilágosabb jelei.
1817-ben az Erdélyt megútazott Ferencz király hintója körül sereglett legfáradhatatlanabb előkelő lovas ifjak közt találjuk Wesselényit; s két évvel később
merőben más téren találkozunk tevékenységével, midőn a kormány által egyol
dalúig behozni szándéklott úrbér ellen alakúit erdélyi ellenzék egyik legmunká
sabb, leghatályosabb tagja volt. Egy későbbi, egy tapasztaltabb korban megéshetik, hogy más vélemény-árny éklatot, s szerencsésebb kiegyenlítést választ vala
ő. Az ő éveiben ki ne találná természetesnek, hogy a haza s annak alkotmány a
iránt hő buzgalommal viseltető ifjú előtt a törvényekkel és alkotmánynyal hom
lokegyenest ellenkező eljárás lépett egyedül előtérbe.
Azonban, habár a megyei gyűléseken mintegy varázsütésre alakult, eddig elő
szokatlan és a haza legnagyobb veszélyét is megillető ellenzék közöl többen az
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alkotmány és törvény tisztelete mögött önzőbb érzelmeket rejtettek: Wesselényi
azok közé tartozott, kik egyedül a törvénytelen eljárást ellenzették, de törvénye
sen létesített lírbért őszintén óhajtottak volna.
Wesselényinek e korszakból kezünkön forgott beszédtöredékiben a haza és
törvény iránti hő érzelmén kivül már az éles Ítélet és józan logika kétségtelen
nyomai világosan láthatók, melyek későbbi szónoklatait is oly dicséretesen
jellemzik.
A mondottakban a legnemesebb életirányt, a folytatásához megkivántató te
hetségekkel együtt, az erre legképesebb 20 évet kevéssé meghaladott életkorban
feltaláljuk ; ez évek azonban reá nézve még más tekintetben is fontosok és elha
tározók voltak. Ekkorra esik ugyanis Wesselényinek ismeretsége Széchenyivel,
s annak következtében együtt tett külföldi útjok.
Az ifjú kebleknél a szeretet szüli az érdeket, s nem mint később megfordít
va; sa két nemes szívű ifjú, egymásban több becsülni és szeretni valót találhata,
mint mennyi a baráti vonzalom kifejtésére elégséges volt. Széchenyi szellemi felsősége, magasb fejlettsége, több tapasztalata, s tágasb világismerete által gyako
rolta hatását ifjabb barátjára, mialatt ez az ifjú szív eredeti melege és nemes fel
dobogása által tette magát becsültté és kedveltté az előtt, kit a kora fiatalságától
fogva követett más irányú életmód már-már hideg keblű világfivá idomíta.
Wesselényi Széchenyi ismeretségében és vele tett útjában, élte legszebb, legtanulságosb napjait találta fel. Széchenyi Wesselényi ismeretsége nélkül talán a
katonai vagy diplomatiai téren futja vala meg előbbkelő uraink divatos életpályáját.
Egy levél néhány sora, melyet hazaérkeztök után félévvel Wesselényi
Széchenyinek német nyelven írt, s melyet az elsőnek naplójában találtunk, egymáshozi viszonyukra sajátságosb világot vet, hogysem itt felhozni érdekesnek
nem tartan ók.
„Mi, így kezdődik a levél, a legkülönnemübb anyagokból legkülönbözőbb
módon, és mégis rokonérzelmű lényekké vagyunk alakítva. Tevékeny lelked
gyorsan hajt téged előre. Te gyorsan cselekszel, mert hamar gondolsz. Nálam,
kit lelki korlátoltság tesz lassúvá, küzdve kell hogy az akarat korbácsolja a tunya
erőket. Nekem sok idő szükséges a gondolkozásra, s olykor eredmény nélkül
gondolok. Ezért gyakran akkor jutok az elhatározásra, midőn már tennem kel
lene, sőt gyakran épen vonakodom a megfontolás eredménytelen fáradságától.
Termékeny eszed neked teljes táplálékot nyújt, nekem fáradságosan kell belsőm
ben utánkeresnem. Te sokat vagy képes felölelni, s magadnak alárendelni. A
többféle engem hamar eláraszt, s csak egyenként vagyok képes valamit felfogni.
Mi az tehát, a mi mégis oly hatalmasan vont engem hozzád, s azt eszközölte, hogy
a jelentéktelent barátoddá érdemesítsd. A jó és igaz egyenlő tisztelete az erkölcsiség köztársasága egyenlő polgáraivá tesz bennünket.u
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E sorokban bizonyára nem kevés esik a túlszerénység rovására; azonban
annyi mellett is, a mit a tiszta kebel oly őszinte önmegtagadással vesz magára,
legjobban megférhetett köztük a kölcsönös becsülés és baráti érzelem; valamint
annál, mi e sorokban igaz volt, kevesebb is képes kimagyarázni a különböző né
zeteket, az ellentétet, a meghasonlást, mely később a két államférfi közt helyet
talált. Széchenyi kevesebb idő alatt többet gondolt, s vájjon ezen tényállás nem
szolgáltat már magában biztos kulcsot a későbbi változások megfejtésére? Szé
chenyi, mivel kevesebb idő alatt többet gondolt, gyorsabban határozta el magát a
fiatal kor csekélyebb teendőire. Széchenyi, mivel rövid idő alatt többet gondolt,
óvatosabb, körültekintőbb lett, helyesebb tapintattal bírt, több eredménynyel mű
ködött a köz ügyekben, az állámférfiúi pályán. E felsobbség egyikök részéről a
szellemi tehetségekben ; e különbség a nézetekben és eljárási modorban, mely más
viszonyok közt talán csak különböző véleményárnyéklatokat, s végül is egy czélra való összeolvadást szül vala, a sajátságos körülmények közt ellentétet, megha
sonlást következtetett, mint ezt később meglátandjuk.
Utazás közben Wesselényi figyelmét az országok és emberek ismeretén kí
vül, főleg a mezei gazdaság és különösebben a lótenyésztés vonta magára. Szé
chenyi, ki a meglátogatott országokat már előbbi utjából ismerte, s azok jelesb
egyéniségei közöl többekkel ismeretségben állott, legnagyobb hasznára volt
Wesselényinek, ki másfelől a leggondosabb szorgalmat fordította gazdasági és lótenyésztési ösmeretei öregbítésére. Naplójában nagy helyet foglalnak a gazdasági
eszközök rajzai, részletes leírásaikkal. Egyes lovak ismertetésénél az alkatrészek
aránya vonalokig terjedő pontossággal számtanilag van meghatározva, s talán nem
lesz fölösleges leginkább a korszak jellemzésére megemlítnünk, hogy naplóját
Wesselényi nagyobbára német nyelven írta.
Tizennégy havi távoliét után 1822. nov. 21-én ért haza Wesselényi, s szív
emelő olvasni a fiúi szeretet leghőbb áradozását, melylyel anyjávali viszonttalálkozása boldogságát rajzolja.
Századunk harmadik évtizede elején kezdődtek ez ország megyéinek alkot
mányos mozgalmai. Wesselényi tevékeny részt vett azokban, de egyszersmind
ekkor kezdette meg Erdélyben munkásságát oly irányban, melyet a körülmények
legsürgetőbben igényeltek.
Erdély állapota fölötte szomorító volt. Alkotmány-levele, mely a XVII. szazad végén az Austriára nézve még mindig kétes külviszonyok befolyása alatt szü
letett, a bécsi udvarnak inkább oltalma, mint közvetetlen uralma alatt, a hazai igaz
gatás több kellékeivel bírt; s általában nagyobb szabadságokat foglalt magában,
mint mennyit a birodalmi uralkodás megszenvedni, a gyenge, a pártokra szakadt,
és hazafi jellemekben megfogyatkozott ország megoltalmazni képes vala.
Országgyűlések az első 70 év után fölötte ritkán tartattak. 1760-tól 1790-ig,
1794-től pedig 1809 és 10 kivételével 1834-ig teljes szünet volt. A beligazgatás
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személyzetében a patriarchalis elem kiváltságos és zárt szellemével még hossza
san fentartotta magát. Ez egy választásokon alapúit hazai uralkodás után nagyon
természetes volt; azonban a hazára nézve nem vala üdvösebb következményű a
hova-tova mindinkább lábrakapó tiszturalom, bureaucratia, mely Bánfíy György
1822-ben történt halála után a másik elemet nagy részben háttérbe szorítá. A
ritkán tartott gyűlések megkísérték ugyan a régi szabadság s az eláradt visszaélé
sek szülte állapot közt közvetítő törvényes szabályokat alkotni, a nélkül, hogy a
hatalom törvénytelen továbbterjedését feltartóztatni képesek lettek volna, melyet
az országban levő alkotmányos testületek, főbb és alsóbb hivatalok nem csak
szolgailag tűrtek, de olykor pártoltak, tetéztek.
A mondottak tagadhatatlaniil egy hanyatlásnak indúlt ország szokásos képét
állítják élőnkbe, melynél ugyanazon korszakban e testvérhon is alig tud valami
vigasztalóbbat felmutatni. Mindemellett a két ország állapota közt tetemes különb
ség létezett, a mennyiben Erdélyben az alkotmány megrendítése nem csak teljeseb
ben sikerűit, mint amott, de mi annál még szomorítóbb volt, az állapot nyomasz
tó voltának érzete is merőben kihaltnak látszék ; s ti, különösen fiatalabb hazám
fiái! kik a legrosszabb időket a baj élénk érzetével, a segély hő szomjával együtt
láttátok, alig tudjátok megfogni, mennyire fájdalmas, mennyire elcsüggesztő min
den nemesb érzelem-, minden hazafikebelre nézve, midőn bár kevésbbé nyomasz
tó helyzettel a sokaságnak teljes megnyugvása párosul, midőn a törvény-, igazságés erkölcsellenes nemcsak türelemre talál, de általános csendben üli háborítatlan
diadalát.
Erdélyben a jelen század második évtizedében, és a harmadik első felében
nem csak a rokonszenv, de a figyelem is a közélettől teljesen elfordult, hogy a
mindennapi élet gépies foglalkozásaiban, vagy a felsőbb körök divatos időtölté
seiben keressen aránytalan kárpótlást; s elérkezettnek látszék az idő, melyről
Róma legnagyobb történet-írója azt mondja: „hogy az emlékezettel együtt magát
a szólást is elfeledtük volna, ha annyira hatalmunkban állana feledni, mint
hallgatni.w
Ez időben lépett fel Wesselényi, hatását oly irányban gyakorlandó, melyen
szerzett érdemei felülmúlhatatlanok azok által is, kik később az államférfiúi pályán
több képességet és eredményt mutattak fel.
Az alkotmányos élet hanyatlása, mint történni szokott mindenütt, a társadal
mi szellem sülyedését vonta maga után. Ennek emelése volt mindenek felett szük
séges. A javulás legsikeresbben felülről a műveltebb, a kiváltságos osztálytól indúlhata, s a történetírók tanúsága szerint kész fogékonyságot leginkább a fiatal
ságnál lehete találni, hol ajó, szép és nemes érzete felköltésére, a hazaszeretet és
közszellem ébresztésére, a komolyabb foglalkozások mellett oly mulatságok és
időtöltések bírtak legtöbb hatással, melyek az idő hasztalan fecsérlése helyett a
test és lélek erejét és ügyességét egyaránt gyarapítják.
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Az írt korszakban a törvénytudományt inkább csak a hivatalos pályára ké
szülök tanúimányáúl tekintették. Wesselényi, jóllehet a hivatalviseléstől, mely al
kotmányos fényéből kivetkeztetve, csak szolgai foglalkozással kínálkozott, —
gúnynyal fordáit el, hazája alkotmányát és törvényeit a kornak egyik nagy hír
ben álló jogtudósától tanulta, s rendszeres nevelése befejezése után is a maga kimívelésére folytonos gondot fordított ; s mi a férfias mulatságot és testgyakorlatot
illeti, ezekben buzdítóúl szolgálni s példával menni előre, alig volt valaki képe
sebb nálánál. A lovaglásban atyja által külföldön is elhirhedt nemes fajú lovak
kal bírt s egyszersmind ügyes lovas volt ; már gyenge korában gyakoroltaték be.
A többi testgyakorlatokat később sajátította el, s ha az ügyességben olykor má
sok megelőzték, teste- és akaraterejében oly tulajdonnal bírt, mely a versenyt
legtöbbször előnyére fordítá. E téren versenytársra, egyszersmind hazafi törekvé
seinek hű osztályosára talált ő az újabbkori leglovagiasb jellemek egyikében, a
testi és lelki épség ritka példányában, a korán elhúnyt gróf Kendeffi Ádámban.
Ha más sebesebben, ügyesebben úszott, Wesselényi kitartásban győzé le,
vagy lábait összeköttetvén vetteté magát a vízbe és szabadon hagyott kezeivel
megborotválkozott. Ha más ügyesebben vívott, de csak hat egyénnel tudott, egy
másután kigyőzni, ő tízzel vívott meg egymásután. Ha más száraz öklét a nyom
hagyásig üté a cserfa deszkába, ő addig próbálta azt, míg húsos ujjaiból serkedett
a vér. Egy párbajban gyorsabb ellenfelének jól irányzott csapásaira teste már
több helyen vérzett, midőn lankadatlan erővel oly vágást mért, melylyel ellenfe
lét harczképtelenné tette, kamatostól adván vissza, a mit ő kapott. A testnek sa
nyargatás általi szoktatása és edzése is kedvencz mulatságai közé tartozott. A
koplalásban és böjtölésben többször tette ki magát a .legkeményebb kísérleteknek.
Volt eset, hogy napokig nem evett nem ivott ; hogy hosszabb ideig azon egyfélé
vel táplálkozott, hogy gyümölcsön és tejen kivül minden egyébtől eltartóztatta
magát. A népnevelésünkben régebben nem kis szerepet játszó bot hatását megismerendők, egy alkalommal Széchenyivel kölcsönösen juttaták magokat e spártai
tapasztalathoz. A lövésben oly ügyes volt, hogy kortársai közöl kevesen közelí
tették meg.
Honunkban több hibák mellett, a felső körök divatos vétke a rossz gazdál
kodás, a fényűzés és vesztegetés is nagyon el volt harapódzva, a kártya a legna
gyobb kiterjedésben és pazarlással űzeték; Wesselényi is adósságokkal terhelt
rendetlen vagyont örökölt. O szoros rendtartó és takarékos volt, ő soha nem kár
tyázott; sha takarékosságban talán tovább ment, mint sokan helyeslék, e tekin
tetben jelentékeny adakozásai, melyeket mindössze is mérsékelt vagyonából közczélokra, különösen a népnevelés emelésére tett, őt az alapos vád alól fölmentik.
A hazai czélokra intézett nemes bőkezűség jelenkorunk erényei közé tartozik, s
AVesselényi hibáztatására legkevésbbé lehettek feljogosítva azok, kik zsebökbŐl
szórt, kisszerű bőkezűség mellett, közczélokra semmit sem áldoztak.
M. TITO. AKAD. ÉVK. — X.
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Erdély csak egy pár évtized előtt, még sokkal inkább mint Magyarország,
az okszerűtlen gazdálkodás classicus hazája volt. Habár némelyek javításokon
gondolkoztak, s másoknál okszerűbb módokat követtek, a legjobb gazdák főirá
nya mindazáltal a megtakarításban és nélkülözésben állott. Wesselényi a gazdál
kodás másik, több eszélyt és tevékenységet igénylő, több élvet nyújtó ágát, a
productiót még nagyobb igyekezettel űzte. Ó volt első, ki az okszerű és mívelt
gazdálkodást némi kiterjedésben, és rendszeresen nem csak alkalmazna, de jövedel
mező hasznos voltát kimutatván, követőket is szerzett.
Jól rendezett gazdaságának nem csak tervezője, hanem a kivitelnél is fő té
nyezője, semmi sem volt előtte oly csekély, hogy figyelmét elfutotta, semmi oly
nehéz, hogy szorgalmát kifárasztotta volna. Nem elégedve meg az általános isme
retekkel, a gazdálkodás egyes fogásaiban is ügyességet szerzett magának, midőn
aztán az ügyesen hordozott kasza és sarló a köztiszteletben álló férfi kezeiben em
berei előtt a gazdálkodás megdicsőítésére és buzgalmuk legsikeresebb élesztésére
szolgált. Otthon mulatása alatt, gazdatisztjei és cselédei közöl bajosan előzte meg
őt valaki a kora fölkelésben. Mindent személyesen megtekinteni, rendelete végre
hajtóit a munka közt olykor meglepni, csaknem mindennapi foglalatosságai közé
tartozott. Ez eljárás következtében Zsibón, rendes székhelyén, évtized alatt jó
karba indúlt erdőket, jól rendezett váltót és legelőket, szépen jövedelmező marha
tenyésztést állított, birka- és lótartását Európa legmíveltebb gazdáéihoz hasonló
polczra emelé. Itt fáradhatatlan munkássága körében, hol minden bokor, minden
állat tevékenységét hirdette, fogadá ő barátait, látogatóit, őszinte kedélyesség- és
magyar vendégszeretettel, midőn a férfias mulatságok, lovaglás, vívás, vadászat,
vegyítve lelkes társalgással, a nemes kebel legszebb élvezetét nyújtották. E fog
lalkozások azonban szellemi önképzése folytatásától legkevésbbé sem tartóztatták
el őt. Ez irányban hasonló munkásságot és kitartást tanúsított, midőn figyelmét
és szorgalmát nem annyira elvont tanulmányokra, mint lelki tehetségei alaki ki
fejtésére, s az államférfinál mindenek felett szükséges gyakorlati ismeretek meg
szerzésére fordította.
Midőn ekként Wesselényi Erdélyben hatását a legczélszerűbb irányban
megkezdé és folytatta, egyszersmind Magyarország alkotmányos mozgalmaiban
folytonosan részt vett. Kora fiatalságától fogva hitte, hogy Magyarország nem
végződik a Királyhágónál, hogy a végzet, a testvér hazákat, melyeknek földjén
különböző nemzetiségeknek szánt egyenjogú és boldog együttlétet, a Kárpátok
világsúlyú érczkarjai által egy országgá öleié. O meg vala győződve, hogy itt a
természetes határok inkább, mint bárhol másutt, kimutatvák, s hogy a múlt tör
ténetek s a jövő esetlegek világosabban szólanak, hogysem testvér hazáink sor
sának elválasztása akár nekik magoknak, akár a birodalomnak, akár Európának
érdekei veszélyeztetése nélkül megtörténhetnék. Wesselényi továbbá jól tudta,
hogy minden közügynek, hogy’ sikerre számíthasson, nem csak köz részvétre, de
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tüzetes és ernyedetlen szorgalmú munkásokra is szüksége van. Ez okból válasz
totta ő élte egyik fő feladatául úgy a társadalmi, mint az alkotmányos téren, a
testvérhonok közötti kapocs folytonos fenntartását és gyarapítását; ezért igyeke
zett ő mindenek fölött Erdély alkotmányos viszonyai párhuzamos fejlesztésére,
ezért tett ő még nagyobb fontos'ágot Magyarország felvirágzására, attól várván
a többet, az elhatározóbbat az egyetemes bon és birodalom jóllétére.
Már említők, hogy Magyarország 1821-ben kezdődő mozgalmaiban Wesse
lényi tevékeny részt vett. Az 1825—27-ki országgyűlésnél, minthogy még akkor
Magyarországon birtoka nem volt, meghívó levele nem lévén, gyakori jelenlétét
ügy elésre s önképzésre használta, mi melleit hazañas befolyása a társadalmi kö
rökre s az országgyűlésben résztvevő barátaira a legjótékonyabb volt. Az 1830.
és 1832—36-ki országgyűlésen a folytonos kisebbségben levő felsőházi ellenzék
nek szónoki tehetségben és parlamentaris ügyességben senki által utói nem ért
tagja és vezére lett, s egyszersmind az alsóházra a legnagyobb hatást gyakorolta.
A vallásos sérelmekben, a lengyel kérdésben, s több más alkalmakkal tartott be
szédei köz ügyeimet ébresztettek, s az ékesszólás jelentékeny termékei közé so
roztalak, bárha a magasabb politikai elvek és államférüúi mélyebb nézetek he
lyett inkább a üatal érzelmek tolmácsáúl szolgáltak.
Az alsóházra a barátságos értekezletekből, melyeket e ház ellenzéke nála
tartott, gyakorolta leghatályosabb befolyását; s az 1832-ki országgyűlésen is
gyakran a legfontosabb megállapodások indúltak ki az irgalmas barátok kolos
tora szomszédságából, a Wesselényi szállásáról, mindaddig, míg Deák Ferencz
követté választatván, az ellenzék élére lépett. Hogy az alsóház az úrbérnek más
rendszeres munkálatok felett elsőséget adott, főleg Wesselényi befolyásának volt
köszönhető, s e határzat az egész országgyűlés folyamára fontos hatással bírt.
Az átlépés a sérelmekről az engedmények, a haladás terére megtörtént, s az or
szággyűlésnek, melyen csak a kiváltságos osztály volt nyomatékosan személye
sítve, alkalom nyílt bebizonyítni, hogy a köznép érdekeit is szívén viseli.
Ellenzéki irányának e szabadelvű jellemét mindvégig megtartotta. Az alsó
néposztály anyagi és szellemi állapotának emelése, az alkotmány alapjainak kiszélesítése, valamint a korszerű és jogos javítások az államszerkezet bármelyik
részében benne mindig őszinte pártolóra és tevékeny előmozdítóra találtak.
Ugyancsak az 1832-ki országgyűlésen azon felfogásra, mely szerint a részek
visszacsatlása tárgyaltaték, Wesselényi eldöntő befolyással volt.
A rendek által elfogadott indokolások sok tekintetben egyoldalúak voltak,
de a követett eljárás a leggyakorlatibb tapintattal volt választva, s abban állott,
hogy a részek visszacsatlása a két hon egyesülésétől külön tárgyaltassék, s az
első keresztülvitele által az utólsó is sikeresen mozdíttassék elé.
Az 1832-ki országgyűlés alatt Wesselényi az alföldi megyékben s különösen
Szatmárban nagy tevékenységet fejtett ki. Nemes törekvései nem mindig vezet9*
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tek eredményre. Mert az úrbéres néposztály helyzetének javítása iránt tanúsított
őszinte rokonszenv és tevékeny munkássága ellenségeket támaszta neki, s így
történt, hogy Szatmárban Kölcsey visszahivatását megliiusítnia, s Biharban őt
elválásztatnia nem sikerült. E vereségek azonban legtisztább szándékának és fá
radhatatlan munkásságának újabb tanubizonyságáúl szolgáltak, s a köz elismerés
még magasabb polczára emelték a nemzet szívében ; a nélkül, hogy körűlárnyalja
őt, nem felette, de most még csak mellette csupán egy férfi állott, lángeszével, ha
sonló honszeretettel, nagyszerű hazafi áldozattal, s a társadalmi s anyagi téren
már tanúsított szép eredményekkel s még nagyobbszerű tervekkel. S hogy a ha
za legszebb reményei jogosulást nyerjenek, államférfiaink triasának legszerencsésb kiegészítése is teljesülésnek indúlt.
A magyar tudós társasáig már előbb, első alakulásakor, Wesselényit hazafi
érdemeiért, melyeknek az irodalom terén is dicséretes tanúbizonyságát adta, igaz
gató, s később tiszteletbeli tagjáúl választotta.
E megtiszteltetésből származik, tisztelt gyülekezet, a részemre jutott minde
nek fölött becses megbízatás, hogy a haza egyik legjelesb fia s egyszersmind fe
ledhetetlen barátom fölött, kihez nem az életidő közelsége, de elvrokonság kötelékei
csatoltak, én tolmácsoljam a köz tiszteletet. Kétszeresen szerencsésnek érzeném
magam, ha én is egy lehetnék azok közöl, a kiknek tudományos Akadémiánk
kebeléből intézett szavai nem először s nem is utoljára szólották a liaza szívéből
a haza szívéhez.
Mialatt a fenebbiek szerint Magyarország az alkotmányos téren temérdek
akadályok közepeit lassú, de örvendetes haladásnak indúlt : addig Wesselényi
munkássága Erdélyben is megtenné hatását.
A fiatalság liangúlata lassanként emelkedni kezdett. Foglalkozásai és időtöl
tései megváltoztak, vagy más irányt és czélt vettek magoknak. A lovaglás, az ab
lakok alatti ugratás és kényelmes fitogtatás helyett, férfiasabb modorban gyako
roltat ék, s más testi ügyességekkel együtt a testnek és léleknek több erőt, az aka
ratnak több szilárdságot kölcsönzött, s a komolyabb szellemi foglalkozásra is al
kalmasabbá tette, mint a fényűzés és vesztegetés, melyekkel pöffeszkedés és al
jasság járt karöltve. A nagy urak csarnokai, a táncztermek, a kaczérhölgyek
boudoirjai megszűntek a mulatságok leglátogatottabb helyei, a hő vágyak fő tár
gyai lenni. A hivatal vadászat helyébe a függetlenség és becsérzet tisztelete lépett,
az önművelés, a haza múlt és jelen állapotának tanulmányozása divatossá vált, s
az 1825-ik éven innen a közszellem, a köz tigvek iránti érdekeltség, időről időre
növekedett.
Eltérnénk az igazságtól, ha mindez eredményeket egyedül Wesselényinek
tulajdonítanék. Ot a megkezdés, a legnagyobb tevékenység, a legtágasb kiterje
désben gyakorolt hatás érdeme illeti ; de midőn arra két hazára ható születési kö
rülményeinél és vagyoni állásánál fogva is legképesebb volt, üdvös törekvései
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több oldalról a legliatályosabb támogatásra találtak. — Szász Károly már né
hány év óta az enyedi köztanszékröl honunkban legelsőben tanította a hazai köz
jogot, s úgy ennek, mint tanítmányainak, lángeszével s páratlan tanítói képzett
ségével különös érdeket és fogékonyságot kölcsönzött. O a jogtudományban,
melynek a történelmi fejlemény oly lényeges részét teszi, a leghelyesebb felfo
gással, az események logikájára s a történelmi fejlődésre különös figyelmet fordí
tott, midőn a múlt a jelennel, s az erre vezető eseményekkel együtt tárgyaltatva,
minden bővebb okoskodás nélkül, hazánk legfontosabb alkotmányos kérdései a
jogosság oldaláról is tisztába hozattak, s nemcsak a tanuló fiatalság, hanem a zöld
asztal számára is biztos tájékozásai pontokat szolgáltattak. Szász Károly, mintáz
enyedi oskola jogtanára, régi gyakorlatnál fogva Alsó-Fejér megye rendei közt is
helyt foglalt, s főjegyző Kemény Dénessel együtt nagy befolyást gyakorolt ha
zánk e kezdeményező megyéjére. Bethlen János is Wesselényi föllépte után nem
sokkal részt kezde venni a köz dolgokban. A nevezettek a legczélszerííbb támoga
tásra találtak több olyanokban, kik ép oly értelmességet tanúsítottak az értekez
letek alatt, mint önmegtagadást, ügyességet és ernyedetlen buzgalmat a megala
pított nézetek végrehajtásában.
Hasonló jótékony hatással voltak Erdély ébredésére a magyarországi me
gyék mozgalmai, az országgyűlési tárgyalások, s általában a testvérhaza alkot
mányos életének élénkülése, míg végre a júliusi napok az alkotmányosságnak a
forradalommal tartott e rövid mézes napjai, Európa több más országaival együtt
kis hazánknak is tetemes lökést adtak, amaz igazságnak szolgálván bizonyságáúl,
hogy az alkotmány, mellőztessék bár, legyen bár megingatva, lesújtva, mindazáltal míg teljesen megsemmisítve nincs, s kisebb erecskéiből az élet egészen el nem
költözött, mindaddig a felüdülés, az újjászületés biztos és békés eszközeit rejti
magában, s ép ez, mi annak jótékonyságát más államszerkezetnek annyira fölébe
emeli.
A megyei közgyűlések, melyek 1825-kén innen sűrűbben kezdettek látogattatni, népesekké váltak. Lelkes honfiak, az ellenfél által olykor circumforaneus
patriótáknak, kóborló hazafiaknak gúnyoltatva, rendre látogatták azokat, s a fia
talabbak is, kik közöl többen csak imént lépték át a törvényes kor küszöbét, meg
lepő szónoki tehetséggel alaposan és hatólag fejtegették a korkérdéseket, muto
gatták a helyzet törvénytelen és nyomasztó voltát, jelelték ki a bajok orvoslására
vezető módokat. Hazafi törekvéseik nem egy megyében találtak buzgó pártolás
ra, s a néhol szenvedett vereség a lelkes phalanx buzgalmát és kitartását csak
edzette. Az ellenzék tömörebb, rendezettebb lett, s a magyarországitól annyiban
különbözék, hogy míg ott kezdetét az egyes megyéktől vette, s tágabb alapon
nyúgodt, az alatt Erdélyben egy középpontból indúlt ki, s mind végig öszpontosúltabb, fegyelmezettebb maradt. Ezt az ország kicsinysége, a megyék kevés
száma és korlátoltabb jogviszonya is nem csak könnyítette, de egyszersmind ki-
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vánatossá tette. így történt azután, hogy mindenütt, a liol az ellenzék ernyedetlen
buzgalmával tért foglalhata, a középpontból kiindult utasítások szolgáltak sinórmértékul. — A feladat azonban, a haza ügyét az alkotmányos kerékvágásba hely
zeni vissza, tetemes nehézséggel járt.
Mentő' eszközül e bajból egyedül a megyei rendszer és az országos képvise
let szolgálhata ; ügy de, e két sarkintézvény is az alkotmány egyébb részeivel
hasonló állapotban volt; megnyirbálva az újabb törvények s megrendítve az eze
ken túl terjedő visszaélések által. Még kevesebbé volt vigasztaló a közelebbi or
szággyűlések eljárása, melyek modora szerint, ha a visszaélések közvetítése a
törvényekkel újabb áldozatok árrán kísértetik vala meg, az alkotmányos jogok
nak legutólsó részecskéjét is áruba kellett volna bocsátani.
Az ellenzék e siílyos helyzetet és feladatát elég helyesen fogta fel ; vezér el
vei, melyeket változatlan sinórmértékül tűzött maga elé, következők voltak : Egy
nemzet alkotmányos jogai a hatalom visszaélései által nem évűinek el. Azok
fölelevenítését újabb törvényhozás tárgyává tenni, nem csak szükségtelen, de ká
ros. Ugyanaz áll arra nézve is, midőn valamely törvény magyarázat ürügye alatt
vonatik kétségbe. A létező törvényeket azok valódi értelme szerint teljesítni, az
alkotmányos hatóságoknak, valamint az egyes polgároknak, nemcsak joguk, de
kötelességük is. Ha ez elvek elég gyökeresen hangzottak, tetemes szelídűlést
nyertek az által, hogy alkalmazásuknál ismét vezérelvül mondaték ki, hogy ahol
valamely törvény alkalmazása legyőzhetetetlen akadályra talál, jobb semmit sem
tenni, mint a törvénytől való eltérés által törvénytelen gyakorlatra szolgáltatni
okot. S íme ! tisztelt hazámfiai ! a vis inertiae-re, mely nem csak a mi, de más
nemzetek életében is igen fontos szerepet játszik, itt ismét reá találunk. A különb
ség csak abban állott, hogy az 1834-beli ellenzék világosabb öntudatot és elszánt
ságot egyesített vele, mint elődei valaha tevék, s a mely ritkán, ép oly szigorral
alkalmazá azt a létező viszonyok közepett. Helyesebbet ennél nem tehetett, s a
történelem ép oly elismerésére tette magát érdemessé, mint a minőre számíthat
nak azok, a kik más viszonyok közt más, és hasonlólag czélra vezető eszközöket
használnak.
A fenebbi elvek értelmében és változatlan követése mellett sürgette az el
lenzék a megyegyűlések pontos megtartását, követelte az országgyűlés összehí
vását; s míg ez megtörténnék, nem egy esetben léptette életbe az igazság és tör
vény uralmát. A katona-újonczozás nem törvény, de régibb gyakorlat nyomán
erőszakos fogdosással gyakoroltatott, midőn olykor fél évig tartottak e társadal
mi rend- és biztossággal összeférhetetlen állapot kebelrázó jelenetei. Egy ily már
végére menő újonczozás alkalmával AVesselényi 1831-ben ellenszegült birtokai
ban a további fogdosásnak. Az ő példáját követte egy-két megye, mely még né
hány újonczczal hátralékban volt, s a megyék többsége kinyilatkoztat!a, hogy
országgyűlés megajánlásán kivül s az eddigi erőszakos módon újonczokat adni
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nem fog. A törvénytelen s a vallások egyenjogúságával ellenkező' hat heti okta
tás ügyében, melynek kitartására a vonakodókat ü megyei tisztek kényszerítet
ték, számosb megyék hivatalnokaiknak minden közremunkálást szoros felelősség
alatt megtiltottak. A legtöbb megyék tisztújításaikat a törvények szoros értelmé
ben megtartották. Felsőbb megerősítés végett csak azon hivatalokat, s csak anynyi személyt terjesztettek fel, a mennyit a törvény rendelt. Azon hivatalnokokat
továbbá, kiknek felterjesztését a törvény nem rendelte, hivatalaikba legott beállí
tották. Midőn pedig ezen törvényes választásokat a kormány megsemmisítette,
helyesebbnek tartatott ismételni az eredménytelen eljárást, vagy a hol ez a mér
sékeltebb nézetek miatt nem sikerült, a helyzet törvénytelennek nyilvánítása
mellett, a további tisztújítástól megszűnni, semmint a törvényektől eltérve az
előbbi káros gyakorlat megerősítésére szolgáltatni új példát. A kormányszék,
melynek országgyűlések általi választását a haza legsarkalatosabb törvényei ren
delték, egyről egyig tövénytelen tanácsnokokból állott. A megyék többsége tehát
a kormányszéket törvénytelennek nyilvánította, némelyük közűlök a tanácsnoko
kat törvényűéi en hivatalaik letételére szólította fel; s midőn mindez ered
ményre nem vezetett, nem egyr megye kinyilatkoztatta, hogy ha bizonyos idő
alatt gyűlés nem tartatik, kényüelen leend a törvénytelen kormánytestületnek az
engedelmességet felmondani. Egyszersmind pedig több megyék felszólításaikkal
a testvérhon megyéihez fordúltak, és a nádort ünnepélyes küldöttség és feliratok
által kérték fel, hogy az ország igaz ügyét szívére vevén, országgyűlést méltóztassék eszközölni. A kormány előbb habozott, majd erősebb eszközökhez nyúlván,
királyi biztos által kivánta az ő értelmében vett rendet helyreállítani; midőn ez
sem sikerűit, 1834 tavaszán országgyűlést adott. Az ellenzék középpontjából kiindúlt utasítások szükségesnek tárták mindenek előtt a tanácskozásoknak rendezé
séről és szükséges kellékekkel való ellátásáról intézkedni. E részben a régi or
szággyűlések gyakorlata a leghiányosabb volt. A nyilvánosságot későn, olykor
az országgyűlések után megjelent jegyzőkönyvek eszközlék. Az országos üléseket
megelőző tanácskozmánymk a három nemzet külön gyűléseiből állottak, melyek
hez nem ritkán a negyedik, a királyi lűvatalosok tanácskozmánya járúlt, midőn
azután e négy tanácskozmány nem annyira a vélemények egyesítésére, mint a
felekezeti szellem élesztésére szolgált. A közelebb múlt országgyűléseken is a
megválasztott követ kötelezettsége küldői iránt fölötte tág volt. Ez legtöbb eset
ben nem a követek függetlenségére, de arra szolgált okúi, hogy egy más káro
sabb befolyásnak legyenek alatta.
A megyék általában utasításéi adták, hogy napló szerkesztessék, s úgy en
nek mint más országgyűlési irományoknak pontos kinyomatásáról gondoskodva
legyen. A nemzeti gyűlések helyett az országgyűlések egyetemes tagjai alkossanak
előleges tanácskozmányokat, a követek időről időre tegyenek pontos tudósítást a
dolgok folyásáról, s minden előre nem látott fontosabb esetben küldőiktől várja
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nak utasítást; mi végűi a szőnyegre kerülendő tárgyak körüli eljárás irányát illeti,
a megyék által az utólsó időben követett elvek szolgáltak sinórmértékűl az ország
gyűlésre nézve is, és röviden így hangzottak : Mindenben a létező törvények sze
rint működni, azokat semmi áron sem tenni ki újabb törvényhozás bizonytalansá
gának; s inkább semmit se tenni, mint törvénytelen eljárás által káros gyakorlatra
nyitni útat. Az 1834-ki országgyűlést megelőző események ez előadása feladatom
tárgyával kevéssé látszik összefüggésben lenni, tisztelt gyülekezet; azonban Wes
selényi roppant tevékenységének alig adhattam volna csak valamennyire hű ké
pét a történtek rövid elősorolása nélkül, melyekben a mozgató elem és fő tényező
általában Wesselényi volt.
A magyar és székely törvényhatóságok kevés kivétellel az ellenzéknek a kö
zelebbi időkben érdemeket szerzett tagjait választották el, s nem egy város kö
vette e dicséretes példát, daczára a szoros függésnek, melyben a kormányhoz ál
lottak. A kormány számos hivatalnoka s még számosabban kinevezett királyi hi
vatalosa által kivánt sorompóba lépni. Az országgyűlés ifjú erőben, tiszta szándék
ban, független jellemekben, szónoki tehetségekben szükséget nem látott. Wesselé
nyi, ki Magyarországban 1830. és 1832-ben az oly mértékben többé nem élvezett
hazafi elismerés babérjaiban részesült, Erdélyben az 1834-ki országgyűlésen be
folyása hatalma tetőpontján állott. O ez állást nem azon tulajdonokkal vívta ki
magának, melyek egy tanácskozó testületnél a túlsúlyt valaki részére rendesen
biztosítják. Wesselényi, mint pártvezér, olykor indúlatos, liirtelenkedő, tapintatlan
volt, mint szónok nem egyesíté azon tulajdonokat, melyek elvitázhatatlanúl más je
les tehetségek fölébe emelhették. Előadása valamint észmenete egy kissé lassú
volt. Szónoklatai, különösen midőn előre készült, nélkülözték az élénkséget, a
gyorsabb fordúlatokat ; olykor magyarázott, oktatott, midőn egy rövid felvilágo
sítás elég lett volna. Ép ez oknál fogva, rövid rögtönzései, s különösen a szemé
lyes kérdésekbeni felszólalásai, rendesen sikerültebbek voltak, csakhogy az utólsó
esetben, ellenfele legyőzésével s megszégyenítésével meg nem elégedve, az eltiprott sanyargatása által olykor szánalmat ébresztett. Hasonlólag a fenebbi okok
miatt a megyei és népgytíléseken több hatással bírt mint a törvényhozó teremben,
ott szónoklatának színpadi oldala inkább bámúltaték, ott oroszlány tekintete,
mély s mégis messzire ható hangja, mely a leghosszasabb szónoklat után is a ki
merültségnek legkisebb jelét nem mutatá, több kedvességre talált, valamint az
érzelmek felköltésére intézett meleg szavai, hosszadalmasságáért elég kárpótlást
nyújtottak ; míg itt a míveltebb közönség magasabb kivánatait nem mindig elé
gítették ki. Szász Károly míveltsége sokoldalúságában, sebes észjárásában, Ke
mény Dénes a hazai ügyek alaposabb ismeretében, valamint mindketten szónoki
tehetségben felülmúlták őt, s mi Keménynél doctrinai fesz, az Wesselényinél túl
zás! hajlam volt. Bethlen János végül tágasb látkörével, több higgadtságával,
szelídebb, tapintatosb bánásmódjával, a pártvezér több tulajdonait egyesíté, s
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benne a kevesebb tevékenység a népkegy iránti nemes hidegvérüséggel párosúlt ; de Wesselényi nevéhez két hon ébredésének eleven emléke volt kötve. Ő
Erdély fejlődésében kezdettől fogva nem csak az országgyűlés beálltáig, de az
alatt lég tevékenyebb részt vett, s azután nála a hő kedélyesség, a lovagias nyílt
ság sok egyebet feledtete. 0 hirtelen lobbant, olykor napokig duzzogott, de az
élez, a gúnyor hideg vasát barátai s párthívei ellen soha se használta. Mindezek
nél azonban az ő részére a mérlegben nem kevesebbet nyomott, hogy az 1834-ki
országgyűlésen a viszonyok a szélsőségeknek kedveztek. A kormány országgyű
lést adott, mert azt többé kikertilhetőnek nem tartotta, de azért teljesen el volt
tökélve, a visszaélések által birtokába kerített tért egészen megtartani, vagy a le
hető legkevesebbet engedni belőle át. Mimódon történjék ez az eszközök ildomos
megválasztása, több vagy kevesebb ingerültség folytán, azzal legkevesebbet sem
törődött, mert az alkotmányos életet eleitől fogva csak kellemetlen formaságaiból
ismerte, a nélkül, hogy szellemébe hatni, csínjait megismerni, időt és kedvet
érez vala. Azon körülmény, hogy általa kinevezett s érdekét képviselő oly számos
tagok mellett is többsége nem volt, könnyen meggyőzlieté a kormányt, hogy
tévúton jár. E helyett azonban pártjától föltétien engedelmességet követelt, kész
legott cserbe hagyni azt, ha talán hajlamot érez vala az alkotmányos conservatio
irányát követni. Végűi az országgyűlés fő teendői közé tartozott a kormányszék
újból való választása. A rendek többsége ezt, az országos békétlenség s a válasz
tási jog igazolására, a személyek változtatásával készült végrehajtani ; s több me
gye utasításúl adta, hogy a kormányszék feleletre vonassék, s követeiknek meg
tiltották, hogy szavazataikat a létező kormányszéki tagokra adják, kik törvény
telen hivatal elvállalása és megtartása által alkotmány- és törvényszegés vétkébe
estek. E körülmény az országos meghasonlást családi és egyéni viszályokkal
tetézte.
A mondottakból világos, hogy az 1834-ki országgyűlésen a közvetítés és
kiegyenlítés, ha egyáltalában lehetséges is lesz vala, tetemes nehézségekkel járt.
Mindemellett elterjedt nézet volt, melyet párthívei közöl is többen osztottak, hogy
az országgyűlés eredménytelenségének Wesselényi volt az oka, s államférfiúi ké
pessége sokak által kétségbe vonaték.
Most, miután a történtektől távolabb állunk, s a körülmények megszoktattak
fontosabb eseményeknek is hidegebb vérrel nézni szemébe, úgy hiszem, igazságosb Ítéletet hozhatunk.
Wesselényi mindenesetre hibázott, midőn egy kitűzött végczélnak erélyes
követése helyett, magát csekély fontosságú érdekek által tévútra engedé ragadtat
ni, midőn maga támasztott s fokozott majdnem körömszakadtáig több oly kérdé
seket, melyek minden kár nélkül mellőzhetők voltak, s melyektől később sok ido
és erővesztés, valamint a kedélyek legkárosabb felizgatása után, maga is czélszerűnek látta elállani.
M. TUD. AKAD ÉVK. ---- X.
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Wesselényi nem gondolta meg eléggé, hogy a kormányszék megválasztása
a törvényhozás teendői közé tartozik, melyet előbb-utóbb, ezen vagy más gyűlé
sen, végre kell hajtania. 0 nem fontolta meg a helyzet tetemes különbségét, a
hol egy ország kormányát a fejedelem nevezi ki, s a hol annak választásában az
ország is befolyással bír. O nem vette figyelembe, hogy ez országosan választott
kormányszék törvénytelen eljárását is lehet ellenezni, de az ország becsülete és
érdeke kivánja, hogy választását minél okszerűbben és sikerrel gyakorolja. E
nézetekkel szemben ő a választásokra csekély fontosságot helyzett. Nem nagyon
bánta, ha a választás a várakozásnak nem felel meg, vagy épen teljesen elmarad,
mert több jót remélt a kormány elleni ellenzéstől, mint egy tűrhető kormánytól.
Ama hírneves eljárása továbbá, mely szerint a kormány által betiltott napló
nyomására kősajtót szerzett, s rajta a nyomtatást meg is kezdette, azt kivéve,
hogy egyéni tevékenységéről tanúskodott, még kevésbbé volt helyeselhető. É eselekvénye, ha a kormány által meg sem gátoltatik, a nyilvánosság igényeinek még
sem felel vala meg, miután a sajtón éjjet napot összetéve, nem lett volna képes
hetenként egypár ívnél többet nyomni. Ha pedig a sajtó ügynek akart azzal
hasznára lenni, ez esetben eljárása még eredménytelenebb volt. Mi hasznot várhata ugyanis a szabad sajtó a korlátlanságtól, midőn ilyesmi nem csak helyes államtani elvek, de minden józan kivánatok korlátain is merőben túlment ? Egy oly
országgyűlésen, végűi, mely már minden oldalról a feszültség tetőpontján állott,
ily tény legkevésbbé volt maga helyén. Wesselényi szándékáról párthíveit sem
értesítette. 0 ez ügyben egészen a maga fejére működött, mi által felelősségét
csak növelte. Habár munkálkodásának nesze párthívei közöl egy-kettőnek fülébe
hatott, mindemellett az országgyűlés meglepetése teljes volt, mikor ő az általa
nyomott napló egy ívét kősajtóval együtt az országgyűlés rendelkezése alá bocsátá. Az ellenzék nem tehete egyebet, mint hogy az ajánlatot elfogadja, vagy
annak visszautasítása által vezérét teljesen cserbe hagyja, s maga közt a legbotrányosb szakadásra szolgáltasson okot egy oly országgyűlésen, melynek minden
jelenségek eredménytelen és közel végére mutattak.
A feloszlatás csakhamar meg is történt, a nélkül, hogy Wesselényi kősajtója
okozta volna. Hogy az országgyűlésnek vége vettesék, már előbb el volt határoz
va, s az oszlató rendelet az említett tényről semmit se szólott. A kormány előtt
mindazonáltal csak kellemetes lehete, hogy az országgyűlésen, melyet a túlzás
vádja alá akart temetni, a fen írt esemény is megtörtént. A mondottakból világos,
hogy Wesselényi kevesebb higgadtságot, körültekintést és előrelátást tanúsított,
mint a mennyi szükséges lesz vala oly terhes viszonyok közé helyzett országgyű
lés vezényletére, minők között az 1834-ki magát találta. De midőn ezt róla őszin
tén bevalljuk, nem csupán a legritkább államférfiúi tulajdonokat tagadjuk-e meg
tőle, s vájjon úgy nálunk, valamint a föld minden népeinél is, a bajok egyik leg
bővebb kútforrása nem abban rejlik-e, hogy míg államférfiaik egy részénél tehet-
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ségök és befolyásuk teljes érvényesítésére a tevékenység, a bátorság hiányzik,
addig mások hatalmuk korlátáit nem magokban, de a körülmények széthúzó sú
lyában találják? Ne legyünk hát túlszigorral Wesselényi iránt sem.
Az 1834-ki országgyűlés nem oszlott el minden eredmény nélkül. Gyarapo
dott alkotmányos szellemet hagyott maga után. Ily hagyománynyal előtte kevés
erdélyi országgyűlés dicsekedhetik. Az 1834-ki országgyűléstől közvetetlen ered
mény gyanánt a legvérmesebb reményüek sem vártak többet, mint a kormány
szék megválasztását. Ez eredményt talán az országgyűlés kezdetétől fogva czélszerűen lehet vala előkészíteni. Azon viszonyok közt, hová az országgyűlés már
közepén jutott, a választások csak a létező tagok törvényesítésére vezetnek vala.
miként ez egy-két választásnál valósággal meg is történt. Hogy ily körülmények
közt a kormányszék választása elmaradt, csak kivánatos volt. A következő or
szággyűlés több eredménynyel járt el abban. Ügy-e, tisztelt gyülekezet, most oly
nagyszerű események után, oly fontos bonyodalmak közepett, a nevetségig kis
szerűnek látszik, hogy néhány tanácsnok törvénytelen helyéből való kiválasztá
sát országos fontosságú eseménynek tartjuk? Az idők aránya ez tisztelt hazám
fiái, s aztán ép abban áll az alkotmányos élet fő üdve, hogy haladását lassúbb, de
folytonos léptek, győzelmeit kisebb, de kevésbbé kétes csaták, vívmányait apróbb,
de biztosabb eredmények által eszközli.
Ha Wesselényihez igazságosak kivánunk lenni, fontoljuk meg végűi, hogy
az ő összes hazafi munkásságának az 1834-ki országgyűlés csak egy kis részecs
kéjét teszi. Nagyobb körben és sokkal hosszabb pályán működött ő, s általában
hazánk alkotmányos fejlődésében tagadhatatlan érdemeket vívott ki magának. O
kétségtelenül legmagasabban áll, mint a két testvérhon, s különösebben Erdély
közszellemének felköltője, s folytonos élesztője. E téren szerzett érdemei sokkal
fényesebbek, semhogy egyes tévedései azokat meghomályosítni képesek volnának.
A föltétien, a minden viszonyok közt következetes önmérséklés ritkán párosúl azon tulajdonokkal, melyek nemzeti fejlődés előharczosainál szükségkép meg
kívántatok.
A kormány az 1834-ki országgyűlés eloszlatásánál a legnagyobb ingerültsé
get tanúsította, s a legalkotmányellenesb intézkedéseket léptette életbe. A kor
mány élére a törvények korlátain túlterjedő teljhatalommal királyi biztos Ion he
lyezve. Wesselényi bevárva, ha netalán személye iránt valamely erőszakos lépés
vétetnék czélba, az eloszlatás estvéjén odahagyta Kolosvárt, s csakhamar e
honba távozott, több évig mulatva itt, különösen pedig Pozsonyban, a nélkül,
hogy a közügyekben közvetetlen részt vett volna. Az ingerültség mellett, melylyel
a kormány személye ellen viselteték, tényleges befolyásával csak árthat vala. Ez
elhatározás tanuségáúl szolgálhat annak, hogy az önzéstelenség nem mindennapi
erénye jellemvonásai közé tartozott, s hogy változatlan hazaszeretete távol volt
attól, hogy a maga személyéért bármikor fegyveresen lépje át a Rubikont.
10 *
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A kormány kevéssel később két pert tett ellene folyamatba.
Az erdélyi kir. táblára a kőnyomdáért idéztetett meg, több botrányos vád
pont kíséretében. A közfelperes példás testi büntetést követelt.
A magyarországi kir. táblán a szatmármegyei közgyűlésen az örökváltság
felett tartott beszédének némely éles kifejezései miatt fogatott felségsértési perbe.
A bűntények nagy részben a régibb múltból kerestettek elő, s ha, mi azon
ban nem történt, valóknak bizonyosúltak volna is be, oly súlyos kereseteknek,
minők folyamatba vétettek, nem szolgálhattak volna alapúi. E perek iránya ter
mészetét a bennök követett részrehajló eljárás még inkább igazolá.
Az erdélyi per czélja volt Wesselényit az országból eltávolítni, s ezt elérék
az által, hogy a kir. tábla a maga módján meg nem idézett és törvényes ok mialt
távollevőt in contumaciam elitélte, s bárhol találtatnék, elfogatását, s a büntetés
kiállása végett, a bíró kezébe adatását megrendelte. Különös megújulása az ese
ményeknek, tisztelt gyülekezet. Wesselényi Miklós atyja 1795-ben sok tekintetben
hasonló viszonyok közt és kereset alapján állott az erdélyi kir. tábla előtt; de e
törvényszék elég függetlenséggel bírt, hogy a vádlottat fölmentse.
A magyarországi per lassabban folyt, s mielőtt végét érte, Wesselényi
1838. tavaszán a pesti árvíz vésznapjai alatt a felebaráti szeretet és rettenthetetlen
bátorságnak meglepő példáját adta, s több százak életének csodával határos mó
dokon végbe vitt megmentése, s a szűkölködöm legbőkezűbb ápolása által, a vá
ros és összes haza osztatlan hálájára tette magát érdemessé. A mellette emelke
dett általános lelkesűlés azonban nem gátolta a Curia Ítélete teljesedésbe vételét.
A kormány elégtételre vágyott, s miután ezt letartóztatása által elértnek hitte,
rövid börtönzés után Wesselényi több barátai közbenjárására megengedé, hogy
fogsága hátralevő részét Graefenbergben töltse. Nagy mértékben megrongált
egészsége is sürgetőleg ezt kívánta. Graefenbergben több évet töltött, az
1839—40-ki országgyűlés eszélyes eljárása által eszközölt amnestia után is még
hosszasabban ott maradván. Figyelmét s ideje legtöbb részét megrongált egész
sége vette igénybe. A viadori testalkat, mely egy századra látszék teremve, tel
jesen meg volt rendítve, több más baj mellett, szemei is fenyegetve valának. A
túlzási hajlamnak, mely életmódjára is kiterjedt, káros következményei mind
érezhetőbbekké váltak.
Wesselényinek a közügyekre való befolyása ez időben az irodalmi térre szo
rítkozott. Röpiratot írt, barátaival szorgalmas levelezést folytatott, s ritkán a ha
zai időszaki sajtó útján is hallatá hatályos szavát. A zsibói ménesről írt rövid ér
tekezése s a „Balitéletekről“ közrebocsátott munkája már több év előtt láttak vi
lágot. „Teendők a lótenyésztés körül“ 1847-ben jelent meg. A „Balitéletek" ke
vés irodalmi becscsel bírnak. Az oktatási modor bennök túlnyomó, s csekély
fontosságú tárgyaknak hosszadalmas fejtegetései úntatnak, végűi a mások és a
közönség balitéletei ellenében igen gyakran az író balitéletével találkozunk. A
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más két munkácska kétségtelenül sok helyes nézetet, sok gyakorlati indítványt
foglal magában, s világosan igazolja, hogy Wesselényi a lótenyésztésben legala
posabb ismerettel bírt.
Kétségtelenül Wesselényi legjobb irodalmi műve az 1843-ban Lipcsében
megjelent „ Szózat. “ Azon korszak szülöttje ez, midőn egy részről az orosz álta
lános uralomtóli félelem, más részről az ellenbizonyításokra intézett törekvés nem
egy tehetséges tollat tett mozgásba. A „Szózat" az első irányt követi, a nélkül,
hogy túlságba menne. Okoskodásai nem motiválatlanok, s hazánkra és a biroda
lomra vonatkozó része sok helyest foglal magában.
Nézetei a köztünk lakó nemzetiségek viszonyaira és kölcsönös igényeire
nézve, most midőn az utolsó évtizedben az ide vonatkozó felfogások bámulatos
fejlődést nyertek, kétségkívül több tekintetben helyreigazítást tesznek szükséges
sé. Azonban a leghelyesebb felfogást nem tagadhatni meg tőle, midőn a nemze
tiségek kibékítése és megnyugtatása végett alkotmányunk szabadelvű kiszélesí
tését ajánlja. Hasonló meggyőződésből indúl ki, s ugyanazon jó tapintatot tanú
sítja, midőn a birodalom megszilárdítására a különböző országoknak fajrokonság
szerinti csoportosítását, s mindenik csoportnak alkotmánynyal való ellátását hoz
za indítványba.
A forradalom közben, s mindjárt utána Graefenbergben mulatása alatt is,
jelent meg a külföldi sajtó útján németül egy röpirata, mely bizonyságául szol
gál, hogy hazája ügyeivel való tevékeny foglalkozása csak szívdobbanásával
együtt szűnt meg. Hazánk 1842-ön innen a pártok átalakulási törekvéseinek meg
változott képét mutatja fel. A létező pártok felötlő változásoknak indúltak, az
alakulandók lassan képződtek, kevés megszilárdulási képességet tanúsítottak.
E bonyolúlt helyzet nevelésére, fájdalom, Wesselényi sem volt minden hatás
nélkül, ő az események színhelyétől hosszasabban távol volt, s miután Erdélybe
vissza tért is, folytonos betegsége, szemei gyengesége és későbbi teljes vaksága
miatt a közügyekről magának csak közvetett, csak hiányos ismereteket szerezhete. Ily helyzetben a teljes visszavonúlás, mindenesetre a legnagyobb óvatosság
illette őt, ki magát már több év óta politikai halottnak hirdeté.
Széchenyivel való meghasonlása inkább köztudomás tárgya, semhogy annál
hosszasabban mulatni szükségesnek tartanók. Mi Wesselényi tévedését nem ta
gadjuk, mi elismerjük, hogy Széchenyinek több részben volt igaza, de ha részrehajlatlanok akarunk lenni, neki sem adhatunk mindenben igazat. Ha Szécheny
Wesselényit teljesen paralyzálni akarta, ez esetben se igazságos, se ildomos nem
volt; nem igazságos, mert azt Wesselényi nem érdemié, — nem ildomos, mert
szándéka nem sikerülhetett s magának is ártott vele. Ha pedig az volt szándékai
hogy régi barátját jobb útra térítse, terveinek megnyerje, erre a módot rosszul
választá. A gúnyor, mely Széchenyinek Wesselényivel való akkori bánásmódját
jellemzi, semmi esetre nem helyeselhető
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1848-ban a mártiusi napok után Zsibóról, hol 1843 óta múlatott, Pestre
sietett Wesselényi, s magát teljesen a magyar kormány rendelkezése alá adván
Közép-Szolnok megye főispányi hivatalát egész készséggel elvállalta.
Ő azt hitte, hogy barátaira, kik közó'l némelyek nézeteiben nem osztozott,
befolyást gyakorolhat, s hatással lehet a szenvedélyek lecsillapítására. De az idők
inkább meg voltak változva, s ő a lelki testi erőben megtört, régibb kornak szü
löttje volt, semhogy nemes szándéka teljesülhet vala. Törekvései, gondolatai, a
veszélyek kikerülése, valamint más irány kijelölésére egyaránt elégtelenek vol
tak. Mind e mellett a hazafi buzgalom és bátorság, melylyel az ellen, mit honára
nézve károsnak vélt, nyíltan kikelt, a legszebb jellem visszasugárzása volt.
A september végnapjain történtek utolsó reménysugarát is meghiusíták. 0
szerepét befejezettnek, jelenlétét teljesleg hasztalannak Ítélvén, távozásra határozta
magát. Pozsonyból közrebocsátott nyilatkozata a haza sorsán kétségbeesett
kebel korlátot nem ismert kifakadása volt. Változatlanul hazája sorsán csüggő
kebellel Graefenbergből szemléié ő, miként jutnak sírba a haza nagyszerű áldo
zatai közt a nemzet legszebb reményei, leghőbb vágyai, s miként dől halomra az
építmény, melynek megszilárdításán annyi munkássággal és önmegtagadással
több mint negyed század alatt ő is fáradozott.
A halálosan megsebzett 1850. tavasza elején csak azért sietett vissza laká
hoz, hogy vihardúlta kebelét, gondnyomta fejét, hazája szeretett földén hajtsa
örök nyugalomra.
Kevés léptei, melyekkel a szent porokat illeté, a Dunától, melynek bősz ha
talmát kevés évek előtt oly magasztos elszántsággal segítette enyhíteni, a közel
vendéglőig vivék, honnan sírjába szállt.
Két fiacskája még nem ismerheté a veszteséget, melyet ők atyjok halálában
szenvedtek, csak később veheték birtokba a nagy örökséget, melyet a hazának
atyjok iránt megőrzött jó emlékezetében nyertek. Jogosítva vagyunk biztosan
remélni, hogy ők már is tudják, hogy a haza számít rájok.
Es íme, szeretett hazám, egy órára áldozott figyelmed után, ismét egy jeles
fiad emlékünnepe végénél állasz. Az ő élete több mint negyed század alatt majd
nem elválhatatlanúl történelmed fonalain szövődik át. Téged nagygyá tenni volt
keblének leghőbb vágya, s te szereteted által tetted őt nagygyá. — Bévett szo
kás szerint, elbúcsúztassalak-e hű gyermekedtől? Nem, érzelmeidre hivatkozni,
legnagyobb gyöngédtelenségnek tartanám. — Hiszen, te a nemes érzelmek elis
mert hazája vagy. A te politikád mindenekfelett abban áll, szereteted által, végetlenűl adósoddá tenni fiaidat. Oh vajha túláradó érzelmeidnek soha kárát ne val
lód vala, vagy ha vallottad, vajha nemes kebled szenvedései valahára végokét
érnék! Oh vajha oly boldog lennél, minő jó, minő nemes vagy! Igen, midőn
részrehajlatlanságod oly teljes lesz, minő nemesek érzelmeid; midőn a történelem
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közelebb jó hozzánk, midó'n a mai eseményeket már holnap vagy holnapután,
mint üdvös tanulságokat fogjuk bírni ; midőn fiaid lesznek, maradnak urai a kö
rülményeknek s nem ők sodortatnak el azok által: igen, ekkor boldog leszesz
szeretett hazám!

VII.
JELENTÉS
AZ 1858-ban ÉS 1859-ban M EGJELENT MAGYAR NYELVÉSZETI ÉRTEKEZÉSEK
LEGJOBBJAINAK SAMUEL-DÍJJAL MEGJUTALMAZTATÁSÁRÓL.

I.
Az 1858-ban, úgy önállélag, mint folyó munkákban megjelent magyar nyel
vészeti értekezések közt nem kevés méltánylásra méltó, s nyelvünk törvényeit és
sajátságait egy vagy más tekintetben kifejtő vagy megvilágosító dolgozatok ta
láltatnak ; egy mindazonáltal különösben kötötte le a bírálók többsége figyelmét,
úgymint :
Hunfalvi) Pálé: „A magyar igeidők használhatásáról. “
(M. Nyelvészet, III. foly.).
mely bo tudománynyal és éles Ítélettel forog a nem könnyűi kérdés körül. Nem
csekély érdeme e dolgozatnak már az, hogy azt első teszi mélyebb vizsgálat tárgyáúl, s fejtegetéseiben a történeti térre teszi magát, s a felállított elvnek históriai
adatokkal bizonyítja be jogosúltságát: a miért is kihozásai nyelvünk múltjával, a
mennyiben az középkori s utóbbi nyelvemlékeinkben fentartatott, egyezők; s
habár az altaji nyelvekből segédül vett támogatások határozóknak el nem ismer
tethetnek, miután az idők használata kétségkívül oly korban vergődött némi
megállapodásra, midőn e nagy család külön tagjai már rég elszakadván egymás
tól, önállóan fejtették ki az igeidők egymáshozi viszonyainak e finomabb megha
tározásait; habár az élet nyelvének egyszerűbb szervezete, úgy a nyrnlv irodalmi
fejleményei a nyert eredmények szigorú behozatalát már nem reménysltetik : ké
tségkívül igen közel hozatott e vizsgálatok által a kérdés azon ponthoz, melyen
a szigorú logikai s az aesthetikai követelmények, az irály szabatossága és szép
sége érdekében, ki lesznek egyenlítve, s így a folytonos tétovának a különböző
formák rendetlen összehányásának óhajtott vége fog szakadni.
Ezen okokból a Sámuel-díj 15 aranyban Hunfalvy Pál idézett értekezésének
ítéltetett oda.
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II.
Az 1859-ki nyelvészeti értekezések száma még- gazdagabb, s azok öszvesége
nem kevesebb méltatást érdemel. Közölök ugyanazon bírálók egyértelmű Ítélete
szerint :
Czuczor Gergelyé: A mássalhangzókról általán. (M. Akad. Értesítő VIII. füzet).
nem csak ez évfolyami társai közt első rangú, hanem összes nyelvészeti irodal
munknak egyik fő értékű kincse ; mint a melyben szerző nyelvünk mássalhang
zóinak szószervi s egyéb viszonybeli osztályozásában, a szóelemzés általános elvei
nek s a gyökszók nemződési módjainak kijelelésében, a magyar tőelemek kimu
tatásában s tudományos rendszerezésében, homonymáink elkülönzésében, szóval
összes gyökkincsünk rendszere kiállításában sokrészt valóságos felfedezői sze
rencsével járt el.
A miért is az 1859-ki Sámuel-díj 15 aranyban Czuczor Gergely idézett ér
tekezésének Ítéltetett oda.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia X X II. nagygyűlésében, octob. 8-kán 1860.
Toldy Ferencz. m. k.
titoknok.
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Vili.

JELENTÉS
AZ 1858-ban KIHIRDETETT VITÉZ-FÉLE SZÉPTUDOMÁNYI JUTALOMTÉTEL
MIBENLÉTÉRŐL.

A nyelv- és széptudományi osztály 1858-ban a következő jutalomkérdést
hirdette ki 40 arany jutalom mellett a Vitéz-alapítványból : „Kívántatik a magyar
eposi költészet főbb formáinak történeti és szépészeti méltatása, különösb tekintettel
Zrínyi, Gyöngyösi, Vörösmarty és Arany iskoláikra, s azon befolyásra, melyet reájok
az 6 és újabbkori epos gyakorlottá
Folyó évi martius 31-ig, mint határnapig, egy pályamunka sem érkezvén,
a nyelv és szép tudományi osztály a feladat fontosságánál fogva 80 arany jutalom
mellett ugyanazon Vitéz-alapból újra kitűzi azt, mint ez a „Jutalomtételeku hirde
tésében közzé is tétetik.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia XXII. nagygyűlésében, octób. 8. 1860.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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IX.

J ELENTES
A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÁLTAL 1858-ban KIHIRDETETT
PÁLYÁZATRÓL.

A történettudományi osztálynak 1858-ban száz arany jutalom mellett kihir
detett e feladatára: „Adassék vázlata a magyar nemzet míveltségi állásának az
első fejedelmek korszakában ; jeleltessenek ki a kapcsok, melyek őseinket fokról fokra,
közelebb hozták a keresztyénséghez ; s terjesztessék elő a kéresztyénség behozatala mind
történelmi momentumaira, mind államalapítási első következményeire nézveu három
pályairat érkezett, melyek között annak, melynek jelszava: Perdius et pernox
patrum memorias revolve, scrutare gentis tuae cunabula, res gestas et annalium
monumenta observa : turpe enim est in patria sua peregrinum esse. Cassiodor.
ítéltetett oda az elsőség, s így a jutalom. Mert bár az hibás nézetektől és adatok
tól nem ment. s számos polémiái kitérésekkel van terhelve, melyek nem tartoznak
sziikségkép a kérdés lényegéhez ; de a bírálók többségének véleménye szerint a
kérdést helyesen fogva fel, a szorgalmasan tanulmányozott kútfői készletet annak
megfejtésére jól használja, s fejtegetéseiben történetírói hivatást tanúsít.
A felbontott jeligés levél szerint a szerző
Frankel Vilmos,
Esztergám főegyházmegyei növende'kpap a pesti központi papnöveldében.

Költ Pesten, a, M. Tud. Akadémia XXII. nagygyűlésében, octób. 8. 1860.
Toldy Fermez, m. k. titoknok.
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X.
JELENTÉS
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÁLTAL 1858-ban KIHIRDETETT
PÁLYÁZATRÓL.

A természettudományi osztálynak 1858-ban száz arany jutalom mellett ki
hirdetett e feladatára: „Adassék a Balatonnak leírása fold- és természettani, úgy
természetrajzi tekintetben ; és fejtessék ki azon befolyás, mely a Balaton vizszinének
szándéklott lejebb szállításától egészség- és természettani, úgy egyéb tekintetekben is
várható az állam- és közgazdászaira ; végre állíttassanak pontos és számokra vissza
vitt adatok alapján egymással szembe annak jó és rossz következései ; folyó évi martius 31-ig mint határnapig egy munka sem küldetett be.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia XXII. nagygyűlésében, octóber 8. 1860.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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XI.

JELENTÉS
A HÖLGYEK DÍJA MELLETT 1859-ben KIHIRDETETT NÖVÉNYTANI
PÁLYÁZATRÓL.

Az akadémiának 1859-ben 300 frt. díj mellett a Hölgyek alapítványából
kihirdetett azon jutalomtételére, mely szerint a Füvészet Alapvonalait előterjesztő
népszerű kézikönyv kivántatott; f. évi június 30-ig mint határnapig, -— egy
pályamunka érkezett ily jelmondattal : „Légy testben szívben lélekben erős; ki
önmagán győz, az valódi hős: a birálók egyező Ítélete szerint, mely azonban egy
rövid, száraz és hiányos fűvészeti terminológiára s egy csomó bel- és külföldi
növény leírására szorítkozva, a növénytan legérdekesb, legfontosb és legéletbe
vágóbb részein, ú. m. a növényélettan, a növénygeographia stb. teljes mellőzésé
vel, magát a rendszerismét még a Linné rendszere szerint sem adja eléggé vilá
gosan, s az ily „alapvonalok “-ba nem is tartozó növényieirásai számára egy
hibás és minden esetre felesleges rendszert módosít magának : a czélnak távolról
sem felel meg.
A miért is a jutalom e munkának oda nem Ítéltethetvén, az újra kitíízetik,
mint a „Jutalomtételekw hirdetéséből látható.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia XXII. nagygyűlésében octóber 8. 1860.
Toldy Ferenes , ni. k. titoknok.

AZ AKADÉMIAI PÁLYÁZATOKBÓL.

85

XII.
JELENTÉS
A HÖLGYEK DÍJA MELLETT 1859-ben KIHIRD ETETT TERMÉSZETTANI
PÁLYÁZATRÓL.

Az akadémia által, 1859-ben 300 frt díj mellett a Hölgyek alapítványából
kihirdetett, azon jutalomtételre, mely szerint egy Közönséges Természettan kézi
könyve kivántatott, különös tekintettel az általános, természettani törvényekre, s a
testek tulajdonságaira ; f. évi június 30-ig mint határnapig öt pályamunka érke
zett, mik közöl a birálók egyező véleménye szerint az, melynek jeligéje : „Ha
észtörvényeink nem volnának meg a természetben, hiába akamók ráfogni ; ha
meg a természet törvényei nem volnának meg eszünkben, nem bírnók felfogni/
a tárgyak czélszerü kiválasztása, helyes berendezése, alapos és világos előadása
által, némely apróbb könnyen megigazítható tévedések daczára, versenytársai
felett előnyösen kitűnik, s azért nyomtatásra égi jutalomra teljesen méltónak
ítéltetett.
A felbontott jeligés levél szerint szerzője
Greguss Gyula,
ev. gymnásiumi tanár Pesten.

Költ Pesten, a M. Tud, Akadémia XXII. nagygyűlésében, oct. 8-kân Î860.
Toldy F erm ez, m. k. titoknok.
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XIII.

JELENTÉS
A HÖLGYEK DÍJA MELLETT 1859-ben KIHIRDETETT NEMZETGAZDASÁGI

PÁLYÁZATRÓL.

Az akadémia által, 1859-ben 300 frt. díj mellett a hölgyek alapítványából
kihirdetett azon jutalomtételre, mely szerint Népszerű Nemzetgazdaságtan kivántatott, f. évi június 30-ig, mint határnapig, három pályamunka érkezett, melyek
közöl az ily jeligéjű : Salus reipublicae suprema lex esto, a birálók egyezd itélete
szerint a legsikerültebb, mint a mely a nemzetgazdászat alapelveit és tanait he
lyesen, világosan, jó rendben és meglehetős teljességgel adja elő.
Ennek Ítéltetvén tehát a jutalom, a jeligés levél felbontatott, mely szerző
jének
K a r v a s y Ágos t ont ,
pesti egyetemi tanárt

vallotta.
Költ Pesten, a M. Tudom• Akadémia XXII. nagygyűlésébeni, oct. 8-kán 1860.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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XIV.
JELENTÉS
A HÖLGYEK DÍJA MELLETT 1859-ben KIHIRDETETT IRODALOM TÖRTÉNETI
PÁLYÁZATRÓL.

Az akadémiának 1859-ben 300 írt. díj mellett a hölgyek alapítványából
kihirdetett azon jutalomtételére, mely szerint a Római Irodalom Történetének ké
zikönyve kivántatott, f. évi június 30-káig mint határnapig két pályamunka érke
zett, melyek egyike sem felel meg a bírálók végítélete szerint a czélnak. Az
egyiknek szerzője t. i., melynek jeligéje : „Az ó classica literatura irodalmunkban
eddigelő fontos érdeke mellett is legelhagyatottabb volt. Szvorényi,“ félreértve e
jutalomintézet azon pontját, mely megengedi, hogy a pályázó valamely külföldi
jeles munkát vehessen alapúi, nem utándolgozatot adott, hanem fordítást, még
pedig nem is valamely népszerű, azaz a mívelt osztályok szükségeihez és előz
ményeihez alkalmazott munka fordítását, hanem inkább egy szorosan szakfér
fiaknak szánt, sokféle előkészületet feltevő műnek csonkított áttételét, a nélkül
hogy az így támadt hézagokat pótlaná, mi által a különben jeles munka becsét
leszállította, és sok helyt szóhoz tapadó és hibás fordítás által homályossá |is tet
te. A másik pályamű viszont, melynek jeligéje : „A történelem felnyitja a múltat,
hogy meglássuk benne a jelenti népszerűén van ugyan tartva, de inkább a ró
mai írók, semmint a római irodalomnak s az ő egyes ágainak, mint összefüggő
szellemi egészeknek, adja történetét; az egyes írók tárgyalásában különböző szer
zőket követ, a honnan az egységes felfogás hiánya, a sokszor ingatag, a tárgy
közvetetten ismerete fogyatkozását eláruló ítélet, de számos hamis adat, s meggyő
zött álláspontok is. Az előadás egyenetlen, köznapi, szabatlan, literatúrája hiányos.
Ezek szerint egyiknek sem Ítéltethetvén a jutalom, a feladat újra kihirdettetik.
Költ Pesten, a, M. Tud. Akadémia. X X f i nagygyűlésében, octób. 8. 1860.
Toldy Revenez, rn. k. titoknok.
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XV.
JELENTÉS
AZ

1854— 1859-ig M EGJELENT TÖRVÉNY- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI MAGYAR
MUNKÁK LEGJOBBIKA MEGJUTALMAZTATÁSÁRÓL.

Habár a fenforgó évkörben több dicséretre méltó, hasznos munka tűnt fel e
tudományágon; mindazáltal azok részint a szorosan vett törvénycommentárok
sorába tartoznak, részint kisebb terjedelműek, részint végre tisztán gyakorlati
irányúak lévén, a tudomány magasabb igényeinek nem felelnek meg, s így a tu
dományt előbbre nem vitték : miért is az Akadémia ezen évkörre a nagyjutalmat
ki nem adhatta.
A Marczibányi-jutalomra, ötven aranyban, a következő munka ítéltetett mél
tónak :
Az ösiség és egyéb birtokviszonyokat rendező nyíltparancs ismertetése és magyarázata,.
Irta Tóth Lörincz. Második átdolgozott kiadás, Pest, 1854.
melyben az ősiség és azzal összefüggő tárgyak, tehát a magyar magánjog lénye
ges és legfontosabb tanai világosan és szabatosan előadatnak, az arra vonatkozó
újabb intézkedések alaposan magyaráztatnak, s így e munka nem csak valódi
köz-szükséget pótolt, hanem maradandó tudományos becscsel is bírván, kitűnő
figyelemre méltónak tűnik fel.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia XXII. nagygyűlésében, octób. 8. 1860.
Toldy F ér emez, m. k. titoknok.
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XVI.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JUTALOM TÉTELEI 1860-ban.

I. A nyelv- és széptudományi osztályból.
1.
Másodszor :

Kívántatik a magyar eposi költészet főbb formáinak történeti és szépészeti
méltatása, különösb tekintettel Zrínyi, Gyöngyösi, Vörösmarty és Arany isko
láikra, s azon befolyásra, melyet reájok az ó és újabb-kori epos gyakorlott.
Jutalma V i t é z alapítványából n y o l c z v a n darab arany.
Határnap martius 31. 1862.

2.
Másodszor :

Kívántatik : A Római Irodalom Történetének kézikönyve, a mívelt osztályok
számára. Kiterjedése mintegy 15 közép nyolczadrét ív.
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z ft.
Határnap martius 31. 1862.
3.

A gr. T e l e k i Jézsef-féle drámai jutalomért 1861-ben vígjátékok pályáz
nak. — A verses forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason- vagy közelhasonbecsű társak felett.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap dec. 31. 1861. — Ajutalom martius 19. 1862. adatik ki.
A jutalmat nyerő mü a nemzeti színház sajátjává leszen.
4.

A gr. K a r á c s o n y i - f é l e drámai jutalomért 1861-ben komoly drámai mü
vek versenyeznek, a hová nem csak szomorújátékok, hanem más nemű, ú. m. tör
téneti, regényes, polgári színművek, drámai erkölcsrajzok stb. is számiáltatnak.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap dec. 31. 1861. — Ajutalom martius 31. 1862. adatik ki.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.
M. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
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5.
Kívántatik egy, a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vett
tárgynak költői elbeszéllêssê feldolgozása.
Jutalma az ifj. gr. Nádasdy Ferencz úr által néhai gr. N á d a s d y T a m á s nevére tett
a>iapítványból s z á z darab arany.
Határnap május utolsó vasárnapja 1863.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.

II. A természettudományi osztályból.
6.
Másodszor :

Kívántatik a Füvészet Alapvonalait tartalmazó kézikönyv, a mívelt osztályok
szükségeihez alkalmazva. — Kiterjedése 10— 15 közép nyolczadrét ív.
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z ft.
Határnap martius 31. 1862.

Már kihirdetett és függőben levő jntalom tételek.
/. A nyelv- és széptudományi osztályból.
7.

Kívántatik a magyar nyelvújítás története és bírálata, a magyar irodalom
kezdetétől az újítási harczig. Figyelembe veendők tehát az irodalomi szóképzés
első kísérletei a régi bibliafordításban s a többi középkori emlékekben ; továbbá
a XVI. és XVII. századbeli igyekvések, különösen egy hittudományi, bölcsészeti
és jogi műnyelv megalkotásában ; végre a XVIII. század abbeli élénk mozgal
mai, s a kérdés állása, midőn Kazinczy Ferencz a nyelv- átalakító küzdelmeket
megindította.
Jutalma a M a rc z ib á n y i-a la p ítv á n y b ó l n y o l c z v a n darab arany.
Határnap martius 31. 1861.

8.

Kútfői nyomozások alapján adassanak elő azon hazai és külföldi tudományos
intézetek, melyekben a magyarok az Árpádkorszak alatt tanultak.
Jutalma a G o r o v e-alapítványból h a r m i n c z darab arany.
Határnap martius 31. 1861.
9.

A gr. T e l e k i J ó z s e í - f é l e drámai jutalomért 1860-ban szomorújátékok
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pályáznak. — A verses forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason-vagy közelhasonhecstí társak felett.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap dec. 31. 1860. — Ajutalom martius 19. 1861. adatik ki.
A jutalmat nyerő mü a nemzeti színház sajátjává leszen.

10.

A gr. K a r á c s o n y i - f é l e drámai jutalomért 1860-ban vígjátékok pályáz
nak. — A verses forma előnyéül fog tekintetni a műnek, hason- vagy közelhasonbecsű társak felett.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap dec. 31. 1860. — A jutalom martius 31. 1861. adatik ki.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.

11.

A gr. N á d a s d y T a m á s - f é l e jutalomért költői beszélyek pályáznak, me
lyek tárgya a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vétetett.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap május utolsó vasárnapja 1861.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.

12.

Kivántatik M. Annaeus Lucanus Pharsáliájának tartalom- és alakhű for
dítása.
Jutalma egy n é v t e l e n h a z a f i ajánlatából s z á z darab arany, melyhez ez öszvég
nék a jutalom odaítéléséig gyűlő kamatai is hozzácsatoltatnak.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.

II. A történelmi osztályból.
13.

Kivántatik Görögország Története Nagy Sándorig, tudományos kézikönyvül
a mívelt osztályok szükségeihez alkalmazva. Az irodalomtörténet külön jutalom
tárgya lévén majd, e helyt mellőzendő. — Kiterjedése mintegy 16, közép-nyolczadrét ív.
14.

Kivántatik az Újabb nevezetes Utazók története, különös tekintettel a világ
és az éjszaki sark körüli utazásokra, legalább 15 íven.
Jutalma mindegyiknek külön h á r o m s z á z ft a H ö 1g yTe k alapítványából.
Határnap június 30-ka 1861.
A munkák az akadémia tulajdonai maradnak.
12*

92

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JUTALOMTETELEI.

15.

Kívántatik Széchenyi Pál kalocsai érsek életrajza, kútfőkből dolgozva.
Jutalma Ú j v á r y M i h á l y úr ajánlatából h ú s z darab arany.
Határnap martius 31. 1861.
A jutalmat nyerő mü a szerző tulajdona marad.

III. A mathematikai osztályból.
16.

Miután a kisebb városi magyar ajkú építő, és más az építészet körében mű
ködő mesterek egy oly kézikönyv hiányát igen sajnosán érzik, melyből a szakmájokba eső tervezetek és számítások czélszeru és hibátlan elkészítésére útmuta
tást meríthetnének, úgy hogy a gyakori tökéletlen s mindamellett költséges épít
kezések oka nagyobb részint ezen nélkülözésben keresendő ; annyival is inkább
minthogy hazánkban ezelőtt a kézműves osztály kiművelésére — nehány rajz
iskolák kivételével — szakintézetek nem léteztek, a reáltanodák az újabb kor
teremtményei lévén : ezen hiány pótlására kívántatik egy Polgári Epítészettan,
mely népszerűén, tiszta magyarsággal, szükség esetében az idegen műszók mel
léklésével, tárgyalja az építészet elveit, tartósság, czélszerűség és szépség tekin
tetéből; kiterjeszkedik a szerkezeteknek a részletekig menő értelmezésére, s az
előadást mindenütt a gyakorlati életből vett rajzokkal támogatja ; továbbá útmu
tatást ád az építkezési tervek, előméretek, költségvetések készítésére, úgy hogy
ezen mii minden építkezés körül foglalkozó mesterembereknek vezérfonalul szolgáljon.
A pályamű szerkesztésében mindenütt a középosztályú építkezések igényei
tartandók szem előtt, kizárván a monumentális tervezeteket.
Azon egyének érdekében, kiknek használatára ezen mű különösen szánva
van, szükségesnek látszik bevezetésül:
1) Egy rövid útmutatás az építészet körébe vágó számtani műtételek vég
hez vitelére. (Tizedes törtekkeli számvetés, hatványzás, gyökhúzás stb.).
2) Az építészet körébe vágó mértani tételek rövid értelmezése. (A kört, az
idomok térfogatát, a testek köbtartalmát tárgyazó feladatok, stb.).
3) Az építészt érdeklő erőműtani elvek rövid magyarázata, és gépek ismer
tetése. (Szilárdsági és kitartás-képességi feladatok, emelő , teherszállító eszkö
zök stb.).
A pályamű szövegében a többek között következő pontok nem felejtendők :
a) Egy építési anyag-árjegyzék, Pest városa helyszínét vevén fel alapúi.
b) A különféle mesteremberek, napszámok, s igás állatok munkaképessége
folytonos kitartással.
c) Tűzbiztos építkezések.
d) Építési jog, és rendőri szabályok.
e) Becslési eljárás, példákkal.
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f) Egy részletes terv és költségvetés, például vevén egy városi egy-emeletes
lakóházat.
g) Egy gazdasági udvar, helyzettervvel, épületekkel, s részletes rajzokkal.
h) Építési szerződések.
i) Élőbeszéd az építészet fontosságáról, mutatótábla, és függelékül építészeti
műszótár, német magyarázattal.
Jutalmúl K o v á c s I s t v á n úr szegedi építőmester s z á z h ú s z darab aranyat tett le
az akadémiánál, mely papirospénzre felváltva, a pesti takarékpénztárban gyümölcsözik, s a
jutalmazandó szerző e tőkét, azon napig leendő kamataival együtt, a midőn a jutalom meg
ítéltetik, nyeri ki ; azonkívül a jutalomtevő által eszközlendő kiadásból egy tizedrészt példá
nyokban pótjutalmúl ; a kijöveteltől számított tíz év múlva a munka tulajdonjoga is a szerzőre
szállván.
Határnap június 30. 1861.

IV. A természettudományi osztályból.
17.

«

Kivántatik a Fölfedezések Története, különös tekintettel a gőz és villanyos
ság alkalmazására, s a fénydiépirás kifejtésére, mintegy 12— 15 íven.
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z ft.
Határnap június 30-ka 1861.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona marad.
18.

Kivántatik a Csillagászat kézikönyve, a mívelt osztályok szükségeihez alkal
mazva. Kiterjedése 12— 15 ív.
Jutalma, határnapja s a munka tulajdona mint felebb (17.).

P á l y á z á s i szabályok.
1. Minden rendű pályairat a fenkitett határnapokig az akadémia titoknokához küldendő ; azokon túl semminemű ily munka el nem fogadtatván.
2. A pályamű idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen.
3. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes levelen
ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben talán
feljegyzett kikötések, feltételek, vagy a verseny-ügy körűi régtől fogva bevett
szokásos eljárástól netán kívánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek.
4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
5. Ha a jeligés levél felbontása [után kitetszenék, hogy a munka saját keze
írása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
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6. A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az akadémia levéltárában ma
radnak.
7. A 3. 4. 9. 10. szám alatti pályázatoknál a társai közt legjobb műnek a
jutalom mindenkor kijár ; a többinél egyszersmind az absolut becs határoz.
8. A 7. 8. számok alatti feladásokra érkező, és jutalmazandó müvek, tulaj
donai a szerzőknek, a mennyiben azokat egy év alatt közzé kívánják tenni.
9. Mind ezen feladatokra akadémiai tagok is pályázhatnak.
10. A 2. 6. 13. 14. 17. 18. szám alatti, Hölgyek díjai melletti pályázatokra
még különösen is megjegyeztetik, hogy a pályaművek ívszámai csak megközelí
tők, s az írók tájékozására, s nem szorosan kötelező szabályál vannak felemlítve.
Az alapítók akaratához képest azonban okvetetlentíl szükséges, hogy a felvett
tárgyak alaposan, a tudomány állásához, a kor érdekeihez, úgy a magyar mívelt
osztályok szükségei s készületei fokához mérten dolgoztassanak ki, mi ki nem
zárja azt, hogy egyenesen külföldi, angol, franczia, német, a czélnak megfelelő
ily munkák ne vétessenek fel alapúi; de ily esetben a bírálat körűi egybevetés
végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz : megjegyeztetvén egy
szersmind, hogy hasonbecsű eredeti mű még is elsőséget nyer az átdolgozott mű
felett.
Egyébiránt bármely, hacsak formai, szabálynak is elhanyagolása elejti a szer
zőt a jutalomtól.
Költ Pesten, oct. 9. 1860.
Toldy Féremez, s. k. titoknok.
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XVII.
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE.
A XIX. ÜNNEPÉLYES KÖZÜLÉS MÁSOD NAPJÁN
1860. octóber 13-kán mondotta

B. EÖTVÖS JÓZSEF,

alelnök.

Ha a népek életében nincsen fontosabb pillanat azoknál, midón közös érze
lemtől áthatva nemzeti egységök tiszta öntudatára emelkednek: akkor, tisztelt
gyülekezet, a férfiúnak halála, kinek emlékére összegyűltünk, időszakot fog ké
pezni történetünkben.
A veszteség, melyet szenvedénk, a csapásnak váratlansága, a mód, melylyel
az történt, egyenlő fájdalommal tölté a nép minden osztályait, s az ország meszsze határai között nincsen vidék, a különböző népfajok s vallásfelekezetek között,
melyeket az isteni gondviselés e földön egy nemzetté egyesített, nincs oly töre
dék, mely e közérzületben részt nem vett volna ; mintha a kegyes istenség e fér
fiú nagy érdemeinek azt adta volna jutalmúl, hogy azon egyetértés, melynek esz
közléséért munkás életén át fáradott, sírja fölött létesüljön, s ő azt örökségül
hagyhassa nemzetének.
Soha fejedelem, hatalmának tetőpontján, soha államférfi népszerűsége verő
fényében nem szállt sírjába, kinek ravatalát több s általánosabb tisztelet környezé; s az idegen, ki e napokban hazánkba jő, s a hatásnak tanúja lehet, melyet Szé
chenyi halála okozott, bizonyosan azon meggyőződéssel tért volna vissza övéi
közé, hogy azon férfiú, kiért egy egész nemzet, tíz évvel miután a közélet pályá
járól lelépett, gyászt ölt, nagy s felejthetetlen érdemeket szerzett magának e nem
zet iránt.
Mennyivel erősebb ezen meggyőződés bennünk, kik életének tanúi valánk, s
kik, ha a múltba visszanézünk, vagy hazánk jelen helyzetét tekintjük, minden
ben, mi ott szép vala s mi itt legalább megnyugtató, az ő tevékenységének em
lékét találjuk föl.
Ha volt magyar, kiről elmondhatjuk, hogy nem egy vidéknek, hanem hazá
jának, nem egy osztály- vagy pártnak, hanem nemzetének élt
Széchényi az.

96

B. EÖTVÖS JÓZSEF.

S a magyar tud. akadémia bizonyosan soba nem felelt meg inkább a nemzet
köz kivánatának, mint midőn e gyászünnepélyt rendelé, hogy azon tisztelet s
hála, melyet iránta az egész nemzet érez, költészet s szónoklat által méltó kifeje
zést nyerjenek.

A költészetnek magasztosabb tárgya, a szónoklatnak nagyszerűbb föladata
nem lehet; de hol van, ki annak méltóan megfelelni képes legyen?
Mélyen érzem én, tisztelt gyülekezet, a kötelességeket, melyeket az akadé
mia reám ruházott, midőn érdemem fölött megtisztelve, ez alkalommal szónoká
nak választott. Tudom, hogy midőn nem csak az akadémia alkotóját, de a haza
legnagyobb polgárát gyászoljuk, tőlem több kívántatik, mint hogy beszédemben
kizárólag azon érdemeket soroljam el, melyeket a nagy elhunyt intézetünk alapí
tása s hosszú vezetése által magának szerzett; csak ha jellemének s összes mű
ködésének méltó képét állíthatnám föl szebbítés nélkül, de híven, hogy nagy em
léke világosan állva előttünk, önmaga hirdesse dicsőségét, mint Memnon szobra,
melynek csak a nap világító sugara kell, hogy megszólaljon — csak akkor fe
lelnék meg föladásomnak, — de ismétlem, — ki az, ki e gazdag életet, mely
egészben csak a hazának, s melynek minden órája egy-egy a haza fölvirágzására
vezető külön czélnak vala szentelve, egy beszéd szűk korlátái között méltóan
leírni, ki nagyszerű személyiségét kevés vonásokban híven lefesteni képes le
gyen ? vagy ki részrehajlatlan ítéletet merne mondani e férfiú fölött, most, midőn
a könnyek, melyeket sírjánál egy egész nemzet ontott, még alig száradtak föl.
Alakja nagyobb, semhogy ily közelről, való arányaiban föltűnjék ; s a küz
delmek, melyek között élete lefolyt, s melyekben majd oldalánál majd ellenei
közt részt vettünk, újabbak, semhogy azokról mi hozzunk igazságos Ítéletet.
Mi e helyen legfeljebb munkás életének eredményeit sorolhatjuk el, s ítélet
helyett hálánkat fejezhetjük ki ; s én erre fogok szorítkozni előadásomban, egy
szerűen elmondva : mit Széchenyi tett, s annak megbírálását, a mi ő volt, a jö
vőre bízva, mely korunk előitéletei, érdekei s szenvedélyeinek határán kivűl
állva, a küzdelmekről, melyeken mi keresztülmentünk, majdan ki fogja mondani
igazságos ítéletét, s vele együtt ítéletét azon férfiúról, kit míg élt, még ellenei is
a küzdelem legszenvedélyesebb pillanatában a legnagyobb magyarnak nevez
tek, s kinek sírjánál az egész nemzet gyászt azért öltött, mert érezé, hogy a
hely, melyet ő üresen hagyott, e hazában egyes ember által soha betöltetni
nem fog.

Hazánk újabb történetében nincs oly esemény, mely a nemzet kifejlődésére
nagyobb befolyást gyakorolt volna, mint az 1825-ki országgyűlés ; — mert ha
bár azon mozgalom, melynek nemzetiségünk újabb föléledését köszönjük, előbb
vévé kezdetét, s a fő érdem e részben Kazinczyt és kortársait illeti, s habár az
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1791-iki országgyűlésnek alkotmányos reform-mozgalmai örökre nevezetesek
fognak maradni évkönyveinkben: tagadhatatlan mégis, hogy átalakulásunknak
ez első kísérletei a hadizaj között, mely századunk elejét eltölté, csaknem fele
désbe mentek; hogy a nemzetiségi lelkesedés, mely József császár uralkodása
után rövid ideig általánosnak látszott, kevéssel utóbb azon buzgó de szűk körre
vala szorítva ismét, mely nemzeti irodalmunkat mívelé; s hogy csak az 1825-ki
országgyűléssel kezdődik azon időszak, melyen innen alkotmányos s nemzetiségi
törekvéseinkben félbenszakadás többé nem történt, s melyet azért méltán egész
újabb fejlődésünk kiindulási pontjának tekinthetünk.
E fontos, a haza egész jövőjére elhatárzó pillanatban lépett föl Széchenyi
István a közélet pályáján ; s miután az erélyt, mely annak befutására szükséges
vala, csak akkor méltányolhatjuk, ha ismerjük annak akadályait is : szükséges,
hogy mindenek előtt rövid tekintetet vessünk ez időszakra, mely ha csak az
éveket számítjuk, hozzánk oly közel, s ha arra gondolunk, mi azóta történt, tő
lünk mégis már oly távol fekszik.
A XVI. s XVII. század e hazában külső harczok s belső küzdelmek között
folytak le, s ha épen akkor, midőn más népek a tudomány s művészetek meze
jén a legnagyobb haladást tették, nemzetünk, fönmaradásáért küzdve, másoktól
elmaradt: csak hazánk szerencsétlen helyzetét vádolhatjuk, nem őseink hanyag
ságát.
De magyarázva bár oly okokból, melyeket pirulás nélkül bevallhatunk:
mégis tagadhatatlan marad a tény, hogy hazánk e század kezdetén a nyugati civi
li satio köréhez tartozó más országoknál hátrább állt, hátrább nem csak művészet
és tudomány, ipar s mezei gazdaság, közlekedési eszközök s kereskedelem, egy
szóval mindazokban, miktől az országok anyagi jóléte s az egyesek kényelme
függ: hanem, mi ennél fontosabb, hátrább még azon általános műveltségben is,
mely minden haladásnak első föltételét képezi.
Országunk ez állapota, mely azt a kevés idegen előtt, kik e hazát akkor
meglátogaták, majd szánakozás, majd gúny tárgyává teve, nem kerülte ugyan
el egyes mélyebben látó honfiak figyelmét; és a század kezdetén tartott országgyűléseken nem hiányoztak egyes fölszólalások. melyek a nemzetet a létező ba
jokra s azoknak következményeire figyelmeztetők : de a nagy síkon, melylyé
akkor viszonyaink lapúltak, e szózatok viszhang nélkül hangzottak el ; s ha az
ország helyzetében talán soha sem vala kevesebb, mi által a gondolkozó hazafi
magát kielégítve érezhető : bizonyosan alig találunk történetünkben időszakot,
melyben az elégedetlenségnek, a haladás e fő ösztönének, kevesebb jelei mutat
koztak volna, — A nép hallgatva s csaknem öntudatlanúl viselte el megszokott
terhét; a nemesség megelégedéssel s teljes biztosságban élvező jogait, feledve,
hogy azok oly szolgálatok díjáúl adattak, melyeket rég nem teljesített már; s az
élelemszerek bősége, az anyagi jólét, mely ebből következett, s a személyes szaM. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
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badságnak magas foka, melyet nem csak a nemesség, de a népnek minden mű
veltebb osztályai az országban akkor élveztek, eltakarta állapotaink nagy hiá
nyait még azok előtt is, kiknek ellenök panaszt emelni okuk s képességök volt.
Úgy látszott, mintha a magyar nemzet elfáradva, hosszú küzdelmei után
csak pihenni akarna, saz anyagi jólét karjai között mindinkább azön tespedésbe
sülyedne, mely az egyesnél s nemzeteknél a végkép elaggottnak halálát meg
előzi.
Az 1823-ki események bebizonyíták, hogy azok, kik ekként vélekedtek s
eljárásukat arra építették, hibásan számítottak.
Mi József császárnak nemzetiségünk ellen irányzott törekvései után történt,
az történt újra. A nemzet másodszor azoknak köszöné szabadsága megszilárdu
lását, kik őt annak maradványaitól is megfosztani akarták.
A világos, maga a király által az ország rendei előtt bevallott sérelem, mely
az alkotmányon elkövettetett, s azon tapasztalás, hogy a nemzet legfontosabb
jogai, melyektől minden egyéb jogok- s kiváltságoknak megtartása függ, csak
néhány törvényhatóságnak erélyessége, s a fejedelem lelkiismeretessége által
mentettek meg, ki midőn meggyőződött, hogy kormánya a törvény korlátain
túl hágott, az elkövetett hibát nem csak jóvá tévé, hanem bevallá, — feirázta a
nemzetet hosszú nyugalmából, s az új veszély csak a nemzet megtöretlen élet
erejét bizonyítá be.
,
De bármi örvendetes vala a tapasztalás, s bár mennyi tisztelettel hajoljunk
meg azok előtt, kik a nemzetnek e nehéz napokban vezérei voltak, s egyaránt
távúi a szenvedélytől s távúi a gyengeségtől alkotmányunkat nyugodt erélyességgel föntartották : megfoghatjuk az aggodalmat, melylyel mélyebben látó hon
fiak még ezen pillanatban is a jövőbe tekintettek.
Mint 1791-ben, alkotmányunk megszilárdúlt új győzelme után, s az egész
nemzet ismét föllelkesűlt nemzetisége iránt; de épen a hasonlóság, mely a két
mozgalom között létezett, nem juttatá-e eszébe a gondolkozó hazafinak, hogy
azon okok, melyek miatt a rövid ébredés után, mely József uralkodását követte,
új tespedésbe sülyedtíink, mind még most is léteznek?
Mert ha a magyar ismét sajátjának mondhatá alkotmányát, mely az idő
minden viszontagságai között e hazában legalább a szabadság eszméjét tartá
főn, melynek nemzeti egységünket köszönjük, s melynek egyes részei az újabb
küzdelmek alatt ismét bebizonyították szilárdságukat : vájjon el lehete-e feledni,
hogy azon alkotmány, bármi szép és dicső legyen, csak a nemzet egy osztályá
nak tulajdona, s hogy midőn ennek személyes és politikai szabadságát oly rend
kívüli mértékben biztosítja, minőben az Anglia kivételével akkor talán sehol
nem élveztetett : a népre ép oly rendkívüli terheket ró.
Az 1825-ki törvényhozás az alkotmány biztosítására új törvényeket alko
tott; de ha ezen alkotmányt nem egészen félszázad alatt kétszer végveszély fe-
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nyegeté, valóban nem a világos törvényeknek hiánya okozta azt. Nem uj sánczokra, melyekkel elődeink az alkotmányt eléggé ktirűlövezték, hanem védel
mezőkre vala szükségünk; s az 1825-ki országgyűlés, midőn szabadságunk
megtámadtatott erősségeit kijavítá, e hiányon nem segített.
Helyesen jegyezte meg egy híressé vált beszédében Nagy Pál: hogy az
elveszett alkotmányt visszaszerezhetni, de a nemzetiséggel elhal a nemzet is ;
hogy tehát csak ennek föntartása-, szilárdítása- és biztosításában kereshetjük egy
szebb jövőnek zálogát; — de vájjon állt-e ez egyesek hatalmában? s ha az
ország akkori helyzetét tekintjük, ki mondhatá, hogy e czél elérését bizton re
ményű ?
A nemzeti nyelv, mely egy ideig csaknem kizárólag a nép körében élt,
ismét emelkedni kezdett. Egy nemzeti irodalomnak alapjai rakattak le, mely,
mert kevesek által pártoltatott, lassan, de mert csak olyanok által míveltetett,
kiket erre hivatásuk érzete s lelkesedés buzdított, — belső becsére nézve foly
tonosan emelkedett; de vájjon az irodalom egymaga, sőt azon egyes törvények,
melyek által nemzeti nyelvünk a köz élet mezején a deák helyébe állíttaték, biz
tosíthatják-e nemzetiségünket oly viszonyok között, — midőn a míveltség, mely
től az irodalom befolyása függ, s a közéletben való részvét, csak a nemzet egyes
osztályaira vala szorítva?
Kifejlett nemzetiség, mely minden idegen befolyásoknak ellentállani képes
legyen, csak ott létezhetik, hol egészséges nemzeti életet találunk; s ki szólha
tott erről nálunk akkor, midőn honunk főbb nemessége nagy részben a külföl
dön lakva, saját hazájában idegenné vált, s elfeledve még ősei nyelvét is, a
végső köteléket, mely őt a nemzethez lánczolá, szétszakította; midőn ipar s ke
reskedés nem lévén, a magyar középrend csak egyes mesteremberekből állt;
s úgy szólván, senki nem volt, ki magát teljes joggal a haza polgárának nevezheté, mert a kiváltságos osztályok nem részesültek terheiben, s a nép nem ismeré jogait.
Vájjon ily állapotokon egyes, bármi czélszerű törvények, vagy azon lelke
sedés, melylyel a nemzet némely osztályai nyelvünket fölkarolák, segíthettek-e?
— Magyarországnak nagy gyökeres reformra vala szüksége, és ugyan mily
eszközök léteztek annak keresztülvitelére?
A mód, melyen József császár kísérletei, daczára a tolerantiális pátensnek
s e fejedelem népies törekvéseinek, az egész országban fogadtattak, bebizonyítá,
hogy vannak dolgok, melyekről e nép soha nem mond le, még a vallásszabad
ság s polgári egyenlőség kedvéért sem. Az 1823-ki események meggyőztek ar
ról mindenkit, hogy, ha az ország állapotának változnia kell, ez csak az ország
törvényhozása által történhetik ; de ki remélhette egy gyökeres átalakulásnak
keresztülvitelét oly törvényhozástól, mely kizárólag a kiváltságos osztályok
képviselőiből állva, érdekei által a létező állapotokhoz lekötve érezé magát ?
13 *
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Haladni a civilisatio ösvényén, azon jogfogalmak szerint módosítva alkot*
Hiányunkat, melyek Európaszerte elfogadtattak, —- a nélkül, Hogy ez által al
kotmányos létünk s nemzetiségünk veszélyeztessék ;
Szilárdul ragaszkodni alkotmányunk formáihoz s nemzeti sajátságainkhoz,
a nélkül, hogy ez által haladásunkban akadályoztassunk;
Kivíni a XVIII. század eszméit oly törvényhozás segedelmével, mely közép
kori szerkezetét megtartá ; *— a jogegyenlőséget a kiváltságos osztályok által :
Ez volt a föladás. S valóban, nem bámulhatja senki, ha az csaknem min
denki által megoldhatatlannak tartatott, s még a hazának leghívebb fiai is, két
ségbeesve a jövő fölött, emlékeikben keresték vigasztalásukat, féltékenyen őrizve
minden követ, mely a régi épületből megmaradt, hogy e nemzet dicsőbb nap
jainak legalább romjai tartassanak főn ; hisz a teendőknek tömege oly nagy, az
eszközök, melyek annak, ki hazai állapotaink átalakítását magának czélúl ki
tűzné, rendelkezésére álltak, oly csekélyek, az akadályok látszólag oly legyozhetetlenek valának, hogy a legbátrabb is elveszté bizodalmát.
Egy volt, ki azt nem vesztette el, ki a haza jövőjén nem kétkedett : Szé
chenyi István.
Senki nem ismerte nálánál jobban azon hiányokat, melyek e hon anyagi
s szellemi míveltségében szintúgy mint alkotmányunkban léteztek; senki nem
fájlalta azokat így.
Vegyük kezünkbe számos munkáinak bármelyikét, s ott fogjuk találni a
vallomást : hogy mindenben hátra vagyunk; s a keserűség*, melylyel azt ki
mondja, eléggé bizonyítja az érzést, melylyel szíve telve volt; ő teljes mérték
ben méltányolta azon nehézségeket, melyekkel a reformnak küzdenie kell ; hisz
föllépésének módja, az eszközök, melyekkel élt, s a fontosság, melyet egész éle
tén át a modornak tulajdonított, eléggé bizonyítják ezt : de mindez nem ingatliatá meg a bizodalmát, melylyel e haza jövőjére tekintett.
Mert ha igaz is, hogy a haza anyagi kifejlésében Európa többi országainál
hátrább áll, ha csatornái nincsenek, nincsenek útai, s a mezei gazdaság azon
állapotban pang, melyben azt a középkor gyakorolta: nem áldotta-e meg Isten
az országot minden adományaival ?
Hol van a sík, mely alföldünknél termékenyebb? hol a bérezek, melyek az
ásványvilág minden kincseiben Kárpátainknál gazdagabbak? hol a folyók,
melyek a közlekedés dicsőbb eszközei lehetnének azoknál, mik szabályozatlan
árjaikkal most téreinket elöntik ?
És ha e nép a míveltség alantabb fokán áll, ha osztályait nagy válaszfalak
különítik el egymástól, s e nemzet, mely a harcz mezején egykor dicsőséget
aratott, a békés ipar s a tudományok körében nevet nem szerzett magának: nem
ugyanazon nép-e ez, mely e hazát szerzé s föntartotta? mely századokig küz
dött a legszentebb ügyért, s miután legyőzetett, ellenének rabja lett, de szolgája
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soha : — mely daczára azon válaszfalaknak miket a törvény közötte fölállított,
nemzeti egységének érzetét mindeddig nem vesztette el ; mely nádfedelek alatt
lakik, durva köntösben jár, s az élet kényelmeit nem ismeri, de nélkülözései kö
zött emelt fővel tekint körül, mert tudja, hogy ha semmi egyebe nem lenne —
hazája van, — egy egész ország, melyért halni kész ; és mely századokig élhe
tett oly alkotmány alatt, mely a nemesnek mindent engedett s a jobbágyot
csaknem oltalom nélkül hagyá, a nélkül, hogy amaz zsarnokká válnék vagy ez
emberi méltóságáról megfeledkezett volna, mert Isten úgy rendelé, hogy e nép
sem zsarnok sem szolga, hanem szabad legyen.
Hisz e földnek csak munka, a nemzetnek csak akarat kell, hogy felvirúljanak, s alkotmányunk által, bármik annak hiányai, saját kezünkbe van adva
sorsunk, — miért kételkednénk ?
Az nem lehet, hogy e hon, melyet Isten a természet minden adományaival
megáldott, örökké parlagon heverjen, hogy e nemzet, mely egykor az első he
lyek egyikét foglalta el, s mely annyi viszontagság után nem vesztett egyet
sem férfias erényei közöl, most az utolsók egyike legyen.
Régi dicsőségünk napjai letűntek.
A nemzet rég nem adta életének jelét, s hazánkban körültekintve, hi
deg s érzéketlen minden, csak romjai szólnak, s már a világ halottnak hirdeti az
egykor virágozó!
De nézzétek közelebbről ; nincsenek sehol a rothadásnak jelei ,*hol az ide
gen érzéketlenségében változást nem lát, ott e honnak gyermekei újra érzik a
meleg lehelletet.
Kiért keseregtünk -— a hon csak tetszhalott volt, — hitünk fogja megmen
teni életét, s ő föl fog támadni előbbi szépségében s hatalmában.
M a g y a r o r s z á g n e m vol t , h a n e m lesz.
Harmincz éve múlt, hogy Széchenyi „H i t e l é b e n “ ezeket elmondá; s mi,
kik föllépésének tanúi valánk, nagy időkön mentünk keresztül, melyek többet
adtak s többet vettek el tőlünk, mint mit egy rövid emberi élet alatt elérni vagy
elveszteni lehetségesnek gondoltunk ; de vájjon most is, annyi év után, ki nem
emlékszik a hatásra, melyet e szavak előidéztek? Sokan közölünk még félig
gyermekek valánk, s mi egészen új színben tűnt föl előttünk az élet, melynek
küszöbén állva, dicső pálya nyílt előttünk; és lelkesedésünket megosztá a férfiú,
ki egyszerre tért látott maga előtt, melyre tevékenységét fordíthatá; s megosz
totta maga az agg, ki életének határához érve, most legalább egy nagy reménynyei szállhatott sírjába.
Valóban, ha e férfiúnak összes érdeme csak az lenne is, hogy nekünk e re
ményt adá ; ha működésének minden nyoma eltűnt volna, s csak ezen napoknak
emléke maradna főn : — ő megérdemelné, hogy a hon mint a római senatus a
consulnak Cannae után, háláját mondja ki, mert kétségbe nem esett hazája
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fölött, s mi valamennyien gyászt öltstink érte, ki ifjúságunknak, ki egész éle
tünknek jóltevője volt, mert legszebb pillanatait neki köszönjük, s neki köszön
jük mindazon jótékony hatást, melyet honfiúi lelkesedésre ébresztve jellemünkre
gyakorolt.
De csak pályája kezdetén állunk még, s a szózat, melyre százezrek szíve
új reményben feldobogott, csak azon ígéret vala : hogy e szebb jövőnek, melyet
hirdetett, fogja szentelni egész életét.
Ritka embert nevezhetünk, ki, midéin a köz életbe lépett, ennyi reményeket
gerjesztett, s talán senkit, ki ezen reményeket oly tökéletesen teljesíté; de mi
előtt e dicső' pályára követjük, s tevékenységének egyes ágait s összes eredmé
nyét bármi röviden fölemlítjük, legyen szabad egy általános észrevételt előrebocsátanom, mely, valamint egyes lépéseinek úgy egész működésének nemcsak
méltánylására, de megértésére szükséges.
Nem az elmének tehetségei, hanem a kedély hatalma az, mi minden való
nagyságnak alapját képezi; s az emberi nem története tanúságot tesz, hogy
soha nagy befolyást senki még nem gyakorolt a világon, ki önmaga egy nagy
eszme vagy érzelem befolyása alatt nem állt. s midőn kortársait elragadá, ön
maga elragadva nem érezte magát. Ezt látjuk Széchenyinél is ; s habár a hideg
megfontoló észnek nálánál nagyobb magasztalója nem volt, és senki sem szólalt
föl élesebb gúnynyal azok ellen, kik köz dolgokban szívok gerjedelmét követik :
mégis talán soha nem volt férfiú, ki a köz élet pályáján megőszűlve, első föllé
pésétől élete végéig oly egészen érzelmeinek hatalma alatt állt volna, mint
épen ő.
Igen, Széchenyi a szívnek embere volt, a szó legszebb, legnemesebb értel
mében.
Midőn fiatal korában körültekintve, a hazának állapotát látá, s látta a kö
zönyösséget, melylyel a többség, — s a lemondó kétségbeesést, melylyel e hon
jobbjai ezen állapotot tűrték, mert megváltoztatására sehonnan kilátás nem
nyílt, s a messze láthatáron nem látszott még egy felleg sem, mely vészt hozva
e tespedésnek véget vethetett; s ő egymaga lépett föl, h o g y h a má s s e n k i
nem, ö v e s s e m e g n e m z e t ü n k e g y k o r i n a g y s á g á n a k a l a p j á t ,
v a g y h og y l e g a l á b b ezen c z é l n a k szent elj e v é g l e h e l l e t é i g
é l e t é t : akkor nem hideg számítás sugallta neki ez eltökélést ; -------s nem a
mindent megfontoló ész vala az, mi neki, miután e pályán föllépett, erőt adott,
hogy vissza ne ijedjen a mindig növekedő nehézségek s ellenzőinek száma
előtt.
Szívének meleg gerjedelme, egy efős ellenállhatatlan érzés vezette a pályára,
ez tartá főn, ez serkenté mindig új tevékenységre még akkor is, midőn nem tá
mogatva a közvéleménytől, elhagyatva azoktól, kikhez legközelebb állt, a köz
szeretet virágkoszorúja helyett még csak a nyilvános élet töviskoronáját viselte;
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— s ki Széchenyi jellemének ezen oldalát nem ismeri, az öt igazságosan meg
ítélni nem képes.
Megtörhetetlen erélyének s egyes gyöugeségeinek— miktől őt fölmentenünk
nem lehet — forrása ebben fekszik.
Hazájának határtalan szeretete vala az, mi a bátor férfiút, ki ha csak sze
mélyes veszélyekről vala szó, a legkisebb sértésért a halállal szembe szállt, a
köz dolgokban néha a túlságig óvatossá, sőt mint ellenei mondák, félénkké tévé;
ez az, mi őt néha igazságtalanságra ragadta, s arra b írta , hogy szenvedélyes
szónoklatának egész hatalmát, keserű gúnyt s túlzó vádak fegyverét használja
olyanok ellenében is, kiknek jó szándékát kétségbe nem voná, sőt kiket, mint
gróf Dessewífy Józsefet, mélyen tisztelt, de kikben a közjónak habár akaratlan
elleneit látta.
Es ez volt alapja egyszersmind azon rendkivűli befolyásnak is, melyet e
férfiú mindvégig nemzetére gyakorolt.
A történetben kevés példát találunk, hogy valaki népszerűségét annak kö
szönte, mert honfitársait szüntelen hátramaradásukra, hibáikra s gyengeségükre
figyelmeztette. Főkép oly nemzetnél mint a magyar, melyet ellenségei hiúság
gal vádolnak, s melyről legalább azt mondhatjuk : hogy saját becsének teljes
öntudatában él, kettősen föltűnő tünemény ez; s mégis csak a „ H i t e l “-t kell
kezünkbe vennünk, hogy meggyőződjünk, miként Széchenyi népszerűségét így
szerzé meg. Nem volt senki, ki a legélesebb gúny fegyvereit többször használta
oly szokások s intézmények ellenében, melyekhez a nemzet mint őseinek hagyo
mányához ragaszkodott; nem volt senki, ki azon irányt, melyet a közvélemény
követett, s a férfiakat, kiket az fölkarolt, nyíltabban megtámadta ; és ha mégis
mind ennek daczára Széchenyi népszerűségét 15 évig folyvást növekedni lát
juk, s ha később is, miután népszerűségét már elvesztette, befolyásának nagy
részét még megtartá: e rendkivűli tünemény csak onnan magyarázható, mert,
midőn sokan azt hivék, hogy téved, s a többség általa legforróbb óhajtásaiban
s legkedvesebb embereiben kíméletlenül megtámadva érzé magát, — midőn őt
hol a kormány soraiban, hol az ellenzék padjain látá: sokan nem érték, sokan
rosszallák, sokan ellenezték eljárását, de senki egy perczig nem kétkedett liazafiságán.
Ez azon kapocs, mely közte s a nemzet között mindig létezett. Kevés politi
kai szerepet játszott férfit ismerünk, ki midőn meggyőződése kívánta, pártját oly
könnyen elhagyá, sőt azt oly hevesen megtámadta; talán senki sincs, ki miután
egy ideig az egész nemzet élén állt, később oly egészen elhagyatva találta magat,
mint ő. De elhagyatva mindenkitől, megtámadva eljárása miatt, volt egy, mi e
férfiút, midőn magát egészen elszigeteltnek mondá is, a nemzettel összeköté, s
ez épen azon érzés, mely nemzetünk közös tulajdona; — s ha Széchenyi e hazáért
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többet tett, mint bárki más, ezt annak köszöni, mert tudtuk, hogy senki e hazát
nálánál inkább nem szereti.
Volt idő, melyben sokan, sőt ő maga is a hideg számítás emberének tartá
magát; de e tévedésnek oka abban fekszik, mert kizárólag csak egy érzelemnek
uralma alatt állva, a pillanat benyomásainak s szenvedélyeinek ellentállni tudott;
s miként éltének czélját csak szívével választá: úgy azon eszközökre nézve, me
lyeket használt, csak belátását követé ; egyiránt szenvedélyes, s egyszersmind előre
látó szeretetében, kész föláldozni magát minden pillanatban, s mégis folyvást
figyelemmel irányozva s méregetve lépteit, hogy a kedves tárgy, melyért lelke
sül, veszélynek ne tétessék ki.
S épen egyediségének e kettős, látszólag ellentétben álló oldala, a lángoló
szeretet mellett a hideg számítás, a szenvedély, midőn törekvéseinek fő czélját
veszélyeztetve látá, s mégis e csaknem félénkséggel határos ildomosság, melylyel
haladási terveiben eljárt : ez az, mi jellemének egyik fővonását képezé ; a másik,
mely evvel bizonyos összeköttetésben áll, sőt annak kifolyása: azon könnyűség,
melylyel helyzetét megváltoztatá, s föltételeinek kivitelére majd politikai elleneivel,
majd barátaival kezet fogott a nélkül, hogy valaha működésének fő irányától el
térne, úgy hogy ugyanazon férfiú, kit kortársai, csak a könnyűséget látva, mely
lyel pártját elhagyá, többször apostasiával vádoltak, a jövő kor előtt épen a kö
vetkezetesség miatt fog bámultatni, melylyel hosszú politikai pályáján minden
egyes föltételeihez ragaszkodott, Proteusként mindig változtatva alakját, de csak
hogy azonegy küzdelmet folytassa; s innen van, hogy míg Széchenyi élete, ha
egyes lépéseit követve, azoknak összefüggését magyarázni akarjuk, feloldhatatlan
rejtélyként tűnik föl : midőn azt mint egészt tekintjük, nyitott könyvként fekszik
előttünk, melynek czélja iránt mindenki teljes ismeretet szerezhet magának, s
melynek egész foglalatját kevés szavakkal mondhatjuk el.
Megkísértem ezt.
Ha azon belátás, hogy hazánk csaknem mindenben hátra van, Széchenyit a
nagy föladástól, melyet magának kitűzött, vissza nem ijeszté, ennek okát azon
meggyőződésben találjuk, hogy a magyar nép még ifjú, s hogy valamint Isten e
hazát roppant, eddig parlagon heverő természeti kincsekkel áldotta meg, úgy a
magyar nemzetben oly erők s tehetségek szunnyadnak, melyeknek becsét eddig
senki nem ismeri még.
Kifejteni Istennek ezen nagy adományát mindkét irányban, haladni az
anyagi érdekek mezején, hogy e haza Európa leguiíveltebb országaival a ver
senyt kiállhassa, s haladni főleg szellemi kifejtésünkben, hogy a magyar nemze
tiség benső becse s értéke által nyerje vissza azon állást, melyet egykor harczias
tulajdonai által bírt : ez volt a föladás, melynek megoldásától nézete szerint a
nemzetnek szebb jövője sőt fönmaradása függ, s melyet magának kitűzött.
E két irány közöl a fontosabb, Széchenyi meggyőződése szerint a nemzet
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szellemi kifejlése volt. „A m a g y a r n é p n e k n i n c s c s e k é l y e b b h i v a 
t ás a, m i n t k é p v i s e l n i E u r ó p á b a n á z s i a i b ö l c s ő j é b e n r e j t e z ő ,
e d d i g e l é s e h o l ki n e m f e j l e t t , s e h o l é r e t t s é g r e n e m v i r ú l t s a 
j á t s á g a i t . — Az e m b e r i s é g n e k e g y n e m z e t e t m e g t a r t a n i , s a j á t 
s á g a i t m i n t e r e k l y é t m e g ő r i z n i és s z e p l ő t l e n mi nőség b e n k i f ej
t eni , n e m e s í te ni e r ői t , e r é n y e i t , s í g y e g é s z e n új, e d d i g n e m i s
m e r t a l a k o k b a n k i k é p e z v e , v é g ezé Í j á h o z az e m b e r i s é g föl di
cs ő i t é s é hez v e z e t n i , — ez a f ö l a d a t . — H i v a t á s u n k n e m cse
k é l y e b b , m i n t a v i l á g o t e g y új n e m z e t t e l g a z d a g í t a n i me g. “
így értelmezi ő maga törekvéseinek végczélját, s az óvatosság, melylyel oly re
formok körül eljárt, miknek, csak az ország anyagi kifejlését tekintve, jótékony
hatását kétségbe vonni nem lehetett, de melyek nézete szerint nemzetiségünket,
azaz szellemi kincseink legfőbbikét veszélyeztetik, eléggé bizonyítja, mi szilár
dan ragaszkodott elvéhez, „ h o g y m i n d e n h a l a d á s c s a k a n n y i b a n
ü d v ö s , a m e n n y i b e n s z e l l e m i a l a p o n n y u g s z i k ;“ de miután a
szellemi és anyagi lét válhatatlan kapcsolatban áll valamint az egyes embernél
úgy nemzeteknél, — s miután a lélek hatalma a testnek épségétől függ : e ma
gasabb szellemi föladat csak úgy oldathatik meg, ha anyagi kifejlésünket sem
hanyagoljuk el, s lépéseinket úgy intézzük, hogy sem szellemi érdekeinket
anyagi jólétünknek, sem ezt tisztán eszmék és elvkérdéseknek, nem áldozzuk
föl; s épen a következetesség, melylyel Széchenyi ezen meggyőződéséhez nem
csak elméletben, de egész eljárásában ragaszkodott, e látszó dualismus, mely
miatt egyes lépései néhamegfoghatatlanokká válnak, egyszersmind kulcsa egész
nyilvános életének.
Épen mert ugyanazon férfiú, ki 1825-ben a magyar akadémiát alapítá
meg, szintűkkor lótenyésztésünk emelése mellett buzgólkodott, s mintán 1826-ban
a lóversenynyel összekötött lótenyésztő társulat létesült, ezen intézet emelésének
és gyarapításának szintoly buzgósággal szentelé idejét s fáradságát, melylyel a
tudós társaság alapszabályain dolgozott; épen mert midőn üdvleldéjét tervezé,
hogy a haza nagy halottjainak méltó temetkezési helyök legyen, egyszersmind
azon törte fejét, hogy az általa fölállított nemzeti casino tagjainak mentői több
kényelmet szerezzen; épen az: hogy ugyanazon elme, mely a Duna s Tisza sza
bályozásával foglalkozott, ugyanazon ember, kinek az álló hidat s a gőzhajózást
köszönjük, ugyanakkor a főváros számára sétatért tervezett, s midőn a szabad
föld,a közteherviselés- s az emberiség legszentebb jogaiért küzdött, azon kérdést,
vájjon társalgásunkban az „ Ün “ vagy „ Ke g y e d ^ Jiasználtassék-e, nem tartá
figyelmére érdem ellennek ; hogy egyszerre — látszólag hasonló lelkesedéssel,
de mindig hasonló szorgalommal s kitartással fölkarolt nagyot és kicsinyt, egyes
helyeknek apró érdekeit s az egész haza haladását, az egyes polgárok kényel
meit s nemzetünk jövőjét ; mert semmit, mi e haza határai között egy helynek
M. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
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jólétére befolyt, csekélynek, — semmit mi nemzete emeléséhez vezethetett, ne
héznek nem tartott : ez az, miben nagysága fekszik s mi ő't összes haladásunk
vezetésére képessé tévé.
Harminczöt éve, hogy Széchenyi tevékenységét megkezdé. A magvak, me
lyeket elhintett, csíráztak, a mit ültetett, gyökeret vert, s szétterjesztve ágait
gyümölcsözni kezd: összes törekvéseinek eredményei előttünk fekszenek.
Az akadémiából, melyet alapított, hogy világot terjeszszen a nemzetisé
günket fedő' sötét fölött, a nemzet tudományos s irodalmi tevékenységének gyupontja vált, melynek fénye most már csak onnan jó', mert azon egyes sugara
kat, mik e hon egén mindenfelől föltűnnek, egy pontban egyesíti.
A sors meg nem kímélte a nemzetiséget nehéz csapásoktól, de melyeknek
csak az volt hatásuk, hogy a vas mint aczél kerüljön ki a nehéz próba alól ; s
azon ido helyett, melyró'l Széchenyi szólt, mondván: hogy egykor talán az aka
démia csak ereklye gyanánt fogja őrizni a nyelvet, melyet a magyar egykor
legdrágább kincsének tekintett: eljött a nap, melyben e kincset biztosabb ke
zekben látjuk.
A nemzet magára vállalta annak ó'rzését, szívében s ajkán hordva sajátját,
s reánk csak annyit bízva, hogy mi is e kincsesei éljünk, és támogatva azon
irodalmi s tudományos intézetek egész sora által, melyek az akadémia mintájára
keletkeztek, — a magyar nemzetnek a tudományok körében is azon állást sze
rezzük meg, mely, mint Széchenyi 1842-ben az akadémiához tartott beszédjében
mondá : nemzetiségünket egyedül képes biztosítani.
A lóverseny s lótenyésztő' társulat a gazdasági egyesületet hoztra létre, s
most az ország minden vidékein, csaknem minden megyében hasonló intézetet
találunk, nemzeti iparunk azon ágának emelésén dolgozva, melytő'l az ország
anyagi jóléte mindenek elő'tt függ.
A nemzeti casino mellett az ország különböző' részeiben hasonló társulatok
léteznek, s alig találunk nevezetesebb helyet, mely a kölcsönös eszmecserének
s az által a míveltség terjesztésének ezen hatalmas eszközeit nélkülözné; s
ugyanakkor az anyagi s szellemi érdekeknek minden körében, a társadalmi élet
minden fokozatán új meg új egyletek alakúinak, melyek tevékenységben ver
senyezve, a nemzet általános mívelésének közös munkáján dolgoznak.
S vájjon, ha azon tudományos s irodalmi intézeteket, melyek az akadémia
megalakúlása után e hazában támadtak, mások alapították; ha azon üdvös ha
tás, melyet gazdasági egyleteink földmívelésünkre gyakorolnak, másoknak kö
szönhető', s a tevékenység, melyet egyes társulatok kifejtenek, közvetetlenűl má
soknak érdeme: vájjon közvetve mindezt nem neki közönjük-e?
E hely, hol az általa alapított akadémia nevében azon egyletek s társula
tok képviselőihez szólok, melyek létöket neki vagy legalább azon egyesületi
szellemnek köszönik, melyet e hazában ő' honosított meg; e város, melynek lég-

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE.

107

dicsőbb emlékeit ő tervezte vagy építette föl, s melynek jólétéért s fölvirágzá
sáért ő egymaga többet tett, mint előtte egész nemzedékek, — az egész haza,
fölszólalnak érdemei mellett. — A Duna, melynek szikláit megrepeszté, hogy
az akadályoktól fölszabadított folyó a népek békés közlekedésének útúl szol
gáljon, s a Tisza, melynek árjait erős partok közé szorítá, hogy a pusztítás he
lyett, melyet előbb okoztak, termékenyítve hasítsák át hazánk áldott rónáit:
egyiránt hirdetik dicsőségét.
A gőzhajó, ha színes lobogókkal folyóinkon elhalad, s a gőzmozdony, mi
dőn az általa tervezett pályán villámgyorsasággal elrobog, — reá emlékez
tetnek.
Forduljunk bárhová, tekintsünk bár mit, a mi e hazában 1825-től üdvös
történt: Széchenyi nyomaira találunk. Az ő tevékenységének s e nemzet hala
dásának azonegy története van, — s az idő, melyet előadásommal igénybe ve
hetek, elfogyna, ha mindazt csak elsorolnám is, mit neki köszönünk vagy mire
legalább elhatározó befolyást gyakorolt.
Fordítsuk e helyett figyelmünket azon e g y r e , mi összes tevékenységé
nek fő czélja volt, s ha munkás éltének más eredményei nem is maradtak volna
reánk, egymaga elég lenne arra, hogy Széchenyit e nemzet örök hálájának tár
gyává tegye.
Habár nemzetünk az utolsó harmincz év alatt tagadhatatlan előmenetelt tett,
mégis jelen helyzetünket más európai népek állapotaival összehasonlítva, bár
mennyire fájjon hazafiságunknak, kénytelenek vagyunk bevallani : hogy sem
anyagi sem szellemi tekintetben helyzetünkkel megelégedni nincs okunk, s hogy
a nagyobb jólét, melyet egyesek élveznek, s azon haladás, melyet az irodalom
s tudományok körében tettünk, nem pótolja a veszteségeket, melyeket a közélet
mezején szenvedénk ; és mégis honnan van az, hogy midőn a jelen oly keveset
nyújt, mi vágyainkat kielégítheti, öntudattal tekintünk magunk körűi, és sokkal
több reménynyel fordulunk a jövő felé, mint azok, kik 1825-ben a haladás pá
lyájára lépve, a csalódásokat, melyeken mi keresztűlmenénk, még nem is
merek ?
Szükséges-e, hogy e kérdésre feleljek ?
A kor, melyben életünk szebb része lefolyt, nehéz küzdelmek s keserű ta
pasztalások időszaka volt. Soha a férfias törekvés, melylyel egy nemzedék ha
zája átalakulásán dolgozott, — annyira nem hiusíttatott meg, — soha szebb remé
nyeket keserűbb csalódások nem követtek. Ha a hazában körültekintünk, nincs
hely, mely a szomorú időknek nyomait nem viselné magán, — nincs család,
mely létét földúlva nem érezte, s mi ennél több — maga az alkotmány, mely egy
ezred év vészének daczolt, talpkövében ingattatott meg : — de egy fönmaradt
egyéb törekvéseink romjai fölött, egyet megtartottunk a nagy hajótörésnél
14*
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melynél annyi reményünk elveszett, — egyet, mit tölünk sem egyesek hibái,
sem erőszak, sem az idő viszontagságai többé el nem rabolhatnak
a válaszfalak, melyek e nép egyes osztályait egykor távol tárták egymás
tól, ledőltek.
Az egyenetlenség, mely által minden jog bizonytalanná s minden teher elvi
selhetetlenné vált, — megszűnt.
A bilincsek, melyek az ipar kifejlését akadályozák s az egyes törekvéseit
megfoszták gyümölcsétől, — széttörettek.
A néptöredékek, melyeket viszontagságos múltunk e földön hagyott, e g y
n e m z e t t é olvadtak össze. S ki az, ki ezen eredményt fölcserélné a jólétért, melyet
előbb tán élvezett ? — ki az, ki, ha tőle függne, hogy ezen egész időszak szomorú
emlékeivel együtt múltunkból kitöröltessék, ezt kivánná még azon esetben is, ha
a visszalépés áráúl mindazon alkotmányos jogokat nyerhetné vissza, melyekre
oly büszkék valánk ?
Az idő a nehéz küzdelmek nyomát, melyeken keresztülmentünk, nem tö
rölte el még, s szomszédaink sokat hozhatnak föl, miben még hátrább állunk; —
de a n a g y i g a z s á g t a l a n s á g , mely e hátramaradásnak egykor fő oka s el
leneink szemrehányásainak méltó tárgya volt, — nem létezik többé.
Az isteni gondviselés számunkra talán új küzdelmeket rendelt, hogy e nem
zet még inkább kitisztúlva salakjaiból, méltóan foglalja el hivatásának helyét;—
de bár mi várjon reánk, oly szerencsétlenség, melyet e hon lakói nem k ö z ö s e n
viselnének, nem jöhet reánk, s az áldás, melyért buzgó imáinkkal az éghez fordúlunk, ezentúl k ö z ö s lesz e hon minden lakóira.
S hogy ez így van, hogy az osztályok közötti súrlódás kiegyenlíttetett mi
előtt az harczczá vált; hogy mindazon válaszfalak, mindazon korlátok, melyeket
századok építettek, a kiváltságos osztályok saját belátása s igazságszeretete által
kordattak le, mielőtt azok erőszakosan megtámadtatnának ; hogy a nagy lépés,
melylyel a magyar az újabb míveltség körébe jutott, nálunk megtörtént, és sem
szenvedett, sem elkövetett erőszak emléke tiszta örömünket nem zavarja, — Isten
után, ki e nép szívét fölvilágosítá, vájjon kinek köszönjük ?
Vonjátok kétségbe Széchenyinek minden egyes érdemeit, mondjátok, hogy
készületlenül lépett a pályára, hogy mások egyengették ki az útat, melyen járt,
s minden, mit neki tulajdonítunk, szintúgy történt volna nélküle is, — mert az
irányt, melyben működött, nem ő adta, hanem ő vette korától: — de azt, hogy
az eszmesurlódást, mely a jogegyenlőség általános elismeréséhez vezetett, ő kezdte
meg, hogy ő rontotta le azon előítéleteket, melyek a czélnak útjában álltak, hogy
társadalmi viszonyaink s törvényeink azon módosításait, melyek szükségkép a jog
egyenlőséghez vezettek, neki köszönjük, — ezen érdemet tőle senki sem fogja meg
tagadni, valamint azt sem. hogy Széchenyi tevékenységének ezen irányában teljes
öntudattal járt el, s egyes indítványainak ezen következményeit tisztán belátta.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE.

109

„Haz ánk na k ingadozás nélküli á tv a r áz so lá s a egy elko
pott fél ig-meddi g feudális, félig-meddig a lk o t m á n y o s szöve
v é n y b ő l , e mb e r h e z illő s m i n d e n á l f é n y tol k i t i s z t u l t k é p v i 
s e l e t i r e n d s z e r r e 44— ezt tűzte ki magának föladásul; s miután átlátta : „ h o g y
ha a k a s z t o k és ö s s z e ' s a r a g l y á z o t t k i v á l t s á g o k s z ű k r e k e 
széből vég kép t á g a s a b b k ö r b e a k a r u n k lépni, s e l a l j a s o d o t t
n e m z e t ü n k n e k j ö v e n d ő t e s z k ö z ö l n i , — n a g y k ö v e k e t k e l l e me l 
n ü n k , ezt p e d i g n e m e g y e s e m b e r e k , h a n e m c s a k m i n d n y á j a n
t e h e t j ü k / 4 egész életén át mind a törvényhozásnál, mind azon kivűl összes
fáradozásai oda voltak irányozva, „ h o g y m i n d e n e k e l ő t t r e á n k v i r 
r a d j o n azon nap, mi dőn nem csak p r i v i l é g i u m o k k a l dicse
k e d v e és n a g y p h r a s i s o k k a l , h a n e m á l d o z a t o k k a l s t e t t e l j á 
r u l u n k a, h a z a f e l v i r á g z á s á r a . Me r t ha i g a z á n a k a r e n e m z e t
e r ő s és n a g y l e nni , — s z ü k s é g e s , h o g y n é m e l y d o l g o k b a n e g y
s o r o n á l l j u n k m i n d y áj an; s z ü k s é g e s , h o g y k i k i , ki a ma 
g y a r l e v e g ő j é t s z í v j a , e l m o n d h a s s a : „én is a h o n n a k p o l g á r a
v a g y o k . 44

Széchenyi saját szavaival fejeztem ki azt, miben ő maga törekvéseinek végczélját kijelölte ; s ha valaki ezeken kétkednék,— előttünk fekszik „Hitele1,4, a
„Világ44, a „Stadium44, melyben az általa szükségeseknek tartott reformokat
megpendíté, kifejté s formulázta, egyenként előadva a nagy változásokat, melye
ket e hon újjászületésére szükségeseknek tartott; visszaemlékezünk az időre, mi
dőn e munkák megjelentek, s ha írott kútforrás kell, ott vannak az ezen időszak
ban hozott törvények s országgyűlési tanácskozásaink jegyzőkönyvei, melyek
ből az akkor uralkodó szellem világos előttünk; s ki ezeket ismeri, az azon ér
demet, hogy a jogegyenlőségnek lobogóját e hazában ő emelte föl először, nem
fogja megtagadni azt ' érfiútól, ki az ősiség s fiscálitás eltörlését, a nem-neme
sek birtokszerezhetési jogát, a haza minden polgárainak törvényelőtti egyenlő
ségét. úgy azt, hogy a nem-nemesek, érdekeiknek a kiváltságos osztályok irá
nyában való védelmére magoknak megyei pártvédet válaszszanak, hogy az or
szágos közlekedési vonalok föntartására mindenki egyenloleg adózzék, s a mo
nopóliumok, czéhek és limitátiók töröltessenek el, Stádiumában már 1833-ban
merte indítványozni.
Egy nemzet megújulása egyes embernek műve nem lehet; s ha Széchenyi
törekvéseit siker követte, az annak köszönhető, mert a bátor újító buzgó támo
gatókra talált, kik az elveket, melyeket ő évekig követett, tisztábban formulázni,
vagy a szónoklat adományával megáldva, azok iránt általánosabb lelkesedést
ébreszteni képesek voltak ; s kétségen kivűl vannak e hazában mások is, kiknek
e szent ügy kivívásában előkelő részök volt : de olyan, kiről elmondhatnók,
hogy Széchenyinél korábban lépett föl e pályán, vagy azon következetesebben
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s több sikerrel járt el, oly férfiú, ki vele e téren a koszorúért versenyezhetne,
nem volt s nem lesz e hazában ; és ha mindazon egyes intézetek, melyeknek
alakulását neki köszönjük, rég nem léteznének is többé, s az óriás műből, mely
által fővárosunk két partját összeköté, mint Traján hiújából csak az oszlopok
sülyedő romjai maradnának főn : — amaz egy érdemnek emléke elég, hogy a
jövő megértse a népszerűséget, mely Széchenyit pályája kezdetén környezé, s
mely őt sírjához kísérte.
N é p s z e r ű s é g é t ! — rosszúl választám a szót. — Széchenyiben voltak
hibák s voltak nagy tulajdonok, mik azon közvetetlen befolyásnak útjában álltak,
melyet egyesek tömegekre gyakorolnak ; s talán nem tévedek, ha mondom, hogy
a mi a nemzetet hozzá köté, még akkor is, midőn népszerűsége látszólag tető
pontján állt, csak azon meggyőződés vala, hogy a férfiú, ki már ennyi sikert
aratott, a jó úton jár, s hogy őt követni tanácsos ; de e meggyőződés általános
vala, s kevés férfiút nevezhetünk, kinek minden lépéseit a közpályán ily hosszú
ideig köz elismerés követte volna. Mindazáltal, ha Széchenyi politikai életének
ezen jellemző vonását kiemeljük, nem hallgathatjuk el azon változást sem, mely
a közvéleményben később történt, s ép oly rendkivűli mint előbb népszerűségé
nek állandósága vala, mert én legalább nem tudok esetet, hogy ugyanazon fér
fiú, kit csaknem az egész nemzet tizenöt éven át bizodalommal követett s ki el
veit meg nem változtatá, később annyira elszigetelve lett volna, mint ő magát
pályája végszakában érezé.
E rendkivűli tüneménynek magyarázatát is csak azon egészen sajátszerű
helyzetben kereshetjük, melyet Széchenyi a köz életben elfoglalt.
Hol alkotmányos élet van, ott pártokat találunk, s azoknak létezése, nem
mint némelyek hiszik e kormányformának hiányát, sőt épen annak egyik főelőnyét képezi, mert az egyes kérdéseknek minden oldalróli megvitatását eszkö
zölve, a törvényhozást megőrzi azon rögtönzéstől, mely, bárhonnan jő, a nemzet
jólétét egyaránt veszélyezteti.
De valamint időszakok vannak, midőn a pártok szava elhallgat, s az egész
nemzet, mert léte veszélyben forog, feledve az egyes kérdéseket, melyek fölött
pártokra szakadt, a haza közös zászlója körűi csoportozik : úgy vannak egyes
emberek, kik egy távolabb fekvő czélt tűzve ki munkásságuknak, a pártok kö
rén kivűl állanak.
Egy eleme az erőnek ez ; mert csak a ki ily helyzetet foglal el, hathat
egész nemzetére egyenlően ; de egyszersmind egy eleme a gyengeségnek is, mert
a bilincsekkel, mik pártjához kötik, az egyes eldobja egyszersmind a támaszt,
melyet bennök talál ; s midőn oly állást foglal el, melyről egész nemzetének új
irányt adhat, egyszersmind azon eszközöktől fosztja meg magát, melyek nélkül
a megindúlt mozgalmat kormányozni nem lehet.
Ez volt Széchenyi helyzete ; s valamint az általános hatás, melyet föllépése
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okozott, minden pártú s színezetű férfiakat egyesítve a haladás lobogója körül,
annak tulajdonítható, mert a sérelmi kérdések körűi csoportosuló pártok köré
ből kilépett; úgy főkép ebben fekszik annak oka is, hogy o, kit a pálya kezde
tén a nemzet nagyobb része lelkesedéssel követett, később, miután elvei győz
tek s a mindig gyorsabbá vált mozgalmat mérsékelni akará, csaknem elha
gyatva találta magát.
És vannak ezenkívül Széchenyi személyiségében és egyéni fölfogásában
fekvő más okok is, mikből az ellentét, melyben őt működése későbbi éveiben a
közvéleménynyel találjuk, megfoghatóvá válik.
Kevés ember van, ki tevékenységének nagyobb eredményeire hivatkozha
tott. Legmerészebb indítványait s a legnagyszerűbb vállalatokat siker követte,
s hosszú pályáján alig hozhatunk föl egy lépést, mely őt kitűzött czéljához, ha
azt elérni még nem lehetett is — legalább közelebb nem hozta volna. E sikert
Széchenyi önmaga, s nem egészen helytelenül, jól választott eljárásának tulajdonítá, annak, mit ő taktikájának nevezett, s mi abban állt, hogy mellőzve az
elvkérdéseket, inkább részletes javításokkal foglalkozott, s midőn a jogegyenlő
ség kivívását tűzte ki czélúl, inkább a nemzet felsőbb osztályainak belátásától,
mint azon ellenállhatatlan hatalomtól várta fáradozásainak eredményét, melyet a
jog érzetére ébredett nép akarata kifejt.
Hogy oly mozgalomnál, melyben az egész nemzet részt vesz, s mely épen,
mivel minden egyesnek érdekeit érinti, a szenvedélyekre hatás nélkül nem ma
radhat, minden egyes lépést előre kiszámítani nem áll hatalmnnkban; hogy azon
ildomosságot, mely mindent előre látva, magát soha el nem ragadtatja, s melyet
az egyesnél is ritkán találunk, egy egész néptől várni nem lehet: ezt a tapaszta
lás bizonyítja, s kétségen kivűl Széchenyi hibázott, midőn ezt követelte; de nem
menthető-e e hiba azon férfiúban, ki 15 évnél tovább e taktika szerint eljárva
annyi eredményt mutathatott elő, s a nemzet bizodalmát oly mértékben bírva,
mint senki más, némi joggal remélheté, hogy azon többség által, melyet annyi
sikerhez vezetett, elhagyatni nem fog; és ha Széchenyi megcsalatva ezen reméményében, azokat, kik gyorsabb haladásuk által az általa kijelölt egymásutánt
megzavarva, hosszú fáradalmainak gyümölcsét újra veszélybe hozák, szenvedé
lyesen támadta meg : várhatott-e valaki mást azon férfiútól, ki, mert meggyőző
dése úgy kívánta, a „Hitelű-ben kortársainak minden előítéleteivel szembe
szállt, a „V ilágiban e hon egyik legtiszteltebb férfiát kímélet nélkül megtámadá, s a „Stadium“-bán hadat izent az ország egész fönálló rendszerének.
Azon férfiaknak egyike vala ő, kik, ha tisztába jöttek kötelességök iránt,
nem számítják elleneiket; s azon okok, melyekért a közvélemény Széchenyitől
későbben elfordult, ugyanazok, melyeknek politikai életének legszebb babérait
köszöné ; de a tény mindamellett nem kevésbbé szomorító ; s ha eszünkbe jut,
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hogy a férfiú, kinek a haza ennyit köszönt, éveken át elhagyatva érezte magát,
szívünket fájdalom tölti.
Mert miért hallgassam el ? Széchenyi a közvéleménynek e változását mé
lyen fájlalá.
Neki a népszerűség nem csak eszköz vala, melyet a közjó érdekében föl
használhatott, o abban hosszú fáradságának legszebb, mert megérdemlett, jutal 
mát látta ; s azon férfiú, ki érezé magában, hogy nem létezik hatalom, mely öt
kitűzött czéljától visszaijeszthetné, bevallhatá, hogy a viszhang, melyet szavai
találnak, a zajos helybenhagyás és kortársainak szeretete, mely ezerek ajkairól
egy fölkiáltásban nyilatkozik, szívének jól esik.
Nagy szíveknek gyöngesége ez, melyet csak azok nem értenek, kiknek szi
lárdságokat más veszélyek fenyegetik. De ha a gondolat, hogy népszerűségét elveszté, szívét sokszor fájdalommal töltötte el, s későbbi munkáinak mindegyiké
ben keserű panaszokat látunk elszigetelt állásáról: csalódnék, ki a setétebb színt,
melyben Széchenyi a haza köz dolgait ezen időszakban látni kezdé, elkeseredésé
nek tulajdonítaná.
Jól tudta ő, hogy a ki a küzdelem közben mindig csak koszorúját őrzi, me
lyet a pálya kezdetén homlokára tűztek, az soha győzelmet nem víhat ki; s ha
kortársainak igaztalanságát tapasztalva elmondá is: „ h o g y a m a g y a r t t u
l aj d ó n k ép en c s a k a j ö v ő b e n s z e r e t i ” mélyen érezte : „ h o g y f öl di
p á ly á ja e jövővel összekötve marad.“
S mindazon keserűség, melyet tapasztalt, nem törölhette ki leikéből azon
napnak emlékét, midőn átfutott pályájára visszatekintve, az országgyűlés előtt
kimondhatá : h o g y v a l a m i n t t i z e n ö t é v v e l e z e l ő t t , m i n t k i l é p e t t
k a t o n a s k é s z ü l e t l e n író, ú g y s z ó l v á n i n s p i r a t i ó b ó l mo n d á ,
h o g y Ma g y a r o r s z á g e d d i g nem vol t , h a n e m csak lesz, úgy
mos t r e n d ü l e t l e n ü l érzi, h o g y n e m z e t ü n k r e még n a g y jövő
vár, — azon időnek emlékét, midőn az egész nemzet Isten után újjászületését
neki köszöné.
Ki múltjában ily pillanatokat talál, azt a közvélemény fordulatai meglephe
tik, de nem sújthatják le, főkép, ha azon öntudattal tekinthet maga körül, hogy
a nép kegyével nem veszté el hatalmát, s elhagyatva is oly műveket alkothat
nemzete javára, melyek, mint a Tiszaszabályozás, nevét főn fogják tartani.
S ha Széchenyinek kedélye elborúlt, s visszatekintve éltére, néha a setét
gondolat villant föl ágyában: nem lett volna-e jobb,ha a pályától,melyen annyit
fáradozott, távol tartja magát : nem saját — hanem hazája jövőjén aggódott.
Azon férfik közöl, kik különböző nemzeteknél a reform zászlaját kitűzték,
alig találunk egyet is, ki azt Széchenyinél több merészséggel tette volna. Meg
győződve arról, hogy haladnunk kell, áthatva a gondolattól, hogy talán már is
elkéstünk, föllépése elhatározott, csaknem szenvedélyes vala ; s akár indítvá
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nyainak lényegét tekintsük, melyekben az akkor fönálló egész rendszert meg
támadd, akár a modort, melyben ezt tévé, senki nem fogja tagadni, hogy az or
szágnak ö volt első agitátora, s hogy működése eredményeinek nagy része épen
azon bátorságnak, azon a kíméletlenségig vitt erélynek vala köszönhető, melylyel minden előítélettel s ellenvéleménynyel szembeszállt.
De épen a hatás, melyet eszközölt, a kivitt eredményeknek nagysága, me
lyeknek alapján további kifejlésünkre — mint ő hivé — már csak idő s nyu
galomra vala szükségünk, azon meggyőződéshez vezették őt, hogy az a g i t a t i ó n a k i d ő s z a k a l e j á r t , s hogyannak folytatásából a hazára csak ve
szély következhetik.
Helyes volt-e ezen nézet vagy nem, alaposak voltak-e azon aggodalmak,
melyeket az ország állapotára nézve már 1841-ben kifejezett? annak megítélé
sét másokra hagyom.
Mikép a természetben, úgy a népek életében minden átalakulásnál a meleg
nek egy bizonyos foka fejlődik ki, és Széchenyi talán csalódott, midőn az izga
lomban, mely csak a haladás szükséges következménye vala, a forradalom elő
jeleit látá ; — de ha e férfiú, midőn egész életének művét veszélyben gondolja,
keserű panaszokra fakad, ha megkísértve minden útat, fölhasználva gazdag elmé
jének minden fegyvereit, miután a veszély, mely ellen évekig küzdött, végre ki
tört : leroskad a csapás alatt, mely hazáját érte, — ki csodálkoznék ezen ?
Szívének minden érzései összeolvadtak honszeretetével, évek óta a haza volt
tárgya minden gondolatainak, ez a sarkpont, mely körűi világát fölépíté, s midőn
az megrendült, összedőlt minden egyéb ; — és a nő, kit szíve választott, s kinek
oldalánál a házi élet boldogságát élvezé, fiai, kikben nevének méltó utódait látá,
nagy fáradalmakban s eredményekben gazdag élete, a dús vagyon s a fényes állás,
melyet őseitől öröklött, nem vígasztalhaták őt e roppant veszteség után.
De hadd borítsak fátyolt e szenvedések fölébe, melyeknek súlyát még az ő
hatalmas elméje sem viselheté el, hadd hallgassak az évekről, melyeket távol tő
lünk a magányban töltött.
A dicső épület, mely romokba dőlt, nem aljasodik le, s töredékeiben is meg
tartja egykori nagyságának bélyegét ; — s ilyen vala ő — megtörve a sors által,
de nem változva, — mintha csak azért tartatnék főn, hogy miként egykor az
által, mit honáért tett, úgy most az által, mit honáért szenved, — a legtisztább
hazaszeretetnek magasztos példánya legyen.
S most tekintsünk vissza még egyszer múltjára.
Hazája szolgálatának volt szentelve egész élete, és Isten megjutalmazta fá
radozásait. Fölverve szavától e nemzet, néhány év alatt jóvá tette századok mu
lasztásait. Az anyagi érdekek mezején s a tudomány körében, a törvényhozásnál
és a társadalomban új élet kezdődött. A válaszfalak, melyek a nép különböző
osztályait távol tárták egymástól, leomlottak, nemzetiségünk megerősödött, a ki M. TUD. AKAD. ÉVK. — X.
15
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váltságok helyébe törvények léptek, s a nemzet, mely elébb csak múltjában élt,
lelkesülten haladott egy szebb jövő felé.
Soha egy rövid emberéletnek nagyobb eredményei nem voltak, soha egyes
polgár nemzetének hálájára érdemesebbé nem tette magát.
De midőn ezt belátva, meghajtunk a férfiúnak nagysága előtt, ki hazájáért
egymaga ennyit tett, ne feledjük el, hogy a nagy mii, melyen dolgozott, még be
fejezve nincs, s a szorgalom, melylyel azt folytatjuk, a kitartás, melylyel az ál
tala kijelölt irányban tovább haladunk, ez bizonyítsa be a tiszteletet, melylyel
emléke iránt viseltetünk.
Előttünk is nagy föladás áll.
Egy nemzetnek újjászületése csak egy egész nemzetnek műve, csak hosszú
fáradság, erős küzdelmek, talán nehéz szenvedések jutalma lehet. De, mint ő
18 éve, az akadémiához tartott beszédében mondá : bízzunk magunkban, bízzunk
erőnkben, s legyünk meggyőződve, hogy köztünk többé-kevésbbé mindegyik, sőt hazánk
minden fia, vérünk mentője, népcsaládunk jóltevöje, nemzetünk feldicsöítöje lehet, s
azért töltse be helyét minden magyar hu sáfárilag. S ha e hon nagy napszámosa
többé nem vezeti is sorainkat, s ha az alkotó férfiú helyett a Duna partján majd
csak néma szobra áll, legyünk meggyőződve, hogy midőn az országos munka
foly, Széchenyi érez alakja is részt vesz e munkában, komoly szemmel hűségre,
szorgalomra, kitűrésre intve a munkásokat, hogy a nagy czél, mely felé életében
minden törekvései irányozva voltak, a remény, mely őt küzdelmei között föntartá, s melyet egyszer elvesztve leroskadott, hogy a nemzet nagy föladása tel
jesüljön, s körültekintve hazánkon boldogító öntudattal egykor elmondhassuk :
M a g y a r o r s z á g n e m vol t , h a n e m l et t .
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A XIX. ÜNNEPÉLYES KÖZÜLÉS MÁSOD NAPJÁN

ARANY JÁNOS RT.

Egy szó nyilallott a hazán keresztül,
Egy röpke szóban annyi fájdalom;
Ereztük, a mint e föld szíve rezdtíl
És átvonaglik róna, völgy, halom.
Az első hír, midőn a szót kimondta,
Önön viszhangjától megdöbbene;
Az első rémület kétségbe vonta :
Van-é még a magyarnak istene.
Emlékezünk : remény ünnepe volt az,
Mely minket a kétségbe buktatott :
Gyászról, halálról, szív-lesújtva szólt az,
Napján az Úrnak, ki feltámadott.
Már a természet is, hullván bilincse,
A hosszú, téli fásult dermedés,
Készíté xij virágit, hogy behintse
Nagy ünneped, dicső Fölébredés !
Immár az ég — ah, oly hideg korábban! —
Irántunk hő mosolyra engede;
A négy folyó és három bérez honában
Kilebbent a tavasz lehellete ;
15*
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S melynek halálos — úgy tetszék — elaszta,
Életre pezsdűlt a kór sivatag
Lassú folyót önérzelem dagaszta,
Büszkén rohant le a szilaj patak.
S fölzenge távol a menny boltos alja,
Gyümölcshozó év biztató jele,
Hallott korán megdördüld morajjá, —
Midőn egyszerre villám sújta le.
„Széchenyi m e g h a l t — Oh, mind, mind csalékony
Te víg tavasz nap ! ujjongó mezó'k ! . . .
„Széchenyi meghalt“. — S e nagy omladékon
„Élünk-e hát m i f u búsan kérdezők.
Mert, élni hogyha nem fajúivá tengés,
Olcsó időnek hasztalan soka;
De vérben, érben a vidám kerengés,
Mely szebb jövendő biztos záloga ;
Ha czélra küzdvén, nagy, nemes, dicsőre,
így összehat kezünk, szívünk, agyunk,
Vezérszó : ildom, a zászlón : előre! —
0 az, ki által lettünk és vagyunk.
Megrontva bűnöd és a régi átok,
Beteg valál, s nem érzéd, oh magyar
Nép, a hazában nem volt már hazátok :
Sírt még hogy adna, állt az ős ugar.
S mint lepke a fényt elkábúlva iszsza,
Úgy Ion nekünk a romlás — élvezet;
Egy-két kebel fájt még a múltba vissza:
Nem volt remény már, csak emlékezet.
De, mely a népek álmait virasztja,
Elhagyni a szelíd ég nem kivánt ;
Széchenyit küldé végtelen malasztja
E holttetembe érző szív gyanánt,
Hogy lenne élet-ösztön a halónak,
Bénúlt idegre zsongító hatás,
Reménye a remény nélkül valónak
Önérzet, öntudat, feltámadás.
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Midőn magát ez nem tudá szeretni,
O megszerette pusztuló faját.
Oh, nemzetem, ha fognád elfeledni
Hogyan viselte súlyos nyavalyád?
És mennyi harczot küzde önmagával ¡
Hány izgatott, álmatlan éjjelen ?
Míg bátorító Macbeth-jóslatával
Kimondá : „a magyar lesz“ — hogy legyen!
Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta
Azt a mi fő, s mindent befoglaló :
„Elvész az én népem, elvész *— kiálta —
Mivelhogy tudomány nélkül való.“
S míg kétle a bölcs, hátrált a tevékeny,
Bújt az önérdek, fitymált a negéd :
0 megjelenve, mint új fény az égen,
Felgyújtá az oltár szövétnekét.
És ég az oltár. lm, körébe gyűltünk,
Szétszórt bolyongók a vész idején.
Már is tüzénél szent lángra hevűltünk,
Fénye világol sorsunk ösvényén.
Oh, rakjuk e tüzet, hogy estve nála
Enyhét találjon áldó magzatunk !
Ez lesz a méltó, a valódi hála,
Mit a nagy Jóltevőnek adhatunk.
De hogy’ kövesse nyomdokát az ének?
Némúljon el, lant, gyönge szózatod.
Hazám tudósi, könyvet nagy nevének !
Klió, te készítsd legdicsőbb lapod !
Évezredek során mit összejegyzél
Honfi erény magasztos érdemét,
S arany betűkkel ércztáblába metszél :
Abból alkosd Széchenyi jellemét.
írd azt, ki a pusztán népét vezérli ;
Ki kürtöl, és lerogy a régi fal;
Tarquín előtt ki arczát megcseréli; —
Fülepet ostoroz lángajkival ;
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Ki győzni Athént csellel is szorítja;
Kit bősz csoport elítél, mert igaz ;
Ki Róma buktán keblét felhasítja —
Elég . . . . a példa fáj : Széchenyi az !
ff

O szól : s mely szinte már kővé meredten
Csak hátra néze, mint Lóth asszonya,
A nemzet él, a nemzet összeretten,
Átfut szivén a nemlét iszonya;
Szól újra : és ím lélek tíl a szemben,
Rózsát az arczra élet színe fest;
Harmadszor is szól : s büszke gerjelemben
Munkálni, hatni, küzdni vágy a test.
Hitel, Világ és Stádium ! ti, három —
Nem kézzel írt könyv, mely bölcsei, tanít,
De a lét és nemlét közti határon
Egekbe nyúló hármas pyramid !
Ám, hadd üvöltsön a Számum viharja,
Dőljön nyugatról a sivár homok :
A bujdosók előtt el nem takarja,
Melyet ti megjelöltök, a nyomot.
S lön új idő — a régi visszaesőkként —
Reményben gazdag, tettben szapora;
A „kisded makk“ merész sudárba szökkent; *)
Ifjú! ez a kor : „Széchenyi kora.“
Nézd ez erőt : hatása mily tömérdek —
De ne imádj : a munka emberé —
Szellem s anyag, honszeretet s önérdek
Mily biztosan lejt a közjó felé.
Majd elborúlni kezde láthatára :
Kik müve által lettünk magyarok,
Nem ügy elénk többé vezérnyomára,
Mi napba néző szárnyas Ikarok.
Oh, hogy riadt fel intő jós-ajakkal ! —
S midőn a harcz dúlt, mint vérbősz Kain,
*) „Minden jelenetek jövendő fényt mutatnak nemzetünknek, minek megjövendölésére
semmivel több jóslói tulajdon nem kell, mint előre megmondani, hogy a kisded makkból,
ha meg nem romlott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázoljad Széchenyi.
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Hogy álla tört szívvel, merev hajakkal —
Egy új Kasszándra Trója lángjain!
Hosszú, nehéz, sötét lön akkor éjünk,
Nyugalma egy álarczozott halál ;
S midőn a szív feldobbant, hogy reméljünk :
Nagy szellem ! íme, köztünk nem valál.
Oh, mely irigy sors önző átka vett el,
Hogy ébredésünk hajnalát ne lásd? —
Vagy épen egy utolsó honfi-tettel
Tagadnod kelle — a feltámadást? . . .
Nem, Udvezűlt, nem! . . . fájdalmunk hevében
Hamvad ne sértse káromló beszéd :
Oh, nézz egedből és örvendj e népen,
Mely soha így még nem volt a tiéd!
Leomlunk sírodon szent döbbenéssel,
A sújtó karra félve ismerünk :
De Antéuszként majd ez illetéssel
Küzdelmeinkhez új erőt nyerünk.
Emléket, oh hazám, mit adsz e sírra?
Hová tekintesz földeden, magyar,
Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva
Örök dicsőség fénysugárival ?
Ha büszke méned, edzi habzó pálya,
Ha eszmeváltó díszes körbe gyűlsz,
Ha szárnyakon röpít a gőz dagálya,
Ha tenni, szépre, jóra egyesülsz ;
Duna, Tisza . . . ez mely prüsszögve hordja
Fékét, s szabályhoz törni kénytelen;
Amannak hódol a sziklák csoportja,
S Trajánusz híre újból megjelen;
Az ifjú szép Pest, ki bizton ölelve
Nyújt Corvin agg várának hu kezet,
S az édes honni szót selypíti nyelve------Széchenyié mind ez emlékezet !
Széchenyi hírét, a lángész csodáit,
Ragyogja minden, távol és közel :
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Áldozni még jerünk — ah, oly sokáig
Nem értők — Széchenyi szivéhöz el.
Nem láttuk, e szív néha mit palástol
Hordván közöny havát és gúny jegét :
Hogy óvni gyönge csíráit fagyástol
Őrizze életosztó melegét.
Értünk hevűlt, miattunk megszakadt szív,
Te, az enyészet ágyán porladó !
Késő, de tartozott szent hódolat hív :
Egy nemzeté, ím, e hálás adó.
El kelle buknunk — haj, minő tanulmány ! —
Meg kelle törnöd — oh, mily áldozat! —
Hogy romjaidra s romjainkra hullván,
Adjunk, Igaz ! tenéked igazat.
Szentebb e föld, honunk áldott alapja,
Mióta, nagy szív, benne nyúgoszol;
Szentebb a múltak ezredévi lapja,
Mióta, nagy név, hozzá tartozol.
Koszorút elő ! . . . morzsoljuk el könytínket :
Az istenűlés perczi már ezek !
Borítsa ünneplő myrtusz fejünket :
Reménynyé váljon az emlékezet.
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl ;
Hanem lerázván, a mi benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomúl,
Mely fenmarad s nőttön nő tiszta fénye
A mint időben, térben távozik ;
Melyhez tekint fel az utód erénye :
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Te sem haltál meg, népem nagy halottja
Nem mindenestül rejt a czenki sír;
Oszlásodat még a család siratja —
Oh, mert ily sebre hol van balzsamír? . . .
Mi fölkelünk : a fájdalom vigasztal :
Egy nemzet gyásza nem csak leverő :
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal,
Van élni abban hit, jog, és erő!
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AZ ELNÖK VÉGSZAVAI.

Tisztelt Gyülekezet ! A mai ülés elörajzában azt olvassuk, hogy az Elnök az
ülést berekeszti. Helyén fogja látni a tisztelt Gyülekezet, ha az érzések azon ár
jában, melyek kebleinket betöltik, ezt rövid szavakban teszem.
Széchenyi örök emléket hagyott lelkűnkben írásai, szíveinkben tettei által
Ma a szónoklat és költészet remeklései ezen emléket virágokkal hinték körül.
Ezen virágok hervadhatatlanok lesznek ; mert az én hitem az, hogy ezen emléket
mi úgy élendjük körül, miszerint jobbunkat szívünkre téve, öntudattal mond
hassuk el magunkról : nagy férfiú, a te nyomaidban haladunk !
A szellemi emléken túl, érczszobor fogja Széchenyit, mint emberi alakot,
örökítni itt a haza közepén, azon városban, melynek sorsát o szívében hordozta.
Ott fog az állani a Duna partján, Budával szemközt, legjelentékenyebb alkotá
sainak, az akadémia, a lánczhíd, a mind inkább élénkülő dunai gözhajózás moz
galmának közepette. Es ez érczszobor néma nem leszen, ha ezt oly ivadék fogja
körülállhatni, mely ha a hegy ormára tekint, dagadó^kebellel ismételhesse Szé
chenyi jelszavát: „él magyar, áll Buda még,“ és ha égnek mereszti szemeit, fel
kiálthasson: Uram, a nagy ébresztőt mint kegyelmet adtad, — de mi azt meg
érd eml ettük !

M. TUD. AKAD. EVK. — X.
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A M.TUD. AKADÉMIA XX. ÜLÉSÉT MEGNYITÓ BESZÉD
GR. DESSEWFFY EMIL ELNÖKTŐL.

Midőn ma negyed ízben áll előttem az alkalom, ezen tudományos intézet
rendszeres évi köz ülését megnyithatni, s egyszersmind a tisztelt gyülekeze
tét a legszívesebb érzések között üdvözölhetni, nincs okom azokat, miket a
m. akadémia sajátszerű feladásairól, s a magasabb míveltség magyarosodásának
közvetítése által igényelt s egyszersmind nemzetiségünk fenntartására irány
zott szellemi küzdelmekből neki jutott munkarész mivoltáról és kellékeiről előbbi
beszédeimben elmondottam, ez úttal bővebben fejtegetni. Mióta mind ezt, mint
gondolom a haza rokonszenves helyeslése mellett, és az akadémia által megér
tetve, hazámfiai szívére kötöttem és megfontolásuk alá terjesztettem, a haza által
lelkesen felkarolt és bővebb anyagi eszközökkel ellátott intézet megélénkült
tudományos tevékenysége, a maga illetékes medrében tartva magát, munkássá
gát abban s azon buzgó szorgalommal igyekezett folytatni, melyet azon nagy
ügy hív szeretete, melynek szolgál, nekie mulaszthatlan kötelesség gyanánt szab
elibe. Azok iránt, mik ez irányban s az akadémia köréhez tartozó különböző
tudományszakokban történtek, tifcoknoki előterjesztés fogván a tisztelt gyüleke
zetnek teljesebb tájékozást nyújtani, csak azt jegyzem meg, hogy egyébként a
lefolyt akadémiai évben intézetünk körűi valamely oly kiváló tény, mely külö
nösben reá irányozta volna a köz gondolkozást, nem fordúlt elő. A viszonyok
közbenjött fordúlata folytán a hazafi gondokat más téreken folytatott, más
nemű küzdések tartván lefoglalva, a magyar elmék lélektani mivoltából könynyen megérthető, hogy felénk ez alatt a közfigyelem kisebb része Ion irányozva,
mint azelőtt. A mi szokásos gyengénk ugyanis, hogy könnyen meg tudunk arról
felejtkezni, mikép összes hazai közügyeink benső viszonyban és egybefüggés1*

4

GRÓF DESSEWFFY EMIL

ben állanak egymással, bogy ápolásunkat mindnyájan megkívánják, s hogy a
valódi siker, és a fokozatosan mind többet összefoglaló s mind továbbra érd elöhaladás lehetősége, ezen ápolás folytonossága és párhuzamosan működd hatása
által van feltételezve. Akadémiánk alkotói, mint tudva van, ezen intézetet azért
létesítették, hogy magasabbra emelkedésünk szellemi s egyszersmind erkölcsi
alapokon történhessék, nem helyén kívüli dolgot fogunk tehát cselekedni, ha
említett gyengénkkel röviden ugyan, de kissé bővebben kívánunk megismerkedni.
Ha igaz, hogy a mívelodés menetének a tudás terjesztését, a külön nép
fajokba isten által plántált szellemnek és képességeknek nemesítése és maga
sabb erkölcsi értékre emelésével karöltve kell valósítania, — ha igaz, hogy a
tudományterjesztésnek az emberi értelmiség sommájának öregbítésére kell irányoztatnia, és hogy ennek, mint gyakorlati eredményben, abban kell kifejezését
találnia, hogy az emberiség és a haza olyan okos barátainak száma legyen mi
nél nagyobb, kik helyesen és józanul gondolkozva, okkal és móddal cselekedni
tudjanak is, akarjanak is : ha igazak mind ezek, úgy kétségtelen egyszersmind,
hogy minden nemzetnek, mely nem tengeni és lézengeni, hanem élni akar, bír
hatnia kell azon öntudattal, hogy azon nagy munkának, melyet az emberi érte
lem véghez visz, kitartással és saját képességéhez képest volt részese, hogy az
emberi értelem vívmányait és haladásait magától telhetoleg mozdította éld, s
hogy megtett mindent, mit a czél kivánt, és mi ahhoz vezethetett. De fogunk-e
bírhatni ilyen öntudattal, ha említett gyengénkből ki nem vetkezünk? És vájjon
nem azt tapasztaljuk-e, hogy nálunk nem csekély azok száma, kik, ha valamely
hazai közintézetrdl van szó, a mellett felbuzdulni, sdt arra áldozni is készek, de
ezt megtévén, fájdalom, azt hiszik, mikép ezzel már megtettek mindent, s ha pél
dául az d hozzájárulásokkal a tudományokat az eddiginél nagyobb mérvben
terjeszteni képessé tett akadémia munkásságának daczára a tudás nem terjed
azon mérvben, melyben terjedhetne, e felett csodálkoznak, de nem veszik észre,
hogy a czél épen az d közönösségök miatt, nem vala megközelíthető, mert azon
munkásság eredményeit, melyet magasabbra fokozni segítettek, vagy meg nem
szerezve, vagy azokkal megismerkedni méltónak sem tartva, azokat teljesen
ignorálták, s ha az akadémia kiadványainak tömege eladatlanul hevert is rak
táraiban, a tudomány dús sikerű terjesztését tőle, mint valamely Deus ex machinától, várták és követelték mégis ? Es nem ezen gyengénk jelenségeit látjuk-e5
valahol szellemileg mozoghatunk, más irányban és tereken is ? Hányszor ta
pasztaltuk, hogy ha valamely hazai ügy mellett hazafias melegséget, hő vágya
kat és buzgalmat fejtettünk ki, azt hittük már, mikép ezzel megtettünk min
dent, noha ezt a párhuzamosan történd okkal s móddali cselekvésnek kell vala
kiegészítenie? Es nem gyakran tévesztettük-e szem elől intézetünk halhatlan
alkotójának általa annyiszor és oly behatólag élénkbe adott azon tanítását, hogy
minden, bár nem nagyszámú nemzet, mely végzetszerűleg önfenntartási küzdel-
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mekre lévén utalva, szilárd elhatározottsággal párosult okkal móddali cselekvés
útján akarja és tudja egyszersmind értelmi és erkölcsi súlyát fejleszteni és nö
velni, saját magában bírja azon egyedüli Deus ex machinât, mely ügyeire javúlást és üdülést hozhat : a magasabbra emelkedésre képesítő amaz erőt, melyet
valamint senki rokonszenve vagy könyöríílete neki nem adhat meg, úgy bárki
nek irigysége vagy közönössége tőle el nem vehet, és a mely ruházhatja fel üt
egyedül a jogosúlt önérzeten feneklő azon állhatatossággal, mely vele a megbecsültetést és méltányoltatást szakadatlanúl, és elvégre is kimaradhatatlan sikerrel
követeltetheti ?
Ha ezen rövid elemezés magyarázza is azon jelenetet, hogy a mondott
időszakban a köz figyelem kisebb része lón reánk irányozva mint azelőtt, de
úgy hiszem, nem fogja azt indokolhatni, valamint nem indokolhatná azon körül
mény, ha most azon jelenetnek ellenkezőjét csak azért találnánk tapasztalni,
mert azóta a viszonyoknak ismét egy újabb fordulata jött közbe. Tisztelt gyü
lekezet, a mi tudományos fejlődésünk későbben indúlhatott voltaképen meg mint
másoké, és nekünk az időt, ha a mulasztást helyre hozni akarjuk, elvesztenünk
nem szabad. Vannak nekünk oly feladásaink, melyeket ha megoldani akarunk,
törekvéseinknek szakadozottaknak, s néhány tudósra és íróra szorzottaknak
lenniök nem lehet. És ha vannak ilyen feladásaink, nem azokat kell-e különösen
ide számítanunk, melyek ezen intézetnek vannak elibe tűzve? És azért bármeny
nyire égető érdekűek lettek legyen is minden hazafira nézve, szemközt az újabb
alakítási fejlemények menetével, a történetileg kifejlett jogállapotok érvénye
mellett folytatott s felebb érintett küzdelmek, és egy ilyetén régi közjognak egy
más, új korszakot alkotni akarónak követelményeivel helyt foglalt azon összeüt
közései, melyeknek a lefolyt akadémiai évben tanúi valánk, bármennyire
igénybe vehették egyszersmind az államtudományok és történetírás minden igaz
barátjának is figyelmét, nem lehete és nem kelle mégis mindezeknek az akadé
miát akár munkásságában megzavarni, akár őt sajátszerű tevékenységi köréből
kitéríteni. Az alatt míg ezek folytak, az akadémia és annak egyes tagjai folyta
tólag s mindinkább bővülő eredményekkel nyelvünk emelése körül fáradoztak,
a tudományokat mívelték és forrásaik közöl kinyomozni, összegyűjteni s közhasznúakká igyekeztek tenni, történelmi, természettudományi és legújabban statistikai tartalmú kiadványok és közlemények útján különösen hazánkra vonat
kozva, mindazokat is, melyeket kellőleg felhasználva és beléjök mélyedve, meg
szerethetjük és megtalálhatjuk azon egyedüli ösvényt, melyen haladva, ama
nélkülözhetlen tudományhoz : a teljesebb, több oldalú és elfogulatlanabb ön- és
dologismerethez eljuthatunk.
Úgy hiszem, tisztelt gyülekezet, az akadémiának ezen irányban s jobbára
már régebben folyamatnak indúlt, de mind nagyobb térekre terjeszkedő igyekvései, azok részéről is figyelemre és köszönetre érdemesek, kik ezen nélkülöz-
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hetlen tudomány forrásai megnyitásának szükségét épen úgy érezhetik, mint mi,
noha azoknak nálunknál kevesebb hasznát vehetik is. S hogy ezen szükséget
érezniük kell mindazoknak, kik a valót és igazat keresni szeretik és átérteni tö
rekednek, mielőtt véleményt képeznének magoknak, az ép oly kétségtelen, a
milyen tagadhatlan másfelül, ha azon gyakori felületességet, könnyelműséget
és olykor teljes tudatlanságot tekintjük, mely a rólunk és állapotunkról nyilvá
nuló véleményeket oly sokszor jellemzi, hogy ezen szükség valóban fenn is áll.
És ha ez úgy van azokra tekintve, kik többnyire csak vélekedni és nem csele
kedni vannak hívatva, mily becsesnek kell lenni nekünk mindennek, mi a telje
sebb, mélyebb és több oldalú ön- és dologismerethez juthatást mozdíthatja elő'?
Valóban tisztelt gyülekezet, ha azon csekély hajlamot tekintjük, melylyel fajunk
a tisztán eszmélkedő (speculativ) módszer és tanulmányok iránt viseltetik, külö
nösen nekünk van okunk kiváló figyelemre méltatni, s minél bó'vebb és több
szöri merítésre felhasználni a tudás azon forrásait, melyek a tények fejleményei
nek mélyebb okaira, benső összefüggésökre, egymáshozi viszonylataikra és egy
másba szövődéseikre világot áraszthatnak. — Az igaznak és valónak tudása
utáni ilyetén törekedésbe nem fúladhat belé a hazának szeretete, sőt minél telje
sebben és tökéletesebben ismerendjük hazánk múltját és jelenét, annál több
okunk lesz azt szeretni, és annál okosabban fogjuk azt szerethetni. De a telje
sebb önismerethez is csak ezen út vezethet bennünket. A tudás említett forrá
sainak használata, észlelteim fogja velünk a tények hatalmának és a dolgok
erejének természetét, ezekkel egybehasonlítani s mérlegezni fogja másfelül esz
méink, vágyaink és reményeinket, s így eljuttatni bennünket erőink és képessé
geink azon elfogulatlan felismeréséhez, mely cselekvéseinknek módot, irányt és
mértéket szabva, ugyanakkor meg fog óvhatni mindazon keserű csalódásoktól,
melyek erőink túlbecsüléséből származhatnának, midőn meg fogja szerezhetni
egyszersmind nekünk azon, sem túlcsapongani, sem ellankadni nem tudó szívós
ságát az önbizalomnak, melyre szükségünk van, és mely sem maga felett két
ségbe esni, sem nagy és nemes czélok érdekében tűrt nélkülözések és tett fára
dalmak s erőfeszítések sikere felett kétkedni nem képes.
Talán érdemesek, tisztelt gyülekezet, ezen nézpontok arra, hogy azokat
hazámfiai átértve szívökre venni hajlandók legyenek. Az akadémiának áthatva
kell lenni az ilyenektől, és neki azt mindig szem előtt kell tartania, hogy a
tudomány fejlesztése és művelése közben, irányt mindig attól kell vennie, mit a
szellemi és egyszersmind az erkölcsi közállapot javítása megkíván.
A jelen alkalommal is vett fel keblébe új és jeles munkaerőket az akadé
mia, kimutatni akarva így szerzett irodalmi érdemek iránti méltáuylatát, és kife
jezni azon bizodalmas reményét, melyet az új tagok buzgó közrehatásának ered
ményeire nézve táplál. Munkásaink közöl intézetünk legrégiebb tagját, Toldy
Ferencz urat látandjuk az akadémia tisztviselői sorából kilépni. Ismeri a haza
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azon kitűnő és maradandó érdemeket, melyeket ő irodalmunk terén szerzett.
Ezek őszinte és hálás elismerése kísérendi őt részünkről azon új hivatali pálya
térre, melyen, mint tudjuk, a tudománynak s irodalmunknak általa tett szolgá
latok újabbakkal fognak öregbíttetni. Helyét a titoknoki széken, az igazgató
tanács és akadémia közös választással egy kitűnő férfiú által kivánta pótolni.
Elég Szalay László urat megneveznem, hogy e választást minden hazafi, s a
tudomány és irodalom minden barátjának helyeslése igazolja.
Vannak, tisztelt gyülekezet, a nemzetek életében olyatén rideg s örömtelen korszakok, midőn az elméket nehéz gondok és aggályok töltik el. Azon
ban az ilyen időket soványakká és terméketlenekké csak az teszi, ha ez ag
gályok a nemzetnek önmaga iránti hívségét ingatják meg, ha a szellemi te\ékenység s az értelmi munka megdermedését vagy megszűnését idézik elő, s az
önismeret bővítésére fel nem használtatnak. Bennünket, úgy hiszem, úgy szí
vósságunk, mint hazánk és magunk iránti kötelességeink érzete, mindig meg
fognak óvni az ily veszedelmektől. A komoly időkhöz mért komoly elhatározott
sággal lépjünk tehát be a reánk következő akadémiai évbe. Fáradozzunk, dol
gozzunk, híven és ernyedetlenűl, tegyünk mindnyájan czélszerűen mindent,
mi a valódi siker érdekében szükséges, és legyünk meggyőződve, hogy a termé
szet örök törvényei szerint, még a rideg idő is megtermi a maga gyümölcsét.
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A MAGY. TUDOM. AKADÉMIA TÖRTÉNETEI
M DCCCLXI-BEN

T O L D Y F E R E N C Z TITOKNOK
ÁLTA L.

Tisztelt Gyülekezet!
Az akadémiai igazgatóságnak e teremben osztogatott „Jelentése44 intéze
tünk ez évi munkálatairól, felment azon adatok felhordásától, melyek az akadé
miai tagok egyes, a hetenként tartott ülésekben előterjesztett dolgozásaikra vo
natkoznak. Annál részletesben lehet és illik szólanom működéseink azon sorairól,
melyek a hazafiak újabb áldozatai folytán társasán eszközöltettek, s melyeknek
tárgya a hazának minél több oldali megismertetése, eszközlői pedig azon állandó
bizottmányok, melyek rendeltetését múlt évi hivatalos előterjesztésemben volt
alkalmam a tudomány kedvelő közönség előtt vázolnom. E bizottmányok most
már külön-külön budgettel ellátva, munkálataikat vidorabban folytathatták.
Ezek közöl először is a Történelmi Bizottmány eszközléseit említem fel. En
nek Történelmi Tára, mely" a hazai történeti kútfők ismertetésére, s a kisebb ily
emlékek közzétételére rendeltetett, három új kötettel szaporodott, melyekben
egyéb érdekes közléseken kivűl státusférfiak, mint Bátori István lengyel király,
Eszterházy Miklós nádor,Wesselényi Ferencz nádor, s más ezzel egykorúak nagy
számú leveleik, Ötvös Ágoston, Ráth Károly, Nagy Iván uraktól ; több hazai
és külső levéltárak okmánykészleteinek regestái pedig Horváth Mihálytól, meglepőleg gazdag aratást nyújtanak a történetbuvárnak. Ezekhez sorakozik a Ma
gyar Leveles Tár első kötete, mely magyar nyTelvü emlékekre szorítkozva, négy
száz levelet hoz a XVI. századból Szalay Ágoston által közölve, mik részben
ugyan az országos történet, de még inkább a közélet, erkölcsök és nyelv élet
beli használata ismeretére szolgálnak. A „Történelmi Emlékek1‘ okmánytári he
tedik kötetében Wenzel Gusztávtól részben kiadatlan, részben összegyűjtetlen
Árpád-kori oklevelek adatnak 1234-60-ig Fejér György nagy Codexe kiegészí
téséül; azok másod osztályában, az írókéban pedig, kilenczedik kötetül Szalay
Lászlótól Verancsics Antal munkái folytattalak. E gyűjtemény készületei anynyira előhaladtak, hogy a közelebbi évben hat kötet várható ; új gyűjteményül
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pedig a „Török-Magyar Kori Emlékek^ első okmányi kötete immár sajtó alatt.Végre
a török íratok nyomozása státus, megyék, városok, helységek, eklézsiák levéltá
raiban Behrnauer Valter, Szilágyi Sándor és SziládyAron által, valamint egyéb
okmányi készleteké az angol archivumokban Simonyi Ernő fáradozásai mellett^
folyamatban van.
Az Archaeologiai Bizottmány, melynek feladása a hazai míveltségtörténet
egyik fontos és nem jelentéktelen tartományát, régi mű világunkat, nyomozva,
a századok romjai alól új életre támasztani, e végre nyomozó levelezést folytat
szerte a hazában, s ezután értesült Pest megyében az izsáki hamvveder-leletekről,
a Zólyom megye több helyein kiásott bronsz tárgyakról, a Szőnyben újab
ban kiásott római sarkophágokról stb; továbbá tagjait több nevezetes műem
léknek helyben vizsgálatával s ásatásokkal, felvételekkel bízta meg, mint Kubínyi
Ferenczet és Erdy Jánost a nyitra-ivánkai leletek helyén, honnan a magyar
korona zománczaihoz hasonló mívű byzanti zománczok kerültek ki, melyek a
bizottmány Közleményeiben látnak világot; Ipolyi Arnoldot Szabolcsban a nyír
egyházi téglaműépítészeti maradványok vizsgálatára küldte ki ; Henszlmann
Imrét Bényre a XIII. századi román ízlésű egyház felvételére ; ezek mellett készü
lőben az apátfalvi román, a szentbenedeki gót ízlésű egyházak felvételei és
rajzai, melyek mind becses adatokkal gazdagítják műrégiségeink ismeretét.
A műérzék kiművelésére, e téren a kellő' felismerési képesség kifejtésére
munkában van Ipolyi Árnoldnál egy népszerű „Régészeti Kalauz11; valamint más
emlékeink evidentiában tartása végett egy magyar ,,Régészeti Repertoriumu és
Krónika, mik részben már sajtó alatt vannak ; míg az ,,.Archaeologiai Közleményeku
II-dik kötete, gazdag műatlaszszal, rövid nap múlva a közönség kezeiben lesz.
Különös hálával kell itt a nm. magyar kir. helytartótanács abbeli hazafiúi gondoskodását felemlítenünk, mely szerint a hazai műemlékek vizsgálatára
és fenntartására egy országos bizottmányt kiván létesíteni, mely tárgyban az aka
démiát tisztelvén meg bizodalmával, ezt szólította fel közremunkálásra. Ennek
folytán egy az Archaeologiai Bizottmány által kidolgozott tervezetét e magas kor
mányszék jóvá hagyván, elfogadás és létesítés végett legfelsőbb helyre fel is
terjesztette. Es így méltó reményünk lehet, miszerint azon vandalismus, mely
ebbeli emlékeink szétrombolása vagy visszás megújítása körűi észrevehető, s az
akadémiának ismételve tudtára esett, a magas kormány üdvös közbenjárására
mind ritkábban fogja a tudomány s a haza díszének barátait szomorítani.
A haza közállapotai folytonos vizsgálatára s világosságra derítésére ren
delt Statistikai Bizottmány elsőben is az adatok gyűjtéséről gondoskodván, az egy
házi hatóságokat, a társulatokat és intézeteket, utóbb a világi hatóságokat is fel
kérte. Különösen az elsők segedelmével végrehajtandó új népszámlálást tervezett.
Azonban hazánk ez időbeli közigazgatási viszonyainak ingatagsága az adat
gyűjtésnek nem kedvezett, s így a Bizottmány a közigazgatási orgánumok által
M. TUD. AKAD. ÉVK. X ,— 2.
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nem gyámolíttathatott. Eddigi munkálkodásának eredményeit e szerint a Bizott
mány leginkább az egyházi megyék, társulatok, tan- s más intézetek elöljárói
szíves készségének, adatgyűjtésének köszönheti. Munkálatainak eredményei három
füzetben fekszenek a közönség előtt, melyekben a népességi, földterűleti s adó
viszonyok, a bűnvádi, újonczozási, gazdasági, erdőszeti, bányászati, közegészségi
stb. állapotok ismertetéséhez Galgóczy Károly, Hunfalvy János, Kőnek Sán
dor, Lónyay Menyhért, Weninger Yincze, Faller Gusztáv, Glatter Ede s
Tormay Károly urak járultak. A népszámlálási adatokat a rom. kath. egy
házfőnökök, egynek kivételével mind, a többi egyházkerületek csak egy részt
küldték be ; ezek egybeállításával a Bizottmány most foglalatos ; s munkájának
egy része a legközelebbi füzetben jelenik már meg. Legújabban a Bizottmány
különösen hazánk forgalmának és kereskedelmi viszonyainak tüzetes megismer
tetésére tett intézkedéseket. Elő fogja mozdítani törekvéseit a bécsi közigazga
tási statistika hivatala, mely kiadásai megküldésével Bizottmányunkkal a csere
viszonyt megindította.
A Természettudományi Bizottmány eddigi munkálatait részben ,,Közlemé
nyei“ első kötete mutatja fel. Megindította meteorologiai működéseit, levelezést
szervezvén a haza több vidékeivel, továbbá ,,Utasítást“ dolgoztatván Sztoczek
József tagjával s adatván ki meteorologiai észleletekre; végre egy ily észleldét
állítván fel Buda városa készséges hozzájárulásával, s azt felszerelvén. Egyéb
irányokban természettudományi utazásokat eszközlött a lefolyt nyáron. Különösen
Szabó József tavali tanulmányai folytatására a Duna mentében a Fekete-tenge
rig átázott; innét ennek parti képződését vizsgálandó, egyfelől Konstantinápolyig, másfélül Odessáig haladt, s e vizsgálatok eredményei mai előadásán kivűl
a Duna deltáját, a Fekete-tenger természetrajzát, s a halmokat, melyekbe a ha
vas-alföldi természetes halmok is befoglalvák, tárgyazó dolgozataiban lesznek a
tudományos világ elébe terjesztve. Más utazónk Hantken Miksa tanár, szinte
folytatva tavai kezdett tanulmányait, melyek eredményeit a „Közlemények11
I. kötete hozta, e nyár folytán részletesen feldolgozta Sz. Iván, Kovácsi Puszta
Gyarmat, Tarján, Csabdi, Bicske, Ő Bárok, Németegyház, Puszta-Körtvélyes
és Tata környékének geológiai viszonyait; mélyebbre ható tanulmányozás szem
pontjából újra megvizsgálta Bia, Csaba, Csolnok, Dorog, Tokad, Sz.-Kereszt,
Bajor, Lábatlan és Almás képleteit, s e vizsgálatok eredményeit egy geológiai
részletes térképben állítja össze, mely az újszőny-fejérvár-budai vaspálya s az
újszőny-budai orszégút-közé eső 56 □ mérföldnyi területet foglalja be. Kovács
Gyula Balaton-Fiiredet és vidékét növény- és szinte földtanilag megvizsgálván,
főleg a tihanyi congeria-rétegeket tette kutatásai tárgyaivá ; kiaknászta a bakonyi
őslénytani lelhelyeket, bejárta a tapolcza-völgyi nevezetes bazalt kitöréseket,
megvizsgálta föld-, növény- és őslénytanilag Sümeget és vidékét, Baltavárról
gazdag ősemlősgytíjteményt hozott. Hazánk más vidékén, név szerint Nagyvá-
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rád szŐleiben megvizsgálta az ottani harmadképleti ősemlősök leihelyét. s az
Igricz barlang gazdag vízözöni csonttelepeit zsákmányolta ki, míg Nendtvich
Károly a Bánságot járván be, a bánsági talajt vizsgálta vegytanilag, ágy alkat
részei viszonyát annak dús termékenységéhez, s ezek által hazánk földének
ismeretét a Bizottmány fontos adatokkal gyarapította.
E bizottmányi munkálatok mellett nem hagyhatom említetlenűl a Nyelv
tudományi Osztály külön megbízásai folytán részben már régtől folyó, részint
újabb nevezetesb működések eredményeit. így az ötszáz nyomtatott ívre me
nendő Nagy Szótár Czuczor és Fogarasi társaink fáradhatatlan munkásságok
folytán elkészülvén, annak első füzete a sajtót elhagyta, melyet a töb
biek meg nem szakadó folyamatban fognak követni. A nyelvtörténet érdekében
a legközelebbi évben a sajtó al&ttlevö „Nyelvemlékek*1 közöl a IV. kötet, 2. és 3.
része, s az V. kötet, s a „Régibb Magyar Nyelvészekujelennek meg ; a nyelvhasonlító
tanulmányok előmozdítására pedig a „Finn Olvasókönyvu első kötete, úgy a dzsagatái-török Abuska magyar értelmezéssel készült el. Jelenleg pedig ez osztály
két utazást eszközöl, Vámbéry Árminét Tatárországban, melynek czélja a török
tatár nyelvjárások észlelete s nyelvanyag gyűjtése azon fajok közt, melyek ere
deti tisztaságában tárták fenn azt, s így a magyar őskori érintkezések vizsgála
tában az ozmán nyelvnél hasonlíthatatlanúl tanulságosbak ; továbbá Merényi
László-ét, melynek czélja magyar népmesék gyűjtése a Szilágyságon és Szé
kelyföldön.
Ennyit sorolhattam elő az akadémia által folytatólag vagy újból eszközlött, s részint folyamatban levő munkálatokról.
Számos kiadásaink sora a már idézett Igazgatósági Jelentésben közölve
lévén, a pályázatokról pedig külön előterjesztések fogván szólni, azon vesztesé
gekhez térek, melyeket ez évben is szenvedtünk. Első helyt az igazgató tanács
kebeléből id. Mailáth György néhai országbíráját keseregjük, magas jellemű s
egykor a hazának legmagasb polczán ült férfiút, ki nem csak kormányzó testü
letünk működéseiben vett élénk részt, hanem többször húzamosan az elnöki szé
ket is betöltötte. A nyelv- és széptudományi osztály rendes tagjai közöl Szemere
Pál öreg társunkat vesztettük el, kinek az ízlés és neologia terén irodalmunk
körűi kétségtelen érdemei voltak; — szinte ez osztályban Markó Károlyt, a vi
lághírű képirót, Vachott Sándort, a kedves lyrai költőt, Tasner Antalt munkás
lexikograph tagunkat, kiről egy más téren, hol tanácscsal, kéréssel, buzdítással
annyi hazafiúi szép tett irányadója vagy létesítője lett, méltán kiálthatjuk a ha
zának : Multis ille bonis flebilis occidit : Nulli flebilior, quam tibi. A philosophiai
osztály Kállay Ferencz régi, s míg ereje bírta, munkás rendes tagját kísérte el
sírjához; — a törvénytudományi osztály tiszteleti tagjai közöl az alapító Telekiek
utolsóját Lászlót, irodalmunk s intézetünk egykor nagyra menendő munkását,
szomorú viszonyok szomorú áldozatját; külföldi társaink közöl az európai hírű
2*
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és jelentékű Savigny Károly Frigyest, végre a történelmiben Ötvös Ágostont, az
erdélyi történet pótolhatatlan vizsgálóját ; — s a jeles történelmészt Fallmerayer
Fülöpöt, hazánknak a külföldön meleg keblű, ragaszkodó, barátját.
Uj választásaink eredményei, midőn alapszabályszerű megerősíttetésöket
meg fogták nyerni, külön lesznek közzétéve.
S ezek azok, miket szerencsém volt az akadémia folyó évi munkálatairól
előterjeszteni, most, midőn utolszor van szerencsém mint e nemzeti intézet orgá
numa az irodalom-kedveid közönséghez szólni. Hajló koromban oly pálya betöl
tésére hivatva, mely ezentúl egész munkásságomat veszi igénybe, lelépek a
helyről, melyen huszonhat évig, akadémiánk s a haza különnemű viszontagságai
közt, állottam, s melyen társaimtól annyi jeleit vettem a szíves bizodalomnak és
barátságnak, az írói közönségtől pedig annyi jóban és nemjóban vala részem.
Az utóbbinak emberi gyarlóságom lehete kútfeje : az igazságos gáncsot tűrni s
belőle okúlni szoktam, az igazságtalan feletti fájdalmamat kebelembe fojtottam:
emlékezetem csak a jóság és szivesség zálogait őrizte meg. Nem csekély vigasz
talása hátralevő életemnek azon öntudat, hogy, ha ki cselekvéseimben hiányt
lelt, az nem a szent ügy iránti közönösség, hanem erőtlenségem következése
volt, melyet nem szégyenlek; hogy akarva, sőt csak tudva is senki érdekeit nem
sértettem ; hogy a kor első fiainak jóakaratát érdemem feletti mértékben
bírnom lehetett, s azt tán elvonúltságomba is magammal vihetnem szerencsém
leszen. Ezzel jelen s jelen nem levő írótársaimat üdvözölve, magamat szíves em
lékezetekbe ajánlom.
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VI.

JELENTÉS
AZ 1859-BEN KIH IRDETETT NÁDASDY-FÉLE EPOSI PÁLYÁZATRÓL.
Az ifjú gróf Nádasdy Ferencz úr által alapított és néhai gr. Nádasdy
Tamás nevét viseld jutalomtételre, mely hazai történeti költői beszélyekre hirdettetett ki, három pályamű érkezett, melyek közöl az 1-sö szám alatti, e czímmel : „A helység kántora“, az irodalmi színvonalon alul esik. A 2-dik számú
pályamű tehetséget és eredetiségi hajlamot tanúsít ugyan, de tökéletlen szerke
zetű munka, melyben az előadás zilált, összefüggetlen, zavart, s a cselekvény
nem egyéb, mint a Szendrői Névtelen (s utána Vörösmarty) Szilágyi és Hajmásijának paraphrasisa, szavak, hasonlatok, leírások özönében föleresztése. A 3-dik
pályamű végre a „Húnok harczaitu tárgyazza : azonban az egésznek eszmei tar
talma nincs, s hiányzik benne az emberek sorsát intéző fensőbb hatalom akara
tának látható kifejezése, a mi epopoeiává emelné, hiányzik a benső cselekmény.
Ide járúl, hogy a szerkezet nagyon is egyszerű, majdnem fordulat nélküli, a
compositiónak nincs benső összefüggése, csak külső, történeti egymásutánban
beszélli el a húnok kijövetelét s honfoglalási harczaikat : az alakok sem válnak,
s a részek nem domborodnak ki határozottan, a hősök nem bírják felkölteni
vagy fokozni az érdeket, a~ harczleirások fárasztók, nem eléggé szemléletesek,
a cselekvény részleteiben egyes következetlenségek, ügyetlen fordulatok is jőnek
elő ; szóval, hiányzik az alkotás benső ereje. E helyett csekély kárpótlásúl kí
nálkoznak némely külső részbeli szépségek a nyelvben, dictióban, egyes díszít
ményekben, vagy sikerültebb vonásokban ; bár érdeme a műnek e tekintetben
sem kifogás nélküli, sőt a bírálat ismételve panaszolja az előadás száraz voltát,
prózai laposságát, a verselés hiányait. Miután ezek szerint e műben is csak
külsők, részbeliek, nem lényegesek a dicséretes oldalok, míg a hiányok bensők,
lényegesek, az egészre vonatkozók : a jutalom ki nem adathatott.
K ölt Pesten, a M. Tudom . Akadém ia X X I I I . nagygyűlésében , dec. 18. 1 8 6 1 .
T oldy Ferencz , m. k. titok n ok .
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VIL

JELENTÉS
AZ 1859-BEN KIHIRDETETT GOROVE-FÉLE TUDOMÁNYTÖR
TÉNETI PÁLYÁZATRÓL.
A Gorove-féle tudománytörténeti jutalomkérdésre, melynek tárgyául a
hazai és külföldi iskolázás az Árpádok alatt volt kitűzve, két pályamű érkezett
be, melyek közöl azl-ső számúnak szerzője az adatok összekeresésében dicsére
tes törekvést tanúsított ugyan, de sem határokat nem tudott szabni előadásának,
sem anyagát rendszeresen nem tudta megalakítani, nyelve pedig általában sza
bálytalan és hanyag. Ellenben a II. számú pályamű, e jeligével :,Nehéz pályán
szép küzdeni1, a kérdést teljes kiterjedésében kimerítőleg s egyszersmind szaba
tosan tárgyalja, részletesen összeállítva a feladathoz tartozó összes adatkészletet
két fő részben, melynek elsejében Árpád-korszaki tanintézeteinket, az alsó,
közép és felső iskolákat ismerteti s toldalékúl még a leánynöveldéket, a hé
ber iskolákat említi fel, végre a tantárgyakról, személyzetről és taneszközökről
értekezik ; míg a második részben hazánkfiainak keleten és nyúgaton folyt isko
lázását rajzolja, s berekesztésül még összes irodalmi cultúránkra vet ismertető s
védő pillantást. A teljesség, az anyag helyes szerkesztése, a kútfők hű idézése,
sőt mindenütt, a liol fontos, a határozó helyek kiirása által szerző a feladat
nak teljesen eleget tőn. Neveli a munka becsét a gondos és csinos előadás,
melynek, ha kissé bőbeszédű apológiái hangja a történelmi nyúgodt előadás sé
relmére van is : e külső gáncs a munka belső érdemét nem szállítja le. Ez okok
ból a Gorove-jutalom az utóbbi II. számú pályaműnek egyhangúlag oda Ítéltetett.
Felbontatván e mű jeligés levele^ abból
VASS JÓZSEF

kegyesrendi tanár a váczi gymnasiumban és m. akad. lev. tag neve tűnt elő,
mint szerzőé.
K ö lt Pesten , a M. Tudom. Akadém ia X X I I I . nagygyűlésében, dec. 18 6 1 .
Toldy Ferencz, m , k. titok n ok .
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VIII.

JELENTÉS
Az 1859-BEN HÖLGYEK DÍJÁRA KIHIRDETETT GÖRÖG-TÖRTÉ
NELMI PÁLYÁZATRÓL.
Görögország történelmét illetőleg, a női díjra, négy pályamű érkezett
be, melyekre nézve a bírálók egyértelműleg a következőkben foglalák össze véleményöket :
Az I. számú pályamű, melynek jeligéje : „Stat magni nominis umbra4£
egy kezdő beszélyiró fellengős, még sem költői nyelvén van írva ; az eseménye
ket többnyire csak felületesen érinti, a nélkül, Hogy elbeszéllné, a mellett sokat
okoskodik, s okoskodásai rendesen üres közhelyek s helytelen emlékeztetések az
újkori eseményekre és állapotokra. Szerzőnek latin idézetei sem valók a mívelt
nagy közönség számára írt olvasókönyvbe; valamint esetlen névmagyarázatai
és szószármaztatásai sem, minőket kivált ott találunk közbeszőve, hol szerző a
scythákról szól. Egy szóval, a pályaműben sok oly dolgot találunk, melyek elhagyandók lettek volna, ellenben épen nem találhatni a kellő tartalmat, nélkü
lözzük a népszerű és vonzó előadást, a tiszta szabatos nyelvet, a higgadt politi
kai Ítéletet és tudományos kritikát.
A IV. számú munka, angol jeligével, még kevésbbé felel meg a kitűzött
czélnak. Szaggatott, száraz, lelketlen kivonat, melyben a népszerű kézikönyvbe
nem illő görög-szánszkrit etymologizálások nem pótolhatják az események vilá
gos elbeszéllését s helyes csoportosítását, a szereplő egyének szintén nélkülözött
jellemzését. S e pályaműnek nyelve is még hibásabb, darabosabb, pongyolább.
Ezeknél fogva e két pályamű a díj odaítélésénél szóba nem jöhetett.
A III. számú pályamű, e jeligével : „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza
lényre dertíl“ legtöbb kritikával van írva : de szerző előadásában sem az esemé
nyek főbb mozzanatai, sem a szereplő egyének jellemei nem emelkednek ki. E
munka, minden bősége mellett is, csak száraz vázlat s értekezés inkább, mint
történeti mű ; a régiségtani részletek s a vitás dolgok felemlítése, megvitatása és
gyakran hibás megoldása, nem növelik az előadás vonzóságát. Népszerű kézi-
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könyvnek a főbb eseményeket keli különösen kiemelnie kellő részletességgel. Oly
dolog, a mit a III. számú műben is liiában kerestek a bírálók.
Végre a II. számú munka, melynek jeligéje : „Ha valamelyikre, úgy bi
zonyosan a görög történelemre kiválólag illik a „magistra vitae4' jellemzés —
legteljesebb az események előadásában; csak az a baj, bogy kellő arányt a ki
sebb és nagyobb fontosságú dolgok előadásában ez sem tart, az események, főbb
történeti jellemek itt sincsenek kiemelve a kisebb fontosságú részletekből.
Mind a négy pályaműben különösen hibáztatják a bírálók, hogy szerzőik
a forrásokból épen nem, vagy csak igen keveset merítettek közvetlenül ; honnan
előadásuk elvont, száraz, élet és színezet nélkül, s az olvasóban semmi melegsé
get, lelkesülést nem gerjeszt. Herodot, Thukydides, maga Xenophon s az ovatosan használandó Plutarch is néhány vonással mily remekííl festik az esemé
nyeket, a helyzetet és szereplő egyéneket. Mind ennek nyomát is alig találták
a bírálók a négy pályaműben. Nem csuda ez okból, ha egyikben sem található
föl azon elevenség, érdekesség, vonzatosság és színezet, mely nélkül Görögország
történelmét tárgyazó népszerű kézikönyvet nem képzelhetni. Az utóbb érintett,
II. számú pályamű, az események teljesebb és világosabb előadása által relatív
becscsel bír ugyan társai fölött : de abban is hasztalan keressük azon kelléke
ket, melyek a mívelt rendek számára írt görög történelmet más irodalmakban
megkülönböztetik, az eleven, vonzó előadást, a művészies csoportosítást és ala
kítást, hasztalan még’ a szabatos, könnyen folyó nyelvet is. Mind a négy
műben számos hibás metaphora, helytelen szófűzés, idegen fordúlat, sőt nyelv
tani hiba.
A bírálók ezen egyértelmű jelentése nyomán az osztály és ennek véle
ményét helyeslőleg a nagygyűlés, a jutalmat egyik pályaműnek sem véli kia
dandónak, s Görögország történetét pályázásúl újra kitűzetni határozá. Minthogy
azonban a jelen pályázás sikeretlenségét egy részről a jutalomnak, a tárgy
nagyságához mérve, csekély voltában s azon körülményben találja, hogy 15
kis íven Görögország történelmének vázlatát is alig lehet megírni : a pályázat,
másfélévi határidőre meghosszabbítása mellett, akkép hirdettetik ki újra, hogy a
pályamű három, 15 íves, kötetre terjedhessen, sívenként 20 fttal díjaztassék.
Költ Pesten, a M. Akadémia X X Ill. nagygyűléséből dec. 18. 1861.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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IX.

JELENTÉS
AZ 1859-BEN KIHIRDETETT ÚJVÁRY-MIHÁLY-FÉLE ÉLETRAJZI
PÁLYÁZATRÓL.
Az (Jjváry-Mihály-féle életrajzi pályafeladatra egy pályamunka érkezett
ily jeligével : „Illi sine dubio neminem praefero fide“. A bírálók egyike, azon
tekintetből, hogy a pályázó Széchenyi Pál közbenjárását a hazáért Károlyi Sán
dor mindeddig kiadatlan tanutételével bizonyítja, e pályaműnek a jutalmat
kiadandónak vélte; azon esetre azonban, ha az életrajz kinyomatnék, némely ja 
vításokat és helyreigazításokat tartott teendőknek. A más két bíráló azonban úgy
vélekedett, hogy a pályamű sem a kútfők használata, sem a kidolgozás tekin
tetében nem felel meg azon kellékeknek, melyek egy akadémiai pályaműben
megkívántainak. Elismerték ugyan, hogy szerző néhány új kútfői adatot hasz
nált, de másfélül az általa felhasznált kútfői készlet igen csekély ahhoz képest,
a mit már nyomtatott munkák is nyújtanak. Ide járúl, hogy szerző sem Szé
chenyi Pál korának szellemét nem fogta föl kellő tárgyilagossággal, sem azon
momentumok iránt nem volt tisztában, melyek Széchenyi Pál valódi történeti
jelentőségének alapúi szolgálnak, államférfiúi tapintatát pedig mindennapi köz
helyekkel akarja jellemezni. Végre, a bírálók többsége szerint, a kidolgozás
sem felel meg a pályairat rendeltetésének. Mellőzve ugyanis, hogy a törté
nelmi stíl teljesen hiányzik, s hogy az ars historica kivánalmaira a szerző nem
ügyelt : az egész mű nem Széchenyi Pál életrajza, hanem fölötte tartott egyol
dalú értekezés, mely életének legnevezetesb eseményeit, jellemének néhány lé
nyeges vonását vagy egészen mellőzi vagy csak felületesen említi. És így a
jutalom ez úttal sem adathatott ki.
K ölt Pesten , a M. Tudom . Akadém ia X X I I I . nagygyűléséből dec. 18. 1861.
T oldy F erencz , m. k. titok n ok .
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X.

JELENTÉS
AZ 1859-BEN KIHIRDETETT KOVÁCS-ISTVÁN-FÉLE ÉPÍTÉSZETTANI PÁLYÁZATRÓL.
A Kovács István-féle építészeti pályázatra, a kijelölt határnapig egy pá
lyamű érkezett be, ily czím alatt : .Polgári építészettan4, s ily jeligével : „Járul
jon kiki erejével stb.“ — E pályairat 942 sűrűn írt negyedrét lapjával és LXV
folio táblán egészben igen csinosan másolt 1028 ábrájával roppant fáradságba
és tömérdek időbe került ugyan : mindamellett jutalomra nem találtatott méltó
nak, miután egészben nem tekinthető másnak, mint fordításnak, s pályázó, mint
fordító sem áll a tudomány jelenlegi színvonalán, vagy nem ismervén, vagy
szándékosan mellőzvén a legújabb haladást az építészetben, s nem törekedvén
e haladásból a hazánkra vonatkozó gyakorlati következtetéseket elvonni. Ide já
rul, hogy pályázó ama kevés helyeken is, a hol jelenleg legnagyobb részint
elavult kalaúzait elhagyva, saját útján jár, nem úgy tűnik fel, mint gyakorlati
vagy tapasztalt szakember, s azért nem képes tanítványoknak vezetőül szol
gálni. Az építészeti kézikönyvre föltett jutalom ez okból újra kittízetni ha
tároztatok.
Költ Pesten, a M. Akadémia XXIII. nagygyűléséből, dec. 18. 1861.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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XI.

JELENTÉS
AZ 1859-BEN HÖLGYEK DÍJÁRA KIHIRDETETT CSILLAGÁSZATI
PÁLYÁZATRÓL.
A nó'i díjra négy csillagászati pályamű küldetett be, a kitűzött határnapig, a
következő jeligékkel : I. A csillagászati kérdemények egyszerűbb természetűek. II.
Az egek beszéllik isten dicsőségét és kezének műveit hirdeti az ég boltozatja III.
Spes alit et fallit. IV. Egy számértékünk sem teljesen igaz. E művek közöl, a bírá
lók egyező Ítélete szerint all-dik, mint egy igen kis terjedelmű német fűzetecske
átdolgozása, s a III-ik számú azon okból mellőztetett, mivel előadása ide s tova
csapongó, gyakran a dologhoz nem tartozó kitérésekkel megszakasztott, idétlen
adomákkal és élczekkel fölpiperézett, mi által az olvasó figyelme elvonatik a
dolog lényegétől. Az I. és IV-ik számú pályaművek a mellett, hogy a helyesen
választott tárgyakról szakavatottan értekeznek, azokat egyszersmind jó rend
szerben, könnyen érthető s többnyire szabatos nyelven adják elő, miért is mind
kettő érdemesnek itéltetetik arra, hogy kinyomassék. Minthogy azonban az I.
számú munka, melynek jeligéje : „A csillagászati kérdemények egyszerűbb ter
mészetűek a jól választott tárgyak bősége és az előadási rendszer könnyű átnézete tekintetében versenytársát felülhaiadja ; ez okból a jutalom ennek Ítélte
tett oda. Felbontatván a jeligés levél, az
H O L L Ó S Y . JU S Z T IN IÁ N
pannonhegyi B encze-rendi áldort és soproni-gynm ásium i tanárt

hirdette a korszorúzott mű szerzőjének. E mű mellett azonban a IV. szám
alatti pályairat is dicsérettel említtetni határoztatott.
Költ Pesten, a M. Tudora. Akadémia X X III. nagygyűléséből, dec. 18. 1861.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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XII.

JELENTÉS
AZ 1860-BAN MEGJELENT MAGYAR NYELVÉSZETI ÉRTEKEZÉSEK
LEGJOBBJÁNAK SÁMUEL-DÍJJAL MEGJÜTALMAZTATÁSÁRÓL.
A Sámuel-díj az 1860. folytán megjelent nyelvtudományi értekezé
sek közöl
F O G A R A S I JÁ N O S R. T.

ily czímű értekezésének Ítéltetett oda : A magyar hangsúly, mint a mely a
különböző nyelvekben nyilatkozó bangsúlyozási törvények felmutatása után,
a magyar nyelvnek különböző hangsúlyát oly terjedelmes és alapos nyomozgatásokkal határozza meg, hogy ez után e tekintetben biztos eredményre jut
a nyelvtudomány.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia XXIII. nagygyűléséből, dec%20» Î861.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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XIII.

JELENTÉS
AZ 1855— 1860. ÉVEKBEN MEGJELENT SZÉPTUDOMÁNYI MUNKÁK
LEGJOBBJAINAK AKADÉMIAI NAGY- ÉS MARCZIBÁNYI-JUTALOM
MAL KOSZORÚZTATÁSÁRÓL.
A nyelv- és széptudományi osztály figyelmét az 1855-tol 1860-ig terjedd
hat-éves cyclusban több munkák kötötték le. mind a regény és drámai költé
szet körében, mind a kisebb nemekben, miután több tehetséges költőink munkái
e cyclusban gyűjtettek össze teljesen először ; de az irodalom és nyelvészet kö
rében szintén több jeles művei tűntek fel a szorgalomnak, melyek különösb
méltatásra érdemesek : mindazáltal a költői szak oly túlsúlyt mutat fel ez úttal,
hogy az osztály minden ingadozás nélkül a költői munkák közöl emel ki két
gyűjteményt, melyet az akadémiai nagy- és Marczibányi-jutalommal koszorúzandónak tart : és pedig
I. Az akadémiai nagy jutalomra
A rany Ján o s „K isebb költem ényeit * két kötetben (Pest, 1856):
mint a melyek költészetünk legújabb korszakában nem csak mélységre
és lyrai alkotásra nézve elismerten első helyen állanak, hanem a félreértett
népiesnek felkapása által elsekélyesedett és teljes formahiányban szétáradó köl
tészetünknek elsülyedéséből kiemelkedésére üdvös irányt mutatnak, midőn a
népiesből csak az eszmei tartalmat és formáiból az aesthetikailag érvényest
veszik át, s művészileg dolgozzák fel. E mellett költői nyelvünk alakításában
Kazinczy és Vörösmarty után, a néptől ellesett s nemesített szépséget vissza
tükröző nyelvezetökkel egy új, saját időszakot teremtettek.
II. A Marczibányi-jutalommal a múlt időszak egy jeles bajnokának,
Czuczor G ergelynek, „K öltem ényeit^ három kötetben, (Pest, 1858),
koszorúzta meg a M. Tud. Akadémia. Czuczor pendítette meg a műeposz-
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ban azon hangot, mely annak legmagasb productióiban is határozó maradt. A
classicai formák itt, nyelvünk azokra praedestináltatása mellett, teljesen nem>
zetiekké lettek, s egyszersmind a népies időszaknak is ő lett legszerencsésb
líttörője népies lyrájával, melyben nem a költő, hanem maga a magyar nép
költői géniusza nyilatkozik, búja és kedve, szeszélyei és naivságával ; s a nép
költői helyzetei és minden motívumai hű kifejezésöket találják.
Költ Pesten, a M. Tudom. Akadémia X X I l L nagygyűléséből, dec. 19. 1861.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.

J UTAIiOMTÉTELEK.

23

XIV.
A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA Ú J JUTALOM TÉTELEL
L A n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y b ó l .
1 .

Különféle téveszmék divatozván a népiesnek fogalma, a műszéphezi vi
szonya s a költészetbeni jogosultságának kiterjedésére nézve, e kérdés tűzetik
ki : Mit kell a ,,népies“ alatt érteni általában, s különösen a tartalmat és formát
tekintve; mik annak fokai; mikép viszonylik az a műszéphez; s mily kiterjedés
ben, mily alkalmazásban s mely nemekben igényűiét érvényt a költészetben ?
Az elméleti fejtegetések történeti tényekkel világosíttassanak fel mind más, mind
a magyar irodalomból.
Jutalma a 6rom;e-alapítványból liarmincz darab arany.
Határnap martius 31. 1863.
A jutalmat nyerő' mű az akadémia tulajdona.
2.

A gr. Teleki József-féle drámai jutalomért 1862-ben szomorújátékok pá
lyáznak. — A verses forma, előnyeűl fog tekintetni a műnek, hason vagy közelhasonbeesű társak felett.
Jutalma száz darab arany.
Határnap dee. 31. 1862. — A jutalom martius 19. 1863. adatik ki.
A jutalmat nyerő mii a nemzeti színház sajátjává leszen.
3.
A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért 1863-ban komoly drámai müvek
pályáznak, a hová nem csaU szomonijátékok, hanem másnemű, úgymint törté
neti, regényes, polgári színművek, drámai erkölcsrajzok is számiáltatnak. — A
verses forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy közel-hasonbecstí
társak felett.
Jutalma kétszáz darab arany.
Határnap dec. 31. 1863. — A jutalom martius 31. 1864. adatik ki, de
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csak úgy, ha a legjobbnak ítélendő mü, drámai, színi, és formai tekintetben önálló
becscsel is bír, s így színköltészetünk haladására szolgál.
A jutalmat uvero mű a szerző tulajdona marad.
4.
Másodszor.

Kívántatik Görögország Története Nagy Sándorig, tudományos kézi
könyvül a mívelt osztályok szükségeihez alkalmazva. Az irodalomtörténet külön
jutalom tárgya lévén majd, e helyt mellőzendő'.
A pályamű három tizenöt íves középnyolczad rétit kötetre terjedhet, és
a Hölgyek alapítványából ívenként húsz forinttal díjaztatik.
Határnap június 30-ka 1863.
A legjobbnak Ítélendő munka az akadémia tulajdona.
Már kihirdetett és függőben levő jutalomtételek.
I. A n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y b ó l .
5 .

H arm adszor.

Kívántatik a magyar nyelvújítás története és bírálata, a magyar irodalom
kezdetétől az újítási harczig. Figyebmbe veendők tehát az irodalmi szóképzés
első kísérletei a régi bibliafordításban, s a többi középkori emlékekben ; továbbá
a XVI. és XVII. századbeli igyekvések különösen egy hittudományi, bölcsészeti
és jogi műnyelv megalkotásában; végre a XVIII. század abbeli élénk mozgal
mai s a kérdés állása, midőn Kazinczy Ferencz a nyelv-átalakító küzdelmeket
megindította.
Jutalma a Marczibányi-alapítványból nyolczvan darab arany.
Határnap martius 31. 1863.
A megjutalmazandó munka az akadémia tulajdona.
6.
Másodszor.

Kívántatik a magyar eposi költészet főbb formáinak történeti és szépé
szeti méltatása, különösb tekintettel Zrínyi, Gyöngyösi, Vörösmarty és Arany
iskoláikra, s azon befolyásra, melyet reájok az ó és újabbkori epos gyakorlott.
Jutalma Vitéz alapítványából nyolczvan darab arany.
Határnap martius 31. 1362.
A jutalmazandó munka az akadémia tulajdona.
7.
Másodszor.

Kívántatik : A római irodalom történetének kézikönyve, a mívelt osztályok
számára. Kiterjedése mintegy 15 közép nyolczadrét ív.
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Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz frt.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.
i

8.

A gr. Teleki József-féle drámai jutalomért 1861-ben vígjátékok pályáz
nak. — A verses forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy közelhason becsű társak felett.
Jutalma száz darab arany.
Határnap dec. 31. 1861. — A jutalom martius 19. 1862. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a nemzeti színház sajátjává leszen.
9.
A gr. Karácsonyi-féle drámai jutalomért 1861-ben komoly drámai müvek
versenyeznek, a hová nem csak szomorújátékok, hanem másnemű, ú. m. törté
neti, regényes, polgári színművek, drámai erkölcsrajzok stb is számlábainak.
Jutalma száz darab arany.
Határnap decemb. 31. 1861. — A jutalom martius 31. 1862. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.
10 .

Kivántatik egy, a magyar történetből vagy magyar mondavilágból vett
tárgynak költői elbeszéléssé feldolgozása.
Jutalma az ifj. gr. Nádasdy Ferencz úr által néhai gr. Nádasdy Tamás
nevére tett alapítványból száz darab arany.
Határnap május utolsó vasárnapja 1863.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.
11 .

Kivántatik M. Annaeus Lucanus Pharsáliájának tartalom- és alakhtí
fordítása.
Jutalma egy névtelen hazafi ajánlatából száz darab arany, melyhez ez
öszvegnek a jutalom odaitéléseig gyűlő kamatai is hozzá csatoltatnak.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.
12 .

Kivántatik a Festészet egyetemes Története, korok, népek, irányok és isko
lák szerint, a nevezetesb művészek és művek ismertetésével, s az utóbbiak hol
létére és másolataira utalással; legalább 15 íven.
M. TUD. AKAD. ÉVK. X ,— 2.
4
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Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.
IL A b ö l c s é s z e t i o s z t á l y b ó l .
13.
Kívántatik a Bölcsészeti Erkölcstan kézikönyve, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő mű az akadémia tulajdona.
Hl. A t ö r t é n e l m i o s z t á l y b ó l .
14.
Kivántatik az 11jobb nevezetes Útazók Története, különös tekintettel a világ
és az éjszaki sark körüli utazásokra, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap június 30-ka 1863.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.
15.
Kivántatik a Görög Államrégiségek kézikönyve, t. i. az összes görög föld
és népek bévezető ismertetése után az ezeket összekötött intézvények és vallás
ügy, úgy az egyes törzsökök és államok köz életének, vagy is alkotmányaik,
közigazgatásuk, törvénykezésök és hadügyök ismertetése, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.
IV. A t e r m é s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y b ó l .
16.
Kivántatik a Természettani Földrajz (geogr. physica) kézikönyve, leg
alább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.

JUTALOMTÉTELEK.

27

17.
Kívántatik a Földtan alapvonalait tartalmazó kézikönyv, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerő mü az akadémia tulajdona.
18.
Kívántatik a közönséges életre alkalmazott Vegytan kézikönyve különös
tekintettel a földészetre, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerd mű az akadémia tulajdona.
19.
M ásodszor.

Kívántatik a Füvészet alapvonalait tartalmazó kézikönyv, a mívelt osz
tályok szükségeihez alkalmazva. — Kiterjedése 10— 15 középnyolczadrét ív.
Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerd mű az akadémia tulajdona.
20 .

Kívántatik a Növényzeti Földrajz kézikönyve, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerd mű az akadémia tulajdona.
21.

*

Kivántatik az Állati Élettan (physiologia) alapvonalait tartalmazó kézi
könyv, különös tekintettel az emberre, legalább 15 íven.
Jutalma háromszáz forint a Hölgyek alapítványából.
Határnap martius 31. 1862.
A jutalmat nyerd mű az akadémia tulajdona.
22 .

Kivántatik a Fölfedezések Története, különös tekintettel a gdz és vilianyosság alkalmazására, s a fényképirás kifejtésére, mintegy 12— 15 íven.
Jutalma a Hölgyek alapítványából háromszáz forint.
4*
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Határnap június 30-ka 1863.
A jutalmat nyerő munka az akadémia tulajdona.

Kivánatos minden tárgynál, hol a világosság azt szükségeli, rajzok hoz
záadása is.

Pályázási szabályok.
1. Minden rendu pályairat a fen kitett határnapokig az akadémia titoknokához küldendő; azokon túl semminemíí ily munka el nem fogadtatván.
2. A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen.
3. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes levelen
ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben talán
feljegyzett kikötések, feltételek vagy a verseny-ügy körűi régtől fogva bevett
szokásos eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek.
4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
5 Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka saját
keze Írása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik.
6. A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az akadémia levéltárában
maradnak.
7. A gr. Teleki-féle drámai pályázatoknál a társai közt legjobb műnek
ajutalom mindenkor kijár; a többinél egyszersmind az absolût becs határoz.
8. Mind ezen feladatokra minden rendű akadémiai tagok is pályázhatnak.
9. A4. 7,12.13.14.—22. számok alatti, Hölgyek díjai melletti, pályázatok
ra még különösen megjegyeztetik, hogy a pályaművek ívszámai csak megköze
lítők, s az írók tájékozására, s nem szorosan kötelező szabályúl vannak felem
lítve. Az alapítók akaratához képest azonban okvetlenül szükséges, hogy a fel
vett tárgyak alaposan, a tudomány állásához, a kor érdekeihez, úgy a magyar
mívelt osztályok szükségei s készületei fokához mérten dolgoztassanak ki, mi
ki nem zárja azt hogy egyenesen külföldi, angol, franczia, német, a czélnak
megfelelő ily munkák ne vétessenek fel alapúi; de ily esetben a bírálat körül
egybevetés végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz; megje
gyeztetvén egyszersmind, hogy hasonbecsű eredeti mű mégis elsőséget nyer az
átdolgozott mű felett.
Egyébiránt bármely, ha csak formai szabálynak is, elhanyagolása elejti a
szerzőt a jutalomtól.
Toldy Ferencz, m. k. titoknok.
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I.
Megtisztelve az Akadémia választása által, figyelmét méltóbban meg nem
köszönhetem, mint ha erőmhöz képest megfelelni igyekszem azon óhajtásnak,
melyet a választásomat jelentő értesítés az Akadémia részéről irányomban kifejez :
hogy méltányolva a magyar történet terén, és különösen a magyar mythologia,
valamint az archaeologia művelésében tanúsított igyekezeteimet, egyszersmind el
várja, hogy ezentúl tanulmányaimat az Akadémia körében is folytatni fogom.
Ezen igénynek megfelelnem, nemzeti régiségeinkre világot és fényt deríte
nem, sőt a magyar archaeologia teljes épületét megalakítanom, a mennyire tőlem
telik és gyenge erőm megbírja, minden esetre, Tisztelt Akadémia ! valamint főbb
vágyaim egyike, úgy annak létesítését tudományos pályám kitűnő feladatáéi! te
kintem.
Midőn hazai történetkútfői tanulmányaim küszöbén, irói pályám zsengéjé
vel, a „Magyar Mythologiával,eleve őshajdanunk szellemi életének vizsgálatát
megkísértettem, már akkor, ezen ködös magaslatról, nem egy kilátás nyílt előt
tem régiségeink országába, mint azon igéretföldére, melyet hova-előbb bejár
nom kell.
Azóta a régiségtan egyes pariagain csakugyan többször megkísértvén erő
met, mindannyiszor élénken és mellőzhetetlenül lépett előmbe vágya és szüksége
régiségeink ismerete azon összetes tárgyalásának, melyet nemzeti archaeologiának
nevez az újabb tudomány; beléje foglalva a köz-és magányélet régiségeit : a vallási
és egyházi, a polgári és házi, az állami, jog- és műrégiségeket, — egyszóval min
dent e téren, kezdve, hogy úgy mondjam, azon hamvedény végső cseréptöredé
kétől, mely az elszántott sírhant rögével előgördtíl, egész a felhőkbe nyúló magasz
tos fönségű gót dómnak csúcsáig ; s a hét vezér vérszerződésének nemzetet alkotó
tör vény pontjaitól, egész a nép ajkán öntudatlanul elhangzó közmondásig.
Ha ezenfölűl még ily nemzeti régiségtan fontosságát mutogatnom szükségesnek
tartanám — valaminthogy teszszük, midőn az új tárgyat, melylyel előlépünk, ajánlgatjuk, — megsérthetném ezen tudományos kört, melyben szólok ; mert jelenleg,
úgy hiszem, mindnyájunk szilárd meggyőződésévé vált, hogy valamint az emberi
ség fejlődésével homlokegyenest ellenkeznék a múlthoz visszatérnünk, és hogy
valamint a jelennek föladata nem lehet egyszerűn a voltra hátra néznie, avagy
csak a puszta „laudator temporis acti“ szerepét magára vállalnia: úgy kétség-

4

IPOLYI ARNOLD.

telen, hogy a miiltnak hüvelyéből kell a magot kifejtenünk, mely a jövő' aratás
reménye, ha a nemzeti életnek természetszerű fejlődésén munkálkodni szándékunk.
A „multa renoscentur, quae iám cecidereu úgy látszik nem csak nyelvészeti
axioma, de általában az emberi természettannak egyik kétségtelen -tapasztalása
és törvénye. És csak az a kérdés : öntudatlan, félszegen hagyjuk-e hogy tovább
is uralkodjék rajtunk, vagy hogy menetét a tudomány biztos világánál szabályoz
zuk ? A jelenkori nemzeti fejlődésnek, hogy feltételeit megismerhesse, a nemzeti
múltat minden viszonyaiban ismernie kell. — Nincs kétség benne, hogy fejlődé
sünk sokkal czélirányosabb, szilárdabb és biztosabb leendett, ha a múltat alapo
sabban ismerjük minden körülményei közt : előnyeivel úgy mint hibáival. Ha azt
sem nem csupán a költészet nimbusán át, csak dicsősége fénysugaraiban látjuk ;
sem a bölcsészetnek hideg vagy gőgös skepsisével tekintve, annyira sötétnek le
nem nézzük; sem az egyoldalú politikai történelemnek nagyobb körre ugyan, de
épen azért többnyire csak a felületre intézett látcsövén át nem tekintjük ; vagy épen
a tudatlanság miatt azt pusztán üres- és homályosnak nem véljük. Pedig ki ne
tudná, hogy ezek voltak eddig nálunk Őskorunk ismeretének egyedüli forrásai ? !
A helyes középút őskorunk felől uralgó balvéleményeink és tudatlanságunk
távoztatására itt is csak egy: ha ezen őskor mozzanatait minden irányban alapo
san tanulmányozzuk.
A történelmi disciplinák közöl, melyek ezen ismeret terjesztésére hívatva
vannak, kevés dicsekedhetik, hogy annak lelkiismeretes vizsgálatára s előadására
hűvebben és gondosabban törekednék, s általában a múltkornak ismeretén anynyit lendítene, mint épen azon tan, melyről itt szólok.
De ha van bizonyos tanulmányoknak kor- s időszerűsége, mondhatnék hogy
vannak idők, midőn más tanulmányokban ismét sajátszerű vigasz rejlik számunk
ra. Mert vannak idők, és tudjuk hogy olyakat élünk, midőn, ha a jelen megnyug
vást nem nyújthat, s a jövőben kételkedünk, mily vigasztaló akkor ha a múlton
nem csak andaloghatunk, hanem benne a jelen és jövő föltételeit is mintegy jósszemmel, a tudomány jósszemével, fölfedezhetjük.
így áll előttem, Tisztelt Akadémia, az élet kívánalmaihoz s az újabb tudo
mány kellékeihez alkalmazva, a nemzeti régiségtan eszméje; így: ama kimerítő
terjedelmében s eme magasabb szellemben felfogva kívánom tudni azon magyar
archaeologiának tervét, melynek megalakítása tanulmányaimnak folytonos tár
gya. De
„ars longa, vita brevis.“
Es valóban, egyrészt a tárgy terjedelme és sokoldalúsága, másrészt gyöngeisolált
erőm- és tehetségemnek öntudata, józanon parancsolja, hogy szem előtt tartva bál
áz egészet: az általános nemzeti archaeologia eszméjét, úgy, mint azon gytílpontot, melyben minden részleteknek találkozniok kell : még is talán előbb ezen
majdnem teljesen parlagon heverő tan egyes részleteinek taniümányozásába s
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megalapításába ereszkedjem ott, hol a részletek úgy is mindannyi kiváló egészet
képeznek.
Aligha volna azért valahol szükségesebb és czélszertíbb, tisztelt társak,
mint épen ezen sokfelé ágazó, katexoehen nemzeti, disciplinaban nálunk is a rend
szeresen felosztott társas munkálkodás. De a hol az irodalomban és tudományban
általában is csak ritkán sikerülhetett iskolát alapítani, ott az elkülönzött egyéni
erők kénytelenek tehetségeik és vágyaik, irányaik és külső körülményeik szerint
művelni a térnek egyes pariagait, a ki hogy bírja s a mint tudja.
Midőn azért őszintén megvallom, hogy részemről épen nem merek többet
Ígérni : szabad legyen eleve szinte csak ily szerény részletes tanulmányok ered
ményeivel Önök elébe lépnem. Úgy hiszem azonban, hogy aligha járok távol a
czéltól, ha ezzel legelöl is mindjárt .azon műemlékek felé fordítom a figyelmet, me
lyek mint a múlt kiváló tárgyai, ma a descriptiva archaeologiának egyik kitűnő
lapját veszik igénybe minden nemzetnél. Sőt ezen emlékek leírására vélik újabban
sokan, ha nem az egész archaeologiai tant szorítandónak, úgy még is ennek javát,
a műarchaeologiát, az által befejezettnek hiszik.
Legyen ez akárhogy, annyi kétségtelen, hogy a monumentális archaeologia
s a monumentális statistica, mint összes murégiségeinknek lés műalkotmányaink
nak feljegyzése, megismertetése, leirása, egyszóval tana, a mily érdekes, ép olyháladatos. A nemzetek nagyságának, tehetségének, hatalmának és dicsőségének leg
szebb, legvilágosabb jelzői minden időben a monumentális művek, a műalkotmá
nyok voltak. Ezen emlékek képezik nemzeti múltunknak is legkitűnőbb marad
ványait s alkotmányait; sőt mint néma bár de élő emlékek, valamint általában a
régiség, úgy különösen művelődési történetünk kitűnő s legbecsesebb kútforrásaiú]
szolgálnak. Belőlök tanuljuk ismerni az emberi nemnek, és nálunk nemzetünknek,
alkotó szellemét, annak irányát, ízlését, ennek keletét, időszakait, terjedését és di
vatát. Bennök kifejezve látjuk az ősök jellemét, nézeteit, eszméit és szükségeit. Es
ha ezek nagyobbára csak az általános európai műveltségnek formáiba mennek is
át, úgy, valamint többé-kevésbbé nemzetünk s más nemzetek egész élete is a keresztyénség felvétele által : még is mindig felette érdekes látnunk, mennyire hódítá
meg magának nemzetünk ezen formákat s idomokat, mily különségeket hozott beléjök, s általában mennyire fogamzott meg köztünk az európai keresztyén műve
lődés azon egyik legteljesebb virága a műépítészet, mely a középkorban oly esz
ményi tökélyre fejlődött volt, hogy már valamennyi művészetek, melyek az em
beriség életét nemesítik s örökítik, ha nem szolgálatában állottak, úgy legalább
egyedül csak körében találhatók fel.
Ismeretes, mi több, igaz az újabb kor egyik remekírójának azon híres phrásisa: hogy a XVI. századig az építészet volt sajátlag az emberiség könyve, mely
nek kőlapjaival fejezte ki alkotmányaiban nézeteit, szükségeit, eszmeit.
Való
ban a kelta Menhir és Dolmen, mint az egyiptomi pyramis és obelisk, az éjszaki
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rúnosziklák, a trapgangok és spindelek sajátságosán jellemzik a népet, melynek
alkotmányai. Hanem nyilván, mindezen megkövült rejtelmes jegyhez és hieroglyphhez képest az oszlopok már mint megannyi betűk, az árkádok mint szótagok
értelmes kifejezéssé alakúinak a mtíépitészetben.
De ki tud e könyvből olvasni ! ? Míg a classicus antikkor építményein és mű
vein, templomaik peristyljein minden idegen formát s előállítást a végső részlete
kig méltányoltunk vagy majmoltunk ; sőt míg legkisebb vésműveik, urnáik és
hamvvedreik képeinek legrejtettebb hitregei vonatkozásaikat is megfejteni tudjuk:
addig némán állunk középkori saját nemzeti műalkotmányaink, tisztes ős basilikáink s magasztos dómjaink sajátszerű idomai, titkos értelmű ábrái előtt. Vagy ki
érti — hogy csak mindnyájunk előtt ismeretesebb példával éljek — ki érti kér
dem a bécsi Sz. István portáléjának, de csak a mi Vas vármegyei jáki felséges
román basilikánk homlokzatának és külső falain levő dús faragványainak ábráit,
számtalan érdekesebbnél érdekesebb szobor- és dombormű-képeit? Pedig mily
értelmesen szólották valaha ezen képek a hívek összes közönségének !
•Nyilván az emberiség ezen könyve tehát, mint amaz idéztem remekíró ne
vezi, rejtelmes értelmű elzárt könyvvé lett; mit saját szavai, midőn oktalan-meré
szen magyarázatához fogott, legjobban tanúsíthatnak. Mert a mint belőle olvasni
akart, a valódi értelem helyett benne is csak saját lázképzete ábrándjait látta ').
A nagy közönség s annak irodalma természetesen osztá akkorában, núnt minden
ha, az új iskola divatos ugyan, de gyakran üres tanát. Hát a tudomány mit tett ?
Hallgatott; mert a rejtelmes könyvnek betűkulcsá még nem bírta. Ott lappangott
és bujkált ugyan a codexekben, avas és régi könyvekben, elvetett és megvetett
középkori munkákban, az úgynevezett Typologiákban és Symbolikákban, aPhysiologiákban és Bestiáriusokban ; a monostorok könyvtár-polczain veszteglő poros
pargamén-tekercsek tervrajzaiban, s a dómok kőműves-páholyainak félig meddig
sem értett hagyományos jeleiben, ábráiban és szabályaiban ; melyek alighogy még
csak jelenkezve kísértettek itt-ott egyes újabb archaeologiákban.
Belőlök az újabb kor egy új tudományt reconstruált, mely egyenjogulag lép
het már az eddig egyedül, feleslegig és szellemtelenül űzött antik archaeölogia
mellé. Értem a középkori nemzeti régiségtant, a mü- s egyházmü-archaeologiát, mely
képes még feléleszteni e megdermett kőbetűket, megszólaltatni ezen sziklaszava
kat, és feltárni értelmét őseink magasztos műalkotmányaiban rejlő világ- és hitnézletének. — Üssük fel hát mi is e könyvet, s olvassunk belőle néhány sort.

’) Mondanom sem kell talán, hogy Hngo Viktor Notre Dame-ja ismeretes szép mondatát
idéztem előbb, s ezen mondatának annál fonákabb további értelmezésére vonatkozom itt.
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il.

Midőn még1az Akadémián kivííl állottam, volt már szerencsém az Archaeologiai Bizottmány megtisztelő felhivása következtében a „Magyar Műemlékeku leírá
sának első részét benyújtanom. Azóta az „Archaeologiai Közleményekben“ ki
adva köz belátásra áll, s egy második és harmadik rész is készülőiéiben van.
Ezen folytatott vizsgálataim köréből szakítok ki székfoglalóul egy tárgyat,
mely jelentékenysége- és terjedelménél fogva is már külön monographiai tárgya
lást igényelhet. Ez pedig a deákmonostori XIII. századi romám basilika.
Mint a középkori keresztyén műépítészet egyik idoma s ízlése határozott pél
dányának érdeke mindenek előtt azon egyházi műépitészeti ízlés jelentőségében áll,
melynek jellegét magán viseli. Nem áll tehát tárgyunkon kívül, ha az ókeresztyén
és román úgynevezett basilikai egyházműépitészeti ízlésnek megismertetését —
mely nélkül tárgyunk alapérdeke nem méltányolható — főbb vonásaiban megkí
sértve előre bocsátom.
Az antik pogány civilisatio romjain keletkezett keresztyén műveltség, vala
mint erkölcsi irányban határozottan szakított az ópogány világnézettel, úgy sza
kított annak csupán az érzéki tökély eszményesítésére törekvő művészetével is,
ellenében szellemi fönsége eszményképeit állítván fel művészete feladatáúl.
De hogy a keresztyén egyház még az annyira kifejlett hellen-római classicus
templom-alakot sem használhatta saját istenháza idomáúl, az már úgy látszik nem
annyira eltérő vallási iránya, mint inkább eltérő istentiszteleti szükségletei által
indokolható.
Azon eszményi tökélyű classicus templomépületek, melyeknek ízletes peristyljét, oszlopcsarnokos, arányos külsejét máig bámuljuk, valóban csak is a külső
szépségre és hatásra voltak inkább intézve, mintsem a belső használatra. Mert
benn, a többnyire szűk, ablaktalan és födetlen cellában a népnek megközelíthetlen
bálványszobor székelt csak, s legfelebb még az opisthodomos, a kincstár rejteke
számára volt hely. A nép künn állott, s az áldozatoltár is a templom előtt a szabad
ég alatt füstölgött.
Máskép a keresztyén egyház. Ennek építészete tervét már úgy szólván ne
vében: az ekklesia, gyülekezet, szóban találjuk kifejezve. Ezen kiváló gyülekezet
nek egy elkülönzött, zárt, de tág körű hely vagyis egy ház kellett, mely a közön
séget magába foglalhassa, melynek védfödele alatt a szentély és oltár szentsége
titkával födve állhasson, hol a köz ima és tanítás alkalmasan hangozhassek.
A római világnak azon időben, hogy a keresztyén egyház a katakombák rejtekeiből és magányházak szűk termeiből előlépett, úgy látszik csak egy köz epülete
volt, mely ezen czélra alkalmasnak mutatkozott, vagy csak alkalmazható mintát

8

IPOLYI AUNOLO.

adhatott. Ezen épület az úgynevezett basilika volt. A basilikák a római fórumon
sajátlag tőzsdecsarnokok voltak, melyek a kereskedelmi üzlet s mások szerint egy
szersmind a törvényszék helyéül is szolgáltak.
Mondják már most erre nézve, s a tudomány erős védvei hozatnak fel ez ál
lítás mellett, hogy a basilikai épületidom Rómába sajátlag Athenaeből, Athenaebe
Alexandriábái, Alexandriába Jeruzsálemből származott át. Mert Rómában, úgy
mond, a Porcius Cato által épített nagyszerű tőzsde neveztetett Basilikának. Athenaeben már előbb az Archon Basilevs, azaz az élet és halál felett ítélő bírófőnök
törvényszéki terme vagy csarnoka mondatott stoa basiliké-nek ; míg Alexandriá
ban a Palaestinából bevándorlóit zsidóknak mintegy a jeruzsálemi nagy templom
mintájára emelt zsinagógája vagy ellentemploma — mert valódi csak egy lehetett
— neveztetik bizonyos talmudi leírásokban basilikának. Az alexandriai s még in
kább a római basilikának pedig kinézését s elrendezését már leírásokból s részint
emlékekből is meglehetős határozottan ismernők. ')
De bármint legyen a dolog, lia valóban érdek nélkül nem szemlélhetjük
hogy mikép maradt főn az igaz Isten tiszteletének szentelt egyetlen jeruzsálemi
templomnak alakja akkor, midőn belőle már kő sem állott kövön, egy római pro
fán épületben a keresztyén egyháznak mintájáúl, ha mondom ezt érdekkel szemlélnők, már csak azért is, hogy ebben is önkénytelen megbámuljuk az isteni gond
viselés rejtelmes szálai megfoghatatlan szövődését; úgy tárgyunkra nézve mégis lia
nem érdekesebb, minden esetre szükségesebb még látnunk, milyen volt sajátlag a
basilika alapformája ?
Képzeljünk magunknak egy hosszas négyszögű épületet. Ezen épület két
vagy négy oszlopsor által hosszában három vagy öt csarnokra vagy úgynevezett
hajóra osztatik. A középső tágasabb hajó vagy csarnok oszlopai felett oldalfalak
emelkednek a többi csarnokok fölé; ezen kiálló falba alkalmazott ablakokon át
hat be a világosság. Az épületnek keskenyebb felső oldala vagy zárfala közepén
félköralakú kisebb hajlék, mintegy épületfülke alkalmaztatott. Neve tribunal, ap
sis vagy absis, és concha volt. Ezen hajlék a római basilikában a törvényszéknek,
az ókeresztyén basilikában pedig a püspökszék- s oltárnak helyéül szolgált. Alig
a hajókban itt a hívek közönsége, amott pedig a forumi üzérkedő s ügyfeles nép
gyülekezett.
') A basilikaépületröl, annak eredetéről, alakjáról stb. meglehetősen dús irodalommal
bírunk. Elég legyen az újabb, kimerítőbb alapmunkákat e felöl idéznem, mint : Bunsen, die
Basiliken d. christl. Roms 1842. Quast, Basilika dér Alten 1845. Zestermann, die Antikén und
christl. Basiliken. 1847. Kreuser, der christliche Kirhenbau, seine Gesch. Symbolik, Bildnerei
1851. Messmer, über d. Ursprung, die Entwickelung undBedeutung dér Basilika 1854. Weingártner, Ursprung und Entwickelung des Kirchengebáudes 1858. Kijövöfélben van : Híibsch,
die Altchristl. Kirchen. A szövegben fönt említett nézet újabban hozatott elő Kreuser által (Mittheilungen f. E. u. E. d. Baudenkmale IV. 85.) Weingártner előbb idézett irata következtében,
ki azt ismét Prutz Múzeumában (1859-diki foly. 39.) czáfolja. S e szerint sub iudice lis est. A
basilikára vonatkozó itt tárgyalt egyéb adatok hasonlóan az idézett kútfőkön alapszanak.
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Az oszlopzatnak összeköttetése az egyszerűbb régibb alakításnál fekirányos
gerendázattal eszközöltetett, az antik belien épitészet hagyományos architrávjának
alkalmazása által ; míg később az etrusk-római ívhajtásban kifejlődött boltozattal
vagyis archivoltával s árkádokkal alakúit. Az utóbbi által a falazat, mert szilár
dabb, azért alkalmasabb lön a födél viselésére, mely eleinte szinte hiányozhatott
vagy csak egyszerűn fölep és padlózat nélkül alkalmaztatott ').
íme ezen néhány rövid vonásban előállítva bírjuk a római profán basilikából
keletkezett őskeresztyén egyházépületnek azon alakját, mely a IV-dik század óta.
midőn a keresztyén cultus a katakombák s magánylakok rejtekhelyeiből kilépett
szabad vallásgyakorlata ezen első kezdetétől egész mintegy a X. századig a ke
resztyén egyházépitészetnek majdnem egyedüli mintájául szolgált. És ez az, mely
nek idomát ókeresztyén basilikai ízlésnek nevezi a műtörténet.
Az ókeresztyén basilikai ízlés mellett, s egy részt annak elemeiből, a keleten
ugyan, s a keleti befolyás által néhol szórványosan a nyugaton is, egy más építé
szeti ízlés : az úgynevezett bizanti vagy keleti kúprendszeridom, vagy teljesebben
és határozottabban kifejezve, a kíiprendszer- és központi köridomú épitészet keletke
zik. De míg ez a keleten uralkodóvá lesz, a nyúgaton csekély terjedésnek örvend.
Ellenben a IX. század óta az ókeresztyén basilikai ízlés a nyúgaton új irányú
kifejlődésnek indúl. Lényegében megmarad ugyan a basilikai alapidom, de ennek
részletei mind az alaptervezetben, mind különösen a benső rendszerben művészi
leg teljesebben átképeztetnek. Nevezetesen az ívhajtásnak és boltozatnak mind ál
talánosabb alkalmazása által — (mert addig a basilikában nagyobbára csak az
oszlopzat összekötésére szorítkozott, föleptíl rendesen csupán padlózat s gerendázat, nem pedig ívezet használtatván) — az egész benső rendszer az új ívezeti alak
zatok szerint képződik. Ez által már a régi classicai oszloprendszer is megválto
zik; helyébe a fölepnél nehezebb és súlyosabb tömegű és nyomású boltozat miatt
a tömörebb, szilárdabb támrendszer lép. Majd ismét az ívezet könnyebb, tagozott
alakítása által, az úgynevezett heveder- és keresztívek szerint a tömör tárnok is
megifjodnak, s a tám- s oszloprendszernek egy új combinátiója, összeillesztése ke
letkezik. A támfal szilárd magvát egyes előszökő fél vagy negyedrész oszloptövek
élénkítik, vagy egész oszlopcsomagok veszik körül, melyekre a heveder- s kereszt
ívezetnek gerinczei le-lejtetnek. Éhez képest egy új irányú ornamentatio járúl,
az ékítmények sajátságos, majd dús és fellengző, majd ismét gyermeteg naiv vagy
‘) Később az ókeresztyén basilikai épitészet kifejlődésében egyes többé-kevésbbé lénye
ges változásokat is látunk. Nevezetesen a félkörü oltárhajlék előtt a szentély vagy külön karhely (chorus, sanctuarium) mind kifejezettebb alakot vesz fel. Ezt az át- vagy kereszthajó ki
fejtése követi; valamint másrészt a bemenet előtt levő csarnok (atrium vagy narthex) olykor
elmarad. De itt tárgyunkra nézve a basilikának csupán leglényegesebb alakzata jő tekintetbe.
Változó egyes részeiről, valamint belső rendszeréről s ékítményi részleteiről, a mennyire ezek
tárgyunkba vágnak, alkalomszerüleg a tárgyalás közben lesz még szó.
A deákm. r. basilika.
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korlátlanul kicsapongó conceptiójával, mely eleinte ugyan még az antik ízlés alap
formái mellett is, annak egyéb traditióival már is szakított, s egészen önálló, majd
durva majd ízletes, de mindenkor határtalan változatosságú ékítményi alakzatokat
fejtett ki. — Az ókeresztyén basilikai ízlés ezen átalakítását nevezi a műtörténet
román építészeti ízlésnek.
A mennyire azonban a román építészeti ízlés is, mint mondók, a basilika lényeges alaptervezetét: a hajó felosztását, az oltárhajlék alkalmazását és alakját tel
jesen megtartja, ezen ízlés egyházai is basilikáknak, csakhogy megkülönböztetésül
román basilikáknak neveztetnek. Románnak pedig azon értelemben, mintegy a
melyben a római nép- és nyelvelemekkel elvegyült európai vegynépségeket (mint
az olaszt, francziát, spanyolt, oláhot) román népeknek, és nyelvöket román nyel
veknek mondjuk : miután ezen építészet is, mint láttuk, hasonlón az antik római
művészetit basilika elemeiből fejlődött ki a Róma által meghódított nyugati népek
nemzeti műéptiészetében.
A XII. és XIII. században a román ízlésre következett egyházi mííépitészeti
idomokkal — melyek nagyobbára az előbbiek elemeiből fejlődtek ismét ki, és mi
nő előbb az úgynevezett átmeneti, azután a got vagy csúcsív, s végre a XV. XVI.
században a renaissance, újjászületési ízlés volt — itt most tárgyunkra nézve to
vább nincs dolgunk. Mert immár tárgyunk alaprajzára (II. Táb. 1 ábra.) mutatva,
azt íme mint a román basilikai építészeti ízlés művét bemutathatom. Itt látjuk
rajta, felső szűkebb oldalfalán vagyis a zárfalon előszökő félkörű oltárhajlékot vagy
apsist; még pedig hármasán, mind a három hajó végén, mint az így a kifejlődött
román építészetben már rendesen alkalmaztatott. Látjuk továbbá a hosszas négy
szöget három hajóra, vagyis a tágasabb középső mellett még két mellék oldalcsar
nokra osztva; még pedig oszlopzat helyett máris támrendszerrel alakítva, és boltoz
va a kifejlődött román építészet idomában.
De mielőtt már tárgyunkon a román basilikai építészeti ízlésnek bővebb ki
mutatásába s egyes részletei műtani elemzésébe ereszkedem, előre kell még bocsátanom azon kiváló szempontokat, melyekből a deákmonostori, máskép — a mi ele
ve megjegyzendő — művészileg épen nem kitűnő, sőt közönségesebb román ba
silikai műemlékünknek egyes jellemző sajátságait tekintenünk kell, mint a melyek
ránk nézve kitűnő érdekét képezik.
Miben áll tehát sajátlag műemlékünk érdeke és sajátsága V
I. A magyarországi román basilikai építészeti ízlésnek, vagyis hazánk X — XII.
századi Árpád-kori egyházi müépitészetének benne egyik legáltalánosabb, mintegy
mintaszerű példányát bírjuk ; mely ennélfogva igen alkalmas arra, hogy összes ro
mánkori egyházi építészeti emlékeinkkel párhuzamosan tárgyaljuk.
II. A monostori építészet egyik nevezetes sajátságának, melyet a műtörténet ed
dig csak hazánkban említ, egyik legbiztosabb nyoma maradt jen benne.
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III.
Hazai festészetünk egyik legrégibb, határozottan odatolható, érdekes példá
nyát,, egyházunk falfestvénymaradványaiban bírjuk.
Ezek azon pontok, melyek értekezésem tárgyát teszik. De ennél is előbb kell
még, hogy a helytörténetben, a monostor s egyház keletkezésének s építkezésének tör
ténetéiben tájékozzuk magunkat. Mert kétlem, hogy sokan e helyet, de még csak
nevét is, ismerjék. — Pedig úgy mutatkozik máskép is, hogy, mint látni fogjuk,
maga ezen valóban classicus helynek története mivel sem csekélyebb érdekű régi
helyíratunkra nézve, mint a minővel műemlékünk a műtörténet tekintetéből bír.

III.
Hol volt tehát Deákmonostor ?
Ott, hol a Kis-Duna Pozsony alatt az Oreg-Dunából kiválva, Csallóköz szi
getét alakítja, s a Dudvág folyóval egyesülten Komárom felett Gutánál a Vágba
ömlik, ezen három folyó, a Kis-Duna, Vág és Dudvág hosszas keskeny földközt
vagy félszigetet képez. Ezen földköz, mely eredetileg úgy látszik sziget volt, a
mennyire a Vágnak egyik ága Sellyénél elválva, Királyrévnél a Dudvággal egye
sült, hajdan és részben legalább Vágföldének vagy Salaföldnek neveztetett '); máig
pedig szinte a legvégső déli csúcsát képezi hazánk azon vidékének, melyet a régi
és mai népies helyjelelés Mátyásföldének nevez. Érti pedig e név alatt azon tért,
mely hosszában mintegy Pozsonytól a Vágig, széliében pedig a Fehérhegy ség déli
aljától egész Csallóközig terjed.
Ha a térképre tekintünk, Mátyusfölde ezen vég csúcsán, a néhány mérföldre
terjedő vízközön, mely az előbb említett nagy folyamok folytonos áradásának
nagyobbára alá van vetve, csak gyéren találunk néhány helységet. Legalúl Ne
gyed, azután Farkasd, felebb Zsigárd, Pered és Királyrév, legfelebb Szeli, Tak
sony, Deáki és Sellye áll. Ezentúl a tér már tágúl s emelkedik. A vidék főpontja
itt szemlátomást Taksony, Deáki és Sellye. Sellyénél érjük a Vág egyik fő átjárá
sát, hol tehát a vidék főbb útvonalai összepontosúlnak. Erre vezet újabban a Bécs
és Pest közötti vaspályavonal is, mely hasonlóan Sellyénél megy át a Vágón.
És nyilván ezen hely régóta egyik fő átmeneti pontját képezte a Duna-balparti
róna azon természetes legegyenesebb útvonalának, mely az éjszaki Magyarország
ból a Dunába lefolyó nagy folyamokon, különösen a Vágón, Dudvágon, Nyitrán
és Garamon átvezet.
Ezen nevezetes ponton, Sellyének tőszomszédságában áll a mai Deáki nevű
helység. E hely, mint ritka más hazánkban, okmányilag már 1001-ben előjő,
‘) Lásd alább erre nézve az okiratok Terra Vág és Terra Sala kifejezései.
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nemzetünk első ismeretes fenlevő okiratában. Sz. István király 1001-dik évben
kelt azon okiratának, melylyel a pannonhalmi apátságot alapítja, függelékében,
hol az adományozott jószágok nevei felsoroltatnak, találjuk ugyanis először Deákit
vidékének akkori általánosabb „ Wagu nevével felemlítve ■). Nem csak az okirat
magyarázata és a benne előjövő helynevek alkalmazása, de a későbbi rá vonat
kozó oklevelek is, minden kétségen felül tanúsítják, hogy ezen Vág név alatt, mely
később majd Vágföldére, majd Salára és Salaföldre, majd végre Deákira változott,
a mi Deákmonostorunkat kell értenünk, s azon a helyen keresnünk, hol jelenleg
Sellye mellett Deáki helység régi egyháza áll.
íme évsorban azon okirati adatok, melyek e helyről emlékeznek.
1090-ben sz. László király okirata szerint Wagnak neveztetett, s a pannon
halmi apátságnak e helyt igen jó gyümölcsös-kertje, két tava és erdeje volt
1103-ban II. Paskal pápa okiratában Waga-nak mondja. E szerint a hely az
esztergami érsekség területén állott, s már is Sz. Mária tiszteletére szentelt egyháza
volt 3).
1138-ban II. Béla király okiratában Vág-fölötti Salaföldnek neveztetik. Ezen
okirat szerint a pannonhalmi apátságnak ezen sz. István által adományozott és
sz. László által — úgy mond — megerősített birtokát, akkorában a pozsonyi és
nyitrai szomszéd várjobbágyok és lakosok háborgatták 4).

’) Lásd Fejér Codex Diplomát. I. 282. Ha ezen többször ismételve kétségbe vont s
ismételve megvédett okiratnak eredetiségén bizonyos tekintetben netalán kételkednünk lehet
ne, úgy a benne előjövő helységeknek azon korból való neveit, valamint azok adományozását
épen a legkevésbbé lehet kétségbe vonni. A későbbi okiratok, melyek az 1001-diki okirat meg
erősítésére vonatkoznak, épen az által is világosan tanúskodnak egyrészt régi helynevei mel
lett, hogy azokat magyarázzák, valamint az itt szóban levő Vág nevünket; másrészt pedig bi
zonyítják, hogy a7ok a pannonhalmi benedeki apátságnak régi, sz. Istvántól adományozott
birtokai. Tárgyunkra nézve pedig az idézett okiratnak épen csak ezen két pontot kell bizonyitnia Lásd erre nézve a következő okiratokat, valamint az 1001-diki okirat felett keletke
zett diplomatikai vitairodalmat : (Benczúr) Schreiben an einen Freund wider die Aechtheit
dér Stiftungsurkunde d h. Stephan Wien 1779. Agamantis Palladii (Batthyányi) Responsa ad
dubia adversus privil. S. Steph. 1779 Ganóczi Libellus castigatus, sive refutatio argutiarum
adversum diploma S. Steph. M. Varad. Novák: Vindiciae diplomatis quo S. Steph. monast. S.
Martini de S. Monte Pannoniae 1001. fundavit. Budae, 1780. Libelli quibus Anonymus authentiam diplomát, de A. 1001. in dubium vocans defenditur. Viennae 1780. Ezenkívül melléke
sen tárgyalva : Kollárnál Hist. diplomát., Katonánál Hist. erit. R. Hung. I. Rollernél Hist.
Episc. Quinqueeccl. I. Fejér Codex Diplomaticus I. 282.
) Wag in quo loco habetur pomarium valde bonum, duo lacus et silva determinata.
Eredetie a pannonhalmi főapátság levéltárában (Capsa 2. A.); honnét ezt, valamint a követke
ző, okmánytárunkban hiányzó s részint egészen ismeretlen s kiadatlan okirati adatokat, a Fő
apátságnak ismeretes példányszerü tudományos liberalitásából s levéltárnoka Czinár Mór aka
démiai tagtársunknak eléggé meg nem hálálható szíves készségéből bírom.
3) In Archiepiscopatu Strigoniensi ecclesiam S. Mariae in Waga. Pannonhalmi levéltár
Caps. 39. I.
4) Fejér Codex Diplomát. II. 110: illa terra quam Stephanus rex in Sala super Vagum
monasterio S. Martini contulit.
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1175-ben III. Sándor pápa okiratában Wagcmak nevezi ismét l).
1186-ban III. Orbán pápa oklevele egyszerűen Wa^-nak írja, s mint az előbbi
okmány felemlíti az esztergami főmegyében fekvését, valamint Sz. Mária tisztele
tére szentelt egyházát •*).
1210ben III. Incze pápa okirata ellenben megkülönbözteti az apátságnak
itt egymás mellett fekvő külön Sala és Vác nevű helységét vagy birtokát 3).
1211ben egy Ítéleti okmány a pannonhalmi apátságnak itteni külön Salafölde és Vágszigeti birtokát nevezi 4).
Ugyanezen évről s ugyanazon ügyben egy határjárási okirat eme Salaföld
és Vágsziget helyett csak egyszerűen Salai szigetet említ; s felhozza mellesleg a
határjelelések közt az itteni Sz. Mária kápolnát is 5).
1214-ben egy más határjárási okmány *SWa-földnek nevezi, úgy látszik, az
egész birtokot, melyen az apátság két faluját. Star a és Odvory (azaz Udvari) né
ven említi fi)
1214-ben és 1215-ben Incze pápa okirataiból látjuk, hogy Salaföld elneve
zése a mindinkább háttérbe lépő Vág név fölé kerekedik, miután ezen évi okira
taiban már csupán Salai Sz. Mária-egyháznak neveztetik a hely 7).
1216-ban egy újabb okiratban ugyan ismét Vági és Salai Sz. Mária egyház
nak mondatik, de nyilván csak azért, hogy a hely előbbi neve használatával hatá
rozottabban legyen megjelelve 8).
1223-ban, 1233 és 1236-ban II. András és IV. Béla királyok okirataiban azon
ban már kizárólag csak Salaföldének neveztetik, s a Vág név honi okiratainkban
mindinkább eltűnik 9).
1225-ben III. Honorius pápa levelében ellenben megint Vág és Salai Sz.
Mária-egyház áll. Nyilván ezen pápai okiratok többnyire csak az előbbi okmányok
‘) In archiepiscopatu Strigoniensi ecclesiam S. Mariae in Waga. Pannonhalmi levéltár
Caps. 68. A.
2) In archiepiscopatu Strigoniensi ecelesiam S. Mariae in Wag, cum omnibus pertinen
tes suis. Pannonhalmi levéltárban az úgynevezett Liber Ruber átiratában 84. lapon.
3) Dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii S. Martini de Pannonia recepi
mus quaestionem, quod venerabilis frater noster Strigoniensis Archiepiscopus de quibusdam
villis eorum, Sala videlicet et Vac, decimas sibi vendieare nititur minus iuste. Pannonhalmi le
véltár Capsa 42. Lit. Ce.
4) Fejér Cod. Diplomát. III. 1. 105 terram Sala cum silva quae in insula Vag continetur.
5) Terra de insula Sala---------- ad capellam S. Mariae. Pannonhalmi levéltár Cap. 37. J.
6) Terra de Sala duarum villarum Stara et Odvory. U. ott Capsa 4L F.
7) Az 1214-diki okiratban: praedia et homines villarum spectantium ad capellam S.
Mariae in Sala. U. ott Caps 37. C. Es az 1215-diki okiratban: ecclesia S. Mariae de Sala.
U. ott Caps. 37. B.
8) In Archiep. Strigoniensi ecclesiam S. Mariae cum pertinentiis suis in loco, qui dici
tur Wag et Sala. Pannonhalmi levéltár Caps. 31. G.
9) Terra in Sala. András 1223. U. ott Caps. 31. B. 1233: de terris ecclesiae S. Martini
habendis a jobbagionibus de Sala. U. ott Caps. 3. Aa. Bêla 1236 : confirmavimus terram in
Sala. U. ott Caps. 2. B.
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megerősítésére vonatkoznak, s azért azok szavait ismételve használják csupán
mind a két nevet ').
1228-ban azért IX. Gergely pápának e helyre nézve nevezetes azon levelé
ben, melyben az itt újon épült egyháznak felszentelését a váczi és nyitrai püspö
köknek meghagyja, már csak egyszerűen Sallanak neveztetik, hol akkor ezen ok
irat szerint a pannonhalmi benedekieknek cellájok azaz kisebb fiókkolostoruk is
volt 2). Azon hely tehát, hol a régi s az újabb ekkor épült és máig fenálló egyház
létezett, már Salla név alatt volt ismeretes.
1234-ben II. András király által ellenben Gergely pápának egy átvett okira
ta, a pannonhalmi apátság birtokait megerősítő pápai leveleknek egymást ismétlő
szövege szerint, megint csak Vág és Salának nevezi helyünket 3).
1238ból Dénes nádornak Ítélő levele végre meg is magyarázza ezen eltérő
nevek azonosságát, mondván: hogy az akkori Sala helység a hozzátartozó földdel
együtt sz. István és sz. László korában Vágnak neveztetett 4).
1239ben IV. Béla király, nádorának előbbi Ítéletét megerősítvén, ismétli ok
iratában azon magyarázatot is, hogy az akkori Sala helység sz. István és sz. László
korában Vágnak hivatott 5).
1241-ben azért Űriás pannonhalmi apát is panaszos folyamodásában, mely
ben régi jogait keresi, ismét Vágfeletti Salai birtoknak nevezi 6).
Ezentúl egyszerre megszakad az e helyről szóló okiratok surtí sora. Az utolsó
évszám figyelmeztet, hogy a tatárjárás koránál vagyunk, melylyel egy időre min
den, sok örökre megszakadt. Valószintíleg ezen hely is elpusztult. Mert tudomá
sunkra mintegy ötven évig neve nem fordúl elő. Mire megint először találkozunk
vele, már nevét egészen megváltoztatta, — é lehet hogy a vidék és helység képe
is teljesen megváltozott — sem nem Vágnak, sem Salának, Deákinak, még pe
dig Monasterium Deákinak, tehát Deákmonostornak vagy Deáki monostornak ne‘) In archiep. Strigon. ecclesiam Sanctae Mariae cum pertinentiis suis in loco qui dicitur
Wag et S a la -----------possessiones etiam quas habetis in villis— Sala Fejér Codex Diplomát.
III 2. 34. és Theiner Vetera Monumenta historica Hungáriám Sacram illustrantia. I. 56. lap.
2) Közölve először Fuxhoffer Monasteriologia Hungáriáé Czinár által javított újabb ki
adásában I. 76. Ecclesia S. Mariae de Salla una de monasterii (t. i. S. Martini) cellis.
3) In archiep. Strigon. ecclesiam Sanctae Mariae cum pertinentiis suis in loco, qui dici
tur Wag et Sala. Pannonhalmi levéltár Caps. 68. F.
0 Fejér Codex Diplomát. IV. 1. 139. Super possessione Sala et terra ad quadraginta
aratra sufficiente, quae tempore Sanctorum Stephani et Ladislai Regum Vag vocabatur. Mit
egyóbként úgy is lehetne érteni, hogy a helység neveztetett Salának, s a mellette levő egyéb
földbirtok Vágnak.
rj Cum nos causam super possessione Sala et terra ad 40 aratra (akkori 120 nagy
telek vagy sessio) quae tempore S. Stephani et Ladislai Regum Vag vocabatur------ Palatino
commisissemus — — definivimus quod Possessio Sala et terra memorata — etc. Pannonhal
mi levéltár. Capsa 31- Lit. B.
®) Cum nostras terras et iura earundem in Sala super Vag existentium indebite vidis
semus occupari. Pannonhalmi levéltár Caps. 37. H.
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vezi egy 1296-diki okirat '). Ezen régibb Deákmonostor nevével élhetünk tehát a
mai Deáki helyett, midőn, mint itt, régi koráról szólunk, hogy hazánk más hason
nevű Deáki és Deákfalva helységeitől megkülönböztessük. A legközelebbi adat,
melyet ezentúl még helyünkről egy 1317-diki okiratban bírunk, szinte Diákynak nevezi 2), és mutatja, hogy ezen neve már is állandóvá vált.
íme azon adatok, melyekkel helyünk nevét nem csak századról századra, de
majdnem évtizedről évtizedre, sőt többször évről évre kimutathatjuk. Kezdve a
magyar királyság első évétől egész a tatárjárásig húsznál több adat szól róla, oly
példátlan bőséggel, mint csak ritka más helyről hazánkban.
Foglaljuk össze ezen adatokat, és látni fogjuk, hogy a pannonhalmi főapát
ság mai Deáki nevű birtoka sz. István és sz. László királyok idejében Vágnak,
talán a Vág melletti vagy Vág felett levő földnek, neveztetett. így találjuk már ha
tározottabban csakugyan a következő XII-dik századi okiratokban a Vág feletti
Sala földnek nevezve és magyarázva. Nyilván az egész vidék Sala, vagy mai, ma
gyarosan mondva Sellye (mert tótúl jelenleg is Salának neveztetik) főhelyétől vette
nevét, épen úgy, mint előbb a határos Vágfolyamtól. Tovább, majd hol a hely
történetét tárgyalandjuk, hallani fogjuk, hogy e vidéken egymás mellett több Sala
nevű helység vagy csak majorság állott, melynek mindegyike saját külön névvel
is bírt ugyan, de az okiratokban nagyobbára csak az egész terület gyűjtőnevével
Salának neveztettek. Épen úgy, mint hazánk több vidékén, példáúl Csallóközben,
számos hasonnevű kis falut találunk egymás mellett, melyek a főhely nevét oszt
ják, de e mellett külön melléknevekkel is bírnak, s ezek által csak úgy mint egy
főhely külön útczái megkülönböztetvék. így a tizenkét Karcsa és több Patony
nevű hely is a főnév mellett még külön meghatározó elnevezéssel bír. Ez megma
gyarázhatja a helyünk nevéről szóló adatok habozását. A helytörténet fölvilágo
síthatja a többit, a mi ezen adatokban tárgyunkra vonatkozik.
Deákmonostor régi emlékezetét, nevét és fekvését ezzel tehát már okiratilag meg
határoztuk. Lássuk még röviden történetét. Előbb láttuk már, hogy Deáki mellett,
a tőszomszédságában levő Sellyénél van a Vág folyam egyik fő átjárata, mely a
') Fejér Codex Diplomát. VII. 2. 196. Propugnacula et munitiones Theutonum in mo
nasteriis íáalya et Deáki exstructa e manibus eorum eripuit, et abbati Montis Pannoniae, ad
quem monasteria pertinere dignoscebantur, tradidit. Itt a Salya név már nem vehető Deáki
aequivocumáúl, minő előbb a Vág és Sala volt. Mert Salya alatt itt nyilván a Deáki mellett
fekvő mai Sellye értetik, mely már akkor a premontréi rendnek birtoka volt, s hol annak
szinte laka vagy fiók-kolostora lehetett, valaminthogy régi várdája is máig fönáll. Hogy az
okirat ezen helyet is a pannonhalmi apátságnak tulajdonítja, nyilván ezen más okmányok ki
vonataiból rosszúl összeszerkesztett okiratnak hibája. Mert jól jegyzi meg már Fejér, hogy:
documentum hoc e diversis diplomatibus extractum est, testante contextu sat. Máskép szerinte
nem állana Fuxhoffer-Czinár Monasteriol. I. 313. lap megjegyzése: possessio Deáki sub hoc
nomine anno 1317 primum occurrit.
H Fejér Codex Dipl. V ili. 2. 95. hol a pannonhalmi apátság tiltakozik a nyitrai kápta
lan előtt Deákinak Trencsényi Máté által történt elfoglalása ellen : possessiones Diaky, Sztara
et Palota vocatas.
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Bées, Pozsony és Pest közötti Duna-balparti legegyenesebb útvonalnak mintegy
központját képezi. Nyilván tehát e hely régóta nevezetes állomás, sót hadjáratilag
is a Vág-átmenetnek kitűnő stratégiai pontja volt. A Yágvonal jelentékenysége
hazánk védelmi rendszerében ezen utóbbi tekintetben ismeretes. De ezen vonal
nem nyújt sehol könnyebb s természetesebb átmenetet, mint épen itt Sellyénél, a
tág védetlen rónán, hol még a párhuzamos nagy folyamok, melyek lejebb belé
ömlenek, nem érik oly közel, hogy a nagyobb hadtestek átmeneténél akadályul
volnának. S ezen tekintet kétszeres fontossággal bír itt néhány mérfölddel Ko
márom fölött, hol a Vág és Dunaszög főerőssége áll; másrészt pedig, mint láttuk,
a főhelyek, Bées, Pozsony és Pest között, a legegyenesebb útvonalúl szolgál.
Hadjárati előnye tehát szembetűnő. Kétségtelenül nem egy sereg itt kísérté meg
öszpontosító átmenetét a Vág- és Garam-vidéki mindig'határozó csatákra. Csak az
előbb Deáki nevénél felhozott okirat helyére utalok, mely itt a XIII. századbani né
met-osztrák hadjáratok Vág-átmeneti érődéiről és védműveiről szól '). Az 1848-ki
peredi és zsigárdi határozó csaták még mindnyájunk emlékezetében élnek, s ezek
is épen itt, sajátlag a deáki határban estek és vették kezdetöket.
Az ily nevezetes pontoknak, melyek a népek és hadak folytonos természetes
útját képezik, valamint jelentékenységök minden korban kétségtelen, úgy történetök is sem nem mával, sem nem tegnap óta kezdődik, nem is századokat, de monda
nék ezredéveket számít. Ha mégis régi történetöket határozott adatokkal ki nem
mutathatjuk, úgy ennek oka csak az ókor azon történeti homálya, melyben csupán
tapogatódzva tájékozhatjuk magunkat. Midőn a római világuralom végső terjesz
kedései és hódításai ezen térre is legelőször vetnek világot, bármily későre esik
már ez, mégis alig hogy egy kétes sugár derűi ezen egész vidékre. Mert vájjon
épen erre vette-e útját, itt kelt-e a Vágón és Nyitrán át a Garamhoz mentében a
Markomannokkal és Quádokkal küzdő Marcus Aurelius 2) ? Ki határozhatná azt
meg azon szűk tudósításokból, melyek e felől mindössze is Dion Cassius töredé
keiből 3), a bölcsész császár rövid életiratából 4), vagy épen csak bölcsészeti mun
kája azon érdekes adatából állanak, hogy ennek egyik vég részletét az ide néhány
mérföldnyi távolságra eső Garamnál írta 5). Pedig mindössze is, ismétlem, ezek
azon egyedüli kútfők, melyekből tárgyunkra valamit meríthetnénk.
') Fejér Codex Diplomát. VII. 2. 196. Propugnacula et munitiones Theutonum in Salya et Deáki exstructa.
J) Mint Severini (Commentatio de Veteribus incolis Hungáriáé 46—47. lap) nem cse
kély valószinüséggel gyanítja.
3) Historia Rom. LXXI.
4) Julius Capitolinus, Vitae Antonii Pii, Marci Aurelii etc. A Histor. Augustae Scripto
res gyűjteményében : Marc. 29, 25.
5) Tœ siç f'ftvrov czímü iratában I. 17 (edit, graec. et lat. Schulcz Slesvici 1802), mit
ezen szavakkal végez : Tá ér y o vd â o iç tzqoç tœ r ç a v o v n , azaz a kvádoknál Granua mellett.
Hogy Granua alatt Garam folyónk értendő, lásd egyéb római itinerariumi adatok összeállítá
sával Bischof és Möller Vergl. W ört dér Alten, Mitti. Géographie. 575.
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Későbbi ugyan de határozottabb nyomnak látszik, hogy midőn a IX. század
elején Nyitrán, mint az akkori Marahán uralkodás egyik főhelyén, már keresztyén
püspökség keletkezett '), a közel levő vidéknek is legalább főhelyeit, melyek kö
zé helyünket bizton számíthatjuk, a keresztyénség új világa áthatotta. De az erről
szóló adatoknak is nem ugyan annyira hiányában, mint inkább homályában, bo
csánatot kell kérnem a történelmi szigortól, ha mielőtt ezen adatokat előadnám,
nem annyira pótlásuk mint inkább földerítésök végett szabadabb véleményzéssel,
a történelmi coniecturával, egybevetéssel és combinátióval élek ; mi nekem itt mégis
jelentékenyebbnek látszik, tekintve különösen a helyünkről alább felhozandó ne
vezetes adatokat, mintsem hogy azt teljesen elhallgathatnám.
Ismeretes történeti vonás és jelenség, sőt, hogy úgy mondjam, kétségtelen
helytörténeti észlelet, hogy bizonyos helységek, és különösen azok, melyek helyzetöknél fogva a vidéknek mintegy központját képezik, úgy szólván örökösek és
kiirthatlanok. Ha bár olykor az idők vészei közt annyira elpusztúlnak is, hogy
ideiglenesen elhagyatva állanak, mindig ismét újra fölépűlnek. Ennek oka nyilván
az, hogy a régi gyarmatoknál megszállásuk helyét nem cupán az esetleg intézte,
hanem kétségtelénűl bizonyos földírati föltételek és viszonyok határozták meg.
Számos, gyakran jelentéktelen helységnek története azért a legrégibb korig felér.
Mert azon föltételek, melyeknél fogva ez vagy amaz hely választatott megszállósál, többnyire oly mélyen gyökereznek az emberi természet szükségleteiben és
kívánalmaiban, hogy önkényt bizonyos helyirati, topographiai törvényeket és
szabályokat alkotnak, melyeket megszegni alig lehet, teljesen mellőzni pedig már
épen lehetetlenségnek látszik. Eliez járúl azután még a létező föntartásának ter
mészetszerű ösztöne, mely egyiránt kiterjed, mondanék, a legkisebb helységekre,
valamint útvonalakra és ösvényekre, melyeket erőszakos változások nélkül, de
sokszor ezek daczára is nem egy könnyen lehet fölhagynunk.
Alkalmazzuk ezen elveket akárhol oly helyekre, melyeknek régibb s újabb
története valamennyire ismeretesebb ; és látni fogjuk, hogy példáúl Budapest a
mióta csak a történet bár mily vékony sugára hazánkra világít, kezdve a Panno
nok és Jászok sötét korától, egész mostanig, számtalanszor elpusztúlva bár, s is
mét különfélekép alakúlva, mégis mindig újra feláll, mint oly központi hely, mely
felé egy egy egész földvonal gravitai. Mert a Pannonok vagy Jászok elenyészett
kétes Pestjét a római korban már Aquincum pótolja. Aquincum elpusztúlt helyén,
Attila Budája vagy Etelvára épül. Ennek is megszűntével a magyar elő- és kö
zépkor Óbudája és Bolgár Pestje, majd Újpesti hegye és Budavára, míg újabban
') Alevin s utána Vichinus vagy W icliing nyitrai püspökök neveit m ár 82G óta okm ányilag határozottan adatolva b írjuk. Sőt m ár jóval a püspökségnek behelyezése előtti idő
ből való keresztény térítésekről több kétségtelen adat szól. L P ertz Monumenta Germ. III.
199. F e jé r Codex diplom I. 158. 213, 228—9 VII. 4. 4, 18. Salagi Status eccles. Pannon.
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Pestje vagy Budapestje keletkezik. Ily kétezredes lét alatt sokszor azután száza
dokig is romban hever, vagy csak jelentéktelenűl vesztegelhet. De ez csak addig
tart, míg a forgalom természetes útja megállapodik.
Csodálatos e tekintetben a Duna fölött, országunk határszélén álló egykori
Carnuntum története. Mint a karni kelták széke a rómaiak által fenekestül feldúlatott. De nem sokára már a római Pannonia egyik főhelyévé, az imperátorok és
légiók félelmes nagyszerű táborszemévé lesz. A légionáriusok téli állomását, a hi
berna castra-kat egy roppant terjedelmű város : Carnuntum veszi körűi. A quadok
tövig elpusztítják a várost s az erősséget. A mindenfelől szorongatott avaroknak
azonban nem sokára ismét erős táborhelyül szolgál, s helyén a nevezetes Vet vár
épül. Alig hogy ez az avarokkal együtt elenyészett, már a IX. század óta helyünk
megint új alakot ölt, a középkor sajátságos burgjai alakját. így támad föl újra,
midőn a római városnak szélső villái helyén Heímo a német császár ministerialissa
felépíti az erős határvéd hegyvárat: Heimburgot Magyarország ellen, s aljába a
védfalakkal erősített hasonnevű város helyezkedik. Míg beljebb a carnuntumi
castra hiberna és municipium helyén az altdeutschenburgi és petronelli várdák
épülnek ott, hol máig az e nevű kis falu és városka áll. És bennök a XII. század
tól a XIV. század végéig még folyvást, ha nem a legnagyobbszertí, de oly elegans,
oly fényes mtíépitészeti emlékek emelkednek román basilikáikban és gót dómja
ikban, carnariumaik- és baptisteriumaikban, hogy művészi alkatuknál fogva a
műtörténetnek messze vidékre szóló egyetlen példányai, minőket hiában keresünk
gyakran első rangú fővárosokban. Ki tudná megmondani miért? Miért épen eze
ken a jelentéktelen helyeken, melyekről a történet régóta már alig emlékezik.
Miért támadnak fel, annyiszor elpusztulva, mindig új jelentékenységgel, látszólag
pedig minden ok nélkül, s oly egészen eltérő, sőt a legellenkezőbb körülmények
közt, melyek ezen helyek körűi azon országok és birodalmak térképét, melyekhez tar
toztak, melyeknek köz- vagy kiindulópontját képezték, mintegy ötször egymásután
megváltoztatták. Mért stilyedtek az újabb korban ismét teljes jelentéktelenségre ?
melyből felkerekednek-e még egyszer, még hatodszor is ? ki volna képes arra
felelni !
Nem tudom azonban, nem felelhetne-e épen saját tárgyunk ezen kérdésre.
Mert nem hiában, de fölvilágosításúl hozom fel e példát. Helyünk is íme a Dunabalparti útvonalnak természetes Vág-átmeneti főpontja lehetett már századok előtt,
és bizonyára mindaddig, míg e sík téreken vándor es nomád népek laknak, me
rész és könnyű lovaghadak száguldoznak. Mire azonban a hegyek aljába újabb,
szántóvető, békésebb népek telepednek, kiknek nem mesterségök a foglaló és
pusztító lovaghadak viselése, de gyalog védik elreteszelt völgyeiket s megerősített
hegyormaikat '), akkor a folyók átmeneti pontjai is a róna feletti szorosokba he') L ásd Sc’n afariknál (Slawische A ltertlnim er í. 2 5 0 — 1), így Pannonia legrégibb korá
ból Jász és a Sarm ata név alatti Szláv népségeit egym ás ellenébe állítva.
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lyezkednek, hol a feléjök kinyúló halmok aljában a magasabb meredek partokról
alkalmasabban védhetők.
így alakúinak bizonyára később vidékünk rónájának sellyei átmenete felett
Galgócznál és Sempténél a feljebb álló Vág-átmeneti pontok, várdákkal védett s
megerősített magasabb partokon. S úgy látszik, hogy őseink hazánkba jövet, már
is így valahogy találták a Vág-vonal főbb átmeneti pontjainak helyzetét. A Kirá
lyi Jegyzőből legalább világosan kivehető, hogy míg hadaik lejebb feltartóztatlanúl átszáguldozhattak a Vágón, addig felebb megerősített s védett átjáratait, mint
Semptét és Galgóczot s még felebb Bolondóczot és Trencsént, be kellett venniük *).
Erős helyek kézre kerítése, várak bevétele, mint nevezetesebb hadi esemény tör
téneti feljegyzésben részesül. íme azért hallunk ezen Vág-átmeneti pontokról tör
ténetírónknál, míg a mienkről hallgat a krónika.
Magam sem szólnék talán róla, ily körülményesen legalább nem, ha alább
épen oly érdekes, a mily fontos adatokkal nem találkoznánk, melyek valamint
minden kétségen felül helyezik azon feltevést, hogy helyünk épen a rendes Vágátjárat főpontját képezte ; úgy egyedül csakis ez által lesznek magyarázhatók ;
helyünk történeténetének pedig már magában legfőbb érdekét képezik.
De függőben hagyom ezeket, hogy az előbbiekkel összefüggőleg lássuk, milv
elévűlhetlenek az ily természetes földírati pontok. Mert alig hogy az ily útvédelmi rendszerek s az átjárati pontok megerősítései feleslegesek vagy csak tarthatatla
nok lesznek, akár azután forgalmi, akár pedig hadjárati tekintetben, a közlekedés
azonnal visszatér az egyenes útvonalra, a legkönnyebb átmeneti pontokra. Fordít
sák el bár azt még egy ideig a megszokott mesterkélt útvonalok, az azok mellett ke
letkezett népesebb helyek, városok és piaczok; előbb-utóbb, de végre is hamarább
elhagyatva találják magokat ezek, mintsem hogy a forgalom természetes útait
megakaszthatnák.
íme miért hogy helyünk Sellyénél a magyar honfoglalás után s a magyar
lovag új hadtaktica szerint ismét a Vág egyik főátmeneti pontjává lesz. Az erről
szóló nevezetes adatot azonban, mint mondám, csak bővebb előzmény után fogom
érvényesítni. Ámbár pedig a megerősített átjáratok előnyét csakhamar be kellett
látnia és fel kellett használnia megtelepült nemzetünknek is, s ennélfogva a Vág
nak előbb látott védhetőbb átmenetei felé fordulnak ugyan szinte az útvonalak, mind
a mellett a Sellyének vezető főbb írtakról is, valamint a Vág itteni hídjáról, kikö
tőjéről, s az átjáratot ott védett erődökről, már az első századokban okirati ada
taink is szólanak 2).
') Anonymus B elae R. N otarius 37 fejezet.
■) íg y N yitra városának egy 1258-diki határjárásában em líttetik a nagy vagy főút,
azaz országút, akkori szólás szerint „hadak ú tja,“ m ely Sellyére vitt a Vághoz : ad magnum
viam qua itur ad Sala. Cod. Dipl. IV. 2. 458. A selyei V ág-átm eneti erődről szóló helyet m ár
az előbbi idézetből ism erjü k : propugnacula et m unitiones in Salv^ et D eáki exstructa, mond
3*
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De legjobban tanúsítja ezen természetes egyenes útvonalak elévülhetetlen
jelentékenységét talán napjaink azon okszerű legegyenesebb közlekedési iránya,
melyet különösen a vaspályarendszer parancsol. S íme ismét láthatjuk, miért hogy
helyünk Sellyénél a vasúti Vág-átmenetnek és közlekedésnek megint egyik fő
pontjává lesz napjainkban. Épen úgy, valamint a hányszor a Duna jobb- és balpartjáni pályavonalok összeköttetése szóba jö, mindannyiszor a legtermészetesebb
közbenső pontokúi Komárom Szőnynyel és Németóvár Petronellel jelöltetik ki
átmeneti helyűi. Tehát a római Bregetio és Carnuntum, vagyis azon helyek, hol
több mint másfél ezredév előtt már Mark Aurél s a római imperátorok hidat verve
vitték át seregeiket a Duna balpartjára a Vághoz és Garamhoz ; éshollegutólszor
az utóbbi negyvenkilenczediki hadjáratban megint csak úgy, mint 17 század előtt,
az összeköttetési főpontok voltak. így fölkerül jelentékenysége bizonyos termé
szetszerű alkalmas hclyirati pontoknak, ha századokig feledve vesztegelnek is.
De a létező föntartásának ösztöne sem kisebb tényező a helytörténetben. A
keresztyénséget megilleti itt mindenek előtt azon dicsőség, hogy épen oly reményteljesen tekint a jövő felé, valamint kegyelettel viseltetik dicső múltja iránt, mint
szent hagyományainak hitbizományosa. Azon helyekhez, hol a vidéken először
hangzott tanítása, hol első egyházai emelkedtek, gyakran a ledöntött bálvány s
oltára helyén, sokszor a kivágott pogány szent fa tövében, vagy a szent kút és
forrás mellett, — mindig különös áhítattal vonzódott. Azon földet, hol első hitté
rítői áldozatúl estek, melyet vértanúi verejtéke és vére megáztatott, kitiinőleg meg
szentelte. És kiirtatott bár első ültetvénye az idő förgetegében tövestül, mire a si
kernek csak parányi reménysugara pislogott elébe, visszatért megint azon helyre,
honnét már egyszer és másszor is kiűzték, kiüldözték, vagy épen kiirtották.
Története folytonos tanúság arra, hogy országok és népek, birodalmak és
fővárosok változása közt is az egyház rendesen többnyire megtartja hagyományos
helyeit, mint anyaegyházait, valamint elűzve, visszatér megént első telepeire. A
magyar főegyház s az ország első püspökségei és monostorai mindjárt a legköze
lebbi s elégséges bizonyságok erre nézve. A magyar birodalomnak időnként vál
tozó fővárosai és fejedelmi lakai mellett Esztergom mindig a főegyház maradt. Va
lamint például Angolhonban London mellett Canterbury. Azon a helyen, hol a
hagyomány szerint pannoniái Sabariában a nagy nevű szent született, épül száza
dok múlva is megint az első egyház, és talán kétszer is egymásután; már nagy
Károly alatt mondják újra, és Gejza meg sz. István által megint legelőször is sz.
Márton Pannonhalmán lesz első és főmonostorrá. Keresztyén elemekkel áthatott
egykori virágzó római gyarmatoknak, s a szláv-morva térítő püspökségeknek még
■alig hűlt helyén emelkednek első nevezetesebb püspökségeink és kolostoraink:
az 1296-diki okirat. Codex D iplom át. VII. 2. 196. az itteni hidat és kikötőt egy 1252-diki
okirat említi : tributum portus et pontis de Sala. Cod. Diplomát. IV. 2. 135.
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Esztergom, Veszprém, Pécs, Győr, Nyitra, Szalavár, Zobor, Pécsvárad stb. Esz
tergom és Pécs basilikái aljában még a római őskeresztyén katakombák is ott ta
lálhatók, jeléül, hogy nemcsak a keresztyén telep a régi helyen alakúi, de még az
egyház is annyi század múltán az előbbinek helyére épül. Valóban mondhatnék,
hogy a magyar keresztyén korban teljesedett II. Jenő pápa levelének, melyet már
826-ban az avar és szláv fejedelmekhez s azok térítő püspökeihez hazánkba inté
zett, azon óhajtása, melyben az egyház ama hagyományos elvét nyiltan kifejezi :
hogv főleg Pannonia azon helyein állíttassanak fel, ha alkalmasan megtörténhetik,
a püspökségek, hol a régi egyházak nyomai az egykor létezett püspöki székekre
mutatnak ').
Ez volt nyilván az egyháznak mindig és mindenütt hagyományos megszen
telt politikája. Mi közünk vele itt?! Már most megmondhatjuk. Valamint azon a
helyen emelkedik a monostor, hol sz. Márton született, hol már előbb tisztelete
virágzott ; ott alakúinak a püspökségek, hol egykori keresztyén egyházak nyomai
léteznek; — úgy misem valószínűbb, minthogy a püspökségek és monostorok
első birtok-adományai is épen oly helyekre essenek, hol még szinte előbbi egyhá
zak állottak; talán nagyobbára elhagyatva, elpusztúlva, romban; de lehet, hogy
nem egy helyütt még keresztyén közönségök is, legalább félig meddig megvolt.
Ily keresztyén községek ha valahol, úgy épen azon Nyitrának közelében levő ne') F e jé r Cod. D iplom át. I 158. A. 826 E ugenii P. II. E pistola ad Episcopos et P rin 
cipes P annoniae, A variae et M oraviae : m axim e illis locis, si opportunitas com m endaverit, o r
dinentur antistites, ubi indicia ecclesiarum et aediliciorum sedes pontificales olim fuisse .de
m onstrant. — T ekintetbe jö h e t erre nézve m ég egy más nevezetes adat is. Midőn Pilg’rim
lorchi püspök, nem zetünk ism eretes első téritői egyike, tudósítja a pápát térítése eljárásáról és
sikeréről, leveléből a többi közt azon figyelem re méltó tényről értesülünk, hogy a hazánkba
k ü ld ö tt m inden rendű pap téritő k életét és viseletét (conversatio, tehát általában eljárását is) a
szerint intézte el, a m int e felöl az A ngolok történetéből — t. i. az A ngolok térítésének tö rté
netéből — értesü lt: (Ludew ig Script, rer. Germ. II. 265. F e jé r. Cod. D iplom . I. 260.) a qua
U ngarorum gente m ultis precibus ipse invitabar venire, aut missos meos in opus evangelii
illuc dirigere. Ad quos dum transm itterem satis idoneos viros ex monachis, canonicosque,
presbíteros, atque de singulis ecclesiasticis gradibus clericos, et vita omnique conversatione
illorum sic ordinata, quem adm odum in gestis A nglorum didici. V alóban nevezetes egy nyom
a m agyar egyház és k ereszténység történetére nézve, mely nyilván sokat m egm agyarázhat. —
A nem kevésbbé eszélyes, m int buzgó Pilgrim , alig is találhatott volna kim erítőbb és g yakor
latibb utasítást, m int a m inőt a nagy G ergely pápa által intézett A ngolszászok m egtérítése s
ennek története nyújt. S zám talan érdekes részleteiben, m int azokat Béda, s a Szász Homilía
m egírták, m indjárt elején azon nevezetes tényt olvassuk, hogy m időn az Angolszászokhoz a
térítők m egérkeznek, legelöl is C anterburyban az egykori keresztény B rittek rom ban fekvő,
sz. M árton tiszteletére szentelt egyházát építik fel E th elb ert király keresztény nejének, Bertlia,
C haribert párisi keresztény fejedelem leányának segítsége által ; m elyet felépítve, azlegelől áta 
datott isteni tisztelet tartására az első térítő püspöknek L indham nak. Lásd Beda H istoria eccl.
I. c. 26. Lingard, A ntiquities of the A nglo-Saxon Church. T he sec. edit. Newcastle. 1810. 1. 8.
A k á r csak rólunk szólhatna az adat. K ereszténységünk anyja Sarolta bizonyára hasonlóan
buzdíthatta férjét G ejzát és később fiát szent Istvánt, előbb az elpusztult vagy romban hevert
pannonhalm i sabariai sz. M árton szentélynek, utóbb más egyházak és püspökségek alapításá
ra és felépítésére ; kétségtelenül s m ár a dolog term észeténél fogva is legelői tehát ott, hol még
ily k eresztény egyházak sőt községek nyom ai voltak.
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vezetesebb pontokon létezhettek, hol a magyarok bejövetele alkalmával a püspök
ség épen virágzott, és hol még sz. István is nyilvános isteni tiszteletet végző kilencz kanonokra talált. Kétségtelenül tehát e vidéken a keresztyénség túlélte a
magyar pogány kort ; mi annál biztosabban gyanítható, ha fontolóra vesszük pél
dául a Királyi Jegyző azon nevezetes helyét, hol az ezen vidék régi birtokosainak
a nemzet körébe fölvételéről és régi jogaikban való megerősítéséről szól, miután
ők is hűséget fogadtak ').
De az ily régi s a pogány berohanás által megakadt keresztyén községekre
nézve az új keresztyénség feléledésével nyilván a legszükségesebb is volt az egy
házi öszveköttetés felélesztése ; megárvúlt egyházaknak papokkal ellátása, azoknak
a hol lehetett egyházi birtokba átadása. Ha áll a sokat forgatott pannonhalmi
1001-diki alapítólevél, még többet zaklatott függelékének azon magyarázata a),
hogy a benne az esztergomi érsek és nádor által nevezett birtokokat, melyek kö
zött mint láttuk Deáki is a Vág névvel előjő, épen az esztergomi érsek s a nádor
adták volna adományban a monostornak, úgy helyünket csakugyan mindjárt a
magyar keresztyénség kezdetétől fogva egyházi birtokban, az esztergomi érsek birto
kában találnék, tehát még előbb mintsem 1001 a pannonhalmi apátság birtoka Ion.
De ha ezen adatok még egy lépéssel sem vinnének a feltevések sa conjectura
körén túl, úgy mielőtt előhoznám az itteni ősrégi egyházról és monostorról, de sőt
egyházakról és monostorokról szóló bizonyságokat, lássuk eleve azon adatokat,
melyek e helynek még régibb, nyilván a magyar keresztyénség előtti korára
útalnak.
Azon számos pörök és határjárási okmányok közt, melyeket a pannonhalmi
apátságnak ezen szünetlenűl háborgatott vági vagy salai birtoka szükségessé tett,
— mert csakugyan úgy látszik, hogy mint valami különálló szent oaz jutott volt
itt egyházi birtokba, máskép mindenfelől más kisebb birtokosok és hatalmas vár
birtokok közé beékelve — előjő a többi között egy érdekes határjárati okirat,
mely sajátságos világot derít ezen helynek a magyar korbani legrégibb megtele
pítése történetére s mint Vág-átmeneti főpontnak nevezetességére.
II. Béla király az 1138. év egyik napján Pannonhalmára útazott, hogy ott a
monostorban ajtatosságát végezze. David az akkori apát szerzetes társaival elébe
menve panaszkodtak neki, hogy Vág-feletti salai birtokukban, melyet ők sz. Ist
ván ideje óta adományban és sz. László által megerősítve bírnak, hatalmasabb
szomszédaik által folytonosan háborgattatnak. A király legott kikiildé udvari pap
ját Titili Lőrinczet (valószinűleg Titeli-t, és talán Titeli kanonokot vagy prépos
tot akar mondani az okirat), mint pristaldot, hogy a jószág háborgatóit vagy le
foglalod a király képe elébe idézze. Mire a király előtt megjelentek, s általa sze') Anonyra. Belae R. Notar. X X X V II.
’) Lásd a fenebb idézett diplomaticai vitairodalmi m unkákat ezen okirat felett.
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mélyesen mindenféle fogásos kérdésekkel megforgathattak, feleleteikben akadoz
tak, s a vizsgálatból kisült, liogy követelésöket nem voltak képesek az apátság
ellen érvényesítni. A király, hogy véget vessen az örökös pörnek, udvari káplán
ját Lörinczet újra kiküldte, hogy sz. István adománylevele nyomán határjárást
tartson a helyszínén ').
Ezen határjárási okirat már, a mint a birtok határhelyeit körülményesen le
írja és megnevezi, figyelemre méltó helyneveket s nem kevesbbé nevezetes dol
gokat említ.
Deákinak ugyanis, vagy helyesebben mondva az akkori Vág-feletti Salaföldnek, mintegy nyugatéjszaki határán, a Holt-Vág folyó mellett, mindjárt kéthelyütt
is egymásután előjövő pogány sírokról tudósít. A leírás szerint ezen pogány sírok
mellett azután egyfelől Toscun, másfelől Villa Russorum, nevű helység állott 2).
Ezen Villa Russorum, tehát oroszok helysége, nyilván Oroszi vagy Oroszfalva
volna, hazánk hasonló helynevei analógiája szerint, melyek az okiratokban gyak
ran igy latinosítva fejeztetnek ki. Jelenleg azonban e helyt ily nevű helység nyo
mát hasztalan keressük, és lehet hogy más név alatt lappang, valamint az okirat
is talán inkább lakosai, mintsem neve említésével jeleli. Ellenben a kevésbbé ér
telmes Toscun helynév alatt nyilván a máig Deáki szomszédságában létező Tak
sony helységet kell értenünk. Nevének ezen változását alább több okirati adat
fogja kimutatni. Taksony határán pedig épen úgy máig előjőnek pogány sírhal
mok, valamint a deáki határban, Gelencze és Palócz nevű pusztái és erdeje felé.
Ezen utóbbi Palócz helynév, melyet jelenleg a taksonyi és deáki határban egy
erdő és puszta visel, mint azonnal észrevehetjük, semmivel sem jelentéktelenebb
akár a Taksony, akár pedig ama Villa Russorum vagyis Oroszfalva helynévnél.
Sőt a mennyire mai magyar Palócz nevű népségünknek neve és eredete az oroszszláv Polowci népség névvel és származással magyaráztatott, amaz Oroszfalvával
azonos is lehetne 3). De ezen állítást, fentartva a palócz népségünk magyar ere
detéről szóló véleményt, itt abban hagyhatjuk. A mi ránk nézve ebben érdekkel
bír, helyünk őskora adatolásának tekintetéből, az mindenekelőtt abban áll, hogy
Deáki határán Orosz és Palócz, meg Taksony ősnépségi és pogány személyneve
inkkel, sőt az utóbbiban nemzeti fejedelmünk egyikének nevével találkozunk, még
pedig a mi több, pogány sírok kíséretében, melyek máig nagyobb részt épen úgy
fenmaradtak, mint ezen érdekes helynevek.
Ha ugyanis Deáki és Taksony helységek éjszakra érintkező határai sík ró
náján szerte járunk, a határ szélén álló Palóczerdőnek aljától Gelencze pusztán át
') F ejér Codex. D iplom át. II. 110.
) Dimissis metis villae B urén incipit habere vicinitatem cum terra civilium de villa
1oscun, vadit per medium vallis — usque ad viam quae ducit ad villam Russorum. Inde v a
dit ad sepulchra paganorum , in ter quae est m eta. E t inde extra lacum cuius mentio est in
privilegio L adislai regis, tendit ad alia Sepulchra Paganorum . F e jé r Codex Diplomát. II. 112.
3) L ásd Je rn e y : A Palócz nem zet és Palócz krónika. Magy. T ört 4 ár. I. 4 s köv. 1.
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Taksonyig dombos hantos térre jutunk ; ezen dombokban nem nehéz az előttünk
elterülő pogány sírokra ismernünk. E hantos tért a sokat feledett lakosok részben
Halomdombnak nevezik, midőn a sírokból házi szükségeikre fövényt, homokot
ásnak, naponta elősegítve ez által is enyésztöket, melyen a természet már száza
dok óta hasztalan dolgozik, a mint a süppedező dombok fövény fölepét a szelek
és viharok szerte hordják. Mélyebb ásásoknál ilyenkor a lakosok gyakran hamu
ra és csontokra, ritkábban érez- és fegyverdarabokra akadnak. Kisebb dombororodásii s mérsékelt vagy épen csekély magaslatá alakjoknál fogva, valamint egy
másmelletti sűrű fekvésökről, az avatott régiségbúvár könnyen ráismerhet, hogy
itt egy nagy, úgynevezett, pogányköztemető áll előtte. Ezen pogányköztemetők
közönségesen az ókor elhagyott népesebb helységei mellett jőnek csak ily nagyobb
terjedelemben elő. Alacsonyjelentéktelenebb hantjaik, nagyrészt besüppedve, beliorpadozva, határozottan jellemzik és megkülönböztetik a nagyobb, hegyesebb alakú,
kikerekített alkotási! azon pogánysíroktól, melyekben kitünőbb egyének, vitézek,
fejedelmek, hősök egyenként, vagy a csatában elesettek tömegesen is temettettek.
s melyek rendesen többnyire magánállón , egyesen , vagy csak kisebb
számban egymásmellett találhatók. Azért míg az utóbbiak gyakrabban előkerül
nek, az előbbiek, a pogány köztemetők már jóval ritkábbak. Mert ott hol merően
használhatlan fövényes vagy zsombékos és köves földterületeken nem állanak, a
nagy tér, melyen szerte fekszenek, ritkán maradhatott parlagon és műveletlenül,
s így az ekevas vagy kapa alá fogva, többnyire rég felszántattak vagy levonat
tak. Epén úgy könnyebben elenyészhettek ott, hol kisebb helységek mellett cse
kélyebb számban léteztek ').
Ily pogány köztemetőre mutatnak tehát az itteni sírok is. Egy nevezetes né
pes helynek utolsó emlékei, határozottan adatolva, mint láttuk, már a XII-dik szá
zad elejéről szóló okiratok által, melyek felölök egyenesen mint máris régi pogány sí
rokról emlékeznek.
Hogy mily pogány népek sírjai ? és mely korszakból valók ? erre épen oly
nehéz határozottan felelnünk, a mint hogy nem tudjuk biztosan megmondani, mily né
pek lakhatták e helyet keresztyénségünk vagy épen nemzetünk kora előtt. De ne
héz a válasz annyiból is, a mennyiben egyrészt még e sírok is terjedelmesebb alapos
vizsgálatra várnak, másrészt pedig közös alkatuk s bizonyára belső kinézésök.
valamint tartalmuk is nagyobbára csak azonos az óvilág egyéb népei hasonló
sírjai kinézésével, alkatával és tartalmával; miben csak kevéssé különböznek az
egyes műveltebb nemzetek — mint a rómaiak, görögök — vagy eltérőbb szokáséi
és erkölcsű népségek a többiektől. Csupán okmányunk világosíthat fel tehát ez
‘) L á sd : Ipolyi M agyar M űem lékek I. 72, hol a doborgazi hasonló pogány köztemető
leíratik. Hasonló pogány köztem etőkről szólnak Klemm H andb. d. Germán. A lterthum skunde:
H eidenkirehhöfe. 114. lap. W einhold die heidnische Todtenbestattung. 32.
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iránt is, midőn a pogány sírok mellett Taksony és Oroszfalva helyneveket említ,
a hagyomány pedig ehhez még a régi Palócz tájnevet is megtartotta.
Lehet ugyan, hogy e sírok talán azon népnek maradványai, melyet bejött őse
ink innét kiirtottak, midőn ezen nevezetes pontot elfoglalták ; lehet, hogy még egy
előbbi őskorból valók, vagy hogy épen talán valamely nagy csatának, meglehet
a honfoglalási csaták egyikének emlékei — mert későbbi időből vagy csatából
aligha lehetnek, ha már a XIII. század elején rólok, mint pogány sírokról tétetik
említés. — Mindez egyébként ismét csak azt tanúsítná, hogy mily nevezetes Vágátjárati pont volt helyünk már Ősidők óta. Azonban ki mondhat amazokról min
den más adat híjában valami bizonyost? Míg ellenben csak említnünk kell a Tak
sony, Orosz, Palócz neveket, és őskorunk ismerőjének itt azonnal egész történeti
jelentőségűk is feltűnik.
A Taksony helynévben önkényt feltűnhet már a vonatkozás vezéreink korá
ból ismeretes Taksony fejedelmünk nevére ; mely tehát kitűnő nevezetességet köl
csönözhet azon helynek, mely Deáki közelében nevét viseli. Meglehet ugyan, hogy
egy más, többé-kevésbbé nevezetes Taksony nevű urától vagy birtokosától is vette
előbb vagy utóbb nevét. Mert szinte feltűnő, hogy mint egykori fejedelmi neve
zetesebb helyet, a XII. század elején már Pozsony város polgárai birtokában ta
láljuk '). Ha csak ezt azzal nem magyarázzuk, hogy épen mint nevezetesebb hely,
mint város talán, előbb szinte idegen német gyarmatokkal népesíttetett fejedelme
ink által, valamint egyéb más városaink rendre ezen időtájban; s hogy később
jutott talán a pusztuló hely, mint örökség, mint zálog, vagy adomány, Pozsony
városára.
De e mellett nevezetes és még a XVII. században is élő hagyományok oda
mutatnak, hogy nem csak régi lakói, kik talán a kipusztult német gyarmattal meg
nem férhettek, ős eredeti tős gyökeres magyar népnek tartattak, de hogy még
akkor is Taksony fejedelemtől származtatá magát a hely és nép; sőt egyenesen
Taksony fejedelemnek a határ pogány temetőjében létező sírjáról is élénken szó
lott még a népmonda.
így beszéli a helybeli XVII. századi főesperesi egyházvizsgálatok egyike,
megbotránkozva, úgy látszik, az ősszokásokhoz keményen ragaszkodó népen, hogy
az oly sajátszerű barbár, mintha csak Taksony fejedelemtől örökségben maradt
volna rá vadsága, kitől, úgy mond, a hely is nevét kapta, s a ki, mint mondják,
az itteni mezőben temetkezett 2). íme mily jól tanúskodik ezen sajátlag kedvezőt') T erra civilium Posoniensium de villa Toscun, — mond az előbb idézett okirat. F e 
jé r Cod. Diplom. II. 110.
) A taksonyi plébánia levéltárában : Visitatio Canonica per Georg. D raskovics Episc.
V aciensem et P raep. Posoniensem (m int főesperes) peracta de A. 1614: Singularem quandam
barb ariem Toxus ille U ngarorum dux quasi testam ento illis legasse videtur, qui et pago no
men dedit, et tumulum in campo, ut fertur, hic sibi composuit.
A deákm. r. basilika.
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len adat a hely eredeti lakosairól s nevezetes hagyományúról, mely egyenesen te
hát Taksony fejedelemtől származtatja a helységet és népét, s e helyütt a pogány
sírok között eltemetettnek tartotta.
Nem tudom már most, mikép találkozik vagy ellenkezhetek ezen hagyomá
nyunkkal krónikáink azon adata, mely szerint Taksony fejedelem szinte hason
nevű helységében a Dunán túl temettetett el '); míg egy másik krónikái példány
szerint egyszerűn csak az Alföldön mondatik eltemetettnek *2). Egyes történetírói
vélemény szerint ugyan már azon Taksony nevű hely közvetlen a Duna mellett,
Pest alatt fekvő' Taksonyra magyaráztatott 3). A krónika kifejezése, hogy e hely
a Dunán túl állott, itt azonban egyaránt alkalmazható mind a két Taksonyra, mi
után mind a kettő a Duna bal partján fekszik, és a Pest alatt levő Taksony csak
az által lehetne valószínűbbé, mivel közelebb áll a Dunának egyik ágához, míg a
mi Taksonyunk a Kis-Duna ágától is mintegy mérföldnyi s talán valamivel na
gyobb távolságra is lehet. De mivel a krónikái hely épen nem mondja azt, hogy
a Dunánál temettetett el, hanem a : Dunántúl ; mind a két Taksony pedig a Du
nának ugyanazon bal partján fekszik, látnivaló, hogy helyünkre nézve a krónikái
adat semmi nehézséget sem foglal magában. Még kevésbbé határozott a másik
krónikái hely kifejezése, hogy az Alföldön temettetett el ; mert a Pest alatt fekvő
Taksony még oly kevéssé tekinthető a sajátlagi Alföldön levőnek, mint eme Má
tyásföldi itt. Kérdés marad, mily hagyományokat, vagy netalán pogány sírok
nyomait volna képes a Pest alatti mai német lakosságú Taksony előmutatni ? Mi
re azonban most, nem ismervén e helyet, nem vagyok képes felelni. Hogy mily
hagyományokat és emléket bír erre nézve a mi mátyusföldi tős gyökeres magyar
Taksony helyünk, azt már ellenben bőven láttuk.
A mivel sem okadatolt magyarázat ellenére tehát könnyen itt kereshető azon
Taksony, hol a krónikák szerint e nevű fejedelmünk temetkezett. Ez által pedig
történelmileg is adatolva bírnók tehát Taksony fejedelmünk itteni lakát és temet
kezését, valamint helységünknek és nevének tőle származását. De e szerint he
lyünk még később is a pogányság egyik legnevezetesebb fészke lehetett. Mert a
krónikák szerint Levente I. András király testvére is, miután a magyar pogány
párttal tartott, maga is a pogányságban élve, ős pogány szokás szerint ott temet-

') Chronicon Budense (Podhraczky kiad.) 102: Circa villam Toxun, ultra Danubium
est sepultus (t. i. L evente), ubi iacere dicitur Toxun avus eius more paganismo. Hasonlóan
Turóczi II. 42.
2) A nagyszom bati vagy E rd y Codexben (Tudom . T ár 1834.11.222.) tem eteek el ewtet
T axont az alffeldón az poganok kózót.
3) P odhradczky m ondja a Chronicon B udense kiadásában 102 lap : Villa T axun a con
ditore suo huius nominis duce ita nom inata ; hodie Takson in sinistra D anubii ripa infra Pestinum. De ezen puszta állítását, hogy a krónika helye csakugyan ezen, F ényes szerint (Magyarorsz. állapotja II. 376.), ném et lakosságú falura vonatkozik, m ivel sem gyámolítja.
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kezett, hol őse Taksony eltemetve volt '). Valószinűleg őse örökében, mint feje
delmi helyen, itt is élt.
Hogy Taksony egyébként is csakugyan régóta kitűnő hely volt, azt régi ki
váltságos plébániája is tanúsítja. A XIV. századból okiratilag nemcsak mint a vi
dék egyik fő anyaegyházát ismerjük még 2), de azon kiváltságos plébániák közé
tartozott, melyek nem a főesperes, de közvetlen az érsek hatósága alá tartoztak.
és minő lelkészségek rendesen csak az előbbkelő városokban, vagy nevezetesebb sza
badalmas helyeken léteztek 3).
Taksony tehát Deákmonostor szomszédságában, s az utóbbival közös pogánykori sírjai emlékével, mint kétségtelenül jelentékeny nevű s őstörténeti hely,
nevezetesen erősíti a Vág feletti Sala vagy mai Deáki helységünknek itt véleményzett régi történeti jelentékenységét. Taksonynál azonban mivel sem kisebb
nevezetességet látszik kölcsönözni Deákinak, mintmondók a határán okiratilag emlí
tett Oroszfalu (Villa Russorum), s a máig is fenlevő Palócz puszta s erdő helynév.
Mind a két névnek jelentése őstörténetünk korába ér fel, honnét hazánk
Oroszait mint őseinkkel Magyarországba bevándorlóit szövetséges népet kétség
telen adatokkal kimutatva bírjuk 4), míg a Palóczot ezen felül egyenesen rokon
magyar népségnek tartjuk vagy véljük ; legalább a mai nyelv-azonosságnál fogva,
mely épen csak tájszólási sajátságaival és hangejtésével tér el valamennyire a
magyartól 5).
De az Orosz és Palócz helynév itt, ily nevezetes ponton, a Vág-átjárat egyik
fő helyén, Taksonynak talán mint fejedelmi laknak közelében, úgy látszik nekünk,
hogy még többet is jelenthet. A ki nemzetünk sajátszerű ős hadszerkezetét ösmeri,
az tudja, mit jelentenek közönségesen nemzetünk szövetséges népségeinek nevei,
valahányszor azokkal mint helynevekkel kittínőbb pontokon, példáúl az ország
1) Ohronicon B udense i. h. L evente vero in eisdem diebus m ortuus est; qui si diutius
vixisset, et regni potestatem obtinuisset, sine dubio totam H ungáriám pagariisma idololatria
co rru p isset; et quia ipse L eventa catholice non vixit, ideo circa villam T oxun u ltra D anubium
est sepultus, ubi iacere dicitur Toxun avus eius m ore paganism o.
2) F e jé r Codex Diplom . V IL 1. 229. Tam ás esztergom i érsek 1307. N yárasd helység
nek, a T aksony szom szédságában levő mai T ósnyárasdnak, m int T aksony fiókegyházának,
szabadságot ad kápolna építésére. E szerint igazítandó Ipolyi Magy. M űem lékek. I. 121. lap,
hol T ósnyárasd helyett A lsónyárasdra alkalm aztatott ezen okirat.
3) A régi plébániai egyházaknak P ázm ány által, átírt jeg y zék éb en Péterfinél Concilia
II. 266. H ogy csakugyan ezen T aksonyra értendő, m utatja azon körülm ény, hogy ezen T ak 
sony az illető főesperesség rovata alatt ezen exem tiónál fogva m ár elő nem jő. D e a taksonyi
plébánia 1731-diki Jelenffy-féle föesperesi visitatiója is m egjegyzi : olim m ater (m ert akkor
m ár csak űókegyház volt) et quidem inter exem tas parochias num erata, iam vero tota deserta
et ruinae proxim a. Az 1634 diki visitatio szerint ugyanis az egyház szentélye m ár rom volt,
és csak a gótízlésben épült hajó (navis ecclesiae gothica, úgy mond) állott m ég épen. N yilván
tehát a szentély m ég régibb, talán rom án idom ban épült volt. Az utóbb említett időben az
egyház a protestánsok birtokában volt. Csak 1738-ban k erü lt vissza a katholikusokhoz, s
azóta új egyház és plébánia épült.
’) V enzel Uj Magy. Muzeumb. I. 446.
0 ^ enzel i. h. 445, és Jern ey fenebb idézett iratában.
4*
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határain, a várak közelében, a folyamok főbb átjáratainál, mintegy őrhelyeken ta
lálkozunk. Mindannyiszor emlékét látjuk ebben azon ősi intézményünknek, mely
szerint a nemzetünkkel egyesült szövetséges vagy rokon népségek, mint a Kiinok,
Bessenyők, Oroszok, Székelyek, Palóczok sat., a nemzeti hadtestnek előőrsét, előhadát képezték. Az Oroszokat ezenkívül mint őröket, várőröket több helyütt ta
láljuk. Oroszvárt például az ország határán, s Orosziban Drégely vára alatt. A
Bessenyőket és Székelyeket többnyire az ország határain látjuk. Az utóbbiakat
sajátságosán épen úgy a magyar birodalom keleti határán Erdélyben, valamint a
nyugati határon, Morva folyó mentében az osztrák és morva határszélen ').
Erős és fontos pontok voltak azok többnyire, hol még ezenkívül az ország
határain belül is, rendes telepeik mellett, egy vagy más helyütt ezen őrsszemek
mintegy folytonos hadi szolgálatul s őrségül megtelepíttettek. Olyan lehetett bizo
nyára a sellyei ezen Vág-átmenet; ilyenek az itteni orosz és palócz telepek. A
helynek őskori jelentékenysége ez által szembetűnő. A nagyszerű pogány temető
Taksony, Deákmonostor, a sellyei Vág-átmenet, Palócz puszta és Oroszfalva közt,
melyet okirataink a XII. század eleje óta említenek, ekkép már azután könynyen megmagyarázható.
Vájjon helyünk nevezetességével vonatkozásba hozhatók-e még a közelében
föltűnő más jelentékeny helynevek is ? így például a Deáki régi határában létezett
Palota nevű helység emléke ? *2). Mely név épen oly jól illenék a taksonyi feje
delmi lak körébe, valamint, ha az később királyi birtokká lett, jól illenek, a mai itteni
Királyfalu és Királyrév helységnevek. Ezen helységek egyike ugyanis mindjárt
Sellye mellett a Palócz erdő felé fekszik, míg a másik lejebb Deákin alúl áll, hol
rév visz át a Dudvágon. így illik Deáki XIII. századi határjárási okmányaiban
előjövő Aldókát helynév is a pogány sírok mellé. Mert hogy a pogány víztisztelet
nél, a forrásoknál való áldozás- és temetkezésnél fogva igenis jelentős viszonyba
volna hozható pogány sírjainkkal, az világos. De ezt most itt abban hagyhatom 3).
‘) E zen állítás netalán újn ak látszó m ásodik részét adatokkal bebizonyítom a M agyar
M űem lékek Feliérhegységi részében
2) F e jé r Codex Diplom át. VIII. 2. 9 5 : Possessiones D iaky, Sztara et Palota vocatas.
Hogy ezen ¡Sztara nevű helység itt volt D eáki mellett, látjuk a m indjárt lejebb felhozandó ha
tárjárási okiratokból ; e szerint nem lehet kételkedni, hogy Palota is itt feküdt. Más kérdés,
vájjon ezen név nem azonos-e a látott itteni Palócz helynévvel? D e figyelemre méltó, hogy
épen így H ontban a m ai P alojta és régebben okiratilag Palota nevű helység mellett, hol most
egy S irok nevű falu is áll, okirataink szinte pogány sírokat em legetnek. E vidék lakosai pedig
hasonlóan Palóczok.
3) É rdekes lehet azonban itt m ellékesen összeállítva bírnunk D eáki ezen, m int láttuk,
régi nevezetességre mutató vidékének és h atárának helyneveit. — 1138. esztendőtől k ezd 
ve egész 1236-ig, tehát alig egy százados időszakból, öt határjárási okm ánya m aradt fen ism e
retünkre. E zekből összeállítom itt a neveket, és pedig a hol különböznek egymástól, vala
m ennyi v ariánsokat közlöm. M inden helynév mellé odateszem m indjárt előre azon okirat k el
tének évét, a m elyben előkerül. A zután adom a helynek m agyarázatát, az okm ány saját sza
vaival, t. i. hogy mily minőségű helynek a neve. Végre, a hol kitudhattam , hozzáadtam a
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Helyünk őskori nevezetességét vagy csak jelentékeny ségét e néhány adat, úgy
hiszem, minden kétségen kivül helyezi. Lássuk már most régi egyháza és monos
tora történetét.
Bár minden arra mutat is, hogy, mint kitűnő nevezetes helye a pannoniai
szláv kereszténység környékének, már akkor egyházzal bírhatott, midőn 1001.
előtt még, mint láttuk, talán előbb az esztergomi egyház vagy érsek birtokába julielynek mai nevét is, s az ehhez szükséges magyarázatokat Az első 1138-diki okmány ki van
adva Fejérnél (Cod. Diptom. II. 110.). A többi 1211. 1214 1223. és 1236. évi okmányok ere
detije vagy csak hiteles átvétele a Pannonhalmi főapátság levéltárában foglaltatik. (Capsa 37.
J. 41. F. 31. B.).
Ezen helynevek a következők I. 1138.: Holutwag, Holotvag. 1211 : Holtvag fluvius.
Vág folyónak Sellyénél kiváló egyik ága, most kiszáradva, medre a Vág folyamtól Királyfalvánál kezdve a palóczi pusztán, a deáki földeken, a helység kertjei, útczái és temploma mel
lett Peredig és Zsigárdig mindenütt látható, és máig is Holtvágnak neveztetik. — II. 1138 :
terra civilium de villa Yeneu. 1211: Yenev, 1214: Ineu, 1223: Jeneu. Most ismeretlen hely
és név e vidéken. — III. 1138 : terra civilium de Thatta, 1211 : de Nitra, 1214: hasonlóan.
Nyilván hibásan áll az első helyütt Fejérnek kiadásában a Thatta Nyitra helyett. Ezen két
határhelyből egyébként csak arról értesülünk, hogy Deáki körül keletnek a jenői és nyitrai
lakosoknak vagy polgároknak voltak földei. —■IV. 1138: nemus Belch, 1211 : Belez, 1214:
Belech, 1223 : Beleh. Valószinüleg a máig ezen a tájon fekvő Bilicz nevű erdő, és részint posványos nádas hely ; azért hibásan magyarázza a nevet Fejér i. h. a bereg szóval. — V. 1138 :
Via quae ducit ad Fúrnál, 1211:Tarnic és ugyanezen okiratban lejebb ismételve Turmoc.
Nyilván hibásan első helyütt Fejér kiadásában, és valószinüleg az utóbbi variánsok szerint a
mai Tarnócz helység (most vasúti állomás) neve, mely felé erre vitt az út a Vágón át. — VI.
1138: nemus Felek, 1211 : Jelec, 1214: Jelech. Valószinüleg Telek; ily nevű dűlő máig is
van e tájon, ámbár most kisebb kiterjedésű és nem ér a határig. — VII. 1138 : via ad villam
Vdvori, 1211 : Udvarce, 1214: Wdvory, 1223: Wdory, 1236: Udvory. A Deáki régi nevénél
már idézett okiratok, felhozván az apátság itteni birtokát, az általános Vág és Sala elnevezés
mellett, különösen említik a villa Udvori és Sztara itteni helységeket. Valószinüleg ezen udvar
volt a szerzet itteni majorsága vagy úgynevezett grangiája, még pedig a mai templom köze
lében, mint még erről alább lesz szó. Ámbár ezen helyet az 1211-diki okirat Udverce-nek
írja, s ily nevű Udvarczi földek is, távolabb ugyan, de épen ezen irányban, a Vág mellett máig
ismeretesek. Egyébiránt az Udvarce végezete szláv diminutivum, mi itt asajátlag szláv Dvorból eredő Udvar szónál helyén lehet. — VIII. 1138 : Beregheg, 1211 : Beruczegu, 1214 : Be
rugscug, 1223 : Beregsceg. Egy okirat sem mondja minek a neve. A legelső alakban közel
járna a mai Deákival szomszédos Pered helység nevéhez, mely épen ezen irányban is fekszik,
hová határjárásunk fordúl. E szerint az utóbbi okiratokban neve talán Bereg- vagy Peredszög
volna, azaz a határ azon helye, hol Pered helység felé szögellik ; hahogy még is nem valamely
bereknek a szögét jelentené. IX. 1138: terra nobilium quorum villa vocatur Burén, 1214:
Berhen, 1223 : Beren és Berhen, 1236 : Bergen. Tehát a valahol távolabb levő Berény hely
ség nemes birtokosainak volt itt határos földje. Egy Berény helységet itt a Pereddel szom
szédos Zsigárd falu felé tud egy 1268-diki okirat is (Lásd Fejér Cod. Dipl. IV. 3. ,443., és
Ipolyi, Adalék Magyarorsz. XIH. századi helyiratához, különnyomat az 1859-ki Új Magy.
Muzeumb. 22. lap). — X. 1138: villa Toscun, 1214: Tochsun és Toksun, 1223: Toksun és
Thosqun, 1236 : Tocsun. A mai szomszéd Taksony helység. Csak az első okmány írja teteme
sebb eltéréssel. És ez is érdekes a név változataira és régi írmodorunkra nézve. Az utóbbi
szerint s c = sz ; volna Toszu, vagy a kihangzó végső u elvetésével Tosz, mint máig la s a
Taksony változatáéi vagy rövidítéséül ismeretes. XI. 1138 : villa Russorum A latin kifejezés
nincs változásnak alávetve, de a többi okiratokban elő sem jő ; úgy látszik hogy ezekben a
helység saját és nem népsége nemzetiségének nevével említtetik. De vájjon ezen név a későbbi
okiratokban előjövő Ygari vagy talán a mai körülbelül erre felé álló Gelencze volna-e ? meg
határozni nem tudom. Meglehet hogy a helység jóval tovább is állott, miután a határjárás sa-
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tott, ettől pedig, ha nem inkább Sz. Istvántól egyenesen, a nevezett évben a pan
nonhalmi apátságnak adományoztatott : mégis e mellett mi sem szól egyéb, mint
azon feltevések, melyekkel e hely legrégibb kétes történetét felvilágosítani igye
keztem : hogy t. i. rendesen oly helyekre esnek az egyházi első birtok-adományo
zások, hol az egyháznak múltja van, hol azt gyakran csak épen visszahelyezni
kelletett.
játlag csak az arra vezető utat említi. — XII. 1138: duae villae Vdvary. Ha az előbbi VII.
szám alatt érintett Udvari és Udvorce nevek különbözők az okiratokban, a mint
látszik, úgy egyik közülök ide tartoznék, és a mai Gelencze puszta fekvésére illenék. — XIH.
1138: fluvius Pinna qui exit de Holottvag. A mai Penna folyó, mely csak egy ága volt a
Holtvágnak. Most szabályozva csatorna által a Kis-Dunába lejtetett. A Holtvág és ága a Penna
képezték itt a Vággal nyilván azon szigetet, melyről a fentidézett okiratok e helyt többször
emlékeznek, sőt az 1211-diki példáid Deáki ezen egész területét Insula Sala-nak nevezi, míg
az előbbiek in insula Vág említik. Ha már így mint szigetet tekintjük ezen tért, látjuk hogy
erősített és védett fejedelmi lak is lett volna. — XIV. 1138 : alia (t. i. villa Udvari, 1. a XII.
pontot) vocatur Stara. A többi határjárási okirat nem említi ezen helyet ; de igen is a fenebb
idézett 1317-diki okmány (Fejér Cod. Dipl. VIH. 2. 95.). De világos, hogy a két udvar közöl
e szerint egyik új, a másik régibb vagy ó volt, mert a sztara szláv szó az utóbbi jelentéssel
bír. Úgy látszik, hogy az egyik, mint mondók, Gelencze felé állott. Mert sajátságos, hogy sem
ennek, sem a Palócz pusztának neve elő nem jő a határjárásban, holott minden felöl útjában
volt. A Palócz helyre nézve már felebb véleményeztem, az épen előbb idézett okirat nyomán,
hogy talán az ebben nevezett Palota helység neve alatt értendő. A palóczi pusztán máig is egy
szép dombos tért faluhelynek neveznek a deáki lakosok, minden más vezeték név nélkül.
Megjegyzem még, hogy a látszat szerint hibásan találom térképeinken ezen Palócz pusztát je 
lelve. Á Mappa Archidioec. Strigoniensis ugyanis egészen Taksony fölé teszi. Jobban Schedius,
Sellye, Deáki és Taksony közé, de, mint vélem, kevéssé magasabban, nevét rendesen két
1-el (Pallócz) találom írva, így Fényesnél (Magyarorsz Allapotja.il. 463. 1.). Most Taksony
nak fiókja. XV. 1214 : Ygari. Az okirat nem mondja minek a neve. Az 1148-diki okirat villa
Russorum sajátlagi nevéül már fenebb véleményeztem. — XVI. 1214: lacus Selmich.
— XVII. 1214: Barbaheri, 1236: Barbahere. Erről sem értesülünk, hogy minek a
neve. — XVIII. 1214: lacus Gemulsici. Mind annak daczára, hogy tónak a neve, úgy
néz ki, mintha gyümölcsöst jelentene, talán azon pomarium valde bonum, melyet sz. László
fenebb a Deáki neve tárgylásánál idézett okiratában, két tóval együtt itt említ. — XIX.
1214: Ykvrtou,.1223: Ikartou. Ha nem mondja is az okirat, hogy minek a neve, nyilván tó
lesz; de vájjon Okörtó-e vagy Ikertó. Utóbbi esetben jól fejezné ki a sz. László okiratában
említett pomarium, gyümölcsös mellett a két tavat. De valószínűbb mégis, hogy Okörtó, miu
tán máig ezen a tájon egy ily nevű posvány ismeretes. — XX. 1214: Saartuu. Ez sem kíván
magyarázatot, hogy Sártó. — XXI. 1214: Fizedheri és lacus Fized, 1223 - Fizedhei e. Tehát
Fizedtó. — XXII. 1214: lacus Nadastou. Nádastó. Jelenleg neve egy dűlőnek az itteni határ
ban. — XXIII. 1214: Cutsaheri, 1223: Kutsaheri, 1236: Kutsahere Minek a neve, az okirat,
a felöl kétségben hagy. — XXIV. J214: via ad villam Cousoud, 1223: Kusoud A mai pozsonymegyei Kosut helység neve-e ez, mely egy vagy két órányi távolságra fekszik Deákitól.
Emlékeztet azonban krónikái Kusid hősünk nevére is. — XXV. 1214: jobbagio Posoniensis
Khucar (a kinek földével t. i. itt határos), 1223 : Kucar, 1236 : Chukar. Ezen személynévnek
talán utolsó formája Csukár volna helyes. — XXVI. 1214: lacus Eloto. Tehát Elötó vagy
Előtó volna. Az első okirat gondolnám erre mondja, hogy ez azon tó, melyet Sz. László pri
vilégiuma is említ XXVII. 1214: Lacus Scelce ? — XXVIII. 1214: Fuenes, et ibi extra ne
mus. Az utóbbi hozzá tétel magyarázza, hogy erdő vagy berek neve, Fényes-e vagy Feny
ves? — XXIX. 1.214: Porolouc? — XXX. 1214: Aldoucuth, 1223 : Aldoukuth, 1236: Aldoukut. Nyilván Aldókút; így magyarázza Jerney is. (Magy. nyelvkincsek 3. lap) egy 1268diki okirat szavai nyomán : juxta quandam fossam quae vocatur Aldokuth, hol szinte mint
határhely jő elő Nyitra vármegyében. Itt csak azt jegyzem meg, hogy határjárásunk a pogány-
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Kétségtelenebb az, hogy ha addig egyházzal nem bírt, úgy 1001. után, mi
dőn, mint láttuk, a benedekiek birtokába jutott, bizonyára nem sokára valaminő
szerzetesi laka és egyháza épült, melyben az anyakolostorból ide a gazdaság mű
velésére kiküldött egyes szerzetesek megszállottak, hol ajtaíosságukat végezték,
sőt a néppel isteni-tiszteletet tartottak, s mint térítők, ha kellett, e vidéken mű
ködtek.
sírok környékén s a Palócz puszta felé nevezi. És lehet, hogy épen az előbbi pontban említett
kétes Porolouc helynévben a Palócz lappang megrontva vagy hibásan írva ; máskép akárhogy
magyarázzuk, a Porólyuk nem igen értelmes.
íme mintegy 30, okiratilag a XII. és X III századból ismeretes helynév Deákinak hatá
rából és környékéről! melynek régi helyiratára nézve ez által tökéletesen tájékozva vagyunk.
A mai határnevek közöl, a mennyire azokat dűlőről dűlőre, sőt darabföldről darabföldre ki
tudhattam, azokon kivül, melyeket magyaráz atúl már az okirati határhelynevek közt felhoz
tam, jelentékesebb csak e néhány következő volna: Avasalja, Avasi erdő, épen az egyház
mellett. Paptó, bizonyára egyike szinte a monostor régi halastavainak, most. szántóföld, Ko
pasztó, Kallács, Nyolczér, Bábos, Domosnya, Megyes, Bánta, Bencz, Molvák, Örvény. A többi
már magában még értelmesebb p. o. Kenderföld, Hármashatár, Akasztófa stb. mindannyi
dűlőnevek.
«
A határon túl eső szomszéd vidék helytörténetéből is azonban még egy és más érdekes
és tájékozó körülmény itt mellékesen felhozható. Föltűnő példáid, hogy épen a határos ¡Szeli
helység nem említtetik ama régi határjárásokban, valamint Királyfa és Királyrév szomszédos
helységek sem. Pedig Szeli szinte régi telepnek és egyháznak látszik. Mai újabb egyházában
még nem rég megvolt egy régi harangjának töredéke, melynek kitűnő palaeographiai érdekű
feliratát majd a Magyar Műemlékek Mátyásföldi részében fogom közleni. Mindenesetre régi
jelentékeny egyházáról tanúskodik. Valószinü azért azon vélemény, melyet a helyszínén hal
lottam, hogy eredetileg Szeli Taksonyhoz tartozott, s csak később az utóbbi tág határának
egyik kiszakított részén, mintegy a szélén alakúit, honnét Fölső és Alsó- Szeli neve.
A másfelől Deákival határos Sellyéről még alább lesz tüzetesen szó, s ezzel együtt Királyfalváról is, mely Sellyével egyesülve annak sajátlag mintegy útczáját képezi. — Lejebb a
félsziget-alakú vízköz, mely,mint említém, ezen nagy folyamok áradásának folyvást ki van téve,
úgy látszik, mindenha gyérebben volt népesítve. Pered, Királyrév, Zsigárd, Farkasd, Negyed
nevű helységei közöl, némelyek már szinte a XII. és XIII. századból okiratilag adatolhatók,
mint Pered (Fejér, II 110. nyilván a Beregheg név alatt), Zsigárd (Fejér, Cod. Dipl. IV. 3.
443.). A többit ugyan most hamarjában ki nem mutathatom ; de meglehet, hogy ezekre is már
ezen idő tájban ráakadok, ha majd sorjában tárgyalom. Föltűnő mégis, hogy ezen helységek
nek mai, tős gyökeresnek látszó, nagyobbára nemes lakossága Zsigárdun, Farkasdon, Negye
den, állítólag későbbi, múlt századi telepítésnek mondatik ; mint erre nézve adataimat majd
tárgyalásuknál előadom. Máskép ezen egész vidéknek, melynek vízközünk mintegy végcsú
csát képezi, Mátyásföld elnevezése szinte jelentékenynek látszik régi történetére és lakosai
eredetére nézve. A nélkül, hogy itt most e tájnév szoros magyarázatába ereszkedném, mit
szinte akkorra hagyok, ha majd e vidék összes műemlékeit előadom ; mégis nem lesz talán itt
is helyen kivül eleve röviden figyelmeztetnem, hogy azon közönséges magyarázat mellett, mely
a Mátyásföld elnevezést a XIII. században történetünkben kitűnő szerepeit vitt Trencsényi
Mátétól — t. i. szláv nyelven Máté Matus — származtatja, ki csakugyan ezen a vidéken ha
talmasan uralgott (Lásd a számos más adaton kivül mindjárt azt is, mely Deákinak és terüle
tének általa történt lefoglalásáról szól: Fejér Codex. Dipl. VIII. 2. 95) figyelembe jöhet még
a Mátyás név mint különösen olyan is, mely nemzetünk egyik népségének, egyik ágának kü
lön elnevezéséül dívott. Azon számos táj-elnevezések között, melyekkel népünk bizonyos vi
dékének hasonló tájbeszédü, viseletű és kinézésű lakosait a népies szokás illeti, minők például
a Palócz, Barkó, Berenczó st. nevek, Matyót is tudunk (Lásd Ipolyi, Magy. Mythologia 150.) ;
és pedig úgy látszik hogy ez is csupán a palócz népnek egyik ága. A nép ugyan jelenleg és
régóta ezen neveket inkább gúnyos csúfnév értelemben használja, de tudjuk, hogy így hasz-
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Ezen század vége felé azért már 1090-ben itt „igen jó “ gyümölcsös kertjei
és halastavai voltak a szerzetnek, mint Sz. László okiratából értesülünk >). Mi
nyilván arra mutat, hogy a kertet a régóta itt lakó vagy időzd szerzetesek ültet
ték és gondozták. így volt az más hasonló szerzetes majorságokban, melyekben a
nemesebb gyümölcstenyésztés különösen míveltetett a szerzetesek által, mint alább,
hol az itteni szerzetes lakról lesz szó, felhozandó példák tanúsítják.
Tizenhárom évvel később, már egy itteni egyház léteztéről is értesülünk. Paskál pápa 1103-ban, világosan megemlíti a pannonhalmi apátság itteni vági birto
kán akkorában már fenállott egyházat *2). Első és főbb püspöki és monostori egy
házainkat kivéve, ez a legrégibb határozott adatok egyike, mely egyházat említ..
Ezentúl egymásután 1175-, 1186-, 1211-, 1214-, 1215- és 1225-diki okmányok
ban folyvást neveztetni halljuk ezen egyházat, mely egy-kétszer határozatlanul
ugyan kápolnának is mondatik 3). Mikor keletkezett ezen 1103-ban már fenálló
egyház, nem tudjuk. De valószínű, hogy már régen állhatott, ha nem előbb, úgy,
mint mondók, legalább is azóta, mióta e hely a benedekiek birtokába jutott. Mert
annyi bizonyos, hogy a XIII. század elején már annyira szűk vagy roskatag le
hetett, hogy 1228. előtt javítani vagy épen újon építeni és tágítani kellett; mint
IX. Gergely pápának az előbb említett 1228. évről szóló leveléből tudjuk, mely
ben ezen újon épült és bővített egyháznak fölszentelését a nyitrai és váczi piispö"
köknek meghagyja 4). A deákmonostori román basilika idomú egyház műtörténeti
vizsgálata fogja majd megmutatni, hogy a máig itt fenálló régi egyház ugyanaz,
mely a XIII. század elején mintegy 1228. körűi épült és felszenteltetett.
Ezen nevezetes adat azonban nem csak a mai egyház épülése évét meghatá
rozza; de egyszersmind a szerzetesek akkori itteni lakáról is tanúskodik, mondván,
hogy ezen egyháznál a pannonhalmi monostor celláinak egyike létezik.
Mit értsünk már a cella alatt? E szó értelme a classicus, valamint a közép
nálja a Palócz és Bessenyő valóságos népség-neveket is. Lehet tehát, hogy épen ezen palócz
matyó népágunk telepedett volna meg e vidéken, mely tőle vette Mátyús-földe nevét. Hogy
lejebb a Vág mentében Komárom felé csakugyan kun nép telepedett meg a hon foglalás alkal
mával, azt a királyi jegyző adata nyomán már máshol bővebben tárgyaltam (Lásd Anonymus
Belae Regis Notarius, XV. és Adalék Magyarország XIII. századi helyiratához. 7. és 46.
lap). — Ámbár pedig jelenben e vidék fölső részét a .Fehérhegység felé nagyobbára szlávok,
néhol egyes helyeken németek is, sok helyütt eltótosodott németgyarmatok lakják ; alsóbb sík
vidékét azonban még legnagyobb részt magyarok bírják, és pedig fajunk eredetiségét kitünően
jellemző nép.
') In quo loco habetur pomarium valde bonum, duo lacus etc. (Pannonhalmi levéltár
Caps. 2. A.)
2) In Archiepiscopatu Strigoniensi ecclesiam S. Mariae in Waga. Pannonhalmi levéltár,
Capsa 39. J.
s) Lásd ezen okirati adatokat rendre idézve elöl a hely nevének vizsgálatánál.
4)
Czinár : Fuxhoffer Monasteriologia R. Hung I. 76: Dilecti filii abbas et conventus S.
Martini de Pannonia nobis humiliter supplicarunt, ut cum in desiderio gerant, ut asserunt,
ecclesiam S. Mariae de Salia ad monasterium ipsorum spectantem, rehaedificatam quidem et
ampliatam per ipsos honorifice consecrari, et eadam ecclesia una sit de monasterii cellis, stb.
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kori s különösen a monostori latínságból ismeretes- Amabban általában kisebb
hajlékot, s ily kamarát, eleségtárt jelentett, meg azon kivtil a pogány templom
azon kis osztályát is, melyben a bálványszobor állott *). A középkorban különö
sen a remeték és szerzetesek szűk hajlékai vagy egyes kis szobái neveztettek cel
láknak ; de majd azon kisebb szerzetes-házak is, lakok és kolostorok, celláknak
mondattak, melyek a fű monostorok által távolabb jószágaikon mint fiókkolosto
rok épültek, hol az anyakolostorból kirendelt szerzetesek ideiglenesen időztek, na
gyobb részt a végett, hogy ottani gazdaságukat műveljék, de olykor azért is, hogy
ily magányosabb helyeken-, elválva többi társaiktól, szigorúbb szemlélődő életnek
szentelhessék magokat 2). Helyünk tehát nyilván ily minőségű szerzetes gyarmata
volt a pannonhalmi fűmonostornak. Hozzá járult az is, hogy itteni alattvalóiknál
és a vidék híveinél az egyházi szolgálatot, a lelkészséget ellátták; mint szinte
alább az egyház leirása tanúsítja. A cella azon minőségében, hogy ily helyütt a
szerzetesek kiválólag a gazdasággal foglalkoztak, egyértelmű szinte a középkori
Grangia elnevezéssel; mely név hasonlóan gazdasági udvart, szerzetesek által la
kott s ellátott úgynevezett majorságot jelentett. 3) Érdekes és gyakran nem kevésbbé befolyásos intézetei voltak ezek a középkornak, mint magok a monostorok.
Ezen Grangiákban, kolostori majorságokban eleinte nagyobbára magok a szer
zetesek saját kezeikkel munkálták a földet, művelték a gazdaságot, gyakorlák a
’) Cicero de senectute 16. és Philos. 2. 27.
2) Lásd: Ducange Glossarium mediae et infimae latinit. a cella szó alatt, hol az utóbbi
értelemre nézve mondja : Cellae quoque vox crebro pro monasteriolis, seu ut olim vocabant abbatiolis vél obedientiis, quae maioribus suberant, sumitur. Nam cum monachi praedia variis in
pagis possiderent, eo aliquot e suis mittebant, qui et fruges colligerent, procurarent reditus, et
ad monasterium deferrent : vel vitam solitariam quodammodo in iis agerent. Unde Bonifacius
VIII. c. 3. de verbor. signif. cellas eiusmodi loca secreta et solitaria interpretatur, quae ab ho
minum separata convictu sunt, ad contemplandum et Deo vacandum specialiter deputata. Vel
denique cellae subinde aedificatae propter nimium monachorum numerum, ut ex monasterio
eo mitterentur monachi, aliisque identidem pulsantibus locum darent. — Iisdem in locis ex
structa etiam oratoria, quibus deserviendis destinatus certus monachorum numerus, qui a pri
mario monasterio dependebat. — Látjuk ebből, hogy a cella elnevezés igen jól illett a helyre,
mely mint a pannonhalmi főmonostor fiókja, leginkább gazdászati czélból alapíttatott. De hogy
mint magány és szemlélődés helyére is jól illett Deákmonostorra ezen cella elnevezés, látni
fogjuk, ha majd egyházépületét tárgyaljuk.
3) Lásd a Grangia szó ezen értelmét Ducange Glossarium, e szó alatt: Grangia, prae
dium, villa rustica ; a granis quae ibi reponuntur (franczia grange), et sunt grangiae domus,
ubi reponuntur grana, ut sunt horrea, sed etiam stabula pro equis — bobus, aliis animalibus
etc. quae pertinent ad oeconomiam, ut sunt loca deputata pro servientibus ad agriculturam et
opera rustica. Különösen hogy a szerzeteseknél így neveztettek, idézve több hely, mint : auxit
conventum monachis et conversis, grangiis, aedificiis et terris. Hogy ily grangiák, minő a deák
monostori is volt, egyszersmind lelkészséggel is összekötve voltak, mutatja IX. Gergely pá
pának épen a benedekiek számára kiadott Constitutiója azon helye (L. Ducange i. h.) hol
mondja : haec nolumus ad illas grangias, seu administrationes extendi, quae curam animarum
non habent; rendesen tehát plebániájok volt. — Jól nevezi azért így grangiának Deákit aBenedeki-rend nevkönyve ; míg később az újabb helytelenebb residentia név alatt jő elő. L.
Czinár Monast. I. 311. megjegyzését is.
A deákm. r. basii ika.
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mesterségeket, s ipart űztek. Példájok és tanításuk által pedig a nép és vidék va
lóságos gazdászati iskoláiul szolgáltak, — de melyeket a középkor művelődésé
nek története eddig még kevéssé méltatott figyelmére. Pedig sok tájékon, egy és más
irányban, mintegy ujjal kimutatható volna azon befolyás, melylyel gazdászatának s
iparának kifejtésére és jólétének emelésére hatottak. Azon központját képezék
ugyanis gyakran a vidéknek, honnét a szellemi és anyagi áldás egyiránt szerte
sugárzott. ').
') Legyen erre adatul és példáúl idézve az, mit Caumont (Abc. Archéol. Architectur
Civile au moyen âge. 128 constructions Monastiques) a szerzetesek gazdasági udvarairól és
épületeiről szólva felhoz : Les établissements monastiques étaient admirablement disposés, non
seulement pour la vie commune, mais aussi pour 1’ exploitation des terres. Un des nos plus sa
vants manufacturiers, M. Seguin, membre de F Institut, Académie de Sciences, me disait en
me montrant F abbaye de Fontenay qu’ il occupe: „Dans tous mes travaux d1 amélioration
j ’ai suivi les traces des anciens moines, et j ’ ai souvent trouvé qu’ ils avaient fait eux-mê
mes ce que, par l’étude approfondie des lieux, j ’ai été porté à exécuter. Tout avait été disposé
par eux, les plus judicieusement possible, et la rectification que nous faisons en ce moment du
chemin, que vous avez parcouru pour venir chez moi, n’ est que le rétablissement de ce chemin
tel qu’ il était du temps des anciens moines et dont, à une certaine époque, on s’ était écarté
plutôt que de réparer la route.44 — Ce que me disait l’observateur éminent, que je viens de
citer, est conforme a ce que d’ autres ont observé ailleurs ; combien de fois n’ aye pas moimême admiré la disposition si bien entendue des bâtiments de nos abbayes, leur grandeur, non
seulement au point de vue de Fart et de la vie réligieuse, mais aussi au point de vue de l’ag
riculture ! Nos abbayes n’étaient pas seulement des couvents où, comme le croit la multitude,
on ne s’ occupait que de la récitation des psaumes. Après la prière venait le travail ; c’étaient
de grandes fermes modèles, quelquefois de grandes fabriques. — L’ étude de l’architecture
monastique est donc d’un intérêt immense. Là seulement nous voyons l’architecture appliquée
aux grandes agglomérations d’ hommes vivant en commun, l’architecture appliquée aux gran
des exploitations agricoles. — On a pourtant, il faut le dire, bien peu étudié ces précieux res
tes d’ un passé qui s’ éloigne ; chaque jour ils disparaissent, et depuis vingt années que j ’ai
réclamé instamment la conservation de ces ruines, combien d’ impitoyables spéculateurs n’en
ont-ils pas détruit sans s’ arrêter pour en vendre les pierres ! „Les moines ont créé les jardins
potagers et perfectionné F horticulture, dit M. Chavin de Mallan : ils avaient d’ excellents lé
gumes et beaux vergers. Les arbres n’y étaient point mélangés au hasard, mais classés par
espèces au Nord et au Midi, selon leur origine et leur nature. Emlékezzünk e mellett Sz. László
okirata szavaira: in quo loco habetur pomarium valde bonum. Mily híres lehetett ez a gyümöl
csös kert e helyt már 1090-ben, hogy a királyi okirat is különösen megemlékezik róla ! —
Quand une colonie sortait — folytatja írónk érdekesen — d’une abbaye, elle emportait avec
elle des semences et des plantes de toutes sortes ; ainsi en parlant de Morimond pour fonder
Aid camp, près de Cologne, les moines emportèrent le pommier de reinette grise, que d’autres
moines apportaient en Lorraine et en Champagne les espèces d’ Allemagne. Du jardin du cou
vent, cette espèce nouvelle entrait dans celui du village voisin, et les climats échangeaient leurs
porductions par F intermédiaire des moines, que nous pouvons appeler les courtiers agricoles
du moyen-âge. On lit avec étonnement dans les Annales de Citeaux. les travaux agricoles des
religieux dans les enclos des monastères. Les bois et les bruyères, fort étendus, fournissaient le
moyen d’ élever du bétail, presque sans frais44 sat. (Chavin de Mallan membre de F Institut.
Mémoire sur l’agriculture dans les Abbayes.). Les abbayes, — folytatja Caumont — qui pos
sédaient presque toutes des droits d’ usage fort étendus, élevaient aussi une grande quantité de
chevaux, de bêtes bovines, de moutons : il suffit de lire quelques chartes pour s’en convaincre.
Diverses abbayes entretenaint des étalons de choix pour la reproduction de l’espèce chevaline.
Et souvent un palefroi provenant de leurs écuries formait une partie du prix des concessions de
terre. De pareils présents étaient faits habituellement par les moines lorsque les donateurs ou
leurs fils confirmaient de précédentes donations. J ’ai cité ailleurs les abbayes de Troarn, d’Ar-
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Mikor épült itt ezen 1228-ban először említett cella, fiókkolostor, grangia
vagy szerzetes gazdasági udvar ? meghatároznunk teljesen nem lehet. De való
színű, hogy legalább is azóta létezett, mióta a benedekieknek itten egyháza volt.
Mert ámbár az egyházat ugyan 1103. óta folyvást emlegetik az okiratok, s a cel
lát nem ; még is természetes, hogy az ily helyek nevezésénél akkorában és külö
nösen a pápai bullákban a leglényegesebb volt az egyháznak megemlítése, mely
hez úgyszólván tartozott nem csak a szerzetes majorság de az egész birtok. Az
egyház képezi tehát sajátlag itt is a hely nevét, mint az : Ecclesia S. Mariae in
vagy de Yag és Sala folyvást használt kifejezések mutatják. Egyébként is a szer
zetesek itteni, eleinte bizonyára igen szerény lakásának, majorságának külön meg
nevezésére épen nem volt szükség, midó'n a hely és egyháza úgy is birtokuknak
mondatott. Azért midőn IX. Gergely pápa itteni cellájokat említi, teszi ezt, mert
most épen az újonan épült és felszentelendő egyháznak volt ismét mintegy szoro
sabb meghatározásra szüksége : hogy t. i. mily minémüségű ezen új egyház. Mond
ja tehát következetesen, hogy az a főmonostor egyik fiókmonostorának egyháza:
Una e cellis monasterii. Miből egyszersmind az is kitűnnék, hogy nem mintha a
szerzetes ottani lak vagy cella szinte csak akkor 1228-ban keletkezett volna, de
sőt hogy ennek az új egyháznál már jóval régibbnek kellett lenni.
Sőt ha az előbbi adatokat számba veszsztik, példáid azt, hogy 1090-ben itt
már a szerzetnek oly híres gyümölcsös-kertje volt, hogy a királyi okirat kieme
lendőnek tartotta : alig lehet kételkednünk, csak ezen egy adatnál fogva is, hogy
ott, hol már akkor ily gyümölcsösük volt, bizonyára laktak is. De laktak való
színűleg előbb is, akkor már, midőn egykor e kertet itt ültették, plántálták, mely'
azóta nagy és dús gyümölcsössé lett, a mi néhány év alatt meg nem történhetett.
Úgy' hogy csak ezen egy adat nyomán is bátran visszamehetnénk majdnem azon
század elejére, az időbe t. i. midőn e hely 1001-ben a benedekiek birtokába
jutott.
dennes etc. comme possédant, au XIII. siècle, des haras considerables ; elles n’ètaient pas
moins riches en bétail de toute espèce. On attribue encore aujourd’hui aux moines de Saint
Hubert (Ardennes) la race ardennoise de chevaux qui a des qualités particulières. Il n’est pas
douteux que dans chaque contrée les abbayes étaient des fermes-modèles où l’on perfectionnait
les races, les meilleures espèces de plantes et de céréales. Les viviers pour la multiplication du
poisson, étaint encore une des principales sources de production dans plusieurs abbayes ; les
moines, en formant des étangs avaient admirablement calculé la pente nécessaire, le volume
d’eau, le grouppement des bassins etc. Enfin quelques abbayes réunissaient les travaux indus
triels aux travaux agricoles ; on y voyait, par exemple, des frères brasseurs (brassarii), des frè
res huiliers (olearii), des frères corroyeurs (coriarii), foulons (fullones), tisserands, charpentiers
etc. Chaque série avait son frère inspecteur. Il existait dans 1’ abbaye de St.-Florent, une ma
nufacture où les moines tissaient des tapisseries. De elég ! emlékezzünk e mellett helyünkre
nézve megint Sz. László okiratára : a duo lacus, silva determinata, mutatja, hogy itt is hasonló
halastavaik és csordáik voltak. De hogy ilyenek s amolyan ipart űző mesterségek is otthonosak
voltak monostorainkban, alapítvány-leveleik eléggé tanúsítják nálunk is. Es itt a« idegen jellem
zőbb példát csak azért hozom fel, hogy világánál talán sajátunkat is jobban felismerjük.

5*

36

IPOLYI ARNOLD.

Föltűnő e tekintetben még egy más adat is. A tárgyalt 113 8-diki határjárási oki
rat, miután, mint tárgyalásában láttuk, megemlíti, hogy a szerzetnek e helyt két Ud
vari nevű helysége vagy laka volt, hozzáadja, hogy az egyiket Starának nevezték ').
Stara kétségtelen szláv szó, mely régit jelent, s épen így helynevek összetételeiben
gyakran használtatik, például: Starémesto Ohely, Ófalu, Óvár. Ezen helyek az
okiratban ugyan „villannak mondatnak. A villa latin kifejezés a középkori okira
tokban azonban épen úgy jelent gyakran falut, mint sokszor csupán egyes ma
jorságot, gazdasági telepet és udvart. Mind a kettőre számos bizonyságokat lehet
felhozni. Lehetne különösen épen itt is döntő okokkal kimutatnunk, hogy azon
számos „villa“, melyet határjárási okirataink Deákinak nem épen nagyon terje
delmes határán említnek, nagyobbára csak ily gazdaságiudvarokból, majorságok
ból állott; máskép alig gondolható, hogy itt egymás mellett a benedekieknek
mintegy öt—hat falujok lett volna, a falunak t. i. mai értelmében; de igen is föl
tehető, hogy a birtokolt határ külön részein mindannyi majorságuk és gazdasági
telepök volt. Azon két gazdasági udvaruk közöl tehát, melyeket az 1138-diki oki
rat említ, egyik már akkor 1138-ban, a régi udvar, a Stara volt. Csak föltehetjük
tehát, hogy azon legrégibb udvaruk már akkor legalább is 100 év óta, tehát
1001. óta állott, és hogy a másik Udvar e mellett'már az újabb és későbbi volt.
Nyilván úgy is van. Mert Uriás pannonhalmi főapátnak 1226-diki okirata, midőn
itteni birtokát előszámlálja, következő lakokat nevez e helyen : villa Stara, villa
Nova, azután : duae villae Clericorum s még egy villa Odvori *2). Ha már ezek fa
luk lettek volna, fel véve még liozzájok a Yág vagy Sala nevet, hol sajátlag az
erről nevezett Sz. Mária egyház állott, meg azon Palota nevű villát, melyet itt
Deáki mellett az 1317-diki okirat említ 3), úgy a mai Deáki falu határán, mint
mondók, hat vagy hét falut kellene gondolnunk, a mi valóban sok volna. De ha
neveiket vizsgáljuk, úgy nem csak megértjük mit jelentsenek, hanem a hely leg
régibb megtelepítése és szerzetesi lakai iránt is teljesen tájékozhatnak. E szerint
ugyanis 1138-ban már az Apátság két udvara itt határozottan említtetik, épen
úgy, mint 1090. óta gyümölcsösei, tavai stb. és 1103. óta Sz. Mária egyháza.
Ezen két Udvar egyike már akkor a régibb udvar, Stara, ó udvar volt, míg a má
sik egyszerűn Udvarnak neveztetett. Az előbb idézett 1226-diki okiratban azon
ban Nova villa is előjő már. A szó latinban egyiránt mint szlávban újat jelent;
tehát a Stara, ó udvarral ellentétben már most egy Új udvart, azaz legújabb har
madik udvart hallunk említtetni. És csakugyan Uriás apát elősorolása szerint ak
kor itt egy Ó udvar (Stara), Új udvar (Nova) és egy Odvari azaz egyszerűn Ud
varnak nevezett villa vagyis majorság állott. Ezenkivül szerinte volt még duae
villae clericorum, nút egyszerűn talán két Papiak-kai lehetne fordítnunk, azaz,
') Lásd Fejér Cod. Dipl. II. 110.
2) Pannonhalmi levéltár Caps. 59. E.
3) Fejér Cod. Diplom. VIII. 2 95.
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hogy ezen külső majorságokon kívül még talán két belső is volt, hol a szerzetesek
magok laktak. Mindennek jelentősége méginkább föl fog tűnni, ha majd a műleí
rásban az itteni szerzetesek lakairól nem csak helytörténeti de építészeti'tekintet
ben is szólunk.
A XIII. század vége felé 1296-ban azonban egyszerre már Deák monostornak
„Monasterium Deáki “ halljuk neveztetni
sem nem többé a Salai Sz. Mária
egyház cellájának, sem nem Majorsági Udvaroknak és Papiaknak. Miért változott
a cella és szerzetesi majorság, a grangia monostorrá ? s a hely neve Deákira ?
Lehet hogy a megzavart okirat nevezi csak így monostornak hibásan? de hiszen
épen az nevezi először és helyesen már Deákinak is. Meglehet tehát, hogy épen
talán az ezen század első negyede után foganatba vett azon nagyobb egy házépít
kezések, melyekről a pápa 1228-diki irata értesít, az addig kisebb cella-féle mo
nostori lakra is kiterjeszkedtek, s a nagyobbított új egyház mellett akkor majdan
nagyobb fiókmonostor is épült. Lehet azonban az is, hogy csak később, midőn
ama látott 0 és Új udvar, meg Paplak-féle szerzetesi majorságok a tatárok által
talán elpusztíttattak, emelkedett a XIII. század második felében egy újabb szi
lárdabb kolostorszerű lak az egyház mellett, mely már is monostori kinézést, ala
kot és nevet adhatott a helynek.
De miért neveztetett a hely azontúl Deákinak vagy liât Deákmonostornak?
míg addig e névnek semmi nyoma, még pedig egész körületében sem, és oly dús
okirati adat-ök mellett, melyek 1001. óta szűnetlenűl szólnak a hely felől, és
1138. óta majd azon korig, midőn űj nevét felveszi; mintegy hatszor elmondják
a hely határának és környékének összes neveit. Es még is arról sem lehet kétség,
épen ezen okirati adatok nyomán, hogy a mai Deáki ugyan azon Vág,- Sala vagy
Vági és Salai Sz. Mária egyház, melyről emlékeznek, miután határ-leirásuk töké
letesen rá illik, sőt a környék helynevei is azonosak; valamint hogy a pannon
halmi apátság is épen ezen okiratok czímén bírja mai napig.
Kérdésünkre tehát, hogy miért, és mikép vette fel e hely a Deáki nevet, talán
csak is épen ezen, magában elég érteim es Deáki név felelhet. Hogy a deák szó, szár
mazzék az akár a Dáktól (Dacus), akár a Diciconustól vagy épen a már kevésbbé
eredeti szláv zsák-tó\ (annyi mint, deák, tanuló), nyelvünkön ép úgy jelenti máig a
tanulót s a latin nyelvet, mint a tudomány nyelvét, valaminthogy régebben saját lag az írásban és olvasásban jártast, tehát a tanultat jelentette, minderről ugyan
kétségünk nincs. De vájjon felvehetjük-e más adatok hiányában, hogy Deáki ezen
értelemben nyerte nevét : hogy itt talán egykor iskolája volt a benedekieknek ? és
hogy ezen iskola talán épen akkor vette kezdetét, midőn a XIII. században az
itteni új nagyobb egyház, s ezzel tágasabb rendes kolostor is keletkezett ? 8 váj
jon még azután elegendő ok volna-e ez arra, hogy ily kisebb ideiglenes iskolájá') Fejér Cod. Diplom.

VII. 2. 196.
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tói kölcsönözze a hely Deáki nevét ? Mert több mint valószinű, hogy ha iskolája
volt, az csak ily másodrendű s ideiglenes lehetett. Hogy egyébiránt még erről
sincs más adatunk a puszta névnél, az a véleményzést még legkevesbbé némíthatná el. Mert kérdem, hány főmonostorunk, kitűnő apátságunk vagy káptala
nunk iskolájáról bírunk határozott adatot? S még is lehet-e józanon kételkednünk
egyéb általános s egyes adatok nyomán, hogy csak egy is lett volna, melynek
olyan a minő, de bizonyára valaminő iskolája egy vagy más időben nem virágzott?
Hanem épen azért, miért kapta volna azután épen ezen hely alárendelt jelenték
telenebb iskolájától nevét? De ki tudná végre is a nevek keletkezésének többnyire
kétes és homályos, gyakran szeszélyes okait megfejteni ? Nem is időznék ezen föl
tevések tovább fűzésénél, ha hogy helyünk homályos régibb és újabb történetét e
névnek jelentésével némileg összefüggésben nem gyanítanám, melynek földerítése
azért amazt is fölvilágosíthatná.
Eltekintve attól, hogy netalán hazánk más egy-két Deák, Deáki, Deákfalva
helyneve (például Zalában 1270. óta előjő már szinte egy „Diaki“ nevű falu) ma
gyarázatának párvonalozásából is szilárdabb értelmezés felmerülhetne, csak arra
figyelmeztetek röviden, hogy helyünk Deáki neve egy más értelemben egyike le
hetne talán a legnevezetesebb adatoknak az itteni régi egyház történetére nézve,
haliogy t. i. ezen nevet a XIII. századnál felebb, mintegy azon korba vihetnők,
midőn a XI. és XII. században itt először említtetik a benedekiek birtoka és egy
háza. Mert ezen esetben a Deáki név azt jelenthetné, hogy ezen nevezetes hely,
mely, mint láttuk, nem csak ősnépek százados állomása és a magyar őskor feje
delmi megerősített őrhelye volt, de a nyitrai szláv főhely és püspökség közelében
keresztény teleppel is s egyházzal bírhatott — akkor kapta talán Deáki nevét,
midőn a magyar keresztény kor kezdetén a benedekiek birtokába jutván, addigi,
a Cirill-Method-féle pannoniai szláv keresztény térítés következtében szláv nyelvű
egyházát latinra, deákra változtatta ? ! Akkor tehát új, latin istenitiszteleténél, deák
papjainál és szerzeteseinél fogva kapta volna az esetben Deáki új nevét is ! ?
De midőn ezen névváltozást csak két századdal később vesszük észre a fel
tételezett egyházi változás után, addig pedig más, habár kevésbbé határozott s ál
landó neveivel találkozunk, minők a Vág, Vág-feletti és Vág-szigeti, Salai és Salaszigeti föld, vagy Sz. Mária-egyház, — látjuk, hogy föltevésünk legbiztosabb alapja
ingadozik. Nem lehetne-e mégis e véleményt közvetítenünk ? A vidéknek tovább
folytatott története talán megfelelhet kérdésünkre.
Alig hogy ugyanis helyünkön 1228-ban a Sz. Máriáról nevezett egyház újon
épült, nagyobbíttatott, s úgy látszik a régi szerzetes-lakok is és cellák talán je
lentékenyebb zárdává alakúinak, néhány év múlva, miután e vidék valószínűleg
a tatár pusztítást is megsínlette, IV. Béla király 1252-ben a turóezi zniováraljai
premontrei prépostságot alapítván, ezen prépostságnak a többi közt épen itt is,
Deáki vagy az akkori Salai Sz. Mária egyház közelében, sőt tőszomszédságában
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adott birtokot, még pedig szinte Sala hasonnevű két falut ; ehhez a Salai (azaz a mai
Sellyéi) Vág-híd és kikötő vagy rév vámja egy részének jövedelmét adományozván.
Nevezetesen értesülünk pedig ezen adományzási okmányból, hogy eme két más
Sala nevű helységnek már akkor szinte volt egyháza, és csak is egyházaik nevei
által különböztettetnek meg az okiratban egymástól ; miszerint az egyik Szent
Margitnak, a másik pedig Szent Orzsébetnek tiszteletére volt szentelve *).
Ebből tökéletesen ráismerhetünk a mai Sellye mezővárosra, mely Deákitól
mintegy félórányi távolságra, szorosan a Vág menténél áll. Egyháza máig épen
úgy Sz. Margit tiszteletére van szentelve, valamint azon Sz. Orzsébet tiszteletére
szentelt egyházat a Sellyével összefüggő Királyfalu vagy Vágkirályfalu mai egy
házának czímében feltaláljuk. Mind a két helység máig szinte a Turóczi prépostsághoz tartozik, melynek a premontreiek itteni megszűntével, később Jézus tár
sasága, utóbb pedig ennek eltörlésével máig is a tanulmányi-alap és sajátlag a
pesti egyetem birtokosa.
Már most tehát a XIII. században három Sala nevű helyet találunk itt, mint
egy félórányi távolságra egymástól ; még pedig nem csak három külön egyházzal,
mint Sz. Mária, Margit és Orzsébet egyházával, de két külön monostorralis. Mert
az 1296-diki okirat világosan említi, hogy itt két külön monostor volt, ámbár hi
básan véli, hogy mind a kettő a pannonhalmi apátsághoz tartozott *2). Hasonlóan
emlékezik mind a két kolostor mellett védművekről, erősségekről vagy csak vár
dákról és megerősített kastélyokról. És csakugyan mind a két helynek későbbi
korból származó kastélyai máig is részben fenállanak 3).
Ismételve előtűnik itt megint e helynek fontossága, miután látjuk, hogy a
XIII. században itt a Vág vizén főátmenet, híd és kikötő volt; mintegy félórányi
') Fejér Cod. Dipl. IV. 2. 135. Béla király turóczi prépostságot alapító 1252-diki ok
mányának ezen helye mondja : duabus partibus tributi portus et pontis de Sala, utramque
villam Sala, illam videlicet in qua est ecclesia in honorem Beatae Margaritae, et aliam in qua
est ecclesia in honorem Elisabeth.
2) így nevezi megint turóczi apátnak Selye birtokosát is hibásan egy 1447-diki okirat,
mondván : Abbas ecclesie de Thwrocz — in possessionibus Selye sat. holott Turócz premon
trei prépostság volt. Lásd : Knauz Nándor, Az országos tanács és országgyűlések története
1445-1452. 142 lap.
3) Fejér Cod. Dipl. VII. 2. 196: propugnacula et munitiones in monasteriis Salya et
Deáki exstructa. Mind a két helyütt, mint fenebb említettem, máig is léteznek úgy nevezett
kastélyok vagy várdaszerü épületek, melyek azonban nyilván később épültek vagy átalakít
tattak az előbbiek helyén. A Deákiban levő : jelentéktelenebb ódon emeletes épület, melyet a
nép máig kastélynak nevez, míg a sellyei lőréses bástyáit csak közelebb a múlt években dön
tötték le. De a mintegy XVI.—XVII. század elején épült vagy átalakított mai kastélynak köz
alakú erős szöglettornyai is mutatják, hogy védelemre készült. Benne lakott egykor a ma
gyar egyház s irodalom egyik csillaga Pázmány Péter, mint Jézus társasági tag s a turóczi
prépostság javai kormányzója, egyszersmind sellyei plébános, hol munkáit írta s honnét az
érseki székre lépett. De vájjon e helyt, hol a várda az egyház szomszédságában áll, volt-e a
premontreiek XIII. századi fiókkolostora is vagy grangiája ? biztossággal meg nem határoz
ható. Jelenleg már a régi egyház is eltűnt. Nem rég döntetett le, és szemtanúk állítják, hogy gót
idomú volt. Helyét egy új ízetlen s idomtalan plébániai egyház foglalja most el.
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távolságra három egyház, két várda, két monostor állott. Szomszédjában pedig
Taksony a fejedelmi nevű hely volt, régi kiváltságos plébániájával ; s e közt
még egy Palota nevű kétes minőségű hely is. íme a fejedelmi telep, Orosz és Palócz
Őrségével és pogány sírjaival őskori jelentékenységét a XIII. században is még
mindig föntartotta !
■.
De a mit e mellett sajátlag ki kell emelnünk az, hogy midőn itt három ha
sonló Sala nevű helyet találunk egymás mellett, külön egyházakkal, külön ható
sággal, külön monostorokkal és vár dákkal, igen természetes hogy arra gon
doljunk, mikép megkülönböztető névre is volt szükségök. Vájjon bírtak-e már
egyházaik nevein kivül, mely által az okiratok bevett irálya megkülönbözteti, a
szükség esetén, más népies mellék- vagy különnevekkel a vidéknek fő Sala
neve mellett? És ha bírtak, minők voltak ezek? Az alsó, felső, középső,
nagy és kis az ily esetben ma szokásos megkülönböztetések régibb helyneveink
nél szokatlanabbak ; s ha léteztek, úgy rendesen fen is maradtak mostanig. Hogy
itt fen nem maradtak, és hogy más nevek alatt ismerjük most ezen helységeket,
mutatja, hogy ezen utóbbiak lehettek egykori kevésbbé ismeretes helybeli népies
és mellékneveik. Láttuk, hogy ezen a kis darab földtéren, melynek neve Sala volt,
csak a határon is mennyi mindenféle helység-lak- és hely-név jött elő; és hogy
csak az apátságnak is öt vagy hat ily külön nevű lakával találkozunk, melyek
azonban egyszerűn mind összesen Salának neveztettek, valahányszor az egész
birtokról volt szó.
Beljebb talán ezeken kivül még több ily külön nevű lak is lehetett azután;
de melyek nem lévén a határjárás útjában, nem említtetnek, vagy hogy más
név alatt jőnek ismét a más okiratok különböző nevei közt elé. Talán egy ilyen
nek a neve Deáki is. Nagyon illenék példáúl ezen név amaz itt okiratilag említett
„duae villae clericorumLL magyar fordításáúl. Ezen két paplakás, melyeket Uriás
apát 1226-diki okirata felhoz ') kétségtelenül az egyház közvetlen közelében le
hetett, ott, hol most nyugatnak a helység áll ; s igen jól megfelelhetne e név rá
alkalmazva, hogy épen ezen paplakásokat nevezék a deák papoktól és szerzetesek
től a sajátlagi Deákinak; mi eleinte lehet mint gúny, utóbb csak mint a vulgáris
népies név dívott, mely helyett még az okiratban a villa clericorum kifejezés állott.
Mire azután a Tatárjárásra következő korban e helylyel újra találkozunk,
alig hallunk a számos lak és villa közöl még egy-kettőt neveztetni Deáki mellett.
De helyettök a Deáki név látszik már valamennyit magába foglalva kifejezni.
Nyilván a legtöbb elpusztult, és később talán az újabb gyarmat összébb települt,
már a nagyobb biztosság végett is, mint ez azontúl az egész honszerte történt, s
a sok apró falucskákból, majorokból s egyes házakból többnyire nagyobb helysé
gek alakúltak. Itt kétségtelenül tehát a templom mellett, azon a helyen, hol a két
‘) L. f. idézve a pannonhalmi levéltárból.
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szerzetes- vagy papiak — duae villae clericorum — állott, és valószínűleg a nép
által Deákinak neveztetett, mely talán szinte szilárdabban lévén épülve a tatárjá
rás által el nem pusztult *) — alakúit most újra összébb a nagyobb helység, felvéve
helyének Deáki nevét, melyen azontúl egyedül neveztetik. íme tehát, hogy e hely
Deáki neve már régi, és pedig oly régi lehetett, mint maga ezen pap- vagy szer
zeteslak • ennélfogva pedig már könnyen bírhat azon jelentéssel, melyet fenebb
véleményeztem, hogy talán a benedekiek által az itteni egykori régi szláv egyház
ba behozott új latin szertartás és nyelv adhatta a helynek deák papjaitól és újabb
deák nyelvű isteni tiszteletétől Deáki nevét *), mely azonban épen ezen újabb
mellékértelménél fogva csak akkor jő általános érvényre és használatba, midőn
sajátságos eredeti értelmét veszté ; mint ez a tulajdonneveknél többnyire az eset.
De bár mint legyen is ez, elég az, hogy ezentúl a helynek Deáki neve lesz
túlnyomóvá, mely alatt az addigi általános Sala elnevezésből kivált, s melyet a
vidék főhelye, a sajátlagi régi Sala és mai magyar nevén Sellye ; (mert szlávúl
most is, mint mondók Sala-nak neveztetik), mindinkább egyedül vett igénybe
maga számára 3).
') Rendesen feltehető, hogy a szilárdabb épületek, melyeken legfelebb a tető éghetett
el, nem sokat szenvedtek az afféle pusztítások által, minő a tatárjárás volt. Ha felgyújtattak
is, csak a tető égett el, ez pedig még legkönnyebben helyre állítható volt. Sem annyi idejök,
sem oly eszközeik nem voltak, hogy egykönnyen szilárd falakat szétronthattak volna, mint
korunkban például a puskapor képes ; s még az utóbbi mellett is látjuk, hogy az ostrom után
is sok épület fentartható állapotban marad meg. Azért általánosan elfogadott észrevétel, hogy a
középkor hadjáratai és pusztításai kevesebbet ártottak a monumentatis épületeknek, mint az
idő foga, gondatlanság, s oktalan újítási viszketeg.
2)
Ha jól említem, valamely erdélyi vagy magyarországi Deákfalva nevéről mondatott
szinte, hogy nevét az előbb ott létezett görög szertartású egyház ellenében vette fel újabb la
tin szertartású egyházától. Ha ez áll, úgy nevezetesen erősíti fenebbi véleményünket. Vájjon
talán a zalai Deáki i s — melyet előbb okiratilag a XIH. századból adatoltam — hason érte
lemben vette fel nevét mint Deákink? A következő jegyzet sejtetni fogja legalább, a mennyire
a zalai régi s egy időben szláv egyházról szóló adatokat előadja. Nem tudom azonban men
nyire lehetne ezen magyarázatot még a turóczi és ugocsai Deákfalvákra is alkalmazni. Az
utóbbi sajátságosán Névtelen falunak is neveztetik ! Fényes szerint Deákfalva nevét a Zápolyák előbbi Deák nevétől vette volna? Hogy egyébiránt Deák nevünk és szavunk egészen ős
vagy csak kereszténységünk előtti korunkba ér fel, azt már másutt kimutatni igyekeztem.
Lásd Magy. Mythol. 459. Ehhez csupán hozzá adom, hogy mint helynév tudomásomra legré
gebben okiratilag már 1082-ben előjő, (Fejér Cod. Diplomát. I. 454:) Dyak mint a Veszpré
mi egyháznak birtoka. Lehet hogy talán azonos amaz előbb említett Zala vármegyei Deák
helységgel, mely íme tehát a Veszprémi egyháznak szinte mindjárt adományban jutott.
8) Alig hallgatható itt el, mi a magyar helytörténetben avatottnak úgy is már e között
regen feltűnhetett, — hogy okirataink még egy más Sala nevű régi helyet is ösmernek, még
pedig szinte mint oly Salát, melynek sz. Mária nevű régi egyháza volt, mely már hasonlóan a
magyar kereszténység előtti időben létezett s hol késöbbb a magyar korban szinte egyik első
benedeki monostorunk épül, a szalai vagy szalavári apátság. E nevek okirati írásában semmi
különbségnek sincs helye. Csupán a kimondásban hangoztatjuk az egyik S betűjét magyar
s-nek, míg a másiknál Sz-nek ejtjük — legalább jelenleg. De e hasonlatosság, mint mondók,
nem csak a névig ér, hanem oly nevezetes érintkezési pontokra is útal, hogy tárgyunk felde
rítésének érdekéből megkisértem itt jegyzetben röviden előadni régi történetét, annyira lega
lább, a mennyire a mi helyünknek homályosabb előtörténetét ezen incidentiák felvilágosíthatA deákm. r. basilika.
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Kevés az mit ezentúl Deákmonostor további történetéből tudunk, vagy csak
megemlítésre méltót mondhatunk, s ez is külső' viszonyaira vonatkozik. Elég lesz
ha e tekintetben folytonosan, úgy látszik, viszontagságos eseményeinek csupán né
hány fordulópontjáról megemlékezünk.
nák. — Biztos története már a római korral kezdődik. A földleirások és itinerariumok mint
kitűnő római állomást jegyzik fel. Antoninus itinerariuma Sallisnak, Ptolomaeus földirata
Sala-nak nevezi (Lásd. Möhler, Bischof Vergl. Wört. d. Alt. Geogr. 887. lap). A magyarázók
szerint Sabaria és Alicanum, azaz a mai Szombathely és Radkersburg között állott volna.
(Lásd : Schönwisner Antiquit. Sahariens. 35. 37. 1. és Dissertat, de Coloniis Romanor. in Pan
nonia, 87. lap. Lazius Comment. XII. 3. Schönleben Antiq. Carnunt. 5, 7.). Meglehet hogy
már a római uralkodás alatt ezen helynek is volt keresztény telepe és egyháza, valaminthogy
a római korszak vége felé Pannonia kitünöbb gyarmatai helyén a kereszténység már minde
nütt virágozni kezdett, sőt a sirmiumi pannoniai érsekség alatt már egyházai is részben ren
dezve voltak. De ha volt is egyháza, a későbbi népvándorlásokat romjain kivid legfelebb em
léke élhette túl. Mégis jelentékeny, ha nem nevezetes emlékű hely lehetett még a szalai ezen
sziget akkor is, midőn a IX. század elején, 830. körűi, története újra azzal kezdődik, hogy a
Salzburgi főegyház itt nevezetes birtokot kap, és hogy Privina nyitrai morva-szláv főnök elűzve
a Morva nagyfejedelem Mojmir által előbbi székéből, ide helyezkedik a német császár vagy
örgrófjai engedelméből. (Anonym. de Conversione Bagoarioruin et Carantan. Pertz Script,
rer. Germ. XI. 11. Schafarik. Slav. Aherthüm. II. 458. Dummler Südöstl. Marken des Frank.
Reichs v. 795—907. 3 lap). Hol talán a római telep romjain emeli azon vízivárát, melyet az
egykorú történetből s okiratokból a Sala-burg, Salapiugiti és Salapingen (mind a két utóbbi,
úgy látszik, csak az előbbinek rontott változata) s egyszerűn a Sala meg az eltérőbb Mosaburg
nevek alatt ismerünk (L. Monumenta Boica XI. 119. és X. 345. Fejér Cod. Dipl. I. 169. 183.
220. VIL 4. 5. Salagi de statu eccles. Pannon. IV. 6.). Ugyanott, és lehet hogy szinte a régi
római korbeli keresztény egyházak romjain emeltetnek általa újabb jelentékeny templomok.
Mert a nem rég megkeresztelkedett főnök proselytai buzgalommal számos, mintegy 30 egyhá
zat épít birtokán. Ezek között volt azon nevezetes salai Sz. Mária egyház, melyet Luitpram
salzburgi érsek 850-ben felszentelt. Azonkívül még sz. Rupert, kér. Sz. János és Adrián vér
tanú tiszteletére épülnek általa templomok, még pedig oly fénynyel, hogy az utóbbinak nem
csak építésére kőmíveseket, ácsokat és kovácsokat küldött a salzburgi érsek, de díszítésére
ínég festőket is. (De Convers. Bogoar. i. h. 12. Cod. Dipl. VII. 4. 7. Dümmler Südöstl. Mark.
i. h. 43.).
A magyarok bejövetele ugyan itt is, ezen második vagy harmadik latin, német és szláv,
úgy is gyenge, térítési kísérleteknek véget vetett: de mire Sz. István alatt az előbbieknél erő
sebb magyar kereszténység véglegesen megalapíttatik, Szalavár mindjárt nem csak egyike
azon helyeknek, hol az elsők közt alakúi egy új egyház, de hol az előbbi egyháznak nyilván
még emlékezetben volt Sz. Adrián czíme is feléledt. Épen úgy 'íme, mint Pannonhalmán Sz.
Mártoné, Nyitrán Sz. Emeramé, mely czímek még egyiránt a magyar kor előtti pannoniai né
met és szláv keresztény korból származnak. Sőt lehet, hogy maga ezen sz. Adrián egyház ta
lán oly épen állott Szalavárott az egész magyar pogány koron át, mint a nyitrai Sz. Emerámi,
s mint bizonyára még számos más is. Annyi tehát bizonyos, hogy ott hol Privina Sala-ja-vagy
Salaburgjában Sz. Adrián egyháza állott, Sz. Istvánnak is 1019-ben alapítqtt, Sz. Andriánról
nevezett szalavári benedeki apátsága keletkezett. (L. Cod. Dipl. I. 304). Úgy hogy helyesen
mondja erre nézve Czinár (Monasteriologia I. 87) : qualiscunque status eiatis munimenti fue
rit (t. i. Privina salai vagy mosaburgi várának a magyarok bejövetele után) et in eo ecclesiae
Marianae (t. i. S. Mariae in Sala), attamen S. Adriani memoria non intercidit, quin adeo recens
duravit, ut praeconceptum monasterium sub eius nomine fundaverit S. Stephanus, restaurato
veteri aedificio, aut certe castro in monasterium converso. Mindenesetre tartós emlékeiről sajátszerüleg nevezetes e hely. Mert régi Sala nevét is ritka állandósággal a római kortól fogva,
és talán még ez előtti időből, mintegy kétezred éven át folyvást megtartotta, annyi népvándor
lások s országok változásai közt, míg alig tudunk várost hazánkban, mely romjain kívül nevét
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Már a XIII. század vége felé, mintegy 1296. előtt kíil német hadak által el
foglalva találjuk, mire magyar vitézség az apátság birtokába visszaadta, úgy látis az új ezrednek kezdetére változatlanul áthozta volna. — Adrián egyháza mellett Sz. István
korában épen úgy, mint Privina idejében egykor, több egyház vagy kápolna épül itt egyszerre,
mint az alapító-levélből értesülünk. Ezek czíme (Sz. György és Lőrincz) azonban többé nem
hasonló már az előbbiekhez. A salai egykori Sz. Mária egyházról sem hallunk itt többé sem
mit. Keressük talán máshol ? Talán épen a mi vági salai Sz. Mária egyházunkban ? Ha a név
hasonló is még sem jogosít erre. De ügyeimet érdemel mellette azon adat, hogy ugyanezen
Privina a szalai egyházakon kívül még vagy 30 más egyházat is épített birtokain a IX. szá
zadban. Ezek közöl a nyitrait már 821—836. között Adelram salzburgi érsek szentelé fel.
Egy másik talán Pécsett (Quinque basilica) épült. (De Conversione Bogoar. i. h. 12. Diimmler
Südöstl. Marken i. h. 33, és Dümmler Pilgrim von Passau u d. Erzbisth. v. Lorcli 12.). A
többi ugyan ismeretlen ; de alig lehet kételkednünk, hogy a 30 egyház közöl a legtöbb vala
mint szalai úgy uyitrai székhelye közelében a főbb nevezetesebb helyeken és pontokon épült.
Hogy ily, nevezetesebb hely volt vági Salánk is, láttuk. Mi valószínűbb, mint hogy itt is már
akkor keletkezett egyház, hol ilyet a magyar keresztény kor első éveiben találunk, valamint
a helyet is mindjárt egyházi birtokban látjuk. De ezen egyházak a salzburgi érsekség előbbi
befolyása daczára is, utóbb a Methodiusi pannoniai térítés s érsekség alatt nagyobbára szláv
nyelvű s liturgiájú egyházakká lettek. Ismeretes Privinának s különösen Közel nevű fiának azon
későbbi szoros viszonya Methodiussal, hogy szláv térítéseinek előkelő pártolói s előmozdítói
voltak. (Vita Methodii VIII. és Vita Constantini XV. ószláv kiadása Schafariknál : Pamatki
Drewniho Pisemnictvi Jihoslowanuw, Praze, 1851. — Wattenbach Beitráge zűr Gesch. dér
kristl. Kirche in Máhren u. Bőhm. 18 lap. Dümmler Südöstl. Marken. Kirchl. Angelegenheiten. 43—44. 1.) S íme ez az, mi Privina ezen salai Sz. Mária egyháza nyomán a Nyitra vidéki
szláv egyházak alapítására, s az által közvetve a mi vági salai Sz. Mária egyházunkhoz is ve
zet, az itteni régibb eseményekre némi világot vetve.
Hogy azon rövid időt, alig egy századot, mely ezen események s a magyar keresztény
ség kezdete közt létezett, még több egyház túl élte, alig lehet kételkednünk. Ismerjük a ma
gyar nemzet liberalis türelmes viseletét a közötte lakó kereszténység iránt. Nem is volt rá
nézve új a mai hazájában talált keresztény tan, melyet előbbi székeiben a Kazárokkal való
szorosabb viszonya korában jól ismerhetett, hol élénk zsidó- izlám- és keresztény-téríté
seknek tanúja volt (L. Magy. Mythol. Bevezetés). Pilgrim térítéséről szóló tudósítása világos
bizonysága ezen vallási türelemnek sőt emelkedettségnek. De mi több, egy újabban fölfödözött
nevezetes kútfő egyenesen még arról is értesít, hogy a magyar fejedelem — s ez nyilván csak
az egykorú Árpád lehetett — és a szláv pannoniai egyház akkori híres térítő érseke Methodius között szorosabb ismeretség, sőt baráti viszony keletkezett. Az ószláv egykorú úgyneve
zett Legenda Pannonica szavai szerint (lásd latin fordítását Miklosichtól Dürnmlernél Pilgrim
von Passau 164 lap) : dum Ungricus rex in partes Danubii venit, voluit illum (i. e. Methodium)
videre, et licet quidam dicerent et arbitrarentur, eum non posse sine cruciatu ab eo liberari,
profectus est ad eum. Ille vero, prout decet dominum, ita hunc suscepit honorifice et solemniter cum gaudio ; et collocutus cum eo, prout tales viros decebat sermones facere, dimisit illum
cum amore et cum donis magnis, deosculatus eum, ac dixit : Memento mei pater venerabilis
semper in sanctis precibus tuis. Csudálkozni fogunk-e ezentúl, hogy nem csak a nyitrai és
szalai, de más keresztény egyházak is túlélték a magyar pogány kort. Es nem volna-e ez által
is igazolható itt Salán is egy előbbi szláv egyház, mely később, midőn latinná lesz, deákpap
jaitól Deáki nevet kölcsönözhet a helynek ? Igazolva volnának más adatok is, melyek eddig
csupán pusztán találomra hozattak fel történet- és hely irataikban ; így homályosan áll példáúl
Bartholomaeidesnél (Comit. Gömör notit. 271.1.), mitSchafarik világosabban, de épen csak az
előbbi nyomán mond (Slavische Alterthümer 11.489.1.) : Obwohl unterdrückt erhielt sich die
slavische Liturgie auch nach dem Einbruche dér Magyarén im Lande der Slovaken und Russniaken. Kétségtelen tehát, hogy a magyar keresztény korig lehettek ily szláv egyházak az
előbbi korból, melyek idővel deáko sí itattak ; mi magában természetes volt, különösen oly
egyházaknál, melyek környékét magyar keresztény vagy csak kereszténynyé térítendő telep
szállotta volt meg, mint itt Deákinál történt. Ámbár e vidéket egy ideig még szlávok is lakták,
6*

44

IPOLYI ARNOLD.

szik az Appony család egyik őse Vörös Abrahám hős tette által *). Ellenben a
XIV. század elején és még 1317-ben is a hatalmas Trencsényi Máté pártvezér ha
talmában látjuk, kit akkor ezen egész vidék uralt. A béke helyreálltával úgy lát
szik hogy nem sokára ismét visszakerült a rend birtokába, mely idegen letartóz
ta tja ellen a nyitrai káptalan előtt ünnepélyesen tiltakozott 2). A XVI. században
ezen egyház hívei is a reformátióhoz szegődtek, s az által a meggyengült szerzet
itt is, mint sok más helyütt, birtokát elveszté. A következő században, Bocskai fel
kelése alatt, Pozsony városának és részben egyes birtokosoknak hatalmában volt.
1620. körűi daczára annak, hogy az egyháznak a katholikusok birtokába vissza
kellett volna adatnia, még mindig a Protestánsok birtokában volt ; vagy hogy csak
ismét újra elfoglalták 3).
Csak 1636-ban, az ellen-reformatio sikerültével kapta ismét vissza a pan
nonhalmi főapátság itteni egyházát és javait, mit múlt századi eltörléséig bírt ; va
lamint visszahelyezése óta ismét birtokában van. Belső viszonyairól csak annyit
tudunk, hogy már régibb idő óta a rendnek csupán két tagja lakta a kastély-féle
uradalmi épületet, miután az egykori szerzetesi laknak semmi nyoma. Ezek gondja
alatt állott a plébánia s a jószág kormányzása, míg újabban csupán a plébánia
láttatik el a rend egyik tagja által 4).

ív.
Deákmonostor helytörténetét azon legrégibb korig, a meddig fölérnünk lehet,
vizsgáltuk. Lássuk már építészeti emlékünket. Míítani taglalásába ereszkedve,
mindjárt legelői arra vagyunk ismét utasítva, hogy építésének története által tá
jékozzuk magunkat. Az e felől szóló néhány adat egyébiránt már a helytörténetmint az okiratokból fölmerülő szláv helynevek tanúsítják. Ily véleményzést pedig annál sza
badabban eltűrhetünk, minél bizonyosabb, hogy százados foi’rongások után is sem a hatalmas
német, sem a népszerű szláv elem, sem a császárság, sem a morva nagyfejedelmek, sem a bizanczi térítések nem voltak képesek Pannóniában sem a kereszténységet, sem egy állandó
birodalmat megalapítani. E kitűnő feladatot a magyar nemzet teljesíté, mely egy rövid század
alatt a neki is addig idegen két eszmét és rendszabályt : a kereszténységet és királyságot tel
jes érvényre emelte, a mint itteni léte föltételévé lön!
') Fejér Codex Diplom. VII. 2. 196. A háború s foglalás, melyről ezen okirat emléke
zik, valószínűleg Albert osztrák fejedelemnek beütésére vonatkozik, ki egy ideig Pozsonyt és
vidékét hatalmába ejté, míglen III. András 1291-ben visszafoglalta.
2) Fejér Codex Diplomát. VIII. 2. 95.
3) Erre Mutat Balásfinak Apología pro clero 1620. körül írt munkája következő helye
(62. lap) : Nos vero pluiűma et alia contra publicas, et postea contra Viennenses tractationes
occupatarum per vim ac violentiam catholicarum ecclesianxm exempla proferimus, templum
Deo et S. Mich. Archang. sacrum una cum scholis Sopronii, templa Selliense et Deakiense.
4) Lásd ezen adatokat: Fuxhoffer Czinár Monasteriologia Hung. 1»313.1.
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nek előadásában felmerült. A mit ott adatokkal kimutattunk, azt itt mint vizsgá
latunk eredményét röviden ismételve néhány pontba összefoglalhatjuk; a forrá
sok kimutatását illetőleg az olvasót az előbbi rész idézeteire utasítván.
I. Lehet, sőt valószintí, hogy e helyt, mint láttuk, már a magyar keresztény
séget megelőzött korban létezett egyház.
II. Még inkább valószinű, hogy e helynek legalább is azóta volt egyháza és
plébániája, mióta 1001. évben a benedekiek birtokába jutott.
III. Kétségtelen hogy a XII. század elején, azaz 1103-ban már létezett itten
egyház, mint Paskál pápa okmánya világosan nevezi ; de létezhetett természetesen
sokkal előbb is, annál inkább mert:
IV. Ezen úgy látszik régóta fenálló egyház a XIII. század első negyedében
már oly szűk és roskatag lehetett, hogy nagyobbítani s újonépíttetni kellett '),
mint IX. Gergely pápa levele tanúsítja, midőn 1228-ban a felépült új egyház fel
szentelését a váczi és nyitrai püspököknek meghagyja.
V. Ezentúl egyházunk áj önépítéséről mit sem hallunk tovább. Ámbár épen
úgy feltehető, hogy többé-kevésbbé lényeges újítások érhették, már azon számos
viszontagságoknál fogva is, melyeknek, mint láttuk, a háborús időkben alá volt
vetve, valamint a dolog természete mutatja, miután a régi egyház kijavítva mostanig épen fenmaradt. A legújabb e nemű kevésbbé lényeges külső változtatások
és javítások, minők az újabb födél, torony-tetőzet, meszelés, vakolás, az ablakok s
ajtók átalakítása, könnyen felismerhetők. Belső bútorzatának újításáról a rend
története is megemlékezik 2) ; valaminthogy általában az efféle javítások és változ
tatások, mint önkényt értetődik, századok folytán minden épületnél többnyire el
kerülhetetlenek, úgy itt is föltehetők. De elég, ha erre nézve annyira tájékozva
vagyunk, hogy tudjuk, mikép az egyház-épületet fenállása óta lényegesebb átala
kítás nem érte; a történeti adat által pedig tudjuk, hogy 1228. előtt épült. Építé
szeti ízlésének míítörténeti vizsgálata és becslése ezen adatokat teljesen helybenhagyja.
Egy tekintet az alaprajzra (II. Tábla, 1. ábra) meggyőzheti a szakértőt, hogy
egyházunk azon román basilikai ízlésnek műve**mely a X. századtól a XIII. szá
zad elejéig, és hazánkban még jóval ezentúl is dívott. E szerint pedig a román íz
lés úgynevezett késő korszakából való.
Föltűnő alaprajza mindjárt azon tekintetben is, hogy benne a magyar késő
román építészeti egyházi emlékeknek egyik mintaszerű tervezetét látjuk. Mintegy
önkényt kinálkozik tehát, hogy Árpád-korszaki kifejlettebb egyház építészetünk
1) Az okirat szavai : rehaedificatam et ampliatam (Czinár Monasteriologia I. 76), mi azt
is jelenthetné, hogy az előbbi egyház csupán javíttatott, bővíttetett. Sajátlag itt azonban annyit
jelent, hogy a régi egyház helyébe egy nagyobb egyház újonan épült; mit a míítörténeti vizs
gálat is erősít
*) Fuxhoffer Monasteriologia I. 259.1.
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egy ily mintaszerű példányát többi román korszaki egyházi emlékeinkkel párhu
zamosan tárgyaljuk akkor, midőn irodalmunkban és nyelvünkön először kísértjük
meg egy román ízlésű hazai egyháznak műleírását.
Vizsgálva legelői alaptervezetét, látjuk, hogy a hármas hajóval alakított basilikának mindegyik hajója fönt külön félkörű oltárhajlékkal vagyis az úgyneve
zett basilikai apsissal végződik. A középső szélesebb vagyis fő hajónak hasonlóan
a szélesebb és mélyebb fő oltárhajlék felel meg, melynek átmérője mintegy 12
láb, míg a kisebb mellék apsisok, melyekkel a megfelelő oldalhajók záródnak, az
előbbi mértéknek csak mintegy felét veszik igénybe. Ezen mértékarányban egé
szen szabályosan alakúinak a hajók is egymás közt. A középső hajónak szélessége
hasonló a két mellékhajó összes szélességéhez. Azaz mindegyik mellékhajó külön,
a középső hajó fele- szélességével bír. E szerint az egyház belső világának 34 lábnyi összes szélességéből 17' esik a középső hajóra, 8!? a mellék hajókra egyen
ként véve, s a közbenső tárnok közép vonalától számítva. Az egyház legnagyobb
hosszasága, számítva t. i. a középső apsis tetemesebb előszökésétől, belső világá
ban tesz 52 lábat. A szélességi és hosszúsági arányok e szerint, mint látni, szabá
lyosan s meglehetős ízletesen alakúinak.
A középső oltárhajlék kétszeres mértékarányához képest kívülről is teteme
sebben szökik elő, valamint jóval magasabbra is emelkedik a mellékapsisoknál
(I. Tábla). Az oltárhajlékok ezen tagozás és változatosság által festői épület- és
falcsoportozatot képeznek; mit az ódonszerű alak, a szűk s erősen kajácsos félkörívzáródású ablakocskák, a román ízlés félkörívű sajátos párkányzatával és falvonalaival, a meglehetősen egyenetlen durva külső alakítás mellett az újabb va
kolás daczára is még inkább nevelnek ; mint e részbeni külső kinézésök az I. Táb
lán ide mellékelt hű rajzon látható.
Az egyház tervezetének egyszerűsége, egyébiránt rendszeres, sőt majdnem
ízletes arányai mellett szembetűnő. Nem csak az úgynevezett kereszthajó vagy
áthajó (Transept, Kreuzschiff) hiányzik, de a sajátlagi szentély vagy karhely is.
A transept vagy kereszthajó híja közös ugyan itt többi régi egyházainkkal is. *).
Mert míg a külföldön alig találunk* jelentékenyebb egyházépületet, kezdve a ba
silikai ízléstől egész a renaissanceúg, melyben az áthajó meg nem volna : addig
hazánk egyház- építészetében egyike a legritkább tüneményeknek, s majdan csak
kivételesen jő elő. Úgy hogy jelenleg már a magyar román, sőt gót építészeti íz
lés egyik sajátságos jellemző vonásáúl állítható fel, hogy egyház alkotmányai ren-

') Áthajónak vagy kereszthajónak (transeptum, Transept, Querschiff, Querhaus, Kreuz
schiff) neveztetik az egyházépület azon része, mely a szentély elébe és a hajó fölé, tehát ekét
kiváló egyház-rész közt, keresztbe úgy alkalmaztatik, hogy mind a két felöl oldalszárnyai
által kinyúlva, az egyháznak kereszt alakot kölcsönöz. Olykor, ritkább esetben, az egyház
hajó közepe felé is, és néha kettősen is alkalmaztatott.
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desen kereszthajó nélkül alakíttattak ‘). A mi annál föltűnőbb, mert épen az áthajó kiálló karjai által kapta az egyház azon kereszt-alakot, mely jelvies jelentő
ségénél fogva már a középkor kezdete óta az egyházak alaptervezeténél ren
desen tekintetbe jött. Mégis hazánk összes egyházépítészeti emlékeinek köréből
— melyeket jelenleg már, kik e tárgygyal foglalkozunk, meglehetősen teljesen
ismerünk, úgy hogy figyelmünket alig kerülte el csak egy jelentékenyebb tárgy
is — nem tudunk többet két vagy három példánál fölhozni, hol a kereszthajó előjőne. Az egyik az ócsai, véleményem szerint szinte késő román kori basilika *2).
A másik, szinte nem kora román idomú, sőt részben már a határozott átmeneti
ízlés elemeivel elvegyülő gyulafehérvári székesegyház, — hazánk romanismusi
építészetének nyilván egyik kitűnő gyöngye. A harmadik példa az esztergomi
várnak sz. István első vértanúról nevezett társas-káptalani egyháza lehetne talán.
De ennek csupán nyoma, s az is kétes becsű rajzban maradt ránk 3).
Rendre átnézhetjük ezekenkivül legrégibb és legjelentékenyebb egyházi em
lékeinket, mint példáid az esztergomi, székesfehérvári, óbudai, nagyváradi, dömösi basilikákat, melyek ha nem is teljesen hű, de mindenesetre legalább megkö
zelítő egykorú rajzokban, s részben alapfalaik romjaiban maradtak ránk 4). Egyen
sem találjuk azonban a kereszthajó legkisebb nyomát sem, míg többi részleteik
stilszerű idomai meglehetősen kivehetők. Hasonlóan nem találjuk egyéb, többé
vagy kevésbbé épen avagy csak legalább régi alaptervezetökben kiismerhetőleg
megmaradt régi egyházainkon, minők a pécsi, győri, veszprémi, pannonhalmi,
nagykárolyi, jáki, zsámbéki kitűnőbb monostori és székesegyházak 5). Grót doni
jainkat itt román basilikáink párhuzamában ugyan említenem sem kellene, de ki') Ezen észrevételünk jelenleg már az építészet történetének kézi- könyveibe is átment,
mint Lübke Geschichte d Architektur (2. kiadás) 339. lapján megjegyezve találjuk.
2) Daczára annak, hogy eddig a kora román építészeti ízlés korába helyezik azon müértök, kik soha sem látták, és csak félig-meddig elégséges rajzaiból ítélhettek. Lásd a Magy.
Tud. Társ. Évkönyvei II. 114. 1. Klenze, Gártner és Wibeking építészek véleményét, kikkel
a rajzok akkor közöltettek, ámbár e szakban tekintélyeknek sem mondhatók, a 10 és 11-dik
századba teszik. Hasonlóan ezen rajzok nyomán Eitelberger is : Mittel-Alt. Kunstdenkmale d.
oest. Kaiserstaates. I. 81. Egyik részletének újabb rajza Vereby „A testvérhaza történet-kincsei“
III. füzetében és nyomán a Magy. Néplap II. 25. számában jelent meg.
3) ü. gyulafehérvári egyház leírását Miiller Frigyestől lásd : Jahrbuch. d. k. k. Centralcommission f. Erhalt. u. Erforschung d. Baudenkmale III. 160. Az esztergomi Sz. István
egyház alapfalainak rajzát lásd: Mathés Veteris Arcis Strigon Monument. 19. De ez utóbbi a
rajz szerint sajátlag a teljes keresztágú egyházak közé tartoznék, s úgynevezett Kreuzkirche,
cross-church, keresztegyház volna.
4) Az előbbiek a bécsi képes krónikának (Chronicon Hung. Vien. picturat.), hihetőleg
egykorú képei által ismeretesek. Lásd ezeket kiadva : Szerelmey Magy. hajdan és jelen I. 39.1.
Az esztergomi régi székesegyház alaprajzát lásd: Mathés Vet. Arc. Strigon. Tab. IV.
5) Lásd alaprajzaikat s leírásaikat Eitelbergertöl Mittelalt. Kunstdenkmale I. 77. és
Jahrbuch d. k. k. Centralcommission I. 92.1. A lébényi és zsámbéki külön leirásait: Mittheilungen
d. k. k. Gentralcommiss. II. 7. 105. A győrit azon újabb még kiadatlan vizsgálataim nyomán
említem, melyek egykori román alaptervezetü és később renaissance ízlésben átalakított egy
háznak tanúsítják.
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mondhatom mindjárt, hogy a kereszthajó ezeknél is kivétel nélkül elmaradt. A
kassai dómnál például épen ágy hiányzik sajátlag, mint a nagyszombati, soproni,
budai, pozsonyi, nyitrai, szakolczai, somorjai, eperjesi, lőcsei, Garammellettisz.benedeki, sat. részint kora, részint késő, de minden esetre legjelentékenyebb gót
ízlésű egyházainkban ').
*
Ezen egyszerűbb alakítás és tervezet oka kétségtelenül egy részt abban vol
na kereshető, hogy kevésbbé népes főbb városaink szükségének a kisebb mérvű
egyházak is eléggé megfelelhettek ; míg az áthajóval való alakítás már, legalább
rendesen, tetemesebb nagyságú egyházat feltételez. Rendesen mondom, mert nyil
ván akárhány kisebb monostori egyházat is találunk a külföldön, minő nálunk is
épen az ócsai s az esztergomi sz.-István-féle egyház volna, hol a kereszthajó al
kalmazása, mint mintaszerű typicus alakítás, az egyháznak keresztjelvényies for
mája végett többnyire előjő.
Lesz tehát valószinűleg más oka is, hogy hazánkban rendesen elmaradt.
Talán egyrészt azon egyszerűségnek, hogy ne mondjam ridegebb alakításnak
volna hiánya tulajdonítható, mely építészeti emlékeinket rendesen jellemzi ; ámbár
máskép sem a tervezet a nemesebb művészi arányt, sem a részletek az ékesebb
kivitelt nem nélkülözik. Tanúság az utóbbira a jáki, pannonhalmi, lébényi, gyu
lafehérvári, horpácsi egyházak e nemű fellengző sőt pazar művészetű ékítménye;
míg az alaptervezetnek sajátságára és változatosságára nézve csak a. kassai, már
is gót ízlésű dóm, az egyetlen ismeretes példány; ha kisebb, alig néhány kör alakú
egyszerű carnariumainkat vagy baptisteriumainkat kiveszszíik, minők apápóczi,
jáki, szakolczai sat. — De vájjon ezen egyszerű alakítás azután nemzetünk ko
molyan egyszerű jellemének megfelelő ízlésében találná-e megfejtését? Midőn
tudjuk, hogy épen túldús nemzeti jelmezünk, magyar ruhánk, fegyverzetünk,
hámjaink az ellenkezőt tanúsítják. Valódibb oka bizonyára a magasabb monu
mentális építészeti művészet rendszeres kifejlődésének soha eléggé nem kedvezett
körülményeink voltak. Ez által történt, hogy nagyobbára csak a legszükségesebb
részek alakítására kellett eleve szorítkozni. Utóbb pedig ennek nyomán azon sa
ját, mondanám compendiosus egyház épületi tervezetünk keletkezett, mely mint
egy mintaszerűen az egész román korszakon át példányúi szolgált.
Műtörténetünk már jelenleg is két ily mintaszerű irányt jelölhet ki román
egyházépítészetünk alaptervezetében. Az egyik kört képezik azon nagyobb régibb
basilikáink, melyek példányáúl a legépebben fenmaradt pécsi basilika szolgálhat.
') Ezek közöl eddig többé-kevésbbé kielégítöleg megismertetve bírjuk csupán a kassait
Henszlmanntól : Kassa városának ó-német stylü templomai 1846. — a sopronit, lőcseit, zágrábit.
Mittheilungen II. 236. I. 107. III. 64. és IV. 233. A somorjait Ipolyi Magyar Műemlékek I.
132. nem említve az ugyanitt előjövő kisebb két*hajós gótegyházakat. A felhozottak teteme
sebb részéről eddig még ismertetéseket nem bírunk, s azokat csupán saját megtekintésem nyo
mán említem.
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Ezzel szoros rokonságban mutatkoznak legrégibb székesfehérvári, dömösi, óbudai
és nagyváradi egyházaink, a mennyire alaptervezetök az előbb idéztem bécsi ké
pes krónika miniatur éjéiből világosan kivehető. Ezen találkozások kimutatását
azonban egy más alkalomra hagyom, midőn talán szerencsés lehetek ezen kör
legnevezetesebb példányát, a pécsi basilikát megismertetni. A második csoportozatot késő román kori, XII. és XIII. századi, nagyobbára kisebb monostori basilikáink képezik, melyeknek egymáshoz hasonló tervezete leginkább a deáki, lébényi, nagykárolyi, és csekély eltéréssel, a zsámbéki és jáki basilikákban mutat
kozik. Míg egy harmadik csoportúi felvehetők volnának a kisebb falusi román
egyházak, melyek példányául az egyházfalvai és börzsönyi templomok szolgál
hatnak ').
Ezen egyszerű, közönséges sőt mintaszerű hazai román korszaki egyház ala
kításnál fogva már most meg nem lephet tovább, ha deákmonostori egyházunkon
nem csak a kereszthajót, de még a sajátlagi karhelyt is (chorus) vagy szentélyt
nélkülözzük. Mert épen így nélkülözzük ezen máskép majd nélkülözhetetlen egy
házrészt fényesebb és dúsabb román korszaki más egyház épületeinknél is.
Az oltárhajlék és hajó közt alakított szentélynek épen úgy, mint részben a
kereszthajónak elemei már az ókeresztény basilikai idomban kiképződtek ugyan,
de a régibb s egyszerűbb alakításoknál az apsis vagy oltárhajlék egyszerűn a ha
jóhoz csatlakozott. A román korban ez rendesen épen csak a legegyszerűbb ká
polna- és falusi egyház-alkotmányoknál az eset *2) ; míg nálunk ezen ős basilikai
egyszerű alakítást sajátságosán a legdíszesb s a művészet fényében ragyogó egy
házaink is követik ; példáid a lébényi, zsámbéki, nagykárolyi, mindannyi három
hajós, kéttornyos nagyobbszerű alkotmányok és részben monumentális korszakias díszművek. Mi több, régibb nagyobb román basilikáink képein is, mint a
többször említett székesfehérvárin, dömösin, nagyváradin, óbudain, a szentélynek,
legalább külsőleg az épületen, semmi észrevehető nyoma sem látszik. A pécsi egy
ház alaprajza csakugyan arra mutat, hogy ily külsőleg is különváló szentélylyel
mindezen egyházak nem bírtak, hanem, valószinűleg hasonlóan a pécsihez, sajátlag csak az altemplomnak, a krypta- vagy katakombának emelkedése jelölte az
egyház ezen részét. 3). Épen úgy, mint Pécsett, látjuk ezt még ugyanis Pannon
halmán; és hasonlót gyaníttatnak a veszprémi és tihanyi egyházakra nézve még
fenlevő altemplomaik. 4). Csak a jáki basilika volna tudtunkra eddig az egyetlen,
') Ezen utóbbiak közöl a börzsönyi úgynevezett sz. István-kápolna látható rajzban
Szerelmeynél Magy. hajdan I. 23. Az egyházfalvai alaprajzát a Magy. Műemlékek Mátyásföldi
részében fogom közzé tenni.
) Ilyeneknél, m inők nálu n k is az épen előbb idézett falusi egyházak, rendesen a k ü l
földön sem találunk külön szentélyt.
') E itelberger, M ittelalt. K unstdenkm ale. I. 77.
4) Jah rb u ch d. Centralcom m iss. I. 92.
A deákm. r. basilika.
7
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mely középső hajója fölött s az oltárhajlék előtt egy külön karhelyet vagy szen
télyt képez ; ámbár ez is csak csekély egy ívhold területből áll. 1). Máskép honunkban
sajátlagi szentélyt is csak a kereszthajós egyházaknál találunk, mint a gyulafehérvárin és ócsain; de az előbbin ez részben már szinte csak a későbbi gótidomi átalakí
tás műve. A gót idomban pedig a kiváló, hosszúra nyújtott szentélyek, valamint a
közönségesebb alakításhoz tartoznak, úgy hazánkban is rendesen és kivételnélkül mindenütt előjőnek.
Elmaradván a szentély, önkényt értetődik, hogy az altemplom is, az úgyne
vezett katakomba, krypta hiányzik, mely a román építészetben rendesen csak a
szentély alatt alkalmaztatott. Régibb XI. és XII. századi basilikáinkban, a men
nyire fönmaradtak, az altemplom még rendesen előjő, mint a pécsi, tihanyi, vesz
prémi, pannonhalmi 2) esztergomi 3) egyházakban. Sőt ott is, hol felettek újabb
egyházak alakíttattak, mint Pannonhalmán és Tihanyban, a krypta megmaradt.
— Későbbi XHI. századi basilikáink ellenben a késő román kor módjára már nem
igen ismerik, mint Lébény, Ják, Zsámbék sat. hol a krypta mindenütt hasonlóan
hiányzik mint deákmonostori egyházunkban. Az altemplom ezen hiánya tehát
egyiránt már a későbbi román ízlésnek, valamint az egyszerűbb tervezetnek is
tulajdonítható.
Ha az alaptervezet ezen minden egyes részlete iránt, összes hazai építészeti
műemlékeink ismerete által tájékozva vagyunk, úgy már most meg nem lephet,
hogy deákmonostori basilikánkban nem csak a kereszthajó, de a karhely is és az
altemplom egyiránt hiányzik. Látjuk, hogy ez közös vonása első rangú, monu
mentális és mubecsu késő román egyházainkkal. Sőt e tekintetben basilikánknak
még némi előnyére szolgálhat, hogy mind középső oltárhajléka tetemesebben elő
szökik, mintsem ez példáúl a lébényi egyháznál az eset 45); mind pedig a hajó első
ívholdja jóval szélesebb a többinél.
Általános észrevétel, hogy ott, hol a román basilikákban esetleg a kereszt
hajó vagy a karhely hiányzik, ezen hiány rendesen azáltal pótoltatik, hogy a ha
jónak az úgynevezett diadalívhez s) csatlakozó első ívholdja vagy ívtere tetemesen
tágasabb a többinél, ez által lévén mintegy jelentve a hiányzó kereszthajó vagy
karhely. Ez egyházunknál is az eset, melynek első ívtére jóval tágasabb a többi
') Mittelalt. Kunstdenkmale I. IX. Tábla, és Jahrbuch I. 1. Tábla.
2) Jahrbuch. I. 101. s köv. lap.
3) Mathes Vet. Arc. Strigon. 20.
4) Lásd Eitelberger alaprajzát (Jahrbuch I. 116), hol alig vehető észre a lébényi egyház
középső apsisának elöszökése. Míg Essenweinnak valószinüleg alaposabb felvételében (Mittheil. II. 2. tábla, 7. lap) valamivel észrevehetőbben kiáll ugyan, de még sem oly tetemesen
mint egyházunkon.
5) Diadalívnek (Triumphbogen) vagy válaszívnek (Scheidebogen) mondjuk azon ívet,
mely a szentélyt vagy oltárhajlékot a többi hajótól elválasztja s mintegy a diadalkaput vagy
ívet képezi a szentek-szentjébe bemenetül.

A DEÁKMONOSTORI ROMÁN BASILIKA.

51

nél, ámbár sajátságosán a többiek sem teljesen egyarányúak. Szembetűnő ezen
előnye, ba összehasonlítjuk a lébényi és nagykárolyi egyházak alaprajzával, me
lyeknél az első ívhold semmivel sem tágasabb a többinél, sőt a nagykárolyinál
sajátszerűen épen a középső ívtér mutatkozik a többinél tetemesebbnek. >).
Mielőtt még deákmonostori basilikánk alaptervezetének hátra levő részét, a
torony épületet és homlokzatát, párhuzamban többi román egyházainkkal méltat
nék, — lássuk közben belső rendszerét (Inneres System).
Ezen tekintetben alig lehet egy boltozott basilikánál egyszerűbb alakítást
gondolnunk, mint a minő a deákmonostori. Az alaprajz (II. Táb. 1. ábra.) s az
épület szélessége és hossza átmetszetének rajza (III. és IV. Táb.) mutatja azon egy
szerű, tömör, hogy ne mondjam durva négyszögű tárnokát, melyekre a fölső fala
zat nehezkedik, és az ívezet ereszkedik. Ebből látjuk, hogy egyházunk, mint késő
románkori basilika, teljesen a támrendszernek (Pfeilersystem) hódol, az előbbi osz
loprendszer (Saulensystem) helyett. De föltűnő, hogy támjai egészen nélkülözik
az oszloptöveket és oszlopszálakat, melyeket a kifejlett román ízlésben a tárnok
kal már rendesen egyesítve találunk : a mennyire t. i. a tám rendesen azon magvat
képezi, melyet többnyire a fél- vagy negyedtő mérvben előszökő ily oszlopszálak
vagy oszloptövek vesznek körűi, vagy csak itt-ott oldalain előszöknek, hol az úgy
nevezett keresztboltozatnak vagy árkádoknak (vál-íveknek) hevederei és gerinczei viseléséül szolgálnak. így található ez mindenütt a kifejlett románkori úgy
nevezett támrendszerű basilikákban (Basilika mit Pfeiler system), ellentétben az
előbbi oszloprendszertí s olykor vegyes basilikákkal. Hasonlóan találjuk hazánk
kifejlett román egyházaiban, mint Gyulafehérvárott, Lébényben, Jákon, Pannon
halmán a támrendszert leggeniálisabb változatokban alkalmazva az oszlopszálak
kal való összeköttetésében; — míg deákmonostori egyházunk egyszerű csupasz
támrendszere jelenleg majdan páratlanál áll hason román építészeti emlékeink
körében.
Nem kell azonban felednünk, hogy az egyszerűbb, közönségesebb constructiójú egyházaknál általában ezen egyszerűbb támrendszer dívhatott 2). Eskérdezhetnők méltán, vájjon ebben itt nem maradt-e fel talán szinte egyik mintaszerű
példányunk ? Hátha talán legrégibb hazai román basilikai építészetünk egyszerű
támrendszerének alakját bírnók még benne? Mindenesetre ennél azon ókeresztény
basilikai kezdetleges támrendszer sem lehetett egyszerűbb, mely már ott a clas
sicus oszloprendszert felváltani kezdé, midőn az arcliitráv vagyis gerendázat he
lyett az archivolta, azaz az ívezetteli összeköttetés jött mindinkább alkalmazásba 3).
‘) Jahrbuch I. 106.
) Némi hasonlatot szolgáltatnak az erdélyi késő román egyszerűbb kis fajusi basilikaféle egyházak is, mint a harinai és disznódi (Lásd Müller Jahrbuch. III. 179.). Ámbár itt az
egyiknél inkább csupán a falba ereszkednek az ívek, míg a másik támjain már is változato
sabb tagozás s előszökő tövek vehetők észre.
3) Kugler, Geschichte derBaukunst I. 357.
7*
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De régibb első basilikáinkból hazánkban nem maradt fel annyi belső részlet ép
ségben, hogy támrendszerök minőségét biztosan meghatározhatnék. Csupán való
színűséggel következtethetjük a külföld egykorú kora román basilikái támrendszeréből; mint példáúl az 1040. körűi épült halberstadti Mária-basilika támjai
rajzából és leírásából, melyek deákmonostori egyházunk támrendszeréhez sokban
hasonlítanak ').
A támrendszer ezen egyszerű alakításának okát azonban deákmonostori egy
házunkban megfejti az ívezet. Ez is a régibb modorban, egyszerűn, dongaboltozat
tal (Tonnengewölb) alakult, keresztbe helyezett ívhónaljakkal (Stichkappen) alkal
mazva. Egyházunk tehát hasonlóan nélkülözvén a román építészet hevederrendszertí (Grurtensystem) keresztívezetét (Kreuzgewölb), teljesen nélkülözhette támjain az oszloptöveket is, melyek a keresztívezet hevederei és gerinczei viselésére
alkalmaztattak.
Egyházunk dongaívezetét e szerint négy pár tám a belső hajóban s ugyan
annyi féltám, előszökve a mellékhajók oldalfalaiból, viseli. Ezen tárnok a négyszög
ből alakíttattak. Alúl kevéssé előszökő talapzattal (basis) képezve, mely egyszerű
lemeztagozásból (Plattengliederung) áll, ez által közvetíttetik a sajátlagi támtővel
(Pfeilerschaft). A tám tövének további tagozása egyszerűn abból áll, hogy szélein
megtompíttatott, azaz mind a négy szögén kevéssé le van szelve. Ez által a támtőnek alakja négy tágasabb s ugyanannyi szükebb oldallal nyolczszöget képez.
A fejezet (Knauf) ellenben ismét négyszögüleg alakúi. Tetőzetét vagy födöző
lapját (Deckplatte) egyszerű lapos lemez képezi; ez alatt úgynevezett karnies,
meg horony és henger gyengén előszökő tagozással közvetíttetik a támtővel. E
fejezetre ereszkednek le a félkörű dongaívezet hosszúra eresztett szárai, a hónalj
nyílások által rendes árkádokat képezve a tárnok hosszában.
Az ívezet ezen neme is, t. i. épen úgy a közönséges, zárt, valamint a nyílt,
hónaljas dongaboltozat, egyiránt előjő már a koraromán építészetben, mielőtt még
a heveder- és keresztívezet, — a román és gótépítészetnek ezen egyik kitűnő sa
játsága — kifejlett volna, s egyiránt használtatik jelenleg is. Nem is határozhat
juk meg, vájjon régibb hazai román basilikáink még a dongaboltozattal alakúltak-e,
vagy már is a heveder keresztívezettel. Első egyház-emlékeinknek ismeretlen vagy
csak elégtelen belső részletei ez iránt sem tájékozhatnak eléggé. Valószínűnek lát
szik csupán, hogy nálunk is, eleinte legalább, a középső tágasabb hajó boltozatlan volt, és csupán laposan padló-föleppel alakíttatott. Erre mutatna a pécsi szé
kesegyház, a mennyire rajta még az eredeti alakítás, kiismerhető *2). — Nálunk is
azonban hasonlóan föltehető, hogy ezen esetben a mellékhajók, mint rendesen
másutt, boltozva voltak. De vájjon donga- vagy heveder- és keresztívezettel-e ?
') Lásd alaprajzát: Kallenbach, Chronologie der deutsch. mittelalt. Baukunst. IV. Táb.
2) Mittelalt. Kunstdenkmale I. 77.
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Annyi bizonyos, hogy összes de késő román emlékeinken már az utóbbi ívrend
szert találjuk alkalmazva, még pedig teljes kifejlődésében, mint a jáki, lébényi,
gyulafehérvári stb. basilikákban. Mert egy és más helyütt látható dongaboltozatuk,
csupán későbbi újítások műve ott, hol a bedőlt eredeti ívezetet újabbal kellett pó
tolni; azért egész benső rendszerökkel homlokegyenest ellenkezik.
Kérdés tehát, vájjon szinte nem későbbi javítás s újítás műve-e deákmonos
tori egyházunk dongaboltozata is? Ügy néz ki majdan; annál inkább, mert rajta az
ódonabb durvább alakítás azon nyomai sem vehetők észre, melyek rendesen az e
nemű régibb boltozatokat jellemzik. SőtJellenkezőleg, nem lehet a tervezet- és ki
vételben némi ízletességet el nem ismernünk, mely különösen azon könnyűségben,
hogy ne mondjam elegantiában mutatkozik, hol a szűkebb mellékhajókban túl
hajtott magaslatuk s hosszan leereszkedő keskeny száraik által kellemes perspectívát nyújtanak a szemnek. De épen ezen helyesebb alkalmazás és kivitel mutatja
szinte, hogy nem csupán szükségből, pótlásként újabban alakúltak, hanem hogy
az egésznek tervezetével öszliangzólag egykorúan keletkeztek. S erre útalnak a
constructivus építészeti okok is, miután az alakítás a tárnokhoz képest egészen
szervezetesnek mutatkozik, s ebben az újításnak épen semmi nyoma nem vehető
észre. Sőt egész épületünk belső rendszere, mint látjuk, e szerint alakúi. A tömör
csupasz tárnok épen azért maradtak előszökő külön oszloptövek nélkül, mert a
dongaboltozatnak épen úgy nem volt szüksége rájok, valaminthogy ezen oszloptárnok hasztalan alkalmaztattak volna ívhevederek és gerinczek liíában.
Annyi bizonyos, hogy egyházunk építésze, ha szigorú egyszerűség, tehát jutányosság mellett is a szilárdság volt egyszerű feladata, úgy ezen feladatnak alig
felelhetett volna meg jobban, mint ezen benső rendszere, vagyis ezen egyszerű
tám- és ívrendszer alkalmazása által. Ezen czélja a szilárdságra nézve annyiból is
sikerűit, hogy annyi század óta e boltozat máig is teljesen ép, míg alig tudunk
hazánk román basilikái közt csak egyet is, hol az ívezetet részben újítások nem
érték volna.
Ezen egyszerűbb, kevésbbé mesterséges és költséges alakításnál fogva, két
ségtelenül egyházunk modorában keletkezhettek nagyobbára azon korszakbeli
közönségesebb román basilikáink. Egy-két e nemű példát látunk még az erdélyi
harinai és disznódi késő román egyházakban. Hogy közülök kevés vagy semmi
több nem maradt ránk, könnyen megmagyarázható. Az ily egyszerűbb egyháza
kat mindig hamarább érhette a változtatás, újítás, mint azokat, melyek művészibb
díszszel ékeskedtek, s a hol némi figyelem, érdek, és kegyelet érzete a rombolást
mégis föltartóztatta. Míg amott nagyobbára csak a szűk oltárhajlékot kellett na
gyobb szentélylyel felváltani, a keskeny kajácsos ablakokat átalakítani, a letöre
dezett párkányzatot eltávolítva a falakat simára vakolni és bemeszelni, hogy az
épület eredeti románalakjából teljesen kivetkőztessék. S így történt kétségtelenül
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számos kisebb egyszerűbb falusi román egyházunkkal, melyeknek mai újonalakításán át alig lehet észrevennünk egykori eredeti idomát.
Deákmonostori egyházunknak azonban további eltérd sajátsága még az is,
hogy úgynevezett csarnokbasilikát, csarnokegyházat (Hallenbasilika, Hallenkirche)
képez. Mi a csarnokegyház ? Az ókeresztény basilika rövid jellemzésében előke
rült már, hogy a középső vagyis fő hajó tetemesebben magasabb volt az oldal
vagy mellékhajóknál. A mellékhajók felett kiálló oldalfalaiba alkalmaztattak azu
tán az ablakok, melyeken át a középső hajó külön világosságát kapta.Ennélfog
va már az alacsonyabb mellékhajók külön rézsútos födéllel, úgynevezett polcztetővel (Pultdach) voltak ellátva, inig a középső hajónak ismét külön nye
regfödele (Satteldach) volt. Látni, hogy e szerint a két mellékhajónak sokkal ala
csonyabban kellett boltozva lennie, mint a középső magasabb hajónak. Ezen rend
szeresebb, szervezetesebb alakítás : a magasabb középhajóval és alacsonyabb mel
lékhajókkal, sajátja mind a román, mind a gót építészet virágzó korának, melyben
csak kivételesen jőnek elő csarnokegyházak, azaz olyanok, hol mind a három
hajó hasonló magasságú, s egy arányban van átívezve, valamint e szerint ugyan
azon egy tető alá helyeztetett. Ámbár ezen csarnokszerű egyarányos alakítás is,
különösen belőlről meglehetős tetszősen ajánlkozik, mégis az előbbinél kevésbbé
szervezetesnek mutatkozik. És míg ez a virágzó román és gót ízlés sajátja, addig
mint mondók amaz rendesen a késő román és gót művészet hanyatlását jelzi. Ha
bár kivételesen, mint megjegyeztem, mind a kettő egymás mellett is előjő, külö
nösen egyes tartományoknak a többitől eltérőbb sajátszerűbb gyakorlatában.
Deákmonostori egyházunk íme ily kevésbbé szervezetes csarnok-basilika. Ha
az épület szélességének átmetszetére tekintünk (III. Tábla), látjuk, hogy mind a há
rom hajó ugyanazon magasságban végződik. S ebben már leginkább eltér egyéb
román egyházainktól. Sem az előbbi XI. és XH. századi, sem a vele egy időbeli XHL
századi román basilikáink közt nem ismerünk eddig erre más hasonló hozzá fog
ható példát hazánkban. Nincs nálunk egy is, melynek középső hajója, a mellék
hajóknál magasabb nem volna. Legrégibb székesfehérvári és nagyváradi, többször
idézett basilikáink egykorú képein épen úgy ott találjuk a magasabban kiálló kö
zéphajót, valamint az a fönmaradt pécsin látható ; a jáki, lébényi, pannonhalmi
stb. díszmüveken épen úgy, mint az egyszerű karinai, disznódi falusi egyházakon.
Éllenben valamint román építészetünk nem ismeri a csarnok-egyházat, épen oly
otthonos ezen rendszer gót dómjainkban. A késő gótidom kora, melyben nagyobbára keletkeztek, többnyire csak is ily alakítást ismer nálunk, minők a pozsonyi, bu
dai stb. főbb gót dómjaink nagyobbára ; kevés, alig egy-két kivétellel, mind csupa
csarnok-egyházak.
Egyházunk ezen sajátsága tehát sem annyira késő románkori keletkeztének,
sem jellemzett egyszerűbb tervezetének nem volna tulajdonítható, miután látjuk,
hogy román egyházaink ezen esetben is rendre megtartják a magasabb középha
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jót. Építészének ezzel nyilván különös czélja volt. Erre mutat már a templom bol
tozata felett levő s a padlás alá kinyúló azon épületrész, melyet egyházunk széles
sége és hossza átmetszetének rajzán (III. és IV. Tábla) észrevehetünk. Ez tökélete
sen megfejti, miért hogy egyházunk, eltérőleg a többitől, csarnokszerűleg alakít
tatott. De ezen épületrészek sajátszerű rendeltetésöknél s alakításoknál fogva már
alább, külön vizsgálatunk tárgyát teszik, s addig annak motiválását e tekintet
ben függőben kell hagynom.
Visszatérek ellenben itt egyházunk alaptervezetének fönhagyott további rész
letei tárgyalásához. Ez a toronyépület s a homlokzat. Mind a kettő ismét egyhá
zunkon is teljesen a kifejlett román ízlés azon idomában alakúit, mely különösen
megint hazánk későbbi román basilikáinak egyik kiváló s jellemző hasonlatosságú
tulajdona.
Tudnunk kell, hogy a toronyépületnek az egyházzal való bensőbb és teljesebb
összeköttetését az ókeresztény basilikai egyház-építészet épen nem, s a korábbi
román is csak igen tökéletlenül ismerte. Midőn eleinte a tornyok előjőnek az egy
ház mellett, ezzel majd semmi, és később is csak igen laza külső összefüggésben
állanak az által, hogy az egyházépületnek egyik vagy másik szögletére helyeztet
tek vagy legfeljebb külfalához ragasztva épültek '). így találjuk még a tornyokat
alkalmazva régibb magyar basilikáinkon is ; csakhogy ezeken már is némi arány
ban szemlélhetők. A pécsi basilikának máig kiismerhető eredeti alaptervezete sze
rint, az egyháznak négy végső szögletére épült négy tornya. S épen így látjuk ezt a
székesfehérvári és a nagyváradi nagyobb basilikák egykorú képein ; míg a kisebb
óbudai és dömösi egyházak hasonlóan ugyan, de csak két toronynyal épülnek.
Valamennyi régibb román basilikáink, a mennyire ezeket ismerhetjük, tehát ab
ban találkoznak, hogy a toronyépületet az egyház négy, vagy csak két első szög
letén úgy alkalmazzák, hogy egy oldallal a templom oldalfalával érintkeznek; a
többi oldal felől azonban szabadon állva emelkednek, s mintegy külön önálló épü
letet képeznek. Míg ellenben kifejlődött későbbi román basilikai idomunkban az
egyházba úgyszólván beépültek, s alaptervezetének kiegészítő lényeges részét te
szik. Mert míg kivülről a rendesen kettős toronynak homlokfala egyszersmind az
egyháznak homlokzatát s nyugati zárfalát képezi, addig belől a mellékhajók egész
a toronyépület alá érnek. E szerint a torony az egyházépületnek mintegy kiegé
szítő lényeges részévé lesz, annak sajátlag belső szerkezetéből s alaptervezetéből
fejlődvén ki. Megfelelőleg egészen arányosan alakúi azután a két mellékhajó fö
lött emelkedő tornyok között a középső tágasabb hajó szélesebb homlokzata, mint
a középső hajónak befejezése, legalúl a kapuzattal s annak előcsarnokával, az úgy
nevezett paradicsommal vagy átriummal.
így találjuk már a toronyépületet és homlokzatot alakítva rendre a lébényi,
‘) Kugler, Geschichte d. Baukunst. I. 360.
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jáki, zsámbéki, ócsai, gyulafej érvári, kis-disznódi, sot a gellyei, ipolysági stb. egy
házakon, mely utóbbiak román idomukból részben csupán e homlokzatot és to
ronyépületet tartották meg >). Annyira szembetűnő és jellemző sajátsága ez ki
fejlett hazai román építészetünknek, hogy a külföldinek átellenében már szinte
hasonló jelzőjéül szolgál, mint például a kereszthajónak hiánya. Azért mintegy
meglepetve mondja a külföld nevezetesebb műépítészei és mtíirói egyike Essenwein, midőn a lébényi egyházat taglalja, hogy a kereszthajó ezen hiánya s a to
ronyalkotmánynak előbb leírt elrendezése, ezen egyházat, úgymond, az azon kor
beli német építészettől lényegesen megkülönbözteti : dér Mangel des Querschiffes
und die Hinzuziehung dér Thurmhallen zum Innenraume unterscheiden die Kirche wesentlich von den gleichzeitigen deutschen Bauten. (Mittheil. II. 8.). 0 nem
ismerte többi román egyházainkat, máskép hozzáadta volna, hogy ez a magyar
román egyházépítészet kiváló sajátsága. De míg a kereszthajó hiánya némi sze
génységet, ha nem talán a régi basilikai egyszerűbb modorhoz való szorosabb ra
gaszkodást mutat ; addig a kettős toronyépület kisebb tervezető román egyházaink
nak is némi nagyobbszerűséget, ehhez sudarabb alakot, s általában magasztosabb
kinézést kölcsönöz. Ámbár nyilván félreismerlietlen ebben is, főleg ezen kisebb
egyházaknál, a józan takarékosság, hogy úgy mondjam a compendiositas elve, ha
látjuk mint fölhasználják a torony-alatti tért is a hajók folytatásáúl, vagy mint
fejtik ki az egyház oldal-falai és támjai felett egyszerű módon, minden külön alap
tervezet nélkül a kitűnő toronyépületet. Ezen épen oly czélirányos, mint a mily
ízletes s hazánk román építészetének kiválólag sajátos toronyalakítását, fájdalom,
az erre következett gót építészet megfoghatatlanúl nem volt képes sajátjává tenni,
s országszerte majdan, kevés kivétellel, különös ormótlan alakítású szörny toronyal
kotmányokkal ajándékozott meg, melyeket napjainkban a barok-renaissance ízlés
művei, valamint egy sajátszerű, talán épen eredeti magyar, de legkevesbbé sem
ízletes, sőt esetlen toronyalakítási modor egyre nevelnek.
Ha azonban deákmonostori egyházunkon magyar román építészetünk ezen
egyik legnevezetesebb constructivus elemét szinte egész eredetiségében feltalál
juk: fájdalommal nélkülözzük a tornyok, a homlokzat és kivált a kapuzat eredeti
tagozása és díszítvényrészletei hiányát. A tornyok födözetét most szinte újabb,
bárok, bádogos tetőzet képezi, nyilván az egykori román sokoldalú gulacsúcs he
lyett. Az eredeti ablakok is, úgy a tornyokon, valamint a homlokzaton, de legin-

‘) Az ezek közöl eddig nem idézettekre nézve lásd példáúl a gellyei rajzát és leírását
Magy. Műemlékek I. 79. II. Tábla. 2. ábra. Az ipolyságit csupán látás szerint említem. —
Kivételes természetesen ezen tekintetben is román kisebb falusi egyházaink csoportja, melyek
egyszerűn csupán egy toronynyal alakúinak, mint példáúl az örsi, a börzsönyi, egyházfalvai.
Egészen eltérő alakítású a pannonhalmi, de erről, mint más kivételes esetekről, minők a zircziek román egyházai, példáúl az apátfalvi, máskor lesz alkalmunk szólani. Ellenben az előb
biek közé tartozhatik még a szepesváraljai is kéttornyos alkotmányával, a mennyire ismerem.
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kább a kapuzat és párkányzatok hiányzanak és részben teljesen átalakíttattak.
Újabb vakolat, a legízetlenebbűl szerte terpeszkedve teszi mostan minden díszét ').
Semmi nyoma az annyira jellemző egykori román portálé tagozásának, melyen
talán egyházunk építészének magasabb művészi ügyességét megleshettük volna.
Mert ha valahol, úgy a portálé ékítményeiben törekedett akkor minden műépítész
magát leginkább kitüntetni. Ennek köszönjük a felséges jáki, a csinos lébényi,
horpácsi és pannonhalmi portálék műremekeit.
Hasonló átalakítás érte az egyház több mellékes részleteit; így különösen az
egyházhajó ablakait is. Az eredetileg bizonyára keskeny, kajácsos, félkörív-záródású román ablakok helyébe újabb, tágasabb és sajátszerű formátlan barok-alakúak alkalmaztattak. Csak az apsisokon maradtak meg részben érintetlenül, rész
ben befalazva néhány példányban a felebb jellemzett alakú, nyilván eredeti ro
mán, keskeny nyilású, kajácsos bélletű alacsony ablakcsák. Közülök egyik az ap
sis közepén tojásdad alakú.
Csupán itt, az oltár hajlékok külső falán találhatók még szinte némi ékítmény
részletek is. (Lásd az egyház hátulsó részének rajzát az I. Táblán). így látjuk mind
járt a román ízlésnek egyik majdnem elmaradhatatlan jelzőjét : a párkányzat fél
körívű szegélyzetét (Rundbogenfries), mely a középső apsist két sorban átfutja;
mint látni fogjuk: mintegy az alsó és fölső emelet jelentéséül. Alúl átmegy egy
arányban a mellék oltárhajlékokra is. A félkörívű párkányzatművel összefüggőleg találjuk mind a három apsison a talajzatról fölfutó fal vonalokat (Lisene) ; me
lyek az ily egyszerűbb román alakításoknál szinte közönségesen kísérik a párkányzatot -), ha máskép nem, legalább laposan vakolatból képezve, mint itt ; míg
ékesebb művészi alakításoknál e helyt oszlopocskák vagy félmérvben előszökő
oszloptövek képezik széliében a tagozást, mint a lébényi és jáki basilikákon lát
ható. Egyházunkon e mellett a párkányzat-mű, és különösen ezen falvonalok nem
csak meglehetősen durván vannak képezve, de az utóbbiak sok helyütt egészen szabálytalanúl és szervezetlenül alkalmaztattak. Lehet azonban, hogy részben talán
letöredezvén, ezen részletek későbbi javítások kontár művei.
Az egyház külső falaihoz egyszerű, kevéssé előszökő és minden tagozás nél
küli oldaltámok (Strebepfeiler) vannak alkalmazva, valamint ez a késő román épí
tészetnek sajátja. Az alaprajzra tekintve (II. Tábla, 1. ábra), észrevehetjük, hogy
') Bél, Notit. Húrig. II. 213. szavai szerint: templum duabus instructum turriculis anti
qui cultus praebet indicium — úgy látszik, hogy még a múlt században ódonabban nézhettek
ki, a mostaniak toronykáknak nem igen mondhatók.
’) Mátyusföldéröl szép példát fogok majd Magy. Műemlékeimben a sápi kis egyházon
mutatni, melynek félkörív-párkányzatmüve összekötve a lefutó falvonalokkal igen rendszeres
alakítást mutat. Hasonló alakítást találunk már az óbasilikai emlékeken, mint példáúl a ravennai Apollinare in Classe nevű híres ókeresztény basilikán. Sajátságosán Kugler ezen félkörívpárkányzatmüvet a lefutó falvonalokkal a román ízlés germán befolyásának tartja (Geschichte d. Baukunst. II. 31.).
A deákm. r. baailika.
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ezen ktiloldaltámok a mellékhajók belső, félig előszökő faltámainak teljesen szervezetesen s arányosan megfelelnek, mint azon pontoknak, melyekre a boltozat
súlya nebézkedik. Az általok erősűlt falazat pontjai e szerint az itt leereszkedő
boltozat nyomása és súlya felfogásáúl szolgálnak. Késő románkori egyházépüle
teinknél már rendesen mindenütt ott találjuk a küloldaltámokat, melyek a szerint
erősebb mérvben előszöknek, a mennyire az átmeneti ízlés többé-kevésbbé kifej
tett csúcsíve rajtok mutatkozik. így példáúl a pannonhalmi, zsámbéki, gyulafehér
vári egyházakon, de sőt az ócsain is tetemesebben mutatkoznak. A. lébényin és jákin e mellett ékesebb tagozással s oszlopszerűen alakúinak. De föltűnő, hogy ré
gibb román basilikáink képecsein is, mint a többször idézett székesfehérvárin,
nagyváradin, dömösin, óbudain, ezen ktiloldaltámok szinte már észrevehetők, még
pedig tetemes mérvben, s ha nem is tagozva, de már is áttörve mintegy tám- vagy
szökívekkel alakítvák, mint ez már a gót ízlés sajátja, s e szerint némileg anachronismus volna. Nyilván ezen tekintetben miniaturejeink kevésbbé huveknek mu
tatkoznak. Festőjök, úgy látszik, már saját kora, a XIV. század gót donijai szökíveire gondolhatott, midőn azokat festé. Ebben ellenmond a pécsi egyház fönmaradt alaptervezete is, melylyel máskép annyira megegyeznek.
Tekintetbe jő végre, mit talán eleve kell vala említenem, épületünknek tisz
tán téglaanyaga. A faragott kő teljes hiánya,, mert legfőlebb egy-két ablakfélen
találjuk alkalmazva, meglep ugyan ily épületnél : de a vidék kő-szegénysége ki
menti ezen hiányt.; s ily egyszerűbb tervezeti! épület könnyen beérhette azon szi
lárd, jól égetett, sötét-vörös szép téglával, melylyel egyházunk épült. Téglaépíté
szete viszont megfejti azon egyszerűséget a k i. itelben, mely itt minden díszít
ményt, sőt nagyobbára tagozást is nélkülöz; miután nálunk a téglaépítészet soha
sem érte el. azon művészibb kiképzést, hogy ékítményi formákba alakítva, vagy
pedig fénymázos külsővel égetve alkalmaztatott volna, mint ez a külföld azon vi
dékein az eset, hol a kő teljes hiánya miatt a téglaépítészet művészibb monumen
tális alkotmányoknál is alkalmaztatott. Kétségtelen azért, valamint alább látni fog
juk, hogy egyházunk falai, legalább részben, bensejében már eredetileg bevakol
talak és befestettek, azaz egyházunk falfestményekkel díszítve volt. (Lásd erről a
VI. szakaszt.). Építészeti emlékünk téglaanyaga megfejti egyébiránt a falak és tá
rnok azon tömör alakítását is, melyet a kőépítészetnél jóval szilárdabb faltömege
ket igénylő téglaépítészet megkiván.
Az egyháznak déli alsó oldal-falához mellék kápolnaszerű épület csatlako
zik. Hátúlsó része külsejének kinézését, valamint alaprajzát s átmetszetét, rajzaink
egyházunk mellett mutatják (Lásd. I. II. 1. ábra, és IV. tábla.). Mintegy négyszögtí egyházhajót és félkörű oltárhajlékot, apsist képez. Ezen alakja, valamint fala
zatának egyenetlen, durva, ódonszerű kinézése mutatja, hogy régi s eredeti román
korszaki épület. Vajjön talán azon régi vági vagy salai sz. Mária-egyház vagy
kápolna volna, melyet az okiratokban 1103. év óta itt folyvást neveztetni hallót-
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tünk? s melynek nagyobbítására vagy újon építésére vonatkozik talán az 1228diki pápai breve is ? Annyi kétségtelen, hogy a kisebb román falusi egyházak
rendes alakjával bír, mint ezek közönségesen a X. század óta a XlII-dikig épöl
tek. De a mint a templom oldalához csatolva látjuk, az újabb 1228-diki egyház
sem újonépítésének sem nagyobbításának nem volna sajátlag mondható. Lehet
azért, hogy egykorú a nagyobb egyházzal, és valami különös czélra épült mellette.
A román építészeti korszakban, és részben még a gótban is, gyakori eset, hogy
ily mellék-kápolnák épültek a íöbb plébániai és monostori egyházak mellett, ré
szint mint úgynevezett keresztelők, baptisteriumok, részint és később mint halotti
kápolnák, carnariumok '). Ilyen lehetett kápolnánk is, habár ritkább eset volna,
hogy ily kápolna szorosan a templom oldalfalához épült, mit azonban itt az egy
szerűbb alakítás s építkezések magyarázhatnának. Jelenleg szent-sír-kápolnáúl
szolgál ; és lehetséges az is, Fogy már eredetileg ezen czélra épült. A műtörténet
ből ismeretes legalább, hogy ily szent sír-kápolnák az egyházak mellett már a
középkorban is divatkoztak 2).
Az egyház éjszaki részén ellenben felebb az új sekrestye áll. Az egykori mo
nostori épületnek a templom közelében jelenleg semmi nyoma.
Ezzel műemlékünk építészeti leirását bevégeztük. Foglaljuk most még egy
szer röviden össze azon jellemző vonásait, melyek hazánk romanismusával való
párhuzamos tárgyalása által vagy mint külön sajátságai, vagy nagyobbára mint
többi egyházi román emlékeinkkel közös tulajdonságai fölmerültek. Ezáltal egy
részt tárgyunk érdekét legjobban méltányolhatjuk ; másrészt világos belátást sze
rezhetünk magunknak Árpád-kori egyházi emlékeink körébe.
Építészeti emlékünket mindenek előtt némi rideg sőt merev egyszerűségjellemzi, még pedig mind az alap constructióban s tervezetben, mind pedig belső
rendszerénél s az ékítmény-részletek az úgy nevezett ornamentica teljes hiányá
nál fogva. A mi az elsőt, a tervezet egyszerűségét és ridegségét illeti, láttuk, hogy
ez közös vonása román idomunk összes építészeti emlékeivel. Az áthajó, a szentély,
az altemplom egyiránt hiányzik benne, valamint az első csak kivételesen, a má
sodik határozottabban kifejtett alakítása ritkábban, s az utóbbi csak korábbi ro
mián egyházainknál jő elő rendesen. Jellemző köz vonás marad tehát ezen tekin
tetben, hogy mind a három hajó közvetlen a három oltárhajlékkal záródik, mintegy
a legrégibb ókeresztény basilikai typikus modorban 3). Csupán a hajó téresebb
első ívholdja pótolja azután vagy inkább csak jelenti a hiányzó szentélyt és ke
reszthajót.
') Lásd ezek rendeltetését és bővebb példákat tárgyalva már általam Magyar Műemlé
kek I. 69. lap.
•) Lübke, Gesehichte dér Arcbitektur, 234. —
J) Az antik basilikában, s az ebből képződött ókeresztény basilikai egyházban, erede
tileg ugyan csak egy ily apsis létezett volna a középső hajó zárfalán. ¡De már korán látunk,
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Ellenben a mi egészen más irányban kiválólag jellemzi ismét egyházunk ter
vezetét, az, mint láttuk, a kettős toronyépületnek azon szervezetes kifejtése és az
épülettervvel való benső összeolvadása, mely a magyar késő román építészetnek
ismét oly előnyös kitűnő sajátsága. Míg tehát amaz előbbiben, az oltárhajléknak
a hajó felett folytonos közvetlen alakításában, a magyar romanismusnak mintegy
veszteglését, ebben, a torony-épület szervezetes alakításában, határozott haladását
s kifejlődését látjuk. De közelebbről tekintve, mint mondám, mind a kettő csak
ugyanazon egy józan takarékossági, oeconomiai elv kifolyásának mutatkozik. Ezen
elv, ha nem csalódom, itt az volna: a kifejlődött román egyházépületnek leglé
nyegesebb részeit, az oltárhajlékot, a hajót, a tornyot, minden közbeneső átmeneti
mellékletek nélkül, a lehető legtakarékosabban s mégis díszes magasztossággal,
egyöntetű arányos egészben s ízletes alakban előállítani. S ezen elvnek kivitele a
magyar román ízlésnek nyilván sikerűit is !
Deákmonostori egyházunkban azonban ezen elvet még egy fokkal tovább
fejlesztve látjuk mint a többinél, a mennyire egyedül képez csarnok-basilikát
egyarányú magasságú hajóival. S ez volna még a legeltérőbb vonása, mely által
egyiránt a régibb, mint a későbbi magyar román egyházi építészettől eltér. De
ezen eltérését is sajátságos constructivus okok magyarázzák, melyekről külön
alább lesz szó.
Epén úgy láttuk hogy egyházunk benső rendszerében is a legridegebb egy
szerűség uralkodik. A négyszögű csupasz tárnok, a dongaív-boltozat, oly kezdet
leges egyszerű motívumok, melyek az ily épületnek épen legszükségesebb kellé
kei határán túl nem emelkednek. Ennélfogva mind a két alakítás épen úgy előjő
már az ókeresztény basilikában '), mint a legkésőbbi román építészetben is ott,
hol ez a szükségleten fölül művészi magasabb átképzésre nem emelkedhetett, vagy
csak ennek alacsonyabb fokával kellett beérnie. Nem mutat magasabb emelkedett
különösen a keleten s a bizanczi idomban, ily mellék oltárbajlékokat a középső apsis mellett
alakulni ; mint Kugler (Gesch. der Baukunst I. 358. és 392.) ezen eredetűket jellemzi, mond
ván : die byzantinisirende Einrichtung zweier Nebentribunen zűr Seite dér Haupttribuna.
Eleinte ezen mellék apsisok vagy tribunák inkább sekrestyeül mintsem oltárhajlékúl szolgáltak,
s e szerint a TTQofttag és dtuxonxov név alatt voltak ismeretesek (Lásd Voigt Thysiasteriologia,
sive de altaribus veterum Christianorum. 1709. 237. lap). Később azonban a nyugoton rendes
oltárhajlékúl alkalmazva jőnek elő. Fönmaradt emlékeinken mindenütt ott találjuk a hármas
hajó mellett a hármas apsist. Meglepő azért, hogy legrégibb egyházaink képei ebben ismét
eltérnek, s a három helyett csak egy apsist mutatnak. De ez is nyilván a rajz hibája lehet, me
lyen nem volt könnyű mind a hármat világosan megjelelni Más emlékeinken ismét, mint pél
dául az esztergomi régi basilikán (Mathes. Vet. arc. Strig. Monum. IV. Táb.) s a harinai kis
egyházon (Jahrbuch III. 181.) kivülről nem szöknek ugyan félkörüleg elő, de az egyenesen
záródó falba belülről vannak félkört! hajlékként elhelyezve. S íme ezen ősrégi apsis formatio
is már a régi basilikában előjő (lásd Kugler Gesch. d. Baukunst I. 357.). Föltűnő példákat
találunk erre nézve az afrikai ókeresztény basilikák oltárhajlékai alakításában, mint a DeyrAbufanehi és Reparatusi algíri basilikák alaprajzai mutatják. Kugler, Gesch. d. Bauk. I.
372, 376.
') Kugler, Gesch. d. Baukunst. I. 357.
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séget az ékítmény-részletek kivételében, mint általában a falazat tagozásában sem.
Ez úgy is csak azon csekély részletekre szorítkozik, hol a tárnok talapzata és fe
jezete vagy inkább gömbje, egy-két egyszerű horonynyal, lemezzel és félhenger
rel alakúit, s kívülről az oltárhajlékok a félkörívű párkányzatművel meg falvona
lokkal díszítettek. Egyik mint a másik a román ízlés legközönségesebb ékítménye,
és mint láttuk, az óbasilikai idomnak, sőt részint a legrégibb, antik építészetnek
korába ér fel: példáúl a karnies féle motívum a tárnokon.
Egyházunk ezen egyszerűségére nézve egyébiránt, mint megjegyeztük, anyaga
is nem csekély befolyással volt. Ez, mint mondók, téglából áll, mely egy részt a
szilárdság tekintetéből tömörebb alakításánál fogva, másrészt nem lévén annyira
átképezhető mint a faragott kő, mindig ridegebb marad, különösen ott, hol mint
hazánkban a téglaépítészet, ámbár igen gyakori lehetett '), még is soha sem fej
lődött ékítmény-formák alakításáig.
Ezen tényezők mellett nem kell felednünk még egy más fontos körülményt.
Egyházunknak egyszerű alakításában s egyes részletei kivitelében ridegebb hagyo
mányos formái nem kevésbbé róvhatók fel azon körülménynek, hogy sajátlag a
benedeki rend monostori egyháza volt. A műtörténet ismeretes ténye, hogy egyes
szerzetes rendek eleve többnyire szigorúan ragaszkodtak az egyszer felvett saját
egyházépítészeti idomaikhoz. Ezeket a benedekieknél Európa-szerte rendesen né
mi egyszerűség jellemzi mindenütt, úgy az alakításban, mint a részletek kivitelé
ben s a díszítmény alkalmazásában. Egy ily sajátságuk példáúl a négyszögű támmal s félkörívvel való hagyományos alakítás, mely egyházaikat a külföldön még
azon korban is jellemzi, midőn már az átmeneti ízlés által a csúcsív, akeresztívezet, a támrendszernek az oszloptövekkel egyesítése kifejlődött 2). Mire a benedekiek hagyományos egyházépítészeti idomaik szigorú követésével s alkalmazásával
idővel fölhagytak : látjuk, hogy következetesen megint a zirczieknél a benedeki
szerzetes életnek és szabálynak ezen szigorúbb reformátorainál, tűnik fel egyszerűbb
egyház-alakításuk sajátszerű mintáj a 3). Később mire a zircziek is szabályos egyszerűségöktől eltérnek, s egyházaikat fényesebben kezdik alakítani, a szerzetesi szi
gornak újabb helyreállítóinak, a kolduló szerzeteknek, domonkosok-és ferenczieknek
egyházait jellemzi bizonyos irányban az egyszerűség, melyet eddig más irányban
ismét a capucinusok még legkövetkezetesebben megtartottak.
') Vegyük csak Csallóköz számos gót egyházait, melyek rendesen, alig egy-kettőt ki
véve, téglából épültek L. Magy. Műemlékek I köt. Nemkülönben volt ez bizonyára az eset a
magyar alföld legnagyobb részén a kőhiány miatt. De ott emlékeink, melyeken állításunkat
bebizonyíthatnék, elpusztultak; s a mi talán fönmaradt, még egészen ismeretlen.
2) Lásd példáúl a hiidesheimi Sz. Godehard benedeki egyházat, mint mintát erre nézve
előállítva. Organ fur Christi Kunst. IX. 73 lap. Hasonlóan mondja Bock u. ott 170 lap arolduck-klosterrathi egyházról: noch volhtándig „en plein ceintreu (t. i. körívü boltozattal) in
Weise dér alteren Benedictiner Bauten, von qaadratischen Pfeilern gestüzt.
3) Lesz talán még egyszer alkalmam a zircziek ezen egyházi építészetet egyikhazai
nevezetes emlékünkön, a rendnek apátfalvi e nemű mintaszerű egyházán kimutatnom.
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Egyházunkon íme a benedekiek ezen egyszerűbb alakítását, a teljes félkör
ívet, a négyszögtí támképzést, a dombormű ékítmény hiányát — melyet nálok
többnyire a falfestészet pótol — eredeti hagyományos szigorral föntartva látjuk.
Még pedig föntartva azon időben, midőn már ezen hagyományos egyszerűbb ala
kítástól a rend többi egyházai hazánkban is nagyobbára eltértek. Legalább erre
mutatnak valamint a pannonhalmi főmonostori egyház, úgy a jáki és lébényi a
művészetnek teljes akkori kifejlődésében és díszével ragyogó egyházaik. De ennek
is az oka szembetűnő. Míg amott a főmonostor tekintélyéhez és gazdagságához
méltóbb új egyházat épít, talán fejedelmi gazdagabb adományok és segély nem
minden befolyása nélkül, úgy hogy a kor egyházi művészete igényeinek s ékes
ségének megfelelhetett; míg Jákon és Lébényben dús és hatalmas dynasták a jákiak és Hédervári Pótok, másutt meg talán mások emelnek a szerzetnek a művé
szet pazar díszével ékeskedő egyházakat, épen úgy gazdagságuk, mint buzgóságuk
s ízlésök fényes tanúit; — addig itt Deákiban maga a szerzet épít egyik jelenték
telenebb fiókmonostora, cellája, perjelsége számára, grangiája vagy majorsága
mellé, saját egyszerűbb hagyományos modorában egyházat. Nem csuda azután,
ha egy és más részletében és formáiban némileg mint anachronismus tűnik fel
teljes félkörű dongaívezetével, csupasz négyszögű támjaival, a román sőt már át
meneti ízlés akkori kifejlődött korszakához képest.
De épen, ebben áll építészeti műemlékünknek egyik 1egfőbb érdeke. Legtöbb
és legrégibb, a XI. XII. és XIII. században keletkezett monostori egyházaink bi
zonyára ezen alakban épültek. Egy jó darab hazai műtörténet maradt fen ránk
egyházunkban. Építészetünk történetének egyik kiváló szakaszát hagyta fen benne
a kedvezőtlen végzet, mely a többit s annyi mást megirigyelt, tőlünk.
Bír juk tehát a deákmonostori egyházban legrégibb hazai műépítészetünknek,
a magyarországi román basilikai építészeti idomnak, Árpád kori egyházi épüle
teinknek azon egyik sajátságos emlékét, melyben a kereszténységgel felvett ro
mán építészetnek legrégibb idomait úgy, mint újabb kifejlődését, sajátszerű vegyületben alkalmazva találjuk. Látjuk benne az egyszerűbb alakítást, mely kétségte
lenül azon koron át épült számos egyházaink legáltalánosabb ha nem egyetemes
s rendes vonásait mutatja. Minél kevésbbé képez e tekintetben is kivételt, sa mű
vészet által valami kitűnő unicumot, minél egyszerűbbek, régibbek, s hogy úgy
mondjam hagyományosok lényeges formái, annál érdekesebb ránk nézve. Mert a
dús művészetit egyházak, mint Ják, Lébény, Pannonhalma sat. ezen tekintetben
inkább kivételes egyes remekek voltak. Míg más részt a jelentéktelenebb és bizo
nyára legszámosabb falusi román egyházak csak a szükség nem pedig a művé
szet színvonaláig emelkedve, annak és nem ennek művei voltak. Középeit állhat
egyházunk, képviselve az akkori egyházépítészet mesterségének azon nemét,
melyben közönségesen monostoraink és városaink templomai s általában a jelentekényebb egyházak, melyek még azért műremekek igényével nem bírtak, emel
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kedtek. Azért mondom, hogy azon korszaki egy ház építészetünknek mintegy min
tájául tekinthetjük. De amúgy is, hogy benne régibb, kezdetleges és későbbi kifejlődöttebb romanismusunknak épen legjellemzőbb vonásait sajátságos vegyületben s összeolvadásban találjuk, s az által akkori egyházaink kinézésére nézve az
egész korszakon át meglehetős biztossággal tájékozva vagyunk. És ebben áll nyil
ván, máskép szerényebb műemlékünk egyik kiváló érdeke.
Tekintsük a másikat is, mi által a magyar monostori építészetnek egyik sa
játszerű emlékét tartotta fen számunkra.

v.
Műemlékünknek ha nem nevezetesebb, mindenesetre sajátszerűbb érdeke
abban áll, hogy, mint mondók, a magyar monostori építészet egyik, úgy látszik
kiváló sajátságának nyomát bírjuk benne. Ezen máshol majd példátlan alakítás,
épen csak hazánkban létezett-e ? — miután eddig sehol semmi nyomára sem akad
hatunk; — vagy hogy csak nálunk maradt fel némi nyoma, míg másutt teljesen
elenyészett? — alig volna még most biztossággal meghatározható. De érdeke az
egyik mint másik esetben szembetűnő.
Ha ugyanis egyházunk padlására felmegyünk, meglepetve látjuk, hogy ott is,
a templomnak boltozata felett és fedele alatt, egy más, oda lent épen nem gyanít
ható, mintegy hármas osztályú s ugyan annyi oltárhajlékú egyházat vagy bár
minő építményt találunk. Kinézését alaprajzában a II. tábla 2-dik ábrája, átmetszetét szélességében és hosszában az egyház átmetszetei rajzának fölső része mutatja a
III.- és Vl.-dik táblán. Leírását a következőben megkísértjük.
Legelői is észrevehetjük mindjárt, hogy hasonlóan mint az alsó sajátlagi
egyháznak három hajója a megfelelő három oltárhajlékkal vagy apsissal végző
dik, úgy a padláson a boltozat felett levő három osztály is szinte félkörű apsist
mutat a végén. Különbséget csak az képez, hogy míg oda lent a mellék oltár
hajlékok boltozata félkúp, vagy sajátlag, a félkörnél valamivel hoszszabbra nyúj
tása végett, a félkörű dongaboltozat: addig fent mintegy negyedkúp mérvbenátíveztetett, s az ívek hegyes szögben érik az oldalfalat. Lehet hogy ezen alakítás
constructivus okokból történt, miután ezt a középső falak felfelé vékonyodása,
úgy nevezett ifjodása megkívánni látszik. Ezáltal, mintegy a támívrendszer elmé
lete szerint, a középső apsis boltozatának oldalnyomása és súlya a többinél vas
tagabb szegletfalakra átlejtetik, s a középső falak is szilárdéinak.
A további szembetűnőbb különbség az, hogy a közép osztályt az oldal osz
tályoktól, nem mint oda lent, csupán tárnok választják el, hanem az alsó egyház
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támjain s ívezetén emelkedő közfalak. Ezen közfalakba alkalmazott keskeny s
alacsony ajtó- vagy ablak-féle nyilások képezik azután ismét az összeköttetést
mind a két felöl ezen hajók vagy külön osztályok közt. A nyilások között kivájt
falüregek, úgynevezett falfülkék, vannak közben alkalmazva. Hat ily keskeny ab
lak- vagy ajtó-nyilást és négy-négy fülkét számítunk külön mind a két oldal vá
laszfalazatában. Elől rendszeresen meg is felelnek egymásnak, azaz a nyílást min
dig egy falfülke követi, míg lejebb két nyílás is következik egymásra. A föl- és
bemenetnél tágabb nyilt átmeneti tér van hagyva a tornyokat kétfeló'l viselő' szé
lesebb tárnok között, és fölül félkörüen át van ívezve. Hasonlóan félkörívvel zá
ródnak az ajtóféle falnyilások valamint a fülkék is. Ilyen két falfülkét látunk még
ugyanazon arányban elhelyezve a középső' oltárhajlék elején; míg egy más sok
kal kisebb, s egészen eltérő' alakítású (fölül t. i. nem körívvel, de csúcsosan végződik) a déli oldal falába jóval magasabban s mélyebben van alkalmazva. Rendelte
téséről, valamint a többi fülkék czéljáról, még alább lesz tüzetesen szó.
A középső válaszfalak tetemes, de különböző, 10—15 lábnyi magasságban
emelkednek a födél alá, a szerint a mint többé vagy kevésbbé leliordattak. Leg
nagyobb magasságuk a hajó elején s végén vehető észre, hol t. i. épségökben
meghagyattak, mert a rongálás nyilván veszélyes lehetett volna a velők egy vé
gén összefüggő toronyépületre a másik végen a falcsúcsra (Gfiebelmauer) nézve.
Ellenben a külső oldalfalak, melyek a mellékhajók déli és éjszaki oldalátképezik,
alig érnek 4—5 lábnyira fel a tető alá. Magasabb emelkedésöket egyébiránt itt a
rézsútosan leereszkedő mostani födél sem tűrné, mely valószinűleg lehordásukat
eszközölte, liahogy eredetileg magasabbra nyúltak, aminthogy valószinu. Sem a
középső sem a mellék osztályoknak ezen a födél alá kiálló falai nincsenek átívezve, boltozva vagy máskép egyenes padlással elzárva, kivéve, mint láttuk, a bolto
zott apsisokat.
A világosság ezen térbe jelenleg a középső apsis három szűk s erősen kajácsos ablakán hat be kelet felől. Hasonló ablakok nyomai láthatók még átellenben
a nyugotnak fordított homlokzaton. De most ezek közöl a középső egészen átala
kítva, míg a két szélső berakva van.
Ez egyházunk második emeletének, vagyis a födél alatt padlásán levő osz
tálynak rövid leirása. Sokkal nehezebb ezen sajátságos és majd példátlan alakítás
czéljának és rendeltetésének megfejtése.
A középkori egyházi építészet ismer ugyan emeletes templomokat, vagyis
úgynevezett kettős kápolnákat (Doppelkapellen), és külön kettős egyházakat (Doppelkirchen). Mind a két nevezett alakítás meglehetősen eltér egymástól, még pe
dig épen úgy rendeltetésére, mint alakjára nézve; s az utóbbi tekintetben eltér
ismét mind a kettő egyházunktól is.
A sajátságosabb kettős kápolnák (Doppelkapellen) csak ritkán és csupán csak
Németország egyes váraiban a rómán ízlés korában jönnének elő az eddigi vizsgá-
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latok szerint, ott hol a szűk tér a népesebb várakban tetemesebb egyház-alakítást
nem engedett. Ennélfogva a várkápolna emeletesen, egy alsó és fölső osztálylyal
épült, melyek közt a közlekedést az alsó osztály boltozatának vagy a fölső tala
jának (a mi mindegy) tágabb nyilása közvetíté. És míg fönt a csínosabban alkatott emeletben a vár úr, családja, lovagjai és kísérete, addig lent, a tömörebb egy
szerűbb alakításéi alsó részben, a szolgák, zsoldosok sat. egyszerre inkább mint
sem együtt vettek részt a fönt szolgált isteni-tiszteletben ’). Hogy ezen. kettős
egyházaknak semmi köze deákmonostori egyházunk emeletes alakításával, azt
első tekintetre észrevehetjük. Itt sem szűkhelyű várkápolnának nem lehet helye,
sem ily közvetítő nyílásnak semmi nyoma ; sőt, mint láttuk, ellenkezőleg amazzal,
alsóbb egyházunk sokkal csínosabban épült a fölső tömörebb alakításnál.
Több hasonlat-pontokat szolgáltathatnak az úgynevezett kettős egyházak
(Doppelkirchen). Mert ezek keletkezésöknél fogva is már egyszerűn azon szerze
tesi szabálynak tulajdoníttatnak, melynél fogva eredetileg a szerzetesek a többi
hívek közönségétől elválasztott helyen tartották isteni-tiszteletöket, különösen ma
gány ajtatosságaikat, mint a nappali és éjjeli zsolyosmát sat. egy részt már azért
is, nehogy ebben a közönség által háborgattassanak, másrészt azon szabályaiknál
fogva, melyek szerint általában úgy a zárdában, mint az egyházban a világi kö
zönségtől elzárva kellett lenniök. Ehhez képest már oly helyeken, hol nyílt és kö
zös plébániai egyházaik voltak : vagy épen két külön egyházat építettek monos
toruk és híveik számára *2) ; vagy csak elosztották a közös egyházat, úgy példáúl,
hogy mind a két végén keletnek és nyugotnak külön szentélyt vagy karhelyet és.
oltárhajlékot alakítottak. Az egyik azután a szerzetesek, a másik a közönség isteni
tiszteletére szolgált. Ezen eset előjő azután természetesen még gyakrabban ott,
hol az egyházzal szerzetesnők, apáczák zárdája volt összeköttetésben, hol tehát a
közönségtőli elzárás még szigorúbban követeltetett. De előjő nevezetesen több oly
székes-egyházaknál is a külföldön, hol ezen egyházakkal nem csak szerzetesek és
apáczák zárdái voltak összekötve, a mi nem épen ritka eset ; de a szerzetes testü
letek szabályai szerint szervezett székes-káptalanok is saját isteni-tiszteletök vé
gett ily elkülönzést igényeltek. így neveztetett azután egyik szentély vagy kar
hely chorus laicorum-, a másik chorus patrum- vagy chorus conventualis-nak 3).
') Legalaposabban tárgyalja ezen egyház-alakítást Reichensperger : Vermischte Schriften
über christliche Kunst. Die Doppelkapclle auf Schloss Vianden 100. lap, hol e tárgy bírálati
taglalásába ereszkedik. Lásd egyébiránt szinte a kézikönyvekben mint Lübkénél Gesch. d.
Architekt. (2. kiad. 295. lap)
2) Lásd példáúl erre Mabillonnál (Veterum Analecta II. 210.) e nevezetes helyet: ne
saecularium frequentatio occasione orandi Deo vacantes postmodum inquietaret, haud longe
ab ipso monasterio — ecclesiam construxit. Több példát felhoz csak az egy Kölnből is Kreuser :
Der christl. Kirchenbau I. 58.
!) Lásd erre a számos példákat a bambergi, mainzi, wormsi, oppenheimi, naumburgi,
kölni st. egyházakban. Moller : Altdeutsche Baukunst. 53. 59. Kallenbach : Chronologie d.
deutsch. Baukunst. 13. 25. Lepsius : Stift Naumburg. Kreuser : Kirchenbau. I. 59.
A deákra, r. basilika.
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Ritkább esetben voltak még amolyan mai zenekar-emelvény-féle cliorusok, vagyis
erkélyek, karzatok a templom felsőbb részein (Emporkirchen), melyek ily elkülönzésűl szolgáltak, mint máig is láthatjuk a szerzetesnÖk és szerzetesek egyhá
zaiban ; hol azonban most többnyire a zenekarral egyesítvék, vagy csak e mel
lett alakíttatnak.
Hasonló czélból épültek volna már szinte a kettős egyházak. Az alsó egyház
e szerint a közönségnek, a fölső a szerzetesek számára szolgált volna. Az ily ket
tős egyházak ezen eredete tehát már meglehetősen kielégítőnek mutatkoznék
deákmonostori egyházunk kettős alakítása eredetének kimagyarázására is ; ámbár
meglepő, hogy annyi száz más hazai és külföldi régi monostori egyház semmi ha
sonlót sem mutat, habár ezek nagy része szinte hasonlóan plébániai vagy csak
nyílt közös egyház volt, épen úgy, mint a deákmonostori. De még kevésbbé kie
légítő, ha az ezen magyarázat következtében példákul felhozott kettős egyházakat
tekintjük, melyek nagyobbára semmi hasonlatot nem mutatnak egyházunkkal ‘).
Ilyenül hozatik fel különösen a nevezetes schwarz-rheindorfi egyház. Eredeti
tervezete szerint egy toronyszerű kápolna- inkább mintsem egyházépület, mely
nek alsó temploma Wiedi Arnold kölni nagy-prépost által 1151-ben eredetileg
kryptáúl, sírkápolnáúl épült, s a fölső templom-osztálylyal hasonló nyílás által
hozatott összeköttetésbe, mint ezt ama kettős-várkápolnáknál láttuk fentebb. Mire
azután később apácza-zárda épült melléje, némi változtatások mellett az alsó egy
ház a közönségnek, a fölső az apáczáknak állott használatára *2). De, mint látni,
ennek épen úgy, mint a kettős vár-kápolnáknak s az úgynevezett sírbolt- vagy
sírkápolna-egyházaknak (Gruftenkirchen) semmi köze és hasonlata deákmonos
tori egyházunk alakításával, hol sem az alsó egyház sírkápolnáúl nem szolgált,
sem a fölsővel semmi e nemű kivételes összeköttetésben nem volt.
A további példák is, melyek ily kettős egyházakra nézve felhozatnak, nyil
ván csak az utóbbi sírkápolna-egyházak (Gruftenkirchen) categoriájába tartoz
nak. E szerint t. i. az egyháznak alsó s részben tetemesen a föld felett épült része
— (nem úgy tehát, mint a mai földalatti krypták vagy sírboltok) — egyes kivé
teles esetekben úgy épültek, hogy némileg alacsonyabb egyházúl vagy kápolnáid
szolgáltak, hol azután az illető alapítók és családaik temetkeztek. E fölébe mintegy
második emeletben épült azután a díszesebb főtemplom. Mint látjuk, ezen tekin
tetben eltérnek szinte a román korszaki azon katakomba- vagy krypta-egyházaktól, hol ezek rendesen csak a karhely vagyis szentély alatt alakúltak, és csak
ritka esetben kivételesen szolgáltak temetkező helyűi , bemenetök is
rendesen belülről s nem kividről is volt, mint az, az emeletes sír-egy‘) Legkimerítöbben de távolról sem kielégítőleg foglalkoznak e tárgygyal : Reichensperger, Verm. Schrift. ü. d. christl. Kunst. 102—3. és Kreuser, Christi. Kirchenbau. I. 59.
2) Simon : die Doppelkirche zu Schwarz-Rheindorf, Bonn 1846. Kugler : Gesch. dér
Baukunst. II. 325, és Liibke : Gesch. d. Architc-ktur (2. kiadás) 314. lap.
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házaknál az eset. A kiváló különbséget különösen az is képezi, hogy a román
krypta által a szentély talaja tetemesen emelkedettebb lón a többi egyház föld
színénél, míg amaz emeletes s nagyobbára gót ízlésű egyházaknál a földszín egyarányú. Ily alakítású egyházak azok, melyeket, mint mondók, a két-emeletes egy
házak példáiul a műtörténet felhoz; mint példáúl a boroszlói Sz. kereszt egyház '),
a kölni Sz. János kápolna *2), az assisi sz. Ferencz egyház 3). Vájjon egyéb csu
pán általánosan s nem névleg említett kétemeletes egyházak, minők különösen
Angolországban is előjőnének, hasonlóan csak ily sírboltegyházak-e, mint az előbb
említettek, vagy hasonlóbbak-e egyházunkhoz ? meghatározni ennélfogva nem
vagyok képes 4).
De több mint elég ezen néhány példa is arra, hogy a monostori ily kéteme
letes egyházaknak igen okozatosan magyarázható eredete daczára, nem vagyunk
képesek az egész műtörténeten át nem csak egyházunkhoz hasonló alakítású e
nemű emeletes egyházat találni, de általában sajátlag oly monostori kettős egy
házakat sem, melyeknek alsó része nem rigynevezett sírboltegyház volna, hanem
arra szolgált legyen, hogy benne a nép, a hívek plébániai isteni-tisztelete tarta
tott, míg a felső a szerzetesek szolgálatára állott.
Tegyük fel azonban, hogy egyházunk ezen emeletes alakításánál fogva csaku
gyan ily kettős rendeltetésű monostori és plébániai egyház volt, a minthogy egy
részt legalább erre nézve kéte^edmink alig lehet ; úgy még is szemlátomást több
nehézségek gördülnek élőnkbe, melyeket ezen föltevés által megfejtenünk nem si
kerűi. így példáúl megfoghatatlan, miért választatott el a fölső egyház közfalak
]) Idézve különösen Reichensperger által a kettős egyházak példájául. i. h. Ha egyébi
ránt rajzára tekintünk (L. ezt: Luchs : Román, und Goth. Stilproben aus Breslau. 1859. II.
Tábla.), látják, hogy alsó része hasonló sírbolt-egyházat képez, minőt előbb leírtunk; s ily ne
vezetes példákat mi is bírunk hazánkban, épen két legszebb gótízlési remekünkben, a pozso
nyi sz. János és a szepes-csötörtoki (Lásd rajzát : Búd. Viszhang 1856. 38. szám.) gót kápolnák
ban, melyekről máskor lesz alkalmam még szólani.
2) Erről Kreuser (Der christl. Kirchenbau 60. lap.) sajátlag csak adatok nyomán emlé
kezik már, de leírása mutatja, hogy szinte csak ily kryptaféle altemplom — (talán carnarium ?)
volt, melynek, úgy mond, „tömlöczhöz hasonló boltozatán emelkedett a fölső püspöki kápolna.“
Egyébiránt is Kreuser összezavarja ezen leírásában a kettős sírbolt-féle egyházakat amaz egé
szen eltérő speciálisabb várkápolnákkal, mint már Reichensperger is e részben helyreigazítja.
'D sak is ezen tekintetben mondja azután, véleményem szerint, és nem más kettős egyházakra
vonatkozólag : Eine solche Doppelkirche ist gleichsam eine umgekehrte Kruft (Krypte), und
wahrscheinlich hat auch dér áltere Krüftebau, diese neuere Bauweise veranlasst, da eine Kruftkirche wirklich eine Doppelkirche ist. Ama kettős várkápolna-szerű egyházak sorába tarto
zik némileg az idenseei toronykápolna is, mely szinte nyílás által közlekedik az alsó térrel, s
mint Lübke, ki rajzát közli (Gesch. d. Archit. 294.), leírja, püspöki magány kápolna volt.
3) Gailhabaud : Denkm. der Baukunst III. 58. Eredetileg szinte az alsó egyház mint sz.
Ferencz sírboltja, mausoleuma épült, e fölött emelkedik azután a sajátlagi egyház. Itt is az al
sónak alacsonyabb tömörebb alakítása hasonló az e nemű sírbolt-egyházak idomához.
') Az angolországi kettős egyházakra nézve hivatkozás történik Wliewel munkájára:
Architectural notes on Germán Churches. Cambridge, 1835. 80. lap, mit eddig után nem néz
hettem.
9*
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által három külön osztályra? Továbbá miért nyílnak a középső osztályból a mel
lék osztályokba azon felebb leírt ajtók vagy ablakok?
Ha ugyanis fönt hasonlóan egyszerű egyház létezett volna csupán, úgy mint
alul, úgy már a józan oeconomia s a constructivus alapszabályok azt kívánják
vala, hogy az alsó egyháznak támjaira s ívezetére nem építessék ily tetemes
magasságú és szélességű falazat minden ok nélkül, melynek itt semmi czélja sem
lett volna, ha csak egy fölső egyház szándékoltatok, s nem kellett volna a fölső
alakítást három külön osztályra választani. Sőt a constructivus okok ellenkezőleg
nyilván azt igényűk vala, hogy a tömör válaszfalak helyett a hajók itt is támrendszerrel, még pedig az alsónál jóval vékonyabb iíjodó tárnokkal alakúljanak.
Láttuk fenebb a kettős várkápolnáknál és sírbolt-egyházaknál, hogy rendesen, a
mint természetes is, az alsó osztály alakíttatott tömörebb falazattal, míg a fölső
azután könnyed karcsúbb formákat vesz fel. Holott itt megfordítva áll. Jele tehát,
hogy a fölső nem annyira három-hajós mint inkább három-osztályos alakításnak
egyházunkon még valami más külön czélja is lehetett.
És csakugyan, nevezetes erre nézve, hogy ezen alakításnak egy más, némi
leg hagyományos igényű magyarázata azért már régóta és ismételve vélemé
nyeztetett.
Mert tudni való, hogy daczára annak, miszerint e tárgyról alig tudott valaki
némi bizonyosabbat, ámbár amúgy mondás után szóhírben volt ; és hogy azok is,
a kik irataikban említik, aligha látták valaha, mtíértőleg pedig már épen soha
senki sem vizsgálta: mégis, mint az ilyenekben oly gyakran történni szokott,
most már jóformán egy egész irodalmat bírunk felőle, — melynek történetét s
adatait előre kell tehát bocsátnom, mielőtt ezen alakításunk bővebb véleményzé
sébe és meghatározásába ereszkedem.
Első volt kétségtelenül ennek felemlítésében is Bél Mátyás, a magyar helyirat
egyik őse, ki midőn „Notitia Hungáriáé “ czímű munkájában Deákit érinti, rövi
den megemlékezik ezen nevezetességéről is: „Híre van — úgy mond — hogy itt
a benedekrendiek a templom felett laktak, minek nyomai máig fönmaradtak“ ').
A mit tehát itt Bél mond a benedekieknek templomukon való lakásáról, nyilván
csak a helybeli hagyomány szerint tudhatta 2), nem pedig saját látásából, mert a
templom-feletti alakítás emberi lakáshoz legkevésbbé sem hasonló.
') Bél: Notit, Hung. II. 212. Deáki ordinis S. Benedicti. Olim supra templum habitasse
eos fama est: supersunt enimvero liodie quoque eius rei vestigia.
2) Bél tudósítása kútfejének kritikájára nézve érdekes tudni, hogy ö itt Deákinál egy
1663-ban történt kuruzslási esetet beszél, Auer pozsonyi polgárnak török fogságát leíró saját
egykorú kézirata nyomán, mely akkor Bél birtokában volt, most pedig Bél irataival a pozso
nyi evang. Lyceum könyvtárában van. Kevésbbé gyanítható mégis, hogy adatát innen vette
volna ; mert akkor valósziniíleg erre és nem a közhírre, hagyományra hivatkozik vala. Be
tekintetbe jöhet e mellett még talán az is, mit előbb a helytörténetben láttunk, hogy a XVII.
század elején Deáki épen Pozsony városának birtokában volt, s lehet, hogy polgárai még a
következő században is tudhattak valamit a tényről vagy csak a hagyományról.
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Bővebben emlékezik róla, több mint egy fél századdal későbben Fuxhoífer,
a rendnek egykor tagja és később híres történetirója. De ha leirásában ő is nem
talán csak csupán mások tudósítását követte, úgy legalább igen felületesen te
kinthette. meg a tárgyat, vagy már rosszul emlékezhetett felőle midőn leírta, mint
több tekintetben hibás és hűtelen leírása mutatja: „Nem láttam Magyarországban
— ezek szavai — a régibb korból való benedekrendi épületet, mely a szerzet szabá
lyai által kifejezett eszmét jobban képviselné, mint a deáki egyház ; cellák (?) és
a szerzetesek más termei ugyanazon födél alatt voltak. Az egyház tetején léteznek
még ugyanis a szerzeteseknek az eredeti szabályok szerint alkotott lakai. A kö
zépen egy nagyobb terem látható, olyan t. i. a minő nagyságú az egyháznak ha
jója (értsd ez alatt a középső tágasabb osztályt). Két ablak által kapja a világos
ságot, az egyik a tornyok-közötti homlokfalba, a másik a szentélybe van alkal
mazva (Láttuk hogy az utóbbi helyen nem egy, de három ablak van, még pedig
teljes eredetiségben). Ezen nagyobb teremből a kisebb cellákba nyolcz bejárás
nyílik. (Értsd itt azon ajtó- vagy ablak-féle nyílásokat, melyek nem cellákba,
hanem, niint a tervrajzon (II. Tábla 2. ábra), látható, a mellékhajók feletti hoszszú keskeny osztályokba szolgálnak. Ezen két mellékosztály, nincs közben, mint
látni, semmi közfalakkal felosztva, úgy hogy inkább folyós ónak, hosszú keskeny
teremnek vagy bármi másnak inkább mintsem cellának lehet a mai azon értelem
ben nevezni, mely szerint a cella kis hajlékot, zárdái szobácskát jelent. Azután ily
nyílás mind a két oldalon hat, tehát összesen tizenkettő van, nem pedig nyolcz).
Ez — folytatja — kemény faragott kőből készült (érti nyilván ezen ajtó- vagy
ablak-féle nyilások bélletét vagy keretét), mely hegyesen végződik. (Láttuk, hogy
felkör ívvel vannak ezen nyilások alakítva, nem pedig hegyesen mint szerzőnk
hibásan írja. A faragott kőbélletnek is azonban itt most semmi nyoma. Meglátszik
ugyan a nyílásokon néhány ujjnyi mélyedés, mintegy a keretnek vagy bélletnek
hagyott hely, s lehet hogy később vétettek innét ki á kőbélletek). Semmi nyoma
— folytatja tovább —- rajtok a pántoknak és sarkaknak, melyekre az ajtók fel
függeszthetek lettek volna ; úgy hogy valószínűnek látszik, miszerint az ét- s al
vóterem, a cellák és magány ajtatosság, valamint a szemlélődés helyei, ugyanazon
egy zár alatt voltak “ ').
l) Lásd: Fuxhoffer, Monasteriologia regni Ilungar. I. 259. Nullum in Hungária vidi, e
pristino aevo benedictinum aedificium, quod ideam a regula praescriptam melius repraesenta
ret, quam Deakiense. Ecclesia, cellae, aliaque conclavia monachorum, sub uno tecto contine
bantur. — Super ecclesia existunt adhuc necessaria monachorum habitacula primae observan
tiae. In medio visitur conclave maius, tantum nempe, quanta est navis ecclesiae. Duabus fenes
tris illuminatur, una intra duas turres in frontispicio, altera supra sanctuarium. E maiori hoc
conclavi patent octo introitus in minores cellas, e duro secto lapide et superne in cuspides acu
minato 5 sed nullum in his adparet vestigium appendicum et sustentaculorum, quibus portae
appensae aliquando fuissent ; ut omnino videantur refectorium, dormitorium, cellulae et loca
orationis privatae, piarumque meditationum, intra has ipsas cellulas, sub unius portae clausura
contenta fuisse.
Ezen hely lényegtelen változtatással átment Czinár javított s bővített át
dolgozásába is : Monasteriologia. I. 314.
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Figyelembe jőnek továbbá itt Fuxhoffer azon egyéb adatai is, hol a pannon
halmi egyház éjszaki oldalhajója felett, valamint a lébényi apátság egyháza tete
jén is létezett hasonló cellákról szól. De ezekre nézve, minden bővebb vagy tüze
tes leirás helyett, tudósítása csak annyiból áll, hogy bennök az ajtatos szemlélő
désre a magányba vonuló szerzetesek, úgynevezett reclususok tartózkodtak ideig
lenesen. Ezekhez járulna még azon kétségtelenül legnyomatékosabb adat, hogy
1730-ban a dömölki benedekrendi apátság egyházának boltozata felett is lakott
ideiglenesen néhány szerzetes, miután visszakapván ottani régi javaikat s egyhá
zukat, képtelenek voltak a romba dőlt zárdát felépítni *).
Ezen adatok nyomán értesülve Eitelberger bécsi egyetemi mütörténeti tanár
hazánkbani müutazása alkalmával, és nyilván ezen adatokat inkább viszhangoztatva, mint saját látásából és tapasztalásából, mondja s állítja a pannonhalmi egy
háznak két ízben is általa megkísértett rövid leírásában : hogy az egyház egyik
oldalhajója felett cellák voltak, a magányba visszavonuló szerzetesek számára, és
hasonló cellák voltak úgy mond Deákiban és Lébényben ; mit ő, mint a magyar
kolostori építészet különös sajátságát, kiemelendőnek tart ').
Ezen adatok szerint tehát hazánkban a benedeki rendüeknek sajátszerüleg
templomaik padlásán lévén lakaik, a deákmonostori egyházon levő alakítás is,
nem egy második fölső egyház, de hasonló cellák vagy lakás maradványfala
volna ? !
Első tekintetre az idézettek után valóban majd úgy látszik. Mind a mellett
a tárgy alaposabb vizsgálata mellett ezen adatok a szigorúbb bírálatot ki nem
állják. A tárgy érdeke, s különösen a tárgyalandó sajátszerü alakításnak alapo
sabb megfejtése azért tüzetesebb vizsgálatot igényel.
Nem áll legelői is mindjárt Fuxhoffernek, tehát ezen állítás és magyarázat
egyik fő kútforrásának, mely után Bélen kivül mondják a többiek, azon első alap
állítása, melyből úgyszólván kiindúl a tárgynak magyarázásában s véleménye
megerősítésében, hogy mintegy a szerzetnek alapszabálya szerint épült volna így
‘) Fuxhoffer: Monasteriologia I. 54, 184, 155 lap. Erről szóló helyeit lejebb, hol majd
birálatilag tüzetesen tárgyalom, egész terjedelemben az eredeti szövegben fogom közleni.
) Eitelberger : Jahrbuch d. k. k. Centralcommission. I. 104. Zu den besonders hervorzuhebenden Eigenthümlichkeilen dér Martinsberger Kirche gehőren die Zellen, welche oberhalb dér Seitenschiffe angebracht, den alten Benedictinern zűr Státte für geistliche Betrachtungen dienten. Gegenwártig sind sie kaum mehr zugánglich, seitdem dér neue Chor und dér
neue Thurm gebaut worden ist. Aehnliche Zellen sollen sich auch zu Deáki bei Selye, einervom
Abte Uros (1228) erbauten Kirche, und in dér ehemaligen Abtei-Kirche von Lébény bei Raab
betinden. Egy más munkájában (Kunstdenkmale d. Oest. Kaiserstaates. I. 93.) írja : leh möchte
noch auf zwei Dinge aufmerksam machen, die ihrer Seltenheit wegen notirt zu werden verdienen. Das eine betrifft kleinere Zellen, welche sich oberhalb des Gewölbes des Seitenschiffes
vorfinden und ihr Licht durch schmale Fensterchen erhalten, welche ins Mittelschiff fiihren.
Diese Zellen kommen auch in andern ungarischen Benediktinerbauten vor, wie in Leiden (Lé
bény) u. s. f. Sie gehőren den alteren Bau an, und stehen mit dér alten Benediktinerregel in
Aerbindung, welche von Zeit zu Zeit ein Zurückziehen in einsame Orte vorschreibt.
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a kolostor a templom padlásán vagy csak azzal egy tető alatt *). A rend alapsza
bálya, mint tudjuk, sz. Benedek szabályából (Regula S. Benedicti *2) áll ; de ennek
rendelkezése hasonló zárda építésről, vagy elrendezésről épen mit sem tud. A mo
nostor építését és helyzetét illetőleg benne csupán az rendeltetik, hogy a kolos
torra nézve szükségesek, mint: a víz, malom, kert st. mind egy helyütt legyenek,
azaz mintegy bekerített elzárt udvarban, hogy a szerzeteseknek zárdájok falát
túllépniük ne kellessék. Hogy lehetett volna tehát mindez a templom felett, de csak
a templommal egy tető alatt is ?
Azonban asz. Benedek szabályában a monostor egyházáról még kevésbbé le
het szó, s így a felette való lakásról sem. Nem pedig azon egyszerű oknál fogva,
mert a sz. Benedek által szervezett szerzetes élet első századaiban sajátlag egyhá
zak sem voltak a monostorokban, hanem csak egyszerű ima-szobák léteztek,
melyekbe csupán a néhány szerzetes, rendesen akkor 12 egy monostorban, végzé
imáját, a zsolosmát, s egy szóval az isteni-tiszteletet; honnét a közönség úgy,
mint általában a zárdából, ki volt zárva. Ezen czélra tehát minden hajlék elégsé
ges volt, mihelyt tizenkét egyént magába fogadhatott 3).
De a szerzet későbbi összes egyéb rendszabályai sem emlékeznek arról, hogy
a templom felett lettek volna a kolostori lakok, vagy hogy csak ott kellett volna
szabályszertileg lenniük 4).
Sőt ellenkezőleg a részletes vizsgálatból kitűnik, hogy rendesen egy tágabb
') Monasteriologia I. 259. Rullum in Hungária vidi, e pristino aevo benedictinum aedi
ficium, quod ideam a regida praescriptam (itt csak sz. Benedek reguláját lehet érteni) melius
repraesentaret quam Deákiense. Ecclesia, cellae, aliaque conclavia monachorum sub uno tecto
continebantur.
2) Regula S. Patris Benedicti (Párisi kiadás 1604.) cap. 66 : Monasterium autem ita
debet construi, ut omnia necessaria, idest : aqua, molendinum, hortus, pistrinum vel artes di
versae, intra monasterium exerceantur, ut non sit necessitas vagandi foras.
3) Lásd: Gattico, De oratoriis. Edit. Rom. 1770. A VII. és VIII. fejez. 42—69. lapon át
tárgyalva a szerzetesek eredeti imahajlékait, mondja hogy ezek egyszerű imaszobák voltak.
Csak később a IX. század felé épültek a zárdákban nagyobb rendszeres egyházak. De ezek
is eleinte csupán magány templomok voltak, melyekből a közönség rendesen vagy csak lega
lább a nők ki voltak zárva. Nyilvánossá a monostori egyházak azonban csak akkor lettek,
midőn egyszersmind plébániák is csatoltattak hozzájok, vagy egyes esetekben bizonyos szen
tek ereklyéinek, melyek ily egyházakban letéve voltak, tisztelete végett. De mindez több szá
zaddal Sz. Benedek után, s épen nem rendszabályai szerint vagy szellemében, sőt inkább
ezek ellenére történt.
A) A benedeki szerzetesek szabályaira nézve kimerítő kútfők: Martene, Commentarius
in regulam S. Benedicti literalis, moralis, historicus, ex variis antiquorum scriptorum commen
tationibus, actis sanctorum, monasteriorum ritibus aliisque monumentis concinnatus, Parisiis
1690.
Martene: De antiquis monachorum ritibus, Lugduni 1690. (az utóbbi különösen egy
házi szertartásaikra vonatkozik). Henriquez : Regula, constitui, priviligia Ordinis cister. Antverp. 1630. Azon tekintetben némileg érvényes lehet, a mennyire a zircziek a benedeki sza
bályt eredeti szigorával igyekeztek visszaállítni. Martene et Durand Thesaurus Anecdotorum.
1243 1646-ig a szerzet által tartott káptalanok rendeletéi. Végre Yepes : Chronicon gener,
ord. S. Benedicti, edit. Weiss Colon. 1648. Henrion: Alig. Gesch. dér Mönchsorden. Verm. v.
Fehr. Tübing. 1845.
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bekerített és zárt udvarban, később pedig midőn már nagyobb s részben nyílt
egyházaik voltak, a templom körül, vagy inkább ennek egyik oldalán alakíttattak
mindazon épületek, melyek a szerzetesek számára szükségesek voltak. E szerint
az egyház rendesen az éjszaki oldalt foglalta el. Hozzá legközelebb állott a háló
terem, hogy a szerzetesek éjjel felkelve az éji zsolyosmára, minél közelebb érhes
sék az egyházat. Felebb, többnyire keletnek, állott a káptalanház, melyben ajtatos olvasmányra, leczkére, s közös ügyeik elintézésére gyülekeztek. Általában leg
távolabb állott a déli oldalon az étterem (refectorium), a mellette s alatta levő
konyhával, eleségtárakkal és pinczével. Ezenkívül voltak még közös dolgozó szo
bák vagy műhelyek, a télen át fűlő terem. Elől a kapu felé az apát vagy perjel
cellája, a vendéglak, kórház, fürdő sat. Virágzóbb kolostorokban főleg a könyvés levéltár is többnyire a káptalanház vagy hálóterem alatt s fölött. Távolabb ál
lottak a gazdasági épületek, melyek olykor külön, de az előbbivel érintkező ud
vart képeztek. Mindezen lakok, nem mint a mai kolostorok kinézése szerint vél
hetnek : összefüggő, emeletes, szárnyas épületet képeztek, hanem inkább mindan
nyi különálló, többnyire csak földszinti vagy legfelebb egy-emeletes kisebb-nagyobb házikók voltak, s épen csak a leglényegesebb részek közt képezték egyes
folyosók, csarnokok (porticus) az összeköttetést. Később rendesen már az úgyne
vezett keresztfolyosó szolgált erre, mely egyfelől a templom oldalához alkalmazva
négyszögtí tért foglalt körűi. Ennek közepén kis kert díszlett, de gyakran a te
mető- hely is volt, rendesen pedig az étterem s konyha felé a kút ; körűié léteztek
a monostor fenebb elsorolt leglényegesebb részei ‘).
íme ez volt egy középkori kolostornak mintegy a XIII. század végéig kö
zönséges alakja, mint azt a részletes leírások tanúsítják sőt egykorú alaprajzok
és képek mutatják 2). Sehol, mint láttuk, nem akadunk annak nyomára, hogy a
szerzetesek az egyház fölött, annak padlásán laktak volna, annál kevésbbé, hogy
ez az eredeti szabály szerint megeshetett volna, midőn tudjuk, hogy eredetileg a
') Érdekes eredeti adatokat szolgáltatnak a monostori épületek elrendezésére nézve a
kolostori krónikák, midőn a zárdák egyes épületei és termei keletkezéséről tudósítanak. Ne
vezetes e tekintetben a régibb korra nézve a Chronicon Fontanellense D’ Achery által kiadva
Spicilegiumában II. 230 —240. lap. hol részletesen leíratnak a keletkező kolostori épületek.
Igen szemlélhetöleg találjuk legújabban összeállítva a régi kolostori épületek elrendezését
Caumont nál történeti s mütörténeti leírásában : Abc. ou rudiment d’ Archéologie. Architecture
civile. Constructions monastiques 21. s következő lapokon át. Hasonlóan kimerítöleg tárgyal
ja az ezekre nézve szóló szabályokat és rendeleteket Eeil : Heiligen Kreutz. Historische Einleitung. Klostergebaude, a Kunstdenkmale des oest. Kaiserstaates I. 10 czímü gyűjteményben.
Bővebben tárgyaltatik szinte a keleti és nyugati szerzetes-egyházi-építészet Lenoir által : Ar
chitecture Monastique czímü terjedelmes két-kötetes munkájában; — de mint az előbbiek,
úgy az utóbbi sem ismeri ezen templom-fölötti sajátságos alakítást.
J) Ily nevezetes alaprajzát bírjuk a VHI. századi sz. galli monostornak, kiadva : Keller,
Bauriss des Klosters S t Gallen 1844. Más kolostorok kinézését részint egyes részleteikben,
részint madártávlatban lerajzolva találjuk Lenoir Architecture Monastique munkáján át több
helyütt, s különösen Caumont-nál is az előbb idézett helyen 63. s köv. lap.
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monostorokban ily nagyobb alakítású egyházak, melyek felett termek és külön
cellák lettek volna, épen úgy nem léteztek, mint sajátlagi cellák sem, a szónak
tudniillik mai külön szerzetesi-szoba értelmében. Csak kivételesen, s így is később
volt az apátnak vagy perjelnek ily külön cellája, szobája, de e mellett ok is még
rendesen többi társaikkal a közös dormitoriumban háltak, míg a többi szerzete
sek mind együtt a közös nappali lakó, dolgozó, valamint háló-termekben tartóz
kodtak. A benedeki szabályt kővető szerzetesek közöl csupán a kamalduliak vol
tak, kik szinte félreértve inkább az eredeti szabályt, használák a külön-cella
rendszert.
Azért, mint láttuk, még kevésbbé állhatná ki a bírálatot Fuxhoífernek Deákmonostorról szóló azon adata, hogy az egyház fölött a nagyobb termek mellett
még cellák is voltak. Alaprajzunk mutatta (II. Táb. 2. ábra), hogy ott fen az egy
háznak három alsó hajójához hasonló három hosszas osztály van. Szerzőnk tudó
sítása e szerint alig magyarázható, mikép mondhatta, hogy nyolez nyílás ugyan
annyi cellába vezet be a középső hajóból '). De már ezen ajtóféle nyílások száma
is hibás, miután nem nyolez de összesen tizenhét ily nyílást számítottunk. Ezen
nyílások azonban sem nyolez sem tizenkét cellába nem vezetnek, hanem egysze
rűen az alsó egyház mellékhajóihoz hasonló keskeny hosszú osztályba. Arra
ugyanis hogy itt cellákat találjunk, szükséges volna, hogy ezen osztályok a nyú
lások vagy ajtók szerint megfelelő közfal által ugyanannyi kisebb osztályra vagy
szobára legyenek felosztva. De ily közfalak sehol sem léteznek, sőt nem is létez
tek, mint az oldalfalak szorgos megvizsgálásából kitűnt, melyeken a hozzáépí
tésnek és lerontásnak legkisebb nyoma sem vehető észre, de igen is az ellenkező :
hogy t. i. egyenes minden közfal nélküli oldalfalakat képeztek. Máskép is nem
ment az ellenmondástól s magával való ellenkezéstől szerzőnknek, mint már fe
nébb is megjegyeztük:, pontatlan és hűtlen leírása. Mert ezen a helyen, melyet
csak imént egy középső teremre és cellákra osztott, lejebb már : refectoriumot,
dormitoriiunot, cédulákat és magány imádság meg szemlélődés hajlékait s termeit
véli, melyek azután mind ezen cédulákban foglaltattak volna ! A refectorium és
dormitorium azonban már legalább két termet feltételezne az oldal osztályokban
levő cellákon kívül 2). Pedig ezeken felül a középső osztály már csak egy termet
állíthatna elő.
Semmivel sem biztosabbak azon adatok, melyeket szerzőnk a pannonhalmi,
lébényi, sőt dömölki benedeki egyházak fölött levő hasonló cédákról felhoz; s
nút az idézett Eitelberger is részben röviden után mond, a nélkül nyílván hogy
az egyikét vagy másikát vizsgálta vagy csak látta volna is. Pannonhalmára néz-*)
') In medio visitur conclave maius, tantum nempe, quanta est navis ecclesiae. E ma
jori hoc conclavi patent 8 introitus in minores cellas, idézett h. szavai.
*) Ut omnino videantur refectorium, dormitorium, cellulae et loca orationis privatae,
piarumque meditationum intra has ipsas cellulas, sub unius portae clausura contenta fuisse :
A

ieikru.

r. kasilika.
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ve, hol ezen cellákat tüzetesen felemlíti, leírásunk fogja mutatni, hogy azokat nem
látta, nem láthatta ; mit egyébként hiteles tanúktól, mint személyes kísérőitől bi
zonyosan tudok. A többire nézve pedig, melyeket az előbbi mellett csak melléke
sen érint, saját leirásából kivehető, hogy az illető helyeken nem is volt. E tárgyra
vonatkozó adatait tehát, melyek úgy sem mondanak többet vagy mást Fuxhoffer
adatainál, és csupán a szakértő Ítélete és tekintélye által erőstíltek volna, ha azo
kat saját vizsgálata nyomán hozza elő, itt tökéletesen mellőzhetjük, és csupán
Fuxhoffer adataira szükséges vonatkoznunk.
Legjelentékenyebb ezek közöl a Pannonhalmáról szóló hely. Itt e szerint is
mét az egyháznak éjszaki része fölött lettek volna a szerzeteseknek cellái. Ezeket
azonban szerzőnk természetesen nem tekintheti már úgy, a terjedelmes és régi
pannonhalmi monostor mellett, mint a szerzetesek eredeti és szabályszerinti laká
sait. Véleménye tehát felölök oda módosúl, hogy bennök valószínűleg csak az
úgy nevezett reclususok, a magányba ajtatos szemlélődésre ideiglen többi társaik
tól visszavonúló szerzetesek laktak ').
Tüzetes vizsgálatom nyomán ellenben kitűnt, hogy a pannonhalmi egyház
felett levő és celláknak mondott épület, egyszerű folyosó csupán, mely az egyház
nak alacsonyabb mellékhajója felett az által alakúit, hogy ezen alacsonyabban
boltozott mellékhajónak egyik oldalfalát a magasabb közép-hajó egyik oldala, má
sik oldalfalát pedig a mellékhajónak boltozatán felül a középső hajó magasságá
val egyenlőre kiépített falazata képezi. így egy mély és hosszú négyszögű
folyosó alakúi az egyik mellékhajó boltozata felett. Oldalfalain hosszú kes
keny ablakok vagy inkább csak falrések nyílnak, melyek e szerint egyfelől az
egyháznak középső hajójába, másfelől kifelé, az egyház melletti éjszaki térre szol
gálnak, s úgy látszik, mintha eredetileg inkább csak les- vagy nyillőrések mint
sem ablakok gyanánt készültek volna. Sehol sem találunk benne közfalat, mely
ezen ép oly szűk és hosszú folyosót a minő az egyház mellékhajója, kisebb osz
tályokra, cellákra, szobára vagy lakokra osztaná, mint azt Fuxhoffer s Eitelberger
vélik ; sőt ily közfalak beépítésének nyoma sem mutatkozik. Az oldalfalaikon csu
pán az egyháznak aláírói felfutó kültámjai szöknek elő. Fölül semmi födözet, bolt
hajtás vagy lapos fölep nem födi, de mint említém, a tető alá nyílik.
Rendeltetése alig lehetett más, mint hogy az éjszak felé kitett, magas közép
hajónak kiálló külső falait védje; egyiránt talán az itteni hegy-magaslaton két
szeresen erős káros éjszaki vihar, valamint talán az ellenséges megtámadás ellen
is. Tudjuk hogy a monostor várszertí erődökkel volt védve ; és lehet, hogy ez is
‘) Monasteriologia I. 54: Cellarum vestigia etiam supra septentrionalem partem eccle
siae visuntur, quas non abs re et fudamento suspicor eorum fuisse, qui ab humano consortio
segregem vitam agere, et reclusi familiarius arctiusque Deo servire volebant. Hanc in ordine
nostro vivendi rationem olim observatam fuisse, noverunt omnes, quibus de reclusis sua sponte
monachis Mabillonius aliique scriptores noti sunt.
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védműv'ei egyike volt, mely ezen oldalról épen úgy szolgálhatott mint védfal, vagy
bástya az egyház- és zárdaépületek födözésétíl, valamint a várdáknál látható rej
tett külső folyosóúl és lőhelyűl (úgynevezett Mordgang, Mordgallerie) a védelmi
őrség számára.
Tekintetbe jöhet azonban még azon hagyomány is felőle, melyet Fnxhoífer
előbbi véleménye mellett Czinár közöl : hogy ezen a helyen Sz. István király oly
kor két-három napig is ajtatoskodott '). Sz. István királyról ugyan itt nem igen
lehet szó, miután Czinár adatai szerint is a pannonhalmi egyház csak a XIII. szá
zad első felében épült fel mai alakjában, mit átmeneti építészeti ízlése is minden
kétségen kivűl helyez, és semmi különös ok sem mutat arra, hogy az egyháznak
épen ezen része korábbi, netalán az eredeti épületnek maradványa volna, legkevésbbé pedig ezen folyosó, mely teljesen az egyház mostani alakítása által feltételeztetik. — De azon tekintetnél fogva, hogy csakugyan az egyháznak ezen a
felén állott egykor az itteni ismeretes királyi lak, palota vagy vár, könnyen föl
tehető volna, hogy ezen folyosó a királyi lak felől az összeköttetést képezhette az
egyházzal és monostorral. És lehet hogy ezen esetben, ablak- vagy falrései az
egyházba nyílván, talán némi oratoriumúl is szolgálhatott volna. Egy szóval ezen
hosszú, mély, keskeny, magasan helyezett, födetlen s mindenha nehezen hozzá
férhető, most pedig, az új torony-épület s a szentély későbbi átalakításai miatt
majdan hozzáférhetetlen folyosó, minden más lehetett inkább, mintsem cellák, szo
bák, szerzetes lakok helye. Azért még csak az sem látszik valószinűnek, hogy}
mint Fuxhoffer véleményét módosítja, a Reclususoknak, a magányosan szigorúbb
elzártabb életet élő szerzeteseknek, szolgált volna lakhelyűi. Ezek többnyire egyes
kisebb cellákban vonták meg magokat az egyház mellett, hol mások közelléte ál
tal nem voltak háborgatva, s az eledel is rendesen csak cellájok kis ablak-nyílá
sán nyújtatott be nekik 2), mire ezen magasan helyezett, pajtaszerű, nagy és tág
') Czinár, Fuxhoffer Monasteriologia II. 9. javított s bővített kiadásában : Alae templ
sinistrae fornix cubilia sustentat (hogy itt szobák nincsenek láttuk már), quorum angustae et
humiles fenestrae (az említett falrések inkább mintsem ablakok) in muro navis ecclesiae ex
cisae, acceptum ex ista lumen transmittunt (láttuk hogy a másik oldalán is hasonló falnyilások
vannak). Haec S. Stephanum pietati peculiarius vacantem biduo triduove inhabitavisse, vetus
fert traditio, nec a S. Regis moribus absona. Religiosos Benedictinos tecta ecclesiarum olim
incoluisse vel ecclesiae Deakiensis structura, saeculi X III opus, clare demonstrat Hasonlóan
említtetik itt a dömölki egyház fölött való lakás, melyről mindjárt alább lesz szó, valamint megjegyzi a szerző, hogy a pannonhalmi egyházba szolgáló ezen kis ablakok most részben képek
által vannak elfödve.
’) Lásd a Reclususokról Mabillon, ésMartene adatai mellett legkimerítöbben összeállítva
az adatokat Ducange Glossariumában az Inclusus szó alatt. Ezek sem említik a Reclususok
templom-feletti lakását : sőt úgy látszik hogy lakásaik rendesen ugyan a templomhoz voltak
mint kis alházak és szobák ragasztva, de alul, földszint és a templom-épületrfalán kívül, az ajtó
vagy a szentély mellett, hol azután kis nyílás volt, melyen át áldozhattak. így Radernál (Bavaria Sancta Ord. Inclusorum. Regula solitar. c. 16.) Indusa, id est domus inclusi, debet esse
lapidea, longitudo et latitudo in 12 pedes abeat, (épen egy szűk cella, holott a mi folyosónk
valószínűleg háromszor 12 lábnál is hosszabb), 3 fenestras, unam contra chorum (karhely, szén.
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folyosó az egyházba szolgáló szűk s hozzáférhetetlen falrésekkel bizonyára legkevésbbé lett volna alkalmas hely.
Lássuk a lébényi egyházat, mint a hol szinte hasonló cellák lettek volna az
egyház boltozata felett. Fuxhoffer azonban itt sem ereszkedik a helynek leirásába,
és csak röviden azt mondja, hogy ott is a magányba elvonuló szerzeteseknek kü
lön szobái voltak '). A lébényi egyház is hasonlóan lévén alkotva mint a pannon
halmi, t. i. magasabban boltozott s kiálló középső hajóval, s alacsonyabb oldal
hajókkal, melyek mindegyike tehát külön födél alatt áll, már ennélfogva sem le
hetett az egyháznak három hajója felett hasonló egyarányú s összefüggő három
osztályos alakítás, minőt a deákmonostori egyház egyarányú magasságú hajói fe
lett láttunk. Lébényben is tehát, ha lett volna az egyház boltozata felett némi
építvény, ez csak a pannonhalmihoz hasonlóan egy vagy más hajója felett külön
állott. Csak hogy ennek jelenleg még oly kétes nyomára sem akadhatunk, minő
a pannonhalmi bizonytalan rendeltetésű alakítás. Vizsgálatunk szerint itt a déli
mellék-hajó fedele fölött volna csupán egy oly fal-vonal helye észrevehető a kö
zépső magasabb hajó oldalfalán, mintha talán egykori hozzá épült alkotvány nyo
ma volna. Miután ezen déli oldal felől érintkezett az egykori monostor is az egy
házzal, lehet hogy ez is csak a pannonhalmihoz hasonló folyosó volt ; de melynek
itt csupán az lehetett czélja, hogy az egyházat a kolostornak fölső, netalán ké
sőbbi emeletes részeivel összefüggésbe hozza. Lehet azonban hogy ezen falvonal
csupán egy előbbi, magasabb tetőzetnek vagy födélnek helyét jelöli, mely alá a
mai későbbi alacsonyabban alakíttatott, s így annak a nyoma látható. De lakra
vagy cellákra, melyek ezen hajó felett lettek volna, semmi sem mutat; úgy hogy
itt tehát még csak hasonló folyosóféle alakítást sem találunk, jelenleg legalább
nem, mint a minőt Pannonhalmán láttunk. Vájjon talán több volt-e még ebből
látható Fuxhoffer idejében ? Kétlem. Szerzőnk általános felemlítése, a nélkül hogy
a tárgy leirásába ereszkednék, arra mutat, hogy inkább csak hírét hallá, mint
sem hogy tüzetesen vizsgálta volna e helyet.
Föltűnőbb a dömölki benedeki apátságnak egyházáról Fuxhoffer azon már
tély), per quam corpus Christi accipiat, alteram in opposito, per quam victum recipiat, tertiam
unde lucem habeat, quae semper debet esse clausa vitro vel cornu. — A vita Rayneri solitarii
1. mondja: clausus est in clusorio juxta ostium majoris ecclesiae. Annyi tehát kilátszik, hogy
igen is az egyház körül voltak ezek a cellák, de nem annak boltozata felett. Képzeljük csak,
hogy lehetett volna a pannonhalmi egyházba beszolgáló folyosónak ezen 4—5 ölnyi magas
ságban levő ablakain át őket áldoztatni, vagy másfelől, a még egyszer tán oly magas oldalon,
az eledelt beadni, mely csak a legszűkebb adagokban lett volna befogadható, miután a nyílá
sokon át alig fér be a kéz.
*) Fuxhoffer: Monasteriologia I. 184. visuntur super ea (t. i. abbat. ecclesia in Lébény)
adhuc conclavia quaedam Benedictinorum, qui olim nescio amorene sacrae solitudinis an pri
vatae pietatis ergo passim super ecclesiis suis cellulas quaspiam habere solebant. Czinár kia
dásában (I. 252.) e hely is lényegesen hasonlóan hangzik. Hogy Eitelberger is csak ezeket
utánmondja, fenebb láttuk. Essenwein egyébként, ki az egyházat tüzetesen és megfelelő
szakismerettel tárgyalta, (Mittheilungen II. 7 ) egy szóval sem említi.
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előbb röviden említett adata, hogy ott is a templom boltozata felett lakott 1739.
körül, legalább ideiglenesen és szükségből, néhány évig egy-két szerzetes, midőn
visszafoglalván birtokukat és egyházukat, a romba dőlt régi zárdát nem voltak
képesek fölépítni '). Ezen esetről Fuxhoffer, mint majd egykorú, nem csak bizo
nyos tudomással bírhatott, miután a helyben is lakott, s az illető szerzeteseket is
még ismerhette, vagy hogy csak azokkal szólhatott, kik azokat a templom-feletti
lakásuk alkalmával még ismerték, de e tény máig is a szerzetben az egykorú tör
ténetek nyomán ismeretes.
Itt azonban legelői az jöhetne kérdésbe, vájjon midőn 1730— 1739-igaszer
zetesek csupán szükségből vonták magokat a templom boltozata felett levő lakás
ba, akkor építkeztek-e ott ezen czélra, vagy pedig már kész lakásokat, szobákat
találtak a templom felett ? vagy ha szobákat nem, legalább szinte talán oly ala
kítást minő a deákmonostori vagy a pannonhalmi egyház felett levő ? melyet
azntán könnyen lehetett volna cellákká, padlásszobákká alkalmazniok.
Az előbbi eset ugyanis, — hogy t. i. 1730-ban szükségből újonan építettek
volna magoknak lakokat az egyház ívezete felett — aligha valószinű. Mert vala
mely egyháznak boltozata felett való építkezés jóval alkalmatlanabb, költségesebb
és terhesebb lehetne, mint más, szükség esetére szolgáló kis lak építése. S e sze
rint, ha fel nem tesszük, hogy néhány szerzetes a múlt században ott a puszta
padláson lakott, a mint hogy föl nem tehetjük Fuxhoffer szerint, ki ott világosan
szobákat említ (conclavia monachorum), csakugyan legvalószinííbbnek látszik fel
tennünk, hogy ott némi, talán a deákihoz hasonló régibb alakításnak kellett lé
teznie, melyet lakúi alkalmaztak. De arról, hogy milyenek voltak ezen akár előbbi
akár később a mondott időben épült lakok, falazatuk elrendezéséről s kinézéséről
általában jelenleg semmi bizonyost sem mondhatunk. Mert a Fuxhoffer szerint
már 1778 után elhagyott régi egyház 2) jelenleg pajtává átalakítva, boltozattal
már nem bír; ez valószínűleg leroskadt, s a falak most pajtaszerüleg nyitva állnak
a födél alatt. A boltozat feletti lakoknak vagy alakításnak nyomát tehát itt hasz
talan keressük.
Ezen dömölki adat azonban már általában azon gyanút képes gerjeszteni,
mintha épen a dömölki néhány szerzetesnek egyházuk padlásán való ezen ideig
lenes elhelyezkedése bizonyos régibb épület-részekben, ébresztette volna fel avé') Fuxhoffer, Mon. I. 155: Visuntur adhuc supra fornicem (t. i. ecclesiae) conclavia
monachorum, qui cum vastum monasterium restaurare non possent, abalienatis fere omnibus
bonis, usque ad annum 1739. eadem incoluerunt duo tresve religiosi cum abbate loci. Ezen
adat változatlanúl jő elő Czinárnál is (I. 174.), de előbb (I. 9. lap) felhozza már határozottab
ban megjelelvén az ezen esemény idejét, s ama szerzetesek nevét : Dömölkini quoque patres
Benedictinos : Anselmum Maracskó, Bonifacium Lancsics, et Emericum Mákóczy, circa an
num 1 ¿30. adeoque recente satis aevo, priusquam abbas eius loci monasterium exstruxisset,
antiquae ecclesiae tectum incoluisse.
*) Monasteriologia I. 155.

78

IPOLYI ARNOLD.

leményt a felől, hogy a szerzet monostorainak néhány egyháza felett létező isme
retlen rendeltetésű épület-maradványok a szerzeteseknek hasonló egykori lakai
voltak, mint azok, minőkben akkorában a dömölkiek megvonták magokat. Ezen
gyanítás erősbűlhet az által, hogy Bél, ki, mint láttuk, első említi hírből vagy hal
lásból Deákinál ezen véleményt a szerzetesek templom-fölötti egykori lakáról, mi
dőn munkája II. kötetét 1736-ban kiadta, épen egykorú volt ama dömölki ese
ménynyel, mely az előbb idézett adatok szerint 1730-ban vette kezdetét. S ez ad
hatott azután Fuxhoffernek is bővebb alkalmat tovább kifejtett véleménye indo
kolására.
Ezzel már az adatok bírálati vizsgálata teljesen ki volna ugyan merítve, de
az által, mint látjuk, még a deákmonostori egyház felett levő építmény rendelte
tése távolról sincs megfejtve.
Elmondom előbb felőle közben keletkezett egyik véleményemet, hogy azután
a tárgyat annál biztosabban, és mint hiszem, véglegesen meghatározzam.
Eleve meg lévén az előre bocsátott vizsgálat nyomán győződve, hogy az egy
ház boltozata felett sajátlagi cellákról és lakásról szó nem lehet, midőn ezen egy
házat első ízben a műemlékek fentartására felügyelő központi-bizottmány meg
hagyásából vizsgáltam, rögtön azon véleményre jöttem, hogy a padláson, a bol
tozat alatt kiálló falak egyszerűen a templom boltozatának későbbi átalakítása ál
tal jutottak a jelenlegi helyezetbe.
A dolog mintegy szembetűnő volt. Emlékezzünk csak vissza arra, mit az
egyház leírásában a csarnok-egyházakról tárgyaltunk. Mondottuk, hogy a román
ízlésű hármas-hajójú egyházaknál, a középső hajó rendesen jóval magasabb, sőt
majd még egyszer oly magas, mint a mellékhajók,* hogy ezen magasabb s a
mellékhajók felett kiálló oldal-falaiba helyezett ablakokon át kapja a világosságot ;
és hogy mind a három hajó e szerint azután külön födél alatt állott. Ilyen volt
pedig hazánknak is majd valamennyi eddig ismeretes román egyháza. Mondtuk
ellenben, hogy a csarnok-egyházak azok, melyeknek mind a három hajója egy
forma magasságú s egy arányban van beboltozva, és hogy ilyen jelenleg a deák
monostori egyház is, mint egyetlen kivétel hazánkban. Képzeljük már most, hogy
egyházunk is eredetileg nem így, de egy magasabb középhajóval s alacsonyabb
mellékhajókkal épült. Bedőlvén azonban eredeti boltozata, vagy beroskadván fö
lepe, később midőn javíttatott mind a három hajó egyarányban átíveztetett, úgy,
mint az jelenleg látható, hogy t. i. valamennyi hajó magassága ugyanaz ; nem lé
vén e szerint már szüksége a középső hajónak külön-födélre, mind a három hajó
egy födél alá helyeztetett. Kérdjük már most, hová lett a középső hajónak előbbi
magasabb fala, mely a két mellékhajón fölül kiállott, ha ez le nem döntetett, ami
az épületre nézve homlokcsúcsai és a toronyépület végett veszélyes lehetett volna ?
Nyilván a boltozat fölé, s az által a padlásra, a födél alá jutott. íme ez volna te
hát azon két közfal, mely három osztályra osztja most a padláson a boltozat fe
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lett levő tért. Ezen falak tehát csupán a középső magasabb hajó oldalfalai lettek
volna ? !
E szerint már azon ajtó- vagy ablakféle nyilások is (Lásd a IV. Táblát),
csupán a középső hajó kiálló magasabb oldalfalaiba alkalmazott egykori ablakok
nyilásai volnának. Fuxhoffernek azon észrevétele is, hogy, a most már hiányzó,
faragott kő ablakkereteken nem voltak láthatók a pántok és sarkak helyei, ez
által könnyen megmagyarázható volna ; miután a régi kis ablakok rendesen nem
voltak nyíló és zárható ablakfelekre készítve, de az akkor drága üveg a kőbe s
ólomba bealkalmaztatott. Azon fülkék is, a kivájt falhajlékok, az ablakok közt
hasonlóan a román idomnak úgy szólván benső rendszeréből kimagyarázhatók
E szerint ugyanis részint arra voltak intézve, hogy alkalmazásuk által a rideg
egyhangú faltömegeket és téreket tagozzák, beléjök azután faragott szobrok vagy
falfestmények alkalmaztatván élénkítésül; részint hogy a falak tömeges súlyát az
oszlopok s ívek felett az ablak-nyilásokkal együtt kevéssé megkönnyebbítsék.
Ezen kiálló közfalakon nem lehet ugyan észrevenni, hogy valaha átboltozva
lettek volna. De ez sem szülhet nehézséget, sőt inkább megfejti feltevésünket. Is
meretes, hogy az egyszerűbb alakítású román basilikák középső hajója még a ké
ső román korban is úgy, mint előbb rendesen : boltozatlan maradt, s egyszerű la
pos föleppel, deszka padlattal záródott. Hazánkban a kora román ízlésre e nem
ben példa a pécsi székes-egyház, a késő románra az erdélyi harinai templom. A
mellék alacsonyabb és szűkebb hajók azonban már rendesen boltozva voltakMeglehet, hogy itt is úgy volt. Talán elégett az egyház födele és vele a középső
hajó fafölepe is, vagy hogy csak bedőlt sat. egy szóval új szilárdabb alakítására
volt szükség; s ennélfogva átíveztetett egyarányban a többi hajóval, ez előbbifödözetnél jóval alább. S így jutott fölső fala ablakostól a padlásra ?
Ez volna tehát a templom boltozata felett levő építménynek oka s eredete ?
Első tekintetre kétségtelenül tetszős magyarázat; mért általa mellékesen még más
nehézségek is megfejtve volnának. így, ha egyházunk boltozata újabb, későbbi
XVI—XVII. századi átalakítás, meg volna fejtve azon némileg építészet-történeti
anachronismusnak látszó tünemény, hogy egyházunkban a XIII. századból, a ke
reszt- s heveder-ívezet ezen kifejlett korából kivételesen donga-ívezetet találunk.
Hasonlóan látnók, hogy azon kivételes eset is, mely szerint román ízlésű egyhá
zaink közt maga egyedül csarnokegyház, nem az eredeti tervezet, de csak a ké
sőbbi esetlen átalakítás műve.
Ezen tehát nem csak tetszősnek, de sok tekintetben kielégítőnek látszó ma
gyarázatomat, melyet akkor hivatalos jelentésemben bővebben kifejtettem '), a
szakértők is elfogadták ; s Eitelberger tanár is, ki, mint láttuk, nem saját vizsgá.
) Mittheiluugen d. k. k. Centralcommision f. Erforsch. u. Erhalt. d. Baudenkmale. III.
268. lap.
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lata, de Fuxhoffer adatai nyomán itt cellákat említ, magán nyilatkozata szerint
magyarázatomban megnyugodott.
Meg nem nyugodhattam azonban én ezen véleményemben sem ; ha bár ideig
lenesen a legvalószínűbbnek tartottam. Annál kevesbbé elégíthetett pedig ki, mert
nem csak hogy azon első alkalommal Csupán futtában s az elkerülhetetlenül szük
séges építészi felvételek nélkül kellett vizsgálatával beelégednem ; de azért is, mert
némely mellékes ugyan, de mégis döntőnek látszó körülmények sehogy sem vol
tak megegyeztethetők az előbb adott megfejtéssel; eltekintve attól, hogy ezáltal
a monostori kettős-egyházak felől való magyarázat is, valamint a nem épen minden
igény nélküli hagyomány a templom-feletti szerzetes lakról, egészen, de talán ke
vesbbé jogosan visszautasíttatott volna.
Ha ezen véleményemet tehát itt ismét előhozom, inkább azért teszem, hogy
ezen fontos tárgyban egyrészt az elfogulatlan bírálatot felhivjam, és másrészt biz
tosítsam a műértőt, hogy a tárgy iránt ezen tekintetben is tájékozva s gondos fi
gyelemmel voltam.
Alapos és kimerítő építészeti felvétel és vizsgálat után kitűnt ugyanis, hogy
több okok határozottan az előbbi feltevés ellen szólnak. A technikailag is gyakorlott
műépítésznek, kinek felvétele szerint készültek az ide mellékelt rajzok, mindjárt
felvétele nyomán határozott Ítélete oda nyilatkozott, hogy általában már építészi
constructivus okok ellenzik e feltevést, s minden arra mutat, hogy a boltozat fe
lett levő alakítás bár mily ismeretlen czélra, de már is eredetileg a többivel egy
szerre tervezve volt. Mert misem istápolhatja azon feltevést, hogy a mai boltozat
későbbi alakítás volna; ellenkezőleg, eredetileg s mind a három hajón egyszerre
alakítottnak mutatkozik. — Erősíti ezt a padláson levő oltárhajlékok boltozata is,
melyeken tehát e fölső boltozatnak nyilván bizonyos czélra kellett készülni. Mert
ha feltesszük is, hogy a középső apsisnak második átboltozása lejebb akkor ke
letkezett, midőn a hajó is lejebb később átboltoztatott : de a mellék-hajók apsisának fölső második átboltozása, s általában a padlásra fölérő magaslata min
denesetre feleslegesnek mutatkozik, ha ott fen is nem czéloztatott volna bizonyos
alakítás. Sőt feltéve azt is, hogy az egyházhajók új átboltozásánál a mellék-apsisok is egyarányban lejebb átboltoztattak, s régibb előbbi magasabb boltozatuk a
padlásra került, az alig hihető, ha tekintjük a padláson látható két negyedkúpboltozatot, hogy ily rendkivüli alakban lehettek volna az alsó egyházban az apsisok valaha boltozva. Fölső boltozatuk nyilván mutatja azon rendeltetésöket,
melyet már az előbbi részben magyaráztam, hogy némileg mint a fölső közfalak
tám- vagy szökívei szolgáljanak. Sőt ha ezen féldonga- vagy negyedkúpnyi-boltozatot vizsgáljuk, úgy mutatkozik, mintha a megfelelő fölső mellék-osztályok
egész hosszában is hasonló boltozattal lettek volna födve. Az újabb harántosabb
tető megkívánta, úgy látszik, hogy ezen máskép is talán gyenge és roskadozó
boltozat lerontassék, míg az apsisokon, melyek külön csúcsos tetővel bírnak,
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megmaradhatott. Hogy ezen mellékhajók külfala fölül mindenesetre átalakíttatott,
mutatja az is, hogy közvetlen a födél gerendázata alatt, mintegy lábnyi magasság
ban új falrakat vehető észre. A középső osztálynak ellenben itt úgy látszik csak
fa padlása, lapos deszka- vagy gerendafölepe volt. Erre mutat nem csak azon kö
rülmény, hogy a boltozás nyoma sehol sem látszik; de az is, hogy még egy he
lyütt elől, hol t. i. a fal eredeti magasságában megmaradt, rajta kevéssé kiálló
előszökő falazat vehető észre, mely kétségtelenül a fa fölep gerendáinak vagy
deszkázatának viselésére szolgált.
Továbbá az egyháznak építészeti felvételéből kitűnt az is — valamint hoszsza átmetszetének rajza (IV. Tábla) mutatja, hogy a fölső közfalak ablak féle nyilásai és fülkéi korán sincsenek úgy elrendezve, mint azt az arány s építészeti okok
kivánják vala, ha felveszsztik hogy ezen falak az alsó temphfrn középső magasabb
hajója oldalfalait képezték. E szerint ugyanis az ablakféle nyílásoknak az alsó
ívnyilások fölé kellett volna rendszeresen jutni, az arány végett, s hogy itt a
gyengébb ív felett a faltömeget kevéssé könnyítsék. Míg a fülkék azután a tömö
rebb tárnok fölé esnének. De látjuk, hogy ennek itt csak részben van helye, és
részben a fülkék ép úgy az ívnyilások fölött alkalmazvák, mint az ablakok a tá
rnok felett. Mi nyilván azt tanúsíthatná, hogy a fölső és alsó épület nem volt egy húzamos egésznek tervezve, de már eredetileg külön osztályokra volt szánva. Máskép
sehogy sem volna okadatolható ezen szabálytalan, rendszerellenes s aránytalan
elrendezés. Fel kell azért tennünk, hogy a fölső osztálynak különös rendeltetése
vezérelte az építészt ezen szabálytalan elrendezésben.
Majdnem fontosabb érvényűek azonban a constructivus s általános okoknál fog"
va, némely csekélyebb mellék-körülmények annak bebizonyítására, hogy a boltozat
felett levő építmény valóban eredetileg saját külön czélra készült. Meglepő példáid
mindjárt az, hogy ezen padlás talaja a boltozat felett akkép ki van egyengetve
mint bármily más lakásra, vagy járás-kelésre szánt lakhelyen lenni szokott. Be
járhatjuk száz meg száz boltozott egyháznak padlását, s mindenütt kiálló boltozat
kúpokat fogunk csak találni ; sehol sincs egy is egyarányú talajjá kiegyengetve ;
a minthogy ily fáradságos és költséges munka természetesen teljesen fölösleges is
volna oly helyütt, melyet sem lakásúl sem járás-kelésül nem használunk. íme
ezen fölső térnek már tehát ennélfogva is valami külön használatra kellett szánva
lennie, mint a hol emberek csakugyan laktak vagy legalább fel s alá jártak és
keltek.
De, mint gyakran történni szokott, úgy itt is, majd a legcsekélyebb alig ész
revehető tárgy árulja el nagyrészt építményünk czélját. A középső fölső apsisnak
déli oldalfalában, mintegy közepe felé látható egy parányi falfülke, melyet egy
házunk hossza átmetszetének rajzában is megjelelve találunk (IV. Tábla). Ezen
fülke sokkal kisebb, szűkebb és magasabban is áll a többi fülkéknél. Alakítása is
eltérő ; mert míg amazok félkörűleg vannak kivájva, s fölül is félkörívvel záródA deákm. r. basilika.
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nak : addig ez egyenes szögletben mélyed a falba és fölül csúcsszögben végződik.
Amazokhoz képest tehát inkább falüreget mintsem fülkét képez. Ezen falüreg pe
dig itt semmi más nem, mint a középkori, de sőt olykor az újabb egyházakban is
látható azon közönséges kis falmélyedés, mely az oltárok mellett arra szolgál,
hogy benne az áldozatra szükséges edények elhelyeztessenek. Tehát a szükebb
helyeken, egyszerűbb oltároknál, az úgynevezett credentiát pótló repositorium,
mely olykor piscináúl is szolgál. Azaz, ha közepén kis lyukat találunk bemélye
déssel, akkor arra is van rendelve, hogy a kéz-mosásnál vagy máskép elöntött,
szükség esetén a kehelyből kiöntött folyadék beléje öntessék. Olykor ily falüre
gek az oltárok mellett tágasabban is, és díszesebben alakítvák, mint a szentség s
a szent olajok rejtekhelyei, úgynevezett pastoroforiumok, szentségházak, szent
olaj repositoriumok ; de az előbbi esetben később rendesen az ellenkező vagyis az
éjszaki evangeliomi oldalfalban jőnek elő. ')
De az oltárok mellett levő hasonló falüregek közöl, kétségen kívül minden
oltár mellett legszükségesebb volt azon credentiát pótló j^ajlék, hová az áldozat
nál szükséges sz. edények helyeztettek. A credentia nevű, erre sajátlag rendelt
állványra vagy asztalkára szűk volt többnyire az ily keskeny oltárhajlékokban a
hely. Liturgiái okok és symbolikus nézetek pedig tiltották, hogy ily bevágások
vagy üregek magában az oltárasztalban alkalmaztassanak, mint jelenleg olykor
szabálytalanúl történni szokott-2). E helyett tehát rendesen a mellék oldalfalba
voltak bevájva.
Kérdem már most, mit keresne itt a padláson az oltárhajlékban, azon a he
lyen merre épen az oltárasztal oldala áll, egy ily fülke ? Vagy mi czélja lehetett
volna ily hozzáférhetetlen magasságban, (feltéve t. i. hogy ezen fölső rész is az
alsó egyházhoz tartozott és csak később boltoztatott lejebb át), •— ha hogy itt főn
is nem lett volna külön egyház s az apsisban külön oltár ? Mert míg a többi fül
ke rendeltetése, mint •láttuk, könnyen megfejthető volna amúgy is :f emennek sa
játszerű és csupán csak az oltárhoz repositoriumúl illő alakítását, semmi más sem
volna képes megmagyarázni.
De igen is jól megmagyarázza azt, mint oltár-melletti repositoriumot, azon
még nevezetesebb körülmény, hogy ugyanitt a fölső főapsisnak közép falán régi,
‘) Lásd : Magyar Műemlékek I. 81. 146. hol e nemű több repositoriumok sajátságosabb
alakítására utaltam Csallóköz gót egyházaiban. Legnevezetesebb román repositoriumunk és sa
játlag piscinánk a pannonhalmi katakomba falfülkéje, melyről legközelebb Pannonhalma leí
rásában szólok. Ily credentiát pótló falfülkéket találunk az oltárok mellett Lébényben is az
apsisokban. L. Mittheil. II. 38. Essenwein leírásában.
2) Gavantus : Thesaurus sacrorum rituum (edit. Aug. Vind. 1763. I. 127.) : Altare nul
lum foramen habeat (ex actis eccles. Mediolan.) ad designandam plenitudinem et integritatem
Christi (S. Thorn. 3. par. qu. 8. art. 5.). Vacuum enim erat Hebraeorum altare sine Christo.
A Gavantusnál előbb idézett Acta ecclesiae Mediolanensis szerint (Lásd d. Caroli Bor. in
structionum Fabricae ecclesiast. Paris és Arras. 1855. 50. lap.) : Altaria debebunt ita undique
exstrui, ut fenestella foramenve nulla ex parte in ipsis relinquatur, ubi quidquam asservari recondive possit. Lásd Van Drivai ezen kiadása 40-dik jegyzetét is.
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s mint hallani fogjuk, az egyháznak keletkeztével egykorú falfestmények töredé
kei láthatók, még pedig oly alakban s oly helyezetben, hogy már elrendezésökbc5l is világosan kitűnik, miszerint az elüttök s a falfülkéhez oldalvást álló oltár
felett voltak alkalmazva.
Ezen mellék-körülmények tehát, nem kevésbbé, mint a technikai construc
tivus építészi okok, meggyőzhetnek az előbbi vélemény ellenében arról, hogy itt
az egyház boltozata félett csakugyan eredeti alkotású külön építménynyel van
dolgunk. Sőt ezen építmény egyik osztályában, t. i. a középsőben, fönlevő nyo
mok mutatják, hogy itt oltár is volt, s e szerint tehát csakugyan valószínű, hanem
kétségtelen, hogy itt főn is egyház volt; vagyis, hogy a deákmonostori basilika
valóban oly kettős egyház volt, a minőnek már eleve véleményeztük, azzal ma
gyarázván fölső alakítását, hogy ily kettős egyházak állítólag olykor léteztek a
monostorok mellett, alsó osztályuk a hívek, a fölső pedig a szerzetesek külön is
teni-tiszteletére szolgálván.
Csakhogy ez által, mint már előbb is figyelmeztettem, itt még minden ne
hézség nem szűnt meg. Ha nem lehet is többé azon kételkednünk, hogy ezen kö
zépső osztály csakugyan a szerzetesek magány^ egyháza, sajátlagi oratóriuma volt,
hol magány ajtatosságaikat, a zsolosmát, s isteni-tiszteletet különválva a hívek
közönségétől végzék: kérdjük, mire volt elválasztva ezen középső tér a mellékosztályoktól ? Minek voltak itt főn ezen közfalak, holott sokkal egyszerűbben le
hetett volna az alsó egyház felett levő ezen egész fölső tért is ezen czélra az alsó
egyházhoz hasonlóan alkalmazni ; mi által a súlyos és költséges közfalak elma
radhattak volna. Jele tehát, hogy itt fen külön három osztály czéloztatott. De mi
re való volt tehát ezen két mellékosztály ? Mire valók voltak ezen ajtó- vagy ab
lak-féle számos nyílások, melyek a középső osztályból a mellék-osztályokba szol
gáltak? Talán ezek mégis a szerzetesek lakai voltak? íme, a látott hagyományos
adatoknak — melyeket úgy sem lehet egykönnyen egészen mellőznünk,— jogosúltsága ez által ismét az előtérbe lép. De felveszszük-e azért, hogy itt csakugyan
úgy, mint Fuxhoffer a hagyományt e felől véleményezi : cellák, refectorium, dor
mitorium s oratorium volt ? Már ez megint jóval több volna, mint a mi ide férne
vágj7 ide illenék.
Mert legelői is cellákról, egyes magány szobák értelmében, mint szerzőnk
vélte, sajátlag itt szó nem lehet. Láttuk hogy nemcsak semmi nyoma a közfalak
nak ezen mellék-osztályokban, melyek nélkül pedig itt cellák nem képzelhetők;
de tudjuk már azt is, hogy a középkori kolostorokban cellák, azaz a szerzetesek
számára szolgáló külön magány szobák, e szónak t. i. mai értelmében, épen nem,
vagy csak kivételesen egyes esetekben léteztek, mint a főnökök, vagy reclususok
számára. A XIII. században a rendeletek egyenesen meghagyják, hogy az apáton
s a perjelen kivül kinek se legyen külön szobája ; de hogy a többi szerzetesek éj11*
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jel csak úgy mint nappal az erre szánt külön teremekben együtt tartóz
kodjanak l).
Tehát ily közös laktermekül szolgáltak talán ezen mellék-osztályok a deákmonostori egyház fölött is ? Ez ugyan már hamarább föltehető volna, miután csak
kellett valami czéluknak lenni, s a hagyomány is egyenesen ottani szerzetesi lakások
ról szól ; de amúgy megszorítás nélkül mégis ezt sem lehetne állítni, hogy, mint Fuxhoffer mondja : ott a cellák, refectorium, dormitorium s az ajtatos szemlélődés he
lyei egy zár alatt léteztek volna. Mert valamint cellák, mint láttuk, csaku
gyan nem lehettek : úgy alig hihető, hogy a refectorium is az egyház felett lett
volna. A monostori épületek előbbi rövid vázlatában érintők már, hogy a refecto
rium közönségesen a konyha mellett állott ; a mi magában a mily czélszeru és
természetes volt, ép oly czélszerutlen leendett, ha a távolabb levő konyhából?
melynek általában, mint szinte már előbb említve volt, legtávolabb kellett állania
az egyháztól, föl az egyház fölé kelletik rendesen az étkeket hordani. Volt legyen
ezen étkezés akkor, mint szinte tudjuk, bármily egyszerű és frugalis, még is itteni
elköltése mindenesetre nem kis fáradsággal, idő- és hely-pazarlással járt volna.
Pedig ezek megkímélésében szerzeteseink mindig a takarékosság példányai voltak.
Eltekintve azonban általában attól, hogy itt étkezniük alkalmatlan leendett, nem
kevesbbé illetlen is lett volna talán; s e tekintetben még kevésbbé gondolható^
hogy konyhájok is templom-feletti étteremük mellett volt.
Maradna tehát, hogy ha itt éttermök és celláik nem voltak, úgy legalább
hálótermeik, dormitoriumaik, és más lakó vagy dolgozó szobáik voltak?
Hogy erre nézve a kérdést véglegesen — mint hiszem — elhatározzuk, em
lékeztetnem kell röviden ismételve arra, mit a középkori zárda-épületek nemeiről,
és elrendezéséről mondtam.
Láttuk e szerint, hogy minden rendes kolostornak lényeges részei néhány
elkerülhetetlenül szükséges lakból vagy teremből állottak. Ilyenek voltak az egyház
vagy előbb csak imaterem, s ismét később is a nyílt egyház mellett, a külön ima
terem, oratorium. Azután az előbbivel gyakran azonos káptalan ház, (capitulum?
curia, beleuterion, domus conventus), hol nem csak á tanácskozásokra, de a szent
leczkére is, imára, bizonyos szertartásokra és szent elmélkedésre vagyis meditatióra
összegyűltek. A hálóterem (dormitorium) ; az étterem (refectorium) a konyhával (co
quina) és eleségtárakkal (grania). A nappali dolgozó, és télen át fülö szobák (esze
rint stuba, officina, camera, a fűlő terem caminata, domus calefactoria 2). Ezekhez
') L ásd még alább idézve ezen rendeleteket, és F eil : H eiligenkreuz M ittelalt. K unstd en k m aleA 12.
2) íg y domus ealefactoria-nak m ondatik a s. galli kolostor régi tervrajzán 1. f. idézve,
hol ezen fülö nagy lakterem felett volt a dormitorium. Ellenben hazánk m onostoraiban az
okiratok szerint stuba calefactoria lett volna neve, így az 1082-diki okiratban (Cod. Dipl. I.
454.) : calefactores stubae ; s a pécsváradi monostor szolgái közt neveztetnek : balneorum
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csatlakoztak a nagyobb zárdákban a külön apátiak (domus vagy cella abbatis), a
kórház (domus infirmantium vagy infirmaría, ha külsők s idegenek számára is
külön kórház volt : hospitale). Fürdő (balneum, stuba). A könyv- és levéltár (do
mus librorum vagy pyrgiscos és domus chartarum) e mellett az irószoba (stuba
scriptoria). Az iskola (schola és külön novitiatus, újonczok terme). A vendéglak
(domus hospitum). A fogadó terem s olykor díszvendégterem is (parlatorium és
solarium, honnét a saal és salon '). Ezek közöl a főbb osztályok, mint láttuk, fo
lyosók, csarnokok (porticus), különösen a fő kereszt-folyosó által többé vagy kevésbbé szorosabb összeköttetésbe léptek *2).
Önkényt értetődik már, hogy a nagyobb rendesen szervezett apátságok sok
kal terjedelmesebben és rendszeresebben építkeztek, mintsem a kisebb fiókmo
nostorok, a mezei perjelségek, az úgynevezett cellák és grangiák vagy szerzetesi
majorságok, hol csupán néhány szerzetes lakott, és főleg a mezei munkával és
gazdasággal foglalkozott az anyakólostor számára. Az ily helyeken sajátlag a
gazdasági épületekből állott az udvar lényeges része. A szerzetesi lakok csupán
csak a legszükségesebb termekre szorítkoztak. Ezek azután itt is rendesen az
egyháznak közvetetten közelében állottak; míg ama gazdasági épületek a terjedel
mes udvar nagyobb részét elfoglalták. 3).
Deákmonostor, mint láttuk, íme épen ily cella, grangia, szerzetes-majorság
és gazdasági perjelség volt ; kétségtelenül tehát a gazdasági udvar és épületek
mellett csak a legszükségesebb szerzetesi lakokkal volt ellátva. Minélfogva már
gyanítható, hogy sajátlag külön kolostori udvara nem is volt, hanem a szerzete
sek a gazdasági udvarban laktak is, hogy ott voltak legalább dolgozó szobáik
servituti deputati, quos a stuba stubanos nom inare possum us (Cod. Dipl. I. 297.) : nyilván a
fülő szobától, m iután a fürdő is fűlt.
') Ilyen nyilván a dömösi monostor vagy a k irályi lak term e, m e ly l. B éla k irály ra rosk a d t: in D em es — corruente solio confractus (Chron. B udense 121.). L á sd : D ucangeH entschel Glossar. (VI. 281.), m agasabban fekvő nagyobb terem ; ném etben is eleinte a kisebb :
Söller. H ogy a kolostorokban is ez volt a neve, lásd Caum ont i. h. 25. lap.
*) L ásd erre Caum ont és F eil-n ak m ár előbb idézett helyeit, valam int m ég lejebb egyes tá r
gyaknál felhozandó Chi-onicon F ontanellense adatait, hol ezen lak elnevezések többnyire előjőnek.
3) Közlöm erre nézve egész terjedelm ében s eredetiben Caum ont leirását, m ely a legszem lélhetőbben állítja elő a középkori szerzetes m ajorságok alak ját (Ab. Archéol. A rchitect.
Civil, au m oyen âge. Construet, m onastiques 63. lap) : On conçoit que, suivant leur im portance,
les établisesm ents m onastiques ont offert une développem ent plus ou moins considérable. Les
riches abbayes représentaient un village tout entier, une bourgade ; les petits prieurés ressem 
blaient à une ferme. Les prieurés ru rau x , qui n’étaient occupés que p ar trois ou quatre moi
nes, n avaient souvent qu’une seule cour et pas de cloître. L a m aison des réligieux se trouvait
près de l’église ; les autres constructions étaient disposées autour de la cour. L a grange aux
dîmes était ordinairem ent la plus im portante de ces constructions. Toutes ces maisons for
m aient une enceinte autour de la cour et, comme dans les abbayes, on y entrait p ar deux por
tes, 1 une pour les charrettes, l’autre pour les piétons. Ainsi, que l’on détache de l’exploitation
rurale, qu on y annexe une église et l’on au ra l’image d’un prieuré rural. — E rre leírja és
rajzokban előállítja a rom án és gót idom ban épült nagyszerű s valódi művészi alakitású m ag
táraik at.
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melyekben tartózkodtak, s Hogy azután talán egyéb legszükségesebb zárdái ter
mészetű lakaik és termeik lehettek volna az egyház felett.
Lássuk már most melyek az elkerülhetetlenül legszükségesebb zárdái lakok,
és vizsgáljuk mennyire volna alkalmazható az egyik vagy a másik az
egyház fölött levő építmény-részekre.
Legelői is a dormitorium jöhet tekintetbe. Mert ez annyira lényeges sőt
szükséges volt, hogy például a szinte sz. benedeki szabályt követő zircziek egyik
káptalani határozata szerint, tilos volt a szerzeteseknek valamely monostorba be
költözni, mielőtt a dormitorium elkészült volna ').
Ily hálóhelyűi pedig már sz. Benedek szabálya valamint minden szerzetes
nek külön ágyat, ligy mindnyájoknak közös termet rendelt. Csak ha egyben el
nem fértek volna, foglalhattak el még egy másik termet is, tízen- vagy húszan
ként beosztva s külön elöljáró felügyelete alatt *2). E szerint a benedeki szabályt
követő valamennyi szerzetben — kivéve a cellákban lakó kamalduliakat — kö
zös nagyobb termekben háltak a szerzetesek apátjokkal vagy pérjelökkelegyütt;
ezeknek ágya rendesen a közép helyet foglalta el ; és csak később engedtetett meg,
például a zirczieknél, hogy az apát vagy perjel a közös teremben alakított külön
cellában háljon; de ezen esetben sem volt szabad celláját ajtóval vagy kilincscsel
elzárni 3*). A szerzetesekkel háltak az érkező egyházi vendégek is, az idegen szer
zetesek, át-utazó papok, püspökök 1). A hálóterem éjen át ki volt világítva. Ha
a zárda szegény volt, használhatta az egyház-mécsest is, az úgynevezett öröklám
pát 5*7). A hálóteremben gyakran kápolnájok is volt, vagyis oltár-hajlékuk, hol a
felállított oltár előtt esteli és éji imájokat végezhették fi).
Vájjon illenék-e már most ily szerzetes hálóterem az egyházunk boltozata
felett levő mellékosztályokba ? Valóban ha ezen építmény csakugyan szerzetes
lakúi is szolgált, mi sem illenék jobban ezen keskeny, hosszú és mindenha sötét
mellékosztályokba, mint hasonló hálóterem. Ilyen hosszú, keskeny, sötét, alacsony
folyosó-alakkal bírnak többnyire a monostorok azon régi, gyakran kéthajósan,
s oszlopokkal közben, alakított hálótermei, melyek még fenmaradtak, mint pél
dául a Bécs melletti sz. kereszti zircziek monostorának régibb dormitoriuma ■).
Majd hihetetlennek látszik ha szemléljük, hogy ezen alacsony sötét helyen valaha
emberek lakhattak volna.
‘) L ásd Statuta an. 1234. c. 19. H enriquez : Regula, constitutiones et privilegia, és
M artene et D urand, Thesaurus anecdotorum 1242—-1646.
2) R egula S. P . B enedicti c. 26.
3) H enriquez : R egula, constit. etc. 1001.
") M artene Com m entarius 801.
5) M artene Comment. 354.
*) «Martene com. 870.
7) L ásd rajzát : H eider, M ittelalt. K unstdenkm ale. I. 51.
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Képzeljük már most, hogy egyházunk boltozata felett levő ezen szűk mellékosztályok ép úgy féldongaívezettel voltak boltozva, mint ezt azon apsisok bolto
zata mutatja, melyekkel végződnek, és hogy boltozatuk ezeknek csupán folytatá
sa volt ; alig lehet elgondolnunk, hogy ezen sötét, keskeny s alacsony osztályok
másra szolgálhattak volna mint hasonló hálótermekül, melyeket a szerzetesek,
mint tudjuk, csupán az éjnek rövid nyugalmi óráiban használtak, midőn lámpafénynyel kivilágítva voltak. Máskép nappal úgy látszik csupán a középső osztály
ból, a látott ablak- vagy inkább ajtóféle nyílásokon hatott be némi kis világos
ság; ha csak a külső oldalfalakon is nem voltak ablakocskákkal ellátva, melyek
nek most természetesen semmi nyoma, miután, mint mondók, a falazat ezen része
az új tető miatt leszedetett, s mintegy lábnyi magasságban újra rakatott.
Hálóterem tehát e hely lehetne, sőt még alkalmasnak is látszik erre, nem
csak hosszas alakításánál fogva, mely az oldalfalaknál az ágyak elhelyezésére
legtöbb helyet hagy, de a hálóteremre nézve megkívánt szerzetesi szabályok- és
kellékeknél fogva is. így tudjuk már, hogy a dormitoriumnak rendesen az egy
ház, az imaterem közvetlen közelében kellett állania, hogy a szerzetesek az
éjjeli zsolozsma elmondására felkelve, az egyházat minél közelebb érhessék. Ami
itt valóban a legkönnyebb módon megtörténhetett; mert csak kilépniük kellett
amaz ajtó-féle nyíláson, és már is a középső osztályban voltak, mely, mint láttuk,
oratóriumul szolgált. Jól illik ide még azon már előbb említett körülmény is,
hogy a hálótermekben kápolnák és sajátlag oltárhajlékok oltárokkal alkalmaztat
tak, hol a szerzetesek éjente is imáikat végezhessék '). íme itt nem csak a közép
ső osztályban, mindjárt a mellék-hálótermek mellett lett volna oratóriumok, de
mint rajzaink mutatják, ezen mellékosztályok is hasonlóan apsissal, oltárhajlékkal
záródván, ezek nyilván igen alkalmasan használtathattak a hálótermek oltárhajlékaiúl.
Az utóbbi körülmény eloszlathatja még azon nehézséget is, hogyha talán
illetlennek látszanék a hálótermet az egyház fölé s az oratorium mellé alkalmaz
ni; miután látjuk, hogy a hálóteremnek berendezéséhez is már kápolna vagy ol
tárhajlék oltárral rendesen tartozott. Valaminthogy példáúl máig a szerzetes kórodák tereméiben kápolnákat s oltárokat találunk, hol az ágyban fekvő betegek
nek a sz. mise szolgáltaik. He egyébként is láttuk már, hogy rendesen a templom
mellett közvetetlenul állott a hálóterem. Az sem képezhet végre nagyobb nehézsé
get, hogy itt ezen hálótermek nem fűlhettek télen át, vagy hogy csak általában
nem képzelhető itt a templom tetején kéménynyel ellátott kályha és futőhely.
') Lásd Balluzius : M iscellanea III. pag. 45, hol a monsi kolostor építése leíratik a G esta
A ldrici czímü. em lékben : Hic (t. i. A ldricus Episcopus Caenom acensis) fecit m onasterium ,
in quo et dormitorium novum decenter com posuit, et in ipso dorm itorio absidam in omen
tali parte (így áll egyházunkon is) mirifice construxit. Lásd szinte M artene, Comment. 8 (0 .
hivatkozásában.
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Mert tudjuk, hogy a szerzetesek hálótermei rendesen csakugyan nem fűltek ‘),
épen úgy példáúl, mint máig számos újoncz-növendékházakban fűletlen szobák
ban hálnak.
•
Más a hálóteremnél nem kevésbbé szükséges hely volt az oratorium, imate
rem, s a káptalanház, mely a kisebb kolostorokban, hol sajátlag az utóbbira egy
magában annyira szükség nem volt, egy teremben egyesült ; hol pedig külön vol
tak, ott rendesen egymás vagy az egyház közelében s ezzel szoros összeköttetés
ben is állottak. Mert ott, hol a zsolozsmát az egyházban végezték, ezután rendesen
a reggeli szent leczkére, szemlélődésre az oratóriumba vagy a káptalanházba tér
tek. Ebben is azután hasonlóan kápolna vagy oltárhajlék állott, a román apsisok
modorában 2).
Hogy Deákmonostorban ha nem is káptalanházra, de a nyílt plébániai egy
házon kivid ily külön imateremre szükség volt, az az előbb mondottaknál fogva
kérdésbe sem jöhet már. Kellett lenni ha nem oly oratóriumoknak hol a szerzete
sek az egész isteni-tiszteletet külön végezzék, legalább egy oly imateremnek hol
magány-imáikat, a zsolozsmát, a szent leczkét, ajtatos olvasmányt és meditatiót
magok közt tarthassák. De erre, ily oratóriumul, külön egyházúl, itt alig képzel
hetünk alkalmasabb helyet, mint a minő ezen középosztály az egyház boltozata
felett volt, mely a többinél magasabb, tágasabb sőt a mai kinézés szerint világo
sabb is volt; s a hol csakugyan még jelenleg is az egykori oltárnak és falfestmé
nyeinek határozott nyomai észrevehetők. S úgy látszik, hogy e szerint azon rend
szeresen elhelyezett falfülkék is ülőhelyek lehettek. Erre nézve, tekintve az akkori
primitív állapotokat s egyszerű kényelmet, igen is alkalmasak lehettek. Eléggé
is tágasak s alant állanak, hogy kényelmesen beléjök lehessen ülni. A sokkal ké
sőbbi gótegyházakban is, akár hányszor találhatunk hazánkban is még e nemű
alakításokat ; hol példáúl a szentély oldalfalában átívezett mélyedésekben egy
szerű pádon a papság sőt káptalanok mint stallumjokon székeltek 3) ; hasonlóan
körülbelül, mint most az egyházak előcsarnokában vagy tornáczában az úgyne
vezett koldusházban az ülő padokat a falba alakítva látjuk.
Meglehet tehát, hogy itt is, az egésznek egyszerű elrendezéséhez képest, mely
a szükségesen túl nem emelkedett, ezen fülkék voltak az egymás átellenében zso') E z iránt a zirczieknél m ég egy későbbi káptalani rendelet is intézkedik, hogy a háló
term ekben felállított k ályhák szétszedessenek. S tatuta anni 1482. 3. i. h.
J) L ásd e felől : M artene és D urand, Thés. A necdot. I. 609. M artene Com m entarius 94.
603. 756- A Chronicon Fontanellense nevezetesen m ár igen korán tanúskodik egy ily k áp ta
lanházról : ju ssit praeterea et aliam condere domum ju x ta absidam basilicae, — ad plagam
septem trionalem , quam conventus, sive curiae, quae graece beleuterion dicitur, nomine appellari
placuit ; pro p ter quod consilium in ea qualibet in re perquirentes convenire fratres soliti sint. Ibi
nam que in pulpito lectio quotidiana divina recitatur, ibi quidquid regularis auctoritas agendum
suadet deliberatur. D ’A chery, Spicilegium III. 239. L ásd egyébként a káptalanház oltárhaj
lék k al való ily alak ítását a M ittelalt. K unstdenkm ale I. 11.
3) T öbb példát felhoztam a Magy. M űem lékek. I. 82.
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lyozsmázó karnak ülhelyei. A fülkék száma, — összesen tíz, mind a két oldalon négy
négy, meg az apsisban kettő, — elárulhatná hány egyénre volt ezen mezei perjelség
számítva. Ámbár e szám meg nem üti a közönséges kolostorok szerzeteseinek leg
kisebb rendes számát, t. i. 12-őt, még is tetemesebbnek látszik már egy ily fiók
perjelségre nézve ; mind a mellett valószinű, hogy a plébániai egyházat ellátó egy
két pap szerzetes s azután a főnök és gazdaságra felügyelő mellett, conversus laicusok is nagyobb számmal tartózkodhattak itt a mezei munka végzése és intézése
végett. — Teljes bizonyossággal még sem akarom állítni, hogy e fülkék czélja nem
lehetett volna más is, példáid az imateremnek szentek szobraival és képeivel díszí
tése, minők ily fülkékben rendesen alkalmaztattak. Annál inkább, mert legalább
az apsisban levő két első fülkében polychrom festvénymaradványok nyomai lát
hatók. De lehet hogy így is, a bemélyedésében festménynyel díszített két első
fülke a többitől elválasztott helyen, az oltárhajlék elején, a zárda-fönököknek, a per
jel- s talán a látogató főapátnak ülhelyetíl szolgálhatott a chorus és ima alkalmával.
Kitünőleg alkalmas lehetett azonkivül ezen hely itt a dormitoriumok közt
úgy mint oratorium, azon esetben is, midőn a szerzetesek éjjeli zsolozsmájokat
végezve, ha még addig meg nem virradt, a mi csak nyáron az eset, rendesen a
káptalanházba vagy oratóriumba gyülekeztek, hol virradásig a lámpa világánál
ajtatos olvasmánynyal foglalkoztak. A mi itt, különös és felesleges káptalanház
hiányában, mindjárt egy helyütt ezen oratóriumban alvótermeik mellett megtör
ténhetett, hol reggelig együtt s egyhelyütt maradhattak a hórák és a szent olvas
mány meg meditatio, azután az isteni-tisztelet bevégzéséig.
Ekkép tehát már általában ife e lakás annyiból alkalmasnak mutatkozik : hogy
ha este a munka végeztével egyszer ide nyughelyökre feljöttek, mindjárt egy he
lyütt az esteli, éjjeli és reggeli hórákat, valamint azután a szent olvasmányt, a
meditatiót s a misét elvégezhették, a nélkül hogy egész nap, vagy csak gyakrab
ban ide feljárniok kellett volna.
De azon nyugtalan korban, midőn a kolostorok is és egyházak várdákként
erődökkel épültek hazánkban, s Deákmonostor is mint láttuk többször megtámadtatott szomszédai által, igen előnyös lehetett legalább éjen át a legbiztosabb s legkevésbbé hozzáférhető helyen lakni. Erre jobb hely ily kisebb szerzetesmajorsági
udvarnál alig lehetett, mint az erős szilárd falú magas egyháznak tetején, födele
alatt félig-meddig rejlő emelet, hová nem egy-könnyen lehetett férkőzni.
A hálóterem, az oratorium s egyszersmind káptalanház ha kell, tehát meg
lehetősen biztosan el volna már helyezve ez egyház felett levő építmény két osz
tályában. De mit helyezünk a harmadikba ? Hálóterem volt-e ez is, mint úgy is
az előbbi mellékosztályhoz mindenben hasonló ? Mert a többi lakok, melyek még
ily kis kolostor lényegesebb alkotó részei lehettek, nem igen akarnak bele illeni.
Nem a 1efectorium, az előbbiek mellett minden esetre egyik legszükségesebb helyiseg, de mely, mint előbb láttuk, közelében már konyhát is feltételez, s itt minA deákm. r. basilik».

12

90

IPOLYI ARNOLD.

den tekintetben nem kevésbbé alkalmatlan, mint illetlen volna. Épen úgy nem
volna alkalmas dolgozó nappali teremnek, a télen át fűid tartózkodási nagy szo
bának, mind mint minden kolostorban volt, úgy ily szerzetesi-majorságban sem
hiányozhatott, mert épen ezen hely volt azon nappali lakás, hol a szerzetesek
rendesen foglalkoztak és tartózkodtak. De hogy lehetett volna ezen, télen át ftílhetetlen és máskép is mindig sötét, szűk, nehezen hozzáférhető, ha nem padláslak
ban, de magasan fekvő helyen foglalkozni, dolgozni vagy csak nappal lakni is,
hol legfelebb éjjelre felszállvas meghálni lehet; de nappalra bizonyára csak de
nevérek lakhelye lehetne inkább, mintsem embereké; ha csak le nem lettek
volna itt tartóztatva mint rabok, vagy hogy ha mint asketák önsanyargatásból
magokat ily lakokra szánták.
Láttuk hogy a hagyomány vagy csak históriai feltevés a pannonhalmi fomonostorban is ily helyet tulajdonít a reclususoknak, a társaiktól megváló, elzár
tabb szigorúbb életű szerzeteseknek. Ezek mindenesetre igen alkalmasan vonhat
ták meg magokat ily csendesebb íiókkolostorokban is ; valamint az efféle cellák
ról szóló adatok is, mint láttuk, tanúsítják. De ámbár itt a templom tetején, sőt
saját templomok, oratóriumok közvetetlen közelében lettek volna : még is ily ma
gányba vonulókra alkalmasabbak lehettek amolyan az egyházakhoz ragasztott
külön cellák, minőkben, mint láttuk, laktak, mintsem ily több helyütt nyíló, hoszszú folyosó-üregek, minők ezen mellékosztályok. A nélkül is az elkiilönzés itt ke
vésbbé lett volna elérve, hol mint láttuk a másfelől levő hálóteremmel, valamint az
oratóriummal folyvást érintkeztek volna.
Még kevésbbé gondolhatjuk már ide a többi más ily kisebb kolostorban léte
zett, úgy is többé-kevésbbé felesleges monostori lakokat. Legvalószínűbb azért, hogy
ezen mellékosztály is az előbbihez hasonló második hálótermet képezhetett, milyen
re többre lehetett szükség bármily zárdában. Mint ilyen, szolgálhatott a vendégek,
talán a főnökök hálóterméül, talán kórodáúl is.
Ezenfölűl már úgy is csak a gazdasági épületek maradnának alkalmazásúi’
melyek közöl nem tudom mikép helyezhetnénk ide talán épen. valami mag
tárt?! Igaz hogy ezen mezei perjelségek kitűnő épületei épen a különösen dísze
sen alkotott nagyszerű magtárak (grania, grangia), pajták, akiok, ólak voltak. Kiválólag az előbbiek, oszlopcsarnokosan, több hajóval díszelegtek, mint előbb már
a Caumontnál i. h. előjövő példák nyomán említettem. De épen azért is egyrészt,
mert azok ily nagyobbszerű külön épületet igényeltek hasonló nagyobb gazdászatnál, nem helyezhetjük őket ide a templom tetejére ; mi egyébként is épen úgy
az aj tato ss ággal, valamint a látott oltárnyomokkal meg nem volna egyeztethető.
Marad tehát, hogy ezen templom-feletti alakításban, a középső osztályban
biztossággal kivehető oratorium vagyis a szerzetesi fölső egyház mellett, legfelebb
csak dormitoriumokat gyaníthatnánk. Természetesen fenmarad még e mellett is
kérdésül több nehézség vagy csak kétes tárgy. így nem mondhatunk semmi bi
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zonyost a mellék-osztályok íölepéről, s csupán mint valószínűt véleményezhetjük,
hogy hasonló donga-boltozattal voltak átívezve, mint az azok végén levő apsisokon még látható. Azt sem fejthetjük meg teljesen, mire szolgált a sok ajtó-féle nyí
lás a középső osztályban ; ha csak talán arra nem, hogy az ebbe beható szinte
csekély világosságot a mellék-osztályokba is áteressze. Mindenesetre még kevésbbé
volnának ezen nyílások megmagyarázhatók, ha föltennő'k, hogy ezen mellék-osz
tályok czéltalan s üresen állottak a padlás alatt, eredetileg is úgy, mint most ; mert
akkor ezen ajtó- vagy ablak-nyilások is a sötét helyre egészen czéltalanok leendettek; sőt a legképtelenebb ízetlenség lett volna az oratóriumból ily rendes ab
lakokat a sötét üres födél alá nyitni. Ha pedig fölteszszíik, hogy a mellék-osztályok
fölött külön harántos tetű volt alkalmazva, s a középső osztály oldalfalainak ab
lakai így fölöttök a szabadba nyíltak volna: úgy nem tudjuk mit csináljunk az
ezen mellék-psztályok végén kiálló apsisokkal, melyek ezen harántos mellék-tetők
fölé jutottak volna. De máskép is bár mily jól illenék ezen magyarázat, a mellékosztályok feletti tetőket alig lehetne íézsútosan úgy alkalmazni, hogy amaz ablaknyilásokon fölül ne érnének még akkor is, ha egészen laposan alakíttatnának.
Átmetszeti rajzunkon ugyanis látható, hogy a mellék-osztályok külfala jóval ma
gasabb a középső osztály ablak-nyilásai alsó falánál, sót ezen nyílásoknak mint
egy közepéig emelkedik. Végre föltűnő még az is, hogy mind a három osztály
alúl a torony-épület felé nyíltan végződik; legalább jelenleg a zárfalnak semmi
nyoma. Lehet hogy ez csak később, talán a tornyok átalakításánál rontatott le
vagy hogy csak egyszerű deszka-fallal volt elválasztva itt, hol a fő bemenet volt
— elég, hogy jelenleg teljesen ki nem magyarázható. Pedig ily pusztán, mint
most, aligha állott; s épen ezen úgy szólván befejezetlen része e hármas fölső
osztálynak az, mi a szemlélőt leginkább meglepi és megzavarja ezen építmény
megítélésében.
Ennyiből áll az, mi hitem szerint a deákmonostori egyházböltozat felett levő
alakításról véleményezhető, hahogy azt, mint mondám, nem későbbi átalakításnak,
de eredeti elrendezésnek tekintjük ; a mint hogy erre nézve alig lehet kételked
nünk, miután mind a két vélemény ellen és mellett szóló okokat leplezetlenül s
bírálati szigorral előállítottam.
Kérdés már most, vájjon hasonló rendeltetéssel bírtak-e a felhozott többi
monostorainknál, mint Pannonhalmán, Lébényben és Dömölkön előjövő vagy
csak létezett templom-fölötti alakítások ?
A dömölkirŐl ugyan mit sem mondhatunk többé annyiból, mert már nem
létezik. De a határozott tudósítás, hogy még a múlt században, ha csak ideiglene.
sen is, a templom boltozata felett lakhattak a szerzetesek, valószínűbben arra mu
tat, hogy ott némi ehhez hasonló alakítást s építményt találtak, melyet azután
könnyen czélukra alkalmazhattak, csekélyebb fáradsággal és költséggel, mint
sem ha ott újonan építkeztek volna. Föltehetnők tehát, hogy az egyház itt is eme-
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letes lehetett, s hogy a második emeletben legalább a szerzetesek külön egyháza
állott, ha nem a dormitoriumok is.
A pannonhalmi nyom annyiban merően eltér, hogy itt csak egy mellékhajó
felett levó' osztályról lehet szó. Hogy lehetne ebben a fényes monostor számára
oratóriumot gondolni, midó'n itt úgy is kizárólagos egyháza volt ; vagy csak dormitoriumot is keresni, midó'n látjuk hogy a monostor az ellenkező déli egyházré
szen alakúit volt régóta rendes keresztfolyosója körűi; hol tehát ily monostornak
legszükségesebb lakai is, mint a hálóterem, állottak, nem pedig hogy ide félre éj
szaknak az egyház padlása fölébe tétetett volna ? Hogy egyébként ezen osztály is
valami használatban volt, mutatja szinte az egyház-boltozat felett rendesen kie
gyengetett talaja; jeléül hogy erre is jártak és keltek. Véleményem felőle ez irány
ban már fenebb kimondtam, hogy védfolyosónak vagy legfelebb összeköttetési
csarnoknak tartom. De hamarább megengedném még, hogy talán reclususok tar
tózkodási helye is lehetett, ámbár megfejteni nem tudom mikép, mintsem hogy a
deákmonostorihoz hasonló feltemplom és hálóterem volna.
Hogy milyen volt végre a lébényi templom feletti építvény, arról, mint láttuk,
szinte keveset, s bizonyost épen semmit sem mondhatunk. Csak annyira kü
lönbözhetnék még is ez a pannonhalmitól, a melyhez máskép hasonlóan csak az
egyik mellék-hajó s nem az egész egyház felett lehetett, hogy itt dél felé lévén gon
dolható nyoma, az e felől álló kolostorral teljesebb — ha nem teljes — összekötte
tésben állhatott, mint a félre eső pannonhalmi, s így lehet hogy azután épen úgy
folyosó, mint talán oratorium, és ha tetszik reclusus-lak is volt, de aligha dormi
torium, s még kevésbbé az oratóriummal együtt, úgy mint Deákmonostorban.
Egyébként a dolog természeténél fogva feltehető már, hogy ily alakítást ha
valahol kereshetünk és gyaníthatunk, úgy azt mindenesetre csak ily mezei perjel
ségeknél, minő a deákmonostori, gondolhatjuk, hol sajátlag monostor nem, és csak
gazdasági szerzetes-majorságok s udvarok léteztek. így hallottuk már régibb ko
rából itt neveztetni helyén Salai Yág-feletti Sz. Mária egyháza mellett a duae
„villae clericorum“ helyeket, azaz a két majorságot, udvart, hol a papok, a szer
zetesek laktak; és csak egyházunk építése után később a XIII. század vége felé
halljuk Deákmonostornak, monasterium Deáki-nak neveztetni ; midőn már az ottani
gazdasági udvarokban lakó szerzeteseknek legalább rendes dormitoriumok s ora
tóriumok zárdaszeruleg az egyház felett be rendezve volt. Itt tehát ezen alakítás
a sajátságos természetű grangiai szerzetesi laknál fogva teljesen okadatolva volna^
míg nagyobb kolostoroknál, rendes szerkezet mellett aligha lehetne a dormito
rium alakítását az egyház felett gondolni, ha meg engednők is, hogy kettős, eme
letes szerzetesi egyházak előjőnek ; a mint hogy erre, mint láttuk, példát az emele
tesnek mondott, de egészen más természetű egyházak körében csakugyan szin
te nem sikerűi találnunk.
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S ennyiből áll íme az, mi a magyar monostori építészet ezen nevezetes sa
játságáról véleményezhető. Lehet hogy folytatott további vizsgálat kün és hazánk
ban még határozottabb vagy csak legalább bővebb nyomaira is akadhat, ha egy
szer iránta a figyelmet felébresztők ; de eddig példátlanul áll, mint oly egyetlene
nemének, melynek az egyházi monostori építészet párját nem ismeri; és lehet
hogy csak hazánk látta és tartotta fen.
Ezen tekintetben pedig annál inkább kiemelendő, mert a magyar monostori
építészet története máskép és jelentékeny nevezetességeket képes felmutatni. Csak
hogy ezen nemekben már nem áll egyedül, ámbár itt is ritkítja párját. Ilyenek
a benedekiek sziklába vésett nagyszerű s majd művészi barlangcellái, hol a szer
zet remetéskedő tagjai szinte tartózkodtak. A tihanyi ezen sziklacellák nevezetes
sége immár a műtörténeti leírásokban is felemlíttetett, s hozzájok hasonlók is
Francziaországból a fondgaumbi szerzetesi sziklalakokban ismeretesek *). De tu
domásomra hazánkban erre még más helyütt is bírnánk példákat. Ilyennek mu
tatkozik különösen a sziklákról nevezett Szkalkai régi benedeki apátság (Szkalka
de Rupibus), hol az egyház máig még e szikla-üregek felett áll *2). És talán a sz.
ja.kabi remeteségi apátság elpusztult helyén is még ilyesmi volna keresendő 3). De
ezen érdekes nyomok tüzetes műtörténeti tárgyalását egyik jövő feladatomul sze
meltem ki.
A másik e nemű nevezetesség erődszerüleg épült hegyi várkolostoraink vol
nának; minő legelői is, a minden tekintetben annyira érdekes s annyi ostromot
ez által visszavert, pannonhalmi főmonostor, azután a zobori, szigligeti zárdák ;
melyeknek egykor még szinte talán egy érdekes fejezetet szentelhetünk. De ezen
utóbbi nemből is már érdekes példákat bírunk a külföldön, mind a régi hasonló
franczia zárdákban, mind különösen a keleti, máig is erődszerüleg alkotott szá
mos hegyi kolostorban.
') L enoir, A rchitecture M onastique I. 8.
2) H azánkban egyébként m ás egyszerű régi szikla- s barlang-egyházak nevezetes
példáival is b írunk ; egy ilyen leírását és ra jz a it fogom közölni M átyusföldről M agyar m űem 
lékeim következő részében.
3) Fuxhoffer 1 .187. S. Jaco b i in Erem o. Figyelm eztetek itt még, hogy a deáki egyház m el
lett is egy fallal körülépített m esterségesen felhordott kalvaria-hegy látható most, bennek is
barlangszerü kápolna alakítással. N ehogy v alaki idővel szinte hasonló régi szerzetesi barlang
nak vélje a nevezetes és régi egyház m ellett, m egjegyzem , hogy újabb, ezen század harm adik
tizedéből szárm azó mű, m int a plébánián az alapító levél m ondja, és a m üértő a nélkül is a
m esterkélt kicsinyes alak ítást könnyen felism erheti.
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VI.
Deákmonostornak románbasilika idomú egyházánál és sajátszerű monostori
építészeténél nem csekélyebb műérdeket gerjesztenek eredeti, egyháza keletkeztével egykorú falfest vény-maradvány ai.
Mert ha tanulságos műtörténetünkre nézve egyháza építészetében a román
basilikai idom egyik mintaszerű példányát látnunk ; ha érdekes a monostori épí
tészet egyik nevezetes sajátságát egyedül hazánk ezen műemlékében fentartva
bírnunk : semmivel sem kisebb érdekű benne a XIII. századi monumentális fal
festészetnek példányát hazánkból felmutatnunk.
A műtörténetnek azon szaka, mely a falfestészetröl szól, a XIII. században
és különösen annak első' felében, mely időből falfestvényeink is származnak, még
annyira parlag, hogy, mint mondani szoktuk, könnyen ujjainkon felszámlálhatnók azon néhány példányt, mely e nemből ránk maradt, a hasonlítliatatlanúl sok
kal dúsabb számban létező rakművek (mosaique), befestett faragványok, zománczok
(émail) és különösen liártya-meg más kisebb képecsek (miniature) mellett.
A történeti adatok ugyan az antik művészet hanyatlása óta is, az új keresz
tény basilikai és byzanczi műhány keletkezte kezdetétől fogva újra folyvást élén
ken szólnak és tudosítnak az egyházaknak épen úgy domborművekkel, valamint
különösen falfestményekkel és musívművekkel való díszítéséről. Sőt a festmé
nyek, már a dolog természeténél fogva, jóval gyakoriabbak voltak. A technikai
kivitel könnyebbsége, valamint liturgikai okok, sőt dogmatikai nézetek, ezen
mtíirányt tetemesen előmozdították. Mi több, a műtörténelmekben összeállított
adatok szerint majdnem biztossággal felvehető volna, hogy a román műkorszak
ban alig létezett már jelentékenyebb egyház, mely ha nem egészen, legalább
részben kifestve ne lett volna. Még is, míg ezen egyházak építészeti s ékítményi
műrészletei, faragványaik és domborműveik oly nagy számban maradtak ránk,
hogy a műleirás már alig bír velők elbánni : addig a falfestészetre nézve csak
azon történetadatok morzsalékaiból kénytelen élődni, melyek nagyobbára határozatlanúl felemlítgetik, hogv itt is, meg ott is, ez s amaz egyház kifestve volt, sat.
a nélkül hogy jelenleg csak a legkisebb nyomát is látnék.
Mi sem természetesebb ennél. Míg a szilárd kőalkotvány daczol az idő enyé
szetével, a faragvány letörve bár és bevakolva, vagy elmeszelve ellenáll úgyszól
ván mindazon barbár méltatlanságoknak, melyeket rajta a századok keze egymás
után elkövetett: addig a gyöngébb és gyöngédebb természetű falfestvény a leg
csekélyebb változást is megérzi. Az évek sora elhalványítja színeit ; a változó idő
járás, a nedvesség és szárazság befolyása alatt lehámlik, lepattog, elporlad. Sőt
csekélyebb sérülések miatt is gyakran tarthatatlanná lesz. S egyetlen újítás, me-
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szeles, ha nem tönkre, legalább láthatatlanná teszi. Pedig hányat hányszoros me
szelés borít el azon kérgével, mely mint szemfödél borúi a mű örökös sírjára,
melyből csak oly ritkán s nehezen esik meg a többnyire véletlen föltámadás.
íme azon okok, miért hogy a történet sűrű adatai fölszedése mellett is, a
műtörténet azon lapjai többnyire puszták, hol a falfestészeti műemlékek maradvá
nyait elosorolniok kellene; míg ellenben szerencsésebb testvéreiknek a miniatű
röknek stb. e nemű tárgyaknak felhozásában túláradoznak.
Pedig a festészetnek épen kitünőbb monumentális neme a falfestészet. Tág
téreken, nagyszerű mérvben alkot e nemben nyilvános hathatós befolyású műve
ket, melyek a legdíszesebb helyeken alkalmazva, nem csak az istenházának ékítésére, de a magasztos hitérzet és hittudat ébresztésére, eszméi és alakjai élénk és
sokoldalú kifejezésére szolgálnak, még pedig oly mértékben, minőben a más mű
vészetek erre hasztalan törekszenek vagy épen képtelenek.
Ezen szempontból indúl ki a műtörténet, midőn a falfestészetnek kevésbbé
jelentékeny töredékmaradványait is méltányolja, kettős gonddal és figyelemmel
kíséri. Ezt kell, gondolnám, nekünk is szem előtt tartanunk, midőn máskép talán
csekélyebbnek látszó falfestvény-töredékíink tüzetes vizsgálatába és méltánylásá
ba ereszkedünk.
Legelői is tájékozzuk tehát magunkat iránta az e nemű műemlékek rövid so
rozata áttekintésével, hogy lássuk mily helyet foglalhat el közöttök sajátunk.
Túl az ókeresztény katakombái és basilikai művészetnek körén, — melyet
a nyugati Európa úgy is kevésbbé élvezett, mintsem hogy itt különös tekintetbe
jöhetne, — a román korszaknak első fejlődése korából, a X—XI. századból is még
csak adatokat bírunk a falfestészet köréből felmutatni, és nem műveket ■).
A XII. századból az egyetlen nevezetesebb Francziaországban a st. sauvini
egyház falfestménye *2). Ezenfölűl innét csak néhány töredék említtetik azauxerrei, poitiersi, tournousi és bourbonnaisi egyházakban 3).
Németországban ezen korból szinte csak néhány töredék ismeretes. Ilyenek
a soesti 4), salzburgi 5), schwarz-rkeindorfi 6) falfestmények egyes részletei, s na
gyobb részt csupán töredékek Quedlinburgban és Halberstadtban 7).
') K ugler, G eschichte d é r M aierei illető szakaszain át, és K unstgeschichte (3. kiad.)
I. 82.
2) Merimée et Seguin, P eintures de l’égl. de St. Sauvin. Caum ont, Bulletin Monumental
X II. 193. és Abc. archit. relig. (3. k iad.) 193.
3) D idron, Iconographie C hrétienne 291. Viollet le Duc, Diction, raisonné de 1 arcli.
fran c. III. 242. Caum ont i. h. 198.
4) L übke, M ittelalt. K unst in W estphalen. 321.
J) H eider, Jah rb u ch d. k. k. C entralcom m iss. II. 19.
6) D enkm âler der K unst. T . 49. K ugler, K unstg. II. 180.
7) K u g ler i. h. 181.

96

IPOLYI ARNOLD.

Nem sokkal több az, mit maga a művészet hazája Olaszország ezen korból
előmntatni képes, s ez is nagyobbára csak töredékekből áll, minők a sarzanoi,
milánói, gradoi, reggioi egyházak falfestvény-maradványai *).
Angolországból adatokon kivtil ezen korszakból épen mi sem maradt volna
ránk *2).
így áll az első korszak.
A következő XIII. században, melyből valók a deákmonostori basilika festvényei, Németországból már tetemesebb számát ismerjük, de szinte csak az ily
töredékes falfestvény-maradványoknak, melyek hasonlóan többnyire csak legú
jabban fejtettek ki a mészkéreg alól. Legnevezetesebbek a brauweileri káptalanház ívezetének képei 3) ; későbbiek a kölni Gereon- és Kunibért-egyházi marad
ványok 4). Egyéb kisebb töredékeknek már hosszabb névsorát halljuk ugyan említtetni Németország minden részéből, de kevés ebben a korra nézve teljesen meg
határozott vagy minden kétségen fölül helyezett. így említtetnek a gurki, halberstadti, bambergi, braunschweigi, mödlingi, siedingi sat. egyházak falfestvénymaradványai 56).
Olaszországban ugyan már ezen időszakban mind erősebb lendületet vesz a
festő művészet. E századon túl már ott nevekkel is és iskolákkal találkozunk c).
S itt a művészet sajátlagi honában töredékünk-féle maradvány különös jelentékenységgel alig is bírna. De nevezetes hazai műtörténetünk tekintetéből, s épen
ezen XIII. századi falfestvény- maradványunk irányában is, hogy midőn Magyaror
szágból az egyetemes műtörténelem lapjai is ezen korból már jelentékeny falfest
ményeket említnek, mint a veszprémi Gisela-kápolna képeit; mi pedig műemlé
keink vizsgálatának majdnem úgy szólván első léptén ezen újabbat fölfödözzük :
addig ugyanezen korból oly előrehaladott nemzeteknél mint a francziák és ango
lok, e nemű műemlékeikről teljesen hallgat, vagy csak semmi bizonyost, semmi
említésre méltót nem tud felhozni a műtörténelem 7).
‘) Rosini, Storia délia pit. itali. ant. II. 288.
2) K ugler, K unstgesch. II. 179.
3) E zen, a compositio és conceptio tekintetéből egyik legérdekesebb de szinte csak tö
red ék es em léknek legkim erítőbb leírását lásd R eichenspergernél : Verm. Schrift. ü. christ.
K unst. 72.
4) B audri, O rgan f. christ. K unst. II. 10.
5) Otte, G rundzüge 75. M ittheilungen I. 22. 229. III. 221. 263. H eider, m ittelalt.
K unstd. II. 163. K ugler, K unstgesch. II. 286.
6) A legrégibb olasz egyházi falfestm ényeket 1. m ásolatokban : Ram boux, Um risse zűr
V eranschaulichung alt-christlicher K unst in Italien v. 1200— 1600. 1853.
7) N ehogy ez csupán saját vélem ényem nek látszassák, m integy az idegennek talánrovására a hazainak kiem elése, hivatkozom K uglernek, e tekintetben elism ert tekintélynek, közbeeső
m űtörténetére. Hol m időn a veszprém i G isela-kápolna képeit a jelentékenyebb X IÍI. századi
falfestm ények között felsorolja (term észetesen N ém etország festészeti m üvei rovata alatt, (!)
m iután m ár előbb E itelb erg er hallatta felölök vélem ényét, hogy aligha volna hazai nemzeti
m űvészetünk term énye), ug y an ak k o r egy lappal tovább mondja, hogy e korszakban : F ran k reich u. E ngland habén für die M aierei dér rom anischen Schlussepoche keine erhebliche
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Ezen rövid vázlat ha csak nagyjából sorolná is el a X—XIII. századi, ro
mán műkorból való falfestészet fönmaradt emlékeit, még is biztosan tájékozhat az
iránt, mily becscsel bírhat a műtörténet ritka példái közt egy XIII. századi fal
festménynek bár mily csekély maradványa. Ezek ismerete által kijelelve látjuk
már azon szempontot is, melyet műtörténelmi vizsgálatunknak falfestmény-töre
dékünk irányában elfoglalnia kell.
De nekünk irányában ügy szólván kettős külön szempontunk van : egy az
általános, más a hazai. Úgy kell nyilván szinte tekintenünk, mint ritka példányát
az e mtínembeni hazai műgyakorlatnak, mely iránt tanúságot tesz. Tekintetbe
kell tehát még vennünk ezen korabeli hazai falfestészetünk emlékeit is. — De
hol találjuk ezek sorát összeállítva?! A magyar műtörténetet még eddig senki sem
írta meg, s valószínűleg még sokáig is íratlan marad. Ha tehát tárgyunknak kellő'
helyet akarunk emlékeink közt kijelölni, magunknak kell azok rövid sorát
fűznünk.
Nem sok a mit felmutathatunk. De sajátságos, hogy valamint egyéb műem
lékeink kis száma közt majdnem minden nemben és minden korszakból bírunk
legalább egy-két epochalis nevezetességűt, mintegy talán jeléül annak, hogy mink
volt, vagyTcsak mink lehetett volna : — úgy falfestészeti maradványainkban is
majd valamennyi műtörténeti mozzanatot, ha csak egy-egy epochalis fontosságú
példányban is, képviselve bírjuk.
Bátran kezdhetnők hazánk falfestményei sorát az antik classicus római fes
tészet ily es maradványaival, minők példáid az újabban fölfodözött lövői sírboltok
falain is találtattak l), — ha itt az egyházi művészet körén túl mennünk szándé
kunk volna. De így is, egyházi falfestményeink sorát azon római pécsi földalatti
keresztény sírkápolna képeivel kellene kezdenünk, mely, az olasz földet kivéve,
mint egyetlen talán egész nyugati Európában, páratlanúl áll hazánkban. Benne a
római ókeresztény katakombái festő művészet IV. századi teljes kifejlődését lát
juk, s részben ugyan, a gondatlanság miatt már is enyésző félben levő képein,
csak gyanítjuk 2). De közte és deákmonostori emlékünk közt majdnem egy világB edeutung. E s m íg az előbbi országból csak néhány alárendelt tö redéket tud felemlítni, addig
A ngolországra nézve egyenesen k i m ondja : in E n g lan d fehlt es an allen Zeiignissen für den
B etrieb grossráum iger M aierei ; w a s a n d erartigen N otizen vorliegt, gehört ohne Zweifel schon
den A nfângen d er E ntw icklung des gothischen Styles an. (L. K unstgesch. II. 288— 291.). V a
lam int teh át az angol tudósítások, m elyeket K ugler visszautasít, kétesek, úgy franczia részről
is, m ondja ugyan Caum ont, h azájának páratlan m üism eröje (A bc. Arch. relig. 392 ) : la pein
ture m urale fut très habituellem ent usitée au XIII. siècle, et il n ’y a guère d’église qui n ’en
offre encore quelques traces sous le badigeon, qui la couvre. Még is igen m eglep, hogy szokása
ellenére m it sem hoz fel, m ég csak névleg sem, ezen korból állítása mellett, egy alárendeltebb
polychrom falm ustrán kívül. Oly tárg y , m elynek k o rát m eghatározni úgy is bajos.
') L. Sacken, B ericht ü b er die G rabhügel bei Lövő in U ng. Jahrbuch d. Central-

com. I. 75.
*) E lőször leírva R oller által : Prologom ena in hist. episc. Q uinqueeccl.28. Ú jabban rö 
viden de m üértelem m el tárgyalva E itelb erg er által : Jahrbuch. I. 129. Ezen leírásokból kitüA deákm. r. basilika.
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korszak, majd ezer esztendő áll. Elég ok arra, hogy a változott műiránynál sőt
technikánál fogva tárgyunk becslésénél csak távolról jöhet tekintetbe.
Közelebb áll tárgyunkhoz az előbbire közvetetlenul következő emlékünk, mely
a veszprémi Grisela-kápolnának nevezetes XIL vagy XIII. századi falfestménye.
Mert az ez előtti egész hosszú időszakból csak némi történeti adatok a szalavári^
székes-fehérvári, óbudai sat. egyházak falfestvényeiről, de emlékek nem marad
ta : ránk.
A veszprémi falfestvények azonban már a tökély oly fokán állanak, s oly
meglehetős karban is föntartattak, hogy egyiránt tanúskodhatnak ezen egész
korra nézve festészeti művészetünknek akkori fejlődéséről ; valamint jelentékenységöknél fogva, alig hogy félig'-meddig megismertetve lőnek, már is az egyetemes
műtörténelemben is helyet foglaltak. Itt tehát majdan egykorú emlékünk vizsgála
tánál is különösen tekintetbe jőnek ').
Ehhez legközelebb áll — íme saját deákmonostori itt először felmutatott tö
redékünk. Semmit sem ismerünk legalább eddig, mit közvetetlen e kettő közé
vagy mellé helyezhetnénk. Esztergom régi templom-épületei azon végső marad
ványainak is, melyek még a román korból valók voltak, részletes leírása szinte
csak musív- vagy rakművekről, befestett oszlopfő és dombormű faragványokról
— a kora román művészet e nemű ízlése szerint — tesz jelentést *2). Falfestvé
nyek felfedezéséről hallgat ; s azóta, — csak e század harmadik tizede óta ! —
amazok is nagyobbára elenyésztek.
Későbbiek kétségtelenül, és már a XIV. sőt XV. századi kifejlődött
gót ízlés korába tartozhatnak a híres szigeti freskók 3). Hasonlóan a sítenik, hogy azon körülbelül alig egy század alatt, mióta napfényre jött, többet vesztett műkin
cséből, mint talán azon másfél ezred év alatt míg a földben rejlett.
‘) A veszprémi Gisela-kápolna falfestményei müértő rövid vázlatát szinte Eitelberger
tanártól bírjuk: Jahrbuch I. 115. Véleménye szerint a XII. vagy XIII. századból valók, s az
akkori művészet színvonalán állanak. Eitelberger leírása nyomán vette át az adatokat nyilván
Kugler is műtörténetébe (Kunstgesch. II. 288.). De ő már határozottan a XIII. századba akarja
helyezni. Kell-e mondanunk, hogy ezen világnevezetességü emlékünknek is, úgy, mint a pécsi
kápolnának, sem irodalmunkban müértö leírását, sem naponta enyésző festményeiknek meg
felelő rajzát nem bírjuk. A kápolna belső kinézésének müértöleg ki nem elégítő rajzát Ranolder Elisabeth czímü munkájában találjuk.
') Máthes, Vet. Arc. Strigon. monum. descript. 20—21 és 33, 35—36.
,
3)
Fölfödözve Lugossy, leírva Henszlmann által (Magy. Akad. Értesítő VII. 32.). Újab
ban leírta Szilágyi István (Magy. Akad. Értesítő 1850. CCLII. Midőn az Akadémia a képek
kiadását is, és bővebb tárgyalását kilátásba helyezte). A tárgy felett kimondott, részben ellen
kező vélemények megfontolása után alig lehet már kételkedni, hogy e képek legfőlebb a XIV.
századból, de részben valószinüleg még későbbi időből valók. Az egyház-épület, a mennyire
a mai mütárgyalásnak meg nem felelő leírásából kivehető, részben a késő román, részben a
gót korszakból valónak mutatkozik. A képek az utóbbi falain léteznek. Ezen mükorszakok
idejét hazánkra nézve jelenleg meglehetős biztosággal képesek vagyunk meghatározni. Az
utóbbi a XIV.—XV. századba esik. Csak össze kell hasonlítnunk ezen képekkel a veszprémi
és deáki XII. —XIII. századi falfestményeink jellemét, s azonnal meggyőződhetünk róla, hogy
nem tartozhatnak ugyanazon mükorba.
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riek >). Részben kora- és részben szinte késő gót időszakiak a csallóközi várkonyi és püspöki *2), valamint a pozsonyi káptalani egyházban előjövő töredék nyo
mok 3). Még későbbiek a beczkói várkápolnának, részben úgy látszik már renais
sance modorú falfestvény-maradványai 4). Kevésbbé foghatók ide a kassai késő
gót korszaki nem fal- de fatábla-festvények 5).
A többiről, a mi még megvolna, annyi bizonyost sem tudunk, mint a men
nyi keveset az előbb említettek legnagyobb részéről. Többnyire csak említésből fi),
hírből, mondva-hallásból áll. Műértő soha sem látta vagy csak nem szólt tüzete
sen felölök ; s alig látott más valaki is többet belőlök, mint talán a meszelésen át
ütő színfoltokat, vagy, a hol a mészkéreg lehámlott, egyes színes darabot addig,
míg hamar újra be nem meszeltetett.
Mind annak daczára állhat s áll is, hogy az egész román és gót korszakon
át alig épült hazánkban is jelentékenyebb egyház, mely falfestészettel ne lett vol
na díszítve. Annál inkább, mert akkor a minden tekintet nélküli mai vakolás és
meszelés nem uralkodott még korlátlanúl. Legalább az épületnek faltagozása, az
az a kiállóbb részek, polychrom modorban vagyis többszínű vonalozással befes
tettek. De legtetemesebb része ezen festvényeknek elenyészett már az építészeti
emlékkel együtt, más jó részök pedig még a mészkéreg alatti fölfödözésre és vizs
gálatra vár.
Egy szóval tehát egész román korszaki műkörünk idejéből, azaz a XI. század
tól a XIII. század végéig, csak két falfestészeti emlék maradványnyal bírunk. Az
első a láttuk veszprémi, a második pedig íme ezen itt bemutatott deákmonostori
maradvány. Hogy más szerencsésebb hazákban sem maradt ebből sokkal több,
láttuk az előbbi vázlatból. Világosabban megérthetjük pedig, ha tudjuk, hogy példáúl az osztrák birodalomnak valamennyi körülöttünk fekvő tartományaiban, ki
véve természetesen Olaszországot s a befolyása alatt létezett tengerparti és déli
‘) Révész által felfedezve és Lugossy által leírva (a Magy. Akad. Értés. VIII. 43.). A
mennyire a rövid értesítésből s a templom építészetének ismertetéséből is (csúcsív gót abla
kok) kivehető, kétségtelenül szinte a gót ízlés későbbi korába tartoznak.
2) Ipolyi, Magy. Műemlékek I. 156, 128, 104.
3) A torony-alatti egyes hajlékokban látni még a be nem meszelt ívgerinczezet eredeti
polychrom sárga és zöld stb. vonalos befestését.
4) Lásd az Akad. Értesítő VII. 39. saját vizsgálatom nyomán az ottani felemlítés
ellenében.
D) Henszlmann : Magyarorsz. Sz. Erzsébet kassai temploma főoltár-képei. Magyar Szépi
rodalmi Szemle 1847. 1. s köv. szám.
*’) így említi Eitelberger (Mittelalt. Kunstdenkmale I. 94.), hogy a zsámbéki egyházrom
déli faloldalán is festmények nyomai észrevehetők, de egész tudósítása e felől csak is ennyi
ből áll : An der südlichen Wand sind geringe Spuren von Wandgemálden vorhanden. Bővebb
s tüzetesebb leirásai (mint : Szabó Károlytól, Magyarföld és népei IV. 9. lap) ezt sem említik,
vagy csak ismétlik (mint : Mittljeil. II. 107. mondja : auch Spuren von Frescomalereien sincl
allenthalben zu entdecken). Valószínű hogy a födél s boltozat nélküli romon vajmi kevés ma
radhatott meg, máskép ez is a XIII. századba tartoznék. Lásd szinte Fuxhoffernél (Monast. I.
134.) a régi szilisi apátsági egyházrom képeiről sat.
13 *
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tartományokat, mindössze szinte csak négy vagy öt, többé-kevésbbé határozott s
ép maradványt találunk ezen egész korszakból ‘).
Ezen áttekintet által tájékozva volnánk már műemlék-maradványunknak
minden csekélysége mellett is azon fontossága iránt, melylyel a műtörténetre néz
ve általában, s különösen azután a hazai műtörténet tekintetéből bír. Mert úgy
vélekedem, hogy az ily műemlék teljes jelentékenysége csak úgy ismerhető fel,
ha műtörténeti álláspontját is ismerjük, s azon viszonyt tekintjük, melyben a többi
hasonló emlékekhez áll. Egyike ez egyszersmind azon alkalmaknak, melyek ha
zai műtörténetünket mintegy példában felvilágosítják, és töredékeinek az összes
műtörténethezi viszonylását kimutatják. Ezen alapnézétek kimentendik, hogy emlé
künket minden irányban, talán látszólagos érdemén felül is, kimerítőbben tárgyalom.
Lássuk már, tárgyalásába ereszkedve, legelöl falfestményünk helyét és
tárgyát.
Sajátságos mindjárt helyezetére nézve, hogy épen az alsó egyház boltozata
felett levo padlásoni falazaton találjuk fentartva. Ámbár máskép igen természe
tesnek fog tetszeni, ha tudjuk, hogy az alsó templom folytonos használatban lé
vén, falai számtalanszor bemeszeltettek ; míg ezen fölső építmény már századok
óta felhagyva használatidnál állott, s az által a felesleges újítást is kikerülte. A
rombolást egyébként ez sem kerülte el. A falvakolat sok helyütt leesett vagy leüttetett ; mint ez nem lehet máskép oly helyen, mely a nyitott ablakokon és fö
délen át a kedvezőtlen időjárásnak, eső- és nedvességnek ki van téve,' s a hol a
hányszor újonan födetett az egyház, mindannyiszor sérülést szenvedtek a nyílt
falak. Nem csoda hogy keveset, nagyobbára csak az alapszíneket tartották meg;
s ezek is leginkább csak egyes mélyedésekben, az apsisban és fülkékben láthatók.
De lehet, hogy csupán csak ezen részek voltak kifestve.
Ha most a padlásszerű kinézésű sötét helyre fellépünk, kivált midőn a nap
sugarak nyugatfelől az egyház homlokzatának ablakán behatnak, azonnal sze
münkbe tűnnek a főoltárhajlék barnás középfalán az élénkebb színek. És ha kö
zelebb lépünk, egy emberi alak éles körvonalai is mindinkább kifejlődnek. Ezen
alak az oltár-hajléknak három, már is jelvényiesen alakított ablaka (1. alább) kö
zépsője s a baloldali közt (heraldikailag véve az oldalt) mintegy ülő, trónoló fönségtí helyezetben mutatkozik. Az ide mellékelt s a hely színén a legnagyobb pon') Ezek volnának a fenebb említett salzburgi, gurki, siedingi, mödlingi, részben szinte
csak töredékes, részben a korra nézve nem teljes biztosággal meghatározható falfestmények,
a mennyire némelyek egyes részei már is a gót korba tartoznak (L. Jahrbuch II. 18. Mittelalt.
Kunstdenkmale II. 163. Mittheil. I. 22. 229. III. 221. 263.). Említtetnek ugyan itt is még
ezeken kivül egyes nyomok, de felölök vagy még kevesebbet tudni mint az előbbiekről, vagy
még annyira sem állapodott meg irányokban a mííértők véleménye, mint amazok iránt. Egyéb
ként ezek is egytől-egyig mind legújabb fölfödözések, mióta kün a müvizsgálatot nagyobb
buzgósággal űzik. Es bizonyára nálunk sem fognak biányzani a sűrűbb nyomok, a mint kere
sésökre kiindúlunk. Hogy eddig mit sem találtunk, oka nagyobbára az, hogy nem kerestünk.
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tossággal készült ábrák, az V. és VI. Táblán, mutatják a festvénymaradványok hely
zetét, s nagyobb mértékben külön a képet. A teljes alkatú méltóságos alak testét
hosszú, most vörhenyes, egykor talán bíborszínű, köntös födi. Itt-ott a hamuszí
nű, eredetileg talán kékes részletek, s a sűrűbb ránczokat gyaníttató szélesebb
alakítás arra mutatnak, hogy az előbb említett vörös öltöny felett balfelől a hón
alj alá fogott, vagyis a kéz alatt lefelé kék fölső ruha, köpönyeg vagy palást folyt
le. Ennek színéhez hasonló színtöredékek vehetők észre a bal váll fölött is. Lehet,
hogy szinte ezen köpöny- vagy lepelnek lebegő szélkéi vagy uszályai (flatternden
Gewandecken, mint a német jelmeztani nyelv mondaná). Az arcz, melynek voná
sai már jól ki nem vehetök, csupán erős testszín körrajza lévén látható, kevéssé
túl-hosszúdad alakkal bír, a mi a fölső résznek egyébként arányos alakításánál
fogva nyilván arra mutat, hogy alsó részét mérsékelt nagyságú s kevéssé hegybe
futó szakáll fedte ; de színét vesztve, most csak a vörhönyös alapszín látszik. A
fot a fénykör megfeleloleg élénk sárgára színezve fogja körűi. Jobb karját a fő
iráayában magasan felemelve tartja, úgy hogy a bíboröltönynek széles ujjai egész
a könyökhajlásig visszaesnek. A kéz három első ujja mintegy esküre vagy inkább
áldásra van kinyújtva, míg a két végső tenyerére lehajlik. Az alak mögött, mint
az oldalain kinyúló vonal s erősebb színezés mutatja, a kartám nélküli ülőhely, a
pad vagy trón vehető' észre, melyen mintegy felséges alakban trónon képezve
székel.
Az egész alakot monorú, tojásdad nagyobb dicskör, az úgy nevezett aureo
la, mandorla, (1. alább) veszi körül, szélein hármas pásztával tagozva, melynek két
szélső vonala élénk sárgára, a közepe vörösre van színezve. A mandorla középső
legtágabb domborodása felé, mindkét felöl, az erősen kajácsos román idomú ab
lakok bélletei vágnak be a körbe, melynek eredetileg kétségtelenül szinte be vol
tak festve. A festönek nyilván szűk volt itt a hely alakja fönségének kifejtésére.
A középsó' ablak másik felén, s a jobb oldali ablak közt levó' téren, az előb
bihez egészen hasonló monorú dicskör vagy mandorla alakítást látunk. Jele, hogy
ebben is az előbbihez hasonló arányú alak volt festve. De e festvény színei telje
sen elenyésztek, és csupán a többi falnál világosabb udvara mutatja most helyét.
Sehol az egész fal alapszínezetén nem vehető egyebütt észre, még egy más har
madik vagy negyedik személyre szánt hasonló tér.
A kép jelentésén alig lehet kételkednünk.
Nyilván a fenségében és dicsőségében uralkodó, trónoló, áldó Istenséget : az
Atya- vagy Fiúistent állítja élőnkbe. E két isteni személy előállításában az egész
román műkorszak nem igen ismer nagy különbséget.
Az ókeresztény művészet ugyanis még épen nem mert az Atyaisten szemé
lyes külön alakításához fogni. Mikép is állítsa elő, hogy a pogány bálványzó té
vedéssel némi hasonlatba ne essék ? Mint többnyire, úgy itt is eleinte csak jelvé
nyekkel kellett beérnie. Egy áldó, olykor felhők közöl kinyúló kéznek jelvénye
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által, melyet olykor fénykör vesz körűi, igyekezett mindenhatóságát, gondviselé
sét, jóságát s áldását ábrázolni l*). így találjuk a legrégibb emlékeken a katakom
bákban, az ókeresztény sarkophagokon '), s ehhez képest még a román korban
is előállíva; mint például nálunk is a veszprémi Gisela-kápolnában, a fehő-bári régi
kelyhen s egyebütt 3). Ezen képletnek mind bővebb kifejtését, — példáéi hogy már is
két kar terjeszkedik ki a felhőkből az alatta álló személynek áldására 4) sat.— csak
a IX. században követi az Atyaistennek is teljes emberi- és férfi alakban való előállí
tása 56). Ezen előállítás azonban, mint mondók, még az egész román műkoron át, majd
teljesen hasonló a Fiúistennek eleinte ifjút, később férfit ábrozoló alakjához fi). Az
Atyaistennek azon mai, éltes, élemedett, öreg férfiút vagyis atyát ábrázoló képe,
csak későn fejlődött ki jelenlegi alakjában typikus érvényűvé 7).
Hogy képünkön az áldásra emelt kéz az Istenségnek kitűnő jelvényéül te
kinthető, látjuk már abból is, hogy, mint mondók, a legrégibb korban az Atyaisten
ábrázolásául és jelentéséül nagyobb ára egyedül épen csak az áldó kéz szolgált,
így áldva jelenik meg az Atya- és Fiúisten mindannyiszor különösen, valahány
szor mennyei fenségükben és dicsőségükben uralkodva, trónolva állítttatnak
elő 8). Valamint falfestményünkön, hasonlóan találjuk a középkor valamennyi e
nemű képein és domborművein 9). Megfigyelendő az áldás modora is, mely itt, a
latin egyháznak a görögtől eltérő szertartása szerint, az első felemelt három uj
jal képeztetik. Fontos ez annyiból is, mert ily mellékvonásokban is észrevehet
') Lásd: Didron, Iconographie Chrétien, histoire de Dieu 56. Raul Rochette, Discours
sur 1’ origine, le développement et le caractère des types imitatifs qui const. 1’ art du chris
tianisme. 7. lap. Grüneisen : Bildl. Darstellungen der Gottheit 92. Menzel : Christi. Symbolik
I. 368. A kéz jelentését már Beda de Schematibus et tropis, lásd : Manus Dm (kiadásom. Basileae 1536. 112. lap) magyarázza.
*) Arringhi: Roma subterranea I. 305. 309. sat. Bottari : sculture e pitture sacr. I. 147.
151. sat. Buonarotti : Vetiá antichi 5.
3) Jahrbuch I. 114. Magyar Műemlékek I. 114.
4) Arringhi Roma subt. s Bottari előbb idézett munkáikon át.
5) Azt is ritkább példákban nagyobbára csupán a codexek miniatűrjein. Lásd erre
összeszedve az adatokat : David, Discours historiques sur la peinture.
6) Nyilván az írás szavai szerint: qui videt me, videt eum (Patrem) qui misit me. Joan.
12. 45. Ego et Pater unum sumus. Pater in me est et ego in Patre. Joan. 10, 30 és 36. Qui
est imago Dei invisibilis. Paul. Col. 1. 15. Figura substantiae eius. Paul. Hebr. 1. 3.
7) Crosnier: Iconographie Chrétienne, études des sculptures, peintures etc. qu’on ren
contre sur les Monuments religieux du moyen âge, 81—84 lap. Menzel : Symbolik I. 368.
8) Didron: Iconographie 111.
’) így látjuk már a legrégibb képeken, mint a Sophia-egyház musív müvein. (L. pél
dául: Salzenbei'g, Altchristl.Baudenkmale v. Constantinopel, Krisztus trónoló alakjának képét az
előcsarnokból). Hasonlóan a novgorodi és eggstersteini legrégibb nevezetes dombormüveken.
(Adelung : Die korszunschen Thüren in Novgorod. 5. és Otte : Handb. d. christl. Kunstarhaeol.
293). Hazánk X II—XIII. századi emlékein feles számú példákat találunk : a jáki portálén és
egyliázhomlokzaton kétszer is áldó helyezetben látjuk Krisztus alakját (Jahrbuch 1.3. Tábla).
Trónolva és áldva sz. István palástján (Szerelmey : Magy. hajdan 22.). Hasonlóan előjő szá
mos ezen kori pecsétnyomó véseteinken, mint a pozsonyi, csazmai, kövi, titeli, kapornaki kápt.
s apáts. pecsétéin (M. Történelmi Tár II. 15. 38. 49. 54. 76. sz. ábrák.).
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jük a keleti vagy nyugati befolyást műemlékeinken, és e szerint gyaníthatunk
azon előképekre, melyek után készültek ‘).
Az Istenséget hirdeti a fej körül látható fénykor (nimbus) is. Ezen nimbus
alakja itt még a rendesen képezett teljes kör, mely sajátlagi eredeti formája a
V I—X. századon át, midőn már általános alkalmazásba jött. Eleinte ugyan nagyobbára csak egyszerű vonal jeleli a kört (úgy nevezett diaphan),de már a XI.
század óta udvara is sárgára színezve teljesen betöltetik. A XIV. század óta és
részben már előbb is, a szabályos kör mellett mindenféle más rendkívüli alakot
is felvesz : majd hosszas kört (oval), máj d a fej felett fekvő tányér-formát és ter
mészetes sugarakat, sőt kagyló-alakot és háromszöget is képez (ez utóbbi esetben
jelvényiesen rendesen csak a sz. Háromságra vonatkozva). De a közönséges
rendszeres alakítás még a XII. és XIII. századon át a képünkön láthatóhoz
hasonló *2).
A fénykör későbben és már a román korban általában megilleti ugyan a
szenteket is és az angyalokat, mint a mennyei dicsőség részeseit 3) ; míg az iste
ni személyek azután az úgynevezett keresztes fénykort (Kreuznimbus, crucifère)
viselik 4). A fénykörbe t. i. a kereszt alakja úgy képeztetik, hogy a fej felett és
két oldala felől a kereszt három gerendája látható, míg a negyedik a fej mögé jut.
A három látható rész e szerint ismét a sz. Háromság jelvényes jelentésére vonat
koznék. Képünkön a fénykörben a kereszt nyomát már ki nem lehet vennünk.
Valószinüleg csupán sötétebb árnyalatú sárga festékkel lévén a világosabb alap
') A felemelt három első ujj a sz. Háromságnak, a lehajtott két végső ujj a Megváltó
isteni s emberi természetének jelentésére magyaráztatik (Durand: Rationale div. offic. V. 2.
n. 12). Ellenben a görög egyházban az áldást adó kéznek csupán mutató-ujja nyújtatik ki • a
közép-ujj kevéssé meghajol, a két utolsó (a gyűrű- és kis-ujj a tenyérre hajlik, a hüvelyk pe
dig keresztben rájok fekszik. Magyarázata abban áll, hogy az ujjak alakja e szerint a IC. és
XC. (Jésus Christus) betűket képezi, s a Megváltó nevét példázza. Mások a görög egyház el
térő áldásmodorát a két egyház között a szent Lélek származására nézve létező hittani kü
lönbségtől magyarázzák. (Lásd : Menzel, Symbolik H. 363. Didron : Iconographie 415. Crosnier : Iconographie 85. S az ellenkező nézetre : Schnaase, Kunstgesch. d. Mittelalt. I. 519.).
Mindenesetre igen nevezetes megkülönböztető jelül szolgál, mint fenebb mondók, az egyházmüvészetbeni byzanczi és latin befolyásnak kiismerésére. Érdekes például e tekintetben vizs
gálnunk a sz. ístván-féle casulát, mely nyilván byzanczi minta után készülvén, észrevehetjük
rajta, mint igyekszik művésze nem csak a latin feliratoknak, de az áldást adó kezeknek is a
latin egyház szertartása szerint alakításában az utóbbinak határozó befolyását előtüntetni.
2) Lásd a nimbusról általában: Didron, Iconographie 101. Menzel, Symbolik II. 158.
Otte, Handb. d. christl. Kunstarhaeol. 313. Kimerítőbb összeállítását találjuk Crosnier-nél : Ico
nographie 65. Le nimbe signe caractéristique en iconographie, variété, chronologie sat. de
nimbe.
3) Durandus : Ration, div. officii. I. 3. n. 20. A görög egyházban alkalmazása még to
vább is kiterjesztetett az ótestamentomi személyekre^ sőt rendesen a természet-feletti lények
re is, mint a sátánra, sárkányra sat. de azon különbséggel, hogy az ördög nimbusa fekete.
Didron : Manuel d’iconographie chrét. grecque et latin. 252.
') Elég legyen csak hazai példáinkra a fenebb idézett jáki dombormüvekre, sz. István
palástjára, s pecsétnyomó-véseteinken látható X I— XIII. századi ábráinkra útalni.
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ra festve, vagy csak körvonalozva, hasonlóan elenyészett, mint általában a kép
nek egyéb finomabb vonalai és részletei eltűntek.
A kisebb fénykor, a sajátlagi nimbus azonban csak a fot sugározza körűi;
ellenben a nagyobb dicskor vagy dicsfény, az aureola, már az egész alakot kö
rülfogja. S íme festvényíinkön ezt is ott találjuk ; mert ezen dicskört jelenti azon
tojásdad, monorú, ellypticus vonalzat, mely a képet köríti. A dicsfénv ezen kö
zépkori idomításának s alakjának közönséges neve az egyházmű-archaeoloi?iák
ban mandorla (mandola alakjánál fogva), vesica piscis (halhólyag) vagy húsvéti
tojás (Osterei), mind az említett tárgyakhoz való hasonlatánál, mind pedig és kü
lönösen jelvényes mysticus magyarázatainál fogva. E szerint a Megváltónak a
Sz. Szűztől, mint a héjából kiváló mandolának, szűz születését '), vagy a hal és
tojás alakkal nevét és föltámadása dicsőségét jelentené *2). A mandorla azért ren
desen csak a három isteni személyt s ezek mellett még csak a Boldogságos
Szüzet illeti 3) ; míg a nimbus, mint láttuk, a szenteknek is sajátja.
Falfestvényünk ezen részletei tehát egytől egyig jól megfelelnének az Atyaisten XIII. századi előállításának. De épen úgy alkalmazhatók a Megváltóra is.
A katakombái ókeresztény előállítás, mely eleinte csak jelvényekben 45),
utóbb eszményies szépségű ifjúnak határozatlan alakjában ábrázolta az üdvözí
tőt s), határozottabb alakításnak már korán adott helyt. A krisztusfő typikus
ábrái a keleti és nyugati egyházbau egyiránt már a VI. század óta teljesen ki
fejlődtek, s az egész középkoron át, ritka kivétellel, ugyanazon hagyományos,
schematicus modorban képezve megtartattak. Mint deli férfi, magasztos, fenséges
') Lásd : Konrad v. Würzburg, Goldene Schmiede 432.
2) A halnak ismeretes ¿%dvg görög neve által Jésus Christus, vagy Irjaovg Xoiarog Qtov
' Tóg XmzrjQ neve és czíme volt első betűiben kifejezve. (L. Münter, Sinnbilder u. Kunstvorstellungen dér alten Christen I. 51.). A hal e szerint már általában régi keresztény symbolumúl
használtatik folyvást a katakombákban (L. Arringhi, Boldetti f. i. munkáin át számtalanszor).
A feltámadásra czéloz Krisztus Urunk saját szavai szerint a Jónást elnyelő hal ábrázolása. De
más értelmezései is közelállottak : a halász Apostoloknak ember halászata ; a keresztényeknek,
mint a halaknak, a keresztvízben újonszületése (L. Tertullian. edit. Migne III. 1140. és \ in
cent. Bellovac. Specul. hist. 30, 78.). Még tovább értelmezik egyes sz. Atyák, mint sz. Ágoston
(De Civitate Dei, Lib. 18. C. 23.) midőn mondja: Ictis, in quo nomine mystice intelligitur
Christus, eo quod in huius mortalitatis abysso, velut in aquarum profunditate, vivus idest sine
peccato esse potuerit. Lásd a húsvéti tojás értelmezésére nézve szinte: Otte, Archaeolog. Wörterbuch 87. és Menzel, Symbolik II. 179.
3) Crosnier : Iconographie 65. Didron : Annak Archéol. I. 6. 12. E jelvényes nézet
nem minden befolyása nélkül alakúinak a közép korban egyházi pecséteink is a mandorla
alakban. Lásd erre egyházi pecséteink kiadásait Práy, Péterfi, Batthiány és Jerney illető publicatióikban. Hasonlóan vélekedik Lepsius : Sphragist. Aphorismen, és Sava : Mittelalt. Siegel.
stb. miről más alkalommal.
4) Ily e n e k : a K risztus név ism eretes monogrammja, a hal, bárány alak sat. m int ezek a
k atakom bákban elöjőnek, L á sd : A rringhi, Roma subterranea, sB uonarotti : V etri antichi m un
káikon át szám talan példákban.
5) K u g le r: Von den áltesten K unstbildungen dér Christen 5, 9. Mint ifjú pásztor Arringhinál (Roma subter. I. 327.) K ugler : K unstgesch. 1 . 252. Didron : Iconographie 246.
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arczkifejezéssel, hosszas ábrázattal, rövid, elül szétválasztott szak állal, lefüggő
hajfürtökkel ábrázoltatott. Öltözéke közönségesen alsó hosszú bíbor köntös s fölső
kék színű palást '). A musív- vagy rakművekbeni alakítás nagyobbszerű mérve,
sőt merevensége is nevelte még némileg a képnek feszesen komoly fenségét és
megható méltóságát ; mit a véső s ecset azután egyiránt utánozni igyekezett *2).
De a kettős isteni s emberi természethez képest, mely az iidvezítőben egye
sült, s e szerint, annak diadalmaskodó vagy szenvedő megváltói alakjánál fogva,
kettős irányban képződik különösen ábrázolása is : az úgynevezett Salvator és
Vespera képekben. Az előbbi a dicsőségest, a második a szenvedőt állítja elő 3) ;
hogy ne említsük más helyezetekben való kevésbbé önálló alakításait, példáúl:
mint kisdednek, pásztornak, vándornak ábrázolását sat. 4), melyek itt minket ke
vésbbé is érdekelnek. Tárgyunkat tartva csupán szem előtt, itt a szenvedő Jézus
képeitől is eltekinthetünk. — A fenségében és dicsőségében trónoló, kezét áldásra
emelő krisztus-kép mindig a diadalmaskodó, az uralkodó Megváltót ábrázolja,
a salvatori alakot állítja elő. Gyakran könyvvel is kezében mint tanítót, doctort,
az Atyának bölcsességét (Sapientia Patris), máskor a sárkányt tapodva, mint a
győzelmest, vagy felhőkön és szivárványon ülve, mint a végső napon másod eljö
vetelekor látható leend, mint az élők és holtak bíráját 5).
S íme amolyan képünk is. A liosszúdad arcz, a rövid szakái, a thrónon ülő
helyezet, az áldásra emelt kéz, a fény- és dicskor, sőt még az öltöny alakja is és
színe: az alsó hosszú vörös tunica, a fölső bő kék palást, mind megfelel az Üdvö
zítő ábrázolásának, valamint ez hagyományosan az egész ókeresztény és román
műkorban dívott.
De ha ezen vonások ugyanazon korszakon át, mint láttuk, az Atyaisten alak
jának is tökéletesen megfelelnek, ki a Fiúistenhez az írás szerint mindenben ha
sonlónak képeztetett; kérdés, mikép határozhatjuk meg, kit jelentsen képünk a kettő
közöl ?
') Crosnier, Iconographie chrétienne 87. Kiigler, Gesch. dér Maierei I. 14- Otte, Handb.
298. Menzel, Symbolik I. 176.
2) Kugler, Gesch. dér Maierei I. 17. és Kunstgesch. I. 253. Menzel i. h. I. 177.
J) Az úgynevezett Salvator- képek typusa az ismeretes Abgarus-féle arczkép volna,
míg a szenvedő Vespera-képeknek a Veronica-kendő ábrázata szolgálna alapúi s előképül.
Lásd: Didron, Manuel 163., és Menzel, Symbolik I. 177. Ezen közönségesebbtől eltérő vé
leményeket lásd : Raoul-Rochette, Sur l’origine etc. des types imitatifs du Christianisme 18.
lap, és Piper kevésbbé ide tartozó irányú munkájában : Mythol. u. Symbolik d. Christi.
Kunst. I. 94. s köv. 1.
4) Crosnier i. h. 8. Menzel i. h. 183.
5) Crosnier i. h. 90, 101. Hasonló előállításokra hazánk románkori müvein útalok is
mét a jáki egyház homlokzatának és portáléjának szobrain ; mindkettőn a Megváltó könyvet
tart kezében. Sz. István palástján sárkányt tapodva látjuk. Pecsétnyomó-véseteinken a XJII,
XIV. században így könyvvel a felhőkben lebegve a pozsonyi, csazmai kövi pecséteken, könyv
vel thrónolva a kapornakin és titelin ; nevezetesen az utóbbin nyilván mint az Atyának bölcsesége, vonatkozva egyenesen a prépostság S. Sapientia czímére.
À deákra, r. basilika.

14

106

IPOLYI ARNOLD.

És valóban ezt nem egy könnyű az egész középkor hasonló képein felismer
nünk. Ilyenkor olykor az attribútumok, máskor a mellék-körülmények és rende
sen a helyezet határoznak. A ritkább esetben előjövő jelvények, attribútumok itt
is hiányzanak, vagy eltűntek. A könyv, a kereszt, a földteke, a jogar, a láb alatt fekvő
sárkány, mint az Istenség egy vagy más személyének úgy is nagyobbára csak későb
ben mutatkozó jelvényei, képünkön sehol sem vehetők észre. Tekintsük tehát a
mellék körülményeket s a helyzetet. S ezek csakugyan meglepőleg határozók.
Láttuk, hogy az oltárhajlék falán, a középső és jobb oldali ablak között levő
téren egy épen oly mandorla vagy dicskör alakjának körvonalai világosan kive
hetők, mint a minőt azzal egy arányban képünk mutat. Ez nyilván feltételezi,
hogy bal felől is hasonló alakú kép volt a második mandorlába befestve, hol most
még a világosabb színezet helyét mutatja.
De ezen dicskör, a mandorla, az aureola, mint mondottak, e korban rende
sen csak az isteni személyeket s legfelebb a Boldogságos Szüzet illette. Lett volna
tehát jobb felől a Fiúisten s bal felől talán a Boldogságos Szűz ? Ilyesmi azonban
szokatlanabb előállítás volna, különösen képünk korában ‘). A Megváltó anyjával
rendesen bizonyos viszonybau állíttatik elő, mint kisded Jézus karján, ölében ülve.
Vele együtt, egymás mellett thrónolva rendkivűli eset volna.
Ellenben az Atyának jobbján ülő Fiúisten már is a legrendesebb, leggyako
ribb ábrázolás. Az itt bal oldalra (heraldikailag véve) festett, megmaradt képtöre
dékünk tehát épen az Atyaistent jelentené, míg a hiányzó, elenyészett baloldali,
melynek csak dicsköre, mandorlája maradt meg, a Fiúistent állította volna elő
Atyjának jobbján ülve. De ez a Szent Háromság közönséges ábrázolása volna?!
És valósággal képünk is az lesz. Erre mutat már a helyezet is. Hallottuk, és ha
festvényünkre tekintünk, láthatjuk is (V. Tábla), hogy ezen képek az oltárhajlék
három ablaka közt vannak elrendezve, daczára annak, hogy e tér épen nem volt
kedvező, mert a kajácsos ablak-béllet mindenütt bevág a mandorlába. Hogy ha a
festő valamivel felebb alkalmazza képeit a még eléggé térés falon, úgy sérthetet
lenül fejthette volna ki azok dicskörét. Csak hogy neki épen erre a három ablak
közt levő térre volt szüksége. Miért? Azért, mert festvénye jelentését már ezen
hármas ablak alakítás is magyarázta. E két tárgy tehát: a festvény képei s a há
rom ablak az oltár felett, viszonyos vonatkozásban voltak ugyanazon czélra,t. i.a
Sz. Háromságnak előállítására.
Az egyházi archaeologiákban elfogadott, számtalan példákkal igazolt véle
mény, hogy a román egyházak rendes alakításánál az oltárhajlékban többnyire
előjövő azon három ablak , mely mintegy az oltár fölé van helyezve ,
mindenkor a Sz. Háromságnak jelentésére vonatkozik 2). A főoltár fölötti hely*)
‘) L. Raoul-Rochette : Sur Torig, des types du Christian. 32.
*) Nevezetesen mondja Crosnier Iconographie 74 : Il convenait, que le tabernacle que
Dieu s’ était choisi pour habiter au milieu des hommes semblât continuellement retentir, même
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épen úgy megillette a Sz. Háromság képét, mint a főoltárt a vallás legmagasztosabb legszentebb képe. így találjuk oltárunk felett is mint rendesen a román egy
házakban, a Sz. Háromságot már a három ablak által is jelentve. Ezen egy tárgy
ra, t. i. a Sz. Háromságra, való kettős viszonyos vonatkozás: a jelvényben, melyet
már úgy szólván az egyház-alakítás kifejez, s a jelvény melletti Æep&en sajátszerüen
magyarázza s hogy úgy mondjam okadatolja egymás
A jelvies (symbolikus) ábrázolás ugyanis, hogy úgy mondjuk, általánosabb és
szembetűnőbb is lehet kül-alakjára nézve, de nyilván határozatlanabb is. Ilyennek
mondhatjuk íme a Sz. Háromság jelentésére nézve azt, midőn már a ro
mán basilikai egyház-épület alakításában eszméje mintegy példáztatik s visszatük
röződik: a három hajó, három apsis s minden apsis- vagy oltárhajlékban az oltár
felett levő három egymás-melletti ablak által. Ezen jelvies ábrázolás volna tehát
az általánosabb, a szembetűnőbb, de a tárgyban rejlő titkos értelemnél fogva in
kább csak lappangó, kevésbbé nyílt s határozott kifejezésű. Közbe lép azért ké
sőbb, az ünnepélyesebb, az ékesebb alakításnál, mint közvetítő és értelmező, a
jelvényies három ablak közé, a fő helyre alkalmazott kép, festvény. De megmarad
mellette még a jelvéuyes három ablak is nem csak az alakításbani hagyományos
szokásnál fogva, hanem azért is, mert a festvény sem fejezte még ki tökéletesen,
határozottan egyenesítve a Sz. Háromságnak külön személyeit. A képnek kétes,
egyhamar talán fel nem ismerhető jelentésén tehát ismét a hármas ablak-jelvény
segített, mintegy már messziről s élénkebben szembetünőleg figyelmeztetve, mit
kellessék a képben keresni, mi legyen annak jelentése.
Mert tekintsük csak a Sz. Háromságnak régibb alakításait, — miután ezt, a
Sz. Háromságot ábrázoló képünknek vizsgálata úgy is megkívánja, — láthatjuk
daus les moments d’un mystérieux silence, du divin trisagion que les Séraphins répètent sans
cesse devant le trône éternel (Sanctus etc.). Chaque église eut ses trois absides ; plus tard ces
absides eurent chacune leur autel, et chaque autel fut éclairé par trois fenêtres. L’ époque de
transition a pu quelquefois augmenter le nombre des chapelles absidales ; mais le nombre trinitaire des fenêtres a toujours été considéré, comme sacré, et les rares exceptions qu’on pour
rait rencontrer, devraient être regardées, pendant la période romano-bysantine, comme nécessi
tées par quelques circonstances impérieuses. Il nous serait facile de citer grand nombre de
monuments à 1’ appui de ce principe. Les architectes de 1’ école de Cluny reproduisirent les
trois fenêtres symboliques dans toutes nos églises de Bougogne. Itt azután névleg idéz szá
mos példát Francziaországból. E helyett lássuk sajátainkat. A ják ih áro m hajós egyház há
rom apsisának mindegyikén három ablak van az oltár felett, hasonlóan a lébényi hasonló egy
ház fo apsisán, a pannonhalmi főoltár felett s altemplomában, valamint a tihanyin s ugyanúgy
itt a deáki feltemplomban. Hasonlóan előjö még az átmeneti ízlésben is, és csak a gót apsis
eltérő alakítása által enyészett el nem ugyan a három ablak, mert ez a közönséges háromoldalos szentély záródásnál itt is meg maradt, de háttérbe tolult annak jelvényes jelentése, mi
dőn a gót oltár alkotvány által eltakartatott ; míg a román oltár felett kitűnt, melynek nem
volt állványa, vagy ha volt, úgy csak oszlopos s a hátsó lat a három ablakkal el nem fedő
úgy nevezett ciborium lehetett ; (ciborium nem e szó ma értelmében veendő, de mint a ro
mán oltár-alkotmány, mely az oltár-asztal fölött oszlopokon emelkedő mennyezetből állott, s
erről függött le többnyire galamb-alakban a szentségíartó). Ennek oszlopai közt a hátsó fal
látható volt. Mit csak azért említek, hogy az oltárunk felet állott ezen falfestvények elrende
zése megérthetőbb legyen.
14*
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mindjárt, mily határozatlan volt kezdetleges ábrázolása. A IV. századig körülbe
lül, semmi nyoma összetes előállításának. Innét kezdve a X. századig az Atyaisten
közönségesen, mint már láttuk, csak a felhőből kinyúló áldó kéz képében, a szent
lélek pedig mint galamb voltak jelentve a Megváltó felett. A X. század már félén
ken kísértgeti a három alaknak szorosabb, egymás melletti csoportos ábrázo
lását. Tudjuk már, hogy ezen időben kezdődött az Atya- és Fiúistennek is egy
máshoz teljesen hasonló képzése, miután az előbbinek emberi alakban való addig
szokatlan ábrázolására, szinte a Fiúisten kifejtett alakja szolgált typusúl. így jőnek
már most többnyire elő egészen hasonlóan ábrázolva a Sz. Háromság előállításá
ban is. Csak a helyezet, jobb és bal oldal, fölső és alsó rész tette néha a jelvények
hiányában, mint láttuk, a különbséget. Mi több, olykor még a szentlélek is, nem a
szent írásnak megfelelőbb ismeretes galamb-alakban, de szinte egészen hasonlóan
az előbbi két isteni személyhez, csak hogy olykor kevéssé ifjabb arczczal ábrázol
tatok '). Tehát a Sz. Háromság mind a három személye is hasonló alakban ké
pezve előjött. Lehet hogy nem minden dogmaticai vonatkozás nélkül az írás sza
vaira: Tres unum sunt; lehet hogy még a csupán meg nem állapodott mügyakorlat miatt, mely sokáig küzdött a Sz. Háromság megfelelő ábrázolásának terhes
feladatával 2).
ily és hasonló kétes alakítások mellett, melyekben gyakran csakugyan nehéz
volt a Sz. Háromságra ismerni, igen jól felfogható azon igyekezet, hogy jelenté
sére más külső jelek is felhasználtattak. S ilyen, mint láttuk, a három ablak is,
mely közt festvényünk alkalmaztatott. A jobb-oldali ablak között tehát az, mit
festvényünk ábrázol, csak Atyaisten alakja lehet ; míg a bal oldal ablakközén lát
ható mandorla festvényében a Fiúisten képe volt. De hol állotta Szent Lélek képe ?
') Lásd: Didron, Iconogr. 446. Crosnier, Iconogr. 78. Menzel, Symbol. I 216.
2)
A szent Háromság egyéb, részben későbbi, részben rendkivííli ábrázolásainak tüze
tes tárgyalását, nem lévén szorosabb viszonyban tárgyunkkal, itt abban hagyhatjuk. Elég le
gyen csupán röviden felemlítnünk, hogy a régibb alakításokban ezen egység és teljes, hason
latosság alakítására, nem csak esetleg és szükségből de szándékosan is, törekedtek. így tör
tént azon kísérlet is : egy testben s alakban hármas arczczal vagy csak tagokkal ábrázolására.
Ezen előállítással az el]ene keletkezett resensus miatt ugyan fel kellett hagyni : mégis, hogy
mennyire foglalkoztatá az elméket a XII. század elején, lásd: Crosnier, Iconogr. 7. és különö
sen Sabatier, Notions sur 1’ iconographie sacrée en Russie. Pétersbourg, 1849 37. lap. Egyes
mü-emlékeket felhozva találunk Didronnál : Iconographie 575. és Annak Archéolog. 11.22.—
Hasonlóan már a XII. században vette kezdetét, de sajátlag csak a XV. és XVI. században
jött szokásba a szent Háromságnak azon máig dívó képe, mely függőlegesen egy vonalban
egymás felett állítja elő mind a három személyt : az atya ölében tartva a lefüggő kereszten a
Fiút, mely felett a sz. Lélek galamb-alakban (Didron, Iconogr. 520. Crosnier i. h. 74. Menzel,
Symbol. I. 216.). Későbbi alakítások, hol az Atyaisten mint vén, szakálas ősz férfi, királyi,
császári vagy pápai jelvényekkel s öltönyben képeztetett : hármas koronával, jogarral, föld
tekével sat. Mellette a Fiúisten szenvedése és szent sebe jeleivel, félig mez nélkül, kereszttel
karjában, vagy szinte a császárihoz képest királyi, a pápaihoz cardinalisi jelmezben. (Otte,
Handb. d. christl. Archaeoh 293—8.). E mellett egyébiránt az egész középkoron át még szá
mos jelvényekkel jelentetett, minők : az Y és Tau betűk, hármas lóhere-levél, háromszög,
sat. Lásd: Twinuing, Symbols. 37. Tábla.
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Alig lehetett nyilván másutt, mint a két alak közötti vagy feletti téren ; tehát mint
rendesen, kevéssé felebb a két isteni személy közt, mintegy az által is már a
Szent-Lélek származásáréi szóló hitágazatot (a Patre Filioque) kifejezve. Nyomát
ugyan fest vény iinkön most nem találjuk ; de mint a másik személy képe teljesen
elenyészett, és csak megmaradt dicsköre jeleli még helyét, épen úgy még könnyeb
ben elenyészhetett a nyilván gyöngédebb fejér színnel egyszerűn festett és kisebb
galamb-alak, mely lebegő, leszálló helyezetében az előbbiekhez hasonló dicskörrel
is alig bírt.
Feltehetjük egyébként azt is, mi az ily alakításnál s elrendezésnél igen való
színű, hogy épen talán a középső ablaknak, most szinte hiányzó üvegén, üveg
festvényben volt előállítva ; vagy hogy talán csak a színes üvegre faragványban
alkalmazva. Az utóbbi, mint tudjuk, régi és máig dívó szokás egyházainkban a
Sz. Lélelek ábrájának alkalmazására.

Falfestvény-maradványunknak tárgyát láttuk. Képünk eredeti kora, valamint
tárgyának jelentése ezen vizsgálat által úgy hiszem minden kétségen kivűl állhat :
hogy a Sz. Háromságnak XIII. századi ábrázolása. Lássuk most a festvény alaki
formai, és technikai részleteit, melyek műbecslésében korának s ízlésének meg
határozására nézve nem kevésbbé fontosak, mint érdekesek.
Már a festvény tárgyának vizsgálatából észrevettük, hogy az a román műkor
iconographiájának mindenben és pontosan megfelel, olyannyira, hogy csak ennek,
s alig más korábbi vagy későbbi műkornak lehet sajátja; mondhatjuk, hogy erre
utalnak a műnek alaki és technikai részletei is.
Első tekintetre félreismerbetetetlen művünkön azon iránynak teljes jelleme
mely az ókeresztyén művészetben egyszer megalapítva a román korszakban azután
teljesen kifejlett. Ezen irány a katakombái keresztyén művészet kezdetleges
symbolismusának elhagyásával, eszméinek személyes, realisálóbb alakításával,
már az ókeresztyén egyházi műízlésben azon törekvést láttatja, mint igyekszik
nem többé csupán a jelvényt, a symbolumot s az allegóriát, de magát a lényeget^
a személyt, a vallási mozzanatot és történetet vagy csak jelenetet, lehetőleg és
megközelítőleg legalább, valósága ábrázolásával előtüntetni. Mivel pedig az is
teninek, a szentnek, a vallásosnak valóságát különösen magasztos fenséges tulaj
donságában képzelé, innét a törekvés, a szent alakokat, de különösen az isteni
személyeket, a lehető legnagyobb fenséggel és méltósággal előállítni.
Ez kitűnő jellemvonása az ókeresztyén képzőművészetnek; mely leginkább a
mosaikban, mint a festőművészet akkori legelőbbkelő szakában, melyben még
legtöbb is maradt ránk, mutatkozik. Sajátszerűn a musív mű nem csak hogy
megfelelő mód volt ezen fenség előállítására — a mint hogy minden kor és eszme
műkiíejezésére a lég megfelelőbb műnemet keresi, — de ezen kifejezést még in
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kább nevelte. A nagyobb mérvű alakítás, a dermedtebb rajz, a mereven mozdu
latlanság és szigorú komolyság által némi természet-feletti, bámulásra ragadó s
tiszteletet parancsoló méltóságos fönséget, s megható kifejezést kölcsönzött a
képnek.
Ezen a fokon éri el a byzanczi művészet, a rakmű a mosaik ezen legnagyobb
mestere, virágzása legfőbb fokát. És mi több, ezen a fokon meg is állapodik. Az
addigi szerzeményből azontúl typusokat alkot, melyeknek schematikus határozott
és szabályos formái megtartása s utánzása képzi további egyházi festőmlivészetének gyakorlatát, a conventionalis alaknak modoros kivitele által.
A keleti egyház, melynek fejévé lesz Byzancz, ezen előképeket nem csak el
fogadván, de mintegy sanctionálván, modorosán utánozza és követi máig '). A
nyugati egyházmüvészet, legalább az első századokon át, nem menekedhetik hatá
rozott befolyásától. A fő typusok úgy is közös eredetűek voltak ; eleinte általában
elkerülhetetlenül szükséges is volt a járatlanabb előállításnak bizonyos határozott
előképekhez tartania magát, az önkény és zavar elkerülése végett; de a formai
változatosság, a technikai képzettség is még kevésbbé volt kifejlődve, hogysem
saját útat törve a modoros utánzástól szabadulhasson. Az egész román kor festé
szete tehát még félig-meddig a byzanczi irányt osztja, nem ugyan annyira szabály
ból, — mint ez sajátlag magában a byzanczi ízlésben az eset, — de inkább kép
telenségből újat, mást, jobbat és szebbet alkotni. Eszerint azután többé kevésbbé
korlátozott is a fogalmazásban, modoros a kivitelben, és csak annyira vesz
természetesebb, valóbb, szabadabb irányt, a mennyire itt-ott részben, de ritkábban
az antik formákat, gyakrabban de gyengébben a természetet utánozza. Fejlődését
tehát már csirájában bírja, mert nem köti le magát szabályból azon meghatározott
előképekhez, melyeket nem elvből, de szükségből követ.
Az egyházi műfestészet első korszaka állapotának s kifejlődésének itt vázolt
alapvonásai kimutatják képünk alaki jelentékenységét.
Félreismerhetetlen képünkön is, ismétlem, a román ízlés ezen jelleme. Észre
vehető rajta még általában az előképek szerinti szigorúbb alakítás, miben tehát a
román ízlés byzanczi elemeire figyelmeztet. Minden töredékes volta mellett is
meglátszik alakításából a feszes merev alkat, de mely az egyszerű előállításban is
nem minden méltóság sőt ünnepélyesség és fenség nélkülinek jelenkezik. Hasonló
ebben már nevezetesen a veszprémi román műkorbeli festményeinkhez 2).
') A szent képek szabályai ily typusok szerint a keleten már korán tankönyvekbe
foglaltattak az egyházi festők számára ; ezen tankönyveknek, az úgynevezett zographusoknak, már XI. századi példányait bírjuk, minők példáúl az athosi kolostor szerzetes festőinek
azóta máig szabályul szolgálnak. Kiadva egy ily Didron által: Manuel d’ iconographie chré
tienne grecque et latin. Paris, 1845. Más e nemű érdekes kéziratokat ismertet újabban Saba
tier már szinte fenebb idézett müve: Notion sur 1’ iconogi'aphie sacrée en Russie, 25. s köv.
lapokon.
) így jellemzi ezen festményeket már Kugler is Eitelberger nyomán (Kunstgeschichte
II. 288.). Arbeiten in feierlicher würdiger Fassung dér überlieferten Stylmotive.
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Föltűnő ellenben a testnek meglehetősen teljes s kerekded rajza ; mi igen
előnyösen tér el épen égy a kora, mint a késő már is gótizáló román ízlésnek so
vány, szögletes, s túl-hosszúra nyújtott vékony alakjaitól l). Ezen hibától pedig a
veszprémi festvények apostol-alakjai sem mentek 2). A kéznek, az ujjaknak tartása
ugyan képünkön is ép oly merev, mint amott. Az előbbi tekintetből azonban lega
lább nem lehet tagadnunk, hogy festőnk már az alak formálásának értelme
sebb, szabadabb felfogásával bírt, a mennyiben eltérve a bevett modortól, hűbben
ragaszkodott a természet utánzásához. Kár hogy az arczvonások nagyobbára el
tűntek, valamint a többi finomabb vonalok és részletek. Talán az egyénítés nyo
mai is észrevehetők volnának már rajta, mint ez a román ízlés jobb művein a
byzanczi iskola ellenében mind inkább érvényre lép.
A mi végre a technikai kivitelt illeti, tudnunk kell, hogy a XIII. századi fes
tészet még nem sokkal volt több, mint a rajz körvonalainak, a rajzolat tereinek
egyszerű kiszínezése 3).
Ilyen falfestvényűnk is. Rajta az erős körrajznak nem csak vonalai meglát
szanak, hanem, mint itt-ott jelenleg is világosan kivehető, úgy látszik hogy a kör
vonalok egyenesen valamely hegyesebb eszközzel a falba, a vakolatba bevésettek,
bekarczoltattak, hasonlóan mint ez más azonkori falfestvényeknél gyakori eset; és
jelenben is még az úgynevezett al fresco nál használtatik, midőn a körvonalok he
gyes faeszközzel a fris vakolatba a mustrákról átkarczoltatnak. Ezen körvona
lok közé alkalmaztattak azután a legegyszerűbben a különböző színek. Az árnyéklatnak némi nyomát ennélfogva alig látni. Valószinűleg az akkori falfestmények
modorában épen nem, vagy csak gyengye árnyalati színezettel bírt, mely utóbbi,
mint ilyen gyöngédebb részlet, könnyen elenyészhetett. Az alapszín, mely az
egész faltért födi, vörhönyös, mint a s. sauvini és más középkori falfestményeknél
látható, midőn az alapszínt rendesen a kék és vörös színek képezték 4). Máskép
is a középkori polychrcm festészetnek az aranynyal vagy sárgával a kék és vörös
közönségesen használt színe. Az aranvozott háttérnek azonban, mint azt a byzan
czi iskola festvényein rendesen ott találjuk, itt úgy, mint a veszprémi képeken,
semmi nyoma 5). Ezen tekintetben is tehát már a kifejlettebb román ízlésre mu
tat, mely az arany musívmü alapot, mint az a Diósaikból a byzanczi festészeti
gyakorlatba átment, már nélkülözhette.
') Otte, Handbuch. Bildende u. zeiclmende Künste. Romanischer etil X—XIII. i. h.
180. lap mondja : die menschliche Gestalt erscheint nach todten mathematischen Gesetzen
entworfen, láng, gedehnt und dabei dickbáuchig.
]) Eitelberger, Jahrbuch. I. 115. Die Figuren sind láng und gestreckt, 7—8 kopflangem Die Bewegung dér Finger steif, ebenso die dér Füsse. Hasonlóan a mödlingi XIII. szá
zadi falfestményekről mondja Sacken (Mittheil III. 267.) : Die Gestalten gestreckt, die
Hánde láng.
3) Kugler, Handbuch, II. 285. Otte, Grundzüge. 155.
4) Lásd: Kugler Handbuch, H. 176.
s) Eitelberger i. h. 115.
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A színek igen világosak, mint a vörös és sárga festék képünkön mutatja. Ha
sonlóan a testszín is, az incarnatio, majd vörhönyes. így látható a veszprémi falfestvényeken is. És hasonlóan a ruha-szín ott is, mint képünkön, csupán kék és
vörös *). A kék festék képünkön elvesztette eredeti élénkségét, s mint közönsége
sen a régi festvényeken a zöldbe vagy ibolyaszínbe megy át, úgy itt is azon ha
muszínben mutatkozik, mely a vörös alsó ruha felett látható foltokkal jelöli a
fölső kék ruhát. A fehérszín részletek azonban egészen elenyésztek. A tompa,
minden átlátszóság nélküli színezet tanúsítja, hogy a fénymáznak semmi neme sem
alkalmaztatott festményünkön 12).
A festéknemek képünkön az úgynevezett földfestékekböl (Erdfarben) álla
nak, mint közönségesen az akkori használatban nagyobbára csak földfestékeket
találunk, különösen a sárga és vörös oker nemeit ; mit egyiránt tartósságuk mu
tat, mely a földszíneknek a nedves, meszes falakon is sajátja; valamint tompa
fénytelen kinézésök első tekintetre elárulja, s részletes vegytani vizsgálatuk is tanú
sítja. A nagyobbára elenyészett kékes szín mivoltát meghatározni bajosabb. De
úgy látszik, hogy kobalt.
A színek alkalmazására nézve festvényünk nem mondható sajátlag úgyne
vezett al fresco-nak, valamint a középkori falfestvények általában nem azok ; miu
tán nem a nedves, fris vakolatra, de igen vékony száraz mészrétegre voltak a szí
nek festve. Ezen vékony réteg, mely idővel a festékkel szorosan egyesül, valamint
mindezen régibb falfestvényeknél, úgy itt is alig vehető észre. A letört darabok a
vakolattal válnak le, s a levakart festék mögött is csak a vakolat tűnik elő, mint
a fresco-knál. De szorosabb vizsgálat után alig lehet kételkednünk, hogy itt is a
közönséges akkori módszer használtatott.
A festvények e mellett egyszerű úgynevezett tempera festéssel, azaz enyvvel
vegyített vízfestékkel készültek 3). Gyánta nemek vagy viasz-ragasztékok (encaus
tum) alkalmazása, mint a fresco-nál, itt észre nem vehető.
1) Eitelberger i. h. 115.
2) Nevezetesen öszhangzik ezzel a s. sauvini XII. századi falfestvények analysise Mé
rimée és Caumontnál, fen i. h. 197. : le blanc — est décomposé souvent. Les rouges se sont,
en général très-bien conservés. Les jaunes sont également bien conservés. Le bleu est
fortement altéré. — Aucune de ces couleurs n’ a de transparence. Tout ont un aspect terreux
et terne. Il est évident qu’on ne les a jamais recouvertes d'un vernis ou d’un encaustique,
comme quelques peintures murales des anciens. Ezen adatok, mint látjuk, nagyobbára mege
gyeznek a mieinkkel. A fehér színek elenyésztek itt is. A vörös és sárga szín legélénkebben
maradt meg. A kék tetemesen megváltozott. Fénytelen kinézésök szinte a fénymáz hiányára
mutat.
3) A középkori falfestészet technikájára nézve lásd : Simon, Farbenschmuck mittelalterlicher Bauwerke. Bonner, Jahrbuch. X. 147. Egyes közelebbi példákban a salzburgi XII.
századi falfestmények leirásában Heidertöl (Jahrbuch II. 24.). Hasonlóan az alapkészítés tech
nikájára s a festék-nemekre nézve lásd : Henszlmanntól a kassai oltárképek leírását. Szépi
rodalmi Szemle 1847. 74. lap; és: Sabatier, Notions sur 1’ iconographie. 29.
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Megjegyzendő végre, hogy a padláson levő ezen középső oltárhajléknak, va
lamint a mellék oltárh’aj lékoknak falazatán is, a vörhönyös alapszín mindenütt
észrevehető, ámbár nagyrészt már piszkos barna porkéreg lepi el, különösen élén
ken mutatkozik a két első falfülke körűi is valamint mélyedésökben. Itt-ott vona
lok, s megint a hamuszín is föltűntek. Nyilván ez is az elhalaványodott kékszinnek s a polychrom falfestészetnek nyoma. Nem lehet kétkednünk, hogy legalább
a három apsisnak fala így; polychromilag egészen ki volt festve ; míg ábrák és
képek válészinűleg épen csak a főoltár felett voltak alkalmazva, úgy mint. töredék
képeink mutatják.
Biztos következtetést vonhatunk pedig innét nyilván arra is, hogy asajátlagi
egyház is alul bizonyára a művészet ezen festészi díszével ékeskedett. Mit anná
inkább gyaníthatunk, miután tudjuk hogy az alsó egyház minden tekintetben dí
szesebben alakúit ; és más részt, miután látjuk, hogy faragványok és élénkebb
tagozás nélkül maradván falai, a vésművek helyét az olcsóbb festészet volt ön
kényt hívatva pótolni a tág s tömör odal- és támfalak valamint az ívezet téréin.
Az egyszerűbb e nemű alakítású román egyházaknál legalább, hol a faragványok
és vésmények hiányzottak, rendesen apolychrom falfestészet pótolta e hiányt.
Vájjon egyházunk számtalanszori bemeszelése után föltalálhatók volnának e
még mészkérge alátt egykori falfestvényei ? Alig lehet kételkednünk. Itt is, vala
mint legtöbb régibb egyházainknál azonban ős festő művészetünk ezen egyetlen
maradványai és emlékei még a feltámadásra várnak. '
De addig is, míg az e nemű további vizsgálatokra kedvezőbb körülmények
derűinek, vagy a szerencsés véletlen — nálunk a tudományos vizsgálatnak ezen
még mindig legtetemesebb tényezője — bővebb felfedezésekre juttat, elég legyen
itt eleve ezen kisebbekre is figyelmeztetnünk !
S ennyiből áll az, mit hármas tekintetben is nevezetes műemlékünkről el
mondhattunk: I. mint árpádkori egyház-építészetünk egyik mintaszerű emléké
ről, II. mint monostori építészetünk sajátszerű nyomáról, s III. itteni egyik legré
gibb adatolt falfestészeti maradványunkról. — De e nyilván classicus hely törté
netének s emlékeinek érdeke, mint láttuk, még jóval azon túl ér, még román mű
kora előtt kezdődik, s a magyar kereszténység első hajnalpirjáig, sőt ős pogány
korunk népségeinek sötét, feledett sírjaihoz visz. Melyeket ha egykor vizsgáltunk,
egy ily hely maga azon nemzeti régiségeinknek egyik dús forásává válik, me
lyekről bevezetoleg mondtam, hogy ismeretük az egész nemzeti élet megtermé
kenyítését eszközölheti.
Nyilvános köszönetét kell még itt mondanom, jeles és a külföldön, hol bő
és díszes munkát talál, jobban mintsem itthon ismeretes hazánkfiának, Aradi
Lippert József műépítésznek, ki az ezen leíráshoz mellékelt műbecsű rajzokat és
felvételeket készítette. Egyike levéli azon kevés szakembereknek, kik a monumen
tális építészét e nemében avatott jártassággal bírnak, mint a bécsi e nemű fenyes
A dcàkm. r. bazilika.
15
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publicatiók számos legszebb rajzai, melyek az ő kezéből kerültek, tanúsítják, —
a mint szándékomról értesült, egész tehetségét hazafiúi előzékenységgel és érzet
tel fölajánlá e czélra a magyar akadémiának. Ha valaki, úgy bizonyára ő hívatva
van arra, hogy hazai műemlékeinket művészi rajzaival illustrálja.

P Ó T L Á S Ú L.
12. lap. 2. jegyzethez. Azóta hogy ezen sorok világot láttak, az itt dicsért
pannonhalmi Főapátság liberalitásánál fogva, a még akkor kiadatlanúl idézett
okiratok megjelentek a magyar akadémia Történeti Emlékei sorában, Wenzel
Gusztáv által közzé tett Árpádkori új Okmánytár I. kötetében.
47. lap. 12. sorhoz. A folytatott vizsgálat nyomán azóta is hazánkban még
néhány áthajóval alakított régi egyháznak példája merült fel. Ilyen volna a
brassói sz. Bertalan egyház Orendi leírása szerint. (Die letzten Auslüufer des romanischen Baustyls in Siebenbürgen, nachgewiesen an einigen Kirchen des Búizenlandes 4. lap). Szinte késő román s részben már átmeneti ízlésben három ha
jóval épült egyház ; melynek azonban aránytalan áthajója meglehetősen szerve
zetlenül, s úgy látszik talán csak később szükségből inkább, mintsem eredeti
alaptervezete nyomán alakúit. Egy más példa volna az érdekes arácsi templom
rom Torontál vármegyében. Szinte román s részben átmeneti ízlésben épült. Van
dér Venne festész tudósítása szerint (lásd leírását és képét a Vasárnapi Újság
1860. folyama 45. számában) „maradványaiból határozottan kitűnik, hogy az
keresztalakban volt építve.“ E szerint tehát ez is inkább keresztegyház lehetne?
Hasonló, részben román, részben gót idomú keresztegyház a keresztúri is
Nagy-Szombat mellett, melyet Műemlékeim II. kötetében, a Mátyús földi műem
lékek sorában fogok ismertetni. Mindezen példák ha nem az átmeneti ízlésnek,
úgy kettős építészeti korszaknak körébe esnek; s azon gyanút ébresztik, hogy
nálunk az eféle kereszthajók, részben legalább, későbbi pótlások művei lehetnek.
Az eredetileg áthajóval tervezett román egyházak közé tartozik azonban még a
zircziek egykori apátfalvi egyháza Eger mellett.
56. lap. 1. jegyzethez. Hasonlóan kivételes eset a demsusi egyháznak, Erdély
ben, sajátságos torony-alakítása. (Képét lásd a Magy. Tud. Társaság évkönyvei
II. kötetében). Említenem sem kell, hogy ezen épület is, eddigi leirói tájékozat
lan véleménye daczára, épen úgy mint a pécsi székes egyház, nem római, de ro
mán kori emlék, mely római anyagból épült.
61. lap. 1. jegyzethez, valamint az ezen s az 58. lajjon a szövegben is a hazánkbani középkori téglaépítészetről mondottakhoz pótolandó, hogy csakugyan
15*

116

IPOLYI ARNOLD.

legújabban az alföldöli már is sikerült egyes nyomokat felfedeznem, melyek arra
mutatnak, hogy a téglaépítészet hazánkban is művészibb kiképzésnek örvendett,
legalább színes mázzal égetve használtatott. így találom Nyíregyházán egy kis
késő gót kápolnán, mely most reformátusok templomául szolgál. Hol rajta a ké
sőbbi vakolat leesett, a színes téglák máig kivehetők, még pedig igen dús, kék-,
zöld-, sárga-, vörös-, fehéres színezettel rétegesen alkalmazva. Hasonlóan értesü
lök, hogy Kárászon is, Szabolcs megyében, az elbontott régi gót egyháznak fenlevo tégla anyaga közt, színes téglák jó'nek elő.
67. lap. 10. sor után. Egy újabban megjelent monographia : Weingartner
Wilhelm: System des christlichen Thurmbaues. Die Doppelkapellen, Thurmkapellen, Todtenleuchten, Karner, altchristlichen Monasterien, Gíloeken- und Kirchenthiirme in ihrem organischen Zusammenhange und ihrer Entwicklung. Göttingen. 1860. mint látni, szinte ezen tárgyat taglalja. De ezen irat is csupán egyoldalulag a kápolna- és toronyszerű mausoleumok, síregyházak, kettős kápolnák
és carnariumok tárgyalásával foglalkozik. Mi mellett a kettó's egyházak azon
nemét, melyre nézve a deákmonostori eló'ttünk eddig egyetlen ismeretes példány
nem is említi. Egyébként nem kis elmeéllel s még erősebb dialektikával igyekszik
kimutatni, hogy az értekezésünkben tárgyalt ama kettős várkápolnák, sót rész
ben a tornyok is, eredetileg síregyházak voltak.
99. lap. 5. jegyzethez. Kassán a doni legújabb helyreállítási munkálatainál
nevezetes falfestmény-nyomok mutatkoznak. Egy madonna-ábra híven lemásol
va a magy. akadémia gyűjteményében látható. Hasonlóan a doni melletti Mihály
kápolnának falain a mészkéregen átütő' érdekes falfestmények egész sorát láthat
ni. De ezen festmények is a gótizlésű egyház késó'bbi korából valók.
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A PUHÁNYOK IZOMROSTJAIRÓL.
BEVEZETÉS.
Az izomrostok fejlődése- s finomabb szerkezetéről általam már a múlt két
évben tett összhasonlító vizsgálatok oly eredményekhez vezettek, melyek e tárgy
elvitázhatatlan nagy fontosságánál fogva engem tovább is annyival inkább érde
keltek, minthogy azokból az izomszövet pontosabb ismeretéhez némely új s eddig
ismeretlen nézpontok nyerettek ').
Eszleleteim egész sorozata által sikerűit ugyanis megmutatnom, hogy a sajátszerűen átalakúlt sejtek (az úgynevezett „sarcoplastoku vagy húsképző ele
mek) mint a húsállománynak valódi műhelyei tekintendők, és hogy az izomrosthüvely (sarcolemma) összhuzékony tartalma ezen húsképzők összeolvadásából
származik.
Ezen képződési mód általam nem csak a gerinczeseknél és emberen bizonyíttatott be, hanem azonkívül rovarokon és héjanczokon is.
Azóta alkalmam lévén e tárgyat a puhányokon is tanulmányozni, elébbi
észleleteimet ezen állatoknál is tökélyesen megerősítve találtam.
Mi a vizsgálási módszert illeti, ez egészen megegyez azzal, melyet már
elébbi vizsgálataimnál legczélszerűbbnek tapasztaltam. Borlangba fojtott lehető
legelevenebb állatok néhány nap múlva azonnal vizsgáltattak, és nagy számú
készítményeim igen hígított ketted festélegsavas hamélegoldatban (KO, 2Cr03)
záratvák el.
Örömmel vallom meg, miszerint Brilcke, és Wedl tanár urak szívességének
köszönöm azon rám nézve igen kedvező helyzetet, melyben különböző pmhányokat,
névszerinti fejetleneket (acephala), haslábuakat (gasteropoda) és f e jlá b u a k a t (cephalopoda) számos példányokban oly szép alkalmam volt pontosan vizsgálhatni.
') Neue Untersuchungen über die Entwicklung, das Wachsíhurn, die Neubildung und
den feineren Bau dér Muskelfasern. Auszug aus einer Gröszeren für die Denkschriften bestimmten Abhandlung; im 36-ten Bde dér Sitzungsberichte dér raathem. — naturwiss. Classe
der kais. Akademie dér Wissenschaften. 1859. p. 219.
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De ezenkívül még a Pest városa környékében, nevezetesen a városligeti tóban
nagy számban előforduló tavikagylók (anodonta cygnea) is ezen czélra szinte
oly dús mint kitűnő anyagot szolgáltattak.
Szabadjon tehát mind ezen vizsgálatok eredményeiről bővebben értekeznem^
melyek a kérdésben forgó puhányok izomrostjainak szerkezetére, valamint azok
fejlődése- és növésére vonatkoznak.

I. A P L H Á N Y O K IZO M R O STJA IN A K SZERKEZETE

Mi legközelebb a puhányok izomelemeinek finomabb szerkezeti viszonyait
illeti, ezen állatoknál a legtöbb kutatók mindeddig csak sima vagy hasonnemu
izomrostokat vesznek fel.
íg y Wagner R. szerint ') minden fejlábuaknál, haslábuak- héjas fejetlenek
éi tömlöcséknél (Ascidiák) általánosan csak harántcsikolat nélküli izomrostok
léteznének.
Reichert *2) szinte a puhányok köpenyében és bélcsövében, valamint azok
nak zárizmaiban csak sima izomrostokat vehetett észre, felhozván csupán azon
egy kivételt, miszerint redős holdancznál (Turbo rugosus) néhány apró a kö
penytől garatfelé lefutó izmok harántcsíkolt kötegekböl állanak.
Owen R. 3). az izomrostok szerkezetéről puhányoknál értekezvén, ilykép fe
jezi ki magát: „the voluntary muscular fibre of the molluscous animais is distinguished from that of the Articulate and Vertebrate animais b y the absence of
the transverse striae. “
Bowman W., kinek különben az izomi szövettant illetőleg nem keveset kö
szönhetünk, úgy látszik, hogy a puhányok izomrostjainak pontosabb vizsgálatá
val nem igen foglalkozott; mindazonáltal tény az, miszerint ő ezen állatoknál
úgy, miként más alsóbb rendüeknél is, itt-ott, noha nem egészen világos haránt
csíkokat látott, mi leírásának ezen helyéből leginkább kitetszik: „Bút in the lower animais, we find, that the distinctive characters of the two varieties begin to
merge in to one another, and be lost. The transverse stripes grow irregular, nőt
parallel, interrupted; a fibre at one part will possess them, at another part will
be without them.“ 4)
J. Müller’s Handbuch dér Physiologie des Menschen. 1835. 2. Bd. 1. Abtheil. p. 318.
2) Müller’s Archiv. 1841. Jahresbericht. p. 285.
3) Todd’s Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. III. 1847. — Art. „Mollusca0
p. 365.
4) Todd’s Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. III. 1847. Art. „Muscle"
p. 159.
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Néhány e tárgyróli közelebb adatok találhatók még Eschricht, — Lobért és
Robin, — Kölliker, — Millier H. -— Scmper l), — és Gegenbauer-nél.
Eschricht D. F. 2) vizsgálatai csupán a puhányszeríí (molluscoid) állatokra
vonatkoznak, névszerint az úgynevezett szálpákra (Salpae), melyeknél ö világos
harántcsíkokkal ellátott izomrostokat észlelhetett, kivált régi borszesz-példányoknál, hol is a harántcsíkolat szerinte sokkal tisztábban és világosabban szemlél
hető, mint akármily más gerinczes- vagy iz-állaton (Articulata).
Azonkívül többé-kevesbbé világos harántcsikolatot találtak izomrostokon még
más szövettanárok is, mint Lebert H. és Robin G 3), a fése (Pecten) és botrog
(Pagurus streblonyx) lábán, valamint a szinér (Aphrodite) gyomorfalában, —
Gegenbauer 4) különböző bigafelék (Helicinák) és héjincs (Limax) szemvisszahúzó
izmain, — Millier H. 5) a fejlábuak szívében és kopoltyúiban, — Kölliker 6) né
mely puhányokon, — Leydig 7) fejlábuakon (nevezetesenfestönczke — Sepiola —
és kalmár — Loligo) valamint az elevenszülő mocsga (Paludina vivipara) garatés szívfalában. 8)
De mind ezen adatokból bizonyossággal nem következtethető, mily termé
szetűek lehettek a puhányok izomrostjain észlelt harántcsíkok. Úgy látszik, mintha
legtöbben ezek közöl e tüneményt nem valódi, s magasabb rendu állatok izmai
hoz hasonló harántcsikolatnak, hanem inkább felületes harántránczolatnak tekin
tenék, miként ezt Meissner G. 9) újabb időben az izomi rostsejtekről öszhúzódott
állapotban, valamint Hessling 1°) a lemezkopoltyúsok (Lamellibranchiata) izomrost
jairól hajlandók állítani.
Ugyanis általam már egy elébbi értekezésben ll) megmutattatott, s ezbebizonyúlt ténynek tekinthető, hogy a tengéleti vagy sima izmok elemein is valódi
harántcsíkok jőnek elő, hol is ezek úgy, mikép az állati izomrostokon, a hasonnemü alapállományban harántsorokban elrendezett hússzemcsék (sarcous elements)
által idéztetnek elő.
1) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. VIII. Bd. 1856. p. 345.
2) Müller’s Archiv. 1841. p. 42. — Az eredeti dán értekezés: „Anatomisk —- physiologiske Undersögelser over Salperne. Kjőbenhaon. 1840. 4. Taf. V. — „fájdalom! szolgála
tomra nem állt.
s) Kurze Notizen über allgemein vergleichende Anatomie niederer Thiere. — Müller’s
Archiv. 1846. p. 127.
4) Beitráge zűr Entwicklungsgeschichte dér Landgasteropoden. Zeitschrift für wiss.
Zoologie. III. Bd. 1851. p. 383.
5) Zeitschrift für wiss. Zoologie. V. Bd. 1853. p. 345.
6) Würzburger Verhandlungen. Bd. VIII. p. 109.
') Kleinere Mittheilungen zűr thierischen Gewebelehre. Müller’s Archiv. 1854. p. 304.
8) Ueber Paludina vivipara. Zeitschrift für wiss. Zoologie. II. Bd. 1850. p. 191.
9) Zeitschrift für rationelle Medicin. III. Reihe. Bd. II. p. 316.
10) Canstatt’s Jahresbericht etc. für 1858. p. 234.
1’) A fen idézett helyen. 18— 19-lapokon.
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Jelen értekezésnek fő czélja a többi közt: ugyanezt apuhányok izomrostjain
is bebizonyítani, s részletesen megmutatni, mikép ez utóbbiaknál ugyanazon okok
által feltételeztetik a harántcsikolat mint a gerinczes- és iz-állatoknál.
Ha egészen felnőtt tavikagyló (Anodonta) zárizmainak, a fen leírt mód
szerint kezelt, s tűk által óvatosan egymástól elkülönített rostjai 200-szoros na
gyítással vizsgáltatnak: könnyen meggyőződhetni azon igazságról, hogy az
izomrostok vastagságra vagy szélességre, alakra, és az öszhuzékony tartalomnak
belszerkezetére nézve egymástól különböznek.
Szélességök 0,0070 mm. egész 0,0105 mm. sőt 0,0108 mm. közt ingadozó;
alakra nézve többé-kevesbbé hengeresek vagy lapított hengerekhez hasonlók, mi
ként ez a szárított izmok harántmetszetein, minekutána ezek nedvesítés által az
eredeti alakot visszanyerték volna, — még könnyebben látható; ámbár az egyes
izomrostok átmetszetei akkor is viszonyos nyomás következtében többé-kevesbbé
sokszögű alakot mutathatnak. (4. ábra. a. a.)
Több ily izomrost, 12—20 és azon túl, egymás mellé helyezve, és kötállományból álló közös burokkal ellátva, elsőd kötegeket képez. Ezen kötegek ismét
másod- és harmadlagos kötegekké csoportosulnak, melyeknek burkai vastagabb
kötállományrétegből állanak. Hogy pedig az elsőd kötegek mindig, bár igen vé
kony s alig szemlélhető, kötállományú burokkal bírnak, erről kétes esetekben
tökéletesen meggyőződhetni egy csepp eczet- vagy sóskasav hozzáadása után,
minthogy ez által a felduzzadt kötállomány (Bindesubstanz) világosabban kive
hetővé lesz, s így jelenlétét kevesbbé gyakorlottnak is elárulja.
Ali ezen izomrostoknak végződését illeti, azt találtam, hogy azok nem csak
különböző hosszúságúak, de különféle módon is végződhetnek. Némelyek lassan
ként keskenyűlvén, egyszerű,*s többé-kevesbbé gümbölyded csúcscsal végződnek ;
mások ismét az egyik végen szélesednek, sőt némelyek 2—3 rövid ágra oszol
nak. melyek gyakran igen finom inalakú szálakba mennek át.
Ezen izomrostokon néha még oldalas nyúlványok, vagy ágak is szemlélhe
tek. melyek különböző hosszúságúk mellett az izomrost tengelyével 90°-náI min
dig kisebb szögletet képeznek, s néha még két kisebb bimbó-alakú ágcsára
válnak el.
Ha minden egyes izomrostot pontosabban és erősebb nagyítással vizsgálunk,
azoknak igen különböző belszerkezeti viszonyai azonnal feltűnnek melyekről itt
bővebben akarunk szólam.
Némely izomrostok, nevezetesen a legfinomabbak, úgy látszik, hogy semmi
hüvelyivel (sarcolemma) nem bírnak; ez utóbbi legalább sem vegyi kémszerek,
sem nyomás, sem más segédszerek által be nem bizonyítható. Az ily izomrostok
közönségesen egyszerűek, s el nem ágazottan és kévéssé görbülten futnak le,
külemök pedig egyenlően fénylő, hasonnemű. Igen erős nagyítás- és kellő vilá
gításnál pedig ezen izomrostok tartalmában tömötten egymás mellé helyezkedett
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igen fénytörő pontocsok vagy rögcsék észlelhetők, melyek valószínűleg a kettősentörő részecsek (Disdiaklastok) igen parányi rakásaiból állanak.
Itt-ott azonkívül még magvak is találtatnak, melyek többnyire peteképüek
és magtestecscsel ellátvák, de ezek közönségesen csak eczetsav befolyása után
mutatkoznak világosabban.

Ezen izomrostokon kívül, vannak egy és ugyanazon kötegben még olyanok
is, melyek szélesebbek és világosabban kivehető hüvelyiyel (sarcolemma), vala
mint egészen világos harántcsikozattal bírnak.
Már 200-szoros nagyítás mellett (Powell és Lealand-féle górcsővel) képes
valék ezen a magasabb rendu állatok harántcsíkolt izomrostjaihoz egészen ha
sonló izomelemeket felfedezni. (1. ábra. a. b. b.). Erősebb (360—525-szörös) na
gyításnál tökéletes meggyőződést nyerhettem (valamint Brücke tanár úr is, ki
nek készítményeimet előmutattam) a felől, hogy a harántcsíkok a hússzemcsék
(sarcous elements) párhuzamos harántsorai által idéztetnek elő, és hogy itt téve
désről, vagy az izomrost felületén netalán származott harántredőkkeli összeza"
varásról egyáltalán szó sem lehet.
A puhányok izomrostjain igaz, hogy néha ránczolatok is jöhetnek elő, mi
által az izomrost zigzugalakúlag redőzött szalagként jelenik meg, vagy annak
felszínén hullámszerűen lefolyó emelkedések és mélyedések (hegyek és völgyek)
mutatkoznak. De mind ezen képek a már említett valódi harántcsikoktól nem oly
nehezen különböztethetők meg.
Egy ily harántcsikú izomrostnak természetim képét találhatni a 2. ábrán. A
alatt, 360-szoros nagyításban, egy tavikagyló (Anodonta) zárizmából. Az öszhuzékony állomány áll apró, kerekded hússzemcsékből (sarcous elements), és hasonnemű alapállományból, melybe az elsők beágyazvák. A hússzemcséket lát
hatni szabályos, párhuzamos és az izomrost hossztengelyéhez függélyes sorokban
s határozott körvonalakkal (Contouren), egymástól pedig a hasonnemű anyag
gal kitöltött hézagok által elválasztva. Ezen hézagok az izomrost hossza szerint
többnyire szélesebbek mint haránt irányban ; habár e tekintetben azon külön
böző állapot és öszhúzódás foka szerint, melylyel az izomrost elhalás pillanatában
találkozott, igen nagy különbségek foroghatnak fen.
E tünemény valóságáról még inkább meggyőződhetni 525-szörös nagyítás
és jó világítás mellett, mi által az egészen tisztán körvonalozott hússzemcsék ha
sonnemű hézagok által egymástól elválasztva tűnnek elő. (2. ábra. B.).

Az egyes hússzemcsék csakugyan nem mindig ily világosan szemlélhető^
minthogy az oldalas hézagok igen gyakran oly sztíkek, hogy ez által a hússzem
csék haránt irányban egymást érinteni látszanak.
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A kétféle állomány természet- és vegytani tulajdonait illetőleg, azok tökéle
tesen megegyeznek a Brücke ') tanár úr által, valamint én általam is *2) a maga
sabb állatoknál már észlelt tulajdonságaikkal. A liússzemcsék (sarcous elements)
t. i. erősen fénytöró'k és sárgás színűek, míg a szemcsék közti állomány csak
gyenge sugártörésű, színtelen vagy szürke fejér színű. Azonfölűl az előbbiek
még kettősen fénytőrő tehetséggel tüntetik ki magokat ; a hasonnemű alapállo
mány pedig mindig egyszerű fénytörésű, a mint ez Brücke tanár által legelőször
az izállatok (articulata), nevezetesen a csibor, (Hydrophylus piceus), valamint a
gerinczesek izomrostjain bizonyíttatott be.
Ha a tavikagyló (Anodonta) izomrostjainál ezen láttani viszonyok vizsgála
tára sarkított fény alkalmaztatik, akkor a két Nicol-féle hasáb sarkítási síkjának
függélyes állásánál mindig világos és homályos harántcsíkok mutatkoznak az
izomrost öszhuzékony állományában; az elsők (világos csíkok) a kettősen törő
hússzemcséknek felelnek meg, az utóbbiak (homályos csíkok) pedig a hasonnemű
alapállománynak, mely mint egyszerű fénytörésű ily esetben mindig a homályos
láttérben homályosnak látható.
Az izomrost ezen minden esetre jellemző láttani viszonyából gyaníthattam,
miszerint az sarkított színes fényben is hasonló, de a színek különbsége miatt
sokkal szebb és világosabban szemlélhető tüneményeket idézend elő. Tisztelt ba
rátom Czermak tanár szivességének különösen köszönhetem a pesti egyetem élet
tani intézetéhez tartozó Smith- és Beck-féle górcsőnek ezen czélrai használhatását. Ennek sarkítási készlete két Nicol-féle hasábból áll, a színes tünemények
előidézésére pedig ligynevezett „Selenit lemezke“ (gipszpátlemez) alkalmaztatik.
Minekutána tehát ez utóbbit a tárgylemez alá helyeztem volna, azonnal
könnyen vehettem észre, mikép az egyes kettősen törő (vagy anisotrop) hússzem
csék, keresztbe állított hasábok között kék színt vesznek fel azalatt, míg az egyesfénytőrésű (vagy isotrop) közállomány a selenitlemezke által előidézett láttérnek
vörös színében mutatkozik.
Ezen érdekes tünemény különben tökéletesen megegyez a Brücke tanár ál
tal a rovarok, kígyók, gyíkok és emberek izomrostjain legelőször észlelt és leírt
láttani tüneménynyel. A fellendített úton nyert tárgykép lényegileg hasonlított
azon színezett ábrához, mely Brücke tanár által (a fen idézett helyen 1. táblán,
1. ábrán.) csiborról (Hydrophylus) adatott, csak hogy a tavikagyló (Anodonta)
hússzemcséi egyenlően kerekded parányi testecsekként jelennek meg, amazok
pedig majd hasáb majd gömb alakkal bírnak. Ez oknál fogva ezt külön, színesí
tett ábrában előterjeszteni feleslegesnek tartám.
‘) Untersuckungen líber den Bau der Muskelfasera mit Hülfe des polarisirten Licktes,
mit 2 Tafeln. Wien. 1858.
2) Neue Untersuchungcn iiber die Entwickelung, dadWackstk um, die Neubildung und
den feineren Bau dér Muskelfasera. Wien 1859.
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Még egy körülményről meg kell itt emlékeznem, mely az izomrostok fino
mabb szerkezeti viszonyainak bővebb ismertetését nem kévéssé mozdíthatandja elő.
A tavikagyló izomrostjait vizsgálván, gyakran oly izomrostokkal találkoz
tam, melyek 200-szoros nagyításnál csak helyenként mutatnak harántcsíkolatot, míg többi részök egészen hasonnemünek tetszik. Ha az ilyféle izomrost erő
sebb nagyítás alatt (p. 525-szörös alatt) szemléltetik, az annakelőtte harántcsí
kolt helyeken könnyen felismerhetők az egymás mellé szabályos harántsorok
ban helyezett hússzemcsék, az előbb hasonnemünek tetsző helyen pedig a hasonnemtí alapállományban most igen parányi, erősen fénytörő rögcsék minden
különös rend nélkül és mintegy szétszórva vehetők észre. — 3. ábra alatt lát
ható egy ily izomrostnak 525-szörösen nagyított képe ; a-nál a hússzemcsék na
gyobbak és párhuzamos sorokban egymás mellé helyezvék, ó-nél pedig igen
parányi testecsek tömötten egymás mellett és minden különös rend nélkül a hasonnemíí alapállományba befektetve szemlélhetők, — a az izomrost azon részé
nek felel meg, mely gyenge nagyítás alatt már harántcsíkunak látszott, b. pe
dig a csupán hasonnemünek tetsző résznek. Az apró testecsek b alatt azonfölűl
még kénégenyben tökéletesen oldhatlanok, de azok egyébként is a valamivel
nagyobb hússzemcsékhez (u-nál) hasonlók úgy, hogy azok élettani jelentősé
gökre nézve is egymással valószínűleg egészen megegyeznek.
Mind ezen tények összevéve, nyíltan és határozottan a Brücke tanár által
legelőször kimondott és általam már szövetképzeti (histogenetikai) úton bebizo
nyított nézet igazsága mellett szólnak, mely szerint a hússzemcsék (sarcous ele
ments) nem egyszerű, határozott nagyságú és idomú testecsek, hanem azok igen
parányi kettősen fény törő részecsek, — a Brücke által úgynevezett „Disdiaklastok“ vagy kettősentörők — nagyobb vagy kisebb rakásokra gyűjtött halma
zaiból állanak.
E szerint tehát u-ban (3. ábra) volnának nagyobb és szabályosan egymás
mellé helyezkedett, ó-nél pedig valószínűleg kisebb és a hasonnemtí alapállo
mányba minden rend nélkül beágyazott kettősen törő részecsekből álló cso
portok.
Végül még az ús említhető, hogy vizsgálataimnál harántmetszeteket is hasz
náltam, készítvén azokat az elébb megszárított zárizmokból.
En már egy a cs. tudományos Akadémia emlékirataiban nem sokára meg
jelenendő nagyobb munkában *) részletesen mind azon nehézségekre figyelmez
tettem a szövettanárokat, melyek az izomrostok harántmetszeteinek vizsgálatá
nál tekintetbe veendők. Itt csak azon pontot akarom különösen kiemelni, mely
*) Neue Untersuchungen über die Entwickelung, das Wachsthum, die Neubildung und
den feineren Bau dér Muskelfasern von Dr. T. Margó, mit 5 Tafeln und 40 Abbildungen.
M. AKAD. ÉVK. X. 4.
2
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hihetőleg fő' oka annak, miért nem jelennek meg az egyes hússzemcsék körrajzai
harántmetszeteken oly tisztán, mint az izomrost oldalfekvésénél. Oka ennek t. i.
a hússzemcsék Briteké tanár által felfödözött azon láttani tulajdonságában rej
lik, mely szerint a tengelylyel párhuzamosan belépő' fénysugároktól világított
hússzemcsék a kettő'störésnek semmi nyomát sem mutatják, minthogy ezen ten
gely egyúttal azonos a tényleges egytengelyű (positiv einaxig) kettó'sentöró' hús
szemcsék láttani tengelyével 1). Innen magyarázható, miként ugyanazon hús
szemcsék, melyek a tengelyhez többé-kevesbbé függélyesen átmenő' sugárok mel
lett annyira kitüntetik magokat kettó'störésű tulajdonságuk által, ezen tulajdon
ságot harántmetszetben nem mutatják, mert ez utóbbi esetben a hússzemcsék
tengelyével párhuzamosan mentek keresztül a sugárok, ez által pedig a hús
szemcsék megkülönböztetése a hasonnemű egyes fénytörésű alapállománytól
láttanilag igen nehézzé válik.
Tekintetbe vevén a kettó'störésű hússzemcsék ezen tulajdonságát, nem fog
már különösnek látszani, hogy a hússzemcsék körrajzai harántmetszetekben nem
oly tisztán kivehetők, vagy ha ezek némely esetben egészen hiányozni is látsza
nak. Mindazonáltal még is sikerűit néhány harántmetszeten szemlélhetó'vé tenni
az egyes hússzemcséket (4. ábra a. a.).
Meggyőződtem továbbá arról, miként hígított sóska- vagy eczetsav beha
tása által a hússzemcsék oly harántmetszeteken is szemlélhetők, melyek annakelőtte hasonnemű külemmel bírtak. Ez talán akkép magyarázható, hogy a ne
vezett savak az izomállomány felduzzadását s íg y a harántmetszet nagyobbo
dását, továbbá a holt meredt izomrostok hasonnemű és azelőtt megaludt volt
alap állományának feloldását idézik elő, mi által az egymás mellé helyezett s a
saA^aknak erősebben ellenálló hússzemcsék a folyékonynyá vált hasonnemű alap
állományban egymástól többé-kevesbbé távozhatván, eredeti helyzetöket, s így
a láttani tengely állását is Ahltoztathatják. Ennélfogva, ha a sugárok annakelőtte
a láttani tengelylyel párhuzamos irányban estek be, azok a tengely állása Áhí
toztával keresztűlhatván a hússzemcséken képezhetnek a tengelylyel nagyobb
vagy kisebb szögleteket, miáltal a hússzemcsék kettó'sentöró' tulajdonaik által
már AÚlágosabban felismerhetők.

A tavikagyló zárizmának az imént leírt elemei\Tel megegyeznek nagyobb
részt az ugyanezen állat lábából \^ett izomrostok is, azon kiAhtellel csupán, hogy
ezek sokkal görbűltebben futnak le, elágzásaik gyakoriabbak és néha ágaikkal
egymással összeokh-adva is találtatnak.
Ellenben a szív falában talált izomelemek inkább az izomi rostsejtekhez
hasonlítanak, melyek csúcsaikkal ferdén egymásra rakodván, kötállomány és
ruganyos rostok által reczekép egymással összefüggő kötegecskéket képeznek.*)
*) A fenidézett helyen, 4. 1.
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Ezen rostsejtek belsejében gyakran, — különösen eczetsav behatása után, —
gömbölyű vagy peteképű mag is látható, magtestecscsel együtt. Bennékök áll
apró szemcsékből, s ezek a többi izomrostokban talált hússzemcsékkel minden
ben megegyeznek ; mi mellett részint azok természet- és vegytani tulajdonságai
szólanak, részint azoknak párhuzamos sorokkénti szabályos helyezkedése, úgy
hogy ez által néha valódi harántcsíkok itt is származhatnak.

A fejlábuak (Cephalopoda) közöl csupán a nyolczláb (Octopus) izomszövetét
volt alkalmam közelebb megvizsgálni. Ennek elemei ugyanis különböző vastag
ságú és szerkezetű izomrostokból állanak. A finomabb izomrostok 0,0035mm—
0,0062mm-nyi szélességüek, s ezek vagy az egész vastagságban hasonnemiiek (kü
lönösen a legvékonyabbak), erősen fénytörők, és sárgás színűek, — vagy azok
nak tengelye mentében látszik egy színtelen, hasonnemű s gyenge fénytörésű
anyaggal kitöltött hosszüreg, melynek falai erősen fénytörő összhuzékony állo
mányból álló környi (periphericus) réteg által képeztetnek. Ez utóbbi izomros
tok központi üregében itt-ott azon kivűl a különben egészen hasonnemű bennékben néha találhatók még egyes hátramaradt maghólyagcsák, — környi rétegé
ben pedig még a legerősebb nagyításnál sem látszanak különvált hússzemcsék,
ámbár az, a többi bennéktől különbözik sárgás színezete, valamint erős fénytörő
tehetsége által.
Ezen vékonyabb rostokon kiviil vannak még vastagabbak, 0,0080mm—
0,0110:,im-nyi átmérővel. Ezek már valódi és könnyen bebizonyítható hüvelylyel (sarcolemma) bírnak, az összhuzékony bennék pedig általán kétféle lialmazási módon jöhet elő. 1) Vagy összetétetik az az izomrost egész szélességében vi
lágosan kivehető hússzemcsékből, melyek a hasonnemű, egyszerűen fénytörő
alapállományba szábalyos és a tengelyhez függélyes vagy ferde sorokban beágyazvák (6. ábra a.) ; vagy 2) az izomrost bennékében egészen elvált egymás
tól a két állomány, t. i. kéreg- és bélállományra, a mint ezt Leydig *) is a festönczke
(Sepiola) és kalmár (Loligo) izomrostjain talált. Azonban a kéregállomány szer
kezetére nézve nem egyezhetek meg ezen szerző állításával, mely szerint a kéreg
állomány mindig hasonnemű („stets homogen“) és csupán a bélállomány szemcsés.
Már 360 — de még inkább 525-szörös nagyításnál látok én a kéregállo
mányban harántcsíkokat, melyek gyakran az izomrost tengelyéhez egy kissé fer
dén futnak le, és kétségtelenül a hasonnemű alapállományban tömötten egymás
mellé rakodott hússzemcsék által feltételeztetnek (6. ábra b. b.).
Mi az úgynevezett bélállományt (Marksubstanz) illeti, ez mindig a keregállomány (Rindensubstanz) által körülzárt hosszas üregként tűnik elő, mely, az izom-*)
*) Müller’s Archiv 1854. 303. 1.
2 *
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rost belsejének többnyire egész hosszában lefut, szélessége pedig az izomrost át
mérője V3—2/4-nek felel meg, és néha a közepéig terjedő kéregállománytól he
lyenként félbeszakítva találtatik. Ezen központi üreg hasonnemtí állományt tar
talmaz, valamint apró gömbölyded testecseket is, melyek nagyobb vagy kisebb
távolban egymástól, és részint szabályos harántsorokban, részint pedig szétszórva
és minden rend nélkül a kasonnemű állományba beágyazvák (6. ábra b. b ).
Az üregben ittott még magalakú képletek is fordulnak elő, 1—2 magtestecscsel.
Ha ezen izomrostok a fentebb leírt mód szerint sarkított színes fényben
vizsgáltatnak kedvező helyeken a keresztbe állított Nicol-féle hasábokkal, nem
csak a tömötten egymás mellé fektetett hússzemcsék a kéregállományban, hanem
a bélállomány szemcséi is más színben ragyognak, mint a hasonnemíí köztiállo
mány (Zwischensubstanz) ; ez utolsónak színe pedig a láttér színével mindig
azonos.

A haslábuak (Gasteropoda) közöl szövettanilag vizsgáltam a méreg fülöncz
(Aplysia depilans), tüskêr (Murex), és néhány bigafélék (Helicina) izmait.
A méreg fülöncz (Aplysia dep.) köpenyében talált izomrostok szerkezetre
nézve leginkább hasonlítnak azokhoz, melyek már fentebb a fejlábuaknál leí
rattak. Itt is találtatnak vékonyabb — az az 0,0024mm— 0,0040mm-nyi széles,
majdnem egészen hasonnemtí — izomrostok, és vastagabbak, 0,0050mm—0,0082mmnyi szélesek, velő- és kéregállományra egészen különvált tartalommal. Az első
ben (velőállományban) szemlélhetők harántsorokban helyezkedett vagy szétszórt
fénylő szemcsék a tengely mentében; az utóbbi (kéregállomány) többnyire fínomúl szemcséit, néha liosszcsíkolt, ritkábban egészen hasonnemtí. Az igen finom
rosthüvely (sarcolemma) megismerhető gyakran ezen izomrostoknál, mi akkor
leginkább sikerül, ha ez igen finom szegélyként vált el összhuzékony sárgás
bennékétől. Némely vastagabb izomrostok ínba is látszanak átmenni göbölyded
vagy hegyesen kúpalakú csúcscsal; sőt oly képek sem hiányoznak, hol egy és
ugyanazon ínköteg, — mely erős nagyítással rostocsosnak (fibrillös) tetszik, —
közvetlen s mind a két végén külön izomrost hüvelyébe (sarcolemma) megy át.
A bigafélék (Helicina) izomrostjai (köpeny-, láb-, szív-, garat- és más részei
ből) pontosan leirattak már Gegenbauer-tö\ *).
Ezek t. i. többnyire vékonyabb és vastagabb, többé-kevesbbé lapúlt, és gör
bülten lefutó hengereket képeznek. A vékonyabbak 0,0016mm—0,0042mra-nyi szé
lesek és egészen hasonnemiiek, a vastagabbaknak szélessége pedig 0,0050mm—
’) Beitràge zűr Entwickelungsgeschichte dér Landgasteropoden. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. III. k. 383. 1.
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0,0080mm-nyi, s összhuzékony bennékök rendesen áll finomúl szemcséit, sárgás,
erős sugártörésű állományból. Ezen állomány szemcséi oly tömötten állanak egy
más mellett, hogy körrajzaikat tisztán egymástól megkülönböztetni lehetetlen.
Némely izomrostokban harántcsíkozat is vehető észre, mit már különböző bigafélék (Helicina)- és héjincs (Limax)-nél állandóan a szemvisszaházó izomrostjain
(Musc. Retractor oculi) Gegenbauer T), — Leydig *2) pedig az eleventszülö mocsga
(Paludina vivipara) garat- és szív izomelemein észleltek.
Itt azonban legott meg kell jegyeznem azt, miszerint a bigaféléken nyert
tulajdon tapasztalataim nem igazolják ez utóbbi búvár (Leydig) adatait. O t. i.
Paludina izomrostjaiban megkülönbözteti a kéregállományt azoknak fínomszemcsés bennékétől. (Lásd az idézett helyen, XII. táblai 43. és 44. ábrát). Én pedig
még a bigafélék (Helicinák), és pedig a lapos higa (H. ericetorum), berki biga
(H. nemoralis) és szilvási biga (H. pomatia) vastagabb izomrostjain is csak kivé
telkép találtam némi különbséget a kéreg- és velőállomány közt. Ezeknek bennéke rendesen egész vastagságban áll fínomszemcsés, sárgás és erősen fénytörő
állományból, a finom szemcséknek körrajzai pedig csak helyenként, és erős na
gyítással különböztethetők meg a többi állománytól; sőt eze"k ily esetben ha
rántsorokba egymás mellé rakodva képezhetnek még harántcsíkokat is. De ezen
esetek igen ritkák, minthogy a hússzemcsék többnyire minden különös rend
nélkül és oly tömötten állanak egymás mellett, hogy ez által csak egyenlően
fínomszemcsés vagy hasonnemíí, de erősen fénytörő tömegként jelenik meg az
izomrost egész bennéke.
Az imént leírt izomrostokhoz nagyon hasonlítnak azok, melyeket én tüskérből (Murex) észlelék. Vastagságuk sem igen eltérő amazokétól. Ez iránt az volna
csak említendő, miként központi hosszüreggel gyakrabban találkozhatni ez állat
izomrostjainál.

II. A PUHÁNYOK IZOMROSTJAINAK FEJLŐDÉSE
ÉS NÖVÉSE.
Ha a még kicsiny, 0,3min—0,5n,m-nyi nagyságú, s az anyaállat kopoltyúiból kiszedett kagylófiak (Anodonta) ébrényi zárizmai a már kezdetben érintett
módon vizsgáltatnak, azon meggyőződéshez jutni, miként az ébrényi, sárgás
izomtömegek mind egymásra rakodott, könnyen szétválasztható, alakra nézve
pedig gömbölyded, vagy hosszas, henger-, orsó- vagy csüllőded sejtekből álla
*) A fenidézett helyen.
2)
Ueber Paludina vivipara, Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, II. k. 1850.
152. 191. 1.
(XII. táblán 1. és 2. ábra b. b.).
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nak. A gömbölyödöttek átmérője 0,00 8mm—0,010mm-nyi, a hosszúkások pe
dig 0,0100mm—0,0170mm-nyi hosszak, s a sejtközepén többnyire 0,0050mm—
0,0080mm-nyi szélesek. Belsejökben eme sejtek gömbölyű, vagy kerülékes ma
got rejtenek, mely az erősen fénytörő sejtbennék miatt nem egy könnyen ész
lelhető.
Ha tűk által ezen ébrényi izomtömegek, a mennyire lehet, széttépetnek^
mindig találhatni még számos oly sejteket, melyek soronként helyezkedve s csú
csaikkal egymást érintvén, rostsejtekként egymással összefüggnek.
Fiatal ébrényeknél gömbölyödöttek ezen izomi elemek s kevésbbé összefüg
gők, további kifejlődésök alatt hosszabbodnak s helyenként úgy összeolvadnak
egymással, hogy az összeolvadási helyek alig ismerhetők fel később.
A már 2—5 centimeternyi hosszú fiatal tavikagylókon képes valék nem
csupán a már képződött izomrostok növekedését (osztás által szaporodott izomi
sejtek, vagy úgynevezett ,,sarcoplastokból“) bebizonyítani, hanem az állat további
kifejlődése alatt egészen új izomrostok képződését is a már kész izomrostok között.
Ezen képződési mód tökéletesen összehangzik azzal, mely általam már gerinczes állatokon és emberen, valamint héjanczok- és rovarokon észleltetett ’).
A húsképző elemek (sarcoplastok) bővebb tanulmányozására erősebb na
gyítások kivántatnak. Ekkép látható, miként a legfiatalabb és legkisebb hús
képzők (sarcoplastok) már korán különböznek fénylő mag s erősen fénytörő
bennék által más sejtektől. így a bennéke, gyenge nagyítással vizsgálva hasonnemünek látszik, mely azonban 525-szörösen nagyítva belsejében parányi, igen
fénytörő szemcséket (hússzemcséket — sarcous elements) mutat a sejtfalközeié
ben (5. ábra a. b.).
Nagyobb és érettebb húsképzők (sarcoplastok) vagy orsó- és csiillőidomuak,
vagy gömbölyded csúcscsal bíró hengerekhez hasonlók, és a különben hasonnemű bennékökben már nagyobb számú fénytörő szemcséket tartalmaznak (5.
ábra c. g. f.).
Azonkívül észlelhetni még ezekben 1—2 hólyagnemű magot, bár ez éret
tebb sarcoplastoknál hiányozhatik is. Az összhuzékony bennék eleinte a sejtfal
beloldalán látszik lerakodva, képezvén így nagyobb vagy kisebb vastagságú, s
egy központi üreget körülzáró réteget (5. ábra e.). — Később az összhuzékony
állomány ezen sejtüreget tölti ki egészen, a sejthártya pedig bensőleg összeforr
a lassanként átalakúlt bennékkel.
Némely tökéletesen kifejlett húsképzőkben (sarcoplastokban) elég világosan
látszanak a harántsorokban rendezkedett fénytörő hússzemcsék mint harántcsíkolatnak okozói (5. ábra k. b. g.).
’) Afenidézett helyen, 219. 1.
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V egyi kémszerek ellen ezen elemek más állatok liúsképzö elemeivel hasonlélag hatnak vissza.

Nagyságra nézve tavikagylónál a még éretlen húsképzök (sarcoplastok) át
mérője 0,0080mm—0,0106inm-nyi, maghólyagcsái pedig többnyire 0,002ömm-nyiek.
A mi az érettebb búsképzőket illeti, ezek hossza és szélessége különböző
lehet. Hosszúsága 0,0102mm egész 0,0504mm-ig ingadozik, bár ezen két legszélső
szám közti középhosszuság (= 0,0200—0,0300mm) a leggyakoribb. íg y szinte
igen ingadozó a szélesség és hosszúság közötti arány, t. i. ez = 1 : 2,5, vagy
mint 1 : 4, 1 : 6, sőt mint 1 : 8, 1 : 9.
Vizsgálván továbbá egy fiatal nyolczláb (Octopus) köpeny- és karjaiban ta
lált izomelemeket, hasonló s az előbbiekkel lényegileg összebangzó fejlődés- és
növési tüneményeket észlelheték. Ily kifejlődő s ez állat köpenyéből vett izom
rostokat szemlélhetni 360-szoros nagyításban 7. ábra alatt. Láthatni ugyanis
ezen ábrán részint még egyes külön búsképző elemekből (sarcoplastokból) álló
izomrostokat, és a mint az egyes szomszéd sarcoplastok csúcsaikkal takarják
egymást (7. ábra. b. b. c.), részint pedig összeolvadásnak indúlt, sőt helyenként
már egymással összeolvadt és összenőtt sarcoplastokat. Finom ruganyos rostok
kígyódzólag látszanak azonkívül lefutni az izomi elemek között (7. ábra. d.).
Erősebb nagyítással (525-szörös) vizsgálván e búsképző elemek bennékét,
ez — a legfiatalabbaknál is — erősen fénytörő- és finomul pontozottnak tűnik elő,
mely tünemény — mint kedvező világításnál tisztán kivehető— erősen fénytörő,
parányi szemcséktől származik. Ezen szemcsék oly sűrűén rakodva le le a sejtfal
közelében, hogy az azok közötti igen csekély hézagok csak kedvező föltételek
mellett észlelhetők (6. ábra. c.).
Nagyobb, már henger- vagy orsóidomú sarcoplastokon gyakran megkülönböz
tethetni — úgy miként ezen állat egészen kész izomrostjain — kétféle állományt,
t. i. kéreg- és velő- (vagy központi) állományt (6. ábra. d.). Ezen két különböző
állomány szerkezeti viszonyai tökéletesen megegyeznek az ezen állat kész izom
rostjainak alkatával.
Nagyságra nézve a nyolczláb (Octopus) húsképzői (sarcoplastok) tökélete
sen hasonlítanak a tavikagyló (Anodonta) sarcoplastjaihoz. Ugyanis octopus-nál
a kisebb, gömbölyödött húsképzők nagyságát 0,0080mm— 0,0100mni-nyinek ta
láltam; magva többnyire 0,0025mm—0,0030mm-nyi. — A hengeres, vagy orsóidomúak hosszúsága különbözhetik 0,0105nun—0,0503mm-ig, s a legnagyobb ha
rántátmérője leggyakrabban oly viszonyban áll a hossztengelyhez mint 1 : 5.
Hasonló, és a többi izomrostok között soronként lerakodott, s többé-kevesbbé egymással összeolvadt húsképzőket (sarcoplastokat) találtam több fiatal
fulöncz (Aplysia) köpeny- és lábizmainak vizsgálatánál. Az éretlen, 0,0050—
0,0080imn-nyri nagyrságú húsképzők ezen puhánynál is gömbölyű magtartalmú
sejteket képeznek, többnyire hasonnemű bennékkel ; az érettebbek már hosszú
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kások, orsóidomúak, 0,0050mm-nyi középszélességgel, és 3—5-ször oly hosszúk
mint szélesek.
Feleslegesnek tartom a többi fiatal haslábuak- (Grasteropoda) nevezetesen
6«^ö/e/eA:-(Helicinák)-nél hasonlóan feltalált húsképző elemek (sarcoplastok) rész
letes leírásával foglalatoskodni, minthogy ezeknél is hasonló s az izomszövetre
vonatkozó kifejlődési tüneményeket észleltem.
Ezen általam különböző puhányokon nyert eredmények meglehetősen öszszehangzanak a már Gegeribauer (bigaféléken), Leydig (Paludinán), valamint Lacaze-Duthiers (agyarkán — Dentalium-) által e tárgy körül tett észleleteikkel.
Gegeribauer *) vizsgálatai szerint az izomrostok első durványai fiatal bigáknál állanak soronként egymás után helyezkedett kerülékes sejtekből, sőt a mi
ezen sejtek további átalakulását, valamint később egy egész izomrosttá bekö
vetkezendő összeolvadását illeti, az ő leírása meglehetősen összehangzik az
enyémmel. Eszleleteim csupán abban eltérők az övéitől, hogy én az egymás
mellé sorozott sejteket (sarcoplastokat) nem úgy, miként Gegeribauer azokat nem
egészen helyesen ábrázolja (f. i. h. X. táblán 4. ábrán a.), hanem mindig rost
sejtekként, tulajdon csúcsaikkal egymást részszerint eltakarva láttam, és pedig
bigáknál úgy, mint minden más általam eddig vizsgált állatnál (puhányok-, ro
varok-, héjanczok-, halak-, hüllők-, madarak- és emlősöknél, valamint ember
nél is).
Továbbá igen valószínű, miszerint az izomi rosthüvely (sarcolemma) itt is
nem az összeolvadt sejthártyákból ered, hanem hogy az úgy, mikép más álla
toknál is ruganyos hártyaként és közvetlen a kötállományból (Bindesubstanz)
rakodik le ,J).
Leydig 3) a mocsga (Paludina) izomrostjainak képződését szinte sejtsorok
összeolvadásából magyarázza.
Lacaze-Duthiers 4) a képződő izomrostokat a(/?/arZ:a-(Dentalium)-magzatoknál hasonlólag rajzolja, t. i. mint olvasószerüleg („disposés en chapelet") egymás
mellé sorozott sejteket (globules microscopiques.).
Kölliker5) ellenben a pubány ok izomelemeit úgy tekinti mint rostsejteket (Faserzellen), melyeknek hossza és szélessége majd keveset, majd pedig tetemesen válJ) Beitráge zűr Entwickelungsgeschichte dér Landgasteropoden ; Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. III. k. 383. 1.
2) Lásd a már fenidézett értekezésemet : Neue Untersuchungen über die Entwickelung sat.
3) A fenidézett helyen 192. 1.
4) Histoire de l’organisation et du développement du Dentale. Annales des sciences na
turelles. T. VII. Nro 4. 1854. p. 232.
5) Grosse Verbreitung contractiler Faserzellen bei Wirbellosen. Wiirzburger Verhandungen. VIII. k. 109. 1.
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tozhatik, s azt hiszi, hogy az ízállatoknak (Articulaten) úgy, miként gerinczeseknek izomrostjai is csak „óriási rostsejtek *).
Tény az, még pedig tagadhatatlan, miszerint az ébrényi izomrostok fiatal
puhányoknál rostsejtekhez hasonló képletekből, azaz : sarcoplastokból vagy
húsképzbkből állanak ; de ép oly való- és bizonyosnak tartható, mikép a kez
detben egymás mellé sorozott sarcoplastok később sok helyütt egymással öszszeolvadnak nagyobb őszietekre (Complexen). melyek hasonnemű vagy rostocsos ruganyos hüvelylyel beburkolva az izomrostokat képezik, milyenek p. a
fejetlen és haslábuak (Acephalák és Gasteropodák) zár-, köpeny- és lábizmaiban,
valamint a fejlábuak (Cephalopodák) kar- és köpenyizmaiban általam úgy mi
ként másoktól is találtattak. Más helyeken ellenben, p. a puhányok bélcsövében
és szívfalában a sarcoplastok különvált elemekként megmaradnak egész élethosszant, mely esetben azok tökéletesen megegyeznek a magasabb állatok izomi
rostsejtjeivel.

Z Á 11 s z ó.
Végűi az itt elő'adott tényekre még egy tekintetet vetvén, jelen észleteink
fö eredményeit e néhány pontokba foglalhatjuk össze :
1) Puhányoknál hasonnemű vagy sima izomrostokon kívül elöjönek még valódi
haráintcsikú izomrostok is.
2) A harántcsikolat ezeknél úgy miként más magasabb állatoknál is kettősen
fénytörö hűsszemcsék (sárcous elements) által fóltételeztetik, melyek szabályos és pár
huzamos sorok- vagy rétegekben egymás mellé rakodnák a különben hasonnemű s
egyszerűen fénytörö alapállományban.
3) A hússzemcsék puhányoknál szinte úgy mint minden más állatnál nem szi
lárd testecsek vagy hólyagocskák állandó nagysággal és alakkal, hanem azok igen
parányi, kettösentörö részecsek (Molekűle) csoportulásaiból képezietnek.
4) Brücke-nek az izomrostok szerkezetéröli elmélete puhányok izomrostjain is
igazolva találtatik eszleleteink által. E szerint az izomrostok különböző küleme egye
dül a kettösentörö részecsek („Disdiaklastok“ Brücke szerint) különböző felosztásá
nak tulajdonítandó ; a mint t. i. ezek vagy egyenló'en szétoszolvák a hasonnemű
egyszerűen törő alapállományban, vagy különböző nagyságú és alakú rakások
ban, nagyobb vagy kisebb távolban egymástól csoportosúlvák, és pedig vagy
szabályos párhuzamos sorokban és rétegekben, vagy csak rend és szabály nél
kül szétszóródvák.
*) Kölliker s Handbuch dér Gewebelehre. 3. Aufl. 200. 1. — és Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. IX. k. 139. 1.
M. AKAD. ÉVK. X. 4.
3
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5) A húsállomány puhányoknál szinte terménye a húsképzöknek (sarcoplastoknak), melyek kezdetben minden ébrényi izomelemet képeznek.
6) Kifejlett puhányoknál a húsképzök vagy tökéletesen új egészszé találtatnak
összeolvadva, képezvén ilykép izomhengereket (azaz izomrostokat, milyenek p. a zár
izom, köpeny, láb és karizmok elemei), vagy azok egész élethosszant megmaradnak
mint különvált elemek (p. a szív és bélcsö izomrostsejtjei.)
7) Az izomrostok növekedése puhányoknál új sarcoplastok képződésével függ
össze, melyek osztás által szaporodván, az izomrost többi húsállományával lassanlassan összeolvadnak.
Szabadjon végre még néhány az izomszövetre általánosan vonatkozó néze
teimmel ezen értekezést befejeznem.
Kölliker újabb időben tudomásilag részint Lebert és Remak után, részint tu
lajdon vizsgálatai nyomán mindennemű izomrostokat — simákat úgy miként ha
rántcsíkoltakat — a rostsejt (Faserzelle) egyszerű jellegére (typus) akarván
visszavezetni, nyilván kijelenté, hogy a harántcsikú izomrost, miként az gerinczes- és ízállatokon szokott előjőni, csupán csak rendkívül meghosszabbodott vagy
megnőtt rostsejtnek tekintendő, melynek sejthártyája izomrosthüvelylyé (sarcolemma), bennéke pedig harántcsikúvá lett.
De nem tekintve azt, miszerint már a priori nem igen valószínű, hogy élettanilag oly nagybecsű és nagyjelentőségű állati sejtek, milyenek az izomi sej
tek, oly óriási nagyságra kinőhetnek (több hüvelyknyi hosszúságra), azonkívül
már számos összhasonlító észleletekkel s a legkülönbözőbb állatokon bebizonyí
tottuk azon fontos tényt, mely szerint általában az izomállomány sajátlagosan átalakúlt sejtekből, úgynevezett „húsképzökbölu (sarcoplastok) képződik, és hogy a harántcsikú izomrost több ily húsképzök összeolvadásából, nem pedig egyetlen egy sejt
nek meghosszabbodásából ered.
Ébrényi állapotban a húsképzők (sarcoplastok) mindig különvált elemek
ként fordáinak elő, később pedig azok egymás közt összeolvadván az izomrost
különböző nemeit képezik. így az egyszerű és nem szétágazott izomrostok észlele
téiül szerint az által származnak, hogy a sarcoplastok egyes vagy többes sorok
ban egymással összeolvadván, lassan-lassan ruganyos liüvelylyel körűlvétetnek.
Más esetekben ismét a sarcoplastok nyúlványaikkal összenőnek, s így faalakulag szétágazott és reczekép összenőtt izomrostokat, úgynevezett „izomrostreczékeR
(Muskelfasernetze) képeznek, mint p. a szívhúsban, a gerinczesek nyelvében, az
ízállatok (Articulata) bélcsőfalában.
Ellenben a magasabb állatok némely tengéleti szerveiben, p. a bélcsőben,
húgyhólyagban, edények falzatában és nemikészletben a sarcoplastok egész élet
hosszant megmaradnak mint különvált elemek, s így a többé-kevesbbé átalakúlt
maggal képviselik az úgynevezett rostsejteket (Faserzellen), milyenek vizsgála
taim szerint alsóbb állatoknál szinte szoktak előfordúlni, p. a puhányok szívében
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és bélcsövében, valamint némely héjanczok bélcsőfalában p. kopoltyúláb-(Branchypus)- és kagylonynál (Estberia).
A mi az izomállomány finomabb szerkezeti viszonyait illeti, ez mindig kétféle,
természet- és vegytanilag, de hihetőleg élettanilag is egymástól különböző anyag
ból áll. Az egyik t. i. még élő s összhúzódható izomban is, parányi, szilárd- vagy
szilárdlágy, kettősentörő, tulajdon festenye (izomfesteny — Muskelfarbstoff) által
sajátlagosan színezett részecseket, (kettösentörök vagy Disdiaklastok, Brücke sze
rint), a másik pedig egészen színtelen, hasonnemű, egyszerű fénytörésű, és élet
ben folyós, de alvadékony (gerinnbar) állományt képez *). A kettösentörö részecseknek különféle módoni felosztása, csoportulása, elrendezkedése valamint száma a
hasonnemű alapállományban föltételezi az izomrost külemét.
Ezen szempontból pedig, — mi élettanilag sokkal fontosabb — egyedül magyarázhatóvá válik az eleven izomállománynak oly rejtélyes és sajátszerű halmazállapotja, mely mint félig folyós azonfölűl könnyen összehangzásba hozható
a Dubois-Reymond által megállapított izomvillamossági törvényekkel *2).
Egy már korábbi élettani értekezésemből az tűnt ki továbbá, miszerint gerinczes állatoknál az úgynevezett izomrostsejteken is valódi harántcsíkok jöhet
nek elő, mely tény valóban nem áll oly elszigetelten, ha figyelembe veszszük,
hogy a szövettanároktól már több ízben leírattak rostsejtekhez hasonló haránt
csíkolt izomi képletek. Ilyeneket talált p. Reichert az ízállatok bélcsövében, vala
mint a czompó ponty (Cyprinus tinca) gyomor- és bélfalában, továbbá Leydig a
földi tűzöl (Landsalamandra) üteres hagymájában (bulbus arteriosus), Purkinje,
Kölliker, Hessling és én, a kérődzők szívében a belszívburok (Endocardium) alatt.
Fontos azonkívül az, hogy az itt elősorolt izomi elemekkel a magasabb ál
latokban talált hiísképző elemek (sarcoplastok) tökéletes összeolvadásuk előtt
egészen megegyeznek ügy alakra, mint egyéb tulajdonaikra nézve.
Ennélfogva a húsképzők (sarcoplastok) közös kimeneti vagy kisugárzási
pontjait képezik a különböző izomelemeknek, s ezt tekintetbe véve az izomszö
vetet általánosan csak ekkép lehetne természetesen osztályozni :
A.

EGYSZERŰ IZOMSZÖVET,
mely többé-kevesbbé önállóan maradt sarcoplastokból áll ; ide számíthatók :
1) a magasabb állatok tengéleti izmai, melyek rostsejtekböl állanak.
*) lásd D r. W. Kühne : U eber die gerin n b are S ubstanz dér M uskeln. M onatsbericht dér
k g l. A kadem ie dér W issenschaften zu B erlin. Sitzung d ér physicalisch-m athem . K lasse. 4.
J u li 1859. 493. 1.
2) E. D ubois-Reym ond. U ntersuchungen ü b er thierische E lectricitát. B erlin, 1848. und
1 8 4 9 .1. és II. k.

3*
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2) Némely izállatok bélcsövében (Brancliipus, Estheria), valamint a puhányok szív- és bélcsövében talált izomirészek sat.
B.

ÖSSZETETT IZOMSZÖVET,
mely több sarcoplastok összeolvadásából származott, és ruganyos hüvelybe (sarcolemma) zárt izomrostokból, vagy izomhengerekből áll. Ide tartoznak :
I. Egyszerű, azaz : nem szétágazott izomhengerek
a) vékonyabbak, melyek egyes sorban összeolvadt sarcoplastokból, és
b) vastagabbak, melyek többes sorokban összeolvadt sarcoplastokból
erednek; az előbbieknek harántmetszete csak egy maggal, az utóbbiaké pe
dig több maggal is bírhat.
II. Elágazott és reczekép egymással összenőtt izomhengerek. Ezek mindig több
sarcoplastok nyújtványaikkali összeolvadásából származnak, mint
a) a faalakulag elágazott izomhengerek, szívben és nyelvben,
b) izorni hálózatok vagy reczék.

ÁBRÁK M AGYARÁZATA.
(1—5. ábra, a tavikagylónak— Anodonta cygnea, — 6. és 7. ábra a nyolczlábnak — Octopus vulgáris — izomelemeit adja elő.).
1. Abra. — Izomrostkötege egy tavikagyló zárizmának, 200-szoros nagyí
tásban.
a. Vastagabb izomrostok, valódi harántcsikolattal.
b. b. Harántcsíkolt és 2—3 hegyes nyúlványnyal végződő izomrostok.
c. Finomabb izomrostok, hasonnemű külemmel.
2. Abra. — Harántcsíkú izomrost oldalas nyúlványnyal, erősebben nagyítva.
A. 360-szoros nagyításban. A harántcsíkolat apró gömbölyű, sárgás,
kettősentörő hússzemcsék (sarcous elements) által idéztetik elő, melyek a kü
lönben hasonnemu, színtelen és egyszerűen törő alapállományba párhuzamos és
az izomrost tengelyéhez függélyes sorokban tömötten egymás mellé beágyazvák. Az izomrost oldalas, villaszerűén szétágazó nyúlványában is megkülön
böztethetők a hússzemcsék.
B. Ugyanaz, 525-ször nagyítva.
3 . Abra.— Izomrostja egy tavikagyló zárizmának, 525-szörös nagyításban.
Az izomrost a részében a kettősentörő részecsek (Disdiaklastok) szabályos ha
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rántsorokban csoportosúlvák hússzemcsék (sarcous elements) alakban, miáltal az
izomrost ezen része harántcsíkoltnak látható; ó-ben a kettősentöröknek (Disdiaklastok) igen parányi rakásai minden különös rend nélkül beágyazvák a hasonnemű egyszerűentörő bennékben, mi az izomrost e részének csak pontozott
vagy finomul szemcséit külemet kölcsönöz minden harántcsíkolat nélkül.
4. Abra. — Iíarántmetszete egy tavikagyló megszárított zárizmának, 360szor nagyítva,
a. a. Harántmetszete az egyes izomrostoknak, melyben a lmsszemcsék
világosan körrajzolt szemcsékként tűnnek elő, az izomrosthüvelyen belől.
b. b. Elsőd izomrostkötegek vastagabb kötáilományhüvelylyel.
5. Ábra. — Egymástól elválasztott húsképző elemei (sarcoplastok) egy fiatal
tavikagyló zárizmának, különböző kifejlődés! fokban és 360-szor nagyítva.
a. Gömbölyded és tojásdad, még éretlen sarcoplastok, világosan kivehető
sejthártyával, részszerint már elkülönült (differenzirt) bennékkel és hólyagnemű
maggal.
b. Hasonló húsképző elem egy végnyúlványnyal.
c. Orsóidomú, tökéletesen kifejlett sarcoplastok.
d. d. Maghólyagcsák a sarcoplastok belsejében.
e. Húsképző elem egy központi üreggel, melynek bélfalán már lerakodott
az összhuzékony állomány.
f . Két részszerint már egymással összeolvadt sarcoplast.
g. Egymással még összefüggő sarcoplastok; kettő közűlök csúcsaikkal
egymást érintve, és természetes összefüggésben szemlélhető.
k. Hengeres sarcoplast, melynek bennékében soronként rendezkedett hús
szemcsék láthatók mint harántcsíkolatnak okozói.
6. Abra. — Izomelemei egy fiatal nyolczláb (Octopus) köpenyének, 525szörös nagyításban.
a. Tökéletesen kifejlett, közép vastagságú izomrost, melynek bennéke
egész szélességben áll hasonnemtí alapállományból és ebben soronként beágya
zott hússzemcsékből (sarcous elements) ; az izomrost alsó részén ez utóbbiak na
gyobbak és világosabban körrajzolvák, annak keskenyebb vége felé pedig ki
sebbek és tömettebben összeállók. A hússzemcsék sorozatai nem egészen függé
lyesen állanak az izomrost tengelyéhez, hanem inkább ferdén, miáltal ez ily
irányban csíkolt külemet nyer.
b. b. Két vastagabb és csíkolt izomrostnak végrésze, melynek bennéké
ben kétféle réteg szemlélhető. A kéregrétegben (Rindenschicht) találtatnak az
apróbb hússzemcsék soronként beágyazva a hasonnemű alapállományba, a velöréteg (Markschicht) pedig központi üregként tűnik elő, mely hasonnemű állo
mány áltál, s ebben szétszórt vagy sorokként rendezkedett kerek szemcsék által
töltetik ki.
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c. Fiatal sarcoplastok maghólyagcsával s nagyobbrészt elkülönült (differenzirt) bennékkel. .
d. Érettebb sarcoplastok világosan kivehető velő- és kéregréteggel. Az
egyiknek belsejében egy maghólyagcsa f . rejlik.
7.
Ábra. — Izomelemei egy fiatal nyolczlábnak (Octopus), fejlődési álla
potban és természetes fekvésben, 360-szor nagyítva.
a. Már kifejlett izomrost.
b. b. b. Sarcoplastok az izomrostok végén és oldalán.
c. Két egymással összeolvadó sarcoplast.
d. Ruganyos rostok, melyek az ébrényi kötállományban az egymásra
rakodott sarcoplastok között futnak le.
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EM LÉKBESZÉD
GRÓF TELEKY LÁSZLÓ FELETT.
Fájdalmas és nehéz feladat áll előttem, midőn a tisztelt Akadémia megbí
zásából, de saját lelkem ösztönét is követve, gyászbeszédet akarok mondani
elhunyt tagtársunk, gróf Teleki László felett. A súlyos csapás, mely e férfiú
halálával az egész hazát és ennek minden egyes polgárát érte, kettős súlylyal
nehezedett reám, kit a mindnyájunk által gyászolt halotthoz, első gyermekko
runktól halála napjáig, közel negyven évig, az élet minden változatain keresztül
változatlanúl és szakadatlanúl tartott barátság csatolt. Kimúlta hézagot hagyott
lelkemben, mely egészen be nem tölthető többé soha ; a golyó, mely nemes
szivét átfúrta, fájó sebet ejtett az enyémen is :
Multis ille bonis flebilis occidit.
Nulli flebilior , quam mihi !

Bátran mondom, Teleki Lászlónak sok baráti és számtalan tisztelői voltak
e hazában s e hazán kivül, de nálamnál régibb és hívebb barátja nem. Voltak,
kik meggyőződéseikben, törekvésökben és munkásságukban talán még közelebb
állottak hozzá, mint én ; de alig volt, ki előtt nemes szivének titkosabb redői
inkább tárva lettek volna. Tessék bár kérkedésnek ezt elmondanom, e jogot
tőlem senki el nem veheti. Ha szerénytelenségnek vétetnék e barátságunk meg
említése , mert elhúnyt barátom a napnak ünnepelt hőse, a nemzetnek bálvá
nyozott kedvencze volt, kiben a néphit az imént megváltót üdvözölt, és most
vértanút sirat; mert fényköréből netalán egy kis sugár eshetnék a középsze
rűség homályába, mely engemet környez : szabadjon arra hivatkoznom, hogy
e barátságot oly időben sem titkoltam e l, midőn bevallása veszélytyel já r t, s
jó lelkiismerettel mondhatom, hogy híve maradnék akkor is , ha bálványozás
helyett üldözés, vagy rágalom tárgya lenne.
He épen ezen közöttünk létezett szoros baráti viszony, mely indokúl szol
gált, hogy az akadémiának annyi jelesebb tagjai közöl én jelöltessem ki e
gyászos alkalomra szónokúl, nem tesz-e bárki másnál képtelenebbé, hogy fela
datomnak méltóképen megfelelhessek ? A csapás, mely engemet, mint honpol
gárt és mint barátot, tehát kétszeresen é rt, nem fogja-e, kivált a fájdalom első
rohamában, teljesen eltompítani, különben is csekély szónoki tehetségemet ?
1*
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Várni pedig, míg a minden fájdalmat enyhítő idő meghozza mindnyájunknak,
és különösen nekem, a lélek nyugalm át, az elme elfogulatlanságát, azért nem
tanácsos, mert megjöhet ismét, talán hamarább mint hinnők, hazánkra az ön
kény uralma, melynek vaskeze ajkainkat befogván és a szabad szót elnémítván
nagy férfiainknak nyilvános méltánylását nem csak eltilthatja, de anyagilag
lehetetlenné is teheti. — Kétséges helyzetünk tehát int : Carpe diem, quam mi
nimum credide postero !
Másrészről pedig azon előnyt is , melyet az évek hosszú során át fenállott
bizodalmas viszonyunk nyújtani látszik, miszerint az, mi életében és halálában
mások előtt rejtély, előttem nem az, lehet-e, szabad-e felhasználnom ? Itt-e a
helye s most van-e ideje föllebbenteni a leplet, mely e nemes szívnek sebeit
takarta ? Belső érzésem azt mondja hogy n e m, habár e dicső lélek titkos küz
delmeinek és szenvedéseinek ismerete a köztiszteletet és szeretetet iránta csak
növelné.
S el fogom-e találni a hangot, melyen az elhúnytról szólanom illik, kit
érdemei mellett rendkívüli körülmények a nép bálványává emeltek, kiről min
denfelől magasztaló és dicsőító szózatok hangzanak felénk? Igyekezzem-e ezek
kel versenyezni, dicsérő hyperbolákban rajtok még túl tenni? Ettől egy neme
a szeméremnek tart vissza, mely épen a köztünk létezett barátságnál fogva, a
dicséretben bizonyos mértékét követeli a szerénységnek. Könnyebb feladat, leg
alább nekem, egy félreismert vagy rágalmazott barátnak védelmére kelni, mint
a magasztalók és bálványozok chorusába vegyülni s azt még túlkiáltani. — Ha
pedig a barátság által parancsolt szerénység határai közt maradva, kerülöm az
apotheosis túlságait, nem fog-e előadásom színtelennek, fagyosnak, sőt barát
ságtalannak is tetszeni azok előtt, kik a rhetorika csillogó phrásisait többre
becsülik a szívnek meleg, de egyszerűbb szavainál ?
E nehézségek lebegnek előttem , midőn e nagy halottnak, körünkben oly
sokáig fájdalmasan nélkülözött és most közülünk végképen kiragadott tagtár
sunknak , az akadémia részéről és nevében a kegyelet adóját leróni készülök.
De más részről, épen a feladat nehézsége, a tárgy nagysága bátorít ; mert úgy
hiszem, elnézésre számíthatok, ha annak teljesen megfelelni képes nem leszek.
Teleki érdemei nagyobbak, ragyogóbbak, emléke mélyebb gyökeret vert hon
fitársai millióinak szivében, hogysem a szónoklat dicsőítésére szorúlna. Azon
önkénytelen feljajdulás, mely halálának hirére a nemzet képviselőinek szivéből
kitört, meghatóbb emlékbeszéd volt, mint valaha ember felett mondatott. Azon
síri csend és néma fájdalom, melylyel a népnek százezrei koporsóját kísérték,
hangosabban szólt a legfényesebb szónoklatnál. A mit Telekiről halála óta
mondottak és írtak, s még ezentúl írni és mondani fognak, csak gyengébb vagy
erősebb viszhangja amaz országos feljajdulásnak, csak egy-egy sóhaja a rop
pant közfájdalomnak. Ezek el fognak hangzani, az én gyenge szavaim legha
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marabb ; de Teleki neve és emléke élni fog, míg e hazában a tiszta, önzéstelen,
áldozatkész hazafiság tisztelet tárgya lesz. Ha e múlandó életen túl az elköl
tözött léleknek tudomása marad arról, mi az elhagyott földön történik, a dicsőűlt
a közrészvétnek, szeretetnek és hódolatnak nagyobbszertí és fényesebb nyil
vánításai mellett, szívesen veendi oly régi barátjának, habár gyenge búcsú
szavát is, kinek hűségében és őszinteségében soha egy perczig sem kétkedett,
habár az élet keserű tapasztalásai és gyakori csalódások kétkedővé, néha gyanakodóvá tették is mások irányában. Véleményeink és útaink néha eltértek
egymástól, de ez meg nem ingatta kölcsönös bizodalmunkat ; mert mindegyi
künk tudta, hogy az élet válságos perczeiben egymásra biztosan számolhatunk.
E búcsúszót nem kivánom, mert szükségtelen, igen hosszúra nyújtani.
Teleki László nem tartozott azon emberek közé, kiknek élete és működése a
dolgozó szoba árnyékában folyik le , kiknek hangyaszerű szorgalmát, búvár
kodását, munkásságát részletes fejtegetések által kell napfényre hozni s a világ
gal megismertetni. 0 ragyogó szerepéta közélet verőfényes pályáján játszotta el,
a világ láttára és annak zajos tapsai közt; az általa kiérdemelt babérkoszorú,
melyet a köz elismerés koporsójára tűzött, már^halála előtt is diszíté halántékait.
Az ő neve a történelem sajátjává lett; egyénisége nagyobb, hogysem egy
akadémiai emlékbeszéd keretébe férne. Nem is lehet feladásom ez alkalommal
életirását adni. Külső életét, politikai működését ismeri e haza, ismeri a világ;
hiszen ennek köszöni nagyobb részt azon, mondhatni, példátlan népszerűséget,
mely őt életében környezé s még sírjába is kísérte. A mennyire lehetnek és
kétségenkivűl vannak is politikai tevékenységére vonatkozó ismeretlenebb és
titkosabb adatok, azokról bővebb tudomása van azon férfiaknak, kik vele foly
tonosan egy téren és egy irányban működtek. De egyáltalában nem lenne itt
helye, sem most ideje, azokat a világ előtt kitárni. Politikai tevékenységének
egyes szálai átszövődtek hazánk újabbkori történetein, s ezektől különválva nem
tárgyalhatok. A népek sorsára befolyást gyakorolt férfiak élete a történetírás
tárgya. A küzdelem, melynek Teleki egyik legvitézebb előharczosa volt, még
le nem folyt, de még nyugponthoz sem ért. A csata, melyben a hős elvérzett,
még e perczben hevesen foly ; s habár jelleme minden kétségen felül áll, annak
tisztaságát még ellenei is elismerni kénytelenek : m i, kik e küzdelembe többé
kevesebbé mindnyájan belésodortattunk, Telekinek mint államférfiúnak illetékes
és részrehajlatlan bírái még most nem lehetünk. Benső életének viszontagságai
pedig, szivének rejtettebb örömei és gyötrelmei, reményei és csalódásai, me
lyeket talán jobban ismerek másoknál, nem a közönség elé valók. A kedélyi
élet szentélyét takaró fátyolt lerántani a kegyelet érzése tiltja.
Kimúlt tagtársunk beszédem tárgya csak két szempontból lehet : mint ír ó
és mint j e l l e m.
Nem sok magában, de sokat nyom , mit Teleki László írói munkásságának
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köszönünk. Ő ugyanis csak egy költői művel, „A K e g y e n c z “ czímű tragoediával gazdagította a magyar irodalmat, mely egyetlen műve azonban költői
tehetségét, alakító erejét és eszmegazdagságát fényesen tanúsítja, melyből
megítélhetjük, hogy mennyit várhatott volna költészetünk, különösen drámai
irodalmunk, e hatalmas szellemtől, ha a költészet pályáján tovább halad, ha
minden idejét, figyelmét és tevékenységét a haza és szabadság szent ügye, a
politika nem veszi igénybe. Nem vagyok oly hangulatban, s bizonyosan tisztelt
hallgatóim sem várják tőlem, hogy e sok tekintetben jeles drámai műnek, mely
ezelőtt mintegy húsz évvel került először színpadra és sajtó útján is közzététetett, kritikai és aesthetikai bonczolgatásába ereszkedjem. Ez egy művel helyet
foglalt Teleki László az elsőrendű drámaírók sorában, s reá teljesen illenek e
szavak : ex u n g v e l e o n e m. JBiztos kézzel és velős színekkel festett jellemek
és élő alakok, nem elmosódott halvány képek lépnek e tragoediában a néző és
olvasó elébe, a szenvedélyek dúló harcza drámai elevenséggel folyik le sze
meink előtt, a cselekvény ügyesen motivált fejlődése, a helyes compositio, az
erőteljes, de nem dagályos, költői, de keresetlen nyelv, a színpadi hatásnak
inkább ösztönszertí, mint gyakorlatból merített ismerete és felhasználása, a
fiatal kezdő írót, ezen első, és fájdalom, utolsó müvében, máris mint a drámai
alakítás mesterét mutatta fel a meglepett műértőnek. Még hiányai is a költői
erő túláradásának kifolyásai, és emlékeztetnek Schiller ifjúkori vagy Shakespeare
némely gyengébb, vagy helyesebben szólva, nagyon is erődús darabjainak
kinövéseire.
Meglepő találkozás, hogy két legjelesb drámaírónk, K a t o n a József és
T e l e k i László, mindegyik csak egy művel ajándékozta meg irodalmunkat.
De minő ellentét az okokban , melyeknek e költői elmék meddőségét tulajdonít
hatni! K a t o n á b a n a közönség, a kritika és az irodalmi tekintélyek közö
nyössége , szűk életviszonyok, korlátolt ember- és világismeret, talán a kenyérkereset gondjai is ölték e l, nem annyira a költői tehetséget, mint inkább az
ösztönt és kedvet irodalmi munkásságra. Nem ismerve, nem méltatva tengődött
egy kisvárosi alárendelt hivatalban ; s midőn később, halála után, Bánkbánja
figyelmet kezdett gerjeszteni, alig tudta valaki, hogy szerzője ki volt, él-e még
vagy meghalt ? Kinek most harmincz évvel halála után az új nemzedék szobrot
emel, annak sírját nehezen találták fel kortársai a kecskeméti kis temetőben.
Teleki Lászlót fényes históriai név, társadalmi magas állás, családi traditiók, a
„noblesse obligeu elve, hazánk vészteljes viszonyai s ezekből folyó honfiúi köte
lesség, a politikai pályára helyezték, melyen a haza ügyére döntő befolyást
gyakorolt s olykor az európai politika gépezetébe is benyúlt. Nevét ismerte és
tisztelte a bel- és külföld, rajta egy nemzet reménye csüggött, közfigyelem
kísérte minden tettét, leste minden szavát. Az államférfiú, a diplomata, a párt
vezér háttérbe szorította a költőt; s midőn koporsóját százezrek kísérték, alig
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emlékezett meg egy-kettő arról, hogy benne nem csak nagy hazafit, de nagy
költőt is temetünk. Katonában a szerfeletti árnyék, Telekiben a túlságos nap
fény fonnyasztotta el a költészet virágát.
A K e g y e n c z , mint mondám, Telekinek egyetlen költői műve, mely nap
világot látott. Első ifjúságából, úgy szólván gyermek korából, emlékezem ugyan
még egyéb költészeti kísérleteire is, nevezetesen néhány verses regére Kisfaludi Sándor modorában ; de ezek közönség elé nem kerültek, s hihetőleg már
régen a kandalló tüzében hamvadtak el. Az évek hosszú sora folyván le azóta,
hogy e költői zsengéket előttem felolvasta, nem bízhatom eléggé sem emlékeze
temben, sem gyermeki itélőtehetségemben, hogysem azoknak költői becséről
mai nap Ítéletet mondani mernék. Emlékezem továbbá későbbi, de a Kegyenczet jóval megelőzött időkből, egy nagy históriai drámának vázlatára, s néhány
kidolgozott jeleneteire, melynek tárgya Kupának harcza volt Szent István ellen,
a magyar ősvallás és szokások küzdelme a keresztyénség és idegen befolyás
ellen. Ez csak terv és vázlat maradt, s mint ilyen is elveszett, ha emlékezetem
nem csal és akkori Ítéletemben bízhatom, drámai irodalmunknak nagy veszteségére.
De elhúnyt tagtársunknak írói munkássága nem szorítkozott az emlí
tettekre. Száműzetésének szomorú korszakában nem szűnt meg tollával is a haza
érdekében működni. — Röpiratokban, hírlapi czikkekben, franczia és angol
nyelven, az idegen kormányoknak benyújtott emlékiratokban iparkodott hazánk
ügyét európai jelentőségre emelni. E munkássága nem maradt siker nélkül. Ha
zánk viszonyai, közjogi állása, törekvéseink jogszerűsége, alkotmányunk és tör
vényeink szelleme, ismeretlenek, sőt félreismertek valának e haza határain kivűl,
midőn Teleki, politikai küldetésben külföldre érkezett, a hol utóbb, mint szám
űzött, tizenkét évet töltött. Ellenségeinknek sikerűit, rágalom, tények elferdítése,
álnok ráfogások által, nemzetünk ügyét az európai közvélemény előtt népsze
rűtlenné tenni. Műveletlen, tudatlan barbároknak, más népek és nemzetiségek
zsarnok elnyomóinak, nem a szabadsághoz, hanem elavúlt előjogokhoz ragasz
kodóknak festettek bennünket; s miután Degerando halála óta nem volt külföldi
barátunk, a ki mellettünk kellő tárgyismerettel szót emelt volna, elhitették a kül
föld népeivel és kormányaival, hogy alkotmányunk felforgatása, az osztrák mo
narchiába beléolvasztásunk, nemzetiségünk eltörlése és németesítésünk a civilisatio és humanitas érdekében történik, hogy mindez már bevégzett tény, a nép
elégedett és boldog a német kormány alatt, csak néhány konok olygarcha és
aristokrata morog és zsémbeskedik, hogy az ország új, ezelőtt ismeretlen felvi
rágzásnak indúl a centralizáló kormány üdvös befolyása alatt sat. Teleki foly
tonos, ernyedetlen tevékenysége és írói munkássága, néhány száműzött társai
közremunkálásával, eloszlatá az ellenünk táplált előítéletet, az idegen népe
ket és kormányokat felvilágosítá a dolgok valódi helyzetéről, a közönyösséget
és ellenszenvet irányunkban meleg részvéttel és rokonszenvvel váltotta fel, s
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ügyünknek erkölcsi támogatást eszközlött ki. Minden egyes czikke nem csak
jeles publicistikai dolgozat, de hazafias tett is vala, mely egy-egy lépéssel köze
lebb vitt közös czélunkboz, törvényes jogaink visszaszerzéséhez.
írói munkásságához számíthatni némileg terjedelmes és sokfelé ágazó leve
lezéseit is. A ki Kazinczynak gr. Dessewffy Józseffel és több barátaival váltott
leveleit, és, hogy külföldi példát is említsek, a francziák közt Voltaire és Rous
seau, a németek közt Goethe, Humboldt, Ráhel körének levelezéseit ismeri, me
lyek sajtó útján közzététettek, (az ókor classicus íróinak, Cicerónak, Pliniusnak
epistoláiról nem is szólok); a ki a fentebb említett sok kötetekre terjedő' leveleket
olvasta: tudja, mily nagy kincsét zárja magába a levélirodalom a termékenyítő
eszméknek, a becses és fontos történelmi adatoknak, az érdekes jellemvonások
nak, az ügyes és finom stylistikai formáknak. A nagy elmék magánlevelei annál
érdekesebbek, mert a pillanat hangulatának kifolyásai, leplezetlenül vagy házias
pongyolában mutatják fel az író lelkületét, melyet egyéb, a közönségnek szánt
munkákban, többé-kevesebbé hatásra számított jelmezben szemlélhetünk csak.
Teleki László az évek hosszú során levelezésben állott sok külföldi jeles férfiak
kal, szellemdús nőkkel, száműzött társaival, a hazában maradt barátaival. E leve
lezések idejének nagy részét vették igénybe, melyet máskülönben szorosan vett
irodalmi munkásságnak szentelhetett volna.—Tömérdek mély gondolatot, államtani eszmét, eredeti ötletet, finom észrevételt, találós élczet foglalhattak magok
ban számtalan levelei, ha azok után Ítélek, melyeket magam, kivált számkiveté
sének ideje alatt, elhúnyt barátomtól vettem. Hány érdekes kötetre szolgáltatna
anyagot e levelezés, ha egybegyűjtése s kiadása lehető vagy időszerű volna!
Ez alkalommal csak egy körülményt akarok említeni, mely elhúnyt barátom
jellemére, tapintatára, gyöngédségére új fényt áraszt. O, ki saját személyére
nézve félelmet és óvatosságot nem ismert, ki minden perczben kész volt életét
vagy személyes szabadságát koczkára tenni, a túlságig óvatos, mondhatni félénk
volt, midőn valamely barátjának vagy bárki másnak érdeke vagy biztonsága
forgott kérdésben. Sok évig szakadatlanúl és sűrűn folyt levelezésünk alatt soha
egy perczig nem feledkezett meg a különben oly szórakozottnak ismert férfiú
arról, hogy az, kihez leveleit intézi, egy gyanakodó és kémlelődő kormány
Damokles-kardja alatt él és mozog. Noha elméje szüntelen az elnyomott haza ügye
ivel és szenvedéseivel foglalkozott, hozzám a számkivetésből írt számos levelei
ben egy szó, egy vonatkozás sem foglaltatik, mely a hadi törvényszékek, befogatások és kivégzések ama gyászos korszakában a levél vevőjét bajba keverte
vagy keverhette volna. Ily apró jelentéktelennek látszó vonások festik leghí
vebben az ember jellemét.
Minő mestere volt Teleki László az írásnak, s különösen a levélírásnak,
megítélhetni azon levelekből is, melyek legújabban folytak kiapadhatatlan tol
lából és elméjéből, s melyek közöl néhány a hírlapok által közzététetett. Vála-
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szait értem a hazai törvényhatóságok üdvözlő leveleire, melyekkel ezek a habár
akarata ellen és idő előtt visszatért hazafit sorban megtisztelték. Nem tulajdoní
tok ezeknek kelleténél nagyobb fontosságot és becset, de annyit mondhatni,
hogy nehéz feladat volt, rendkivül ügyes tollat és találékony elmét kívánt, egy
és ugyanazon tárgyban annyi levelet írni, s mindegyikbe az alaphang megtar
tása mellett új meg új eszméket és fordulatokat szőni, s hogy a feladat rendkí
vüli tapintattal és szerencsével oldatott meg a szóban levő válaszokban. —
Azon beszéd-töredéket, melyen életének utolsó éjjelén, talán néhány perczczel
halála előtt, képzelhetni tehát, mily feldúlt kedélyállapotban dolgozott, melynek
fonala életével együtt szakadt meg, melybe annyi hazafias fájdalmat és nemes
haragot öntött, mindnyájan könnyes szemekkel, fájdalmas kegyelettel olvastuk,
mint politikai végrendeletét egy hű hazafinak. Erről többet szólanom szükségtelen.
Mindezeket csak azért mondottam el, hogy túlzásnak ne látszassák vagy
baráti elfogúltságnak és részrehajlásnak, ha azt állítom, hogy Teleki László
mindazon tulajdonokkal bő mértékben bírt, melyek a nagy írót képezik, s ha
állása és hazánk válságos viszonyai ó ta politikai pályára nem szorítják és állam
férfiúvá nem avatják, kétségtelenül elsőrendű Íróvá fejlődött volna; hogy tehát
méltó tagja volt e tudományos és irodalmi intézetnek, s noha irodalmunk csak
egyetlen művet mutathat fel tőle, nemzetünk s az academia benne nagy írói
tehetséget vesztettek el.
Teleki Lászlóról mint í r ó r ó l szólottám; még néhány szót róla mint em
b e r r ő l , mint j e l l e m r ő l .
De mit mondhatnék e tekintetben róla, mit előttem már mások ismételve e
nem mondottak, mi általánosan elismerve nem volna ? Nem csak baráti, de tőle
távolabb állók is, sőt az egész nemzet és haza ismerték és tisztelték benne a
tiszta és szilárd hazafiságot, a becsület dolgában nem csak mások, de maga iránt
még inkább szigorú lovagiasságot, a nemes ember-baráti szívet, tántoríthatatlan
és áldozatkész hűséget barátai, nyíltságát, határozattságát, bátorságát, de minden
nemtelen fegyvertől irtózását ellenségei irányában. Roppant népszerűsége, azon
általános tisztelet, mely őt e hazában s e hazán kivűl környezte, melyet ellen
ségei sem mertek tőle megtagadni, nem csupán szellemi, talán még inkább er
kölcsi tulajdonainak volt eredménye és méltó jutalma. Teleki László nem csak
hatalmas szellem volt, de nagy jellem is, szilárd mint a gránit, tiszta mint a kristály.
Az erkölcsi kötelmek, az erények lényege egy s ugyanaz minden időben és
minden népnél. De vannak mégis az emberiség történelmében korszakok, me
lyek e tekintetben egymástól különböző typussal bírnak, melyekben a nagy
embereket kiválólag egy vagy más erénynek magas fokra emelkedése jellemzi
s teszi köztisztelet tárgyává. A különböző korszakoknak nem csak u r a l k o d ó
e s z m é i de u r a l k o d ó e r é n y e i is voltak.
Az ókorban, különösen Spartában és Rómában, tántoríthatatlan hazaszeretet,
2
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minden önérdeknek és tekintetnek a hazáért kész feláldozása, stoicus megvetése
a halálnak, szenvedésnek, semmibevétele a külfénynek, kényelemnek, anyagi
élvezetnek, szigorú kötelességérzet, hajthatatlan szilárdság, a római „ virtus “,
mely szóban azonosítva vannak az erény és férfiasság fogalmai, e tulajdonok jel
lemezték a nagy férfiút.
A középkorban a becsület szeplőtlensége, az adott szónak szentűltartása,
merész bátorság, mely nem csak daczolni tud a veszélylyel, de] azt mintegy játék
nak tekinti, a nó'nem iránti gyöngédség és hódolatos udvariasság, a gyámoltala
nok védelme a hatalmasok ellen, képezték a lovagias jellem eszményét, melyet
azon korban is hihetőleg ritkábban mutatott fel az élet, mint a költészet.
A jelenkor nagy embereinek kiváló erénye a humanitas, s a mi ebből fo
lyik, elismerése az emberi jogoknak mindenkiben, tekintet nélkül a születésre,
társadalmi állásra, nemzetiségre, vallásra, méltányosság, igazságérzet, türelem,
buzgólkodás a szabadság és egyenlőség nagy elvei mellett.
Az egymástól annyira távol eső korszakokban uralkodott hogy ne mond
jam divatos erények Teleki László jellemében egyesítve valának. Római lélek,
minőt a köztársaság legszebb idejében találunk, mely magát s minden szemé
lyes érdeket teljes önmegtagadásai a hazának rendeli alá, lovagiasság, e szó leg
nemesebb értelmében és az egész emberiséget átölelő philanthropia, mely nála
nem lágy érzelgőségnek, hanem erős meggyőződésnek, szilárd elveknek és mély
igazságérzetnek volt kifolyása. Még hibái és tévedései is, mert halandó ember
létére hibáktól és tévedésektől egészen ment ő sem lehetett, ezen erényeknek
olykor a túlságig felfokozásából eredtek.
Ilyennek ismertük Teleki Lászlót mindnyájan, kik hozzá közelebb állottunk,
ilyen volt egész életében, ilyen még halálában is.
Halálának indokai, ha mások előtt rejtélyesek, előttem nem azok. Ismertem
e nemes lélek küzdelmeit, melyek halálát megelőzték és okozták. Nem fogja tő
lem kivánni senki, hogy revelatiókkal álljak a közönség elé, de annyit mondha
tok, hogy valamint egész élete a hazafi-tetteknek hosszú lánczsorát képezte, úgy
halála is, legalább az ő hite szerint, hazafi tett volt. Azt hitte ugyanis, vagy kép
zelte inkább, hogy a fenforgó körülmények közt, halála üdvösebb a hazára
mint élete. Mikép sodortatott e gyászos illusio örvényébe, annak fejtegetése nem
ide tartozik. Ez volt Teleki Lászlónak legnagyobb tévedése és hibája, melyet
szintén, mint előbb mondám, csak erényeinek túlfeszítése szült. O nagyésnemes
volt még" tévedéseiben is.
Noha szándékom nincs ezúttal e gyászesetnek indokolásába bocsátkozni,
mulaszthatatlan baráti kötelességemnek ismerem, oly ráfogás ellen határozottan
tiltakozni, mely elhúnyt barátomnak jellemén, becsületén, emlékén csorbát ejt
hetne. Az állíttatott ugyanis néhány külföldi lapban, és bámulatomra hazánkban
is itt-ott hivőkre talált, hogy Teleki László szabadon bocsáttatása alkalmával
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Ígéretet tett, melyet utóbb politikai fellépésének modora és iránya által meg
szegvén, innen eredő magával meghasonlása miatt vetett véget életének. Ezt a
történtekrőli biztos tudomásom alapján határozottan tagadom.
Ha nem volnának is hiteles adataim, ismervén Teleki Lászlót, mint őt hoszszas barátságunk folytán megismerni alkalmam volt, hittel merném erősíteni,
hogy Ő szavát soha életében meg nem szegte, azt megszegni képes nem volt.
De vannak adataim is, melyeknek hitelességét e hír kikoholói sem vonhatják
kétségbe.
Telekinek szabadonbocsáttatása három feltételhez köttetett :
1-ször, hogy az osztrák monarchiából el ne távozzék, 2-szor, hogy össze
köttetéseit az osztrák kormány külföldi ellenségeivel félbenszakítsa, 3-szor, hogy
politikai működéstől i d e i g - ó r á i g tartózkodjék. Elfogadván a szabadonbocsáttatást, elfogadta az ahhoz kötött feltételeket is. Egyéb Ígéretet nem tett, nem is
kivántak tőle. E tekintetben nem szükség elhunyt barátom szóbeli közlemé
nyeire vagy leveleire hivatkoznom, de hivatkozom a bécsi hivatalos újságnak a
tényt ekképen constatirozó közleményére.
Kiszabadulása után is Teleki László nem tekintette magát megkegyelmezett,
amnestiált bűnösnek, hanem becsületszavára ideiglenessen szabadon bocsátott
hadi vagy státus-fogolynak ; kész is lett volna első intésre bármely perczben a
börtönbe önkényt visszatérni, s az illetők előtt ez értelemben nyilatkozott is. Fel
tételes szabad lábra állítását nem félelemből fogadta el, melyet nem ismert, ha
nem azért, mert azt hitte, hogy e feltételek korlátái között is a haza ügyé
nek inkább szolgálhat, mint börtönben.
Az általa elfogadott feltételeket halála órájáig híven teljesítette. Az e l s ő r e
nézve semmi kétség nem lehet. A m á s o d i k feltételt sem szegte meg. Ha nem
tudnók is mindnyájan, kik őt közelebbről ismertük, hogy szava őt erősebben
kötötte a bilincsnél, kérdem, mi indoka lehetett volna azt megszegnie? O tisztá
ban volt magával politikai elvei-, meggyőződése-, és czéljaira nézve, bízott saját
ítélőtehetségében, ismerte a bel- és külföldi viszonyokat, s ennélfogva nem sző
rűit senkinek utasítására. Habár a magánéletben szívesen hallgatta meg, sőt
kérte is barátainak tanácsát, politikai téren önálló volt a makacsságig, nem haj
lott másnak tanácsára, ha ez saját nézeteivel nem találkozott, és csak meggyő
ződésének és lelkiismeretének sugallatát követte.
Mi a h a r m a d i k feltételt illeti, az alkotmányos politikai működését meg
szorító i d e i g - ó r á i g kifejezés értelmezését ő magának tartotta fen, s azt há
rom hónap lefolyása után az országgyűlés megnyíltával lejártnak tekintette, de
lejártnak tekintették azok is, kik e föltételt elébe szabták, mert az országgyűlés
felsőházaba királyi levél által meghivatott. Ha szabadságában állott, adott sza
vával nem ellenkezett, alkotmányes jogait a felsőházban gyakorolnia, miért nem
a kepviselőházban is, hova őt választóinak osztatlan bizodalma küldötte.
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Vagy talán politikai fellépésének iránya és modora által szegte volna meg
adott szavát? Mihelyt a politikai pálya előtte megnyílt, ő az alkotmányosság és
törvény korlátái közt szabadon követhette azon irányt, csak is azt követhette
becsülettel, melyet elvei és meggyőződése elébe szabtak. O soha senkinek nem
Ígérte, hogy elveiről és meggyőződéseiről, vágyairól és reményeiről lemond, oly
Ígéretet nem is kívánt tőle senki. O készebb lett volna évekig szívni a börtön
dohos levedőjét, készebb száz halállal múlni ki, hogysem ily feltételre ráálljon.
Bárminő lett volna tehát politikájának iránya, e tekintetben szószegést nem kö
vethetett el, mert ez iránt szavát nem adta.
De miben különbözött Telekinek és úgynevezett pártjának iránya a mérsé
kelt pártnak mondott képviselőkétől ? Olvastuk utolsó beszéd-töredékét s ebben
politikai programmját. Fájdalom, harag és elkeseredés szól belőle, de utóvégre is
a törvényes alaphoz ragaszkodik, e törvényes állapot helyreállítását követeli ő
is, mint Deák Ferencz és társai. Én egy áltáljában tagadom hogy a magyar nem
zetben s a képviselőházban pártok létezzenek. Hol a lényegre nézve, az alap és
czél iránt köz az egyetértés, csak a forma és modor körül van némi különbség,
ott lehetnek véleményárnyalatok, de pártok nincsenek. De a forma körüli véle
ménykülönbség is csak onnan ered, hogy a képviselőház egyik fele még lehető
nek tartja az uralkodó hatalomnak törvényes útra térítését, holott a másik fél, az
eddigi tapasztalások után, e reményről végképen lemondott.
E tények egyszerű elsorolásával, úgy hiszem, kétségtelenné tettem, hogy
azon ráfogás, miszerint Teleki László szavát szegte volna meg, alacsony rágalom.
Ezzel tartoztam emlékének, becsületének, mely előtte becsesebb volt az életnél.
Ajkai elnémúltak örökre, karjai merevenek és tehetetlenek. Míg élt, mindenki
nek, a ki becsületét bántotta, meg tudott felelni szóval, tollal, fegyverrel ; most
barátaira háramlik ezen szent kötelesség, kivált reám, kit különösen megbízott,
hogy halála esetére becsülete felett őrködjem, s azt, a mennyire tőlem kitelik,
minden rágalomtól megóvjam. E megbízást szent végrendeletnek tekintem, mely
nek hű végrehajtója kivánok lenni.
És most Isten veled dicsőűlt barátom ! Nyugodjál békével annyi hányatta
tás, annyi küzdelem, annyi szenvedés után ! Mi, kik életben maradtunk, talán
még nehéz küzdelmeket, vészteljes napokat várhatunk, de azért el nem csügge
dünk. Példád tanít, ha magyarnak ezt tanulni kellene, a hazáért működni, a ha
záért szenvedni, s ha kell, a hazáért meg is halni. — Isten veled!
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A negyedkori képleteket közvetlenül megelőzött geológiai kor egy nagy
területen, melynek honunk csak kis része, a congeria-rétegek időszaka volt. E r
ről Hauer*) egy érdekes összeállításban a legújabb adatok nyomán állítja :
„hogy a miocen-idő sós tengere után édes vizű tenger következett, s a congeriaképlet rétegei abból rakódtak le Azon édes tenger nyugati egyik ismert határa
a Duna szorosa, Felső- és Alsó-Ausztria között : azon fölül nem találtatik ; ellen
ben a bécsi medenczétől kezdve borította a magyarhoni két medenczét, Erdély
s Szerbiaiapályait, s túl az aldunai szoros szírtjein a Fekete-tenger mellékeit,
különösen Dobrudsa, Besszarábia s Krimin síkságait; sőt ugyanegyütt a Kaspimeg az Arai-tavak környékeit messzeterjedve. Ezen egész terület oly összeköt
tetésben volt, hogy az azon vízben élt fajok vándorolhattak, s hogy ennélfogva
e roppant területen az életfentartási körülmények hasonlók voltak azokhoz, me
lyek úgy a Kaspi-, mint az Arai-tóban maiglan is fenmaradtak.
A Földközi-tenger sós vize, mely a congeria-rétegek lerakodása előtt az
imént elsorolt összes területet borította, azok létrejötte alatt végkép el volt zárva.
Csak későbben nyomúlt ismét előre az odessai öbölbe s az Azow-tengerbe, a
mint az összefüggés a Balkán s Kaukázus hegysége között sülyedés következ
tében megszakadt. “
A congeria-képlet és a mostkori lerakatok ideje között sós tenger többé
nem öntötte el ugyan a ponto-kasp-arali mélyedményt: mindazonáltal a körül
mények tetemes, noha másnemű változáson mentek keresztül, s ezek uralma
*) Jahrbuch dér geologischen Reichsanstalt. Wien. 1860. 1.
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alatt létre jöttek oly képletek, melyek eltérnek a congeria-r étegektől, nem kevésbbé, mint a mostani rakodmányoktól ; azokat a „negyedkori képleteku gyűnévvel foglaljuk egybe, s a harmadkor meg a geológiai jelen összekötő tagjául
tekintjük.
Ezen negyedkori időszakot lehetne tanulmányozni a fönebb vázolt congeria-rétegek tanulmányának alapján, a föld fejlődésében alulról fölfelé haladva ;
itt azonban, minthogy képletei a jelen lerakatokkal is szomszédosak, megkísér
tem az általánosságban ezekkel összefoglalva tárgyalni; a hol pedig részletes
tárgyalás adná elő m agát, ott a jelen viszonyok vizsgálata nyomán hatolni be
a negyedkoriakba.
Saját észteleteimet másokéval összevetve igyekszem kimutatni, hogy
Európa délkeleti részén, legalább a Fekete-tenger vízkörnyékének éjszaki s nyugoti területére nézve, a continens részének sülyedése és emelkedése, valamint az ez
által irányt kapott vízmükődés voltak az elégséges tényezők arra, hogy a negyedkori
időszakból a mostkori álljon elő a fölület plastikai idomzatának mindazon sajátsá
gával, mely a negyedkori s mostani képleteken együttvéve van kinyomódva.

A vulkáni működésnek azon neméről szólok, mely egész földrészek föl
emelésében szokott nyilvánulni. Kisebb területeken a geológiai mostkorban tör
ténő ilyen hatások a tudomány évkönyveiben Európa déli részeit illetőleg is van
nak már följegyezve; itt azonban annak délkeleti részén egy nagyobb kiterje
désű s földrengések által köztudomásra gyakran háborgatott szárazföldre vonat
kozom, észleletek nyomán kitüntetvén : hogy azon a vulkáni hatás e, ha szabad
mondanom, szelíd neme, még magában a históriai korban is észrevehetőleg mu
tatkozott.
A magyar alföld fejlődése tanulmányának, melyet tavaly volt szeren
csém vázolni *), mint megszakadt fonalnak tovább nyújtása szolgáltatott alkal
mat oly észleleteket is gyűjteni, melyek nyomán continentális emelkedést s rész
ben sülyedést állítok fel nem csak honunk területére, hanem a Duna Vaskapuján
túl az egész Havas-alföldre, sőt magára a Fekete tenger területére nézve is.
Itt tehát nem a trachyt- meg a bazalt-kitörések hatásáról van szó, me
lyek a geológiai múltnak tárgyai; hanem újabbakról, melyek egykorúak a láva
ömlésekkel, s csak alakra meg az eredmény minőségére nézve eltérők.
Rendszeres tárgyalásba bocsátkozandó, szólani fogok csupán kitűzött
tárgyam érdekében: I) a geológiai jelenkor állapotáról, különösen vonatkozva a
*) A magyar tudom, akadémia 1860. oct. 12-ern tartott ünnepe’lyes köz üle'se'nek s az oct. 13. tartott
Széchenyi-üunepélynek tárgyai. Az Évkönyvek X. kötetének I. darabja. 47. lapon.
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fölület minőségére azon a területen, melyet közép s alsó folyásával az összes fo
lyamrendszer befut; —
szólani II) a jelent közvetlenül megelőzött vagy negyedkori (diluviál)
állapotról ;
átmegyek III) az okokra, melyek a mondott területen megváltoztatták a
dolgok menetét, s előidézték, hogy a geológiai jelenkor beálljon, s odafejlődjék,
a mivé lettnek szemléljük. Ezen okok között legfőbb gyanánt fogom kitüntetni
azt, hogy a mostani Fekete-tenger elfoglalta terület, mindaddig kiemelkedve?
vulkáni hatás következtében az Oczeán vízszintje alá sülyedett.
Ezen a sülyedésen kivül azonban IV) értekezésem tárgya lesz egy nagy
vetődési sík, mely ugyan még a negyedkori korszak előtt jött létre, de a melyen
mozgás föl és le még a históriai korban is történt. A Duna nagyrészt ennek mélyedményében foly, s a jobb parton a continentális emelkedésre, a balon sülyedésre a tünemények egész sora következetesen utal ;
végre V) megkísértem, geológiai s archaeologiai nyomokon indúlva, az
embernek ős korát a föld fejlődésének ezen epizódjával összeköttetésbe hozni.

1.
VÁZLATA A JELEN GEOLOGIA! ÁLLAPOTNAK.

Ha mostkori emelkedésekről van szó, a legbiztosb kiindulási pont a víz,
már lényegénél fogva szintező' elem a természet háztartásában.
A Duna közép s alsó folyásának környékéhez tartozó összes vízrendszer
jelen állapota az, melyből e nyomozásnál kiindulok. Itt fogok összekeresni s egy
beállítani olyan adatokat, melyekre támaszkodva lépcsőnként átjutunk a régibb
s régibb állapotokba, míg végre elérjük azt, melyről valószinuséggel tarthatjuk,
hogy a mostaninak beállta előtt az uralkodó, az akkor fejlődésben levő, tehát
activ állapot volt.
Ezen adatok e g y i k csoportját képezi azon észleletek öszvege, melyek
ből kiderül, hogy a mostani folyamrendszer említést alig érdemlő kivétellel, ne
gyedkori képletek laza anyagába van sekélyebben vagy mélyebben bevájva :
a m á s i k a t , melyekből látnivaló, hogy a mostani ártereket mindenben meg
egyező, de magasabban fekvő s terjedtebb régi árterek fogják körül ; a h a r m a 
d i k a t , melyekből kivehetni, hogy léteztek hajdan egész folyamrendszerek, a
melyek ágyai most szárazon állanak, de melyeknél minden oda mutat, hogy lé
tezési körülményeik azonosak voltak a mostkoriakkal ; n e g y e d s z e r megis
merkedünk egyes pontokkal a Duna mentében nem kevésbbé, mint vízkörnyé
kének távolabb pontjain, hol a jelen vízszint fölött tetemes magasságban kétség
telen nyomai fordulnak elő árvízi lerakatoknak az ember itt történt letelepedése ide
jéből; ö t ö d s z ö r átmegyek az alföldeket vagy folyam-völgyeket képező síkrendszerekre ; végre h a t o d s z o r a Fekete-tenger jelen partképződésére ott, hol
a negyedkori képleteket egészen a tengerig lehet követni.

A.

A most ani folyam rend szer n e g y e d k o r i k é pl e te k b e
v a n b e v áj v a.

Kezdjük a Dunánál, melynek viszonyai e tekintetben irányadók mellék
folyóira nézve is.
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Pozsonytól Esztergámig kiválólag a negyedkori lerakatok alsó szintje
képezi a rendesen nem magas partokat; míg a nagy medenczében s különösen
Pest alatt már Érdtől kezdve egészen Zimonyig, kevés kivétellel, löszpartok kö
zött foly. A jobl) parton a lösz leginkább meredek földfalakat képez, míg a ba
lon ilyeket, legalább hajón téve az u ta t, nem látunk ; itt a part többnyire ala
csony s a Duna jelen árterének alluviál-rétegeiből áll; de belebb menve a szá
razon a lösz vagy más egyértéku képlet kisebb-nagyobb távban itt is minde
nütt feltalálható.
A pest-zimonyi jobbpart részletesen. B u d á n s Buda alatt P r o m o n t o r n á l
még régibb kőzetekből áll a part, de Promontortól délre a k i s - t é t é n y i lejten a congeriaképleteket már lösz borítja. N a g y - T é t é n y árvízi síkon áll.
É r d n é l magas löszdombok jönnek a Dunára, ott falmeredekségü partot képeznek,
mely egész B a t a alá tart, hol a széles tárnoki völgy a folytonosságot megszakítja, úgy hogy
ismét E r c s i n é l találkozni magas löszparttal, hol azonban homokképleten nyugszik, melyet
analógiánál fogva a szegzárdi előjövettel hajlandó vagyok már a congeria-rétegekhez számítni.
noha eddig kövületet épen úgy nem találtam benne, mint a legtöbb ideig Szegzárdon sem.
E r c s i a l a t t befordul n\ ugotra s az árvízi síkon fekvő A d o n y mögött vagy két
mértföldnyi ívben húzódva körülbelül szemközt D ö m s ö d balparti helységgel újra ki jön, s
meredek partot képez, mely azután Rácz-Almás-, Duna-Pentele- s Duna-Földvárnál tartva,
egész B ö l c s k é i g szakadatlanul vagy 5 mértföldnyire követhető. Sok itt rajta a csuszamlás
az által, hogy az alsó rétegeket a magas víz meglágyítja s a fölöttök levő tömeg lezuhan. Itt-ott
más színnel bíró réteges kiválások is észlelhetők. A part magasssága gyakran 60 lábat is tesz ;
s e lösztömeg itt a Duna jobbparti löszfölsíknak idáig érő része. Földvárnál tán legmagasabbak
a dombok, s egyiken triangulatio-pont is van. Itt a lösz fölött homokot lehet a hajóról kivenni
4—7' vastagságban, mit azonban közelebbről eddig nem vizsgáltam.
B ö l c s k é n é i nyugotra té r , s Madocsa egészen árvízi területen van, de mögötte a
lösz-képezte magas partív kékellik, s már Kömlődnél erősen nyomúl a Duna felé, hova P a k s n á 1 egészen k ié r, s a Duna nagyon szaggatja. Fölötte helyenként mintha homok terülne el.
Paks alatt újra betér, s árvízi síkságnak enged tért, melynek 3—4' vastag keresztmetszetében
korhanydús rétegek homok vagy iszap által borítva, vagy ezekkel váltakozva szemlélhetők.
Azonban a valóságos árvízi sík nem széles itt a jobb parton ; belebb ismét negyedkori hullá
mos fölületü vidék terül el, csak hogy homokból állván, abból denudátió által igen sok eltávolo
dott, s Pakstól Tolnáig nem találni a negyedkori képletek területén oly magasságokat, mint ed
dig a Dunára jött löszfalakon.
S z e g z á r d n á l újra látni a valóságos löszt, tetemes dombokat alkotva, s congeriaképleten fekve, de közelebb mint 3/4 mérföldnyire a Dunához nem jön. Szegzárd alatt a Duna
keletnek kanyarodik erősen, a löszpart pedig kevéssé nyugoti'a, s vagy 3 mértföldre B a t á n á !
újra kijön az ismét nyűgöt felé térő Dunára, s ott is oly tekintélyesen lép föl mint Szegzárdon.
S z e g c s ő és B á r helységeknél még magas löszpart van, de M o h á c s előtt fogyni
kezd, előbb egy alacsonyabb terraszba menvén át, mely a Dunának 12— 15 lábnyi partját ké
pezi. Mohácsnál igen erősen szaggatja a jobb partot. Maga Mohács al-síkon áll, melyet részben
denudátió által alacsonynyá lett lösz, részben valóságos árvízi lerakatok képeznek.
M o h á c s a l a t t tisztán árvízi sík következik, s látni hogy korhanydús televény
újabb homok által boríttatik.
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A negyedkori képletek annyira bemennek Mohács mögött nyugotnak, hogy szem elöl
végkép eltűnnek, annálinkább, hogy mögletben a baranyamegyei magas hegység emelkedik
fel megszakadott tagokban, s délről igen feltűnően zárva be a harsányi kúphegy által.
Csaknem 3 mértföldet haladva jobbról s balról árvízi rétegek-képezte partok között
B a t i n á n á 1 egy önálló dombság hoz változást a táj egyhangúságába, melyből egy sziklafok
(régibb homokkő) közeledik a Dunához, sarkantyúként működve. — Hossza Batinától Monos
torig nem egészen 3 mértföld. A Mohácstól bekanyarodott löszfölsík ezzel látszólag nem foly
össze. Ezen elszigetelt dombcsoport erős nyomait mutatja fölülete homorúságain a víz egykori
belterjes hatásának. Batinától V ö r ö s m a r t felé alacsonyúl az itt lösznek látszó part, s végre
árvízi síkságba megy át, mely egyenes vonalban 4 mértföldnyire tart egész a D r á v a-torkolatig, hol a jobb parton újra magas löszpartok vannak ide messziről nyúlva, s innét egészen le
Zimonyig tartva *). Csak két helyen ismerek megszakadást : Pétervárnál, hol serpentin képezi
a löszfölsík magasságát alig meghaladó várdombot ; és Slankamennél, a Tisza befolyási helye
alatt, hol durvamész búvik ki a lösz alól s kőfejtésre szolgáltat alkalmat **).

Zimonytól az aldunai szorosig a jobb partot Szerbia régibb korú szikla
hegyei képezik, de a lösz helyenként, s különösen általellenben a Pancsova s
Kubin közti vidékkel eleinte a régibb képleteket borítva, Semendria felé azonban
már mint magas partoldal lép föl ; Semendria alatt a dombszegély újra elkanya
rodik a Dunától, s messze be árvízi síkságnak enged tért; újra csak Ráma előtt
jön ki, hol aztán egyszersmind az aldunai szoros is kezdődik. A Duna balpartja
Zimonytól kezdve folytonosan mocsárterület, melyet alacsony vízi növények bo
rítanak ; Rubinnál látni, hogy a negyedkori fölsík egy élben jön a Duna felé,
meredek falat több rétegekkel képezvén. Lejebb Uj-Palánkánál a fölsík már ma
gánál a helységnél van, s közel kijő a Dunára. O-Palánka alatt Nera patak ártere kö
vetkezik, melynek al-síkján a víz mentében fölfelé nézve homokfödte terrasz lát
szik , melyből itt-ott emelkednek fák. A Nera balpartján nem messze Baziás,
mint kezdete az aldunai szorosnak.
Az aldunai szorosnál e hatalmas folyó Baziástól kezdve jobbról balról
sziklák közt ereszkedik honunk minden vizével terhelten egy új medenczébe,
melynek az oláhországi, a bulgáriai s a moldvai alföld egy kis részét teszi. E
szoros mentében szintén megvan a lösz jóval nagyobb magasságban, mint jelen
szintje, de csak olyanhelyeken, a hol látnivaló, hogy a folyam sodró árja ellen
a Dunához kiebb nyomúló szirt-hegység által, minden időben elégséges védel
met talált. Ilyen lelhelyek közöl a következőknél a lösz a maga sajátságos szá
razföldi csigafaunájával fordúl elő.
*) Illoknál Szrémben a legközelebbi partot látszólag tisztán homok képezi 24—30' magasságban,
s ezt árvízi hordaléknak tartom, de mögötte magasabb sorban szintén van partszakadék tiszta
rétegzettel , s az diluviál lehet alul s fölül tán árvízi. E hely a közelebbi megtekintésre nagyon
érdemesnek látszik , mit eddig nem tehettem.
**) H u o t Pest s Vukovár közt a partképletet nagyából érintve, szintén a löszt emeli ki a jobb
partra nézve, míg a balt árvízi síknak mondja : „Sur la rive gauche les bords marécageux ; sur
l’opposée des collines de sable et de cailloux roulées, qui nous parraissent appartenir au terrain
clysménien=Loess=Lehm des bords du Rhin.“ Demidoff. Voyage dans la Russie méridionale II. 275.
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Az aldunai szoros viszonyai részletesen. B a z i á s n á l közvetlenül a pályaudvar
mögött már a hajóról is látható, a mint a lösz egy a csillámpala-hegységben képezte teknöt ki
tölt. Csak része lehet ez egy nagyobb tömegnek, mely a part mostani alakzatának létrejöttekor
eltávolodott, visszamaradván, a mihez a víz a szirtek között nem férhetett. A csillámpala-alapon
fekve látszó magassága vagy 20 bécsi lá b , azonban ez még nem összes vastagsága, mert fölmenvén tetejére, észlelhetni, hogy a csillámpala-hegységig folyvást emelkedik, s körülbelül ennek
% magasságáig tart fölfelé. A dunaparton alul szürke mésztuff húzódik benne rétegesen, a ré
teg összetöredezett, de a darabok igen közel állanak egymáshoz, s az élek megtartvák. Márgagömb is van szanaszét szóródva. A középmagasságban szögletes zárványképen csillámpala is
fordul elő. Van végre lösz-csiga is nem csekély mennyiségben. Az anyag több homokot tartal
maz, mint az ú. n. normál-löszben megszoktuk.
Baziás alatt tán egy mértföldre a balparton I) i v i c s falu mögött a krystályos palák
képezte hegység bevonul a Dunától, s O-Moldova előtt kijön valamennyire, de mögötte újra be
tér, s végre egészen csak a folyam közepén merészen kinyúló Babagáj-szirt táján nyomúl ki,
az épen így kinyomuló jobbparti szirtiéi együtt a medret tetemesen összeszorítván. Az ekként
táguló völgyben szirtfokok vannak, s ezek enyhében több mint három mértföldnyire követhetők
negyedkori képletek a balparton, itt-ott terraszokat képezvén (Coroninifalu) és helyenként a
hegység felemagasságáig is emelkedvén. A jobb parton hasonló viszonyok mutatkoznak.
B e r z a s z k a faluban a lösz egész síkot képez, melyet a Berzaszka-patak mélyen
bevágva ketté hasít, s mely a patak jobb partján krystályos pala — a balon részint ilyen, részint
diorit-hegységhez támaszkodik, de a melynek ettől távolabb s a Dunához közelebb eső részeit
a víz utólag nagy fokban elmosta.
D r e n k o v á n á l a gőzhajózási ügynökség épülete mögött is van egy egész löszfölsík, mely a Duna pontja fölött 180 bécsi lábbal fekszik magasabban *).
S v i n i c z á n á l a lias-képletü veres márványrétegek fölött, melyek az ammonítokról
elhíresedtek, szintén találni löszt az ö fehér csigáival egész síkot alkotva, melynek magassága
a Duna fölött szintén meglesz 180 bécsi láb. Magának a lösznek vastagsága 20—24'. A már
ványrétegek közti repedéseket is az tölti ki.
*

Sviniczánál az aldunai szorosnak felső nagyobb fele van (10 mértföld) ; az alsó kiseb
ben (63,8 mfld) valóságos löszt eddig nem észleltem ; de igenis vannak nagy mennyiségben
felhalmozódva egészen analóg körülmények között negyedkori képletek, melyeket lehetetlen a
löszszel egykorúaknak nem tartani. Ezeknek bővebb tárgyalása alább még előfordúl, itt csak
röviden említem, hogy Svinicza alatt ilyen lerakatokat észlelni Dubován, O- és Új-Ogradina
között (IV . Tábla) Jeselniczán, s innét igen nagy tömegben kifejlődve bemegy Orsovára, s onnét
a Csernavölgybe Mehádia felé messzire **).

Túl a Vaskapun a lerakatok eleinte szintén nem a valóságos löszből ál»
*) Wolf úr barometer-mérése szerint.
**) Hasonlóan negyedkorinak tartja H uot, a Demidoff-féle expeditio egyik geologja : „Les mon
tagnes de Gneiss et de Schiste , qui supportent l e d é p ô t c l y s m é n i e n , que 1on re
marque à O-Orsova, s’étendent jusqu* à Uj-Orsova.“ Voyage, dam la Russie méridionale II. 279.
ÉVK. X. Köt.—VI. Dar.
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lanak, azok a jobb parton Sipp szerbiai helységnél orsovai természetűek, de ez
7g mérföldnyire is alig tart a Duna mentében le, mert túl a Karatas nevű szirtfokon, mely a folyamba nyomul elő, Kladova lépcsőzetes területén a diluviálképletek között már valóságos lösz is van, ez képezi Hantken szerint*) azon
dombokat, melyeken az út vezet Brza-Palánkára. Szemközt Kladovával, de va
lamivel lejebb, a balparton Turnu-Severin körűi a szintesen fekvő' rétegek,
anyagra nézve a lösztó'l még jobban eltérnek, de nehezen korra nézve, úgy hogy
azokat is negyedkoriaknak tekinthetni**). III. Tábla.
V i d d i n alatt a valóságos lösz már nagy tömegeket csaknem folytonos
összefüggésben képezve lép fel, s tart a balparton egész a Fekete-tengerig, ha
a Kilia-ágon megyünk ; magassága a Duna szintje fölött 50—60 bécsi láb.
A jobb parton, ha meg szakad is egyes pontokon, hol régibb sziklakép
letek tolóinak be a folyamba, de egészben véve itt is mondhatni, hogy a partot
képezi. Magassága jóval tetemesb; a Duna vize fölött alig van hely, hol 100
lábnyira ne emelkednék, legtöbbnyire magasabb.
Glalacz egyike azon pontoknak, hol a lösz igen eró'sen van kifejlődve, a
város újabb része egészen annak fölsíkjára van építve.
A Duna tulcsai-, valamint az ennek folytatásaként tekinthető' szentgyörgyi ágának jobb partja magas, a bal alacsony s a delta képezi. A magas part
gyakran másodkori (Bes-Tepe) mészkő-hegyekből áll, de az azok képezte öblök
ben megvan a lösz sok helyen, úgy hogy az a jobb parton is követhető a Fe
kete-tengerig. V. Tállá.
A Duna tehát löszbe, vagy általánosabban negyedkori képletekbe vájta
be jelen medrét; a hol e képlet vastagsága elégséges, ott az egész part-oldal, sőt
még a vízfenék is e képletben van ; a hol pedig csekélyebb, ott a negyedkori
képletek a régibbek között mint a Duna mostani partjának kiegészítő részei
szerepelnek.
Lássuk a Tiszát s ennek mellékfolyóit, úgyszintén a Duna folyásának
távolabbi egyéb adózóit.
A T i s z á b a n bírjuk a magyar Alföld főfolyóját, ez megy o tt, hol a
medencze legmélyebb sülyedménye van, míg a Duna csatornája a medencze ol
dalán , egyenlő szélességi fokoknál, a Tisza fölött jóval magasabban fekszik, s
*) Hantken naplója 1857. midőn Serbiát Breithaupt társaságában beutazta.
**) H u o t hasonló véleményben van : „Les environs de Skela , Barrovitz , Csernetz sont couverts
d’un dépôt clysménien.“ Turnu-Severint nem említi, mert az akkor még nem létezett. Csak
azután kezdték építeni nagyrészt Csernecz rovására , mely ó városból sokan átköltöztek már
Turnu-Severinbe, a kik pedig visszamaradtak , előbb-utóbb kénytelenek lesznek azt szintén
odahagyni, minthogy meg van tiltva a házakon javítást tenni, s a gyenge szerkezetű építmé
nyek csakugyan már is legnagyobbrészt omladozó félben vannak De említi Huot Skelát és
Cserneczet, a melyek között igen előnyös helyen épíil Turnu-Severin.
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tulajdonkép csak akkor veszi át a főfolyó szerepét, midőn közel van hozzá hogy a
Tiszával egyesüljön.
A Tisza s mellékvizei csaknem kivétel nélkül alacsony partok között
mennek ; oly magas földfalak, mint a Dunánál, ritkán s egyedül a folyások
felső része felé találhatók, s megegyezőleg e körülménynyel árterök tetemes.
A Vaskaputól lefelé minden patak s folyó, mely a keleti Kárpátokról a
Dunába szakad : a Szereth, Pruth stb. csupa magas löszfalak közé van szorulva,
épen úgy, mint maga a D una, s így árterök is igen csekély. Hasonlót mond
hatni a dél-oroszországi folyókról is, a melyek vagy a Dunába, vagy a Fekete
tengerbe, vagy a Donba ömölnek. „A Dniepr és Donetzet kivéve, melyek két
egyenetlen magasságú sík éríilési vonalán folynak, a többi mind a fölsíkban
vájta ki medrét, úgy hogy a sivatagok egyhangúságán mit sem változtatnak,
mert csak akkor venni észre őket, ha mély ágy oknak szélére értünk. A Donetz és
Don mellékfolyói 40—50 méternyi mélységre vájták be m agokat, a főfolyók
még mélyebben. “ (Le Play) *).
Huot különösen közöl egy rajzot a Dniestr ágyáról **), melyből kivehető
hogy az alúl durvamészben van vájva, melyet negyedkori képlet (dépôt clys-’
ménien, mi alatt ő a löszt is érti) fed 10— 15 meter vastagságban, s a melyen
végre televény terűi el. Bender város a jobb parton, Tiraspol helység a balon
áll. Tiraspoltól a Dnieprig a sivatag ugyanazon természetű ; s Odessáig hasonló
partfalak. “ ***)
Röviden tehát a leírt területen jelenkori folyamrendsz erünk összes medre
általában negyedkori képletekben van kivájódva, s nevezetesen a magyarhoni
nagy medenczében a Duna maga, a Vaskapun kiérve pedig minden mellékfolyó
jával s déli Oroszország területéről a Fekete-tengerbe szakadó egyéb folyókkal
együtt, tetemes mélységig ereszkedett bele ; míg a Tisza s ennek mellékesei in
kább csak a löszháton folynak, abba aránylag csekély fokban mélyedvén be.
B. M o s t a n i s r é g i á r t e r e k .
A mostani folyamrendszer hord és rak anyagot, így mostkori rétegeket
képezvén untalan. A határt, a meddig ezen hatás külöli magát, élesen körvonalozhatjuk minden folyamra nézve, ha annak á r t e r é t ismerjük. Az ártér szé
lének vonalai egyszersmind körrajza a mostkori árvízi lerakatoknak.
Igen, de ha ezen ártért földtanilag s talajismeileg vizsgáljuk, könnyen
reájövünk, hogy hasonló lerakatok e körvonalon túl is találtatnak, hol nagyobb,

*) Démidoff. Voyage dans la Russie méridionale. 1837. IV. 7. 30.
**) Ugyanazon mü. Planche I. Fig. 8.
***) Ugyanott. II. 312.

2*

12

SZABÓ JÓZSEF.

hol kisebb terjedésben, szóval nálunk a hydrographok méltán megkülönböztet
nek mostkori ártért és régi ártért, mely utóbbi a mostaninak körvonalától kü
lönböző távban esd görbe által határoztatik, s azt víz úgy borítaná, ha az a
mostani legnagyobb ár fölött még képes volna feldagadni.
Ezen régi árterek tehát maradványai oly időnek, melyben folyóink kevésbbé lévén bevájva ágyokba, nem oly mélyen folytak, s a meder jobban ki lé
vén emelkedve, az időnkénti áradás nagyobb tért borított el.
Ezen régi árterek anyagra nézve annyira megegyeznek a mostanival,
hogy ha például, homokos hegységről szakadván a patak, jelenleg homokot
hord magával, ilyent találni a régibb ártérén is.
Példa erre a Mátra keleti és nyugoti oldalát mosó két folyó, a Tárná és
a Zagyva. Ezek a Mátra éjszaki vidékéről szakadnak, hol a neogen-homokhegyek képezik a kőzeteket túlnyomólag. Ezek laza anyagát a vizek roppant
mennyiségben távoiítják el úgy a jelenben, mint a múlt időkben, s azért homok
az alluviál-lerakatok anyaga épen úgy, mint az ezeket körülfogó, de a mostani
ártéren felülemelkedő szomszéd területé. És mivel a Tárná és a Zagyva anynyiban megegyeznek, hogy mindakettőtől balra esik a tiszai mélyedmény : ki
magyarázható azon sajátság is , hogy csak a bal partjokon találtatik a homok
talaj, s a Zagyvára nézve Hatvan alatt Csány határán keresztül közel Jász-Berényig. — a Tárnára nézve Kápolnától Kál, Erdő-Telek határában egészen
Hevesig, sőt Hevestől délnyugotra is Apátiig követhető. Az egykor történt ára
dások alkalma'val a víz mindenkor az alacsonyabb partvidékre ömlött, azon
hagyván homokhordalékát. A Tárná és Zagyva között találtató patakok, mint
a Tarnocza, Rene, Gyöngyös, melyek a Mátra déli völgyeiben erednek s így
nem homokhegyekről folynak le, árterökön a jelenre s múltra vonatkozólag e
sajátsággal nem bírnak.
A Tiszánál nagy mérvű a jelen ártér nem kevésbbé, mint a régi: a hol
szikes a mostani, rendesen olyan a régi is. A képződési körülmények hasonlók
voltak akkor és most. Sőt némileg az is tapasztaltatok már, hogy a hol szikes
a régi ártér, ott a folyamszabályozás által vízmentesített terek talaja is évrőlévre jobban veszi fel a szíkesség minden tulajdonságát.
A Duna ártere a magyarországi kis medenczében tetemes, Pozsony alatt
kezdődve tart Komáromig, mit közel 14 mértföldnek vehetni, s ezen hosszvonalon
az ártér keresztvonala szintén 10— 12 mértföldre tehető; ellenben a nagy me
denczében nagy terjedelmet csak az ország legdélibb síkrészén kap ; azonban
itt a régi ártér mérvei is nagyok, mert annak vehetni Bácska alsó felét, a Duna
balpartjától föl egészen a telecskai dombokig; az árvíz nem liât most odáig, de
minden egyéb körülmény a mellett szól, hogy a Duna vize valószínűleg egye
sülten a Drávával födte azt is először mélyebben, aztán mocsárrá változtatva, s
végre szárazzá lenni engedve úgy, hogy most csak régi ártere gyanánt tekinthetjük.
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Túl a Vaskapun az egész pontusi környéken felötlő jelleme a vidéknek
az, hogy a folyók árterei csekélyek, s azok a múltban sem voltak nagyobbak.
Ott a folyamrendszer minden akadály nélkül juthatott eleitől fogva a mély víz
tartóba, míg innen a Vaskapun a mostani meder kiképződése előtt úgy a fő,
mint mellékfolyóink nagy téren kóvályogtak, arról a diluviál-képleteket részben
elhordván, s saját iszapjokat jóval kisebb mennyiségben lerakván oly területe
ken is, melyekre most már soha sem jutnak el, de a melyek szakadatlanúl függ
nek össze jelen ártereikkel.
Ennélfogva tehát a jelen ártereken kívül épen oly biztossággal alluviál-képletnek kell hogy tartsuk a régi ártereket is, s ha geológiai határról van
szó a most- s negyedkori képletek között, ennek pontosabb kitűzésében azok
biztosan irányozhatnak bennünket.
C. E l h a g y o t t f o l y a m m e d r e k .
Vannak félreismerhetlen jelei elhagyott folyam-ágyaknak, melyek né
melyike vízbő évben maiglan is megtelik, míg mások gyenge erecskének szol
gálnak lefolyásúi.
Ezek tanulmányozására a Tisza vidéke leginkább alkalmas. A mellékfo
lyók között, melyek az erdélyi hegyekről szakadnak alá, találni nagy számmal
olyakat, melyek a Körössel, a Marossal párhuzamosan vezették egykor a vizet a
Tiszába.
Ilyen elhagyott folyam m eder van Sz. A n d rá s , Öcsöd és K ún-Szent-M árton között a
hárm as K örös b alp artján ; ilyen a Szénáson és Csaba-Csüdön keresztül a Tisza felé irányzott
„D ögös“ nevű m élyedés *).
Míg ném elyikből csak egyes m élyebb részek m aradtak fe n , v an n ak , m elyeknél az
egész irány követhető. Ilyen van egv a T isza balparti vidéken, m ely a világosi hegyeknél k ez
dődik, m egy E le k s K étegyháza m ellett a K ígyósi s E perjesi pusztán keresztül G erendásra,
hol egy m ég éjszakiabbal egyesül. G erendásról C sorvásnak tart, s ott H ajdúvölgynek nevezik.
Szélessége itt legnagyobb, hely en k én t 300 öl. Csorváson elágazik, egyik ága délnek irányúi s
ott az alább leirandó S zárazérrel eg y esü l, a m ásik nyugotnak ta r t, Sz. T ornyán és Ú jvároson
keresztül ju t D e ré k e g y h á z ra , hol ism ét k etté szakad. E g y ik ága S ze g v á rn á l, m ásik Szentes
táján vész el a tiszai kiöntésekben.
A m ásik elhagyott m eder ugyanazon vidékén honunknak a „Szárazár^, m ely a leg
több térképen legalább részben ki van tüntetve. K ezdődik P aulisnál, tart Csanád me
gyén k eresztü l, Tom pa és M ezőhegyes közt T ót-K om lósnak, O rosházának s Ú jvároson túl a
vásárhelyi pusztákon enyészik el.

Legkevesebb okunk sincs feltenni, hogy azelőtt tetemesen több víz jutott
volna a Tiszába, s hogy e miatt képződött hajdan több csatorna annak levezeté
*) Részletesen ki is mutatva a kákafoki társulat által kiadott lecsapolási térképen.
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sére ; szintoly kevéssé van okunk feltenni, hogy azelőtt azok voltak a folyam
ágyak s a mostaniak nem léteztek ; hanem igen is valószintí, hogy mind a Kö
rös s Maros mostani ágyán, mind az elhagyott medreken folyt közel ugyanazon
mennyiségű víz a Tiszába, csakhogy a föld felületéhez közelebb állott a víz, s
későbben vájódott mélyebben a maiglan is fenmaradt csatornába, s ugyanegyütt a másikból kimaradt.
Ilyen elhagyott folyammeder azonban nem csupán a Tiszának sajátja,
lehetne példákat felhozni honunk egyéb vidékeire s folyóira nézve is ; sőt túl a
hon határain szintén nagyszerűen kifejlődve észleltem olyakat Moldva síkságán ;
azok mindössze is annyiban különböznek a tiszahátiaktól, hogy mély partokat
hagytak vissza, s azok most mint kimosási völgyek szerepelnek. A Dunaparttól
befelé követve, ezek is a Dunába szakadó folyamok mellékágai gyanánt veszik
ki magokat, s az ilyenekkel vagy párhuzamban mennek, vagy beléjök szakad
nak. Nagy számmal fordulnak elő, hogy többet ne említsek, a Pruth és Szereth
közti térségen, mély völgyeket képezvén, melyek mind ezek egyikének vagy
másikánál völgyébe vezetnek.
Az elhagyott folyammedrek irányra nézve egészen azonosok lévén a
mostaniakkal, vagy ha nem azonosok is, de irányokra nézve a mostani folyam
rendszer szervesen kiegészítő részei gyanánt tekinthetők, biztos támaszul szol
gálnak arra, hogy midőn keletkezfek s működésben voltak, a Duna vízkörnyé
kében a hegyvölgy-rendszer egészen a mostani volt, de különbözött annyiban,
hogy a vizek magasabban, azaz a föld felületéhez közelebb folytak, mint jelen
leg, s az átváltozás a mostani mederrendszerbe az által történt: hogy a víz vég
folyásában mélyebb tartóba jutván, nagyobb esést kapott, s ennél fogva med
rét mélyebbre vájta, s így a több csatorna közöl egyet, s különösen azt válasz
totta, melynek ágyába legkönnyebben hathatott be.
A Tisza bal partján levők épen oly kanyargósak, mint a mostaniak, va
lamint a havasalföldiek épen oly kevéssé kanyargósak, mint a mostaniak ; mi
feltenni engedi, hogy mind a régi, mind a mostani folyamrendszer fejlődésének
első idejében a létrejövési körülmények azonosak voltak.
D. A D u n a j e l e n s z i n t j e f ö l ö t t m a g a s a n f e k v ő
árvízi lerakatok.
Azon a területen, melyet a Duna befut, több helyen vannak oly leraka
tok, melyekről míg egyrészt kételkedni nem lehet, hogy geológiai szempontból
mostkoriak, másrészt lehetetlen fel nem tenni, hogy azok lerakodásakor folyam
rendszerünk jóval magasabban állott. Nevezetesb ilyen pontok a következők :
a)
E rcsinél. Buda alatt az első gőzhajózási állomás Ercsi, hol a magas
löszpartok rétegesen lerakodva szemlélhetők. E lösznek a tetején mértföldekre

EGY CONTINENTALES EMELKEDÉS ÉS SÜLYEDÉSEŐL

15

követhetni éjszaknak s délnek oly rakodmányokat, melyek a lösztől úgy
anyagra, mint zárványokra nézve különböznek. Az anyag korhanydús agyag,
a zárványok között uniók nem gyéren.
E gyike a nevezetesb pontoknak B ata és É rd határvonala kö rü l az érdi sirhalm ok
csoportjától keletre van : itt a D una felé eső löszdom b legm agasbjának tetején egy gerincz
megy, m elynek lejtje a D unától befelé igen m eredek, de gyepes, a dunai szelídebb, de kissé
be van ásva. E zen gerincz alluviál-rakodm ány, áll televényböl nehány lábnyi vastagságban,
m elyben gyakori az unió, és a neogen durvam ész szögletes darabjai, m elyek a szem közti Tétény s D iós-Ó ráson levő durvam ész képletből k erü lh ettek ide ; azonkívül trach y t szögletes
darabban, sok u rnacserép s égetett szén, m eg csont, bele sodorva víz által. E gerincz jó v al m a
gasabb, m int a legnag y o b b sírhalom *), sőt a halom csoport területétől m élyvízm osás által el is
van választva. Irá n y a E E Ny — D D K . N yugoti oldalának látszólag erős vízárral kellett
küzködnie ; s hogy el nem m osatott, azon hom okkőnek köszönheti, m ely az árvízi s diluviál
rakodm ány alatt kijőve, a nyugoti oldalát részben képezi. M agasságát a D una fölött bízvást
tehetni több m int 100 lábra.
\
D élre E rcsitől „B olo n d v ár“-nál is észlelt Dr, T auscher G yula az „alsó G őböljárás“
fölsíkján uniókat a löszt borító televényrétegben.

b)
Zim onynál. Cotta volt az első, ki e részben fontos észleletet tett. Ő
ugyanis 1856. nyarán nehány nappal előbb, mint Bécsben a német természettudósok s orvosok nagy gyűlése megkezdődött, lerándiílt Zimonyba, s visszajő
vén az ásvány- s földtani szakosztály ülésén a következő közlést tette : „Pest
től Zimonyig a jobb partot csaknem mindenütt 50—100', gyakran függélyes
agyagfal képezi. A bal puszta rónaság, kivéve Tittelnél egy kis fölsíkot, mely
úgylátszik, egy általános agyagrétegnek maradványa. Zimonynál a függélyes
fal magassága mintegy 120'. Az alsó veresszíntí felében sok csont van, melyek
csupa kihalt állatra mutatnak; a felső fele vagy 60', inkább sárgás barna, s tele
van mostélő állatok csontjaival, édesvízi csigákkal, sőt cserépdarabokkal. Ebből
következik : hogy a magyarhoni nagy medencze még a történelmi időben több
mint 120 lábnyira víz alatt volt, amelyből e réteg lerakodott. Ez annál érdekesb,
minthogy a Traján-út a Dunának épen a mostani szintje fölött áll; Traján csá
szár ideje óta tehát a Duna lefolyási szintjén lényeges változás nem történt. “
Én sem mulasztám el a hely színére menni, s ott a következőt észlel
tem : Zimony egy része, a belváros, alsíkon fekszik, mely a Duna vize fölött
nem sok lábbal áll magasabban; ellenben a külváros azon fölsíkra van építve?
mely a Duna s Száva közti területen nyugotról idáig nyúlik, s már-már
nyelvvé vékonyodva magas partokat képez, egyfelől a Száva, másfelől a
Duna felé. Amazok, a mennyire a Dunáról látni, gyeppel fedvék, s kissé
belebb vannak a folyamtól, de tartanak fel a Száva mentében a láthatár
végéig többé-kevésbbé dombsor gyanánt tűnvén ki ; míg a Duna felé néző
rész kijön egészen a vízre , s utólagos szakadások következtében valóban
falmeredekségű; ennélfogva tehát, míg az efféle észleletekre a legalkalmasabb,
*) Ugyanis itt mesterséges sírhalmok is találtatnak, vagy 124. Vaskoriak.
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úgy az észlelet eredménye a legszólóbb s legbiztosabb. Geológiai szerkezetre
nézve alul lösz, fölül alluvium. A lösz alsó s különösen már a Duna alá merülő'
rétegeiből elefánt-, rhinoceros-, bölény- stb. csontokat fogtak ki a halászok, míg
a vízbó'l kimerülve levő' részeiből eddig mi sem került k i, magam sem láttam
egyebet löszcsigáknál. A felső réteg ellenben kétségtelenül árvízi rakodmány,
ez nem csak a dunaparti magas földfal tetején észlelhető, hanem belebb is, mint
a zimonyi fölsík felső rétege.
E n e l ő s z ö r is a tem etőben, s itt különösen az alább következő k ét helyen vizsgáltam .
A tem ető k ét term észetes terraszon áll, egy m agasabbon s egy alacsonyabbon, s amazon van Zim onynak körülbelül a legem eltebb pontja. Barom eterm érés szerint a m agasság ez és a D una
akkori szintje között (1860. augustus 25.) 126 bécsi láb. A k ét terrasz között út vezet a D uná
tól jő v e a tem etői kápolnához. E zen út jo b b oldalán van a következő k ét h e ly , a m elvek egy
rajzban egyesítvék. I. T . 1. Rajz.
Az 1) helyen a terrasz oldalán a lösz egészen m agasra jö tt fel, s csak 1— 2 lábnyira bo
rította legújabb hordalékföld, tele m ostani téglával, m ostani cseréppel s durvam ész-darabok
kal, kivéve egy kis helyet, hol az egy lefelé menő ékidomú gödröt töltött ki, m elynek széles
sége fölül vagy 8' s m élysége 6'. E pontnál semmi sem m utat határozottan az em ber közbe
jö tté nélkül tö rtén t lerakodásra , s így ez m agában még fontossággal nem b ír ; — ellenben in
nét alig 3 ölre van a 2) pont, hol egy, részben csupaszon álló, partoldalon nem m utatkozik többé
lösz, hanem csak fiatalabb ra k o d m á n y o k , de a m elyeknél látn iv aló , hogy rétegesen rakódtak,
s így k o rra nézve különböznek is. Az alsó réteg szürke, kötött agyagtalaj, kilátszó vastagsága
vagy 3 ' ; a felső világossárga agyag, s szintén 3 lábra volt feltárva, míg fölötte a domblejt be van
gyepesedve s így a szem elől elzárva. Az alsóban a legószerübb kinézésű cserepek vannak, sok
apró csont (sz a rv a s, ö k ö r), faszén-darabok szétszó rtan , látszólag víz által oda ju ttatv a ; to
vábbá folyó- vagy tókagylót leltem k é t helyen (Unio pictorum ; U. batavus), ember-idomítottá
tűzkövet, lajtam eszet, k é k m észkövet fehér erekkel, a minővel a várost kövezik.
A felsőnek legtetején vagy 1' vastagságban jö n n ek csak elő a veres tégladarabok.
A terraszok lejtjén a legutolsó lerak at a hegy alakjával m egegyezik.
A m á s o d i k hely a legérdekesb,s Cotta észlelete is erre vonatkozik; ez a m eredek vagy
120' m agasságú löszfal a D una-parton. E n a tem etőből a D una felé menve jutottam ide, s fölül
kezdtem vizsgálni. Itt szürke agyagtalajból á l l , hasonlóból ahhoz , a m elyet a tem etőben esz
leltem. V astagsága vagy 8' ; van benne sok csont és cserép. A latta jö n világosabb s homokdúsabb réteg 4— 5' vastagságban, hasonlag különféle csontokkal. E k ét réteg ném ileg tulhajlo, s
róla a D u n a felé lenézni valóban félelmes. Lem enve a keskeny ösvényen, a házak felé harm a
dik réteg gyanánt homok m utatkozik igen kevés agyaggal, vagy 4 ' vastagságban, s fölülről
összesen vagy 16— 18 bécsi lábnyi m élységben. E bben se csontot, se csigát nem vettem észre,
de azért m ég itt nem kezdődik a lösz; ez a m aga sajátságos kinézésével csak p ár lábbal lejebb
lép fel, s ta rt le a D una-partig szakadatlanúl. A D una-partról fölnézve szintén látni, hogy a lösz.
telep hullám zatos, s hogy egyenetlenségeire rakódott egy laza, s töm egében nem egynem ű réteg.
V égre m ég egy h a r m a d i k helyen (a temetőtől jó l tova), a város nyugoti részén
láttam egy 8 — 9 'm agas földfalat, m elyen szintén tisztán lehetett kivenni, hogy a lösz fólülete hul
lámzatos, s a hom orúságokat árvízi rétegek töltik ki, m elyek vastagsága itt 1— 3' között ingadoz.

Általán tehát azt látni, hogy Zimony fölsíkján, mely a Duna felé száll,
újabbkori vízi rakodmányok vannak , melyek vastagsága a Duna felé növek-
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szik, de a melynek folytatása rögtön meg van szakadva az által , hogy Duna
e löszsíkot szemlátomást szaggatván, eltávolítja. E folytatás azon a helyen volna
keresendő, melyet jelenleg a Duna a rajta túl kelet felé egy hatalmas mocsár
terület foglal el, s a mely egykor folytonos összefüggésben állott az Alibunári ingoványnyal.
A lösz, meg a fölötte levő alluviál-lerakat csupán szövegre nézve is feltíínőleg különböznek, de általánosan ad Zimonyban az is irányt, hogy a löszben
egyéb ásványos zárvány, mint az ismert márgagömbök, nincsenek, míg az azt
borító árvízi rakodmányban nem leljük ezeket, hanem szögletes darabokban,
melyek nagysága alig haladja meg a két ökölnyit, neogen durva-meszet, s va
lami tömött kékes meszet fehér erekkel, mi Szerbiában találtatik, eredeti fekhe
lyén *), s melyek viszont a löszben sohasem fordulnak elő.
Magyarország határát elhagyván, a Duna minden tekintetben a főfolyam
szerepét vállalja fel azon tartományokban, melyek síkjának valóban a legmé
lyebb vonalán fokonként lassúdva ereszkedik a tengerbe.
A jobb parton számos példát lehetne találni arra, hogy vize egykor oly
területeket borított, melyeket mostani árjával soha sem ér el ; azon rövid idő
alatt, melyet az idei nyáron ott töltöttem, különösen kettőt emelek ki, egyet
Csernavodánál. a másikat a szentgyörgyi dunaág mentében.
c)
C se rn a v o d a . E csekély helység a Duna jobb partján, nem távol
G-alacz előtt, újabb időben nevezetes lett arról, hogy onnét csatornát akartak
ásni, azzal a Dunát a Fekete-tengerrel összekötendők. Ez azon a hagyományon
alapúit, mely szerint egykor azon a völgyön végig folyt a Duna a tengerbe
Közelebb vizsgálván kitűnt, bogy a csernavodai völgy széles és mértföldekre
bemegy ugyan, de nem tart egészen a tengerig, hanem attól egy sziklanyak
választja, mely nem épen m agas, de kiegészítő része lévén a dobrudsai fölsík
nek, geographiai terjedésre s tömegre nézve tetemes, s a csatorna technikai ki
vitelét igen nehezítené ; ennélfogva a hajókázási tervet vasúti váltotta fel, mely
Csernavodától kezdve a völgy talpán megy be Medsidie nevű most keletkező»
de már 40 ezer lakost **) számláló városig, s ezentúl még egy darabig a völgy
ben vezettetve, végre fölemelkedik a fölsík szintjére, hogy azt hamar keresztül
futván, Küsztendse közelében rögtön a te n g e rá rt színvonalára bocsátkozzék.
E vasúti vállalat becses dolgokat tárt fel a geológia számára, s ha, Zimony figyelmeztet egykori magasabb vízállásra, Csernavoda ezt visszautasíthatlanúl követeli.

*) Kréta-képlethez számítják.
**) Tatárok Krimmből, kiknek vándorlása még folytonosan tart, míg viszont a Bolgárok Krimmbe
mennek ki seregesen.
ÉVK. X. K ö t.-V I. Dar.
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E völgy a dobrudsai fölsíkban képződött kimosás által. Oldalai hol szi
lárd, hol földes kó'zetből állanak, a szilárd kőzet neogen durvamész (lajtamész),
melyet néhol congeriaképlethez tartozó kavics, másutt lösz fed. A völgy talpa
felé jobban benyúló mészdombok enyhében lösz is talál tátik a völgy oldalain
dombszertí lejttel. Mindezen képletek vízstírítők lévén, források bugyognak ki, s
ezek Medsidie körül, mi a F ekete-tengertől a Dunáig érő' vonalnak tán közepén
fekszik, vízlepte nádasokat képeznek, melyek fölöslege újabb szabályozás foly
tán kis csatornába szorítva a Dunába foly, Csernavoda név alatt mi tehát a hely
ségnek és a pataknak a neve egyaránt.
Azonban e völgy relief-alakja tisztán mutatja, hogy egykor magas víz
alatt állott, és hogy ezen víz a Dunával egy és ugyanaz, mert a völgy je
lenleg is dél-éjszaki irányával a Dunába szakadván, annak öble volt, s mint
ilyenben, a vízmozgás is csekélyebb lehetett, mint a fómederben, a mely csak
nem keresztirányban rohan el e völgy mellett.
Kétségtelen nyomai maradtak fel ennek azonban a völgy talpán, a mely
nagyobb területen csupa dunai csigák s kagylók maradványából áll. Csernavodától Medsidie felé vagy 6 angol mértföldre olyan helyen, a mely most szárazon
áll, ha az ember a füvet eltávolítja, alatta homokos talajt lel, s ebben rejlenek a
puhány-maradványok. A vasutat kavics helyett e sajátságos murvával hordják
meg, melyben legfölebb két harmad a durva homok, a többi csigahéj *).
Míg ez csak arról tanúskodik, hogy valaha ugyanazon víz födte, mely
emberi emlékezet óta többé nem borítja, van egy más hely a völgyben, hol mégaz időről is meggyőződünk, a melyben az magasan víz alatt állott.
Ugyanis a völgy szögletét a Duna-parton durva-mészsziklák képezik, s
míg a völgy jobb partján ezekről minden föld el van mosva, a balon a sziklás
képlet enyhében a Duna s a Csernavoda-patak összeszögellése között egy föld
nyelv képződött erős lejttel a völgy talpa felé. E földnyelv valóságos löszhöz tá
maszkodva, attól mind ásványos alkata, mind szövege, mind zárványai által lé
nyegesen különbözik. I. T. 2. 3. Rajz.
A vasútállomási épület háta mögött elhordták belőle oly tömeget, mely
nek hossza vagy 105, és középszélessége 12— 14 lépés. Az ez által előidézett
*) Frivaldszky Imre dr volt szíves az onnét hozott fajokat meghatározni, azokat a gyakoribbság
szerint következtetem egymásra :
Tichogonia Chemnitzii Fér.
Melanopsis acicularis
Fér.
L i n.
Neritina fluviatilis
Z i e g 1.
var : danubialis
Brug.
Paludina achatina
Fér.
Melanopsis Esperi
Lithoclyptus naticoides Fér.
Lin.
Pupa tridens
var : major.
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fris földfalon kétségtelen nyomai vannak, Hogy az a históriai időszakban rakó
dott a Duna s a Csernavoda-patak képezte szöglet terén. Ebből kiástam dunai
csigákat *), csontokat, cserepet, nem is régi urnatöredéket, hanem újabb fekete
cserepet, sőt cserépzsindely-darabokat, s végre egy darab összehajtott fém
lemezt **).
Alkatara nézve homok, igen kevés agyaggal, a részek finomak, s kivéte
lesen jönnek elő durvább szemű anyagok is rétegesen lerakva, s ezek egyikéből
a pályaudvar szintje fölött tán 3—4' magasságban kerültek ki az említettem
tárgyak legnagyobbrészt, míg e réteg fölött homogén föld még 5—6 lábnyi
volt. A durvább anyagú réteg ásványos alkatrészei főleg quarczkavics s durva
mésztöredék ; itt csigahéjjak is vannak, de többnyire zúzott állapotban.
Ezen dombnak lejtjén fölmenve, úgy találtam, hogy az közel a löszdom
bok magasságáig emelkedik s változatlanúl árvízi rakodmány, még közel a te
tőhöz találtam uniót belix-el s egyéb szárazföldi csigákkal, úgy szintén urnacse
repeket; e hely valószinüleg egykor ez édesvíznek széle lehetett.
A mi a magassági viszonyokat illeti, a vasút sínje a völgy talpán vagy
20 lábbal áll magasabban, mint a Duna jelenleg, s az imént említettem lerakat
magassága a völgy fölött vagy 60 láb, s így összesen 80 láb ***).
d)
S zen tgyörgy-ág. Galaczon alúl a török parton levő Izakcsa hely
ségnél hegyek emelkednek a Duna mentében, a melyek olykor sarkantyúként
a Duna szentgyörgyi ágába nyúlnak, míg két ilyen szirtsarkantyú között a par
tot lösz, sőt helyenként későbbi lerakatok is képezik. V. T.
Egy ilyenről nyertem tudomást, a mint a vízparton fekvő Moldva-Bestepe
nevű helységből visszautaztam főállomásomra Tulcsára. Az útat lenn választot
tam a Delta területén, hogy a parti képződményt annál jobban kivehessem. Az
itt leginkább löszdombokból á ll, melyek a Bestepe hegység másodkori mészkö
veihez támaszkodnak, s rendesen gyeppel fedvék, mert a Duna jelenleg kissé
belebb távozott, s itt maga a Szentgyörgy-ág is saját rakodmányában vájt
csatornát magának, fenhagyván a deltasík e részét a Bolgárok hírneves kerté
szeti szorgalmának. Egy ponton már messziről kivált egy dombrész az által,
hogy önsúlya által leszakadozó félben volt, s ennélfogva azon gyanút gerjesz

tő Neritina fluviatilis. Ezen kivül egyéb vízi és szárazföldi csigák is, ú. m. Unio (pictorum ; — batavus). Bulimus (detritus ; — radiatus). Helix (hispida ; — sericea).
**) Ez annyira be volt kérgesűlve homokos agyaggal, hogy első pillanatra fel sem tűnt, de mielőtt
eldobtam volna, véletlenül jutott oly helyzetbe, melyben hajlékonyságáról meggyőződtem, s
igy magammal hoztam. Késsel aragható ; fris lapon ólomszürke ; végre a forraszcső előtt is
kétségtelen jeleit mutatta, hogy ól om.
*"**) Itt lejtős fölülettel lévén dolgunk, a magasságot bajosabb pontosan meghatározni. Barométer
nem volt velem.
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tette bennem, hogy nem lösz, hanem lazább szövegű rakodmány. S csakugyan
homoknak találtam igen kevés agyaggal; azonban további keresésem daczára
sem leltem benne egyéb zárványt, mint kétségtelen töredékét egy cardiumnak,
s azonkívül más édesvízi s szárazföldi csigáknak. Ezek a földfal középmagassá
gában jöttek elő.
E pont tehát a mellett szól, hogy azon része a part-hegységnek, mely
nek oldalán találjuk ugyanazon földanyagot s ugyanazon állattetemeket, melyek
jelenleg a Duna deltáját képezik, valaha a víz szintje alá volt merülve, holott
jelenleg 20—24 lábbal áll magasabban a delta fölött, azt része gyanánt tekint
hetjük a Duna deltájának, a mely rész a mostanival szintkülönbségbe jött való
színűleg az által, hogy fölemeltetett, míg a delta egyéb összes területe ez emel
tetésben nem részesült.
Azonban nem csupán a Duna mentében bírunk ily en emlékekkel, vannak
ehez hasonlók a T i s z a vízkörnyékében is, s nevezetesen kettőről van eddig a
hely színén nyert tudomásom : egyik G o m b á n , másik K i s - T e r e n n é n .
e) Gomba. Ezen helység Pest megyében fekszik, a Cserhát déli vége felé
löszfölsíkon, a pest-szolnoki vasút monori állomásától EK-nek tán egy mértföldnyire. Erősen vájásos (coupirt) területén van nehány magaslat, melyet
„hegy“nek neveznek. Ezek egyike a Várhegy, nem messze a Dióhegytől, me
lyen a triangulatiói pont áll. A Várhegy nem emelkedik a löszfölsík általános
szintje fölé, s csak a körülötte levő kimosási völgyek talpához képest illeti meg
a „hegyu nevezet. Földtanilag az helyesebben egy löszdomb, mely, körűi lévén
sánczolva, egykor védelmi hely lehetett.
Itt a lösz, vagy a löszcsigákkal telt homok fölött televény terűi el 1—2'
vastagságban. Ebben elszórva találtam nagyobb számmal Uniókat (U. batavus ;
U. pictorum), s azonkívül emberi készítményeket, különösen kis kővésőt, me
lyet mész kezdett már bekérgezni, urnacserepeket nagy számmal, valamint
égett agyagot, Egy helyen a televényben a föliilettől 1 lábnyi mélységben ha
muréteg van 1—2" vastagságban, benne faszén s szenűlt csontdarabok. Nem
szenűlve találni szarvas, sertés, juh s egyéb házi állatok csontját. Kubínyi Ferencz úr nehány évvel ezelőtt bronztárgyakat ásatott iti ki.
Kőzárványként durva homokkő fordul elő ép szögletekkel, de kissé be
húzódva mész-agyagos kéreggel. Egészen a Naszál fövenykövére emlékeztet
Vácz fölött. Végre még valami barna mésztuff bitumentartalommal találtatik
szintén megtartott szögletekkel. Hogy azonban kézi őrlő-kövek töredékei-e^
vagy a jégpostán egykor oda került vándorkövek (erratische Blöck* •), a látott
példányokból nem tűnik ki.
f) K is-Terenne. E falu a Mátrától nyugotra, Nógrád és Heves megye
határvonala közelében van a Zagyva jobb partján, nem messze onnét, hol ebbe a
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Kazar-patak szakad. Két hegy-öv lép föl a fölület idomzatára nézve alakítólag :
a magasabb, mely neogen homok s homokkő (apoka) képezte dombokból áll, s
egy alacsonyabb, melyet lösz képez, amannak oldalához simulva, ellenkező szé
lén pedig árvízi síkot, mint kisebb-nagyobb területű völgyrészeket, befoglalva.
Kis-Terenne mögöttt keletre van a Kazar-patak s a Zagyva között az
„Arany- vagy Hársashegyu, mely apokából (neogen homok, helyenként ka
vics meg homokkőből) áll, s mint hasonképletu dombok folytatása, egész az ár
vízi síkig nyúlik ki, a nélkül, hogy az általános előjövet szerint, lösz fogná kö
rűi. Ellenben a Kazar-patak jobb partján látni, hogy a körülbelül hasonmagasságú apokahegyhez lösz simái, annak vagy fél magasságáig érvén fel.
Az Aranyhegy felső rétegét ó-alluvium képezi, melynek korhanyos
agyagjában Unió (piscinnaiis) több példányban fordult elő úgy a tetőn, mint az
oldalakon. A hol a hegy (mint példáúl a keleti oldalon) utólagos vízrongálás ál
tal, vájások által mélyebben van feltárva, a neogen homokkőben Osztrigákat
találni.
Ugyanitt ásatott már több ízben Kubínyi úr arany, réz (bronz), cserép
és kőtárgyakból álló „celU régiségeket.
Tehát Gombán és Kis-Terennén jele , hogy hajdan tó vagy folyó volt,
melynek vizében éltek a maiglan is hasonló körülmények közt nálunk is talál
ható kagylófajok ; de az emberi emlékekre nézve e helyek eltérnek az előbbiek
től annyiban, hogy míg Ercsinél, Zimonynál, Csernavodánál azok besodortattak,
itt a megmaradt tűzhely s hamuréteg oda mutat, hogy eredetileg helyeztettek
oda ; amott tehát az emberről azt tarthatjuk, hogy azon helyek közelében tar
tózkodott , itt közvetlenül volt megtelepedve olyan időben, midőn a löszfölsík
azon része Gombánál, és a neogen homokkő vég-nyúlványa Kis-Terennén a víz
ből már kimerültek volt.
Végre megemlítendő, hogy déli Oroszország sivatagjai sem tesznek e
részben kivételt, mert nyomok folyóvízi lerakatokra feltűnő magasságban ott
is találtatnak. Le Play *) említi, hogy a D o n síkságán a Sale balpartján a mos
tani legnagyobb árvíz fölött több méternyi magasságban olyan Paludinák jön
nek elő, a minők a Donban jelenleg is élnek; hasonlókép Taganrognál, a Fe
ketetenger partján, találni édesvízi képletet, Unió, Anodonta és Paludinával a
tenger fölött 20 meter magasságban.
E . Az a l f ö l d e k e t v a g y a f o l y a m v ö l g y e k e t k ö r ü l f o g ó
síkrendszerek.
A magyar alföld egészben véve lépcsőzetesen összerakott síkok mozaikja,
melyek közöl a magasabbak az alacsonyakba szabálytalan görbe képezte ha
társzéllel nyúlnak be.
*)

Jöémidoff. Voyage dans la Russie meridionale. IV. 180. 214.
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Legmélyebb közöttük a Tisza s Körös azon vidéke, melyen végig tart a
feltűnő lassú folyás, s terjed a Duna jobb partjáig Szerbiában, szélességének
legnagyát a Temes folyásának alsó felében érvén el. Azt magasabb sík ve
szi körűi, ezt ismét magasabb, míg végre következik az utólsó, a legmagasb,
melyből a hegységek emelkednek ki. Az egyik és másik között az átmenet ren
desen oly szelíd, hogy különbséget csak pontos szintezés mutat ki; úgy
szintén a legmagasb öve e síkoknak néhol szelíd lejtű hegyekhez simái s ezekbe
fokonként megy át, sokszor azonban a hegyek, mint szigetek, rögtön emelked
nek ki a földtengerből, s az elkülönítés felötlő s kétségtelen. így emelkedik ki
rögtön déli oldalán a Mátra, így az aradmegyei hegyek nyugoti oldalaikkal az
ottani legfelső síkból stb.
Más helyeken a síkrendszerek lépcsőzetesen megszakadva, s egymás fö
lött helyezett terraszokat képezve fejlődtek ki.
Magyarország apróbb folyói mentében sok helyen látni ilyen terraszrendszert kicsiben; egy példa reá Zagyva völgyében van, Hatvantól éjszak felé.
Maga Hatvan árvízi síkon fekszik, s magassága a tenger fölött
366" ; éjszakra a
város mögött fölsík végnyúlványa húzódik egy szöglettől éjszakra a Zagyva mentében, s délke
letre a hatvan-gyöngyösi országút felé. Ezen fölsík egyik dombja a Strázsahegy
546'.
A síkrendszer ezen fölsík lejtjén a Zagyva bal parti területén észlelhető, ha Hatvantól
Gombos és Selyp pusztáknak tartva Apczra megyünk. Valamint Hatvan, úgy Lőrincz és Szántó
faluk a Zagyva jobb partján az (árvízi) alsíkon vannak; ellenben Gombos pusztán a gazdasági
épületek egy felsőbb, tehát számra a második síkon állanak, s ezen sík itt homokos löszből áll,
melyben löszcsigák, noha gyéren, de biztosan fordúlnak elő **). Ezen középsíkon fölül van
végre a fölsík, mint harmadik területi lépcsőzet.

Nagy mérvben látni a magyar alföld déli határának vége felé, a mint
Baziáshoz közeledünk.
Az aldunai szoros fővonalán nem igen maradtak nyomai terraszalakúlatnak, s csak ritkaság gyanánt hozhatok fel egyet, mely annak első felében a
bal parton C o r o n i n i f a l u n á l (Coroninidorf) tisztán kivehető. A legalsón
van az országút, az őrház és a faluból egy házsor; a másodikon egy másik ház
sor ; végre a harmadikon ismét egy házsor. Ezen legfelső még a legkevesbbé
tisztán van kiképződve. Az egyik és másik terrasz oldalán semmi sincs építve, míg
másrészt aláírói föl útczák vezetnek , a három terrasz ott egy hajlott síkká lé
vén egyengetve. E beosztásnál fogva ezen, csalt pár év óta épült német hely
ség *) igen is merev szabályosságot ölt magára.
Ellenben a mellékvölgyekben már nagyobbak is vannak, melyeket a
Dunától be néha tetemes távban követhetni. Feltűnőbb példát alig hozhatnék
fel, mint a Csernavölgyet Mehádia felé. Lássuk ezt részletesen.
*) Kis-Gombos előtt az út két dombhát között visz, itt észleltem a homokos löszben
**) Szent-Ilona hegyi falu német lakosai költöztek ide, az oláhok visszamaradván.

csigákat.
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O r s o v á t ó l éjszaki irányban menve először is Z s u p a n e k falunál tűnik föl e vi
szony. Itt két sík áll egymás fölött, a falu a felsőn áll, míg az alsót a Vallia (völgy) Zsupanek
képezi, melynek talpán vájt magának medret a patak. A terjedelmes fölsík s a Vallia Zsupa
nek szintje között a különbség 26—30 bécsi láb. A Vallia Zsupanek a magas diluviál-sík ki
mosásának régi eredménye ; míg jelenleg a patak már ebbe vájta be magát.
Tovább menve Mehádia felé következik T u f i r falu, a Cserna partján; az oldalhe
gyek gneiszből állanak, de ezek enyhében negyedkori képletek szintén megmaradtak. Ezt elhagyván, a Vallia S z a r a k o v á v a l szemközt a Cserna völgy balpartján igen tökéletesen
megtartva terjed egy fölsík gneiszra települve s erősen begyepesedve ; fölebb T o p l e ez
falu előtt iijra szépen látható fölsík szintén gneiszon feküdve.
Innét fölfelé tekintve a Cserna völgyön, ismét látni a patak jobb oldalán negyedkori
fölsíkot jól kinyúlva, épen szemközt Toplecz faluval. Magassága látszólag mint az előbbié, de
terjedtebb.
Toplecz fölött mindjárt kezdődik a jobb parton egy oly fölsík, mely terjedtségére
nézve hosszirányban az eddig észleltekét jóval felülmúlja. B e r z a falunál még tart, s fölmegy
a völgyben a mennyire csak látni. Gneiszon nyugszik. Magassága a Csernavölgy síkja fölött
(melyen az országút megy) 50—60 bécsi láb. E fölsík csak ott van megszakadva, a hol a
hegységből patakok törnek elő, ezek annak laza anyagába vájták be magokat.
A mint a Cserna a B e l l a - R e k a patakkal egyesül, ismét szép fölsík van a jobb
parton, de a Csernavölgyben ez már az utolsó, mert a gyógyforrások felé szildák tolúlnak a
Cserna közelébe ; ellenben a Bella-Reka völgyben M e h á d i a falu felé a fölsík folytatása a
jobb parton kivehető, s valószinüleg ennek anyagát mossa e patak, s azért oly zavaros, ellen
tétben a Cserna tisztaságával.

A dunaszorossal összefüggő ezen nagyobbacska völgyben be a Dunától
vagy 2 V2 mértföldre a viszonyok tehát azonosak; itt is egykori vízfenék van,
melynek anyagába magát a jelenkorszak patakrendszere mélyen bevájta.
Ezen észleletek a Vaskapun innen fekvő helyeken történtek. Igen fontos
volt megtudni vájjon túl vannak-e fölsíkok s milyen természetűek?
E végből lerándúltam azon vidékbe, s vizsgáltam a Duna jobb s balpart
ját Oláhorszúg s Szerbiától kezdve egészen a Feketetengerig.
Nem kellett messze mennem, hogy alkalmat találjak igen fontos észlele
teket tenni : mindjárt a Vaskapu alatt a jobb parton úgy, mint a balon, döntő
jelentőséggel bíró körülmények adják elő magokat. III. T. 6—11. Rajz.
A jobb parton Sipp (Sibb) szerbiai falu van, s itt egymás fölött 4 síkot
tisztán kivehetni. A szerkezet mindnyájánál olyan, hogy a Duna felé néző ré
szeik a Vaskaput jobbról, balról és fenéken *) alkotó kőzetből állanak, és hogy
még a legfelső sík mészrétegein is sajátságos kinyalások vannak, mint biztos
jelei annak, hogy azokkal egykor valami folyó s szénsavtartalmú édes víz érint
kezett. E sziklahomlokok aljától a Duna hullámai jelenleg is visszapattannak, s
*) A hajóvezetők ezen fenékszirteket, melyek alacsony vízállásnál kimerülnek, mind saját néven
nevezik. Legnagyobb a Prigrada, s ettől az imént említettem szirthomlokokat Sipp fölött
csak keskeny s sekély csatorna választja el.
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az ő védelmök alatt álló téren maradt meg, lefelé a Duna mentében lépcsős te
rületeket alkotva, azon negyedkori kőzet-hordalék, a melybe bevájva magát, ké
szítette a Duna jelen medrét.
A l e g a l s ó síkon áll a falu, s ez a Duna szintje fölött akkor 9—10 bécsi lábbal ál
lott magasabban (1860. 17/8). 9, 10. Rajz.
A m á s o d i k sík többszörösen be van szaggatva, hárántosan nem kevésbbé, mint
hosszirányban ; sőt Sipptöl föl a Duna mentében csaknem végkép szét van rombolva, míg le
felé szilárd kőzet-alapon szépen megtartva terül el. Ezt különösen jól vehetni ki az oláhországi
partról. Magassága az első sík fölött 36—40 láb.
A h a r m a d i k fölsík a második fölött már oly tetemesen emelkedik, hogy a magas
ságot csupa becslés által nehéz megmondani, megközelítőleg 150—160'. Fölülete nem szintes,
a következőbe előbb szelídebb lejttel, azután hirtelen emelkedve megy át.
A n e g y e d i k s egyszersmind legfelső síkra fölérve, meg van lepve az ember ennek
mind nagysága, mind szabályossága által. Fölülete szemre tökéletesen róna, csak messze a ma
gas hegység oldalán látszik, hogy ehez kissé emelkedve csatlakozik. Területe több száz négy
szög hold. Magassága a harmadik fölött tán csak félakkora, mint a harmadik s második kö
zött. Váza szilárd szikla, mészcsillámpala szaggatott fölülettel, s az egyenetlenségeket kitöltő
zúzanyag : túlnyomólag ezen szikla darabkái begyúródva homokos veres agyagba, s alárendel
ten quarczhömpölyök , melyek az ellenparti conglomerát-rétegektől szakadhattak ide.
Ezen tiszta nyomai a víz különböző állásának két szikla-sarkantyú képezte öbölben
bírtak csak fönmaradni. A felső ilyen sarkantyú maga a Vaskapu véghegye Sipp fölött ; ez
bekanyarodik a Dunába, azt itt tetemesen összeszorítván ; magasságban elmarad ugyan a parti
hegységtől általában, de szilárdságban nem, sőt a Dima fenekéről feltolúló szirtcsúcsok legna
gyobb csoportja az ú. n. P r i g r a d a is folytatásaként tekinthető, az is csillámpala, váltakozva
mészcsillámpalával, s áthatolva quarczerekkel épen úgy, mint ezen a fölsíkok kezdetét képező
szirtfok. Az alsó egy a Dunába erősen benyomúló fok, melyet a szerbek K a r a t á s sziklának
neveznek, s a melytől lefelé közvetlenül D e d s e r a c z falu van. 6. R.
A rajzban előállított négy fölsík Sipp fölött így nem igen messze tart, más alakot ölt fel
már a Karatás sziklánál : ugyanis a legalsó, melyen Sipp áll, itt megszűnik, minthogy a Duna
mosta partot a Karatás képezi, melynek magassága egyszintben van a második síkkal, úgy
hogy ennek területe itt sokkal nagyobb, mint volt Sippnél. A két legfelső sík már előbb, t. i.
a Vaskapu alatti első szigettel szemközt, megy össze, úgy hogy a kettő közöl az egyik lassan
ként a másikba mosódik. Dedseracz maga a második fölsíkon áll : az ezen alúl eső Kladosticza
falu az első, vagy legalsó síkra van építve.

Vizsgáljuk a Vaskapu balpartját.
A jobb parton hamarább végződik a vaskapui szoros, az imént leírt terraszok Sippnél darabig tartanak, míg a bércz-alkotta partok a balparton is meg
szűnvén, kezdődik a negyedkori fölsík. Nevezetesen Gr u r a v o j e oláhországi
falunál van e pont, s e helység rajta fekszik.
Vercserova helység alatt kezdve csaknem G u r a v o j e i g krystályos palák (csillámpala,
mészcsillámpala) képezik a magas partot, közel háromnegyed mértföldnyi hosszaságban. Guravoíenál a krystályos palákra dűl homokkő, melynek sok rétege conglomerátból áll. A rétegzet erősen
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ki van képződve , valamint az is tisztán kivehető, hogy a krystályos pala hegységgel együtt
vettek részt az emelkedésben, mert míg egyrészt fölnyulnak közel azok csúcsáig, másodszor
lejtési fokjok nagy, s a krystályos pala hegység felületi irányával azonos.
Csapás 23 óra; lejtés 25° délre. (Skela Kladova falu fölött.)
A csapás iránya azonos a Duna keresztvonalával, míg a rétegek azon világtáj felé
ereszkednek a mélybe, a melynek a folyam árja is tart. Ennek a jelentősége fontosságot kap,
ha tekintetbe veszsziik, hogy e conglomerátnemü homok rétegek erőszakos szaggatásnak vilá
gos nyomait viselik magokon már a Duna-partról tekintve is ; a mint pedig a települési viszo
nyok fönebbi adatai végett fölmentem, ott azt is láttam , hogy a víz romboló hatása nemcsak a
képlet általános szaggatásában áll, hanem egyes rétegek külön is ki vannak mosva : azon ré
szek, melyeknél a kötszer erősebb, megmaradtak, s nehány lábnyira kiállanak ; ellenben a la
zábbak eltávolodtak , s az így létrejött vájások tetemesen bemennek az egyes rétegekbe. Ezen
ür-alakulatban csupa gömbölyödések fordulván elő, szintén a mellett tesznek bizonyságot,
hogy noha több mint száz lábbal állanak fölebb a Duna jelen szintje fölött, egykor víz alatt
állottak.
Azon körülménynél fogva, hogy régibb emelkedésben vett részt, e homokkő-képletet
neogennek tartom. Állati zárványokat nem észleltem benne. Szervtelen zárványai quarcz s
azon krystályos palák, melyek e tájon hegytömegeket alkotva fordúlnak elő, mint e homokkőképlet feküje is. *)
Ezen neogen-képlet zárja be a hegységet Turnu Severin felé, s ahhoz egy fölsík csat
lakozik, melyen maga a most keletkező város áll. E fölsíknak anyaga legnagyobbrészt dúrva
homok, quarz- és kristályos közet-hömpölyökkel, úgy hogy ezt valószínűleg a neogen-homokképlet kétségtelenül eltávolodott rétegrészei szolgáltatták. III. T. 7. Rajz.

Turnu-Severinnél tisztán két fölsíkot lehet megkülönböztetni: egy alsót
melyen az osztrák dnnagőzkajózási társaság hajógyára, s éjszakiabban Szkela
Kladova falu állanak (szemközt a szerb parton ugyanilyen magasságú fölsíkon
áll Kostolfalu); s egy felsó't, melyen Turnu Severin épül. Az alsónak magassága
a Duna orsovai Oüpontja fölött 37% bécsi láb, afelsbé 72 láb**). 6. R.
Ezen fölsík rétegzeti szerkezetéről kutak adnak fölvilágosítást.
Az alsón a gyárudvarban 48 bécsi lábra mentek le a kútásáskor, tehát 7
lábbal leebb a Duna ottani 0Upontja alatt; fölül kevés televény van, s alatta
csupa laza murva és homok rétegek váltakozva, összesen 30 lábra; azután a
többi 18' agyagban ment, mely mindig tömöttebb lett s végre agyagpalában
végződött.
A fölsíkon a kutak vagy 72' mélységííek; fölül vereses s néha képlékeny
agyagi alatta murva van.
A mint az alsóról a felső síkra megy az ember a hajó kiszállástól, az
úttól balra murva hely van beásva a felső sík oldalába, s itt tisztán kivehetni, hogy
az is hasonló szerkezetű; a mit lát az ember, az murva és homok rétegek válta
kozva és egészen szintesen fekve.
*) Das Liegende.
**) Deuster F. úr dunagözhajózási mérnök közlése szerint.
ÉVK X. Köt. — VI. Dar.
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Az egész negyedkori képlet itt tehát krystályos palák képezte teknőben
fekszik *), s azt leginkább ez ó-képletű hegyek zárják be, melyek oldalain csak
kivételesen jelenik meg a fiatalabb (neogen) conglomerátnemű homokkő'.
Azonban a turnu-severini magasabb fölsík is módosult Topolnicza patak
által, az annak tetemes részét elhordta, s így Turnu-Severintó'l Csernecz enyé
sző' félben levő' város felé a fölsík fokonként alább száll, míg végre egy alluviál
síkba lapul el, melyen Csernecz áll, s a melyben Topolnicza magának medret
vájt. III. T. 8. Rajz.
Cserneczen túl ismét a magas fölsík, vagy % mértföldre tart a
hegységig ; ső't maga a patak e városon alúl mélyebb és mélyebb mederben
folyván, a jobb partján az alluviál-sík alacsonyabb, a balon pedig a diluviál-sík
igen magas földfala között ér nem messzire a Dunába.
Ez a Duna jobb partján.
Szemközt Turnu-Severinnel a szerb parton is 3 síkot lehet tisztán meg
különböztetni még a hajóról is: a legalsón áll Kladova falu, az ezt és a második
síkot összekötő' lejten áll a Kladova-erősség, e fölött a harmadik legfelső' s tete
mes kiterjedésű sík, mely a turnu-severini felső síknak látszik megfelelni, s csak
e mögött tolul föl a magas hegység. III. T. 11. Rajz.
A mit ezen helyeken, hol a Dunavölgy még szűk, közel egymáshoz
szorulva észlelhetni, azt leebb a Duna mentében mindig nagyobb és nagyobb
területeken kell keresni, s az eredmény az : hogy az aldunai fejedelemségekben
a Duna vonala felé eső síkrendszereket szintén találunk, csak hogy egyöntetűb
bek. s méretekre nézve még sokkal nagyszerűbbek mint a magyarországiak.
F. A F e k e t e t e n g e r p a r t k é p z ő ' dése.
És ha ekként haladva mindenütt a löszbe vágódott vízmedreken, s ezek
árterein, vagy a löszsíkok hátán végre a Feketetengerhez jutunk, vájjon mi
változást találunk ott? — E részben semmit.— Ugyanazon lösz, mely a folyók
magas partjait képezte, hasonló módon képezi a tenger magas partjait ; a Kiliaág balpartján fel éjszak felé a csak 40— 50' partot egymaga, az Odessa felé
fokonként 200 lábra is emelkedőt pedig a durva mészképlet felső rétegeivel
együtt, melyeket 20—30 lábnyi vastagságban borít; s ez így követhető, a
mennyire a leírásokból kivehetem az azovi-tenger éjszaki partja körűi egészen
addig, míg a régibb képleteknek a sivatagokból kiemelkedő rétegein a lösz végre
kiékűl. „A pontusi sivatagok (steppek) délre hirtelen végződnek egy meredek
földfalban (par un gradin), melynek magassága 30—50 meter, s a melyet kö)

Mint az már Baziásnál volt felhozva.
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vethetni a Pruth torkolatjától (Galacz táján) a Donetzéig. E vonal keleti végén
a magas fal képezi a Don jobb partját, nyugotin a Dunáét; középett mindenütt
olyan mint Odessánál a meredek fal (falaise), s uralkodik a Feketetengernek meg
az Azovinak partián, s Odessán kívül rajta áll Kherson, Nagaisky, Mariupol és
Taganrog“ (Le Play) *).
A Szent-György-ág jobb partján a dobrudsai sziklaképletek kiküldenek
ugyan helyről-helyre egész Bes Tepeig szirtsarkantyúkat, melyeken a folyam
ereje megtörik, s elvégre is saját irányt vesz a magas hegységtől éjszakra el
kanyarodván , de az ilyen sarkantyúk közti enyhelyben mindenütt meg van a
lösz egymáshoz fűzött dombok alakjában. V.T.Küsztendsénél ismét fokok enyhében
a lösz újra magas tenger-partot képez helyenként egymaga, de Küsztendsétol
délre, a Kalakri **) fok felé, vastagsága fogy, s kibúvik alsó rétegként a durva
mész, úgy hogy evvel együtt képezik a partot. Kalakri foknál s azontúl a Ka
varna ***) öbölben a lösz kiékűlt, itt a löszmagasságon fölül a durvamész ké
pezi a fölsíkot, mely a Balkán láncza felé délre folytonos emelkedést mutat.
A Balkán s a Bospor közötti vidéken magam nem voltam , de míg Boué
úr szóbeli közlése szerint maga a Balkán is meredek partot képez ; Tchihatcheff
írja, hogy Varna és a thrácziai Bospor között negyedkori képletek szintesen
fekve hasonlókép meredek partot alkotnak. E rétegek kezdődnek fölül homok
kal, s alúl a tenger szintjén édesvízi mészszel végződnek, melyet fejtenek. Látni
ezt a Karaburnu fok és Kilia között, s különösen ad egy állrajzot Ahatsly tájé
káról, hol 6 réteget különböztethetni meg. ****)
Kiliától a Bospor európai szögletéig csak tűzi képletek vannak, s eze
ken ott, a mennyire én láttam, e tekintetben mi feltűnő sem adja elő magát.
A Feketetenger partjain észlelhető lösz nem mutat a kiékűlésben egyéb
törvényt, mint a folsíki lösz ; az t. i. kiékűlést csupán a magas hegység, a dob
rudsai, a balkáni stb. felé mutat, de a Feketetenger felé legkevesbbé sem. Ezen
megszakítás épen oly kevés közösséget mutat a lösz képződésével, mint a meg
szakadás a folyammedrek két partján, s az épen oly kétségtelenül utólagos, mint
emez.
*) Démidoff. Voyage dans la Russie me'ridionale 1837. IV. 5.
**) A. térképeken Gulgrad foknak is van írva, de a hajósok általában Kalakri foknak nevezik.
***) a Kalakri foktól délre s közvetlenül a várnái öböl mellett van éjszakra. Kavarna egy ottani
kis falunak a neve, melyről ezen öblöt nevezem; az szélesb értelemben a várnái öböl része.
****) 1- Terre végétale.
2. Sable incohérent.
3. Sable marneux stratifié en couches légèrement inclinées par suite d’ un faux délit.
4. Sable marneux, horizontalement stratifié.
5. Conglomérat.

6. Calcaire lacustre d’ une puissance indéterminée.
Bulletin de la société géologique de France. Tome VIII. 2me série 1850. à 1851. ,,Dépôts
nummulitiques et diluviens de la presqu’île de Thrace.“
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Odessától kezdve a Dunáig, s innét Ktisztendsén túl a várnái öbölig, a
lösz tetején semmi nyoma valamely tengeri lerakatnak.

A geológiai jelenkor ezen vázlatából következtethetni általában : hogy a
víz és a száraz között nem mindig a mostani, hanem más, s külön idó'kben kü
lönböző' viszony volt. Nevezetesen :
a) 10—30 lábbal magasabban folytak vizeink, tehát medrök ennyivel
volt kevesebbé bevájva akkor, midőn még a régi ártereiket is döntötték, vagy
mikor még az elhagyott medrek is mind telve voltak.
b) A Duna fölött jelenleg 30— 70 lábbal magasabban álló földterületek
voltak annak vize alá merülve akkor, midőn a csernavodai völgy felső rétegei
lerakodtak.
c) 100— 130 lábbal folytak a vizek magasabban akkor, midőn a Kis-Terenne, Gromba, Ercsi és Zimonynál észlelhető ó alluviál lerakatok jöttek létre.
Végre
d)
130 —200 lábnyira, sőt még fölebb állottak vizeink, midőn a síkrend
szerek jöttek létre; s ezek már nem folyamrendszerre, hanem egy a negyed
kori képleteket borította vízt‘rületre utalnak. *)
*) Ezen utóbbi esetben egyes helyeken a víz-magasság maximuma és minimuma valószínűséggel
kimutatható. így például Budán a Gellérthegy felső harmadáig ér fel a lösz; annyi tehát áll,
hogy legalább is ez volt itt az akkori tenger magassága. Ellenben nehány öllel fölebb van
egy barlang, melyben Ursus spelaeus e's ökörcsont találtatott, tehát az akkori tenger idejébeu lakható volt, s így a víz magasabb nem volt, mint e barlang alja.

U.
VÁZLATA A NEGYEDKORI ÁLLAPOTNAK.

A.
A NEGYEDKORI KÉPLETEK LEÍRÁSA.

Mielőtt a negyedkori időszakban a dolgok állásának ecsetlésébe bocsát
koznám, helyén lesz, itt magokról a negyedkori képletekről a Duna környéké
nek ezen részében s folyásának vagy 240 német mértföldet tevő hosszaságában
mondani annyit, a mennyit azok jelen tárgyalása igényel.
A negyedkori képleteket a magyarhoni medenczékben, különösen a szé
lek felé, alul néhol kavics képezi, mely fölfelé fokonként homokba megy át oly
módon, hogy a hömpölyök mindig kisebbek lesznek, végre kimaradnak ; a na
gyobb medencze középen (például a Tisza mentében) az alsó rétegek iszapfinomságú, kékes szürke homokból állanak ; ellenben a felső rétegeket az agyagos
márgának azon neme képezi legtöbbnyire, mely a geológiai általános nomenclaturában lösznek neveztetik. Sőt olyan helyek is vannak, hol régibb képlete
ken fekve csupán lösz képezi a negyedkori lerakatokat.
A lösz itt-ott homokos, s ez utóbbiba valóban átmenetet is képez ; sőt pél
dául a Cserhát fölsíkján s ennek déli nyúlványán Bácska felé, a homok egye
nesen helyettesíti a löszt, s mindazon puhányok, a melyek ezt annyira jellemzik,
homokban fordúlnak elő. *)
Nem tetemes kiterjedésben, de érdekes körülmények közt, találni ne
gyedkori képleteinkben mésztuffot is, mely helyenként már megszűnt képződni,
míg másutt képződése jelenleg is tart folytonosan.
*) Ilyeneket gyűjtöttem a hildi dombokon Hajós és Nádudvar között Pest megyében.
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Ezen negyedkori képleteink összes vastagságát 200 bécsi lábra tehetni
megközelítőleg. *)
Felső határa az alluvium, alsó a congeriarétegek ott, [hol a képletek tel
jes sora megvan, s ezt így találni nem csak Magyarhon területén, 'hanem a Dunafejedelemségekben is. Hol a congeriaképletek hiányoznak, ott gyakran a
durvamészen fekszik, helyenként azonban régibb rétegeseken is ; míg a vulká
niak közöl bazalt és bazaltuff fölött is előfordul.
Ezen általánosságok után a közelebbi viszonyok vázlatába bocsátkozom,
különösen tárgyalván előbb a kavicsképletet, mint a negyedkori képletek alsó-,
a löszt, mint felső osztályát; azután pedig a zárványokat.
I.

A

negyedkori kavics.

A magyarhoni medenczékre nézve nem csak az állati zárványok, hanem
a szervtelen elegyrészek is biztos ismejelt nyújtanak ezen kavics megkülönböz
tetésére a régibb képletekétől, kezdve már a congeriaképlet kavicsától lefelé.
Ezen elegyrészek a trachyt, s bazalt, vagy a rhyolith-csoport opálféle ásványai,
melyek kisebb-nagyobb hömpölyökben jobban vagy rosszabbul megtartva for
dulnak elő benne. De tisztán felismerni csak a medencze szélén lehet, s minél
jobban távolodunk attól, annál inkább mállanak ezen eruptív sziklanemek, vagy
ha mint például az opálok, édesvízquarczok nem mállanak is, de a távolság ará
nyában apróbbak lesznek, s a kavics átmenvén homokba, a biztos isméjéből
meg vagyunk fosztva. Azonban közelebbről tekintve, ez ismejel kétségtelen nyo
mát még a mállás után is feltaláljuk, más alakban ugyan, de épen oly határo
zottan kifejezve. A negyedkori kavics és homok között ugyanis földpátnemű
zárványok vannak, melyek nagyobb darabokban Összeállva találtatnak közelebb
a medenczeszélhez, ellenben borsónyi, sőt még apróbb szemekre kopva s elmállva nagyobb távban. Mennyiségűk tetemes, s a tiszai alföld táblájának ma
gasabb lejtjén nagy kiterjedésben egész rétegeket képez, a melyek vegybomlása
által egyrészt a szik só, másrészt s z éns ava s mész jön létre,s amely míg egyrészt
a magyarországi szíksó képződésének műhelye, másrészt azon mésztuffnak is?
mely többi közt a Tisza jobb parti ferde sík közép magasságában Czeglédtől
kezdve le Nagy-Kőrösnek, Kecskemétnek, Kis-Teleknek stb. található, s egé
szen Bácskába be Szabadkáig követhető.
Hogy ezen viszonyokat tisztába hozz \m, azokat oly helyeken vizsgál*) Ezt különösen Moldovában a Prnth e's Szereth közti téren volt alkalmam megközelítőleg meg

határozni ; ugyanis Galacztól éjszakra, a Traján-árkot elhagyván, Pekia helység felé van
egy kimosást tölgy, melyben a kút 18 öles, s e mélységben homokot s congeria-képleti csigá
kat kaptak, tehát a negyedkori képletek határa alul biztosan el van érve. A környező löszfőlsík 20—24 öllel lehet magasabb a völgy fölött, mi 38— 42 ölet tesz.
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tam, melyeket a szíksó-képzodésre nézve példaszerűnek leket tartani, s ez Sze
ged s Dorozsma vidéke.
A szeged-dorozsmai határban az úgynevezett „ vereshomoki szék“, a dorozsmaiban a
„Mélyszék“ mélyedést képeznek, melyet tószerünek mondhatni, s a mely vízbő időjárással ki
vételesen csakugyan tóvá is lesz, míg rendesen lehúzódik a víz 3—4' mélységbe a föld felülete
alá, de ott mindig megtalálható, legyen az évszak bár minő száraz.
E két tó talaja homok, valamint a környezeté is messze tájra terjedve. Leásva (szá
razabb évszakban) a homok mindinkább durvább, végre a víz szintje felé egynemű borsónyi
nagyságú szürke fehér szemekből áll, melyeknél a vízben és savban olvadó részek eltávolítása
után az elemzés 100 részben a következőt mutatta ki *) :
Szeged-dorozsmai határ.

Dorozsmai határ.

Oxygenarány

Oxygenarány

KO
0,301
0,052 i
0,294
0,050 j
1,158 ; 4,571
NaO
4,480
4,627
4,697
1,214
3,361 *
CaO
11,762
11,770
3,363 *
A120 3 29,930
14,012
13,875
29,637
SiO2
53,521
27,815
27,854
53,602
S így mind a kettőnél az oxygenarány legegj szerübben kifejezve :
RO R20 3 SiO2
1:
3:
6.
mi egyenesen a labrador vegyjellegére mutat.
Ezen próba 3—4' mélységből vétetett ; itt a talaj oly egyöntetű volt ásványtani te.
kintetben, hogy az eredmény e részről nem szolgáltat kételyre alkalmat.
A felsőbb rétegeknél a vízben és savban oldhatlan részek már nem bírnak ezen össze
tétellel, s általában azoknál az oxygenarány semmi kovasavvegyü ásvány jellegére vissza nem
vihető, ott a vegybomlásnak tetemesen előrehaladottnak kell lenni, s így nem egynemű anyag
gal, hanem keverékkel van dolgunk, minek elemzési eredménye positiv jelentéssel nem bír.
A vegybomlási termények, t. i. a szíksó és a szénsavas mész, a felület felé sietnek, s
azon fokban növekszik az elemzési kimutatásban számuk, a melyben jobban fölfelé követjük.
A szíksóra nézve, melyet e két száraz tó fölületén minden 24 órában még nyáron is sepernek,
a dolog világos : ez a hajcsövesség törvényénél fogva a fölületre jön, s eltávolodván a víz fölös
lege, kivirágzik ; de hasonlót mondhatni a szénsavas-mészre nézve is, ezt a fölületen mindig
nagyobb mennyiségben találtam, kivéve a tó közepét, itt a felső ásónyomban s az altalajban
nem volt észrevehető különbség, de a tó szélén, példáúl a vízben nem, de a savban olvadó ré
szek tettek :

fölül

51%

az altalajban 21%
A tó körüli homok-talajban, fölül 18°/0
az altalajban 13%
Minőségre nézve a vízben olvadó részek, szíksó s konyhasó, de ezek tetemes mennyi
ségben inkább a fölület felé vannak ; a savban olvadó részek pedig legnagyobbrészt mész-, alá
rendelten magnesia s vasoxydul-carbonát, s ezek is bővebben találhatók fölfelé.

*) Molnár János úr által kidolgozva.
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A szíksó és a mésztuff képződése az alföldön mindenkor a negyedkori
képletek felületén, vagy nem mélyen ez alatt megy véghez, s így a hol ezek
előfordulnak, ott mint geológiai ismejelt vehetjük igénybe. *)
A mésztuff helyenként építésre is használtaik, míg másutt elporlik, ha
a levegőn áll. Beudant **) talált benne most élő csigákat, mások pénznemek ta
lálásáról tesznek említést. Én nem voltam oly szerencsés eddig, valamint a mos
tani kőfejtők sem, emberi emlékeket fedezni fel benne, de csigákból gyűjtöttem
nagy számmal Planorbist (marginatus,— corneus);Lymnaeust (palustris)Czegléden
Másutt azonban csekély mennyiségben fordul elő e mész, egész vékony
rétegszálakat képezve a homokban, vagy ezt mint kötszer olykor kővé változ
tatva. Épen ilyen eredést tulajdonítok azon mészcsöveknek is , melyek a ma
gyarhoni kisebb medenczében épen úgy, mint a nagyban gyakran feltűntek
azoknak, kik e képleteket vizsgálták. ***) Ezek egyesen elszórt labradorszemeknek mállásterményei, mert a hol ezek előfordulnak, ott először szíksó is ta
láltaik a legalantabb területeken mint kivirágzás, de másodszor nagy keresés
után, például Győr táján, a homokban trachyt-hömpölyt is találtam, tehát bizto
san negyedkori.
E labradorszemek képezte rétegek mindenesetre vulkáni kitörés eredmé
nyei, a melyeket a víz magasabb vidékekből egykor magával ragadott, a medencze mélységeinek kitöltését evvel kezdve meg.
Most legtermészetesebben merül föl azon kérdés, vannak-e biztos nyomai,hogy Magyar
hon bazaltjai olyan vulkánok voltak, melyeken a kitörésnek, a bomba-, kövecs-, meg hamu-há
nyásnak nyomai fenmaradtak ?
Ámbátor régen kutattatik már nálunk a trachyt- és bazaltképlet, mindazonáltal csak
részletes nyomozás eredményéül mutathatni fel, hogy trachytjaink között is van példa kráterre,
mint ezt Selmecz környékén Pettkó tanár úr fölfedezte, s a melyet nekem is volt alkalmam az
ö társaságában látni ; épen így részletes kutatás eredményéül tehetek jelentést egy valóságos
bazalt-kráterről, melyen mind az alak, mind az anyag, mind a mellék körülmények visszautasíthatlanúl a mellett szólnak, hogy működő s vulkáni anyagot hányó tüzhegy volt.
A Mátrától éjszakra menve, három megyének— Gömör, Nógrád s Heves — közeli összeszögellésénél van a bazalt környékének dereka, s fő tömege gyanánt a Medvest tekinthetni,
melytől éjszak-nyugotra fekszik, mint ága, a Pogányvár nevű bazalt hegy Ajnácskő falu s ha
sonnevű hegy szomszédságában.
Nevét onnan kapta, hogy egykor a cseh hussiták vonták magokat végveszélyben an
nak folsíkjára, melyet azután erős sziklafallal vettek körül. Ez hagyománykép jár a nép száján*
*) Több helyen van kivirágzás a régibb homok képletben is, például Aszód körül, Ácsa s Pencz
között (Nógrád s Pest megyékben), ez csak NaCl, míg sem szíksó, sem az említett mészcsövek itt elő nem fordulnak. A homok itt részben a cerithium-, részben a congeria-rétegekhez
számítható.
**) Voyage min. et géol. en Hongrie. II. 353.
***) Láttam már ásvány-gyűjteményeket, hol ezek fulgurit-nak voltak jegyezve, mikhez valóban
hasonlítnak is alakra, csak hogy rendesen nagyobbak.
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A geolog azt látja : hogy a hegy tetején az xí. n. „Pogányvár laposánu csakugyan vannak
hosszú kőrakások, melyeket ember hordhatott össze saját védelmére, azokat feltorlaszolván át
lagosan fejnagyságú bazalt darabokból ; de a mi e bérczet csakugyan vár-alakúvá teszi, az
mind a képző természet müve. Körül van az ugyanis véve csupasz bazaltfallal, mely sok ölnyi magasságra csaknem függősen tolta fel magát környezetéből. Bemenni csak azon a helyen
lehet, hol a fal teteje megszakadt, s a melyen, mint utólag képződött részen, egész egy bazaltkötenger tódúl le. Különben az egész Pogányvár meredek bazaltfalát a kőzet kisebb-nagyobb
darabjai veszik körül, a nagyobbak közöl egynek hosszát 4—5 lábra is lehet tenni. A bazalt
maga többféle : van tömött szürke, mint a matracsi, zárványa olivin és amphiból ; van azután
üreges és salakos. E féleségek másutt is elöfordúlnak ; van azonban a pogányvári bazaltnak
egy oly sajátságos változata, mit eddig egyedül csak ott észlelem, sőt ilyenről honunk bazalt
jai között említést sem hallottam, ez az utólagosan megolvadt s hirtelen kihűlt hazait.
A mint a Pogányvár laposán az első ilyen darabot fölvettem, melynek egyik fele a
normálbazalt, másik annak tüzolvadéka volt : nem tulajdonítottam a dolognak fontosságot, av
val nyugtatván meg magamat, hogy a csehek tüzelése alkalmával történhetett meg ; de szapo
rodtak a példányok, végre nyomról-nyomra találtunk nem csak egyesen, de egész rakásokat, s
ezek közt olyan darabokat, melyekkel nagyságoknál fogva nem valószínű, hogy ember bánt el.
A dolgot komolyabbnak találtam, s e kérdést intéztem magamhoz : nem állunk-e vala
mely kráter tetején “
t
A vizsgálatot szervezetesen intéztük, melynek eredménye az volt : hogy a Pogányvár
laposát bazaltkráternek mondhatom ; megvan erre mind az anyag, mind az alak.
A fölsík területe 40—45 hold. Alakja hosszúkás s nem épen szabályos ellipsoid.
Körülbelül KNy irányban vagy 737 lépés ; körülbelül ED irányban csak 350. ENy irány
ban a szomszéd hegységgel van összeköttetésben valamivel alacsonyabb gerincz által. Közepe
mélyebb mint a széle, erősen be van gyepesedve ; van rajta két kis tó, melynek vize lefolyást
nem talál, és két kúp. Az egyik kúp átmérője vagy 10 öl, a másik kisebb. A televényböl ki
áltanak egyes bazalt darabok, nagyobbrészt az üreges féleségből ; de helyenként s nevezetesen
a nyugoti és déli oldalon csaknem kizárólag megolvadt darabok vannak ; a nyugatin az üreges
bazalt olvadt meg, a délin a tömött.
A kráterszél az üreges bazalt hatalmas tömegeiből áll. Egy helyen látni, hogy e szél
megszakadt, s azon ömlött le azon sok bazalttöredék, melyről már szólottám. Még egy más
ilyen rés is van, melyet jelen alkalommal nem láttunk. A nép a szirtfal e nyilatait „Vaskapu
nak “ nevezi.
A kráter széleiről, de különösen a résről, lenézni az egykor csöndesen lefelé mozgott
vulkáni tömegre, nagyszerű látvány. Itt látni, főleg a résnek legkeskenyebb helyén, t. i. a fa
lak közti térségen a legtöbb olvadt darabot, s ugyanegyütt a legnagyobbakat, s valószínűleg a
mélyben azok száma s tömege öregbednek.
Pogányvár keresztmetszetének vázlata.

*) a két kúp.

ÉVK X. Köt — vi Dar.

b) rírkllás, alacsony növény lettel.

c) kraterszél
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Zapolenka a trachjt-kráter, Pogányvár a bazalt-kráter. Ez utóbbi nem csak hogy sokkal
leplezetlenebbül áll, méreteire nézve is sokkal nagyobb, hanem kihányt anyagát tekintve is
szólóbb emléke az egykori szereplésnek.
A jelen czélra azonban nem elegendő csupán említeni, hogy létezik bazalt-kráter, ha
nem fontos tudni azt is, hogy az a Tisza vízkörnyékében áll-e, úgy hogy az oda hurczolt kikányási termények eredésének helyéül tekinthető-e ? S ez esetben a Pogányvár épen azon krá
ter, mely úgy fekszik, hogy annak hamuja s kövecsei az onnét ereszkedő patakok által csak
ugyan a Tisza vízkörnyékébe juthattak, s a negyedkori képletek alsóbb rétegei képzésére az
anyagot szolgáltathatták *).

II. A lösz

Azon sajátnemü márga, meiy először a Rajna vidékén Íratott le lösz**)
név alatt, a Dunában is találtatik eró'sen kifejlődve, sőt megvan a Feketetenger
vízkörnyékének nyugoti s éjszaki részén is.
Alig egy évtizede, liogy azon nézetet, mely szerint a lösz csupán a Rajnavölgy sajátja, felváltotta az, hogy az nem helyi képződés ***), s ma már a
Duna völgyén kivül ismeretes Francziaországban, a Szajna, Garonne, Rhône, Ain
s Isère völgyében; ismeretes a Kárpátok kel-ti oldalán, s Boué szerint MoldvaOláhországban, Bulgáriában s Thrácziában (Maritza völgyében) stb.: én Boué
adatain túl terjeszkedve határozottan állíthatom, hogy a löszt követhetni a Duna
völgy alsó végétől a tengerparton egészen Odessáig, sőt sok oknál fogva Odessán túl is a pontusi síkság tetemes területén bízvást feltehetjük annak léteiét. A
leírásokban, melyek leginkább franczia utazóktól vaimak, nincs ugyan lösz né
ven nevezve, de egészen hasonlónak mondatik az odessaihoz ; továbbá e leírások

*) Általában a kráterek felfedezése azért oly nehéz s csak esetleges, mert azok tetején rendesen
kisebb-nagyobb sík terül el, melyen a legjobb televény képezi a fölületet s buja tenyészetre
szolgáltat alkalmat. Én alig kétlem, hogy a Medves maga egy nagyszerű kráter, de a nehány
négyszög mértföldet tevő laposán oly vastagon van a televény, hogy az mindent beföd, s az
alakból mitsem vehetni ki. Oldalai csupa üreges bazaltból s bazaltbombákból állanak, mi
valószinűvé teszi, hogy ez utóbbiak egy közellevő kihányás által jutottak ide, s a Medves
méreteit tekintve, a Pogányvár kráterje kisszerűnek nevezhető, s elégtelennek arra, hogy e
tömegek abból kerültek volna ide. A Pogányvár a Medves mellékkrátere gyanánt tekinthető.
Valamint a Tisza víz-környékére nézve postulatum egy bazaltkráter, ugyanez áll a
duna-jobb-parti részére is a kis magyarhoni medenczének ; a Fertő tava körüli erős sziksókivirágzás méltán sejtet az eredésre nézve analóg körülményeket.
**. Ottani tájszó, másutt L e h m , L e i m e n , de a tudományban legáltalánosabban a 1 ö s z használtatik a franczia s angol írók által is.
***) Még Lyell földtanában is ezen szempontból van tárgyalva (Geo)ogie von Ch. Lyell übersetzt
unter dér Leitung von Cotta 1857. I. 161.) Sőt 1854-ben Giimbel Münchenből Leonhardnak ezt írja: „wider Erwarten traf ich in dér Donauebene und am Randgebirge dér Donau
bis zu ansehnlicher Hőhe die Lössbildung, welche bis in das Kleinlichste dér Bildung im
Rheinthale gleichkommt, sehr weit verbreitet ; mit Quarzgerölle, das ihm unterliegt, bildet er
die quartaren Schichten. Es erhebt sich sohin dér Löss über díe Bedeutung einer lokálén
Bildung. (Neues Jahrbuch v. Leonhard Bronn. 1854. 166.)
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olyan időben keletkeztek, melyben a geologok inkább a régibb képletekre for
dították figyelműket, a fiatalabbakat annyi gond és fáradságra nem érdeme
sítvén*).
A tengerek szerint, melyekbe az említett folyók szakadnak, ismeretes
a lösz:
1 ) a F e k e t e t e n g e r vízkörnyékében,
2) az A e g a e i - t e n g e r é b e n ,
3) a F ö l d k ö z i - t e n g e r é b e n , és
4) az Ej s z a k i - t e n g e r é b e n .
Legerősebben van kifejlődve a Feketetenger vízkörnyékében.
Sok vidékből van ugyan már e képlet leírva, de nagyobb területről, s
egyeztetőleg több folyamnak vízkörnyékét, alig találkozunk megismertetéssel;
s én egy ilyennek ecsetléséhez kívánok adalékokat nyújtani.
Legjellemzőbb a lösz ott, hol a fehérlő inkább szárazföldi s gyérebben
édesvízi csigák fordulnak benne elő, s ezek oly egyöntetűvé teszik, hogy míg a
csigákat általában „löszcsigáknak “ nevezik, az azok nélkül szűkölködő, de más
kép hasonló márgaféle lerakatokat nem is mondják lösznek. Vaunak azonban
kétségtelen nyomai annak, hogy a „normáll sz“ (ha szabad így nevezni) átmegy
olyanba, melyben a csigák hiányzanak, s a márgás agyaggal csupa kődarabok
lépnek fel zárványul, melyek amott végkép hiányoztak ; vannak másodszor olyan
helyek is, hol a csigák megmaradván, a márga változik el, fokonként homokba
menvén át.
A petrographiai ismejel tehát itt sem biztos, s csupán az által vezéreltet
nünk nem elegendő megítélésében annak, hogy mi lösz, mi nem; legfölebb anynyit jelenthet, hogy mi a normállösz, mi nem.
A szárazföldi csigák túlnyomósága egyrészt ellene van annak, hogy azt
tegyük fel róla : miszerént egykor víz borította, s annak fenekét képezve vasta
godott fokonként; bár miként magyarázzuk is ki e körülményt köz megelége
désre, annyi a képlet összes szerkezetéből kiderül, hoi-y annak kétségen kívül
víz alatt kellett lerakodni, s így egy oly terjedtségű víznek kellett azt borítani,
a minő geographiai elterjedést összefüggőiig mutathatunk ki a löszre nézve.
Ezen víz-alatti lerakodásra biztosan mutat a 1ösz r é t e g e s s é g e .
A ki csak egyes pontokon s a körülmények kevesebb változásában tett
a lösz körül észleleteket, valóban érezhet magában hajlamot feltermi, hogy az a
víz rendező hatása közbejötté nélkül rakodott le, minthogy a rétegessógnek sok
helyen semmi nyoma, hanem 80 — 100' meredek falakon is egyöntetű annyira,
mint valamely metamorph kőzet, vagy a szelek által összefújt homokbuczka a
pusztában; másrészt azonban több hely van. hol a rétegesség nem csak egyes
*) Jelenleg már a Mississippi löszképletéröl is vann .k értesítések.
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pandalokban, vagy zárt völgyekben, hanem mértföldekre nyúló hosszúságokban
is tisztán észlelhető.
Vessünk e tekintetben egy pillantást a löszre a Duna mentében, úgy in
nen a Vaskapun, mint túl, és a Dunától leebb eső helyeken.

A régibb képletű hegyek között, hol a lösz a lejteket borítja, a szélen gyakran elvál
tozik kinézésében ; de lösznek kell okvetlenül tartani a hol nem is olyan, mint a normál-lösz,
mert váltakozva helyenként ennek a kellékeivel is bír. Sok példa közöl elég legyen egyet
olyant említenem, a melyet igen jól ismerek, s a melyhez könnyen férhetni, s ez a budai hegy
ségben van, mi reám nézve annyi, mint egy geológiai kézi könyvtár. A zugligetben a Laszlovszkytól vezet egy mély út fel a Szépjuhászné felé löszbe vágva, s ennek látszó vastagsága
helyenként több 6 lábnál. Az itt korántsem egyöntetű, hanem számtalan rétegecskékböl áll,
melyek mind párhuzamosak, s anyagra nézve különbözők. Túlnyomó maga a löszmárga az ö
likacsos szövegével s szürkéssárga színével. Itt ott csigák fehérlenek ki belőle ; alárendelten
^áthatni csupa apró kövecsekből álló rétegszálakat is , melyek vastagsága csak pár vonalnyi :
akkora mint a kövecsek átmérője átlagosan. E kövecsek mind szögletesek, éleik alig kopvák, s
anyagra nézve csaknem csupa dolomit-dara, m1 a János-hegy fehér, tömött mészét körülövedző
dolomitból került ide, igen csendesen működő víznek uralma alatt, mely azon kőzeteket, mint
a lösztengerböl kiálló szigeteket, mosta.
Az apró, de számtalan rétegecskék alig 3 —4° alatt mutatnak emelkedést a dolomit
hegység felé. A mit most hordanak össze ugyanazon helyekről a lösz fölött vagy löszbe vájt
árkokba a torrentiál-vizek, a között tetemes nagyságú s sok mázsát nyomó hömpölyök van
nak, mert a szintkülönbség a között a honnét és a hová jutnak, jelentékenyen nagyobb, mint a
lösztenger fenekén történt lerakodás természete után feltenni szabad.
Egy m á s i k példa Budán a Gellérthegy déli oldalán van. Itt a lösz a csigákon kívül
közárványokat is tartalmaz, a melyek túlnyomólag mésztuffnak legfölebb mogyorónagyságú, s
csak kevéssé kopott darabjai, s ritkábban quarczhömpölyök erős kopást mutatva. Fölebb az
ember megtalálja csakugyan a neogen mésztuffot, valamint a Sváb-hegyen, tehát ugyanazon
vízkörnyékben a neogenkavicsot s conglomerátnemü porló quarczhomokkövet, melyek anya
gából ezen zárványok ide kerülhettek.
Az akadémia egyik megbízott geologja H a n t k e n úr a löszben egész réteget talált
épen megtartott nummulitekből, keverve löszcsigákkal. Ezen érdekes hely Esztergomhoz nem
messze, Piszke mellett van, Lábatlan falutól keletre. A lösz régibb képletek teknöit tölti ki,
melyek részben nummulitagyágból s nummulithomokköből állanak. A löszben találtató nummulitek fajra nézve egészen megegyeznek ezekkel, valamint a lösznek egyéb eocenzárványai
is, melyek a helix, pupa, clausilia s succinea fajokkal vegyest fordúlnak elő. A kiválólag num
mulitekből álló réteg a löszben helyenként egy egész láb vastagságra növi ki magát. A mi
megjegyzendő az, hogy a nummuliteket tartalmazó löszréteg az ugyanazon vízkörnyékhez tar
tozó oly öblökben is fordúl elő, a melyek partjait nem eocenképletek, hanem régibb belemnittartalmú homokkő képezi. Ez világosan a mellett szól, hogy a lösz, melynek vastagsága ott
vagy 24 bécsi láb, egészen víz alatt jött létre.
Ugyanazon falu nyugoti oldalán az „Oreghegyu felé menő ösvényen magas vízárkok
ban lösz tűnik ki, melynek alsó rétegeiben szintén találtatnak nummulitek vegyest löszcsigák
kal. Az almány itt eocenkőzetek.
Tinnyén, melyet Hantken úr szép eredménynyel tanulmányozott részletesen, nyugotra
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a helységtől egy agyaggödörben, löszt látni az ö saját csigáival melanopsok s cerithiumok tár
saságában. A magaslaton megtalálni előbb a congeriaképlet azután a cerithiumképlet rétegeit,
melyekből azok egykor a víz uralma alatt lejutottak.
Végre elég legyen még Biát felhozni, hol a lösz részint durvamészen, részint congeria-agyagon terül el, s benne a löszcsigákon kívül elszórva pectendarabok s egyéb régibb ál
lati maradványok találtatnak, sőt a legalsó réteg csupa durvamészdarabokból áll, s csak e
fölé rakódott a finom anyagú tiszta löszréteg.
Ezen hozzákeveredése a régi képletek zuzadékának a Rajna-vidéken sem ismeret
len. Ehrenberg, Dechen s Benningsen Förder a krétaképlethez tartozó polythalamíákat s
bryozoákat leltek a siebengebirgi löszben, s az utóbbi ebben új támaszt lát azon nézete
mellett, hogy a rajnavidéki lösz az éjszaki nagy diluviál-tengernek egész az Alpokig benyúló
öblében rakodott le *).

A lösznek általános kőnemíí zárványa az ismeretes márgagömbök, va
lószínűleg utólagos képződmények, s ezek meg a környezet között összefüggést
eddig nem mutathatni ki.
Még egy sajátságos zárványa van a lösznek, mely annak képződési mód
jára nézve sokat mond : ez az ökölnyi, egész fejnagyságú korhanydús agyagtelevény darabok, melyek fészekként ülnek a lösz egyöntetű anyagában, avval
semmi összefüggésben sem lévén, a kifejtésnél könnyen elválnak, egy darabban
maradván.
Ezen s ehez hasonló számos példa világosan a mellett szól, .hogy a lösz
finom rétegei a vizek uralma alatt jöttek létre, melyek azon anyagot hurczolták
magokkal, melyet a lösztengerbe folyván lítjokbn találtak, így tehát lösz
nek kell a képletet tartani akkor is , ha nélkülözzük benne a löszcsigá
kat, s csupa agyag meg kőkeverékből áll is. Általában mondhatni, hogy a hol
kődarabok lépnek fel, ott azon fokban gyérebbek a csigák, s bizonyos mennyi
ségen túl jővén elő kőzárványok, a csigák végkép kimaradnak. Ennek magya
rázata az : hogy ha a kövecskékkel együtt hömpölygette be a víz a csigákat,
ezek vékony héjjá apróra morzsolódott s puszta szemmel nem látható, legfölebb
anyagának tekinthető azon legalább is 5 °/0 tevő mészcarbonát, mely a lösznek
csaknem rendes elegyrésze.
Lássunk példát a rétegességre nagyban, s távol a magas hegységtől
olyan helyeken, melyek a lösz-alkotta fölsík közép táját képezik.
Ilyen könnyen hozzáférhető példa a Duna mentében van mindjárt Érd
nél, s húzódik Ercsiig, hol a lösz magas partfalat képez, melyet néhányszor kimosási harántvölgyek szakítanak meg. A lösz itt erősen homokos, de a nagy
számú löszcsiga legkevésbbé sem engedi másnak tartani. A homok sokszor
gyenge homokkővé vált rétegesen, s míg a laza löszt a víz nagyobb arányban
távolítja el, a homokkő kiáll, s képez annyi réteget, hogy én 60 —70-ig szám
*) Neues Jahrbuch : von Leonhard und Bronn 1857. 609.
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lálván a hajóról, korántsem lettem kész *). A rétegek gyenge emelkedést mu
tatnak Promontor (Buda) felé alig 4—5Ualatt. A hosszúság, melyben a rétege
ket észlelhetni, vagy 3 mértföld.
A Duna mentében leebb a Szrém partokon, Yukovártól kezdve Illőkig,
vagy 5 V2 mértföldnyi hosszúságban, feltűnő' a magas löszpart falmeredekségtí
oldalán egy veres réteg vagy 2' vastagságban ; alig mondható egy kevéssé hul
lámosnak, emelkedést nem mutat. E látvány néha rövid idó're a szem elől elvonódik,
gyep által födetvén, de majd ismét előtűnik, s a fönebb említett két végpont
között még Opatovácz, mely maga a löszfölsík egy ki mosási völgyének árvízi tal
pán fekszik, és Sárengrád említendők, s ez utóbbinál tán még jobban tagosul va
látni a lösz rétegeit mint Illokon.
Végre az aldunai fejedelemségekből hozok egy példát fel a Prúth és Szereth közti fölsíkről. Itt P e k i a helység magas löszpartok képezte kimosási
völgyben fekszik, s a löszben szintén igen nagy területen épen olyféle laza ho
mokkövek állanak ki, mint Érd-Ercsi között, s ott is homokos löszrétegekkel
váltakoznak.
Ezen példák a Duna mellékéről vétettek. Belebb attól szintén ismerek
löszfalat rétegzettel, nevezetesen G o m b á n Pest megyében, hol a löszfölsík egy
kimosási völgyében 42— 45' földfal látható, s azon a lösz anyagában több réteg
kivehető. I T. 3. Rajz.
A lösz s z ö v e g é r e nézve szintén mutat bizonvos jellemet, mely azt
rendesen kíséri, s melyből némely sajátsága kimagyarázható. Az, daczára hogy
inkább az agyagtalajakhoz tartozik, eléggé víz e r e s z t ő, a nélkül, hogy
ugyanazon arányban vízsürítő volna. Ezen tulajdonságot szövegétől kapja. Kö
zelről tekintve ugyanis csöves nyiladékokat látni rajta, néha tisztábban, máskor
kevésbbé. Igen szóló példa erre a lösz Moldvában, s nevezetesen Galaczon a
Prnth melletti nagy tó környékén. Ezt meredek löszfalak fogják körül, s függő
leges magasságukat bízvást lehet több mint 100 lábra tenni. Az akkor készülő
ben levő népkertben a kútat csaknem oly mélyre kellett ásni, mint a nagy tó
vizének szintje. E roppant vastagságban réteges^éget nem látni, de csigákból
sem észleltem egyebet, mint egy nagy Helixnek töredékét; ellenben mindvé
gig ¡ártották a hengerded ülök, melyek alakra nézve vékony növényrészekre
emlékeztetnek, annálinkább, hogy néha gyenge szénkéreg is felismerhető e nyi
ladék falán; de legtöbbnyire eltávolodott a növényanyag, itt inkább korhadást
mint szenűlést idézvén elő az együtt volt körülmények.
Ennek tulajdoníthatni, hogy Moldva és Oláhország löszsíkjain, épen úgy
mint nálunk a Cserháton, csak tetemes mélységben kapni vizet. A felső rétegek
*' A közelben a számítás bajos, mert a part nagyon meredek.
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nem képesek magokban tartani a légből bejutó nedvességet, az leszivárog, s így
a kutakat rendesen le kell ásni a vidék földalatti általános vízszintjéig.
De mivel kevés forrást is találunk a löszkörnyékekben, kénytelenek va
gyunk ezt nagyrészt a lösz csekély vízszürítő képességének tnlajdonítni. E rész
ben a homoktól különbözik, minthogy az mind vízeresztő', mind vízsűrító' képes
séggel egyaránt bír.
III. A negyedkori képletek szerves zárványai.

A szerves zárványok legkevesebbé sem kö ik magokat a petrographiai
minőséghez ; de igen is különbséget mutatnak a szintre nézve, s e tekintetben a
n e g y e d k o r i r é t e g e k b e n két szintet különböztethetni meg, egy a l s ó t s
egy f el s őt .
Az a l s ó s z i n t b e n fordulnak elő az emlősök, míg ezekkel a löszcsigák
csak kivételesen találtatnak
A f e l s ő b e n eddig sem magam nem észleltem, sem mások ebbeli ész
leletéről nem tudok, hogy ló. ökör és szarvascsonton kivül egyéb előjött volna;
itt a löszcsigák uralkodnak, de a vastagbőriiek végkép kimaradnak.
Itt természetesen csak olyan helyeken értem a löszt, hol a negyedkori
képletek tetemesen kifeji dvék s a vastagság 100 felé van.
Menjünk át az észleletek részletére, először is az alsó szintet illetőleg,
Magyarországban, a Dunafejedelemségekben s déli Oroszországban.
Magyarhonban a Tisza már régen ismeretes, mint sírkertje a negyedkori
emlősöknek ; a nemzeti múzeum Pesten igen nagy mennyiségben bír innét ko
ponyákat, fogakut, állkapcsokat, lábszárakat stb. Az alföldi Tiszán sehol sem
láthatni a partoldalon, ha még oly alacsony is a víz, hogy e csontok kiállaná
nak; azokat mindig a halászok fogják ki. rendesen a Tisza kanyarulatainál, hol
a víz a legmélyebb. A mit kihalásznak csak egyes csontok, de több helyen gya
nítják, hogy összefüggőbb vázdarabok is léteznek a víz fenekén, eddig azonban
komolyan nem fogtak az ilvek kivevéséhez.
A Tisza mellékfolyói is csaknem mind szolgáltattak már ilyen körülmé
nyek közt elefánt-, rhinoceros-, bőién',-, szarvas- stb. csontokat,így a Szarnom, a
Körös, Latorcza, Bodrog, Zagyva, Maros ; sőt Szarvason, tehát a Tisza s Körös
közti tájon Cervus megaceros szarvat mély ásás alkalmával is kaptak, hasonlag
Poroszlón, s a tiszai átmetszéseknél.
A Duna e részben fukarabb. Vannak példányok azonban innen is. Föld
várról van elefánt-agyar, s Zimonyból bölény, kifogva a halászok által körulbelől ott, hol a meredek löszfal van, az ó-alluviál réteggel.
E csonttartalmú képlet borítva van a negyedkoriak felső szintjével s
mostkori rakodmányokkal, de különböző vastagságban, azért különböző mély
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ségben találni is, számítva a felülettől. A Tiszában kékes-szürke iszaphomok a
földnem, a melyben betemetvék.
Az alföld szélein a hegység felé a csonttartalmú réteg fölemelkedik, s
vannak helyek, hol az a fölületet képezi. így a Zagyvavölgyben Pásztó körül a
szántóföldeken az eke szokta kihányni az elefántfogakat, s egész egy fölsík ez,
melyen e viszonyok előfordulnak.
Moldvában s Oláhországban eddig nem sok helyről bírtam tudomást
szerezni ; de hogy itt is hasonlók a körülmények , arra egy biztos lelhely is
elégséges, s ilyet tudok a Pruth és Szereth közt P e k i a közelében. Itt a losovai
völgyben egy kutat ástak 14 ölre, s a 7-dik ölben találtak részt egy rhinoceros
koponyából *). E völgy lösz fölsíkban történt erosio által jött létre. A kút al
ján a congeriaképlet homokja s kövületei találtattak, melyekből szép uniókat
hoztam **).
Egy másik pont ide nem messze O c e l i nevű falu, itt gyakran találnak
csontokat, mind a löszfölsík oldalán, mind lenn. Mourouzi herczeg innét egy jól
megtartott állkapcsot küldött Jassyba; sőt szerinte e helység neve is (a mi anynyit tesz — c s o n t o s ) e viszonyra vonatkozik. E helyiséget is láttam, ott a
congeriaképlet homokja s homokköve a völgy oldalán már a felületre jö n , réte
geket vagy szabálytalan hetigereket képezve, s fejtették is, különösen „Oceliw
falu s „ Ne me s h e g y között. A homokban kövűlt fa is találtatik.
Egy másik kútból Pekia vidékén fogakat kaptam, szintén a negyedkori
képletek alsó szintjéből.,
Déli Oroszországról Nordmann ***) állítja : „az óriási ormányos többpatásoknak, s különösen az elefántnak ásatag maradványai Oroszország nagyobb
részében oly gyakran találtatnak, hogy csaknem minden völgyet, vízmedret, s
általában minden diluviál lerakatot e tekintetben csonttartalmunak mondhatni.
Podolia, Volhynia, egész Új-Oroszország messze be a doni kozákok tar
tományába, szolgáltattak anyagot igen bőven.w
A f e l s ő s z i n t petrographiai tekintetben leginkább a 1ö s z néven járó
márgás-agyag, de míg néhol erősen homoktartalmú agyaggá lesz, nem egy he
lyen valódi homokból áll, s a túlnyomólag szárazföldi csigák képezte szerves
zárványok is minden tekintet nélkül fordúlnak elő egyik esetben úgy, mint a
másik s harmadikban. A Dana-part egész hosszában sem találtak eddig ős em
lőscsontokat, épen oly kevéssé, mint a Tiszánál említettem; mert a hol a Duna*) E koponyát Mourouzi herczeg , kinek a birtokán van a k ú t, szíves volt nekem adni, sőt
kegyes volt mind ezen , mind más pontokra velem kirándulást tenni, s valahányszor Pekiát említem , a herczeg nyári lakhelyét , mindannyiszor ezen a kiránduláson nyert ada
tokról teszek említe'st.
**) Ezeket Hörnes úr egészen új fajoknak állítja, s becses munkájában , melyet tán a jövő év
folytán látandunk, ki is adja.
***) Palaeontologie Südrusslands v. Dr. Alexander von Nordmann.
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parton a régibb képletek annyira felemelkedvék, hogy láthatjuk, ott nem fór*
dúlnak elő csontok általában, a hol pedig találtatnak, ott tisztán kivehetni, hogy
a csontrétegeket, a löszcsigákkal bővelkedő, néhol 120 lábat meghaladó rétegek
választják el az árvízi rakodmányoktól.
A negyedkori medencze szélein e viszonyokban is van látszólagos elté
rés, s itt a csonttartalmú, meg a löszcsigákkal bővelkedő rétegek természetes
hogy közelebb is állhatnak egymáshoz.
Ilyen példát ismerünk Budától éjszakra a kis-czelli kőbányában. Itt ne
gyedkori mésztuff a kőzet, mely trachyttartalmú s nehány láb vastagságú ka
vicson fekszik. Rétegei szintesek, s tartalmaznak Elephas primigenius, Cervus megaceros, Bos urus stb. csontokat, szóval azokat, melyeket a Tisza s mellékfolyói
is szolgáltatnak; a képlet legnagyobb vastagsága 60—70' s a vastagság köze
pétől kezdve a löszcsigák is kezdenek fellépni a tuffban vegyest a csontokkal.
Fölfelé gyérűlnek a csontok s végre kimaradnak, míg a csigák tetemes túlnyomóságra vergődnek. A hol a tuffképlet kiékűl, a valóságos l ösz fejlődött ki a
legjellegesb kinézéssel.
B. A n e g y e d k o r i á l l a p o t j a a f ö l d f e l ü l e t n e k .
Leírván azon képleteket, melyek a congériarétegek és a mostkoriak kö
zött jöttek létre az ú. n. n e g y e d k o r i vagy d i l u v i á l - i d ő s z a k b a n , meg
kísértem a föld felületének akkori állapotját ecsetelni, mihez az kívántatik, hogy
lehetőleg egészítsük ki azt, mit a jelenkor egész tartása alatt a víz elhord, az
összes vízrendszer legalantabbi helyein rétegeket alkotva lerakandó.
Ha véghez vittük ezt, megkaptuk a felület minőségét a diluviál-kor végidoszakára nézve.
Először is a folyam-rendszer mély ágyát illetőleg bizonyosnak tarthatni,
hogy a hol a jobb és bal part meredek, ott egykor a két part között ugyanazon
anyaggal volt a tér kitöltve, a melynek rétegei szintesen feküdve húzódnak a
két part hosszában.
Ez áll példáúl a Duna medrére nézve. A jobb parttal szemközt, ha hajón
teszszük az útat, nem látjuk ugyan a balparton a megfelelő magas löszpartot, sőt
Vácztól kezdve az ártér képezi a bal partot, s ez legfölebb Bajánál szakad meg,
ott ismét láttávba kerülvén a negyedkori (homok) képletek ; de a hol nem látni
is közvetlenül, megtaláljuk több, kevesebb mértföldre befelé keletnek, míg végre
egészen elérjük azon magasabb területet, mely a Duna s Tiszának vízkörnyékét egymástól elválasztja, s itt a megfelelő part vagy meredek s erőszakosan el
mosott, vagy lejtes, a szaggatottság nyomai nélkül.
Tehát általános szabályúl tarthatjuk, hogy ott, a hol meredek löszpart
tal meredek löszpart áll szemben, a bevájódás előtt az összefüggés megvolt, s a
ÉVK. X . Köt -VI. Dug
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két part most különvált fölsíkja egy s ugyanazon fölsíknak a tábláját képezte
szakadatlanul.
A Dráva, a Száva, a Szereth, Pruth, a Dniester s déli Oroszország mind
azon folyói, melyek egyenlő magas löszpartokba vájtak medret, azon sivatagok
síkját, melybe medreikkel úgy szólván csak vékony karczot csináltak, ekként
kiegészíteni engedik.
Néhol azonban a kiegészítés nagyobb mérvben kelletik, mint csupán egy
folyamágynál, nevezetesen ott, hol több nagy folyó működött közre a laza föld
anyag eltávolításában. Ilyenre példa van a Duna és Tisza vízválasztójának déli
részén Bács megyében s Tittelnél. A telecskai fölsík a megyét kétfelé osztja :
éjszakira s délire, amaz a magas, s löszből áll, emezt a Duna alluviál-síkja képezi.
A negyedkori fölsík, miként említve volt, B a j á n á l kijön a Dunára, e város
maga is rajta áll ; de csakhamar elkanyarodik délkeletnek, s még eleinte ho
mokos területével szelíd lejtű, de Sztanisitsnál löszbe menvén á t , meredek par
tokat képezve halad Nemes-Militics és Csonoplya mellett, melyek fenn a fölsík
szélén, s a következő helységek vonalán, melyek lenn a fölsík alján közvetle
nül feküsznek, ű. m. Kernyája, Szivacz, Cservenka, Kula, Verbász és Szent-Ta
más, hol legdélibb pontját éri el. Innét O-Becsének fordul, s a Tisza jobb part
ján fölfelé szakadatlanul követhetni, úgy hogy rendesen y2—T mértföldnyire is
marad a Tiszától, s csak kivételesen jön közelebb.
A Ferencz-csatorna Bezdántól Szivaczig kissé délre esik a löszpartoktól,
de Szivacztól Szent-Tamásig mondhatni hogy az alján megy.
T i t t e l n é l a negyedkori képletekből csak egy tojásdad fölsík maradt
meg, a mely legnagyobbrészt nyilmeredekségű. Hossza 2 V8 mértföld, legna
gyobb szélessége 7/g mértföld. Legközelebb van hozzá a Duna jobb partját ké
pező löszfölsík Karlovicz és Slankamen között vagy °/4 mértföldnyire; míg az
ellenkező oldalon a telecskai járás fölsíkjától a Szent-Tamás és O-Becse közti (s
hozzá legközelebbi) vonalon csaknem 4 1/2 mértföldnyire esik. Magassága az ár
tér fölött 60—100'. Az valóban úgy veszi ki magát, mint azon oszlop, melyet
a földmunkáknál meghagynak, hogy a már elhordott mennyiséget ahhoz mér
hessék.
Miután e regeneraturi tisztünkben eljárva egy síkká változtattuk a ma
gyarországi medenczében a negyedkori képleteket, s összefüggőleg evvel kiegé
szítettük az aldunai szorosban is azon lerakatok szintje ujjmutatásánál fogva a
fölsíkot, beérünk a szűkeb b értelemben vett pontusi környékbe, s itt akként ha
ladva jutunk végre a Feketetengerig.
A Feketetenger nyugoti s éjszaki partjai messze be löszrétegekből állván, a melyek ott koránt sincsenek kiékülő félben, sőt ellenkezőleg teljes vas
tagságban kifejlődött meredek falat képeznek ; a kiegészítést itt véghezviendőknek,
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a tenger területéből tetemes részt kell igénybe vennünk arra, hogy a teljes vas
tagságú lösz fokonként vékonyodva, végre kiékultnek tekintethessék.
Ezen a nyomon indiílva okvetlenül föl kell tennünk, hogy a lösz képző
dése idejében a Feketetengernek azon területét, melyre szükségünk van, hogy a
löszfölsíkot kiegészíthessük, tenger-víz nem borította, hanem, hogy az fel volt
emelkedve annyira, míg a most hiányzó rétegek a partot képzőkkel számrólszámra találkoztak, s így a rétegsíkok egykori tagadhatlan folytonossága lehet
séges volt.
Egy második magyarázat is gondolható volna egyelőre, hogy t. i. a Fe
ketetenger meredek partjai azelőtt a tenger színe alatt voltak összefüggésben a
hiányzó részekkel; azonban a helyszínén tett észleletek ennek egyenesen ellen
mondanak. Ugyanis akkor a Feketetengernek nagyobbnak kellett volna lenni
mint most, s nyomokat visszahagyni a negyedkori rétegek síkján ; ilyen nyo
mok a lösz hátán Odessától a Balkánig nem léteznek, s biztossággal állíthatni :
hogy a Feketetenger nem egy nagyobb sóstenger összemenése által eredett,
hogy annak határa létezése kezdetétől mostanig csaknem ugyanaz volt; s ha
szenvedett is némi változást, kis helyenként visszahúzódás által szűkebb hatá
rok közé, vagy a helyenként jobban rongált laza partok beomlása által terjesz
kedve, ez egészben véve csekélység.
A tengerfenék fölemelődésére szolgáló példa Le Play *) szerint Krimmben Tamantól nyugotra van a tenger meredek partfalán Jujnaja foknál, hol
homokban azon pecten és mytilusok vannak, melyek jelenleg is élnek a Feketes Földközi-tengerben. Huot **) indúlva Pallas és Verneuil utasításán, szintén
Krimmben Szent-Gryörgy kolostor mellett Iphigenia foknál mészkövet talált,
mely maiglan is képződik a tengerben, s a mely helyenként a tengerből már
kimerült; ilyennek nyomait az Azovtenger partjain is észlelte s a part azon ré
sze emelkedésének tulajdonítja ; sőt ugyanezen geolog állítja ***) hogy éjszakra
azon fölsíktól, melyen Odessa áll, tetemes homokréteg van, melyben a Fekete
tenger élő fajainak maradványait találni ; ebből, hozzávéve a 2 Lim ant, melyek
vize sósabb mint a tengeré, azt következteti, hogy még a történelmi időben 6— 7
mértföldre a mostani parttól nyúlt be a tenger keskeny öblöket képezve, a me
lyek h e l y i körülmények kifejlődtével, a tengertől végre elzáródtak. A mi a
part rombolása következtében történő terjeszkedést illeti, erre nézve megjegy
zendő, hogy vannak azon a részen, melyen a meredek part képződésében a
lösz is részt vesz, a tengerbe benyúló szírtfokok, s a két ilyen közti öbölben a
hullámok hatása erősen gyengítve van; s ezen fölül épen ott, hol csupa lösz

*) Démidoff. Voyage dana la Russie méridionale. IV. 181.
**) U gyanott II. 471, 472.
***) U gyanott II. 316, 317.
6*
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képezi a partot, vannak a nagy folyók torkolatai, s itt a deltaképződést látjuk a
löszpart hatályos védőjeként szerepelni.
A Fekete-tenger területének akkori állapotáról még jellemzőbben szól
hatni, ha figyelembe veszszük, hogy a negyedkori képletek vízből rakodván le,
azok legfelső rétege, tehát kiválólag a lösz , tengerfenék volt.
Ha víz borította azon összes területet, melyet most ugyanazon continentális alföldön összefüggőleg lösz fed:kapunk egy oly tengert,melynek vize alatt
volt, a pontusi alföldön kivül, igen valószínűleg az egész casp-arali sülyedmény
is, valamint azt Pallastól kezdve Humboldt s minden ott utazott természetbúvár
sejtette, s kimondotta. De ezen tenger a negyedkori időben csak úgy létezhetett,
ha, mit már a löszrétegek kiegészítése követelt, a Feketetenger területéről felteszszük, hogy az mint Feketetenger nem létezett, hanem feneke föl volt emel
kedve annyira, míg a löszsík itt hiányzó része kiegészült. Egyszersmind követ
kezik az is : hogy ezen magas helyzeténél fogva nem állott az Óceánnal össze
köttetésben, hanem kiegészítő része volt a ponto-casp-arali roppant Földközi
tengernek.
E tenger elterült addig, a meddig vizének síkja megkívánta, s általában
talán azon tért foglalta el, a melyet a most is abba iramodó összes vízrendszer
alsó s közép folyásával befut; ellenben a felső folyás a körúlövedző hegységek
völgyeiből vagy a vízválasztóként működött alacsonyabb nyergekről történt.
Egy ilyen vízválasztóról Stur Dénes érdekes adatot nyújt, Galiczia negyedkori
fölsíkjairól írt jelentésében *) : „a kisebb délnyugoti részt kivéve, mi a Kárpátlánczczal közvetlenül függ össze, a környék többi része tulajdonképen egy nagy
diluviál-sík. Két lépcsőzet tisztán van egymástól elválva : a Bug vízkörnyéké
hez tartozó galicziai al s í k, s a délről ahoz csatlakozó galicziai f öl s í k. Ahatár
a kettő között nem csupán a Bug és Dniester közötti vízválasztó, h a n e m
u g y a n e g y ü t t r é s z e az e u r ó p a i n a g y v í z v á l a s z t ó n a k , a mi i t t
DNy és EK h ú z ó d i k a F e k e t e t e n g e r m e g a K e l e t i t e n g e r k ö z ö t t ,
még pedig Lembergtől Zloczowon keresztül Brody felé. E vízválasztó képezi a
két különböző diluviál-képlet között a határt. Délre tehát a fölsíkon lösz borít
mindent ; éjszakra az alsíkon diluviál-homok, fekete föld és vándorkövek (erratische Blöcke) terülnek el. A vízválasztó a Bug és Dniester között már a d i l u 
v i u m e l ő t t a harmadkori időszakban is, m i n t o l y a n s z e r e p e l t / 4
A magyarhoni medencze ezen Földközi-tengernek tetemes öble volt, az
zal szoros által lévén olyformán összekötve, mint a F eketetenger a Bospor által a
Marmara tengerrel, s ez a Dardanellák által a Földközivel.
Lemondván e tenger határának pontosabb kitűzéséről, mihez még igen
*) Jahrbuch dér geol. Reichoanstalt. 1860.
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sok öszleti adat kívántatik, átmegyek a tengerfenék domborúságai- és homorú
ságainak tárgyalására, mint a melynek itt-ott biztos emlékei maradtak fen.
Előbb csak nagyjából érintettem, hogy kitöltvén, a mit kézzel foghatólag
a mostani folyók hordtak el, a felületet tetemesen kiegészíthetni ; igen de ez csak
ott sikerül, hol a meredek löszpartnak szintolyan ellenoldala van ; de a hol az
egyik, vagy mind a két oldalon a víztől szelíd lejt terűi el, itt nem lehetünk már
bizonyosak abban, vájjon kimosási völgy-e az, vagy eredeti mélyedmény mely
már a lösztengerfenék reliefjéhez tartozott ?
Világos, hogy valamint minden tengernek, úgy azon negyedkorinak is
különféle mélységű helyei voltak ; s ismeretünket csak tökélyesítheti, ha módot
találunk kimutatni : hogy a maiglan is fenmaradt mélyedményekbó'l, mi ak
kori, mi későbbi !
Ismét a magyarhoni nagy medenczéből indulok ki.
Itt azon halmok vezethetnek bennünket, melyeket legelőbb Békés és
Csanád megyék rónáin ismertem fel a természet művének *), s aminőket azután
évröl-évre találtam egyéb völgyekben is, úgy annyira, hogy most már határo
zottan mondhatom : hogy azon halmokon kívül, melyeket emberkéz hányt fel,
vannak alakra nézve egészben hasonlító olyan halmok is, melyek nem az em
ber, hanem a természet készítményei ; és valamint amazok az ember történetére,
úgy ezek a vidék természetes fejlődésére nézve fennen hirdetik azon körülmé
nyeket, a melyek között létrejöttek.
A természetes halmok löszterületen jönnek eló' **) ; az anyag s a rétegzeti sorozat ugyanaz, mint körülöttök a síkságot alkotó negyedkori képleteké.
A Tisza bal partján, a hol az alföld három rétegből áll : alúl homokból, azután
sárga agyagból s e fölött feketéből, e halmok is épen azokból állanak, s kive
hető, hogy már a legalsó, vagy is a homokréteg, már magában halom volt, erre
rakódott félgömbalakú burok gyanánt a sárga agyag s végre a fekete föld. A hol
csak két rétegből áll a Tiszahát : homokból és sárga agyagból, az ottani hal
mokban is ezt látni ; végre a hol csak lösz tart messze le , de fölül korhanydús
réteg födi, ilyen a halom is. Azonkívül az e l e v e n f ö l d azon erősen kifejezett
sajátságával bírnak, melyet minden földműves tapintatilag észrevesz , ha ilyen
földbe csak bele üti ásóját; végre, hogy e rövid jelzést befejezzem : az archaeolog mitsem talál az ilyenekben ; vagy ha néha bukkannak is urnára vagy cson
tokra , azok fölülről ásattak belé ú g y , mint az ilyen halom körűi a síkság
földjébe.
A magyar alföldön sok helyen látni halmokat fölásva és részben már
elhordva, mert egy-egy környék azokból látja el magát jó homokkal.
*) Budapesti Szemle 1859. 6-ik kötet.
**) ksak egy helyen tapasztaltam eddig kivertelt, t. i. Ercsi és Adony közt; ott néhány ilyen halom
a Duna igen régi árterén van, m elyek akkor képződtek, midőn a jobb part még vagy 30 láb
bal volt kevesebbé felemelkedve.
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A természetes halmokat létrehozta azon víz, melyből alföldünk rónájá
nak rétegei rakodtak le ; csak hogy míg a vizek földhordaléka egyebütt síksá
got alkotott, itt kezdettől fogva feltornyosúlt, valószínűleg mert a körülötte ural
kodott erősebb mozgáshoz képest, a halmok elfoglalta helyeken bizonyos nyug
vás uralkodott, s így az anyag meggyűlhetett fokonként háborítatlanul.
Maradjunk még a Tiszavölgyben, mely a természetes halmokra nézve
classicainak mondható, és vizsgáljuk ott ezen halmok eloszlását. Az eloszlásban
bizonyos törvényszerűség van kifejezve, mely a képződési körülményeket ujjal
mutatja ki. Békés, Heves, Pest és Csanád megye halmaira nézve, a melyekre
különösen vonatkoznak észleleteim, áll, hogy o tt, a hol a mélyedmény leg
nagyobb, s ilyen a Tisza s Körösök közti térség, a legmagasabb halmok jön
nek elő, itt-ott felváltva alacsonyabbakkal is; ellenben a mint emelkedik a
síkság táblája, akár a jobb parton, akár a balon, a halmok kisebbek, végre bi
zonyos magasságban már csak laponyagok, s ezentúl a síkság még magasabb
részén megszűnnek, természetes halmokkal többé nem találkozunk.
Ugyanezt észleltem egyéb helyeken is honunkban nem kevésbbé mint a
dunai fejedelemségekben, úgy hogy eloszlásukra nézve azon törvényt állítha
tom fel : hogy a természetes halmok mindenkor egy-egy teknőszeríí mélyedményben vannak, még pedig úgy eloszolva, hogy a lejt felső részén lépnek föl
először igen alacsony halmok, alább magasabbak s a teknő fenekén a legnagyob
bak, magok, vagy közöttök kisebbek, míg a felebb észlelt kicsik között nagy
soha sem fordúl elő. A teknőszéleket képező magas gerinczen vagy fölsíkon
nincs halomszerfí természetes emelkedés.
Képződésök kezdete igen messze bemegy a negyedkor múltjába, mert a
tiszahátiaknái látnivaló, hogy a legalsó réteg anyaga ott már halommá alakúit
s növekedett mindvégig az által, hogy a víz anyagot hordott reá kívülről. Ren
desen elhagyott folyammeder kanyarulatainál találjak a legjelentékenyebbeket,
azon oldalán a könyöknek, melyen a vízömlés sebessége megszűnik, s a behurczolt földanyag oldalvást lerakodhatik. Más esetben több ömlés jővén össze, ke
rengő mozgás jöhetett létre, melynek enyhében szabályos alakot öltve gyűl meg
a földanyag. A mit a rendes vízár tán nem egészen szabályosan halmozott fel,
az rendkívüli áradás alkalmával egészen boríttatván, jobban kikerekedhetett. A
halmok képződésének végszakában a növényzet társúlt hozzájok, s mint hatha
tós védő lépett fel a víz romboló hatása ellen, másrészt pedig sok esetben a felső
réteget televénynyé változtatta.
A dunai fejedelemségek halmai, valamint nálunk a duna-jobbparti fölsí
kon levők, mind olyan helyeken jönnek elő, hol a lösz vastagsága tetemes ; ott
tehát csupán a lösz sárga agyaga, s fölül a környék talajának minőségéhez ké
pest, vékonyabb vagy vastagabb televényt találunk. De megvan a föld szöve
gének szűz jelleme, megvan az archaeologiai jellemek minden negatívuma ; úgy
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hogy nevezetesen Galacz korul s még tovább a Prnth és Szeretli között vagy
30 halomról, melyet látfam, mondhatom, hogy szintén geológiai emlékek.
Egy kis halom vagy azt mutatja, hogy a teknb, melyben találjuk, ma
gában is kicsiny, vagy, hogy csak a kezdetén van a mélyedésnek. Minél na
gyobb a halom, annál nagyobb a föld eredeti depressiója.
A legnagyobb halmokat tehát nem itt honunk területén kell keresni, a
hol a teknöszeru mélyedmények még messze vannak a Feketetenger szintjétől,
a fölött vagy 240 lábbal fekvén magasabban; hanem az aralo-caspi sivatago
kon, a melyeknek területe sokkal nagyobb mint egész Magyarország, s mélyeb
ben fekszik, mint a Feketetenger vizének fölülete *).
A halmokat, mint az egykori lösztenger bizonyos alakú zátonyképződ'
ményeit, útmutatóul véve, honunkra nézve kiderül :
1. Hogy a Tisza völgynek azon része, melynek jobb és bal lejtjén hal
mok vannak, különösen tehát a szoros értelemben vett magyar alföld, eredeti
mélyedmény. A Tisza be vájta ugyan jelen medrét, de az a Duna vágányához
képest elenyésző, s alig tesz többet, mint a folyó mélysége, úgy hogy a víz a
legtöbb helyen az eredeti mélyedmény lejtjének alsó szélével csaknem egy
szintben van. Innét van, hogy oly roppant a Tisza jelen ártere, de viszont az is,
hogy a régi ártér sincs sehol oly feltünőleg kifejezve, s oly messzire kiterjedve;
innét következik továbbá, hogy a mellékfolyók alsó folyása is csupa alacsony
partok közt vagy mondhatni part nélkül történik, főleg ott, hol már a Tiszába
szakadó félben vannak ; innét van végre, hogy az elhagyott folyammedrek is
csak felületes vízcsatornát szolgáltattak létezésük activ korában.
2. A Dunára nézve alig van biztos nyom a rra , hogy mostani medrének
egy kis része is teknő-alakú mélyedmény volt már a lösztenger fenekén is. Ilyen
nyom van Pest megyében Miske és Hajós között, hol a bal parton nem meredek
löszfalak, hanem negyedkori képletek alkotta szelíd lejtet találni az országúitól
keletre; ezen nehány természetes halom húzódik a Duna hosszában éjszakra, de
kicsinységük azt engedi következtetni, hogy e teknő hasonlíthatlanúl szőkébb
volt a tiszavölgyi teknőnél. A Duna jelen medrét tehát koránsem lehet egész
hosszára nézve a magyarországi nagy medenczében eredeti mélyedménynek
venni, sőt több észlelet ennek egyenesen ellenmondván, kénytelenek vagyunk
azt kivételes körülmények hozzájárulása mellett utólagosan létrejött vágánynak
állítani.
*) Igen erdekes volna a déli oroszországi halmok között is kinyomozni, hogy azon sok mesterséges
között jönnek-e term észetesek elő ? Én hiszem hogy igen. Már Le P lay is míg ném elyeknél
semmit sem kételkedett, hogy mesterségesek, másoknál már nem látta, honnan vettek a föl
det ? De közelebbről egyet sem vizsgált.
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3. A Tisza és Duna közti vízválasztó tetején nincs természetes halom, ez
fölül esett a halomképzödési vonalon, de az anyagok lerakodásának módjáról
azt kell következtetnünk, hogy a lösztengerben a fölött sekély víz lehetett, s
hogy az eleinte mint gerincz létezett a tenger fenekén, mely a tiszavölgyi mély
séget a dunavölgyi sekélyebb mélységtől elválasztotta. A lerakodott anyag nagy
ságából Ítélve, a f ő ö m l é s iránya e lösztengerben is az volt, a mely jelenleg a
folyamrendszerben maradt fen t. i. éjszakról délre; s a Cserháttól indúlva dél
nek, kezdetben a kavicslerakodás gyakori, előbb n ag y , utóbb apróbb hömpölyökkel. Pest megye derekán a liömpölyök már kifogynak, helyt adván előbb
durva s azután finomabb homoknak, rendesen a lösz alatt, de sok helyt evvel egé
szen párhuzamosan is.
4. így eljárva a most már száraz völgyek közöl is, például a duna-jobbparti területen, kimutathatni, hogy melyik völgy eredeti mélyedmény, s melyik
jött utólagos kimosás által létre.
5. Ellenben mondhatni, hogy a Maros alsó folyásától kezdve a tiszai alsík délnek, tehát Torontál megye és Temesnek része, különösen tehát a Temes
folyó környéke, valamint Bácskának alsó fele egészen le a Duna jobb partjáig,
nem a lösztenger eredeti mélyedménye. A Maros itt a halomfödte fölsíkból rop
pant mennyiséget hordott el, mi jól kivehető, ha Csanád megye halmait vizs
gálva éjszakról délnek megyünk, például Pécska és Szemlak között; úgy szintén
tanulságosan kivehető, ha a titteli vagy a bácsi felső járásbeli fölsík széléről né
zünk szét. Ezen mélyedmény a Tisza és Duna egyesült műve, melyek ott kiter
jedt tóalakban tovább vesztegelvén, sokkal nagyobb mennyiségű földet hordtak
el, mint a mennyire azoknak, mint csupán Duna s Tisza folyónak lett volna
szükségök.
Ugyanezen módon járván el, azt találtam , hogy az aldunai fejedelemsé
gek síkságán is lehet a természetes halmok segítségével az eredeti mélyedményeket a később támadtaktól megkülönböztetni ; s fő következtetésül tán szabad ki
mondani, hogy az összes folyam-rendszer jelen ágya megvolt nagyjából már a
lösztenger fenekén is, mint kissebb-nagyobb teknőszerű mélyedés. Ezen mélye
dést vízömlések idézték elő, melyek valószintíleg a nagy lösz-tengerben nagy
jából hasonlítottak irányra nézve a mostani folyók irányához, minthogy ezek
fe l ső s a tengeren kivűl eső folyása akkor is már ugyanaz volt, mint jelenleg,
miután medrök azon részét a hegység relief-alakjának létrejötte alkalmával kap
ták, mi még a diluviál-kort megelőző időszakban történt.
/

Ezen a reliefalakzaton kivül, mely csupán a pontusi mélyedményre s
részletesen egyik öblének területére vonatkozik, az összes negyedkori tenger
fenekének plastikájáról is mondhatni annyit, hogy az egészben véve 3 medenczéből állott, melyeket egymástól a víz alatt 2 gátszerű emelkedés választott el.
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Ezen medenczék között a középsó' volt a legmélyebb. Lecsapolódván a víz, a
folyók fokonként meghosszabbodtak, végre a gátak is kimerültek, s az egyik
képezi jelenleg a vízválasztót az Arai és aKaspi tó között, másik a Kaspi tó meg
a Fekete-tenger között, s ez utóbbi helyenként oly alacsony, hogy a Fekete-ten
ger szintjét csak 23 (angol) lábbal haladja meg*), és a Stawropol kormánykerü
letben a Kaukázus bérczeiröl a Manitsba iramló Kala-uss folyam azon saját
ságát teszi lehetségessé, hogy míg rendesen a vize a Manits nyugoti részén a
Fekete-tengerbe jut, áradás all almáival a fölösleg a Manits keleti folytatásába
megy s azon a Kaspi tóba ér. Ezen elosztást egy sziget idézi eló, mely a Manits
közepén van, épen szemközt a Kala üss torkolatjával.
*)B ergstracsser. Mittheilungen iiber die Yerbindung desCaspischen mit dem SchwarzenMeere.1861.
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111.
A FEKETE-TENGER ELFOGLALTA TÉR LESÜLYEDVEN ,A LÖSZ-TENGER MEGSZŰNT, S AZ ÁRVÍZI
IDŐSZAK BEÁLLOTT.

Miután a löszről bebizonyítható, hogy daczára helyenkénti egyöntetűsé
gének, másutt kicsiben és nagyban mutat rétegenkénti lerakodást, önként kö
vetkezik : h o g y a z t ví z f ö d t e ; s mivel a rétegek a szintes fekvetből vagy
nincsenek, vagy csak alig vannak kimozdítva : e víz az á lta lá n o s re lie fa la k z a t
m e g á l l a p o d á s a u t á n foglalt helyet E u r ó p a s Áz s i a s z o m s z é d o s
r é s z e i n e k összefüggésben levő m é l y e d m é n y é b e n . Ezen víz általánosan
a d i l u v i á l - t e n g e r néven nevezhető, de tulajdonképen csak egyikét képezte
a diluviál-tengereknek, melyek ugyanazon korszakban más mélyedményeket is
tölthettek ki önállólag. A szóban levőről közelebbről még azt mondhatjuk, hogy
nyomban következett a congeria-tengerre.
A congeria-tenger korszakának a bazalt vetett véget. Erre mutatnak
azon helyek, hol a congeriarétegeknek közvetlenül a bazalt által történt emelte
tését észlelhetni *). A bazalttódulás maga is hosszan, egész egy korszakra nyúlva»
tartott, s az alatt kapták meg a bazaltvidékek (a domborzati viszonyok részleté
ben) a végmegállapodást, a mely meg is maradt mostanig, kivéve olyan helye
ket, hol a lávatódulás működik, s a fölület alakzatában tán módosítást idézett elő
utólagosan.
A bazalt tódulási korszakának végén oda változtak a körülmények, hogy
a congériarétegekre, melyek közt a legfelsők gyakran iszapfínomságúak, az
anyag hasonló módon folytatólag többé nem rakódhatott ; az a mit rajta észle
lünk, eltér az anyagra és a lerakódási módra nézve, s a hol ezt a természetben
*) É szleltem ilyet többi között T ó t - G y ö r k ö n , Pest megye éjszakkeleti részén. Jahrbuch dér
geolog. R eicbsanstalt 1860.
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van alkalmunk észlelni, ott a congeria- s diluviálképletek között a geológiai határvonalt látjuk magunk előtt,
A diluviál-rétegek anyagából s lerakódási módjából azt kell következ
tetni, Hogy a bazalttódulás bevégződtével tetemes szintkülönbség támadott : a
congeria-tengerből kiálló szilárd föld jobban kiemelkedett, ellenben a tenger-borította mélyedmény tetemesen sülyedett- Ennek következtében a víz képes lett
a hegyekről olyan anyagokat is magával sodorni, a melyekkel azelőtt a cseké
lyebb fokú lejten meg nem birkózhatott, hanem keresztül szivárogván, csak a
fínomát vihette magával, a congeria-képlet felső rétegeit tovább építendő. Ellen
ben az, mi a diluviál-korszak kezdetén sok helyen az iszapnemű congeria-rétegek tetejére rakódott, nagy vízerőre mutat, képesre tetemes súlyú hömpölyöket
is magával sodorni ; közelebb az akkori tengerpartokhoz, különösen hol ezeket
bazalt képezi, zajos lerakodásra vannak példák, de a távolsággal növekszik a
rend, az elegyrészek pedig finomabbak.
Finomabbak az elegyrészek fölfelé is, a lerakodást függőleges irányban
követvén ; és így csak az első időben bírt a víz az új mélyedmény kitöltésére
durva anyagot használni, míg későbben, szintezési tisztét nagyából befejezvén,
a megváltozott körülmények csak finom anyag halmozására nyújtottak lehetősé
get, s ezen finom anyag eredményezte a 1ö s z t. A mi diluviál-tengerünket ezen
utóbbi időszakában ennélfogva l ö s z - t e n g e r n e k is nevezhetni.
A lösz-tenger vize eltávolodott, feneke kimerült, lakhatóvá lett, sőt réte
geinek anyagába mélyen bevájódva képezte jelen folyamrendszerünk folyásá
nak alsó felében medrét, — hogy azon a Fekete-tengerbe juthasson.
Ha visszahelyezzük mind azt, mit a folyók a löszből, vagy a negyedkori
képletekből általában elhordták, s kiegészítjük a löszsíkokat úgy, mint voltak
midőn a diluviál-tenger fenekét képezték, következik : hogy a Fekete-tenger?
legalább mostani határaival, nem létezhetett; — ennek és a negyedkori lösz-ten
gernek együttlétezése valóságos hydrographiai lehetetlenség.
A lösz-tenger egy földközi, édes vizű tengert képezett, mely víztartója
volt azon folyamrendszereknek, melyek jelenleg képezik a Fekete-tenger nyugoti s éjszaki vízkörnyékét. Maga a Fekete-tenger ki volt emelkedve a partjait
képező löszrétegek magasságáig, s a lösz-tenger összes medenczéjének kiegészítő
részét alkotta. Hogy a medenczének szélétképezte a Fekete-tenger mostani területé
nek éjszaknyugoti része, azt nagy valószínűséggel állíthatni, ha az orographiai
viszonyokat veszsztik figyelembe; ugyanis Dobrudsa éjszaki részén van egy el
szigetelt, s túlnyomólag krystályos palák- és másodkori meszekből álló hegycso
port, melyhez három oldalról lösz támaszkodik, s attól csak a tenger felé szabad.
Ez egy geographiai individuum, mely épen oly kevéssé kifolyása a Balkánnak,
mint a keleti Kárpátoknak; sőt hacsoportításról van szó, azt a kaukázusi hegy7*
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láncz egykori folytatásaként kell tekintenünk. Hasonló összeköttetést igényel a
Balkán hegység is, a tenger felé megszakadt s meredek szikláival ; úgy hogy a
dolgok akkori állásáról azt mondhatjuk : hogy a kaukazus-krimmi hegységből
két láncz nyúlt át nyugotra, az egyik s a fő szakadatlanúl tartott a Balkánig, s
arról nevezetes, hogy a tenger fenekének nyomozása alkalmával ezen irányban
emelkedettséget jelenleg is találnak *), a másik pedig a Kígyószrgetnek tartott, s
innét átjött, csatlakozandó a Szent-György ág jobb partjának irányában föl
egészen Izakcsa törökországi városig húzódó dobrudsai hegységhez. Ezen éjszakibb ág a lösz-tenger síkjának partját képezte közvetlenül, míg ez és a délibb
ág között egy öble volt az akkori tengernek, s ezen öbölben rakódott le a dob
rudsai hegység meg a Balkán közti s Küsztendsénél tetemes vastagságban a
tengerig kimenő lösz.
Ezek után szükségképen következik, hogy a negyedkori tenger az
o c z e á n i m a g a s s á g f ö l ö t t á l l o t t , attól el volt zárva, s a k e t t ő k ö 
zött ö s s z e k ö t t e t é s nem l é t e z h e t e t t .
Geographikailag véve a negyedkori tenger több természetbúvár vélemé
nye szerint az egész ponto-kasp-arali mélyedményt borította; de hogy egy ten
gernek maradt-e meg a lösz lerakodása alatt is mindvégig, az aralo-kaspi terület
újabb képleteinek eddigi tanulmányából ki nem vehetem, ámbár valószínűbbnek
tartom hogy igen mint nem **). A lecsapolódás után létrejött azon roppant sík
ság, melynek ázsiai részéről R i t t e r mondja : hogy az az ő negatív niveauival minden ázsiai síkság között a legcontinentálisabb, mert egy oldalról sem nyí
lik az Óceánra.
A lösztenger megszűnt lenni épen az által, hogy vulkáni hatás következ
tében tetemes szintkülönbség támadt annak összes medenezéje, valamint e medencze szélének azon része között, melyet jelenleg a Fekete-tenger foglal el: s
e s z i n t k ü l ö n b s é g e m e n n e k s ü l y e d é s e á l t a l j ö t t létre.
E sülyedés következtében a lösz-tenger s az Óceán olyan közlekedésbe
jöttek, hogy annak vize ebbe lecsapolódott, egy felső ömlést idézvén elő a Föld
közi-tenger felé; emezé pedig a sülyedmény helyére tódult, nagyobb tömöttségénél fogva alsó eilenömlésre szolgáltatván alkalmat.
A sülyedés s az emelkedés közti különbség nem azonnal lett a mostani;
az észleletek egész serege mutat oda, hogy az időről-időre történt, még pedig hol
*) S p r a 1 1 : Quarterly Journal of the Geological Society XIII. 80.
**) Ezen tenger általános medenezéjében, részletesen 3 medenezét lehetett megkülönböztetni: egy
az Araltó mélyedménye, másik a Kaspitóé, harmadik a pontusi ; s ezek a víz fenekén fel
nyúló gátak által voltak úgy elválasztva, miként ezt pélJáúl a Földközi-tenger fenék-alak
zatának tanulmányánál is kimutatták A kaspi medencze volt egyszersmind a diluviál-tenger
legnagyobb mélysége, miként már fonerb volt em lítve.
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észrevétlenül csekély fokozatokban hosszan tartva, hol nyugodva egy ideig, s azu
tán egyszer egyszer feltűnőbb mérvben nyilvánulva.
A Fekete-tengerre nézve ezen sülyedést követeli a partok meredek volta,
mi e tengernek egyik sajátsága. A keleti részéről, melyet leginkább magas hegy
ség fog körűi, nem szólok, azt nem láttam; de annyit nem mulasztok el megje
gyezni, hogy a régibb képletek mint partképződmények az ő merev sziklaanya
gukkal, ily újkori változások megítélésére rendesen némábbak, mint a fiatalabb
s gyakran plastikaibb anyagú rétegek.
A lösz és alatta a durvamész csupa meredek partot képez, mely csak a
Duna deltájának az éjszaki határában s onnan éjszakra Bessarabia kis részén
60 — 80 láb magasságú, de innét, mint a legnagyobb depressio helyétől, Odessa
felé épen úgy, mint a dobrudsai hegységtől délre a Balkán felé, 100 lábnál ma
gasabb, s nem egy helyen a 200-at is eléri, mindenütt megtartván a maga fal
meredekségét. Ugyanilyen a Balkántól délre helyenként Thrácziában is, mi
ként már bővebben említém az első fejezetben ; a partokat itt is geológiai ke
resztmetszet állrajzának mondhatni.
A Fekete-tenger egyet1en valódi szigete, a Kigyósziget (Fidonisi) a kiliai és szulinai ágak között be vagy 15 tengeri mértföldre szintén köröskörűi
meredek sziklafal által környeztetik, s a mélység körülötte tetemes.
A partok alakja már magában kívánja az eredésre nézve ezen magyará
zatot; de ha még hozzáteszszük, hogy a Fekete-tenger éjszaknyugoti és nyugoti
részén a part durvamészből és löszből áll, s ezek csupa szintes rétegeket képez
nek, melyeken egyéb mozgásnak nyoma nincs mint föl, a sülyedés eseményé
nek kora is ki van mondva : annak csak a z u t á n lehetett megtörténni, m i u 
t á n a l ö s z k é p l e t i l y e n v a s t a g s á g r a f e j l ő d ö t t vol t .
A Bosporra nézve részletekbe nem bocsátkozhatom; erre rövid tartóz
kodásom alatt tett észleteim nem elegendők ; annyit azonban nem hallgathatok
el, hogy annak is a bazalttódnlás után kellett létrejönni, minthogy az európai
oldalán a Bospornak, nem messze a mint a Fekete-tengerbe nyúló tömött bazal
tokat, mintegy hatalmas kapuköveit e vízcsatornának, elhagyja az ember, egy
bazalt hegy meredeken ketté vágódott, több mint 100 hábnyi falat képezvén *).

*) V e r n e u i I, egyike a legjelesb utazóknak, kik déli Oroszországról geológiai szempontból ír
tak, tisztán megkülönböztet édesvízi, félig sósvízi és tengeri képletet ; és ámbár nem mél
tatja egészben a fiatalabb képleteket annyira, mint a régieket, mi igen is természetes, mint
hogy kell hogy ezek tanulmányozása bocsáttas-ék előre, a geológiai korról szólván, szintén
azon következtetésre jön, hogy az ott volt édes vizű tengernek szárazzá változása s a Feke
tetenger létrejövése tán épen a mostkorba helyzendő. „Le seul terrain horizontal en Crimée
est le terrain des Steppes. Ses fossiles annoncent la présence d’ un immense bassin d’ eau
douce ou d’ eau saumâtre, qui s étendait depuis la mer Caspienne jusqu aux embouchures du
Danube.
Il resterait à rechercher, comment à une époque plus récente ces vastes lacs d’ eau
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A múlt események részleteinek sorát s módját mintegy elméletileg álla
pítjuk meg, s ez annál közelebb áll a valósághoz, minél tökéletesebben magya
rázhatjuk ki abból a következményeket. Menjünk át tehát ecsetlésére azon vál
tozásoknak, melyek egy oly nagy horderejű eseményre, mint egyik tengernek
lecsapolódása a másikba, az összes vízkörnyékben következtek.
A lösz-tengerrol nagy valószínűséggel mondhatni, hogy utolsó korsza
kában általában sekély s a benne történt vízmozgás jelentéktelen volt: erre utal
a lösz iszapfínomságú anyaga, melybe még a hegy-képezte partok szomszédsá
gában is alig jutottak nagyobb hömpölyök; elvárhatni tehát : hogy oly szintkülönbség után, minó' a lösz-tenger medenczéje szélének lesül) edését követte^
nyomai maradtak fen az élénkebb vízömléseknek a lösz tenger mélyedményei
felé. Ezen élénkebb vízmozgás kétféleképen nyilvánulhatott : lerakván a löszre
újabb rétegeket nagyobb hömpölyökkel mint a lösz felső rétegeiben és/,lelhetők,
másodszor elhordván a lösz könnyű iszapos anyagából tetemes mennyiséget, de
útjának világos nyomait hagyván vissza.
Úgy hiszem, a következőkben bizonyítványokat mutathatok be mind az
egyik mind a másik kívánalomra nézve ; só't az akkori körülmények egyéb moz
zanatait is képes leszek kitüntetni. Az adatok a lösztenger nagy öblére,Magyarország mélyedményére vonatkoznak ugyan legnagyobbrészt, de azért szintén
tekinthetni adalékúl a szóban levő' diiuviál-tenger megszűnésének, s a Fekete-

douce ont disparu, et comment la mer est rentrée de nouveau dans une partie de ses ancien,
nés domaines, pour former le bassin actuel de la mer Noire. Faut-il supposer, que ces lacs
qui ont du avoir peu de profondeur, si 1’ on en juge par 1’ immense quantité de coqui les qui
ont vécu sur leurs fonds et non pas seulement sur leurs rivages, ont été d sséchés peu à peu
par 1’ accumulation de leur dépôts et par un soulèvement lent et séculaire ? — Faut-il attri
buer dans ces phénomènes une part quelconque à la rupt'ue du Bosphore de Constantinople,
qui nous a paru dater de la fin de 1’ époque tertiaire ? — Faut-il ne voir dans les terres des
steppes que de vastes dépôts d’ embouchure, et chercher une explication dans la théorie des
affluents ?
En attendant que des voyageurs plus habiles décident ces questions, ou qu’ un hasard
me ramène de nouveau, toujours reste-t-il certain, que la Crim :e et les rivages septemtrionaux de la mer Noire ont été le théâtre de phénomènes géologiques très récentes, que de
vastes dépôts d’ eau douce ou d’ eau saumâtre ont succédé aux dépôts tertiaires marins, et
que ces dépôts lacustres ou fluviatiles, qui s élèvent à plus do 100 au-dessus de la mer Noire,
qui s abbaissaut eu d’ autres endroits au-dessous de ses eaux, forment ses rivages et même
une partie de son fonds, prouvent inconte tabh ment, qu’ ils ont donc eu lieu dans ces con
trées depuis les temps géologiques, j ’ oserais presque dire les plus modernes, tandis que les
traditions historiques les plus reculées nous les décrivent à peu près telles, qu’ elles sont
encore anjourd’hui.“
Ezen észleleteket az 183G. nyarán Törökhonban és Európa keleti re.-zén tett utazása
alkalmával tette ; az általam is bejárt vidéket illetőleg volt Galaczon, onnét ment ' dessára,
s innét Krimmbe ; a franczia geológiai társulat előtt felolvas tt értekez sében részletesen
csak is ez utóbbiról szól. „Mémoire géologique sur la Crimée par V e r n e u i 1, suivi d’ ob
servations sur les fossiles par Deshayes." Mémoires de la société géol. de Fiance 1838^
Tome III. 34.
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tenger korszaka kezdetének vázlatához ; mert a vaskapuntúli mélyedményt borí
totta víznek összefüggése az innenit borítottál kétségen fölül áll, s így ha a kor
szakos változás amott állott is be, hatása itt is nyomozható.
1. Vannak helyek, hol a normállöszt űjabb réteg borítja, még pedig
homok, tehát durvább anyag, s így csak nagyobb vízerő juttathatta oda. Ilyet
észleltem részletesen a Duna s Tisza közti löszfölsíkon Pest megye délnyugoti ré
szén Hajós s Nádudvar között Hild pusztán, az ú. n. hildi dombokon, s erre vo
natkozik a 2. Rajz. I. T. Ez a Duna bal partján van oly helyen, hol a jelen par
tot alacsony árvízi sík képezi, de bemen ve 2 — 2V2 mértföldre megtaláljuk a
régi magas löszpartot, s ennek a széléhez közel feküsznek azon pontok, hol a
csupa domb-födte fölsíkon nehánynál a rétegzeti viszonyok leginkább pinczeásás által fel voltak tárva.
Ez csak egy pont, de a melynél tovább állapodtam meg, minthogy al
kalmam volt a viszonyokat a helyszinén venni szemügyre; a következő helye
ket csak röviden sorolom fel, minthogy rólok vagy puszta szemlélés, vagy nem
részletes kutatás után tehetek jelentést. Ilyen hely Földvár, ilyen Paks, hol a
lösz fölött a homok már a hajóról is feltűnik. Ide tartozik Zimony, hol a löszfölsík dunaparti meredek falán az agyagos ó-alluviálképlet s a lösz között homok
van több lábnyi vastagságban. I. T. l.R .
2. A vizek lecsapolódhatván mélyebb tartóba, mely előállott a Feketetenger födte terület sülyedése által, zajosabb ömlés nyomait nagyban is találni
a magyarhoni nagy medenczében ; s e nyomok a lösz-tenger fenekén oly helye
ken maradtak meg, hol az igen homokos löszből, vagy épen homokból állott
Ilyen vidék a fölület sajátságos plastikájával fenmaradt eg yrészt a Duna táján
másrészt a Tisza felső s közép folyása mellékén.
a) Ha Budát és Székesfehérvárt egyenes vonallal összekötjük, erre a váli völgy irá
nya közel függélyesen áll. Ha most e váli völgynek vonalát délkeletnek meghosszítva gondoljuk
egész a Tiszáig, a fölület domborzati viszonyaira nézve ezen az egész területen feltűnő sajátsá
got láthatunk *).
Azon a vidéken útazva, csaknem mindenütt figyelmeztetik az embert a helybeliek
h°gy a homokdombok hosszúkásak, sőt olykor egész gerinczek, s irányaik egyközesek. Egyegy helyen véve, elszigetelt tény, s annak fontosságot alig tulajdoníthatni ; de máskép áll a do
log ha a több száz négyszög mértföldnyi területen veszszük figyelembe, úgy lehetetlen annak
geológiai jelentőséget nem tulajdonítni **).
*) Igen jól kivehető ez az Albrecht főlierczeg által 1858-ban kiad ott te'rke'pen, mely a cs. k. katonai
geogr. intézetben jelent meg 17 lapon. (Administrativ und Generalkarte des Königreichs
Ungarn). 1"=4000°. Lipsky térképe e helyen nem eléggé részletes.
**) Önként értetik, hogy ide nem számítom azon néha tetemes homokbuczkákat, melyeket a szél
hord es rak untalan, ezek az egész területet véve nem is oly nagy helyen jönnek elő ; itt a,
változatlan alakú, gyeppel vagy agyagos televénnyel fedett dombozatra vagyok tekintette 1
s epen ilyen helyeken tünteti ki a térkép is a szabályosságot. A térkép X. XI. XIV. XV.
számú lapjain van e terület.
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Azon egész területet egy trapezoidnak vehetjük, melynek e g y i k oldala a buda-székesfehérvári vonal, s hosszasága vagy 7 '/2 mértföld ; az e l l e n k e z ő oldala azon vonal, melylyel Czeglédet és Baja alatt Báth-Monostort köthetjük Össze, hossza vagy 18 mértfőid; a h á r 
m a d i k oldalt képezheti éjszakról a pest-czeglédí vaspálya : vagy 10 mértföld ; a n e g y e d i 
k é t végre körülbelül a Sárvíz-csatorna, melynek hosszúságát vagy 17 mértföldre tehetni.
Azonban tart e párhuzamos gerinczképzödés a Tisza felé e trapezoidon túl is mindaddig, míg
végre a tiszamelléki eredeti mélyedményt eléri, s abba ott legnagyobbrészt fokonként elsimúl,
lejtjén a természetes halmoknak engedvén tért.
Ezen területet a negyedkori képletek felső rétege fedi, mely a nógrád-pestmegyei
Cserhát, valamint Bácskában a telecskai járás valóságos lösz képezte fölsíkja között, vagy egé
szen homokból, vagy igen homokos löszmárgából áll. Az egész területen látni, hogy a homokgerinczek, a hosszúkás dombok s az ezek képezte völgyeletek, valamint a patakok, egymással
mind egyközesen mennek, kezdve a buda-székesfehérvári vonaltól egészen a tiszai alföldig.
Legkitűnőbb e domborzati képződés Kecskemét és Félegyháza között, hol a gerinczek keske
nyebbek és hosszabbak, mint bárhol egyebütt ; de a Duna jobb-parti területén is kivehető,
mert nem csak a homokban, hanem a homokdúsabb löszben is képződtek ilyen irányú vízcsa
tornák.
Ennek egyszerű magyarázata az : hogy vízömlések idézték elő azon időben, midőn a
Duna jelen medre még nem létezett, hanem annak egész folyamágya a jobb part magasságáig
ki volt még töltve negyedkori képletekkel, melyek hátán a víz, úgy a magyarhoni kis meden
ezéböl, mint a Vértes s Bakony hegységéről, sőt, mondhatni, a keleti Alpokról a tiszai mélyedmény felé tódúlt, s útjában vagy elhordott anyagot melyet másutt lerakva a lösz fölött maiglan
is találunk, vagy elhordott a nélkül hogy mást rakott volna helyébe. A Duna s Tisza vízválasz
tójának fölülete : vagy denudátio által feltárt alsó képlete a negyedkori kőzeteknek, vagy le
rakása a homoknak mint durvább anyagnak a mélyebb helyekre czipelt finom lösz helyére.
Hogy mennyit hordhatott el a negyedkori képlet felső képletéből, tehát a tenger fe
nekét képezte iszapfínomságú löszmárgából, jól látni a pest-czeglédi vasxíttól éjszakra : itt a
normállösz, melyben a Cserhát délnek végződik, sok helyt magas s meredek partokat képez,
melyek alján kezdődik a homoksík. s húzódik le Bácska közepéig, hol a telecskai fölsíkon is
mét a nonnállöszszel találkozunk. Ezen két pont között épen közép tájon van e vízválasztó föl
síknak legalacsonyabb nyerge, mint az egykori vízár legnagyobb mélyedményc. Éjszaktól dél
nek e fölsíkon a következő magassági pontok adnak fölvilágosítást :
72G (bécsi láb) A Pilis határában a löszfölsík legkiválóbb dombján.
438' Pilisnél a vaspálya sínje *).
411' A Erdőhegy, Pilistől délnek vagy 4 mértföldre, Tatár-Sz.-György falutól dél
keletre.
350' Kecskemét és Félegyháza között nyugotra számítva e helyektől (minthogy az
-. egész vízválasztó magasabb része a Duna felé van) van a legalacsonyabb
nyereg **).
444' A Kakashegy, Halastól nyugotra. Itt már túl vagyunk a legnagyobb horpadás
határán, s most délnek ismét emelkedést tapasztalni.
534' A Csanád helység közelében egyik homokdomb, mely ott nem igen emelkedik

*) E/. a f est-szolnoki vonalon minden állomás között a legmagasabb.
**) Ezen szám egy csato natervezet következtében lett lejmi :rés alkalmával nyeretett, s még nem
is a legkisebb, de jelentősége az én czélomra annál biztosabb.
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ki a környezetből. Bajától éjszakra vagy 1 mértföldre van. Csanádtól délkeletre nem egészen 2 mértföldre, már kezdödik a normállösz Csávoly
falu felé.

Hogy az ömlés a szintkülönbség miatt lehetséges volt, kitűnik ha a magassági viszo
nyokat az előbbivel (ferde) kereszt irányban, kezdve a duna-jobb-parti vidéktől, követjük az
említett gerinczek és völgyeletek uralkodó (ENy—DK) irányában.
588' A Nagy-Perkáta, Fehér megyében. Negyedkori fölsíkon.
3G6' A Kecskemét,
Pest
„
„
„
300' A Félegyháza, Pest
„
„
„
240' A Tisza partja............................
Árvízi területen.
De még egy körülmény mutat oda, hogy éjszaknyugotról történt az ömlés a tiszai mélyedmény felé ; s ez azon tény, hogy a fönhatározott terület annál szélesebb, minél jobban kö
zeledünk a Tisza felé. Eleinte haladhatunk a buda-székesfehérvári vonal hosszúságával, de azt
nemsokára rövidnek találjuk, mert a gerinez-födte terület határa mind a két végétől távolodik,
s már Czegléd — Baja vonalán több mint kétszer oly hosszúra nő. A víz tehát legyezőalakban
szétterült annál inkább, minél jobban megközelítette a mélyedményt.

b) A Duna s vízkörnyéke egyéb folyói szolgáltatván a legnagyobb contingenst, nem
csuda, hogy az általa visszahagyott nyomok a legjelentékenyebbek ; találni ilyeket azonban a
Tisza vízkörnyékében is, s e részben tanulságos a tisza-balparti vidéken azon diluviál-fölsík,
melyet a Szamossal egyesült Tisza hogy kikerüljön, kénytelen addigi irányától eltérni, felmenve éjszaknak közel Munkács s Zemplén szélességi fokáig, s úgy ereszkedve e fölsík nyű
göd oldalán ágyának azon részébe, melyet, tán csak körülbelöl Tisza-Fürednél kezdve, eredeti
mélyedménynek lenni állítok.
Ezen a negyedkori homok födte területen szintén vannak hosszúkás dombok meg ge
rinczek; egyközes s uralkodólag éjszak-déli iránynyal. Ezen irány a nagy-károly-debreczeni vo
nal mellékén módosúl : minél inkább keletre követjük, annál jobban kanyarodván délnyugotra.
Ezek eredése is azon időre viendő vissza, melyben a negyedkori földanyag még meg.
volt, s annak hátán jutottak a Kárpátok vizei a tiszai fő mélyedménybe ; a módosulás a keleti
Kárpátok vizei által előidézett ömlésben talál magyarázatot.
E terület azon háromszögben van, melynek sarkait Debreczen, Nagy-Károly s Nyír
egyháza képezik, de csak nagyából, mert kívüle is tart még egy darabig folytonosan *)•

3.
Ide tartoznak azon ó-alluviál lerakatok, melyek Kis-Terennén, Gom
bán, Ercsinél, Zimonynál s Csernavodán a mostani Duna vize fölött oly tetemes
magasságban vannak.
Ezekről mindenek' lőtt megjegyzendő, hogy csak helyi képződmények;
azokat a löszfö.sík számos pontján kerestem, és csak ritkaság gyanánt talál*) Hasonlókepen az A’brecht főherczeg által kiadottté képeken kivehető, különösen a \ II. VIII.
XI. XII. lapokon.
ÉVK. X. Köt. — VI JLiar
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tam *). Létrejöhettek a lecsapolódás későbbi korszakában, midó'n a tenger lösz
feneke itt-ott kiemelkedve zárt medenczéket, vagy keskenyebb csatornákat ké
pezett, melyekbe a közellevb begyekről a nagyobb esést nyert vizek már na
gyobb kődarabokat is sodorhattak, az ember-lakta partosabb helyekről pedig
műkészítményeket ragadhattak magokkal. Ezen vizekben az Uniók tanyáztak;
hogy pedig növényzet díszlett, a vastag televény mutatja, de épen vastagsága
által arról is tanúskodik, hogy a lecsapolódás azon korszaka is tetemes ideig
tartott.
Valószínűleg eltűrnek ilyen magyarázatot a déii Oroszország sivatagjain
Le Play által észlelt hasonló leihelyek is, melyekről az e’.só' fejezetben volt szó.
4.
Az aldunai szőrösnél, mely a magyarhoni medenczéket a nagy lösztenger öblévé teszi, kell hogy megállapodjunk. A mellékvölgyek, melyekhez a
fő ár az 6' romboló hatásával nem férhetett, különösen hivatvák a csapolódás
mérczéit mutatni; s e részben a mehádiai völgy jeles hely, mert az említettem
fölsík, a melyet mértföldekre követhetni, mind egy szintben látszik lenni, s a
mennyire pontos mérés nélkül gyaníthatni, a legfelső síkot képviseli, mely te
hát a lösz-tengernek ott megmaradott ős feneke. A Cserna patak ebbe vájta be
medrét. Ugyanott némely helyen alantabb síkokból is vannak darabok tisztán
megtartva, mint fenékrészek a lecsapolódás bizonyos későbbi idejéből.
5.
Orsóvá fölött a „Graczka‘‘ nevű völgyön fölmenve negyedkori képle
teket találni, a melyek a gneiszhegység külső borítékát képezik. A különféle
vízállásoknak itt sem hiányzanak nyomai, de a mi említésre leginkább méltó, a
negyedkori s itt ez egykori szűk csatornában torrentiál hatás uralma alatt létre
jött lerakatok teteje felé van. A képlet itt homokból áll csupa szintes rétegecskékben, melyek csendes körülmények között rakódtak le akkor, midőn a hegy
nek ezen már a tetőtől sem messze levő része víz alatt volt. Itt-ott rétegszálacs
kák húzódnak végig 1/2// vastagságban, csupa levelek s ágak által képezve, s
ezek egészen a most ott előjövő fajok levelei, sem megszenűlve sem elkorhadva,
hanem kevéssé megbarnúlva, de különben ép állapotban, s a levél úgymint az
ág települése csendes bejutásról tanúskodnak. A Duna felé csak néhány lábnyira követhetni, mert innét a negyedkori lerakatok a folyamágy mélyedése al
kalmával eltávolodván, e rétegeknek is meg kellett szakadniok.
6. Magas vízállásra mutat az aldunai szoros két barlangja is a Kazán
*) Az egész Cserháton Nógrád és Pest megyében csak egy helyen sikerült találnom Gombán,
s itt is csekély területen.
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nevű részén. E barlangok krétaképletű mészben vannak, s az egyik a „Vete
r á n t a másik ettől fölebb a „Punyikovai. “ Mind a kettő a rétegszakadás két
ellenfekvéstí síkján fekszik, úgy hogy a Veteráni a Duna mentének irányában
esd, a punyikovai az ellenkezőleg eső néhány réteg összezúzódása s a znzadék
eltávolodása után létrejött űr gyanánt tekinthető. A kettő között az antiklinálvonal irányában megmaradt s szintesen fölemelt rétegek képezik ugyan a vá
laszfalt, de daczára ennek az ottaniak úgy tartják, s valószínű is, hogy a két
barlang egymással összeköttetésben áll. IV. T.
A Veteráni 15—20 ölnyire megy be, s belsejében biztos nyomok vannak
arra, hogy egész tetőig édesvíz volt benne.
E nyomok : a) hogy a réteghatárokon a mészkő erősen gömbölyűre van
nyalva, úgy mint ezt a szénsavas víz ezen anyagnál tenni szokta, b) A barlang
falai is tele vannak nyomaival részbeni felolvadásnak : a tömeg olvadóbb részei
eltávolodván, az ellenállóbbak visszamaradván. Rendesen a mész füstszürke tö
mege távolodott el, s azon a fehér calciterek kiállanak. c) Innét fejthető meg
egyszersmind, hogy sem állati maradványok nincsenek, sem csepköveknem kép
ződhettek. Némely kedvezőbb állású helyen kezd mészkéreg képződni, de vas
tagsága alig pár vonal. Egy helyen azonban belyukadt a barlang, s a termé
szetes ablakon nem csak világosság jön, hanem víz is szivárog be, mely bőveb
ben hoz mészanyagot, s azzal a falat kis területen pár hüvelknyire bevonta.
E barlang szája a Duna fölött 80—90'; benső magassága 50 —60% így tehát a
víz hatását 130— 150 lábbal láthatni magasabban mint a Duna jelen szintbe.
A punyikovai barlang szája s hozzáférhető belseje alantabb állván mint
az előbbi, itt a víz-okozta homorúságokat a mészfal oldalain föl egészen addig,
a meddig csak vizsgálhattam, még inkább elvárhatni, s csakugyan meg is van
nak. Ennek a barlangnak a fedüje *) egy az emelkedés alkalmával épen ma
radt vastag krétamészréteg ; ugyanakkor azonban az alatta volt gyengébbek kisebb-nagyobb darabokra zúzódtak, s mivel e barlang nemcsak a Duna felé lyu
kadt ki, hanem az ellenkező oldalon a dubovai fölsík tetején is, onnan a Punyikova nevű patak tódúlt be, s nagy esésénél fogva elég ereje volt a kisebb zúz
darabokat az alsó nyíláson kihurczolni, s így támadt a barlang űrje, melynek
alján a nagyobb darabok, melyekkel a földalatti patak meg nem birkózhatott
maiglan is ott hevernek, a szénsavas víz olvasztó erejének tanulságos nyomait,
hordván magokon. Ugyanezen torrentiál hatásnak a következménye, hogy e
mészbarlan<r fenekén a roppant sziklatöredékek közt hömpöly gyanánt a túlvidéki kőz< tek is találtatnak ú. m. chromit, serpentin , gneisz, csiilámpala, veres
homokkő stb. Stalaktitek itt sincsenek, ha csak belebb nem lesznek oly magas
ságban, mel} hez víz soha sem fért; a kezdődő incrustátiók is csak ott mutatkoz
nak, a hová a kis patak mostani árjával nem ér fel.
*) Das Hangende. Bányászati nyelven a bányaür födelét képző kőzet.
8 *
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A punyikovai barlang hosszát vagy 400 ölre teszik. Magassága 38—42
láb *).
A barlangokon kívül a Kazánban e tömött mésznek meredek falán van
nak ugyan nyomai a víz általi olvasztásnak, de azok a légi víz által is előidéz
tethettek, így tehát vízállási mérczékűl nem vehetők.
7.
A lecsapolódás elejétől számítva jó sokáig víz alatt maradt a magyar
honi nagy mélyedmény a Tisza völgye ; a Duna jobb s bal parti melléke, annál
inkább a magyarhoni felső medencze, kimerültek, de a szorosan vett alföld még
víz alatt maradt. Arra, hogy volt-e ebben némi része az aldunai szorosnak, mely
nek sziklái a Duna jelen fenekéből felállva eleinte tán csak olyan gátot képez
tek, melyen a víz ereje előbb-utóbb a mostani fokig diadalmaskodott? — nehéz
határozottan felelni, de hamarább igen mint nem. Legyen azonban bár miként»
itt megkísértem a Tiszavölgy sajátságából a képződési körülményekre követ
keztetni.
Kivéve némely mostani vagy elhagyott meder környékét, a Tisza alsíkján csak alárendelten fordul elő homokterület. Az uralkodó talajnem a ho
mokagyag, gyérebben az agyag homok nélkül, s végre mint sajátja a s z i k ,
mely vagy az előbbi kettővel keverve, vagy magában mint v a k s z í k , külön
féle alakú foltokat képezve találtatik.
Midőn a Tiszavölgy a lecsapolódás bizonyos korszakában nagy tavat
képezett, annak a szélein, ugyanazon módon mint jelenleg, vízi növényzet ten
gett buján, s korhadása következtében közreműködött azon felséges talajnemek
előidézésére, melyek akkor a tó szélén magas feneket képeztek, most pedig a
mélyedményből kiemelkedve, Nógrád és Heves déli részében, Békés és Csanádmegyében, Aradban, Temes keleti részében, a Duna jobb partján stb. még az
ártereken is felül álló síkot alkotnak, s honunk magtárainak méltán nevez
tetnek.
Az anyagot az itteni felséges televény létrejövésére az évenként elhaló
növényzeten kivid az ásványporladék szolgáltatta, mely ide a körülvevő hegyek
ről sodortatva legelőbb ért, s így durvább szemekben rakódott le.
Ezen néhol tetemes terjedtségéi csekély fenék roppant nádasain keresz
tül jutott, csak úgy a víz mint az ásványporladék fínoma a tiszai nagy tóba,
néhány patakot vagy folyót kivéve, melyek elég erősek voltak a medret nyíl
tan tartani. E körülmény először azt idézte elő, hogy ásványanyag gyéren, de
igen fínomosztatú állapotban, s nagyrészt már az elmállás vegyfolyamát lejárva,
jutott a tó közepébe s egyszersmind mélyébe.
*) Tán 25 ö’nyire lehet bemenni fáklya nélkül, de azután elkanyarodván, a száján beható sugarak
nem világítják meg.
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A vakszík csupán oly területein találtatik a Tisza síkjainak, melyeken a
depressio a legnagyobb, a hol valamint most is leglassúbb a víz folyása, úgy
semmi okunk sincs feltenni, bogy a geológiai hajdanban is máskép lett volna.
Se már az esés csekély volta miatt is lassú folyás még lassúbb lett az által, hogy
a széleken mindinkább befelé nyomuló sárrétek feltartóztatták, s olyféle mozgást
engedtek csak, minőt ugyanazon mélyedményben, Bihar s Békés megyék szé
lein a nagy kiterjedésű sárrétek beljébe nyomulva, ma is észlelhetünk. A jelen
e részben valódi iskolája a múltnak; míg a múltból fenmaradt eredményeket,
a jelenben észlelhető tünemények szerint fejtjük m eg, úgy a jelen változások
jövendő eredményét a múltból átjutottak nyomán képzelhetjük el magunknak.
A mostani Sárrétek kicsiben tanítják, hogy mimódon képződik egy korhanydús televény 10— 12 lábnyi vastagságra is; másrészt találni ott tisztáso
kat, gömbölyű vagy hosszúkás alakban, melyek fenekére valóságos szik rako
dik. Miként ez jelenleg csak oda szorítkozva, úgy hajdan a Tisza mellékén na
gyobb terjedésben járta le változásainak maiglan is fenmaradt sorozatát, s ott
hol a körülmények a legkedvezőbbek voltak, több, hol kevésbbé, kevesebb szik
képződött, magában, vagy keverve talajnemekkel, s azok tulajdonságát nem ke
véssé módosítván.
A lassú s gátolt vízmozgás, meg a vegyfolyamatot lejárta alkatrészek
minősége a szik tanulmányozásában világosan tűnik ki. Ugyanis annak alkat
részei oly fínomosztatúak, hogy a legdurvább rész is csak poralakú, s már ho
mok-nagyságú szemeket nem találni benne. Ilyet a folyók csak ott raknak le,
hol a mozgás csaknem végkép megszűnvén a legfinomabb iszapnak van nyu
galma lerakódni. A vakszík alkatrészeinek vég) i állapota oda m utat, hogy a
kovasavas alkali-ásványok ez utóbbi anyagtól csaknem végkép megfosztattak,
sőt ezenkívül sem mész sem phosphorsav sincs jelen, hanem túlmennyiségben aluminiumoxydhydrat *) ; van azonkívül szerves test is, de annak csak kis menynyisége képez valóságos, a növénytáplálkozásra alkalmas korhanyt, nagyobb
része finom szénből áll **). Ezenkívül a kiválasztási képessége mind a phosphorsavra, mind a kálira nézve oly csekély, hogy ezt valóban beteg talajnemnek
mondhatni, melyhez az elegyrészek csak akkor jutottak, miután lejárták hoszszadalmas sorát azon ^egyváltozósoknak, melyek folyama alatt a tengéletre
szükségeltetett táprészek kiszabadúlnak.
A Duna mentében szik úgyszólván nincs ; ennek a folyása sokkal sebe
sebb, de medre eredeti mélyedmény nem lévén, oly fínomosztatú s annyira
vegybomlott anyag lerakodására nem voltak a körülmények egyesülve ; ellen* Sav csak kovasav, s ez hydrát állapotban sokkal kevesebb mint a timföld ; ez utóbbinak ré

szét feleresztett sósav közvetlenül kihúzza a talajnemből,
**) A jó talajnemek korhanya nif rogentartalmú, ebben vagy semmi sincs,vagy nyoma van csak an
nak. (Geológiai viszonyok e's talajnemek ismertetése. Kiadja a M. Oazd. Egyesület. 1. Fü
zet: Békés és Csanád megye. 1861).
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kezó'leg a Duna mostani s régi árterein találjuk az alsó Bácska hírneves fekete
talaját, valamint a bánsági (Torontál, Temes) világhírű fekete föld is olyan ha
lomment alsíkon van, mely az alsó-bácskainak folytatása keletre, s a Duna-Tisza ó árterét képezi. Itt nőtte ki magát a televény gyakran több mint 6 láb
vastagságra, melynek ásványporladéka ha felette finom is, de még nem jártaié
a vegyfolyamatot, s a buja tengélet eszközlésére, külünösen physikai tulajdon
ságait tekintve, minden kellékkel fel van ruházva.
8. Az alföld tó lehetett még akkor is, midőn az eke által néha kihányt
vándorkövek kerülhettek oda. Ugyanis itt Pest megyében s a Jászságban a Cser
hát meg a Tisza közti lejten bazaltdarabokat találnak olykor fejnyi darabban,
alig kopott élekkel oly fínomszemű talajnemekben, hogy azon vízről, mely azo
kat lerakta, feltenni sem lehet hogy oda juttatta. Még feltűnőbb a Körös síksá
gán gyeptörés alkalmával talált néhány arasznyi táblát képező' csillámpala,
mely a felület alatt tán egy-két vonalnyira volt. Az egyik úgy mint a másik
esetben a legkinálkozóbb magyarázat az, hogy jégpostán kerültek oda : egyik a
Mátráról, a melytől azon sík, melyen előfordulnak, csakugyan délre esik 8— 10
mértföldnyire ; a másik Erdély völgyeiből, miként csakugyan az onnét iramodó
folyók mellékén jön is elő.
Hasonló példa ismeretes a Tisza-Duna ó-árterén Temesvár és Nagy-Kikinda közt, hol a még homok-durvaságú elegyrészeket sem tartalmazó fekete
talajban gneisz-darabok találtatnak, mint vándorkövek, különböző mélység
ben *). Ezeket is egykor kelet felől hozhatta a jég a hegyekről, hol e kőzet
csakugyan ismeretes.
9. A lecsapolódás korszakából fenmaradt emlékek között tán egy sem
mond annyit, mint a leírt s ík r e n d s z e r e k . Ezek nem csak arra mutatnak
hogy egy-egy időben különböző vízállás uralkodott, hanem arra is, hogy darab
ideig tartván, hol fokonként szállott alá a víz, hol pedig jelentékeny mérvben.
A síkrendszerek terjedelmöknél fogva nem tulajdoníthatók folyamvíz
nek, azok a negyedkori képletekből álló területen volt tó vagy tengervíz uralma
alatt jöttek létre, s világosan magyarázzák, hogy a lecsapolódás első idejében a
medencze szélei lettek először szárazak, a legfelső sík merülvén ki. A kisebb
határok közé vonult tó darabig megmaradt, de valami ok közbejöttével újra je
lentékenyebb fokban vesztett vizet, kimerült a második sík, s a tó még kisebb
lett. Minél nagyobb a magassági különbség az egyik meg a másik terrasz kö
zött, annál több víz folyt le, s annál több emelkedett ki a tófenékből.
Itt a Vaskapun túli síkrendszerekről Sipp falunál csak azt jegyzem meg,
*) Jahrbuch dér geolog. Reichsanstalt. 1852. Hauer. Analyse der Ackererde aus dem Banate.
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liogy azok azon része, mely a Vaskapu felé néz, kivétel nélkül sziklahomlokokból áll, melyek a síkok lazább anyagának megmaradását lehetségessé tették. A
hullámok romboló hatása tehát hajdan is arról az oldalról történt, mint jelen
leg; mi oda mutat, hogy az ömlés iránya már akkor is a mostani volt. III.
T. 9. R.
10.
Végre még a folyamrendszer kifejlődése van hátra. A lösztenger ép
ségének idejében, a folyamrendszer, a mostani hosszához hasonlítva, csak a felső
folyásában volt meg, mert közel érte a tengert s hamar jutott bele, annak szé
létől befelé a finom iszap képezte fenéken darabig csatornát is homorítván ma
gának. Megkezdődvén a lecsapolódás, s ugyanegyütt a tenger szőkébb határok
közé vonulván, a folyók, hogy bele jussanak, hosszab utat voltak kénytelenek
tenni, s így kiképződött azok (mostani) közép s végre az alsó folyása.
Magyarország területe kimerülvén, az egész folyamrendszer létrejött, de
azon nagy különbséggel a mostanitól, hogy mindjárt a kimerülés után a folyók
kevéssé voltak a nem régi tengerfenékbe bevájódva, s időnkénti áradás követ
keztében újra tengert rögtönözhettek. Minél nagyobb lett a szintkülönbség a
folyók felső és alsó végpontjai között, annál mélyebbre vájták be medröket
olyan helyen, hol azt az anyag megengedte; míg végre elérték a bevájódás
mostani fokát, mely pusztán a folyam hatása által alig fog tovább mélyedni, mi
után e részben semmi okunk sincs feltenni, hogy a Fekete-tenger szintje, meg a
vízkörnyékének összes folyói között levő viszony egyensúlyba nem helyeződött
volna ; de igen is történhetnek tetemes változások, a szárazon előfordulható he
lyi emelkedések- vagy sülyedésekben álló vulcáni dislocátiók következtében *).
*) Csupán egyes helyekre vonatkozó változások előadhatják még most is magokat. Például ho'
nunlcra vonatkozólag megemlítendő, hogy az aldunai szoros több rendbeli szirtjei a termé
szetes folyást gátoljuk, s Vásárhelyi jeles mérnökünk kiszámítása szerint, ha a munka óriási
nehézsége daozára kivihető volna, a szirtgátok eltávolítása után, innen a Vaskapun a víz'
szint közel 8—9 öllel szállana leebb, minek visszhatása volna a folyók mentében föl tetemes
távolságra : nagyobb eséssel járó nagyobb sebesség, s ezt mélyebb bevájódás követné.

IV .
A DUNA MEDRE EGY VETODÉSI SÍK MÉLYEDMÉNYÉBEN VAN.

Egy sajátszerű körülmény a Duna medrének jelen alakjában mint ural
kodó tűnik ki, s ez nem az irányt illeti, mert erre nézve semmi különös sem
adja elő magát, nincs az a világtáj, a melynek irányát a Duna hol rövidebb hol
hosszabb távban folyva ne követné; de igen is általános az : hogy már Pest fö
lött csaknem Vácztól kezdve egészen a Fekete-tengerig mindig a jobb par t a
magasabb.
Kivétel csak az aldunai szorosban, valamint ott is van, hol a jobb par
ton oldalpatakok képeztek kisebb-nagyobb ártért, vagy végre ha valami na
gyobb lökés következtében, előidézve mindenkor egy jobb-parti szirtsarkantyá
álfal, ideiglenesen a balnak tart; ilyen kivételes helyeken a partok egyenlők.
Ezen körülmény észlelésére a Duna melléke csak túl a Vaskapun van
hivatva, azon innen csak úgy leszünk reá figyelmesek, ha egyszer amott láttuk.
Ott azt csaknem szakadatlanúl észleljük vagy 120 mértföldre a Duna menté
ben, míg nálunk Pesttől Baziásig, tehát a vagy 86 mértföldnyi Dunavonalon
megszakadásokat ismételve találunk. Nálunk a legfelső képleteken sokkal na
gyobb a domborzati változatosság, mint a pontusi roppant sivatagokon, melyek
nek kis részét ugyan, de minden jellemmel fölruházottat, a havasalföldi síksá
gok képezik; ott aztán minden tekintetben a Duna a főfolyam, míg nálunk az
alföldre vonatkozólag sok részben a Tiszát kell ilyennek tekintenünk.
A Duna medrének vonalát egy stilyedési görbének tekinthetni, a mely
egy vetődési síknak *) az irányában van, melytől jobbra a continens ezen ré*) Verwerfungsebene.
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sze emelkedésben, az ellenkező sülyedésben van oly módon, hogy először nem
mindenütt egyenlő ezen emelkedés és sülyedés, másodszor, hogy aránylag na
gyobb az emelkedés mint a sülyedés.
Bal part.

Duna.

Jobb part.

/
Vetödési sík.

Az, hogy a Duna jobb partjának kivétel nélküli magasságát emelkedés
nek kell tulajdonítani, következtethető részint egyes pontokon tett észleletekből, részint a két part általános összehasonlításából.
a) É s z l e l e t e k e g y e s p o n t o k o n .
Az ezen nemű észleleteket a Fekete-tengertől kezdem elsorolni, s me
gyek egész Pestig, hol a végső de sokat mondó ilyen körülmény ismeretes
előttem.
1) A deltaképletnek egy része a mostani fölött találtatik 20—24 lábbal
a Szentgyörgy-ág jobb partján Bes-Tepe falu fölött a löszdombokhoz támasz
kodva. Midőn tehát az lerakodott, ugyanannyi lábbal leebb volt a Duna jobb
partja. A balparton ugyanazon ponttal szemközt semmi nyoma egy ilyen emel
kedésnek, ott deltaképlet csupán a mostaninak szintjén találtatik.
2) Biztos nyoma van annak, hogy a Duna vize befolyt egy olyan völgybe,
mely a mostani szintje fölött tán 30 lobbal fekszik magasabban; a csernavodai
völgy ez, melyet már leírtam, de itt azért hozom újra föl, hogy alkalmat vegyek
magamnak megemlíteni, hogy az alatt az ellenfekvő balpart folytonosan ala
csony löszsík, mely messziről kezdve lejt szeliden a Dunának. II. Tábla.
ÉVK X. Köt. — VI. D ar.
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3) A jobb part hogy magasabb mint a bal, általában mondottam, de
most helyén találom részletesen elsorolni, hogy annak idomzatára nézve e há
rom eset adja elő magát.
Az el só' alak, midón a partot sziklák képezik, melyek a Dunába sar
kantyúként benyúlnak. Ez csak egyes pontokon találtatik, de ha megvan, feltű
nik már az által is, hogy a Duna attól rendesen elkanyarodik. Ilyenek kizáró
lag a jobb parton fordúlnak eló. Ismertebbek Budán a dolomitból álló Gellért
hegy ; Batánál a Csókahegy ; leebb Batinánál van egy a Duna irányára tete
mesen befolyó szirtfok. Azután még a serpentinból álló Pétervár dombja emlí
tendő, mely a Dunát oly feltűnő kanyargásra kényszeríti. Mindezekkel szemközt
a bal part alacsony ártér, s azon menve el a Dunától csak negyedkori képletek
kel, de az említetteknek folytatásával nem találkozunk. Ilyenek feltunőleg ki
vehetők Tulcsa környékén is. H. Tábla.
A m á s o d i k s leggyakrabbi idoma a magas Dunapartnak a meredek
falak, néha sziklaréteggel alúl (leginkább durva mészszel) s fölül löszszel, vagy
csupán ez utóbbiból. E meredek partok, a hol nincs sziklaalmányok, rendesen
szakadnak, de úgy, hogy függélyes irányukat fokonként kiegészítik. Lösz-képezte meredek part túl a Vaskapun van a Duna balján is, de lösz régibb képle
teket borítva, szintén csak a jobb part sajátja. Erre is tanulságos leihely Tulcsa
környéke. V. Tábla.
A h a r m a d i k , mely különösen tartozik ide, egészen vagy legnagyobb
részt löszből áll, de korántsem meredek, hanem lejtes. A lejt tart be a föld felé
egész a löszfölsíkig, s abba nem megy fokonként át, hanem a fölsík előbb me
redek falat képez, s mint kerethez símúl ehhez, a többé-kevésbé széles ferde sík,
fokonként a Dunáig szállván alá. E ferde sík fölületén emelkedések s mélyedé
sek vannak, a melyeknek magyarázatát adandóknak, oda kell nyilatkoznunk, hogy
azt víz idézte elő, mely a löszbe magát egyenetlenül vágván be, annak némely ré
szeit lioszszas dombgerincz alakjában meghagyta. Ha az irányaira figyelünk
ezen háztető alakú s egvmással párhuzamosan menő földemelvényeknek, azokat
e r e d ő gyanánt tekinthetjük oly két oldalerőre nézve, melyek egyike és sokkal
nagyobbika a Duna árja, másika s kisebbiké egy oly patakocska, mely a löszfölsíkon keresztül a Dunába ömlött.
Ezen idoma a partképződésnek Rahova és Viddin közt igen tanulságo
san észlelhető, s olyan körülményeket, melyek közt a lösz anyagán e plastikai
műtét lehetséges, csak úgy képzelhetünk,hafelteszsziik, hogy a part ezen részei
a Duna fenekét képezték annyira, hogy abból a ferde sík felső végén karima*
ként álló meredek löszfal állott csak olyféle partként ki, a minőt a balparton
szakadatlanúl ma is szemlélünk.
4) A Vaskapu alatti vidéken több helyen említettem a terrasz-sorokat.
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Ezeknek soha sem felel meg a balparton tökéletesen ugyanannyi, ott minden
kor kevesebb van. így Sippnél tisztán megkülönböztethetni négyet; szemben
TurnuSeverionél csak kettőt, a melyek felsője koránsem emelkedik a jobbparti
negyediknek magasságáig. I I I Tábla.
5)
Az aldunai szorosban a viszonyok kissé általánosb tárgyalást érde
melnek. Ezen szoros két különböző alföldet hoz össze, a magyarországit s a pontusit, s míg némely részei olyanok, hogy azokat a hegyek mostani relief-alaku
lásakor képződött szoros völgynek tekinthetjük, másokon kétségtelen nyomai
vannak, hogy a hegyek nincsenek meg egészen, hanem kiinutatliatólag hiány
zanak részeik, a melyektől vagy mindjárt a relief első megalakulásakor váltak
el az által, hogy ezek nem emelkedtek fel, hanem lenmaradtak, vagy a mi va
lószínűbb, hogy a relief megalakulása után az aldunai szoros irányában sülyedés támadt, s a bérezek hiányzó részei messze lejutottak a fölemeltektől.
A szoros azon részein, melyek már a hegység általános alakulata idejé
ben jöttek létre, a Duna felé néző oldalak domborúk, s minden hegy, a melyből
egy ilyen részt látunk, magában álló egésznek tekinthető; ellenben a hol mere
dek sziklafal van az egyik, vagy szemben azzal a másik parton is, méltán felte
hetjük, hogy az egykori folytonosság utólagosan megszakíttatott. A hol a kép
letek rétegesek, e viszony annál feltűnőbb, s néhol jellemző annyiban, hogy a
hasonló rétegek mind a két parton kivehetők. Ilyen példa a Kazánban adja elő
magát a dubovai völgytől le és föl; ellenben vannak esetek, a hol csak az egyik
parton van meg a rétegfal, s rendesen a jobb part az a hol megvan, s a bal a
hol hiányzik. Egyik példa erre a szerb oldalról merészen a Dunába nyomuló
Greben; ennek szaruköves mészrétegei egy a folyó hullámaival tartósan daczolható sarkantyút képez *), melynek folytatását hiában keressük a balparton, ott
más képlet lép föl; a folytatást azon a területen, de lenn kell keresnünk, a me
lyet most a Duna foglal el.
Legjellemzőbb az aldunai szoros legkiemeltebb hegye, a szerb oldalon
uralkodó magasságra tornyosuló Strbac. Ez a Kazán közepén folytatólag képezi
a jobbparti mészfalat ; a balparton darabig ugyanazon krétamész képez oly anynyira hasonló falat, hogy itt-ott még az összeillő rétegeket is kivehetni ; azon
ban megszakad e fal a dubovai völgynél, s itt tisztán látni, hogy e mészképlet
csak a partszélen vékony falként áll, tömegének folytatása áttartozván a jobb
parti hegységbe, míg a balon mögötte mindjárt gneisz van. Magában a dubo
vai völgyben azon mészképletből még e gyenge fal sincs meg ; az hogy miként

*) Ezen szirt a Dunát,mely fölötte (Tachtáliánál) 600°, összeszorítja 225 ölre, sőt alacsony vízállás
nál 110-re, ekkor még egyéb szirtek is, mint folytatások, merülvén ki a Dunából. A Greben
alatt rögtön szélesedik több mint 700 ölre.
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távolodott el, következtethetni, ha tekintetbe veszszük, hogy a Strbac meredek
falat képez, s a dubovai völgybe nyúló oldalai a Kazán balparti mészfalának
szintén meredek falat, erőszakosan megszakadt rétegekkel. A tömeg folytatása
lenn a Duna fenekén keresendő, hova az siilyedés által jutott. Itt tehát későbbi
sülyedés által támadt mind az egész Kazán szűk nyílása, mind pedig a Kazán
csatornájának közlekedése Dubova diluviál-területével. IV . Tábla.
Végre magánál a Vaskapunál is látunk, a jobb parton úgymint a balon,
a csillámpalában az ő hatalmas quarczereivel együtt, erőszakos zavarást a réte
gek folytonosságában ; de itt alkalmunk is van meggyőződni, hogy az, a mi a két
parti hasonképlet között hiányzik, s a kiegészítéshez megkivántatnék, a Duna fe
nekén van; mert alacsony vízálláskor a folyamból kiálló sziklák az egyik part
tól a másikig mind ugyanazon képletnek bizonyúlnak be, melyet a két oldalon
találunk. Itt tehát egyéb magyarázat nem is kinálkozik, mint az, hogy a mere
dek sziklapartok valaha egymással folytonos összeköttetésben voltak, de a közöttök levő nyilás nagyságának megfelelő tömeg lestilyedt annyira, hogy most
csak kisebb vízállás alkalmával látjuk a sziklatáblákat és csúcsokat. Szintén
ezen alkalommal képződtek azon tetemes mélységek is, melyek a Vaskapu víz
alatti szirtjei között váratlan rögtönséggel mutatkoznak, s a melyek között né
melyek az 1832-ki igen kis vízálláskor több mint 250 láb mélynek találtattak.
E mély helyekről könnyen feltehetni, hogy a vetődési sík legközelebbi környé
kében vannak.
E sülyedés itt az aldunai szoroson hogy micsoda korszakban történt,
egész biztossággal azért nehéz megmondani, mert az abban részt vett képletek
másodkoriaknál nem fiatalabbak. Csak egynél gyanítom, t. i. a Vaskapu balol
dalán a végképletnél, melyet conglomerátnemű homokkő képez, hogy harmad
kori, s minthogy ez is részt vett mind a hegység reliefalaklatában, mind a sü
lyedés által előidézett megszakadásban, ennélfogva nem régibb mint harmadkori ; ellenben bizonyosan régibb mint a negyedkori, mert a hasadás létrejötte
után rakódott a dubovai völgybe azon magas diluviál-képlet, melyet ott, mint
hogy a Duna árja ellen mindenkor hathatósan óva volt, oly erősen kifejlődve s
oly épen megmaradva találunk.
6)
Tekintsük végpont gyanánt Buda-Pestet, hol a Duna-meder viszonyait
bő alkalmam volt tanulmányozni.
A budai oldala a folyónak képezi a vetődési síkon fölemelkedett, Pest
területe egészen a csömöri s kőbányai dombokig a lesülyedett területet.
Vizsgáljuk Budán a partképletet a Császár-fürdőtől egész Promontórig.
A C s á s z á r - f ü r d ö n é i a József-hegy egy meredek sziklafalát látjuk,
alúl nummulitmész, felííl eocenmárga rétegekből állva, melyek azt a Duna felé
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rögtön megszakadva képezik. Magasan e rétegek tetején azon tömött agyag van,
mely a neogenképletek legalsóját képezi ; míg a sziklafal aljánál a Duna ala
csony partján ugyanezen agyag a fölületet, s tovább keletre a Duna fenekét
képezve, átmegy a pesti oldalra, hol alluviál-homok borítja.
Vizsgáljuk a budai v á r h e g y e t . Duuai oldalán a legfelső réteg neogen-mésztuff, vastagsága nehány ölnyi. Alatta ugyanazon neogen-agyag húzó
dik, a melyről előbb tettem említést, s ezt alul eocen-márga követi. A Várhegy
erős hajlású lejtjén ezen agyag képezi a felületet, tart le a Dunáig, s ebbe be
merülvén átmegy Pest síkjára, hol a város területe alatt 30— 45 lábnyi mély
ségben találhatni. A hegyoldalon a mésztuíf-réteg megszakadt részei ide s tova
szóródva, az agyagon nagy darabokban találtatnak ; úgy hogy semmi kétség,
hogy itt erőszakos megszakadás történt az által, hogy egy része egészben föl
emelkedett, a Duna felé néző rész pedig lesülyedt, s a kettő között egyes réteg
rongyok az oldalon heverve maradtak.
Vizsgáljuk a G e l l é r t h e g y e t - A Gellérthegy keleti oldala meredek
dolomit-íalból áll, s e fölött a déli lejten szintén a tömött neogen-agyag találta
i k ; ellenben ha a Duna alacsony partját vizsgáljuk a dolomit-fal alján, ott a
neogen-agyag képezi a fölületet, s .tart be a Dunába, hol ismét dolomit van a
fenéken, de szerencsére nem annyira fölemelkedve, hogy a hajókázást gátolná.
P r o m o n t ó m á i a durvamész nyugotrói a Duna felé fölsíkot képezve
jön a partig; m egszakadj falának síkján lecsúszván alámerűl a Dunába, mely
nek fenekén végig húzódva a balparton Pesten alul újra fölüti magát; de kelet
nek tartva ismét a föld alá jut, s csak Kőbányánál merül fel ; innét éjszaknak
fordulván, újra alámegy hullámosán, végre Csömörnél tetemes magasságra emel
kedendő.
Ezen az egész vonalán a Duna jobb partjának meredek a sziklafal, ki
véve akkor, midőn elegendő mennyiségű neogen-agyag volt jelen némi kis lej
tősséget állítani elő, minőt a Várhegynél tapasztalunk. Ennek a meredek part
nak irányában megy azon vetődési sík, melyen az emelkedés a jobb, a stilyedés
a balparti vidékrészre nézve történik. Ezen vonal irányában a budai sziklahegy
ségnek merev anyaga valóságos nyílást képez, a melyhez részben hozzáférhetni,
részben gyaníthatjuk hévvizeink útmutatásánál fogva, melyek mind abból tó
dulnak ki ; csak a hol vastag a neogen-agyag rétege, ott e repedés felső része be
van tapadva, s a hévvíz kibuggyanása meggátolva. Ezt tapasztalni a Várhegy
alatt, hol hévvíz nem tör elő, míg északra attól a Józsefhegy alól, hol az 1 — 1 V2
lábnyi repedés 16 —17 ölre követhető, s délre a Gellérthegy alól, hol szintén
észrevehető a nyílás, bőven buggyannak ki.
Az árvízi lerakatok fölületi eloszlását tekintve, a Duna múltjára nézve
azt mondhatni, hogy az kijővén Vácznál a szorosból szétterült, s keletre ment,
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Dunakeszin innen tartván a fóti, mogyoródi, csömöri s kőbányai domboknak,
visszakanyarodott nyugotnak s Gubacs fölött a mostani medrébe nyomult.
Ezen a téren van Pest és Csömör között egy elhagyott, de oly nagy fo
lyammeder, melyről mindenki azt tartja, hogy egykor a Dunáé volt; noha az
írott történetben említés nem tétetik ; volt azonban közelebb a mostani meder
hez egy ága a Dunának, melyről irataink is emlékeznek, s egy topographiai
térképen 1649-ből még fölrajzolva találtatik, ez a fó Dunából nem messze Pest
fölött szakadt ki, s körülfogván a várost, Soroksáron innen újra bele folyt.
Ellenben a jobb partou O-Budán egy olyan helyen, hol a Dunától a hegy
ség belebb esik, s a folyam partját árvízi sík képezi, melyen Aquincum római
város állott, példánk van arra, hogy azon ága a Dunának, mely a mostani part
s a hajógyári sziget közt van, újabban képződött. Az egy vastag római fal fö
lött foly, mely Ó-Buda földjéről a szigetre volt vezetve. A fal szélessége 7 s he
lyenként 12 bécsi láb. Régi térképeken ezen ág nincs felrajzolva.
A Duna tehát a keleti két medrét hosszabb időközben, de oly sorban
hagyta el, hogy előbb a távolabból húzódott ki, azután a közelebbiből, s végre
jött a mostani medrébe, hol veszteg állott, a hol a sziklafaj minősége olyan, hogy
azt rombolni nem képes ; de halad belebb a jobb partba ott, hol a hegység tőle
el lévén kanyarodva, árvízi sík képezi a partot.
Sem a Józsefhegy ezen képletei, sem a Várhegy eocen-márgája, miocénagyagja és szilárd mésztuífja, sem a Gellérthegy tömött dolomitja, szarukőbrecciája, s egyéb kőzetei nem olyanok, hogy az azokból hiányzó részt a Duna vize
lett volna képes eltávolítani ; mostani medrének Buda s Pest közti részét az ha
tározottan nem csinálhatta, ez k é s z ü l t a folyamnak lényeges közremunkálása
nélkül, s azon helyekről, melyeken a mostani medrétől keletre részint rakodmányait, részint egykori medreit szárazon látjuk, csak akkor tért ide, midőn ez itt
mélyebbre sülyedett, s így vize itt alacsonyabb szintre juthatott, mint volt tar
tózkodásának előbbi helyein.
Ezen síilyedésre nézve az a nevezetes, hogy magáról a korról is részle
tesebben szólhatni annálfogva, mert az újabb képletek hosszú sora vett abban
részt. Az eocen-rétegeken kivül a neogenekbol a durvamész a legfiatalabb, mely
a sülyedésben az öregebbekkel egyaránt részesült, míg az ez által támadt mé
lyedéseket s hasadékokat a congeria-képlet, s ezt ismét a negyedkori rétegek fe
dik. A sülyedési vonal tehát határozottan a durvamész lerakodása után jött létre;
a congeria-képletről nem mondhatom határozottan : hogy alatta-e vagy utána ? míg
a diluviál-rétegeknél ismét határozottan mondhatni öregebbnek. Valószínű tör
ténete ezen sülyedési vonalnak az, hogy a trachyt-időszakban nagyából megál
lapodott reliefen változások történtek a bazalttódulás korában, s ezek egyike a
Duna medre által elfoglalt síilyedmény is. Egyszer létrejővén, e vetődési síkon a
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negyedkori s mostani korszakban hosszú időközökben ismétlődve külölte magát
mozgás.
b) A k é t p a r t á l t a l á n o s ö s s z e h a s o n l í t á s a .
Az egyesült fejedelemségekben a Duna felé egy mindinkább alacsonyuló
löszfölsík terűlel, úgy hogy az ezek képezte partja a Dunának, a Fekete-tenger
szintje fölött csak 50— 60'; míg a jobb parton, Bolgárország területén szintén
löszpartokat látunk túlnyomólag, de oly magasságban, hogy a két parti síkot
egymás folytatásának nem tekinthetjük; a magasság Silistriánál, Rustsuk, Sistov és Nikápolynál a 100 lábat mindenütt meghaladja; s belebb a Balkán felé
az emelkedés rögtön szaporább. Oláhországban a Dunától éjszakra a fölsík szin
tén emelkedik, de sokkal hosszabb vonalban : Bukurest magassága már 2370
Ploe§teé 435; Tergovisté 806' (Boué).
A különbség a bal és jobb parti sík között olyan, hogy az a lerakodás
idejekor nem létezhetett, annál kevésbbé, hogy a jobb parton ezen magasságok
ban természetes halmokat látni, a melyek inkább mélyedésre útalnak a képző
dési időben, s a melyek tehát szintén kívánják, hogy a magyarázathoz a jobb
parti continens rész utólagos fölemelkedését vegyük.
Honunkban Pesttől Baziásig azt látjuk, hogy volt idő, midőn a Duna
csak úgy mosta a lösz magas partjait a bal oldalon, mint jelenleg a jobbon ; ez
sok helyen tisztán kiképződve találtatik Pest és Bács megyékben. Pestben kü
lönösen a Kalocsától keletre eső Orieg mocsár keleti partjától kezdve Császártöltés, Nádudvar, Sükösd, Csanád vonalán Bajáig; innét Sztanisicsnak tartva s
általában a telecskai járás fölsíkjáról lenézve déli irányban stb. Ez tehát oda
mutat, hogy a helyett hogy a balparti löszt tovább mosva keleti irányban végre
beszakadt volna a Tiszába (úgy, mint a lecsapolódás első korszakában volt),
onnét eltávolodott. Azon egykori magas dunapart a mondottam helyeken legna
gyobbrészt már begyepesedett, s attól a Duna jelen ágyáig ennek ártere nyúlik
el néhol mértföldekre, a melyeken még legnagyobb áradása alkalmával sem
éri már el az egykori partokat, úgy hogy árterét itt mostani s régi ártérre kell
már fölosztani. Tehát határozottan van a Duna medrének fejlődési történetében
kifejezve, hogy azt ő képezte ugyan annyiból, hogy a hiányzó löszanyagot el
távolította, de volt egy más tényező, mely a Dunát a helyett, hogy honunk
legnagyobb mélyedménye a tiszai alföld felé hasson, ellenkező irányban viszszaterelte s juttatta végre a mostani medrébe, melyben több helyen az ez iránybáni haladás ne-továbbját elérte, míg némely helyeken még megvan a lehetőség
nyugotra belebb nyomúlni.
Általában tehát a Dunának mind a jobb mind a bal partján vannak
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nyomok, hogy vize egykor azokon folyt ; de a terület, melyen ilyen nyomok
mutatkoznak, mindenkor tetemesebb a bal mint a jobb parton. Az ilyen terüle
tek a jobb parton megszűntek dunameder lenni, mert continentális emelkedés
folytán magok hagyták oda a vizet; a balparton pedig, mert a sülyedési vo
nalon alantabb helyre jutván, azokat kénytelen volt a Duna vize maga oda
hagyni.
A Duna mellék-folyóinál a partok váltakozva egyenlők : hol a jobb ma
gas, s ekkor a bal az alacsony, hol ellenkezőleg, — így vana Tisza közép s alsó
folyásában ; hol pedig egyenlő magasak mint a Pruth- a Szereth s egyéb ha
vasalföldi folyók- s patakoknál, úgy hogy ez e vízkörnyékben csak a Duna
sajátja *).
*) Más nagy folyóknál is van példa reá, hogy az egyik part magasabb mint a másik, s legkifejezettebb ez a Wolgánál, melynél szintén a jobb part a magasabb ; s ez így van egyéb folyóknál
is keleti Oroszországban.

V.
AZ EMBER TÖRTÉNETÉNEK VISZONYA A NEGYEDKORI IDŐSZAKHOZ.

Az újabb képletek viszonyainak minden oldalról felderítése megkívánja,
hogy figyelemmel legyünk azon nyomokra is, melyek fajunkat illetőleg kipuhatolhatók.
E részben a földtan epochális haladást tett az utolsó években. Az előtt
nem volt szó emberről s készítményeinek nyomáról, csak az árvízi rakodmányokban; néhány éve azonban sokan észlelik, kogya negyedkori nagy emlősök
csontjai között embercsontok gyéren, de olyan kovadarabok gyakran találtatnak,
melyeket mindenki mesterségesen idomítottaknak tekint, s azokat egy a múltba
igen messze nyúló kor emlékeinek tartja.
E fölfedezés meglepőleg h ¡tott a geologokra, kik az addig ismert tények
parancsoló hangján indúlva, az embernek, a biológiai sorozat koronájának, létét
régibb mint az árvízi korszakban tagadni voltak kénytelenek, s a dolog to vább
fejlődését várva várták.
Évről évre szaporodtak a lelhelyek, s ezek bizodalmát érdemlő geologok
által is méltányoltatván, az eredmény az lett: hogy Boucher de Perthes, ki már
közel 15 évvel ezelőtt tette első jelentését, de hívőkre nem talált, most hason
nyomon induló búvárokat számíthat maga körül.
Lássuk az újabb közlések fontosabbjait.
Francziaországban Amiens körűi (Abbeville, St. Acheuil) S c h a f f h a u s e n szerint kavicsban, homok és agyagban, melyek a krétát fedik, kés, nyilvas,
parittyakő, ember által tört kavicsok, mammuth, rhinoceros, medve, hyena stb.
csontokkal együtt fordúlnak elő. Ugyanezen búvár Mastricht-nál 1 ő s z b e n em*
bercsontokat talált, melyek két egyénhez tartoztak *).
*) Neues Jahrbuch fur Minéralogie stb. von Leonhard und Bronn. 1860.
KVK. X. Köt. —VI. Dar.
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N o u l e t Toulouse mellett (Clermont) a lösz alatti rétegben kovaanyagú
köveket talált ék-idommal s részben simítva, s velők együtt Felis spelaea, Ele
phas primigenius, Rhinoceros tichorhinus stb. csontokat.
P r e s t w i c h meggyőződvén e tényekről a helyszínén, Angliában is tett
ásatásokat, nevezetesen Suffolkban (Horne), hol kőszerszámokat ásás alkalmá
val már 1797-ben kaptak. Újra ásatott, § talált. Ezen a lelhelyen kivül sikerre
ásatott Brixhamban (Devonshire) is, hol idomított tűzkövet talált rhinocerosc sonttal egy barlangban.
James W y a t t Bedfordban talált kova-szerszámokat, s a lelhelyre Lyell,
Prestwich és Evans is kimentek, a dolog valóságáról meggyőződendők. E talál
mány körülményes leírása megjelent a „Geologist'‘-ban, s a mellékelt jó rajzból
tisztán kivehetni, hogy azok a réteg eredeti képződése alkalmával kerültek oda.
Hasonlóképen talállak a B e 1v o i r völgyben egy kavics-gödör ásása alkalmá
val emberi koponyát, ökör-, ló- és elefántcsontokkal együtt *). Az említetteken
kivül Angliában még Grays, Ilford, Maidstone és Stanway lelhelyek ismere
tesek.
C o 11 o m b **) áttekintetesen adja az eddigi észleleteket Francziaországra
s a Rajnavölgyre nézve, s kitetszik: hogy mind ezen helyeken televény meglősz
képezi a felső rétegeket, s azok alatt következik egy homok- vagy kavicsréteg,
melyben az emberi ős ipar durva készítményei diluviál-állatmaradványokkal
együtt találtatnak a Szajna és Somme departement-ban, míg a Rajnavölgyben
ugyanazon körülmények között hiányzanak.
Francziaországon és Anglián kivül találni olyakat Dániában, Siciliában,
Lithvániában, Lengyelországban, Canadában, az Egyesült-Államokban és Afri
kában a franczia birtokokon ***).
K r e j c i említi, hogy Csehországban Beraun jobb partján, szemközt
Karlsteinnal Wlenec mellett, egy szabad kézből készült agyagedényt találtak a ne
gyedkori képlethez tartozó homokban, egy gödörásás alkalmával, több mint 15 láb
mélységben (Lotos 1859. Uiber die Diluvialbildungen dér Umgebung von Prag
und Beraun). Vájjon eredeti fekvet-e ez, vagy pedig másodkori, nincs egész hatá
rozottsággal kimondva : de annyi bizonyos, hogy a negyedkori képletek, főleg szűk
völgyekben, szurdokokban, képesek bizonyos körülmények között anyagot szolgál
tatni mostkori lerakatokra nézve is. Ilyen példát hoz fel P o u r i a u (Études des
sols de la Bresse. 1858) „Mais il arrive que le lehm par sa consistance moyenne,
*) T h e g e o 1 o g i s t , an illustrated popular monthly magazine of Geology. Edited by S. J.
Mackzie. 1361. Vol. IV.
**) Neues Jalubuch für Minéralogie , Géologie u. Petrefactenkunde von Leonkardt und Bronn
1861.
***) A „geologist“ folyóiratbau : „The évidences of the geological age and human manufacture of
the fossil flint-iuiplements by Mackzie.* 1861. Vol. IV.
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sa position sur des pentes se déplace sans cesse , et se porte dans les vallées. Le
fait suivant en est une preuve : à Genay on trouva au milieu de la masse des fours
á cuire le p ain, d i v e r s e s m o n n a i e s r o m a i n e s , et des défenses de
sanglier/*

Másrészt az Archaeologia tanítja, hogy az e u r ó p a i ember-történelem,
a hagyományok és följegyzések kezdetét megelőzőleg, felosztható k Ő-, br onz- ,
és v a s k o r r a . Az éjszakon e tanulmányokra a Kjökken-mödding *), a tőzeg
képletek **), és a sírhalmok ; Sveiczban a czölöp - építmények (Pfahlbauten),
Frankhonban és Angliában a mostkori földrétegekben találtató kova-szerszá
mok szolgáltattak alkalmat, de anyag az ilyen tanulmányozásra van egészen le
Siciliáig (Morlot ***).
A k ő - k o r b a n az ember még semmit sem készített fémből; a metsző
szerszámát, fegyvereit, ékszereit kőből, állatcsontból és szarvból idomította. Eze
ket lelni bizonyos olyan sírhalmokban, melyek csak a tenger vagy nagy folyók
közelében találtatnak, de belebb vidékben sóim.
A b r o n z - vagy réz-korban már ismeretes volt azon fémek használata,
melyek vagy termés állapotban fordáinak elő, mint az aran y , réz ; vagy egy
szerűbb kohászati eljárás segítségével nyerhetők, mint például a bronz (9 réz
1 ón). Ez utóbbi már kereskedelmi forgalmat tesz fel Angliával és a Harz-hegységgel. Ellenben a vas, melynek előállítása tetemes haladást tesz fel a fémtechni
kában, nélkülöztetik. A bronzkori sírhalmok alakjoknál fogva is eltérnek a kő
koriaktól, de még inkább az által, hogy a tenger s folyóktól be nagyobb távban
is találtatnak.
Végre következnek a v a s k o r i sírhalmok, mint legújabbak.
Az angol geologok, kiknél a kova készítmények a vexata quaestio diei,
határozottan mondják : hogy azon köszörűit és simított szerszámokon kivül, me
*) A K j ö k k e n - m ö d d i n g (szóróL-szóra : konyliahulladék) nem egyéb, mint a dán parto
kon talált nagy halmok tengeri csigák- és kagylókból. Eleinte természeteseknek tartót
ták ; de közelebbről vizsgálva tapasztalták, hogy oly fajok vannak együtt, melyek a termé
szetben különböző' körülmények közt élnek, továbbá csupa kinőtt példányok. A lerakodás
ban semmi rétegesség. Ezeken kivül kő-szerszámok, nyers cserép , szén és hamu is vau kö
zöttük. Eb-csontok előfordulnak kihalt állatok csontjaival.
Ezek a sajátságos halmok Dániának csak éjszaki részében vannak, a déliben hi
ányzanak ; de Dánián kivül Genua mellett is ismeretesek a mentonei barlangban , valaminEjszak-Amerikában s még egy- két más helyen. — Magasságuk 3—5' ritkán 10' ; hosszúságúk
1000' s több is ; szélességök 150—200'. Néha födetlenek, máskor födvék tengeri homok s ka
vicsból álló vékony réteggel.
**) A tőzegképletekben fák is találtatnak , s azokból Dániára nézve azt következtetik : hogy
először a f e n y ő , azután a t ö l g y , s végre a b ü k k uralkodott. Emberi kőkészítmények
találtatnak a fenyő-réteg fölött ; a bronzkor a tölgy ideje alatt kezdődött.
***) Geologisch archaeologische Studien in Danemark und dér Schweiz. Neues Jahrb. von
Leonhardt u. Bronn. 1860. 461. — A czölöpépítményekről terjedelmes ismertetést közöltem
a Budapesti Szemlében 1862.
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lyekre a mivelés alá vett talajban, vagy nem nagy mélységben a fölület alatt
bukkannak, s melyeket a .,kő' korszakbaa tartozóknak állítanak, találnak sok
kal nagyobb mélységben, negyedkori képletekben, durvább müvüeket, melye
ket egészen más, ősebb, de csak egy emberfajnak tulajdonítnak, mert e készít
mények mind liasonlítnak egymáshoz , legyenek kicsik vagy nagyok, Kerülje
nek Európából, Amerikából vagy Afrikából. Ezen emberfaj kimúlt sokkal előbb,
mint Anglia a Keltek által elfoglaltatott (Evans és Prestwich) *).
Ezekből látnivaló, hogy míg eddig az embernek csak archaeologiai
nyomairól szólottunk, ezután g e o l ó g i a i nyomairól is kell emlékeznünk. Enynyi tény s ily észleletek parancsára kénytelen, a kellőleg conservativ geológia
is az ember föllépését egy földtani, de a mostanival közvetlenül összefüggő' kor
ral elő'bbre tolni, s az életfejló'dési lánczolatba egy karikával többet illeszteni.
Az új tan így hangzik : v a n n a k h e l y e k , m e l y e k e n az e m b e r
együt t , l é t e z e t t a n e g y e d k o r i ő's e ml ő ' s o k k é i .
Magyarország hasonló lelhelyei részben alaposan vannak márkiaknázva,
de azon ös emlő'sök között ember emléke sem a lapály rétegeiben, sem a barlan
gokban nem találtatott. Ugyanezt mondhatni a síkságokról Graliczia keleti ré
szén, valamint déli Oroszországban. A geológiai jelenkorra nézve pedig honunk
ban eddig csak bronz- s vaskori sírhalmok találtattak, kőkoriak soha ; s ha elő'
fordúlnak is kőbalták, vésők stb. önállólag az alföld szűz rétegében magokban
vagy tűzkövekkel, minőket gyűjteni magamnak is volt alkalmam oly helyeken,
hol a gyepet először szántották, azok tökéletesen hasonlítanak mind alakra,
mind anyagra, mind a készítés minőségére azokhoz, melyekkel együtt arany
vagy bronztárgyak is kerültek ki akár sírhalmokból, akár ezeken kivül bizo
nyos, ember-lakta helyekből. E tárgyak, ha az alföldön találtatnak, a legfelső
rétegnek vagy tetején, vagy csak pár hüvelyknyire benne fordúlnak elő, kivéve
azon egy esetet, ha a víz mentében vagy ásott sírgödörben találtatnának; de
azon rétegben, mely a lösz alatt terűi el, soha.
Anyagra nézve a Mátrától s a Bükkhegységtől délre talált e maradvá
nyok mind olyan sziklafajból készítvék, melyeket a két hegységben föllelhetni:
a kézi őrlő kövek egy-egy liknesos bazalt-bomba ketté törve, a nagyobb balták
tömött bazalt, a kisebbek valamint a vésők kovapala, a Bükkhegységből ; a tűz
kövek, opálok, calcedonok s édesvízquarczok a Mátra rhyolitcsoportjából.
Ez tehát arra mutat, hogy nem máshonnan odavitt, hanem az ott megte
lepedett ember által készített tárgyak ezek; hogy tehát a lösztenger ezen öble
száraz s lakható volt, már a b r o n z k o r s z a k tartása alatt. Azonban geológiai
*) The Geologist. 1861
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nyomai is vannak az ember itt voltának: de ezeket nagyobb magasságokban ta
láljuk, s ezek azon cserepek s házi állatok maradványai, melyeket a lösz tete
jén levó' <5 alluviál-lerakatokban Ercsinél, Zimonynál, Gombán, Kis-Terennén
stb. találunk. E helyek mind olyanok, hogy azok a magas hegységtől, mely a
lösztenger szigetpartjait képezhette, nincsenek távol ; s ugyanazon vízár, mely
azon hegységekről lehordta a kődarabokat alig kopott élekkel, magával ragad
hatta a házi állatok elhányt csontjait, urnacserepeket stb. — Ennélfogva tehát
a lecsapolódás azon korszakában, melyben az egykori lösz-tenger fenekén egyes
kis tavak vagy lassú s sekély pafakok képződtek, a hátasabb helyeken, mint a
hegység végnyúlványain, lakott ember, még pedig a legősibb állapotból már
némileg kivetkezve, minthogy a cserépedény-készítéshez értett.
Déli Oroszország sírhalmai is csak újabbkoriak, úgy hogy azon tény,
hogy a löszrétegben, s mégkevésbbé a negyedkori alsó képletben, emberi művek
nyoma nem találtatik, megegyezik azon állítással, hogy ezt víz borította, s így
lakható nem is volt.
A későbbi időben rakódott le a csernavodai alluviál-hegyfok, melyben
már tégla s fém van sokkal újabb időből azon az oldalon, melyet későbben
képzettnek kell tartanunk, mint a felső réteget az Unióval s urnacseréppel, mi in
hogy az ilyen földnyelveknél nem az a legújabb, a mi legmagasabban fekszik,
hanem a mi a rakodás irányában legjobban előre van nyomúlva.
A többször ismétlődő emelkedés, hogy minő időközökben történt, erre
némi támpontot úgy találunk, ha a jelenből megyünk a múltba s így bizonyos
e l ő s z ö r , hogy Traján ideje, tehát több, mint másfél ezer év óta, a Duna men
tében Pesttől tán a Fekete-tengerig a vízszint s a part közti különbségre nézve
felötlő változás nem történt. Erre főleg e négy észlelet szolgál :
1. Ercsi és Adony között egy római kőút vezet alluviál-síkon, mely a
löszpart meg a Duna között fekszik. Ez tehát, ámbár a Duna árterén van, de
akkor is annyira feküdt a víz fölött, hogy útat lehetett reá építeni.
2. Az aldunai szorosnak azon részében, mely Kazánnak neveztetik, a
jobb parton a Strbac hegység meredek mészfalába Traján császár vésetett lyu
kakat hídgerendák számára, csaknem azon magasságban, a melyben a balpar
ton Széchenyi vágatta a sziklába a szekérutat. Ez először mutatja, hogy a víz
magassága nem változott, de másodszor, hogy a Kazán akkor is két sziklafal
között menő csatornája volt a Dunának, minden földpart nélkül, melyen a víz
mellett járni lehetett volna.
3. A Traján gát azon része, mely a Pruthtól a Szerethig megy, ez utób
binak szelid lejtű partján le van vezetve közel a víz-szélig, mi bizonyítja azt,
hogy a Szercth ágyának mostani alakja itt már ezelőtt 1750 évvel is megvolt.
Végre.
4. A Turim Severin melletti Traján híd jobb és baiparti feje, a melyen
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t. i. az ívek állottak, Deuster iír lejtmérése folytán, egyenlő magasságban van.
Mi biztosan mutatja, kogy e két pont között semmi niveau-különbség sem adta
elő magát III. Tábla.
De m á s o d s z o r Nagy Sándor idejében más kinézése lehetett a dunai
tartományoknak a torkolatok felé ; ugyanis régi írók említik, hogy a Duna két
ága között erdős s hegyes sziget volt, melybe Nagy Sándor behatni nem bírt.
E szigetről most semmi adatunk ; de v an , miként ezt egy a Dunatorkolatokról
megjelent érdekes czikk *) előadja, Izakcsától (a régieknél Noviodunum) mind
járt keletre egy tetemes vágány a dobrudsai begyekbe, melyek Tnlcsánál (Tilicium) a Bes-Tepe magaslatban 800'-ra emelkednek. E vágány, melyen a ho
mokos iit, mint egykori folyamfenék, egész Babadagig megy, lehetett a keresett
folyammeder, mely magas vízállásnál még most is megtelik Babadagig, és a
vízárnak lefolyást enged a Razomotóba, s így ez lehetett a ,,Peuce“ sziget, mely
ben erdőről s hegyekről tétetik említés.“
En a Dobrudsának részét bejártam, különösen Tulcsa körül, éjszakra egy
kevéssé, és délre egész Bes-Tepe faluig a Szentgyörgy ágon vizsgáltam a má
sodkori mészkővonalt, s elmentem e csoport szintén Bes-Tepe nevezetű legemel
tebb hegye alatt a hegyláncz éjszaki oldalán, de itt olyan csatornát nem láttam
hogy Izakcsától megy-e be a túlsó oldalon, tehát Bes-Tepétől délre, azt, kifogyván
az időből, nem vizsgálhattam; azonban nem mulasztottam el magamat legalább
általánosságban tájékozni, s a dolgot épen nem tartom valószínűtlennek, a kö
vetkezőknél fogva : Európában tán a dobrudsai hegység a z , mely nem csak a
geolog, de még a geographok előtt is alig ismeretes; a Balkántól elválasztja a
dobrudsai síkság, mely durvamészből s löszből áll, a Balkán láncztól a dobrudsai
hegység felé eső rétegzettel, úgy hogy egészben véve mind a küstendsei folsíkról, mind Gralacztól a hegység meg a lapály közti viszonyt, nincs valószinütlenség abban, hogy ott a Duna egykori legdélibb ága volt, mely a Szentgyörgyággal együtt a Bes-Tepe csoportot szigetként körülfogta.
Ez egy második csernavodai völgy volna; geológiai földerítése azonban
azon fontos különbséggel járna, hogy míg amannál csak azt tudjuk bizonyosan,
hogy fölemelkedett ez ember ottlakta óta, az izakcsa-babadagi elhagyott dunameder pedig határozottan jelentené, hogy ezen emelkedés még nem történt meg
vagy 2200 évvel ezelőtt, de igen is meg n:ár ezelőtt vagy 1750 évvel.
Ezen legutolsó emelkedés sincs tehát az ember történetében feljegyezve,
pedig az anyira új a földtanban, hogy ennek a nyelvén a jelenkorba vagyunk
kénytelenek helyezni, s így a föld történetére nézve ezen fejlődési episod számíthatlanúl fiatalabb, mint a mennyire ős az emberében!
*) «Die Donaumündungen" Illustrirte Zeitung. Leipzig.
(1820.) czímü munkája nyomán.
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Egészben véve az ember történetének viszonyát a negyedkori időszak
hoz, a Fekete-tenger vízkörnyékének éjszaki s nyugoti részére nézve, az eddigi
észleletek nyomán azt mondhatni: hogy itt a diluviál-ember nem tanyázott,nem
tanyázott a kőkori sem ; ellenben a bronzkorban már ide hatolt, s tanúja volt a
lecsapolódásnak. Attól az időtől kezdve folytonosan lakott itt ember, s a nagy
szerű eseménynek emlékét nemzedékről nemzedékre szállította át, mely még most
sem halt ki egészen, mert méltán ilyen geológiai hagyománynak tekinthetjük
Magyarország lakói között apáról fiúra jutó azon nézetet : hogy e r ó n á k a t
v a l a h a az É des-tenger b o r í t o t t a , m e l y n e k v i z e k é s ő b b e n a
V a s k a p u n á l lefolyt.

R A J Z Ó K

M

A G Y A R Á Z A T A .

I. TÁBLA.
1. Rajz. Lösz és árvízi képletek Zimonynál a temetőben.
Zimonynál a löszfölsíkon van a temető, két terrasz területén, s ezek közt a magasabb
nak oldala itt-ott csupaszon áll, s alkalmat szolgáltatott két ponton az észlelésre, melyek egyike
a rajzban 1), másika 2)-vel van jegyezve, sőt így van a szövegben is leírva.
a= A rvízi rakodmány az első 1) helyen, mely kétséget hagy a fölött : hogy természe
tes-e vagy hordalék? Vastagsága rendesen 1', de kivételesen egy gödörféle mélyedésben 6'.
b = A 2) helyen a fiatalabb árvízi lerakat világos sárga agyagtalaj, melynek csak tete
jén vagy 1 lábnyira van mostkori tégla meg cserép.
c=Szintén a 2) helyen a b rétegtől tisztán elvált s öregebb árvízi rakodmány, szürke
szívós agyagtalaj. Ebből kerültek ki az Uniók s régi cserepek, meg az idomított tűzkő.
¿^V alóságos lösz, hullámos felülettel, melynek egyenetlenségeit az alluviál-rakodmány tölti ki.
e=Begyepesedett részei a lejtnek.
Leírva vagy említve a munkában a 16. 55. lapon.

2. Rajz. Lösz fölött újabb homok Hilden.
Hild puszta, Pest megye délnyugoti végén. Része a Duna jelen árterén van, mig más
részét a negyedkori fölsík képezi, s ezek erősen szaggatott hullámos fölületén vannak a hildi
dombok. A fölsík itt meredek part gyanánt veszi ki magát, s különösen a Császártöltés és délre
Nádudvar helységek közé esik az észlelt terület. Ezen meredek partot egykor Duna mosta,
mely attól jelenleg vagy 2 Va mértfőlere esik nyűgöt felé.
A negyedkori képleteket itt lösz képezi tetemes vastagságban, s csigákat bőven tar
talmaz. Anyagára nézve tán kissé homokosabb mint a normállösz. Pinczék vannak benne
vájva, s így látnivaló, hogy összeállási ereje tetemes.
Észleltem azonban vagy három helyen, hogy a löszt újabb képletek fedik, melyek
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anyagra nézve durvábbak, és a lerakodásra nézve szükebb helyre szorított működés eredmé
nyének látszanak. Egy ilyen helyet ábrázol a 2-ik rajz, hol :
c — A löszréteg, mely az egyes dombok alján és folytatólag a meredek partfalon le
egész az árvízi sikig látható. Ebben vannak a csigák és a pinczék. Látható vastagsága az ész
leltem dombon 6'.
b = Homok, kevés agyaggal. Csupa vékony rétegszálak, s azok között iszaprétegek
sem hiányzanak. A rétegecskék mind szintesek. Csigák nincsenek benne.
a = Fekete homok, mely az alsónak korhanynyal keveredése által jött létre.
Megjegyzendő, hogy a hildi dombok részét képezik azon területnek, melynek leirása
az 55, 56. és 57. lapon fordúl elő.
Ezen 2-ik rajz tárgya le van írva a 18. 55. lapon.

3. Rajz. Löszfal Gombán, Rest megyében.
Gomba a nógrád-pestmegyei Cserhát loszfölsíkjának délkeleti részén fekszik a pest
szolnoki vasút monori állomásától EK tán egy mértföldre, s a mint Monorról menve a fölsík
ról leereszkedik az ember a kimosási völgyben mélyen fekvő faluba, két domb között vájódott
szurdokon le vezet az út, melynek bal oldalát a „ Dióshegy “, a jobbat a „Czipóhegy“ képezi
Ezen állrajz a Czipóhegy szakadékát ábrázolja. A rajzban jobbról érkezik az ember, balról a
falu áll.
a = L ö s z , világos rétegzettel, melyet színárnyalatok tüntetnek elő. A rétegzet (a raj
zon) jobbra lassanként elmosódik, s a lösz egynemüvé válik. Ezen réteg alján mészhömpölyök látszanak, helyenként feltűnőbb fehérséget idézvén elő. Löszcsiga bőven.
b = Veres a g y a g o s h o m o k , csekély összeállással ; de a színkülönbség által mint
különálló réteg erősen feltűnő. A Tisza felé lejt.
c = M e s z e s l ös z, itt-ott csaknem mésztuffnak mondható. A mint kiékül (jobbról),
sokkal jellemzőbb, úgy hogy az ott valóságos mésztuff, de a bal oldalon gyérül a mész, s végre
a következő rétegbe megy át, mely a szakadék elején közvetlenül a 5-vel határos.
d = L ö s z , kevés löszcsigával.
e = H o m o k . Települése látszólag eltér az előbbi rétegekétől. Csiga nincs benne, csak
márgagömbök. Feltűnő még e homokban, hogy rétegesen rakodva barnaveres pettyek jönnek
elő benne, melyekről eddig nem tudom, mit tartsak. Ha kimozdítja az ember a homokot ere
deti fekhelyéből, a pettyek oda vannak. Valami ásványszemek lehettek tán, melyek egykor a
homokkal kerültek oda s most végkép elmállottak. Egészen azon veres pettyekre emlékeztet
nek, melyeket Szegzárdon észleltem a laza homokkövön, a mely ott a congeria rétegekhez
tartozik. Hajlandó vagyok a gombai homokot is ugyanazon képletnek tartani.
Ezen képlet feltárt fala nem az elöbbeni verticál-síkjának folytatása, hanem előtte áll
több lábbal, úgy hogy ez meg a löszfal között omladék foglal helyet.
f=z Növényzet-borította részei a lejtnek.
g = Omladék, mely az ab c és d rétegek képezte függélyes síkot, az e képlet síkjától
elválasztja.
Leírva vagy említve a 18. 38. lapon.
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II TÁBLA.
4. Allrajz. 5. Fekrajz. Csernavodai völgy nyilata a Dunára.
Csernavoda, dunagőzhajózási állomás a jobb parton Galacz előtt 18 V2 mértföldre.
Egyszersmind első állomása a duna-feketetengeri vasútnak, mely innét kezdve Medjidie-n ke
resztül megy Küsztendsére, hol a Fekete-tengert eléri.
A viszonyok, földeríthetés czéljából, állrajz- és fekrajzban tüntetvék elő (4. 5.).
A — Árvízi rakodmány képezte hegyfok, itt még sértetlen állapotban.
a — ugyanannak meredek földfala, avasúti hivatalos épület mögött. A fekrajzban az elhordott mennyiség kitüntetésére ott áll két méret t.i. a hosszasági 165 lépés,és a szélességi 12— 14
lépés.
Ezen árvízi rakodmány észrevétlenül ered a löszből, úgy hogy a határt nem tűzhetem
ki pontosan.
b — Lösz, homokban dús, valamint löszcsigákban.
c = Durvamész, meredek falakkal a Duna felé. Itt nagydarabokban fejtik, s vasúton a
Fekete-tengerbe hordják gát-építésre.
d = Csernavoda patak, mely a völgyet a jobb oldal közelében kettészeli, s a Medjidie
melletti nádasok vizét a Dunába vezeti. A fekrajzban is látható.
e = A fő Duna, mely itt csak 35 lábbal fekszik magasabban a Fekete-tenger fölött.
f = Vasútállomási épületek. Ezek mögött áll a mesterséges földfal aj, melynek egy ré
tegéből az emberi készítmények újkori emlékei kikerültek. Ez a két rajz összeegyeztetése ál
tal minden mérete szerint kivehető.
g =z Fogadó.
h = Gabnaraktárak.
t — Vaspálya.
Leírva vagy említve a 18, 65. lapon.
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Ezen viszonyok azé—/ irányban tett keresztmetszetben tisztán kivehetők, megjegyez
vén, hogy a hosszviszonyok tetemesen kurtítvák. 7. Rajz.
A 8. Rajz a Topolnicza völgy Duna felé nyiló végét adja. A Duna mentében fölül a
hegység ugyanazon homokképlet, mely az előbbi (7.) rajzon áll. Aljától kezdődik a negyedkori
fölsík, mely azonban erős lejtést mutat a Topolnicza patak ártere felé. Topolnicza mellett van
Csernecz, egy készakarva pusztulásnak indított ó város. Csernecz fölött rögtön emelkedik a
negyedkori fölsík, többnyire kődarabokból s hömpölyökből állva, s látszólag vízzuhanás által
összehalmozva. Valószínűleg folytatása volt ez valaha az ellenfekvő turnu-severini fölsíknak,
de a Topolnicza a laza anyagba bevájva magát, kettéválasztotta, a jobb parton lejtet, a balon
meredek partoldalt hozván létre.
Az alul bezáró hegység magasságra a fölül záróval megegyezik.

A j o b b p a r t ugyanazon csillámpala s mészcsillámpala egyes mészrétegekkel, a
melylyel szemközt a bal parton találkoztunk ; de itt hamar kezdődnek a síkrendszerek s ezek
nek a Dunára fölfelé néző részök ugyanabból áll itt meredek szirthomlokot alkotva.
Ez a c— d irányban tett keresztmetszeten (9. Rajz) van. kitüntetve. A c-nél nyúlik föl a
szirthomlok, de nem tart sokáig lefelé a Duna mentében, mert már Sipp előtt, miként ugyan
azon rajzból kivehetni, van egy patak, mely a möglet magas hegységéről a vizet a Dunába ve
zeti, s ez mind a négy síkrendszer tömegét mosta ki, s látnivaló, hogy azon a helyen a szirt
folytonossága meg volt szakadva s köhordalékkal betöltve.
Ugyanezen rajzban ki van tüntetve, hogy a III. sík, és a II. a jobb oldalon helyen
ként elmosódtak.
A. 10. rajz Sipp szerbországi oláh falu mellett tisztán kivehető 4 síkot mutatja, me
lyek egymás fölött lépcsőzetesen helyezvék. A keresztrajz a— b irányban történt; a végen a
hegység ; b végen a Duna.
A 11. rajz Kladovánál mutatja a síkrendszereket g— h irányban, a hegységtől a Du
náig. Ezt a gőzhajóról is igen jól kivehetni. A harmadik sík körülbelül olyan magas, mint
szemközt Turnu-Severinnél a II.
Geológiai szerkezetre nézve a mint Sippnél kezdődnek a síkrendszerek, felületesen
mind negyedkori képletek, de krystályos palákon fekve s ezeket eleinte csak alig hogy födve.
Leebb a vastagság növekszik, s a torrentiál hatásra mutató lerakatokat csendesebb körűimé
nyék közt ülepedett képletek sőt valóságos lösz is váltják föl.
A Duna térképét a Turnu-Severin alatt közvetlenül találtató Traján-hídjával zárom
be, minthogy annak szintén van geo-archaeologiai jelentősége.
E Ilidből megvan a két parton a hídfő s az magasan kilátszik. 1858. telén a víz igen
alacsony lévén (1' 4" az orsovai 0° a l a t t ) kilátszottak az oszlopok is, a balpartiak lV 2ajobb
partiak egészen 5 lábnyira, s Deuster úr dunagözhajózási mérnök azokat mértanilag fölvette *).
Oszlop van 20, a melyekből 4-et zátony borít. Az egyik és másik hídfő közötti táv, tehát a
híd hossza 596 öl. Oly szerencsés helyen volt építve, hogy az ott kiszélesedett Dunában semmi
tetemes mélység sincs. Hossz-vonala nem áll függőlegesen a partokon, hanem vagy 75 fokny
szöget képez. Építve volt téglából, kitöltve zúzkövekkel, s kívül bevonva faragott kővel. A két
hídfőnél meglevő sík, melyen az ívek nyugodtak, ugyanazon szintben fekszik, miként ezt Deus
ter úr meghatározta, és másodszor, azon síkok magassága megegyezik a szerb parton levő
Kostol helység alsíkjának magasságával, t. i. 20 bécsi láb az orsovai mércze 0 pontja fölött.
*) ígéretét bírom, hogy munkáját összeállítja, s azt rajz kíséretében az Akadémia elé terjeszti.
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Ezen viszonyokból kiderül, hogy a híd építtetése óta a két part magassági viszonya
ott észrevehetőig nem változott.
A V a s k a p u n á l kitüntetett szirtek csak igen alacsony vízálláskor láthatók
ennyire ; nevezetesen ki voltak így merülve 1834. october 23-kán, midőn a víz oly ala
csonyan állott, hogy Orsován a mérczére nézve az 0° pontnak fogadtatott el. Ugyanak
kor munkálkodván ott Vásárhelyi igazgatása alatt a magyar mérnökök, nem mulasz
tották el a Vaskapu szirtjeit is fölvenni. Az eredeti fölvétel mérve 1"=:500, s erről van
a 6-ik rajzon a Vaskapu 10-szer kisebbített mérvben átvéve. Magas vízálláskor a szik
lák mind víz alatt vannak, de Vásárhelyi szerint a legmagasabb és legalacsonyabb víz
állás közti különbség a Vaskapunál nem több, mint 11 bécsi láb, míg Orsovánál
17', a Kazán fölött Plaviseviczánál 30'. Tehát a szirtek fölött tetemes magasságú víz soha
sincs, innét a nagy veszedelem a hajókra nézve, mihez aztán azon körülmény csatlakozik,
hogy az oláhországi vagyis bal-parton, hol a hajók a szirtek között ide s tova kanyarogva
szoktak keresztülhatolni, a víz sebessége roppant nagy, azonban változó a víz különféle állá
sával. A Vaskapu (törökül Demir kapu , szerbül Gyerdap) hossza 1400° ; szélessége 600—300°.
Esete 1834. 23. octoberben, midőn a víz az orsovai mérczén 0° volt, 1300 ölnyi hosszúságra
volt 16' 4" 6'" a jobb parton, — a balon 16' 6" 0'". Ellenben 1833, Orsován 10' vízálláskor
10' 6", mi azt mutatja, hogy az alvíz a víz emelkedésével nagyobb arányban nő, mint a felvíz
(Vásárhelyi). Van az aldunai szorosban a hajókra nézve még 5—6 veszedelmes hely, de a
Vaskapuval egy sem mérkőzik. Számos hajó tört itt már össze, s minden csekély vízálláskor a
parti lakosok szirtröl szirtre lépve kirándulásokat tesznek azokra, s ritkán térnek vissza külö
nösen fémtárgyak nélkül, nevezetesen ágyúgolyók és fegyverek gyakran láttatnak a szirtek
között a tiszta vizen keresztül. Molitor úr Orsováról szintén megtevén a kirándulást, a szikla
fajokon kivül a „Reczeu nevű szirtröl az 1861-ki alacsony vízállás alkalmával élő csigákat
szaggatott le, melyek a szirthez erősen voltak tapadva. Többnyire Neritina danubialis. A szik
lafajok : csillámpala és ebben vastag quarczerek, szóval azok, melyek e vízi szirtekkel szem
közt mind a két parton is találtatnak.
Leírva vagy említve a 10. 23. 25. 26. 62. 66. 78. lapon.

IV. TÁBLA.
Az aldunai szoros „Kazán" nevű része. 12. Rajz.
A K a z á n képezi az aldunai szoros legfestöibb részét, Plavisevicza és Ogradena
kis oláh helységek között nyúlván el, s amaz alatt vagy félórányira kezdődvén. Hosszúsága
1 V8 mértföld (4500°). Mind a két oldalról meredek sziklafalak által befogva valóban meglepő
látványt nyújt az utasnak. A Duna, melynek szélessége Juez zuhatagtól a Kazánig átlagosan
400° volt, itt átlagosan 100 ölre, sőt egy helyen 85-re összeszorúl ; de a mi hiányzik a széles
ségben, bőven van pótolva a mélységben, az itt 60— 180 lábnak találtatott. Az aldunai szoros
nak e fő szorosa kis víznél semmi, vagy alig észrevehető, de magasnál nevezetes torlódást idéz
elő, azon tapasztalati törvény értelmében, hogy ilyenkor fölötte az esés és karöltve a vizsebesség kisebb lesz, alatta nagyobb mint közönségesen.
A Kazánnak úgy szólván semmi part-útja nem lévén, legnagyobbrészt, itt volt szük
séges a jobb parti sziklafalban egykor a Traján út, valamint a bal partiban jelenleg a Szé
chenyi út, melynek létezte előtt a szekerek belebb a Dunától 4 hegyen s völgyön keresztül
voltak kénytelenek járni.
löldtani viszonyok. — A j o b b parton a Strbac (Sterbecz, vagy Styierbecz) nevű
hegy húzódik, mely az ö 2200 bécsi láb magasságával a vidéken uralkodik. Ugyanazon tö
mött, szürke s kékes mészkőből áll, mely a balparton is megvan; de míg amott kis tömeget
képez, a szerb parton messze bemegy, s Majdanpeknél egy hasonló mészben világosan krétaképleti kövületek fordúltak elő. A bécsi geologok a balpartit krétamésznek határozták. En
Plaviseviczáról átmentem a szerb partra, s ott az „ape albew nevű helyen, hol vízbő évszak
ban fehér habokban zuhan le a víz, a Strbac mészkövére dűlve agyagpala-féle kőzetet talál
tam. Hasonlóról tesz említést Hantken a Strbacon keresztül vezető országúton. Kövületet nem
leltem benne. Azon része a Strbacnak, mely a térképen látható, csupán a krétaképletü mészböl áll.
A b a l parton hasonlag mészkő van az első sorban, de a Kazán középtáján rögtön
megszakadva, a dubovai fölsíkra szolgáltat alkalmat. A tömött mész réteges ; tele van vetődé
sekkel, melyek a meredek oldalon hol egyenes, hol görbe vonalban követhetők fölül egészen a
hegy aljáig. A sziklafal nem képez tökéletes síkot, a rétegek elválván folytatásaiktól egyenet
lenül szakadtak el, némelyiknél mintegy erkélyek állanak ki, fenyegetőleg függvén alá. A
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sziklafal egy-két helyen függélyes ; vannak pontok, melyeken a Duna felé túl-hajló, de legna
gyobbrészt elhajlik a Dunától.
A Dubova falu elfoglalta fölsíkot negyedkori képletek töltik ki. A Duna romboló árja
ellen hathatósan lévén védve, tetemes magasságig követhetni. Mögöttök krystályos palák
hegykőre fogja be a völgyet, melynek némely benyúló fokán fehér dara van.
A pariképzö krétamész és a dubovai völgyet éjszaknyugotról bezáró krystályos pa
lák között homokkövet találni még köszéndarabokkal. Ezt a bécsi geologok a köszénképlet
tagjának tekintik. A dubovai völgybe a Dunáról bemenve jobbról közvetlenül érintkezik a
mészkövei ; balról nem, itt a mész mellett keskeny hegyet képezve gneisz húzódik, s e mögött
van a homokkő, melynek rétegei a gneiszhoz csaknem függélyesen támaszkodnak.
A dubovai fölsík almánya legnagyobbrészt e homokkő, s csak teteje van födve ne
gyedkori meg tán ó-árvízi rétegekkel. Ez utóbbiak között tetemes fadarabok jönnek elő, me
lyek se meg nem szeműtek , se végkép el nem korhadtak. Jól megismerhető volt bükk és diófa.
A punyikovai réten, mi Dubova közvetlen szomszédságában van nyugotra, a fölsík
csaknem kizárólag a kőszénképleti homokkőből áll.
A b a 1 parton megemlítendő még a két barlang : egyik a V e t e r á n i, másik a P u 
n y i k o v a i . Mind a kettő a Dunára nyílik, csak hogy míg a Veteráninak a dubovai völgyből
nincs nyílása, a Punyikovainak van. Ugyanis a dubovai völgynek, a mit helyesebben kazánnak
mondhatni, közvetlen szomszédságában van nyugotról egy völgy, mely punyikovainak nevezte
tik; ebből egy patak csergedez, mely nem messze benn a hegységben két malmot hajt, de ki
érve a punyikovai mezőre (I)ubovától nyugotra) a homok-területen vize alászivárog, s a patak
elenyészik ; ellenben eső után vagy vízbő évszakban a fölöslege a laza homokkő fölsíkon ke
resztülfutva egyenesen a mészkő-hegység barlangjának tart, s abban többszöri tetemes zuha
nás után kőterraszról kőterraszra végre keresztül jut, s torrentiál-hatásával nem csak hogy ki
tisztította e természetes földalatti csatornát a kisebb kőzuzadéktól, hanem a magával messziről
ide hurczolt fa- és kődarabokat is elvégre a Dunába juttatja, hol azokon kivid homokot is rak
le, mely építésre jó, de a hajókázásra nézve alkalmatlan. Már emberek is vállalkoztak ezen
útra, s nagy bajjal sikerült a punyikovai fölsíkon levő egyik nyílásán be, s a dunaparton levő
másikon kijutni.
A Veteráni barlang nyílása magasan fekszik a Duna felett, abból víz nem foly ki. Ez
kisebb mint az előbbcni, de ismerttebb, mert jobban hozzá lehet férni.
A két barlang valószinüleg összeköttetésben áll, de kellőleg átvizsgálva eddig nincse
nek. Mind a kettő a krétamészben van.
Ezen térkép a Vásárhelyi-féle térképek egyikéről van átvéve. Mérve l"=:500o.
Leírva vagy említve a 9. 58. 67. lapon.

V. TÁBLA.
Tulcsa földtani térképe. 13. 14. 15. Rajz.
Tulcsa törökországi tetemesb város a Duna jobb partján. Pasa székhelye. Hajdani
neve Tilicium. A dunagözhajózási társulat utolsó állomása Szulina előtt. Galacztól lefelé IIV 2
geogr. mértföld, s Szulinától fölTulcsáig 14x/ ft. Amphitheateres lejten terül el, s igen jellemzik
számos szélmalmok, melyek a magaslatokra helyezve a legszembeszökőbb tárgyat képezik.
A haj ókázásnak tetemes akadálya a Dunának rögtöni kanyarodása, mit egy conglomerátszikla idéz elő, melyhez a Duna nagy erővel ütődik, s visszapattan tetemesen vesztve ere
jéből s sebességéből. Nagy számmal vesztek el itt már hajók, s vannak a melyek jelenleg is a
Duna fenekén ülnek, a nélkül hogy árboczaik a hajókázást gátolnák, mi tetemes mélység biz
tos jele. A Vaskapun túl a Dunán ez az első komoly baj a hajókázás érdekében.
A Duna itt nem egész ; el van már tőle válva Ismailnál a k i 1i a-ág éjszakra, s ezen
része a t ul c s a i ágnak neveztetik ; hossza csak 11 angol mértföld, súj két-águlás által nem meszszire le (6 angol mértföldre) ered belőle a keletnek tartó s z u l i n a i csatorna mint mellék- és a
délkelet-irányú s z e n t g y ö r g y i mintfő-ág.A s z u l i n a i ág az összes (mégakilia-ág képződése
előtti) Duna vizéből 2/ 27>a s z e n t g y ö r g y i 8/ 27; a t u 1c s ai ágból pedig 3/ 4vezet a tengerbe. A
Duna bal partján a delta síkja terjed, valamint a jobb parton is a folyamtól a hegységig.
A Dobrudsa éjszaki része nyúlik idáig, s a térképen látszó hegység a dobrudsai
hegységhez tartozik, melytől még leebb délre fekszik a magassága által kitűnő Bes-Tepe
csúcs.
A hegység szegély-idomában a Duna felé feltűnik azon általános szabály, hogy szik
lás hegyfokok mint sarkantyúk lépnek elő, s megtörvén a folyam hullámait a folyás további
irányát módosítják. Vannak nyelvek, melyek szintén a Duna felé nyúlnak s löszből állanak,
példáúl a tulcsai tó környékén ; de ezek soha se nyomóinak elő annyira, hogy sarkantyúként
szerepelhettek volna, sőt a lösz általában mindig a sziklafokok enyhében találtatik.
A szulinai gátak építéséhez szükségelt kövek csaknem kizárólag Tulcsa környékéről
valók, s az 5 kőbánya közöl, melyben azt fejtették, a térképen 4 látható ; azokból vagy 13000
köb-öl hordatott el.
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Lássuk a képleteket egyenként.
M á s o d k o r i m é s z képezi a hegység tömegét leginkább. E g y i k bánya mindjárt
a szélmalmoknál van a város tőszomszédságában. A mészkő nem réteges, tömött és semmi
kövületet sem tartalmaz. Lösz borítja, kivéve éjszaknyugoton egy pontot, hol agyagpala dűl
reá csaknem függélyesen. A térképen kékre föstve.
Itt több hegycsúcs hasonló mészből áll.
A m á s o d i k bánya éjszakra van a várostól, s Girla-bánvának neveztetik, Ez azon
mészkőhegy tetején van, mely a térképen a Duna mentében fölfelé a legszélső gyanánt áll. A
mészkő tömött, szürkés-sárga, másutt vereses. Van breccianemü és van márványos. Véko
nyabb s vastagabb rétegei meglehetősen megfelelnek a hegyoldal alakjának a dunai részről
Kövületet szorgalmas keresés után sem találtam. Lösz borítja 2—6 bécsi láb vastagságban.
H a r m a d i k a Lipka-bánya, a várostól délnyugotra, a tulcsa-babadagi út bal ol
dalán, legmagasb hegykörhöz tartozó magaslat tetején és oldalán. Itt csupán csak a fölületen
fejtik a természetes hasadások által kimozdítható tömegeket, anélkül hogy a mélybe bocsát
koznának, hol már lőport kellene alkalmazni. A hegytetőn kék tömött mész üti fel magát, s a
tetőkön kibújva általában húzódik a Duna felé. A hegy nyugoti oldalán a mészhez előbb
agyagpala támaszkodik nem nagy vastagságban, s erre viszont homokkő. Kövület ezen három
kőzet közöl egyikben sem mutatkozott. Ezen bánya a lösz szintje fölött van.
N e g y e d i k bánya az ú. n. városi kőbánya délre fekszik a várostól s már régóta
miveltetik. Ez is a magasb hegyek egyikén van, s ez elhordott mennyiség tetemes. Szürkés
kék tömött mész képezi, a mely itt tisztán réteges ; de a rétegek csaknem függélyesek. Ha
lejtés kivehető, az nyugoti. Kivétel azonban fordúl elő, mert néhol összevissza hajtvák a réte
gek ; s kis időre keleti lejtéssel is találkozunk, melyet azonban csak ismét nyugoti vált fel. A
mész váltakozik sajátságos homokkövei, s ez ismét quarcitréteggel, oly formával, minőt a Lipkabányában is kaptam.
Egy feketés mészrétegből ütött példányon mintha ammonit-benyomat látszanék, s en
nél fogva tartom ezen képletet egyelőre másodkorinak. Kövületet a bányákon kivül kerestem
a Dunaparton i s , hova a bányákból az elszállítandó köveket összehordják. Órákig folytatván
munkámat, mit sem leltem. A felügyelők és munkások is tagadó választ adtak.
Az ö t ö d i k bánya azon conglomeráthegy, mely a Dunát a veszedelmes kanyarodásig
kényszeríti. A térképen barnára színezve s c betűvel jegyezve.
Kőzete kétféle : részint mészagyagpala, részint conglomérât. A mészagyagpala réte
ges, a rétegek nem tiszták, úgy hogy váladékoknak is tarthatni ; csaknem függélyesek, vagy
a Dunába be lejtenek. A kőbánya többször volt elkezdve, s mindannyiszor hamar abbanhagyták, mert a kő nem eléggé szilárd. Ezen mészagyagpala a magva a dombnak, s azt veres con
glomérât veszi körül, attól élesen elválva. Ebben kivehető elegyrészek : mészkő, agyagpala és
quarcz. Ezen conglomérât helyenként igen erős kötszerrel bír, s képezi a Dunába benyomuló
nem széles, de még is hatalmasan ellentálló szirtet. A víz alatt nem nagy mélységben folytatódik, úgy hogy a hajóknak itt a jobb parttól tetemes távban kell magokat tartani.
Ezen képletet lösz fedi, s a viszonyok két keresztmetszetben vannak közelebb kitün
tetve. V. Tábla. 14. és 15. Rajz.
A térképen még egy szirtfok látható a várostól délkeletre. Ezt homokkő képezi,
melyben kövületet nem leltem. Igen szilárd, de csak a fölületen láthattam, mert nincs köbánya által feltárva. A térképén vereses, és h betűvel van jegyezve.
Leírva vagy említve a 10. 19. 66. lapon.
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AZ ÉRTEKEZÉS TAGLALATJA
Oldal
Vázlata a negyedkori képleteket közvetlenül megelőzte congeria-időszaknak. A negyedkori rétegek geológiai helyzete, s azok tanulmányának a szerző
által követett módja. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3

— 5

I. Vázlata a jelen geológiai állapotnak. Kiindulás a víz s nevezete
sen a következő 6 körülmény :

A. A mostani folyamrendszer negyedkori képletekbe van bevájva. Rész
letesen említvék a Duna mentében eső pontok, melyeket nagyrészt a gőzhajóról is
láthatni; az aldunai szoros, s rajta túl egész a Fekete-tengerig van e viszony figye
lemmel követve. A Dunán kivül a Tisza, a Szereth. Pruth, a Donetz, Don, és Dni
estr vannak felhozva.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6

— 11

B. A jelen geológiai képletek osztályozásánál különbség van a mostani
és régi árterek között. Példa a Tárná és Zagyva mentében ; a Tisza és Duna
környékében.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.1 1 — 13
C. A mostaniakkal irányban megegyező, de már többé víz nem jái*ta fo
lyam-ágyak, mint biztos jelei, hogy a geológiai jelenben is vannak emlékei egy ré
gibb állapotnak. Példa a Tisza bal parti rónán, s Moldva síkságán.
.
.
. 1 3 — 14
1). A Duna jelen szintje fölött magasan fekvő árvízi lerakatok Ercsinél,
Zimonynál, Csernavodán, a Duna-torkolat felé a Szentgyörgy ágon ; hasonló példa
a Tisza vízkörnyékében Gombán és Kis-Terennén.
.
.
.
.
.
. 1 4 — 21

E. Az alföldeket vagy a folyamvölgyeket körülfogó síkrendszerek, mint
maradványai az egykori víz működésnek. Legmélyebb a Tisza s Temes alsó folyá
sának környéke. Példák Hátvannál ; az aldunai szorosban : Coroninifalu, Csernavölgy Mehádia felé; túl a Vaskapun mindjárt Sipp mellett négy lépcsözetet alkotó

n
sikrendszer fordul elő a Duna jobb partján, de a balon sem hiányzik, miként
Oldal
Turnu-Severin körül láthatni.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.2 1 — 26
F. A Fekete-tenger partképződményein is követhetni ugyanazon vizek
hatásának nyomait, melyek Magyarhon területén működve hagyták vissza az előso
rolt nyomokat. .
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
. 2 6 — 27
Összeállítása azon magasságoknak a tenger színe fölött, melyeken az elő
sorolt vízhatási nyomók vannak.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28

II. Vázlata a negyedkori állapotnak.
A. A negyedkori képletek leírása honunkban és általában a Duna alsó
felében egészen a tengerig. A képletek leírása különösen : 1) a negyedkori kavics
és homok, annak földpátnemü zárványai, melyek az alföld szíksójának és termés
mészkövének létrejövésére szolgáltatnak alkalmat. Ezen labradorféle szemeket
bazalt-vulkánainknak köszönhetik eredetöket, minő vulkánra példa a „Pogányváru. 29 — 34
2) Lösz, mint a negyedkori rétegek felső képlete. Annak rétegessége ; az
egyes rétegek közárványai hasonló módon jutottak bele a víz ereje által, mint a
régibb képletekből az állatti zárványok, minők a nummulitek, melanopsok, cerithiumok a löszben, keverve löszcsi^ákkal. Löszben televénydarabok mint zárvány.
Példák a rétegességre nagyban Érdtől Ercsiig, Vukovártól Illőkig, a Pruth és Szereth között ; Gombán.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 3 4 — 39
3) A negyedkori képletek szerves zárványai. Megkülönböztetése egy alsó
és egy felső szintnek. Az alsóban fordulnak elő az emlősök s csak kivételesen a
löszcsigák, mig a felsőben ez utóbbiak uralkodnak, s az ősemlÖsök maradványai
val, csak kivételesen találkozunk.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 3 9 — 41
B. A negyedkori állapotja a földfelületnek, minek ecsetlése megkívánja,
hogy egészítsük ki gondolatban, miről bebizonyítható, hogy a jelenben hordta el a
víz ; ezt véghez vivén , megvan a föld akkori alakzatának képe. Ezen földet azon
ban édes vizű tenger borította, mely kiterjedett legalább annyira, a mennyire összefiiggöleg fedi lösz jelenleg a fölületet ; a pontusi alföldön kivül, valószínűleg oda
tartozott az egész casp-arali sülyedmény. Egy határa e tengernek Galicziában
van, mely jelenleg is vízválasztó a Fekete- meg a Keleti-tenger között.
.
.4 1 — 44
Ezen negyedkori vagy lösztengernek feneke egyenetlen volt, voltak benne
eroelkedvények s mélyedmények. Az alföld természetes halmai tekinthetők ilyen
emelkedvények gyanánt, mint szerkezetökre, mint az ebből önként következő lerakodásmódjokra nézve. P^zen halmok útmutatása mellett kijelölhetni, hogy a ne
gyedkori területeinken melyik mélyedmény eredeti, azaz még a lösztengervize alatt
képződött és melyik utólagos. Eredeti a Tiszavölgynek azon része, melynek két
lejtjén halmok vannak; nem eredeti a Duna m edre, nem a Temes kör
nyéke s. a. t.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4 4 — 48
Az Összes negyedkori tengerfenék plastikája fő vonásokban.

.

•

. 4 8 — 49
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111. Leírván a inostkori és negyedkori képleteket, arra térek át, hogy mi Oldal
által sziint meg a negyedkori idő, s mi által jött létre a mostani. Ennek fö okáúl
az tűnik ki :?hogy a Fekete-tenger elfoglalta tér lesülyedt, ez által a Lösz-tenger
lecsapolódott, s az árvízi időszak egész magavalóságában, de fokonként beállott.
Ezen sülyedés előtt nagy valószínűséggel állíthatni, hogy a Dobrudsai hegység
összefüggésben állott a Krimmi hegységgel s ezen oldalról hatalmas partját ké
pezte a Lösztengoimek.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 5 0 — 52
Észleletek, melyek a sülyedés s emelkedés közti különbség fokozatos fej
lődése mellett szólnak. Verneuil korábbi véleménye ezen tárgyra nézve. Különös
példák a Lösztenger vizének ömlésére vonatkozólag Hild, Földvár, Paks, Zimony,
hol a lösz fölé homok rakodott; szólobb példákét nagy terület honunkban, hol
párhuzamos homokgerinczek maradtak vissza, a Tiszai mélyedmény felé irányodva, melyeket a’lecsapolódásban levő Lösztenger vize idézett elő, részint elhordván
a löszt s helyébe homokot rakván le ; részint pusztán csak elhordván a tenger fe
nekét képezte földrészeket fölületesen s az alsó rétegeket feltárván.
.
.
.5 2 — 57
Ide tartozó példák az ó alluviál lerakatok Kis-Terennén, Gombán, Ercsi
nél, Zimonynál. így magyarázható meg az aldunai szoros mellékvölgyeiben a terraszok képződése, valamint egy szintes árvízi lerakodás a negyedkori képletek
fölött Orsovánál a Graczka völgyben. Egykori magas vízállásra mutat a Kazán két
barlangja is. A vakszík képződése az Alföld legmélyebb tájain mint-az egykori
tenger legmélyebb helyein összhangzó értelmezéstenged. Az Altoldön apróbb ván
dorkövek is szóródtak el azon időből, midőn azt víz sokkal nagyobb mérvben födte
mint jelenleg. A lecsapolódás korszakából fenmaradt emlékek között tán egy sem
szól oly világosan, mint a fönebb leírt síkrendszerek. Végre fokonként a folyam
rendszer fejlődött ki.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5 7 — 63

IV. Azon a sülyedésen kívül, mely a Fekete-tenger elfoglalta területre
vonatkozik, van egy más emelkedés és sülyedés is, melynek színhelye Európa dél
keleti részén, maga a Duna. Ez folyásának alsó felében, különösen feltűnve az al
dunai Fejedelemségekben s onnét egész a tengerig, mint rendes szabályt mutatja,
hogy a jobb part a magas, a bal az alacsony : a Duna medrének vonalát egy sülyedési görbének tekinthetni, a mely egy vetődési síknak az irányát követi, melytől
jobbra a continens ezen része emelkedésben, balra sülyedésben van. .
.
. 6 4 — 65
a. Ezen állítás bebizonyítására szolgálnak egyes ponton tett észleletek, s
különösen 1) a Duna déltáján; 2) Csernavodánál ; 3) a Duna jobb oldalán észlel
hető part-alakulatok különösen Bulgáriában. 4) Az aldunai szoros nehány viszo
nya is ide tartozik; végre 5) Buda-Pest képletei homlok-alakzata a Duna felé.
.6 5 — 70
h- Hogy a jobb partnak kivétel nélküli magasságát emelkedésnek kell
tulajdonítni, találni érveket a két part általános összehasonlításában is, hol sem a
világtáj, sem a petrographiai tulajdonságok nem voltak irányadók, hanem pusztán
csak az emelkedés az egyik, s a sülyedés a másik partoldalon.
.
.
.
.7 1 — 72
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V.
Az ember történetének viszonya is bevonható a mostkori és negyed- Oldal
kori képletek ezen tanulmányába; s ahhoz mérve, mi nyugoti Európában az ember
archeológiái s geológiai nyom ozásában történt Európa délkeleti részére nézve az
eddigi kutatások folytán az eredmény az : hogy, a diluviál-ember sőt a kőkori em
ber itt nem lakozott, de a bronzkori tanúja lehetett a lecsapolódás végszakának. . 7 3 — 77
Az emelkedés a Duna jobb partján, hogy mi időközben történhetett, nem
tudni ; de annyi áll, hogy több mint másfél ezer év óta a Duna mentében Pesttől
tán a Fekete-tengerig felötlő változás nem adta elő magát. .
.*
.
.
.7 7 — 79

RAJZOK MAGYARÁZATA, AZ EGYES TÁB
LÁK SZERINT.
Rajzok magyarázata, az egyes táblák szerint.

1. Tábla. 1. Rajz. Lösz és árvízi képletek Z i m o n y n á l .
2. Rajz. Lösz fölött újabb homok H i 1d e n.
3. Rajz. Löszfal G o m b án, Pestmegyében.
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.

.

.

. 8 0 — 8i

.

II. Tábla. C s e r n a v o d a i völgy nyilata a Dunára, áll- és fekrajzbau.
(4. 5. Rajz.)
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.
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.

.

.

.

.
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.

.
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III. Tábla. Duna partképlete a Vaskaputól le Turnu-Severin alatt közel
a Topolnieza patakig, különféle keresztmetszetekkel (6.—11. Rajz).
.
.
.8 3 — 85
IV. Tábla. Az aldunai szoros „ K a z á n 1' nevű része. {12. Rajz )
V. Tábla. T u l c s a földtani térképe (13— 15. Rajz).
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A z érdemnek, tisztelt Gyülekezet, különféle útai vannak, melyeken az iro
dalmi munkás, nevét általadhatja a jövendőségnek. E z halhatatlan müveket alkot,
melyek által nevének fennmaradást, hatásának állandóságot, rendkívüli ero mel
lett az idők haladtával haladó növekedést biztosít ; m á s a mindig előremenő és
változó tudomány alakítása és gazdagításában munkás, elődei vállán emelkedik
magasbra, s űj erők, melyeket ő emelt maga mellé, viszont az ő vállain hágdosnak
ama felsőbb fokra, mely előtt az e g y ember erejének korlátoltsága sa meg nem előz
hető idő voná tiltó határait ;míg i s m é t m á s izzad és vív, ál tanok és irányok leküz
désében, balvélemények megigazításában, akadályok elhárításában, s ez által is az
igazság országa terjesztésében fáradoz. Amazt a kor elismerése kíséri, ennek pá
lyája tövises és hálátlan : mind kettőnek a teljes igazságot többnyire csak a história
szolgáltatja ki, mely azoké közzé jegyzi fel neveiket, kik a leendő virágzás felté
teleit teremték m eg, vagy segíték megteremteni, de magok azt kifeslésre még
nem juttathaták.
Az irodalmak átmeneti koraiban kevésnek nyílik meg a dicsőség ama
tört útja, melyen lángelméjök gátlanúl alkothatja meg halhatatlan műveit; sőt
kevésnek jut azon szerencse is : bár a legjelesb adományzottság mellett, mint
e g é s z a l a k o k élhetni túl korukat. Erejűket az idő sok irányban veszi igénybe,
s ez erő hatásai, bármely érezhetők a jelenben : az egyetemes, a vég sikerbe
névtelenül vegyülnek bé.
S ily férfiú dicsőítése tűzetett ki mai beszédemnek tárgyául. Oly korá
ban élt és működött ő irodalmunknak, mely előkelőleg küzdő s fejlesztő vala
még : szerencsés ő, hogy míg sikeres, de a küzdők neve vesztésével czélra jutó
törekvések után tiszteletes emlékezetet hagyhata: műveket is adott, melyek ál
tal, a mit a Músa neki az ihlet óráiban sugallóit, vissza fog hangzani a nemzet
szivében mindenha, s ezzel neve örök ifjúságban élni közöttünk.
Midőn pedig Bajza élete és működése képét előterjeszteni készülök, nem
szabad nyíltan be nem vallanom, hogy ő nekem, első ifjúságom óta vég lehelletéig,legszorosabb barátom volt.Nemes és hosszú vetélkedése volt életünk a kölcsö
nös szeretetnek és bizodalomnak; együtttanultunk mintifjak együtt dolgoztunk mint
férfiak, együtt éreztük és szenvedtük, a mi édeset és keserűt váltva nyújtott az élet : s
1 *
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ő szívemet e hosszú negyven év alatt csak egyszer sebzé meg — mikor meghalt.
De nékem a hála tartozását róhatnom le a nemzet előtt Annak irányában, kinek
barátságát életem irigylendő szerencséjének vallám, inkább szolgál megnyug
tatásomra, mint tartalékul a lehető gyanú, hogy beszédemben a részrehajlás el
fog últsága vezet. S azért, míg az igazság érdekében, melynek ő életét és nyu
galmát felszentelnie nem tartózkodott, el nem hallgatom azt sem, mi fellépései
ben bántó vala, sőt egykor mondhatni félelmessé, sőtgyülöltté is tette sokaknál:
ugyanazon igazság érdekében nem kevésbbé mint a szeretet tartozásánál fogva
bátran fel kell mutatnom azon irányt is, mely cselekvéseit intézte ; s általában
mind azon nemeset és jót, mi őt feltétlen tisztelet és ragaszkodó szeretet tár
gyává tette azok előtt, kik ismerték. Ha pedig e rajzolatokban, többször mint
illőnek látszanék, enmagamról is szólandok, engedékenységre kell számot tart
hatnom, mert életünk és munkásságunk szorosan össze volt nőve, s mert, midőn
róla nyíltan elmondom a mit kell, magamat is kímélni nem kivánom.
Bajza irodalmunk több ágain tette magát nevezetessé. Mint lyrai költő
lépett először a közönség elébe, majd mint aesthetikus és Ítész, s ettől fogva, a
kor számos vitáiba sodorva, előkelőleg polémiái irányban működött ; végre, szinte
kirekesztőleg, a históriai mezőn. Kellő méltatása szükségessé teszi élete folyását
s mind azt, mi fejlődésére s jellemére tartozik, figyelemmel követnünk.
Bajza 1804-ben, Szűcsiben, Heves megye helységében, születve nemes
és birtokos szülőktől, Gyöngyösön és Pesten tölté gyermek éveit, ott kezdve s
itt végezve a gymnasiumi osztályokat, majd a bölcsészetet ; a jogot Pozsony
ban. Az 18 25/27-kí nevezetes országgyűlésen unokabátyja s hevesi követ Földváry Ferencz mellett dolgozván mint megyei írnok, kezde a közélettel megismer
kedni : a törvényt Matkovics itélőmesternél gyakorlá mint kir. táblai jegyző,
míg 1828-ban ügyvédi oklevelet nyert. Atyja óhajtása az vala hogy a helytartótanácsnál hivatalnoki pályára lépjen : őt a tudomány és irodalom iránti lelkesült
szeretet arra határozá, hogy ez irányban szolgálja hazáját, se végre 1829-ben
Pesten vette állandó lakását.
Középtanodáink azon időben a deák nyelv tudásánál még alig nyújtot
tak többet ;s ki vagy környezete, vagy valamely szerencsés véletlen által önmű
velésre nem gerjesztetett, s ennek eszközeivel nem ismerkedett meg, vagy szel
lemének véle született erejétől ösztönözve nem kereste s lelte fel saját rendelte
tését : középszerűségben tengődött, s észrevétlenül futotta meg köznapi pályáját.
O reá egy gondos, s a római literatúrában kiművelt atya volt első irányadó ha
tással, s midőn én vele 1819-ben az egyetemen egy osztályba, s az iskola pad
jain szomszédúl jutván, s a nálamnál csak egy évvel idősb gy ermekifjuval, szív
hódító szelíd jósiga által ellenállhatlanúl vonzatva, szorosb ismeretséget kötöt
tem, mely rövid időn szenvedelmes barátsággá melegült; legott fel kezdem is
merni azon szellemi felsőbbségét, mely korát megelőző nyúgodt, biztos Ítélet
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ben s komoly dolgokra irányzott tanulmányaiban nyilatkozott, a római történe
tek átérzett s átértett ismeretével pedig meglepett. Nála s ekkor láttam először
az addig gymnasiumi clirestomathiákból kevéssel inkább mint név után ismert
Liviust, és Cicero könyvét a kötelmekről eredetiben, Laeliusát és Cátóját Virág
Benedek fordításában. Új világ nyílt meg előttem általa, s összejöveteleink tár
gyai nem játék s hivalkodás, hanem a két rómainak együtt-olvasása voltak, s
még mind az ő segedelmével. Én azonban nem bírtam még lépést tartani vele,
sem az elegáns római történész, sem a szigorú philosophus tanulásában ; engem
a franczia irodalom — az egy, melybe otthon bévezettek — s különösen a Fe
neion és Marmontel, s ezek mellett a könnyű Florian bájai tartottak elfogva.
Sokkal utóbb gyakran visszaemlékezém azon korai férfias foglalatosságaira,
midőn szabatos szép előadását, s még inkább, szigorában a régi Stoa egy tanít
ványához illő, barátjai iránt szelíd engedékenységig jóság s kedélyesség által
szeretetre méltó jellemét szeretnem is csodálnom is kellett. A pesti piaristák
épületében akkor még fennvolt régi könyvesbolt, hihetetlen, mily hatással vala
az ifjúságra a magyar olvasásra gerjesztés által. Meg-megálltunk vala, kijővén
az iskolából, csodálni a magyar könyvek czímlapjait a kirakatban ; mert benn,
az iskola falai közt egy hanggal sem hallottuk soha, hogy magyar irodalom —
létezik. A sok regény mellett egy egy Virág és Vitkovics, Dayka és Himfy, s a
Kazinczy elegáns kiadásai kapták meg figyelmünket, s valami a nemzeti önér
zethez hasonló sejtelem fogta el kebleinket, midőn Zrínyi kiadását pillantok meg!
Tehát egy híres vezér, egy országnagy, egy Zrínyi, s majd kétszáz év eló'tt! ma
gyarul írt? Az öreg Kis István el sem is mulasztá a boltja előtt nézegető ifjakat
behivogatni, könyveit mutatni, őket velők meg-megkinálni. Bajza, ki már atyjá
tól hozott ilyeket, itt szaporítgatta kis könyvtárát ; a drágább munkákat az egye
temi könyvtárban olvasta; s vele, és itt, s az ő útmutatása mellett kezdém első
ismereteimet gyűjtögetni azon irodalomról, mely, nem sokára már, életem irá
nyára nézve döntő lett. Hévvel ragadtam meg ez olvasmányokat, s ostromaim
viszont barátomat ragadák magokkal, sel lőnek lassanként hagyva a rómaiak, a
könnyebb s az ébredező szívnek megfelelőbb Ányos és Himfy és Daykák ked
véért. Irodalmi tanárunknak, kit az ég, bús kedvében ü’tetett vala e helyre, csak
annyit köszönénk, hogy Pápay Sámuel munkájához utasított a magyar literatúrára nézve ; s midőn ő a Révai és Verseghy közt folytatott harczról szóla,
Bajza, visszaemlékezve hogy könyvei közt e vitairatok megvannak, elévonta
azokat, s olvastuk est vénként együtt, s bele nem fáradva a közönségesen szá
raznak tartott tárgyba, sőt megszereztük a Révai nagy nyelvtanát, barátom pe
dig annak Antiquitásaival ajándékozott meg. Kellő közepében voltunk a ma
gyar irodalomnak; s minél inkább mennydörge Czinke Ferencz úr a kathedrából Kazinczy nyelvrontásai ellen, annál mohóbban engedők magunkat által e
bájos tiltott újságok élvezetének. S míg én, a Bodogréti Víg László könyvéből
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megszeretett élességgel, s nyílt ellentmondással, az iskola teremében szálltam
szembe tanárunkkal, s a szelíd, de határozott öreg Virág, ki bennünket anticipált reménységgel forma szerint a magyar irodalom munkásaivá avatott vala
már, nem tiltó mosolylyal tekintette heveskedéseimet : Bajza, a kritikai ostornak
leendő mestere, ekkor még szerény nyugodtsággal inte, s nem vön részt azon
kézirati újságban, melyet társaink közt köröztettem, s melyben az orthologus
professort ifjúságomhoz nem illő báto rsággal bántogatám. Bajza ügyeimét ekkor
már kirekesztőleg a német nyelv tanulása vette igénybe, melyet a Kazinczy után
megszeretett Gessner, s a Kölcsey recensióiból ismerni óhajtott Mathisson és Sa
lis végett kívánt bírni ; de e stúdiumban, elvonúló természeténél fogva a nyelv
tanra szorítkozva, felette lassan és fáradságosan haladott; s míg idylljeit a ma
gyar Gessner után készítgeté, lyrai költeményeit — mi az egykori bíráló ügyei
mét nagy mértékben megérdemli — még több évig épen úgy német befolyás
nélkül irogatá, mint Horác és Virág szeretete mellett a régi költészet befolyása
nélkül. r
íme azon ponthoz értem, hol Bajza mint költő lépett fel. S itt egy pil
lantást kell vetnem lyrai költészetünk állapotjára és jellemére azon időben,
midőn Kisfaludy Károly, Auróráját kezdette meg. Kazinczy Ferencz a nyelvet,
mely azelőtt kecs és lendület nélküli vala, kiemelte volt köznapiságából, s azt
mind a magasabb prózára, mind a költészetre alkalmassá teremtette által. Esz
ményítette azt, valamint az előadás minden formáit is; eszményiségvolt széptani
kátéjának alapelve, úgy, mint gyakorlati elve életének : ez eszményiség, egye
sülve az igazzal és a jóval, eredményezte nála a legfelsőbb szépet, mely mint
olyan megszűnt nemzeti s egyéni lenni. S e bélyeget nyomta ő az új költészetre
is, s annál több foganattal, mert a jelentéktelenné vált nemzeti élet közepeit rea
litást a költő már csak az ideális világban lelt. E jellemmel bírnak Kazinczy
dalai, epigrammái, epistolái, felfogásban és kifejezésben ; formában pedig ezáltal
lőnek az eszményi bevégzettség példányai, a classicitás maga. Minden reformátori igyekvés szükségkép szakít a meglevővel, ez által szélsőségbe sodortatik, s
kizárólagossá lesz. Kazinczy reformja a legnagyobb jótétemény vala költésze
tünkre nézve, sőt ennek sine qua non-ja, történelmileg szükséges, teljesen jogos
magában véve is, de nem a maga kizárólagosságában. Helyes volt régi nyelvünk
ről a salakot lefosztani, de a salak közt nemes érczszemek és köszörűletlen drá
gakövek is voltak : ő amazzal együtt mellőzte ezeket is. Azért nem lele kegyel
met az ö iskolája előtt az, kinél a salak közt legtöbb nemes érez volt, Csokonai,
s annál kevesbbé, mert Csokonai egy nagy felekezetnél tekintély is vala. Neki
az elv végett kelle buknia. Kazinczy, s az ő iskolájának aesthetikusa Kölcsey
senki iránt sem valának kegyetlenebbek, igazságtalanabbak, mint saját iskolájok
legbuzgóbb híve, sőt előzője, iránt. — A mester tanítványai közöl legnemesb,
műveivel Berzsenyi képezte az iskola magasságát, míg Szentmiklóssy, de főleg
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Kölcsey, annak legteljesb, s az óclassicai képzetmód befolyása alatt, talán leg
szélsőbb kifejezését mutatta fel. Tovább a költészet jövőjének veszedelme nélkül
menni nem lebete, ha niliilismusba ne oszoljék. Ekkor lépett fel Kisfaludy Károly,
más külső előzményekkel, más belső alappal. Egy viszontagságos, szenvedelmek
és szenvedések által kipróbált és tisztult élet tapasztalásai és concrét elmélke
dései képezék azon gazdag reál készletét, melynek számára az add'gi magvar
irodalom formákat nem bírt. Egész iránya tárgyilagos : mint képiró genreképeket s természeti scénákat alkotott ; mint költő cselekvényeket, drámai, később
novellái alakban is. Kiindulást tehát a külső életből vett, s e mellett csonka művelt
sége az új irodalmakon alapvó lévén, mindenütt, tehát a lyrában is, az eszményiség s az óclassicai formák született ellenese volt. így lett ő egy új időszak
alkotója. Példája s élő szavának hatása által emancipálta a költői előadást a görög-mythologiai képes kifejezésmód s a classicai népek életére s képzetmódjára
czélzó vonatkozások alól, s érzésmódunk és felfogásunkkal egyező kifejezést sür
getett. A dráma és beszély útján, a reál tartalommal együtt, újra bevitte az élet
nyelvét az irodalomba ; majd a lyrába a népies elemet is : s így maga és követői
a költészet és élet közt már tátongó hézagot szerencsésen betöltötték. Ez Kis
faludy Károly históriai jelentősége költészetünkben.
Midőn Bajza kezde dolgozgatni, ez időszak tulajdonképi közlönye az Au
róra lett, s ebben jelentek meg, legott 1822-től fogva, saját versei is. Az egy
júliusi estve vala a nevezett évben, midőn „EsthajnaK czímű dalát Kisfaludynak
én nyújtottam által. A magához nem bízó, szerény költőifju félt azt maga tenni :
kedvezőtlen Ítélet reá nézve halálos Ítélet leendett. A szeretet bizodalmával adtam
éu a híres férfiúnak át a kisded dalt, s lelkendezve siettem az engem szobájában
remény s aggodalom közt váró barátomhoz, megmondani a választ. ,,Ez a fiatal
ember egyik elsejévé lesz dalköltőinknek. Ez a festés, ez az érzés, ez a nyelv
sokat ígérő ; az egész oly egyszerű, s oly megható ! Mondd neki, ifjú barátom,
jőjön, hadd öleljem meg ezért az édes dalért !u Bajza sokszor aratott attól fogva
dicséreteket, sokszor tillött diadalmakat : de azt az édes boldogságot, melylyel ez
ítélet töltötte el szívét, gyakori vallomása szerint, nem érezte többé soha. S való
ban: az a homályos aggodalom, mely a legforróbb, mert első, szerelem boldog
sága közt lopja meg az ábrándos ifjú szívét — hogy, ha e boldogságot túl nem
élheti, túl fogja-e élni a leány szerelme? — bensőbben, s azért egyszerűbben, de
annál meghatóbban nem szólhat. A bátorítás megtette hatását. Bajza ezóta elfo
gadta, de nem kereste fel, a Músa látogatásait, engedett a belső szükségnek, s azt
a gondot fordította a kidolgozásra, mely nélkül épen e kisded művei a köl
tészetnek nem érik el soha a kellő tökélyt. Versei gyűjteménye, mely összesen
ötször látott napvilágot, 1822-től 52-ig terjed, s így liarmincz évet foglal be; s
abban a legkülönbözőbb motívumok mellett is mindenütt ugyanazon elegiai alap
hangot, e mély és forró, s mindig magamagát mérséklő érzést, e szabad ömlést,
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ez egyszerű alkotást és kifejezést, s e formai bevégzettséget találjuk , mely első
kísérleteit jellemezte. Eszményi világával s a forma classicitásával még a Ka
zinczy iskolájához tartozik : felfogásban s az allegóriái képes nyelv kerülésével már
az újabb időszakhoz. Megismerkedve utóbb a német lyrikusokkal, Goethét sze
rette mindenek felett, de nem hogy tőle kölcsönözzön, hanem mert annak bensősége és egyszerűsége saját költészetének vele született jellemével egyezett; s
ama hat évvel későbbi daláról, mely „Lyányka gyötrelme44 czímet visel, s mely
ről mondatott, hogy a Faust ,,Margitdalára“ emlékeztet, bizton állíthatom, hogy
Bajza még akkor Faustot nem ismerte. Más oldalt mutat fel költészete, midőn po
litikai motívumokat tárgyal, s hazafiúi érzéseket énekel. Erős gondolatok, sok
szor ódái lendülettel, s polgári magas érzület jellemzik azokat : napi érdekek esz
közéül nem alázza le lantját soha. Az „Apotheosis,44 a „Sóhajtás14 (Múltadban
nincs öröm), a „Vezér búcsúja44 minden magyar szívben viszhangra találtak: a
„Honfidal44, az „Ébresztő44 tanítva biztat és lelkesít. Megrendítő azon költemé
nyek hatása, melyekbe sokkal később, bújdosásaiban, önté ki szíve fájdalmait. A
haza bukásafeletti elkeseredése, a világrend menetele ellen fellázadó ironia, majd
ismét egy véres végitéletben bízás, de végre, szenvedélyei árjának csillapodtával, a
kebel megnyugvása, mindannyi énekben : megannyi stádiumait jelzik kedélyéleté
nek, mely múlólag tiíl csaphatott ugyan határain, elveszthette nyúgodt felfogá
sát, de nemes humanitásából, vallásos hitéből végkép ki nem vetkőzhetve, végűi
is azon liarmóniás egyensúlyba s elegiai öntudatához tér ismét, mely az indulat
kitörései közt sem tagadá meg nemes természetét soha. Szóval: kezdet óta mind
végig azonegy bélyeget viseli költészete, mert forrása annak, saját keble volt.
Mind Kisfaludy Károly tanulságos társalkodása, mely mindig vagy a maga,
vagy a körülötte sereglő ifjabb nemzedék művei felett folyt, és sokszor mélybe
ható fejtegetéseket eredményezett a mester részéről, mind aesthetikai munkák
olvasása, különösen a Herder és Lessing írásaié, mely utóbbinak tanulmányozá
sát szinte Kisfaludy sürgeti vala : reánk döntő befolyást gyakorlott ; s midőn a
„Tudományos Gyűjtemény44 szerkesztése Vörösmarty kezeibe ment által, s így
ezen akkor egyetlen tudományos organum hatalmunkba került, Bajza hosszabb
széptani értekezés s egyszersmind irodalomtörténeti s kritikai monographia tárgyaúl az e p i g r a m m á t választotta, mely azon időkben költőink által elősze
retettel s egészben sok szerencsével míveltetett. E dolgozat nem csak elméleti
képzettségéről s itészi belátásáról tett tanúságot, hanem életrajzilag is nevezetes
a mennyiben az bonyolította őt először irodalmi harczba. Éles Ítélettel s minden,
külső tekintetet mellőző egyeneslelkűséggel vette vizsgálat alá saját epigramma
költőinket , megróva mit megrovandónak Ítélt, mestereink és barátainkban is :
Virágban, Kisfaludyban, Szentmiklóssyban. Az első meg vala sértve, de hallga
tott; a második nem neheztele, s nem hallgatott: helyeslé a bírálatot; a harma
dik, Szentmiklóssy, a Tudományos Gyűjteményben kipattant. Elbámúltak az
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irodalom baráti, közel és távol, a kritikusi izgékonyságon, s a nem szerény, a
kegyetlen válaszon, melylyel Bajza Szentmiklóssyt lesujtá. Mi magunk, kik na
ponként találkozva eszméket cserélénk, az igazságot keresve vitázánk, s őt az
okok előtt szívesen hódolónak, ellenkezést nyájasan tűrőnek, védelmeiben nyúgodtnak és szelídnek ismertük : meg valánk lepve ez élesség által, s nem fojt
hattuk el azon hitet, hogy az a módja a polémiának, melyet megkezdett, az ál
tala szenvedelmesen szeretett Lessingtől vala, tudva nem tudva, eltanulva. Nem
sokára azonban jelentékenyebb, sőt irodalomtörténetileg nevezetes harczba ele
gyült, melynek súlyát a hadjárat második felében ő vitte: szólok az úgyneve
zett Conversations-Lexikoni híres.pörrőL Én nem valók akkor a hazában, s tá
volról, a Szajna partjairól nézve ez irodalmi háborút, arra semminemű befolyást
nem gyakoroltam, a miért, s ennyi évek után nyúgodt függetlenséggel mondha
tok róla Ítéletet. Wigand Ottó pesti könyvárus 1830. év első napján a magyar
„Közhasznú Esmeretek Tárának“ adá előrajzát. Az irodalom valódi barátai egy,
kielégítő terv, elégséges szellemi erők s valódi tudományos készültségit vezetés
nélküli, kereskedői üzérletnek tekinték azt, melyben nem csak a közönség re
ményei fognának csalatkozni, hanem, mi fontosabb, általa egy hasonló, de a czélnak megfelelő munka keletkezésének útja vagy egy nemzedékre bevágatni. Megerősíté a hazafiakat ez aggodalomban a Fenyéry „Kérdéseidre adott felelet,
melyből egy oly férfiú mephistophelesi lábai voltak kivehetők, kinek párt-állá
sától az egész munkának, a mennyiben az magyar irodalmi czikkeket is hozandott, bemételyezésétől lehete félni; s bár ama férfi, — ki nem vala más mint
Döbrentei Gábor — néhány általa megnyert jó nevek, de előreláthatólag csak
nevek, tekintélye mögé menekült, bekövetkezett Bajza felszólalása. Előre látta
ő a lépés súlyát magára nézve, de ettől vissza nem ijedt. „Gyűlölet s boszú tár
gyává teszi magát — így szól „Figyelmeztetésében“ — ki mások hibáit s té
vedéseit fedezgeti fel a publicum előtt: de gyűlölet s boszú csak a gyávát ret
tentik el : ki az igazat mindenek felett tiszteli, ki a szabad vélemények barátja,
az bátor még akkor is előlépni, midőn egy nagyobb sereg véleményével kell
megvívnia. A balgatagság veszélyes özöne ellen gátot rakni nem szégyen, nem
vétek ; sőt annak, ki emberi társaságban él, még kötelessége is ; s vannak ese
tek — folytatja, Kazinczy ,,Hercules“-ére vonatkozással — midőn az ól marhái
alól szemetet hányni, hálára méltó szép tett.“ Egy második támadás már egye
nesen Döbrentei ellen vala intézve; s míg Fenyéry ezt az ,,Egy szó“ czímű pamphletjében komoly arczczal ízekre szedte, Bajza őt a közönség hahotájának adta
át. Nem merem állítani, de tagadni sem, volt-e vagy nem, a Döbrentei megalá
zásának valamely, a vita tárgyán kivűl eső, oka; annyi bizonyos, hogy Döb
rentei hitte, miszerint megtámadtatásai közvetve a megalakítandó Akadémia
körüli befolyása ellen valának intézve ; de bizonyos az is, hogy e befolyástól a
Kazinczy es Kisfaludy barátainak, s ezekkel az irodalomnak, tartania lehetett ; s
2
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hogy, ha a kíméletlenségbe a igazságtalanság volt, mint lenni szokott min
dig, ama befolyás e liarcz által üdvösen csökkent. De volt a pörnek sikere ma
gára a veszélyeztetett munkára nézve is, a mennyiben az nagyobb gonddal
és körültekintéssel készült; sót volt még egy eléggé számba nem vehető közve
tett haszna is: a nemzet köz figyelmének nagyobb mérvben mint valaha egy iro
dalmi ügyre fordulása, mi kevesebb zajjal nem sikerült volna soha. S bér ezzel
a harcznak — melynek egyéb epizódjait, mert nem tárgyunkra tartoznak, el
hallgatok — vége szakadt volna ! De a megrémült áldozat nem nyughatott, s
nem merve a Bajza gyémánt fegyvereit saját fegyverével visszatorolni, egy férfiú
tekintélyét hívá segédül, kire, minél inkább gyűlnek,halála óta,magas talentomai s
polgári érdemeinek emlékei kezeink között,annál mélyebben kell fájlalnunk,hogy a
védencz kéréseinek engedve,, gúnyos interventi ójával az ifjúi szertelen tűz ostro
mát tisztes fejére vonta. Bajza védelmét oly eszme intézte, mely a kor hajlamai
val találkozék : a születési tekintély teljes negátiója; innen annak óriási hatása
és jelentéke : mert nem tulajdonítok az irtóztató válasznak a valónál nagyobb
súlyt ha állítom, hogy az oly harczot kezdett meg, mely a polgári téren sajnos
folytatásra ada példát és ösztönt. T. i. a felsó' rendek hat éven át makacskodó
ellenzéke által gyú-anyaggal saturált légkör csak a szikrát várta. Leveró ta
pasztalás az, tisztelt Gyülekezet, melyet itt tevénk : látva, mikép a szenvedelem
a minden kegyeletek iránt oly fogékony kebelnek is képes lerontani nemes tar
talékait ; s vajmi tökéletlen vigasz azon elégtétel, melyet az indulatok habjai lecsillapodtával a bántónak elismerése nyújt.
Még forrtak a keblek, a köz figyelem éber vala, midőn Bajza ennek be
hatása alatt magát azon kritikai organum életbe-léptetésére határozá el, mely —
miként azt levelezéseink egykor bebizonyítandják — már évek előtt, a Kisfa
ludy Károly körében volt tervezve. Egyike e folyóirat vezéreszméinek folyton
a tekintélyek elleni küzdés : „Rettegünk — írá a kiadó Vezérszavában — a tu
dományos tribunáltól, utáljuk és gyűlöljük azt', istenünk az önfény, s a bálvá
nyozásnak vagyunk baráti. A helyett, liogy az egyedül üdvezűtő, az igaz útat
keresnek, a szív- és vérrokonság, hír- és névgőz, a vallásbeli pártoknak,
s az emberi hiúság ezer nemű csábjainak, mint annyi isteneknek, szob
rot emeltünk.u Más: határt szabni a sérthetetlenséget követelt irodalmi műkedve
lőség kontárkodásainak. „Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény
kritika, de részrehajlatlan, de igazságos. Ki kell irtanunk a hízelkedés, a szolgai
csúszás lelkét: ledöntögetnünk szobrait a bálványozásnak; elrezzentenünk a lelk etlenséget ; kimutogatnunk egymás vétkeit, botlásait; kimutogatnunk az útat.
melyen nagy nemzetek példájaként a tökély magas pontjához vergődhetni.
Pártok keletkeznek, úgymond, s óhajtja, hogy e partok szelleme el ne szúnyadjon. s törekedni fog, hogy az e lapok által is lobogásban tartassák. „Az ellenke
zés és küzdelmek, a forrás, köszörüli az elméket, erőben tartja a lelket, s mit
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szendergő' béke s nyugalomban tengés húsz év alatt nem tehetne, azt a vélemé
nyek háborúi, írói párt s vetekedés két-három év alatt képes eszközleni.“ „A
polgári háborúban vér foly, itt csak a hiúság ködei tépetnek szerte, az előítéle
tek zúzatnak össze.“
A harczos elbrajz félelmet terjesztett az írók e gy része közt, míg a kö
zönség érdekeltségét hihetetlen mérvben fordította az irodalom felé. Váratlan lón
a kelet, melynek a „Kritikai Lapok“ örvendettek. Elsó fűzetök , új példával, új
kiadást ért. T. i. elméleti s birálati czikkek mellett a polémia villogtatta azok
ban öldökló fegyvereit. A sértett irósereg felvette a keztyűt, s Bajza meg nem
rettenve, s bele nem fáradva a harczba, minden vitát végig vívott: s ez éles lo
gika, ez ügyes dialektika, a jól rendezett, szabatos és világos, e mellett élénk s
elegáns előadás mindenütt hódított, mindig neki hozta meg a diadalt. Okok hiá
nyában személyes térre szálltak ellenei : neki a siker tekintetéből hátrálni ekkor
sem vala szabad, de az ő fegyvere mindig csak az írót sújtotta, soha nem az embert,
s e nemében is a párviadaloknak számtalan termékeny eszme lön hirdetve, az iroda
lom körüli nézetek tisztultak, a nyelvnek műgonddal kezelése általános, elutasít hat lan postulátumúl követeltetett s ismertetett el; míg másfélül az irodalmi szólásszabadságnak e gyakorlati használata a tekintélynek és dogmának régi tarta
lékait lerombolta. Forradalma volt ez az irodalmi világnak, párhuzamosan ha
ladó a Széchenyi eszmeforradalmával a közéleti téren : s nem nagyítom amannak
hatását , ha állítom, hogy e kettős szellemi mozgalom, egymást támogatva
és kiegészítve, tördelte öszve a bilincseket, melyek a gondolatot nyűgözik vala;
s az irodalomban különösen új alakulások s a forma tisztulása leginkább általa
következtek be.
De bekövetkezett az is, mire Bajza el vala készülve : sokak gyűlölete ; be,
a mire elkészülve nem volt: egy tisztelt férfiúnak, mesterünk és barátunknak,
elhidegűlése. S itt szent kötelességem a vétek súlya egy részét, nagyobb részét,
megholt barátom vállairól az enyéimre vennem. A „Kritikai Lapok“ első füzete
neheztelé, hogy Kazinczy Ferencz, Pyrker érsek német művét magyarsággal
ajándékozá meg. Felállttá azon tételt, bátran és melegen, hogy magyar haza
finak nem szabad szellemi adományait, nem-saját nemzete emelésére s di
csőítésére gylimölcsöztetni ; hogy azt, ki ezt cselekszi, legalább is ignorálnunk kell,
s végűi azt kiáltá Kazinczynak: „Becsüld meg magadat! Koldulás ez,mely hoz
zád méltatlan, s nekünk nem kell ! Mit kínozzuk szeretetünkkel azokat, kik nem
tartották méltónak azt kivívni, azt megérdemelni ?“ —* A tétel alkalmasint igaz,
s igaz különösen a mi sokkép mostoha állapotjaink közt. De ha az ész javallhatá
is a felszólalást, a szív hálátlanság nélkül nem hallgathata az észre, hol Kazinczy
forgott szóban. És Kazinczynak fájt — nem a maga, hanem — egy általa tisztelt
ember megtamadtatása, mert erre az ő könyve adott alkalmat, és csak is ennek
költ védelmére a Tudományos Gyűjteményben : panaszait magánlevelekben ön2*
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tötte ki. Az egész levelezés e több mint sajnos tárgy felett nyomtatva fekszik a
közönség előtt ; s öli mely nemesen, mely erkölcsi fenséggel és jósággal bána 0
Azzal, ki neki tekintet nélküli hevében e fájdalmat okozta ! s ki mégis elégtételt
csak az élet után ada neki azon bánatban, melyet harmincz lassú év elforgása
után is érez — érzek én, mert a megtámadó én voltam. Bajzát pedig ez egyszer,
és csak barátja melletti elfogultságában, liagyá el az az önmegtagadó nemes indu
lat. mely teljes életében hevíté kebelét, s úgy védette m e s t e r e ellen b a r á t 
j á t , a mint nem illett. De nekem viszont kötelességem öt oltalmaznom ionnak
elitélése ellen, ki fölötte mint a fagyos ész embere fölött, ki inkább a győzelmet
keresi mint az igazságot, csak kevéssel ezelőtt is eltöré a pálczát: mert Bajza
volt az, ki pőrét a szent öreggel azon fiúi odaadással végzé be, mely e szavak
ban nyilatkozék: ,,Ha levelemben oly valami áll, mi fájdalmadat ingerlé, kész
vagyok érte bocsánatot kérni, kész vagyok engesztelőleg nyúlni azon tiszteletes kéz
után, melyet a magyar nyelv dicsőítésére kentek fel az istenek, s melyet én út
mutatóm,
vezérem s mesteremnek oly örömmel vallok.u
/
így folytak hat éven át, irodalmi, utóbb szín-ügyek felett is, a viták a
Kritikai Lapok harczmezején ; míg az itt rettegett bajnok, épen e hat év foly
tán, a költői téren köz tetszés és szeretet közt űzé csendes munkásságát. Ugyanis
1830. végén, Kisfaludy Károly halálával, ennek vég kivánata szerint őreá száll
tak az Auróra gondjai is ; s az elhúnytnak társai ő körülötte seregelvén össze,
az Auróra maradt a mi volt, költészetünk legszebb virágkerte : maradt a vezér
let, a finom ízlés megőrzése, a szép, sőt sokkal szebb külső, s az erők szaporodtával a gazdag tartalom; csak az alapító saját művei hiányát nem pótolhatta
semmi. S e folyamokban jött azon mintegy hatvan költemény, melyek Bajza leg
szebbjeit teszik. E zsebkönyv kedvéért dolgozgata az elbeszéllő nemben is, mely
ben két novellát veve fel, kettőt csak kéziratban hagyott. Emezekben, melyek
egyike fájdalom töredék maradt, s mik csak épen most látnak világot munkái
legújabb gyűjteményében, élénk külső élettel találkozunk, s meglepő a feltalá
lás gazdagsága, a biztos összevágó alkotás, a gondos indokolás, s a jellemzésre
törekvés, alakok, erkölcsök és beszélgetésben. Mindamellett a dialóg csak a genreképi alakoknál simúl inkább, de még nem egyöntetűleg, az élethez : a köznapiságából Kazinczy eszményítése által még alig kiemelt nyelv még nem találta
volt meg azon szerencsés középet, melyen a nemesb alak az életvalóval és jellemzetessel egyesülendő vala. Megjelent, de utóbbi, novelláiban belső cselekvények, lelki változások szerepelvén inkább, eszményi hajlamai elkapták ismét.
Daczára azon könnyűségnek, melylyel — a miben mindennapi szemtanú valék —
ezeket dolgozá, históriai tárgyakat vett ismét elé, s ezek közt „Coriolán s a há
borgó Róma,u mint utóbb „Eudoxia császárné4* a művészi alkotásnak és válasz
tékos előadásnak példánya. Elhallgatom kereseti munkáit, az akadémiai zseb
szótárban való részvétét, mely a készítésbeni társas eljárás által legszebb ko-
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runk annyi szép óráit vette igénybe; elhallgatom a „Társalkodó1* szerkesztését,
el némely fordításait : de mind ezek együtt gazdag, s ha nem fényes, de minden
esetre hasznos munkásság öszképét állítanak éld.
1837-ben új tért alkotott magának a három barát, kit a közönség mind
inkább együtt látni megszokott: Bajza, Vörösmarty és én, midőn az Athenaeumot alapítottuk meg. Ügy látszott vala nekem, hogy irodalmunk az akkor le
folyt hat háborús év alatt sokat változott jobbra; hogy míg az akadémia tudo
mányos tartalomra utasítá az irói világot : a Kritikai Lapok oly lendítést adának
a formának, mikép az 1830-ki időkön, a magok műkedvelői ügyetlensége, ízlési
zordonsága és stilisticai kontárkodásaival, immár túl valánk. Úgy hivém azért
hogy itt az idő a kritikát úgy kezelni, hogy az ismertesse a figyelemre méltó
jeleneteket, tüzetesen tárgyalja a tartalmat, a nélkül hogy a formát elhanyagol
ná; polémiát csak vég szükség esetén folytasson, visszaigazításokban a dologi
akra szorítkozzék, s általában oly hangot állapítson meg, mely a gyenge idegueket is hozzá édesgesse a kritikához. Előrajzom elfogadtatott, s a Figyelmező —
mert ez vala orgánumunk bíráló heti lapja — magamra bízatott teljes önálló
sággal: míg az Athenaeum, melynek egyik feladása népszerűén-, koronként tüzetesen-tudományos közlések által a közönséget reáltartalmú olvasásnak nyerni
meg, ezáltal benne új szükséget költeni, s így az akadémia derékhadának por*
tyázó seregül szolgálni ; de egyszersmind, akkori szépirodalmi lapjaink iránytalan
gyarlósága mellett egy szépirodalmi rész által olvasóinkat nemesb ízlésű gyönyö
rökhöz szoktatni: az Athenaeum mondom, Bajza kezeibe tétetett; Vörösmarty a
kéziratok vizsgálatában volt mellé adva. A békés, tisztán építő irányú programm
mindamellett egy egész hadát zúdította fel a rejtett bosszúnak, a rosszakarat
nak, és — frigyben látva bennünket az összes irodalom minden előkelőbb erői
vel — az irigységnek. A minden oldalú, már előleges, megtámadások daczára
közönségünk sebesen túlhaladá az ezret, mi ily lapokra, s akkor, váratlan siker
volt, s alig indúla meg kettős lapunk, folytatva lőnek a mondhatni combinált
ostromok. Mi másfél évig hallgatag és nyúgodtan haladánk pályánkon, és csak
a negyedik félév kezdetén, mintegy megörökölve látván a lapjaink színe alatt
ellenünk folytatott támadásokat, végre felvettük a keztyűt, s adók azon sorát a
czikkeknek, melyek — hiszen annyi évek után elég elfogulatlanúl szólhatok az
immár irodalomtörténeti ténynyé vált hadviselésről — melyek, közvélemény
szerint, a diadalmat az Athenaeumnak vívták ki. A hétéves pálya koszorúja —
mit nekem illik kimondanom — hasonlíthatatlanúl legnagyobb részben Bajzát
illeti. Mert hogy az inkább, mint minden az előtti s utáni ily vegyes tartalmú
időszaki organum, hatott gerjesztőleg, ízlést és nyelvet nemesítőleg : kimondatott
előttem számosok által; s a jelenkor legjobb fejei is méltánylólag, sőt melegség
gel tekintenek vissza az erők ama szép egyesülésére, melyet közös törekvéseink
fűztek ugyan össze, de Bajza irányadása s mindenre elható tanácsa s igazító
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keze mellett. Ugyanez időbe tartozik még közreműködése a Kisfaludy-Társaság
megalkotásában, s a nemzeti színház megindításában. Erre t. i. különösen el
nem vitázható üdvös befolyással volt azon szervező munkássága, és szigorú, sza
bályzó, s részrehajlatlan eljárása, melyet a legsúlyosabb körülmények között
fejtett ki, valamint a nemzeti színügy körüli nézetek helyes tájékoztatására szint
annyi szakavatottsággal mint bátorsággal írt pamphletje: a ,,Szózat a pesti ma
gyar színház ügyében.u
Belefáradván végre a sok évi bajlakodásokba, erő-elforgácsolás és kelle
metlenségekbe, mikbe különféle vállalatai kerültek ; a folytonos, már most több
nyire csak őt személyesen czélba vevő, bár mindig diadalmasan visszavert, meg
támadások közt folytatott Athenaeumot 1843. végén befejezte, s egész lélekkel
— a mit első ifjúsága óta már oly buzgón kivánt — históriai dolgozatok és vál
lalatoknak feküdt, melyek közöl itt „Világtörténelmét44említem csak, mely a for
rások szemmeltartásával, a görög és római történelemben a praegnans momen
tumok s jellemek rajzolásában a régi írók nyomán menésével, az anyag czélszeru
elrendezésével, s a nyugodt, tiszta, szép előadással megérdemli, hogy soká
becses olvasókönyve maradjon a mívelt rendeknek. Megszakasztotta e munká
ját, mely egyébiránt a hajdankort teljesen befoglalja, az országos színügyi vá
lasztmány , a sajtó s több jóakarói s barátjai, különösen gr. Széchenyi István,
b. Wesselényi Miklós, és Kossuth Lajos sürgetésökre, 1847 vége felé, másodszor
elvállalt igazgatása a nemzeti színháznak, melyről három évnegyed után ismét
lelépett, midőn Kossuth kéréseinek engedve, az ennek nevét viselt Hírlap szer
kesztését elvállalta. E lap vezetése őt ama végzetteljes év másod felében annyira
elfoglalá, hogy saját munkái megakadásán túl czikkek írására sem érkezvén, ez
ideje önfeláldozás közt és dicsőség nélkül folyt el. S a felelősség súlya is egé
szen reá nehezülvén, megkezdődtek 1849. elejével bújdosásai, melyek a júniusi
napok kivételével, az év végéig Pesttől s minden rendes munkától távol tárták,
s ekkor is, könyvtára elkobozva lévén mit annyira óhajta, Világtörténelme kö
zépkori részét nem folytathatá.
Fátyolt vetek azon szenvedésekre, mik élte e vég szakát látogaták meg,
s mikhez az 1851—2-ki télen azon aggasztó tünemények járúltak, melyek az
agy physikai megtámadtatására mutatva, a következett évben annyira növe
kedtek, miszerint szellemének már csak kevés világos perczeket engedének. Időn
ként nyúgottabb Ion: de elméjének régi ereje, a tiszta fő, a hatályos akarat, s
életének eleme, a munkásság, megszűntek. B a j z a n e m v o l t t ö b b é . Árnyéka
maga-magának járt az emberek közt ; néha az akadémiai üléseket is látogató,
tárgyául a köz részvét és fájdalomnak; olvasgatott Goethében, de régi szokás
ból inkább mint tiszta öntudattal és felfogással, mert minden ereje lelkének el
hagyta volt, csak a szeretet nem, övéihez és barátjaihoz. Emlékezetének táblája
puszta volt: rajta csak e g y kép a múltból, a Kisfaludy Károlyé, maradt meg,
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kinek neve, ha néha az övéi által kimondatott, a velőkig ható zokogásra fakasz
totta. Ekkor összekulcsolt kezeivel eltakarta arczát, s akadozó panaszából csak
a feletti vígasztalhatatlansága volt kivehető: a miért, a haldokló által hivatva,
öt többé életben nem találta. Ily állapotban, hasonló egy nyájas, szerető, beteg
gyermekhez, mely nem gondolkodik, csak álmadozik és érez, hagyott el bennün
ket végkép, maríius 3-dikán 1858-ban.
Ez azon élet képe, tisztelt Gyülekezet, mely harmincz éven által tisztelet
és gyűlölség, tapsok és üldöztetések között, mély nyomokat vésve fejlődéseink
menetébe, a szívet mindig nemesen és magasban dobogtató, a haza és erény
iránt lelkesítő, bájos és hathatós énekeket hagyva nemzetének, nekünk oly gaz
dagon gyümölcsözött. Művei egy része el lesz idővel felejtve, mert a megfulladt
álláspontok hősei emlékezetét csak a história őrzi meg, nem a nemzet élő érzete :
de kik a f é r f i ú t ismerék, e szelíd, nyájas, emberszerető szívet, a nagynak és
szentnek törhetetlen hívét, az erény valódi bajnokát, ez ódonszerű eszményi jel
lemet , mely mind ritkább, hogy ne mondjam hihetetlenebb lesz az elharapózó
anyagiság e korában, mert tiszta tükréhez a köznapiasnak leghalkabb lehellete
sem fért : azok, kik így ismerték, mély meggyőződéssel mondják el a jelennek
és jövőnek, az ő saját szavaival :
lm a nemzetnek egyik ritka dísze :
Kevély örömmel nézzetek reá,
Ki a hanyatlás gyáva korszakán is,
Midőn erkölcs , erény és honfiság
Csak ige volt a kérkedésnek ajkán:
Erényiben törlietlenül szilárd,
S magához mind végiglen hü maradt.
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A KÖZÉPKORI EMLÉKSZERŰ ÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON.
I.
T. Akadémia, T. Gyülekezet!
A nemzetek nagyságának és tehetségének jelzői nem csupán a történe
lem lapjai ; de kitünőleg a monumentális művek is : azon emlékszerű műalkot
mányok , melyek mint néma b á r, de élő emlékek, magának a történetnek kútforrásúl szolgálnak.
A történet még nem beszélt, midőn a pyramisok már égbe mereszték
csúcsaikat. Es nemzeti múltunknak vannak századai, melyekből egy lap törté
neti feljegyzést, vagy egy sort nyelvünkön nem vagyunk képesek felmutatni ;
míg ugyanazon századokból magas műveltségi állapotot tanúsító számos mű
emlékünk maradt ránk.
Minden ily nemzeti műemlék elenyésztével nyilván történetkönyvünk
nek egy- egy lapja szakad ki !
A legjelentékenyebb és legrégibb műemlékek azonban, már a tárgy ter
mészeténél fogva , építészetiek. Kétségtelen, hogy a művészetek és mesterségek
között az építészet volt mindenütt és minden időben azon tényezők egyike, mely
által a népek a megszállott földet polgárosíták, országgá és hazává alkották.
A hazátlan harang nomád sátor alatt lakik ; ha lelegeltette a mezőt, fel
szedve sátorfáját új virányt keres. A lakos, a gyarmat házat, szilárd lakot épít,
melynek védfödele alá helyezhesse tűzhelyét.
De a ház még nem műalkotmány. A puszta szükséglet és a műkellék, a
mesterség és művészet között még nagy a különbség.
Az ember legmagasztosabb érzete, a vallás volt mindenkor a művészet
egyik leghathatósabb ébresztője. Valamint a művészet testvérének a költészet
nek első fenségesebb ihlete mondják a vallási érzetből gerjedt, s még a dráma is
eredetében sajátlag istentiszteleti cselekvény volt : úgy a művészetnek is az istentiszteleti szükség nyitott legtágabb tért.
1*
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Nem csak az ősvilág művelt népeinél, Egyiptomban és Indiában, Assyriában és Palaestinában, Hellasban és Rómában, a művészet lelke a mythos, a
műépítészet főtárgya a templom volt : de az európai újvilág népeinél is ugyan
azon tüneményt látjuk : mikép törekszenek századokon át művészetük egész te
hetségével és fényével a legméltóságosabban alakítni istentiszteleti épületeiket,
hogy általok a hívek közönsége mintegy meghatva, magasztos érzelemre és han
gulatra gerjedjen.
így szólott egykor a florenczi tanács, midőn (1294.) a Santa-Mariadel-fiore-egyház építését elhatározta : „hogy közönségök építőmestere Arnolfo,
tervet terjeszszen elő, azon magasztos nagyszerűségben, melynél az emberi tehet
ség' és hatalom szebbet és nagyobbat feltalálni nem képes. “
A középkor ezen törekvésében azonban kiváló figyelmet igényel, hogy
mtíépítészetében nem csak korának műszellemét, nem csak nemzeti egyénisége
jellemét kifejezve új műízléseket és eredeti műidomokat alkotott, de hogy ezál
tal egyszersmind különösen egyházi alkotmányait mintegy benső lényegükben
fokozatosan kifejtve, az elérhető tökélynek úgyszólván legmagasabb fokáig fej'
lesztette és kiképezte.
II.
Mily része volt már hazánknak és nemzetünknek ezen törekvésben ? Mi
dőn erről szóló vagyok, előadva Magyarország középkori emlékszerű építészetét,
szólanom kellene már talán előbb általában a középkori építészeti ízlésekről.
Követelheti már ezt a tárgynak újdonsága általában, de különösen a mi
irodalmunkban. Mert míg a classicus régiségtan a humanismusi irány feléledése
óta folytonos műveltetésnek örvendett; míg az antik építészet oszloprendszerét
már az iskolás gyermek is ösmerte; míg mai építészetünkben Vitruv üres elmé
lete és Vignola. idegen szabálya uralkodott: addig némán álltunk középkori sa
ját nemzeti műalkotmányaink, tisztes ős basilikáink és magasztos dómjaink sajátszertí idomai előtt.
A legtöbben, látva a középkor ezen bámulatos alkotmányait, legfelebb
is azon Ötletre jöttek, hogy azok talán csak az építőmesterek sajátságos szeszé
lyének ábrándos művei ; miszerint azután nekik a különféle építészeti ízlések
eredetileg is csak épen úgy egykorúlag keletkezhettek s divatoztak, valaminthogy azok most egymás mellett állanak.
De a mélyebben gondolkodó fő is ritkán jutott bővebb eredményre,
mint hogy majd az ódon durva alakítást, majd ismét ellenkezőleg a mestersége
sebb, példáúl gót csipkézetes épületet, mint a mai ízléstől leginkább eltérőt, tar
totta legrégibbnek. így középkori építészetünk ismerete a nagyobb művelt kö
zönségre nézve teljesen homályos, s azoknál is, kik az ismeretek színvonalán ál
lanak, legalább kétes volt. Mindössze is körülbelül csak annyiból állott, hogy a
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csúcsívű építészetet gótnak, s az ennél is régibbnek látszó nem csúcsíveset byzanczinak neveztük. Ezzel pedig a legtöbben ezen idomok keletkezését és törté
netét máris kifejezve vélték. Pedig mi sem helytelenebb ennél. A gót nép soha
sem ismerte a gót építészetet, s a mit ismerhetett, az épen a byzanczi volt. Ellen
ben hazánkban semmi nyoma a byzanczi építészetnek, s mégis a gótnál jóval ré
gibb virágzó építészettel is bírtunk.
De nem csoda ! Az építészeti ízlések tana épen csak a legújabb időnek,
mondhatni a jelen tágabb látkörű század összehasonlító tanulmányainak szüle
ménye. Valamint azon nevezetes előmenetelek, melyeket Cuvier óta a természettan s utóbb a nyelvészet is te tt, az összehasonlító tudományos vizsgálatok ered
ményei : úgy az építészeti idomok tana is csak ezen az úton volt képes tudomá
nyos rendszerét teljesen megalapítani és kifejteni. S ezen eredmények és vizsgá
latok nyomán jelenleg bátran szólhatunk már az építészeti ízlésekről.
Az építészet történetének láthatárán, valamint az emberiség történetében,
két nagy esemény, a két nagy világkorszak képezi a válpontot : az ó és az új,
a pogány és a keresztény világ korszaka. Amazt az oszlop és gerendázat, ezt az
ív és tám jellemzi. Ezen két egyszerű tényezőre vihető' vissza az építészet egész
története.
/
Az oszloppal kezdődik a műépítészet. Altala nyer az élettelen, egyhangú,
durva faltömeg szervezetet, tagozást és életet. Oszhangzó arányokban, szabadon
és merészen emelkedik az oszlopzat felfelé: de a ránehezedő fekvőleges gerendá
zat megakasztja feltörekvő növekvését. E helyett az ív folytatja az oszlop felfelé
törekvő irányát, és ha azt a végtelenig nem növelheti is , gyöngéd hajlással si
máinak nyúlánk szárai egymásba, öszhangzó s arányos összeköttetésben állítva
elő az épületet. így Ion az ív az architecturának azon befejező eleme, mely bol
tozattá fejlődve, az emelkedettségében bevégzett épületnek összefüggő és szerves
kinézést adott.
De az oszloprendszert ott találjuk már a hájdankor valamennyi építé
szeti rendszereiben. Azonban bármily magas kifejlődésre emelkedett is az a hel
lén építészet egyszerűen szép és nemes alakításában : mégis mindenkor jelzője
azon, hogy úgy mondjam, korlátolt szellemi törekvésnek, melyen túl az óvilág
népei nem emelkedhettek.
Sőt az ív is ugyanott vette már kezdetét a hajdankor népeinél, akár, ha
akarjuk, a hinduk és egyiptomiak sziklabarlang-templomaiban, akár az etruskok sírboltján s a rómaiak fényűző építészetében. Mégis, itt is ott is egyiránt
nélkülözte azon önálló kiképzést, mely a keresztény újvilágkorszak sajátjaj jel
lemezve mintegy ismét azon szellemi fensőbbséget, mely a kereszténykort a po
gány fölé emelte.
Amint egyszer a fejlékeny ív az építészetnek új, életadó elemévé lön:
úgy nem tűrhette többé a rá nézve dermedt, mert szorosan meghatározott alakú
oszlopot.
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Visszament tehát az oszlop eredetéhez a támhoz, a leánytól az anyához.
A iámból egy áj hajlékonyabb tagot nevelt magának, mely már fejlődésében
többé nem hátráltathatta, és dús képződésének minden irányban megfelelni ké
pes volt. Általa szabadon nyújthatta ki szárait, szabad irányt vehetett állásában :
harántosan és keresztben ; tetszése szerint feloszthatta súlyát : gerinczekre és he
vederekre. Innét ezen constructivus és szerkezeti revolutiója után csak egy lépés
volt m ár, hogy korlátozó formáiból teljesen kivetkőzzék és a félkörből a csúcs
ívbe áttörjön.
S ezen nevezetes esemény, a félkörívnek a csúcsívbe
átmenete, képezi a
/
középkori építészet történetében ismét az új válpontot. Altala egy új, a legkisebb
részletekig átképezett és szervezett építészet keletkezik, melyen túl az építészet
ben fejlődés nincs, vagy hogy csak megakadt ; az építészet története legalább
ilyet nem ismer. A mit ismer s a mi van, az visszatérés a régire, vagy ha úgy
tetszik, újjászületése a réginek, s talán leghelyesebben mondva : az építészet mű
vészi elemeinek eredeti mtíértékök megrontásával hasznosítása.
Íme ezek azon tényezők, melyek az építészet fejlődésének sarkpontjait
képezik. De ezen pontokat kijelelve, köztök csak mintegy szabad kézzel körvonaloztam az építészet belső történetének mozzanatait. Külső történetével s az al
kalmazással még adós maradtam.
Pedig semmi sem könnyíti inkább az ismeretet, mint a szabatos megha
tározás és rendes felosztás, a határozott elnevezés, s a megalapított műnyelv.
Valamint a történetirásban a korszakok megválasztása és jelelése, a természetleírásban a nemek és fajok meghatározása s osztályozása képezi a tan kiinduló
pontját : úgy az építészeti ízlések ösmeretében is.
S ámbár egyszer is másszor is érintőleg szóltam már az akadémia előtt
e tárgyról, Önök engedőmével ismételve elő kell adnom ezen ízlések neveit, rö
vid jellemzését és ismertetését, hogy tárgyamnak útat tereljek. A feladat igen
terjedelmes. Csak ott kezdem, hol az óvilág s annak építészete végét érte.
Midőn az újkorszak hajnalán a kereszténység* a katakombák rejtekéiből
és a magánházak szűk tereméiből kilépett, nem hozott ugyan magával egyhá
zai számára áj építészeti idomot és ízlést, de igen is hozott új ízlést alkotó ele
meket, hozott új szellemi irányt, új eszméket és szükségeket, melyeknek az esz
ményi szépségű antik templom sem volt képes többé megfelelni.
Tudjuk, hogy ezen ízletes külsejű, oszlopcsarnokos templomok csak is a
külső hatásra voltak inkább intézve, mintsem a belső használatra. Nem így a
keresztény egyház ! Ennek egy elkülönözött, zárt, de tág körű helyre, vagyis
egy házra volt szüksége, mely a hívek közönségét magába foglalhassa, melynek
védfödele alatt az oltár szentsége titkával födve állhasson, hol a közima és taní
tás alkalmasan hangozhassék.
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Mondják már most erre nézve, Hogy a római világnak azon időben egy
középülete volt, mely ezen czélra alkalmasnak mutatkozott, vagy hogy csak al
kalmazható mintát szolgáltatott. Ezen épület az úgynevezett basilika volt. A basilikák a római fórumon sajátlag tözsdecsarnokok voltak, melyek a kereskedelmi
üzlet és mások szerint a törvényszék helyéül is szolgáltak.
Itt megkímélem már Önöket mindazon elmés és nem kevesbbé érdekes
feltevések elmondásától, melyek a basilikaépület eredetének és czéljának ma
gyarázására ép oly szellemdúsan, mint alaposan felhozattak, az e tárgyat kime
rítő fontos és terjedelmes tudományos munkákban. De tárgyam kivánja, hogy
előadjam még a basilika kinézését.
Képzeljünk magunknak egy hosszas négyszögű nagy épületet. Ezen épület
hosszában két vagy négy oszlopsor által ugyanannyi csarnokra, vagy úgyne
vezett hajóra osztatik. Az épületnek keskenyebb felső oldala vagy zárfala köze
pén félköralakú kisebb hajlék, mintegy épületfülke alkalmaztatott. Neve tribu
nal. rendesebben apsis vagy concha volt. Ezen emeltebb hajlék a római basilikában a törvényszéknek, az ókeresztény basilikában pedig a püspöki széknek helye
volt, mely előtt az oltár állott, míg a csarnokokban vagy hajókban itt a hívek
közönsége, amott a forumi üzérkedő ügyfeles nép gyülekezett. Az oszlopzatnak
összeköttetése a rég i, egyszerűbb alakításnál fekirányos gerendázattal eszkö
zöltetett, az antik hellen építészet hagyományos architrávja alkalmazásával ; míg
később az etrusk-római ívhajtással, vagyis archivoltával és árkádokkal alakúit.
Az épület ez által szilárdabb s azért alkalmasabb Ion a födél viselésére, mely a
római basilikában hiányozhatott, míg a keresztény basilikában részben fölep
nélkül, de részben és később azzal is alkalmaztatott, míglen a boltozat kifejlődött.
Ez volt íme a kereszténység győzelme ó ta , a IV. századtól fogva mint
egy a X-ik századig, az ős keresztény egyházépületnek a római profán basilikából keletkezett azon alakja, mely ezentúl a keresztény egyházépületnek majdnem
egyedüli mintájáúl szolgáit. És ez a z , melynek idomát ókeresztény basilikai ízlés
nek nevezi a műtörténet.
A basilikai ízlés mellett majdnem egykorúlag, s egyrészt annak alapido
mából és elemeiből támad a keleten, és nevezetesen Byzanczban, az innét úgy
nevezett byzanczi ízlés. Lényege a kúprendszerben és központi köridomok képzé
sében áll; miszerint egy főkúppal alakúló közepe körül több kúpos mellékrész
letek csoportosulnak. De ámbár ez a keleten és a görögegyházban uralomra lép,
a nyugoton csekély elterjedésnek örvend és csak is szórványosan mutatkozik ;
míg hazánkban jelenleg nem lévén emlékeinek nyoma, nem is időzöm bővebb
jellemzésénél.
Ellenben a nyugoton az ókeresztény basilikai idom már a IX. század óta
új irányú kifejlődésnek indúl. Lényegében megmarad ugyan a basilikai alap
idom, de ennek részletei mind az alaptervezetben, mind különösen a bensőrend
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szerben művészileg átképeztetnek. Nevezetesen a félkörívnek kifejtése s a bolto
zatnak általános alkalmazása által, az egész bensörendszer ezen új elemek szerint
módosul. Éz által az antik oszloprendszer, mely már a basilikai idomban tünedezik , teljesen átváltozik. Helyébe a szilárdabb és nyúlánkabb támrendszer lép.
Majd ismét az ívezetnek és boltozatnak feloszlatása és tagozása által, a tám- és
oszloprendszernek egy új combinatiója, összeillesztése keletkezik. A támfal szi
lárd magvából előszökő fél- vagy negyedrész oszloptövek nőnek k i, melyekre
a vál- és keresztívek hevederei és gerinczei lelejtetnek. Ehhez képest új alakzatú
ékítményrészletek fejlődnek ki, majd gyenge és gyermeteg, naiv, majd dús és
fellengző, de mindenkor sajátságos művészi conceptióval, mely az antik ízlés
alapformái mellett is annak traditióival teljesen szakított, s önálló meglepő változatosságú új formákat teremtett.
Az ókeresztény ízlésnek ezen, az új évezrednek mintegy fordultán fejlődő
átalakítását román basilikai ízlésnek nevezi a műtörténet. Basilikainak, a meny
nyiben még az őskeresztény basilikai épület alapidomához hű maradt ; román
nak pedig véljük mintegy azon értelemben, a melyben a római nép- és nyelvele
mekkel elvegyült európai vegynépségeket és nyelveket román nyelveknek mond
juk (mint az olaszt, francziát, spanyolt, oláhot), miután ezen építészet is , mint
láttuk, hasonlón a római művészetit basilika elemeiből fejlődött ki a Róma ha
talma alatt állott nyugoti népek nemzeti műépítészetében. Ez volt egyébként
azon ízlés, melyet a műtörténet tudományos megállapodása előtt elvétve s összeté
vesztve byzanczinak neveztek, melytől, mint láttuk, lényegesen eltér.
A XII. század óta azonban a félkörívet folyvást átmenetben látjuk a
csúcsívbe, s ezzel a román ízlést a gótba. Ezt nevezzük azután átmeneti ízlésnek,
transennal stílnek ; mely egyes nemzetek fejlődéséhez képest, majd korábban,
majd későbben kezdődött, s e szerint végződött is. Benne még az alaptervezet és
bensőrendszer nagyobbára a kifejtett román; de egyes részletek a csúcsívnek
túlsúlyra emelkedése által mindinkább ezen utóbbi ívképzés igényeit követik.
Ezen előzmények után fejlődik ki teljesen a XIII. században a gótízlés,
de mely a francziáknál már előbb, nálunk ellenben csak ezen század végén, sőt
nagyobbára a következő elején kezd uralkodni. Gót nevét nem a gót néptől, de a
gót szónak későbbi, különösen az olaszoknál dívott : idegen, barbár jelentésénél
fogva kapta volna, mintegy az Olaszországban honos classicai elemű építészetek
től eltérő idegen építészet.
Lényegét a támrendszer és a csúcsív képezi. Ezen ívhajtásnak és bolt
helyezésnek sajátsága, valamint felosztása és tagozása által a boltozat súlya
könnyebbedvén, a tömörfalak s általában a nagyobb tömegű oldalfalak nélkülözhetőkké lőnek. Helyökbe csak egyes erősebb támpontok kellettek, melyekre
az összes boltnyomás súlya irányoztatott. Ennek következtében már az oldalfa
lak többé-kevesbbé, s a rendszer teljes kiképzésében majdnem egészen elenyész
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nek, és csupán erősebben előszökő oldaltámok, a nagyobb mérvű alkotmányok
nál tám- vagy szökívek is alkalmaztatnak. Az eltűnt falazat sűrű ablakzatnak ad
helyet. Az egész épületet csak is a támrendszer mint megannyi tag alkotván,
ez által bizonyos tagozott életteljes szervezet keletkezik, valaminthogy az egé
szet, minden részeinek a csúcsívhez képest fölfelé ifjúdé növekvésénél fogva, a
magasba törekvő irány jellemzi. Aminthogy benne az építészet művészete is
csakugyan tetőpontját elérte.
De ezen ízlések teljes műrendszerének, becsének, s előnyeiknek jellemzé
sére nem elegendő e nehány könnyedén kezelt vonás, melyekkel azokat meré
szen vázolom. Idő és tér kellene hozzá, hogy azokat kifejthessem, mely felett
most nem rendelkezhetem, ha mindjárt azon ügyességgel és ékesszólással bírnék
is, melyet egymaga a gót idom kimerítő előadása igényelhetne. Nem szólok
azon művészeti díszről sem, melylyel a szobrász vésője, a festő ecsetje, a hímző
tű je, melylyel az ötvös és kisebb mesterségek, egyszóval minden művészetek
ezen alkotmányokat egész a fényűzésig díszesíték ; mert ezek elősorolása egy
maga külön tág fejezetet igényelne.
Csak azt említem m ég, hogy valamint a román , úgy a gót építészetben
is két, sőt három korszakot különböztet a műtörténet. És pedig : 1) A fejlődés
első korát. 2) Az ízlés teljes kifejlődését. 3) A románnak végre átmenetét a XIII.
században a gótba ; s a gótnak hanyatlását, melylyel a XV. század végén s a
XVI. elején végét érte.
Mire nézve jó lesz eleve megjegyezni azt is , hogy a román építészeti íz
lés óta ezen idomok elterjedése rendesen nyugatról keletnek voniil. Ügy, hogy
nagyobbára Erancziaországban keletkezve, legkésőbb érnek hazánkba és a
szomszédos tartományokba. Ezen időszaki különbség azután valamely idomnak
keletkezése és hozzánk átszármazása közt, gyakran többet mint egy egész szá
zadot képez.
A gót építészet hanyatlásával a középkori fokozatos építészeti műfejlődés
megakadtnak tekinthető. Ez által bekövetkezett már a visszatérés a régire, az
úgynevezett renaissance, vagyis újjászületési ízlés. — A XV. században feléledő
classicus irodalmi tanulmányok egyik eredménye volt, hogy a kor ízlését vala
mint az irodalomban, úgy a művészetben is, a classicus régiség utánzására ve
zette. De mivel az eredeti antik kellen kifejlett műízlés sem a kor követelmé
nyeinek, sem az éghajlat szükségeinek meg nem felelhetett; de sőt, mivel azt a
kor művészei a cinquecentisták nem is ösmerték azon eredeti tisztaságában,
mint az a helléneknél uralkodott, hanem csupán csak a római épületeken alkal
mazott s utánzott elkorcsosodását vették kiindúló pontúi, azért a műépítészeti
igényeknek sem felelhetett meg.
De már ezen ízlés, valamint annak későbbi kinövései : a czikornyás,
gyötrött, bárok és rococo idom, s ismét a mai egyszerűbb, úgynevezett akadeIPOLYI. KÖZÉPK. ÉPÍTÉSZET.
2
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miai ízlés vagy épen kaszárnyaszerű építészet, sajátlagi tárgyunkon, a középkori
emlékszerű építészet körén túl terjedi
Sietek tehát tárgyam ra, hogy már elmondjam, mily műemlékeket alko
tott nemzetünk, mily műalkotmányokkal bírt hazánk, s főleg csak azt, mit va
gyunk képesek még ezek közöl előmutatni.
III.
Hazai emlékeink sorát valóban bátran akár az öskeresztény katakombái
és basilikai művészet emlékeivel kezdhetjük.
Nem csak jelentékeny történeti adatok utalnak a rra , hogy honunkban
már a római uralom korában népes és rendezett keresztény egyházak voltak,
közülök a martyrologiumok és legendák a szerémit(Syrmium), sziszekit (Siscia),
sopronit (Julia Scarabantia), szombathelyit és pannonhalmit (a két Sabaria)
határozottan és többször nevezik : de még egy fenmaradt műemlék is , a pécsi
katakombaszerü római földalatti sírkápolna, mely, az olasz földet kivéve 1 mint
egyetlen talán egész nyugati Európában, páratlanul áll hazánkban, máig tanús
kodik ezen kornak élénk egyházi művészetéről. Benne az ókeresztény katakom
bái festőművészeinek IV. századi teljes kifejlődését látjuk, s részben ugyan a
gondatlanság végett már is enyésző' félben levo képein csak gyanítjuk.
Egyébiránt azon dús, ámbár talán féligmeddig sem ismert örökség, me
lyet a római kor romjaiban bírunk, még az antik archaeologia köréhez tartozik,
és tárgyunk határán kivtíl áll.
A következő' hun-avar korból is élénken szól még a történet és hagyo
mány Etele palotáiról és lakásáról, városokról és nagyszerű földalkotmányok
ról ; de egykét síron kivül nem maradt ránk egyetlen műalkotmánya sem.
Pannonia későbbi szláv keresztény korából sem vagyunk képesek többé
valamit felmutatni; ámbár érdekes részletességgel szól már a történet Privina
marahán fó'nök nagyobbszerű egyházi építményeiről; mint alkot birtokán a IX.
század eleje óta egymás után mintegy harmincz egyházat, s ezek között a kitűnőbb nyitrait s úgy látszik pécsit is (Quinque ecclesiae, Quinque basilicae) ; mint
hozat Salzburgból nem csak kó'míveseket, ácsokat és kovácsokat, de festőket is
a szólal sz. Mária-egyház felépítésére és díszítésére ; mint szentelteti fel végre a
nagyszerű egyházat a salzburgi érsek által
Ezen utóbbi érdekes körülmény ^ hogy ezen építkezések hazánkban már
is a nyugati egyházmegyék térítései folytán, és nyugati építőmesterek befolyása
alatt történtek, nevezetesen figyelmeztet már arra is, hogy ezen egyházak már
is inkább a nyugoti fejlődő' kora román, mintsem a basilikai vagy épen byzanczi idomban épültek. De az egyidőbeli byzanczi szláv és későbbi erdélyi téríté
sek nyomát sem jeleli tudtunkra egyetlen műemlék sem, melyen a byzanczi ido-
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mot hazánkban észlelhetnek. Legyen ez akárhogy, az előbbi műalkotmányok
ból sem maradt ránk semmi. Mert már sz. Istvánnak egészen újból kellett, pél
dául Szalcivárott is , a régi egyházak helyén templomokat építeni ; s azon érde
kes fehérmárvány domborművek és felíratok, melyek ott nemrég véletlenül kiásattak, egyiránt ezen, vagy még talán a későbbi kor művei lehetnek.
De ha már előkorunk ezen műalkotmányai elenyésztét csak a legnagyobb
sajnálkozással említhetjük : nem lehet a legérzékenyebb fájdalom nélkül szólanunk arró l, hogy nagy első királyunknak sz. Istvánnak, országot és egyházat
szervező munkássága által létrejött építészeti műalkotmányai egyike sem jutott
ránk, még csak úgyszólván romjaiban sem.
Azon számos székes, monostori és káptalani egyházak (Esztergom, Ka
locsa, Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Csanád, Erdély, Vácz, Nagyvárad, Pannon
halma , Pécsvárad, Szalavár, Bakonybél, Zobor, Óbuda , Székesfehérvár) közöl,
melyek alapítását a történet kisebb-nagyobb biztossággal neki tulajdonítja, a
legnagyobb rész később, sőt a legújabb korban is teljesen és ismételve átalakúlt,
vagy egészen újonan épült ; míg a többi az utolsó kőig elenyészett. Talán egy
két antikizáló oszlopfő az esztergomi basilika romjai közt s állítólag Kalocsán is,
valamint a pannonhalmi altemplomnak, s ugyancsak Esztergomban emlékeze
tünkig létezett, de már Szinte nem létező, hasonló kápolnának alapfalrészletei
lehetnének még szent István egyházi építkezéseinek utólsó ránk maradt csekély
romjai.
Egyetlen, de nagyfontosságú példánya még e kornak a pécsi egyház.
Hogy határozottan sz. István korának nem tulajdonítom, ellenzi részint egy kró
nikái élénk emlékezés, mely Péter király művének mondja, részint egyes helyei
talszerkezetének korábbi, talán római technikája. Es lehet, hogy az előbb itt em
lített római és szláv-kereszténykori egyházak némi maradványai alakíttattak ta
lán át a sz. István által újonan épült, és Péter király által befejezett egyházba.
Mindenesetre a pécsi egyház legkorábbi román basilikai építészetünkre nézve
epochalis emlék, nemének egyetlen képviselője. Eredeti alaptervezetén — érte
tődik eltekintve a későbbi hozzá- és beépítésektől — feltűnik azonnal az egy
szerű basilikai alapidom : a hármas apsissal közvetlen záródó három hajó, sajátlagi áthajó és karhely vagy szentély nélkül, melyet csupán az altemplom emel
kedése jelöl. Legjelentékenyebb azonban e tekintetben az egyház toronyalakí
tása, amint négy tornya az egyház négy szögletéhez építve még nem fejlődik ki,
mint a későbbi román idomban, az egyháznak alaptervezetéből, de, mint a basi
likai és kora román ízlésben, csak külső szervezetlen összefüggésben áll az
egyházzal.
Az épületnek ezen kora román ízlést tanúsító alaptervezetével megegyez
nek fenmaradt egyes eredeti levél- s állatalakzati ékítmény-farag vány ai, melyek
részben még az antik formákra emlékeztetve, a fejledező román ügyetlen és fe
szes képzést tükrözik vissza.
2*
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Itt maradt fen fejledezö hazai nemzeti szobrászainknak is nyilván
egyik első példánya: Péter király sírjának sajátságos domborművein, melyek a
kezdetleges gyermeteg conceptio és kivitel eredetiségére nézve párjokat ritkítják.
De mindez, mit ezen egyik legjelentékenyebb emlékünkön — melynek
eddig még csak méltó műleirását, felvételét és rajzát sem bírjuk — mintegy el
vétve, ott feledve találunk, úgy tekintendő, mint azon végső maradvány, mely a
szándékos és véletlen pusztítást elkerülte. Mert a rombolások s átalakítások, az
ismételt tűzvészek és törökök, s az ép oly kegyeletien, mint ügyetlen kézzel újí
tók pusztításai által vajmi sok jutott tönkre ! És mit még az utolsó bárok változ
tatás is meghagyott, azon, valóban különös gúnya a sorsnak vagy inkább a tudat
lanságnak, még egy újabb ízetlen s kontár gót alakítás rongált utoljára.
Nevezetes már most erre nézve, hogy az úgynevezett bécsi képes króni
kaféle XIY. századi kézirat! codexben ezen korszakból, XI. században épült négy
egyháznak, úgymint a székesfehérváraia k , az óbudaink , a nagyváradinak és a
domosinek gyarló ugyan, de úgy látszik, meglehetősen hű egykorú képeit talál
juk, melyek a pécsi egyház alaptervezetével egyiránt s tökéletesen megegyeznek.
A két nagyobb, négy tornyos és három hajós fehérvári és nagyváradi egyház
alak, csak is az egy apsissal való egyszerű, ódonabb de lényegeden alakítás ál
tal tér el ; míg a két kisebb, a dömösi és óbudai, ehhez képest csak két torony
nyal s egy hajóval, természetesen egyszerűbben képeztetik. De az alakításnak
félreismerhetlen ugyanazon koraromán jelleme, mint a pécsiben láttuk, minde
nütt, de különösen a kifejletlen toronyképzésben feltűnő.
Ezen példákban tehát már biztosítva bírnók hazánk XI. századi emlék
szerű egyházi építményei műjellemét, le a sz. István alatti kezdetig, és föl a szá
zad végéig, melynek utolsó szakából való, ha nem a nagyváradi, úgy bizonyára
az Almos által ekkor s a jövő század elején épült dömösi káptalan-egyház.
Kora román építészetünknek, mely, a mennyire kivehetem, a XI. század
elejétől, mintegy a XII. századnak első felén túl tartott, eme köréhez tartozhat
nak még — megjegyezve, hogy csak is a fenmaradt emlékekre vagyok itt te
kintettel — a kifejletlen durva művezető tihanyi altemplom (alapítva 1055.),
valamint a pannonhalmi és veszprémi altemplomok eredeti részletei ; talán a vesz
prémi egyes oszlopfő- és gerincz-maradványok is egy káptalani házon, s az ot
tani Gisela-kápolna, ámbár ezek műrészletei már is kifejlődöttebb mtígyakorlatra
mutatnak. Ide számíthatnók még a korszak vége felé az örsi egyházat, egyik
igen érdekes s még tán a legépebben is fentartott emlékünket; nem tudom váj
jon nem a győri székesegyházat is, a mennyire t. i. jelenleg gót és renaissance
átalakításai daczára is eredeti román részletei : alapidoma s oldalhajói félkörű
apsisai kivehetők. így, ha mint sejtem, nem az átmeneti ízlésnek, de a XII. szá
zad fejlődő román idomának műve, mindenesetre nagyobbszertísége által, a pé
csi mellett ezen kornak legnevezetesebb ránk maradt példánya volna.
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Az ékítményi műrészletek, melyeket ezen emlékeken találunk, megfele
lő ig a kora román ízlés modorában készültek. A domborműveken és oszlopfőfaragványokon a román ornamentica mellett , már is a jelvies, állati és typikus
alakzatokkal találkozunk, valamint a pécsi előbb említett részleteken, úgy a
veszprémi és nevezetesen dömösi oszlopfő-maradványokon. Úgy hogy hasonló
kezdetleges durva alakítás, minőt a tihanyi altemplom oszlopain látunk, inkább
kivételes vagy épen bevégzetlen műnek volna tekinthető.
Mily művészi pazar díszszel voltak ellenben ékesítve mindezen egy
házak, fennen hirdeti még a történet. A pécsi egyház például kitűnő fénye
miatt „aurata4, aranyosnak mondatott. A székesfehérvárinak díszéről az egykorú
Hartvic elragadtatással szól, magasztalva szentélye falterén levő domborműveit,
márvány-talaját, arany-, ezüst- és drágakővel díszített óltárait, kelyheit, éksze
reit, ruháit. S valóban a mi kevés ezen ékszerekből ránk maradt, mint példáúl a
Gisela-casula (az úgynevezett sz. István-palást), a szent korona zománczai, pá
ratlan műremekek.
De itt figyelmet igényel, hogy míg építészetünk a nyugati műirányt sze
rencsésen elsajátítva híven követi, addig az ékszerekre nézve még úgy látszik,
kizárólagosan a byzanczi műiskola vagy csak vásár bírt befolyással, — de nem
csak nálunk, hanem nagyobbára a többi Európában is. Nincs is ezen befolyás
nak mélyebb nyoma hazánkban mint másutt; de talán okunk sincs e felett bán
kódnunk. Byzancz műgazdagsága, ügyes technikája kitűnő volt; és természetes,
hogy Magyarországnak a kelet-római birodalommali szoros viszonyánál fogva,
az ékszerek, drágakelmék és díszeszközök onnét jöttek hozzánk által; sőt kétség
telenül egyes művészek s nyilván ezek közt építészek is *)• Úe kezök nyomát
emlékeinken hasztalan keressük. Magyarország, úgy látszik, azonnal léte kezdete
óta a legbensobb viszonyba lépett a nyugatnak szellemi életével, és nemzetünk
fogékony lelkületét könnyen áthatotta ennek, a megmerevedett byzanczi művé
szet ellenében élénken fejlődő eleven műiránya akkor, midőn már úgy is a mű
irányok nem kelettől nyugatnak, de nyugattól keletnek indúltak. S ezt tanúsítja
árpádkori emlékszem építészetünknek első korszaka is.
Más az, vájjon még határozottan kimutatható volna-e hazánkban a szom
széd tartományok műalkotmányainak egyes befolyása? minőt különösen példáúl
az egykori salzburgi és máig létező gurki székesegyházaknak kora román ido
munkra tulajdonítanak, vélt alaptervezed hasonlataik végett. De ezt épen oly
joggal lehetne még inkább példáúl a hasonló dalmátiai traui, és még egy cso
port más olasz és egyéb egyházaknak tulajdonítni; — mit már, mint eddig
csupán merész feltevést, itt most abbanhagyhatok.
*) „Magistri lapicidae de Graecia duetiu, mondja Turóczi K rónikájában az óbudai egyház építéséről, mely
nek hogy idoma román és nem byzanczi volt, csak az előbb láttuk. De lehet, hogy itt a Graecia
alatt, mint gyakran , alsó Olaszország értendő.
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IV.
Átmegyek árpádkori építészetünknek második és legnevezetesebb kor
szakára, a teljesen kifejlődött román s átmeneti ízlés korára; mely mintegy a
XII. század második felén túl kezdődve, a XIII. századnak majd végéig, ha
nem azontúl is, ér.
Ezen idomban — mondhatjuk — érte el emlékszem mííépítészetünk nem
csak legmagasabb kifejlődését és virágzását, de egyszersmind önállóságát is : sa
ját eredetiség!! alakításokat, és ha úgy tetszik, nemzeti műidomot, vagy csak a
többitől eltérő mtíárnyalatokat fejtve ki.
A műremekek egész sorát nyitja meg a XII. század vége felé Jób érsek
által újonnan s nagyszerűn, kitűnő művészettel épült esztergomi basilika, mely
nek ránk maradt nehány töredékei és alapfalai nevezetes faragványi részletekre
utalnak. Ezt követték a szepesváraljai, gyula-fehérvári, zágrábi, (román részeik
ben), ócsai, lebenyig já ki, vértes-szent-kereszti, horpácsi, kaplonyi, apátfalvi, deáki,
bényi, karosai, pannonhalmi, dömölki, arácsi, szigeti, szermonostori, Ipolysági, heltai,
gellyei, kisdisznódi, karinai, szász-orbói, szent-erzsébeti, veresmarti, szász-újfalusi stb ;
ezen nagyobb három-hajós, sőt többnyire két tornyos basilikákhoz csatlakoznak
még részben kisebb falusi egyházak, mint : a börzsönyi, egyházfalvi, sápi, nagycsalomjai, békéi, sámodi, verpelét-sz.-máriai, keresztúri, kistoronyi, holczmányi, szakadati, pecsöli, rugonfalvi, gerendi stb ; valamint a köralakú carnariumi és baptisteriumi, halotti és keresztelő kápolnák, mint a pápóczi, sopronyi, já k i, szakolczai.
pákái stb. Nem számítva azon egyes kisebb részleteket, melyek egészen átalakí
tott emlékeken még itt-ott észrevehetők.
Ennyi az s bizonyára nem kevés, mintegy ötven emlék, a mit ezen ízlés
nem mondom hogy alkotott, mert hiszen követve a történeti adatokat, alkotmá
nyai száma százakra növelhető volna ; de még az sem mind, a mi ezen ízlés korá
ból ránk maradt ; hanem csupán az, a mit. csak minap keresésökre kiindúlva, mind
járt mintegy az első lépten találtunk. Mennyi rejlik még ismeretlenül!? S még hasonlíthatlanúl több az, a mi elveszett az azóta lefolyt hét századnak pusztító vi
harai s új alkotásai közt.
Ha már ezen építmények előttünk fekvő alaprajzait áttekintjük, a legelső
a mi rajtok mindjárt feltűnik, azon öszhangzás és hasonlatosság, melyet a leg
érdekesebb példányoknak nem csak benső rendszere kifejtésében, de különösen
alaptervezetök alakításában veszünk észre, és mely által egyben-másban lé
nyegesen eltérnek a külföldi román építészeti alakítástól.
Ezen körnek, amint azt eddig ismerjük, kitűnő példányai a lébényi, kap
lonyi, deáki, jáki és részben még, a toronyalakításra nézve, néhány, mint az ócsai,
esztergomi és gyidafehérvári egyház.
Ezen mintaszerű alakzat lényeg már mintegy abban állana, hogy ro
mán basilikai rendszeres ugyan, de lehető legtakarosabb egyszerű alapszerveze-
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tökben, bizonyos egyöntetű kerekdedség, arány s összehangzás mutatkozik, mely
nem csak ízletes, de sőt díszes hatást gyakorol. Ezen sajátság egyrészt leginkább
az apsisnak közvetlen s egyszerű alakításában, másrészt pedig a kettős toronyépületnek és homlokzatnak az alaptervezetből való, a mily egyszerű, oly díszes
és szervezetes kifejlesztésében mutatkozik. Szembetűnő eredetiségét s előnyeit
már a műtörténet is észrevette ; mit most elég legyen érintenem, miután a tár
gyat már más alkalommal szerencsém volt az akadémia előtt tüzetesen tag
lalnom.
Valamint azonban ezen sajátszerü alakításnak előbbi román korszaki épí
tészetünkből fokozatos fejlődése észlelhető, miután elemeit már nagyobbszerű
basilikai emlékeinken is , mint a pécsi egyházon és ennek körén, észrevehetjük :
úgy ezenkori kifejlődött építészetünk a román idom alakításának azért még
többi dús
és változatos formáit is ismerte és alkalmazta.
r
így a kereszt- és átliajóvali nagyobbszerű alakítást ott találjuk már az
arácsi, ácsai, gyulafehérvári és apátfalvi egyházakon; míg teljes keresztegyházak
az esztergomi sz. István-eggház (fenmaradt alaprajza szerint), a keresztúri, kistoronyi és földvári. A zircziek és az angolépítészet lapos s egyenes szentély-záródá
sát látjuk a zircziek apátfalvi egyházán ; de e formát, úgy látszik, eredetileg kora
benedeki építészetünk is gyakorolta, mint a tihanyi és pannonhalmi altemplomok
előbbi időszakbeli részletein találjuk. Sőt az apsisnak a franczia sugárszertí ká
polnákkal való alakítása nyomai sem hiányoznának, mint a vértes-szent-kereszti
egyháznak hasonló elemeiben mutatkozik. A többszögű késő román apsisok is
mét Zsámbékon, Ocsán, Bényben jőnek elő. S ez utóbbinál ismét egy sajátságot
találunk, a mennyire a késő román korból narthexszerű oszlopos előcsarnokot
mutat, minőt épen úgy az ezenkori esztergomi basilikának fenmaradt alapter
vén is látunk.
Bensőrendszerök alakításában már mindezen emlékek az előszökő féltö
vekkel tagozott támot, és a keresztgerinczes, sőt csúcsíves bóltozatot alkalmaz
zák, melynek legélénkebb kifejlődését már Gyulafehérvár ott, Jakon, Zsámbékon
és leginkább Pannonhalmán látjuk; valaminthogy rendre magasabb középső
hajóval s alacsonyabb oldalhajókkal épülnek. Az egyszerű tám- és dongaív-képzések, valamint egyarányú magasságú hajójú, úgynevezett csarnokegyház ala
kítások , minő a deáki, inkább a közönséges, mintsem emlékszerű alkotmányok
sajátságai lehettek; míg hasonló primitivus képzések, mint példáúl a kisdisznóci,
méltán szükségleti kivételeknek mondhatók.
S így részletezhetnek tovább rendre mindezen elősoroltam emlékek alap
tervezetének, valamint bensőrendszerének érdekes sajátságait és eltéréseit, ha ez
oly messze nem vinne. Nem hagyhatom azonban szótlanúl azon rendkivűli műbecsű ornamentatiót, melyet ezen kör emlékei faragványaikban kifejtettek, me
lyeket máskép is inkább a véső, mintsem a vakolókanál alkotott.
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E körnek egyik legkitűnőbb példánya a jáki basilika, ezen tekintetben
már is műtörténeti jelentőségre emelkedett. Oszlopfőin, kapuzatán, szentélyén olv
ékes részleteket, oly ízletes elrendezést és díszes ornamentatiót, oly rendkívüli
formaszépséget és gazdagságot találunk kifejtve, hogy, — megjegyzem nem az
én, de egy hírneves külföldi műíró szavai szerint — a legszebbel és legízletesebbel, mit valaha e nemben a román idom alkotott, bátran vetekedhetik, hahogy azt felül nem haladja.
Építészében nem csak az ízlés emberére, de szellemdús gondolkodó fóré
ismerünk, amint például a remek portaién, mely máskép is , hogy az előbb em
lítettem műíró szavaival éljek, a legnagyobb és legdúsabb alakítások egyike,—a félkörívet a csúcsívvel látszólag mintegy játszva, de valóban szervezetesen vál
togatja, hogy mindinkább emelkedő' nagyszerű hatását nevelje. Es mily finom
tapintattal alkalmazza ívkörein az ékítmény-szegélyeket, kívülről befelé változó
s gyengülő' fokozatokban. Az erősebb és nehezebb tagok, mint a maeander, a
szalagtekercs, kívülről futják körűi; mind könnyebb szikszak-ékítmények köve
tik közepe felé ; míg végre belül gyöngéd lomb- és levéldíszítmény fejlődik ki.
Messze túlhaladja e tekintetben akár a bécsi sz. István gót dóm híres román por
táltját , akár a műremek tullnit, melyekkel már összehasonlíttatott ; de az előny
így is részén volt. Mert amazoknak már alakítása is és elrendezése nyomottabb
és nehézkesebb, valamint a műkezelés rajtok jóval gyarlóbb.
A homlokzat növekedő árkádjai ritka nagyszerüségtí szobor-sora —
Krisztus a tizenkét apostollal s körülvéve jelvényes alakzatokkal — alakításá
nak , megfelel a szentély külseje is , karhelye és apsisa gazdag ornamentatiójával; hol ismét ékes árkádok alatt a szobrok hosszú sora áll, itt-ott szinte stylizált állat- s emberalakzati csoportozatokkal körülvéve. Melyek közöl egy
nevezetesen: karjai közt csavarodó kígyókat és sárkányokat ölő, nemes arczélű
szakállas és koszorús férfialak rendkívüli formaszépséget tűntet elő. Ehhez járul
a kitűnő, hibátlan szobrászi technika; mert ritka román emlék az, hol még ily
tisztán, csínnal és gonddal kezelt faragványokat és véseteket találunk. Mi, rész
ben azon jeles kőanyagnak is tulajdonítható, melyből az egyház épült.
De Ják, ha magasan is, nem áll ezen tekintetben egyedül. Homlokzatá
nak példáid azon meglepő élénkségű és ép oly nagyszerű alakítását a szoborárkádok sorával, már ott találjuk elemeiben az előbbi korszakban, az örsi torony
homlokzaton fejledezni. Teljesen utánozva látjuk már a zágrábi gótdomnak fenmaradt román portaléján, amennyire tudniillik annak újabb bárok eltorzításai
megűl kivehető ; míg végre a harcsai egyház homlokzatának, művészileg s telje
sen átképzett könnyed árkádjai áttörésében egészen kifejlődve szemléljük. íme,
így nyomozható még gyakran emlékeinken mtíformáink eredeti képződése, amint
rajtok az első gyenge kezdemények mutatkoznak, míg az emlékek egész során
át végre teljesen kifejlődnek. Hasztalan keresnénk már erre itt példáúl hason-
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latokat, akár a bécsi domon, akár a tullni kápolnán, akár a bécsújvárosi egyhá
zon, melyeknek mtíiskoláját a jáki basilikán nyomozhatni vélték. Túl ezen, jóval
messzebb délnek és nyugatnak, Dalmátia és Francziaország egyes basilikáin,
mint például a zarain, d’oistrehamin stb. találom csak a karcsai kifejlett alakítás
hasonlóját, valamint a régibb franczia emlékeken annak őrsi egyházunkon ész
lelhető elemeit.
A művészi viszonylásnak ugyanis megvan a maga jogosultsága. De ez
nem csupán a közelinek majmoló puszta utánzásában áll; hanem magasabb ta
nulmányoknak és tapasztalásoknak mélyebb felfogással és helyes alkalmazással
való értékesítésében, s ezáltal egyszersmind eredeti formák kifejtésében. S ez az,
amit emlékeinken, hasonlataikat nyomozva, mindenkor feltalálunk.
így nem egy basilikánk vetekedhetik még Jákkal a kapuzati csarnok
oszlopsorai és ívezete ékítményeiben is. A horpácsinak például ízletesen finom és
gyöngéd ornamentatiója a jákinak méltó vetélytársa.
Más egyházak még az állatképleti ornamentikát nem kis szerencsével
követik; a középkori úgynevezett bestiariusok és physiologusok dús jelképes áb
ráit, vagy épen a keleti szövetminták e nemű mesés képleteit, melyeknek sző
nyegeivel egykor a basilikák díszrészei borítva voltak, most a falak díszdomborművei faragványaiba viszik át, és majd a régi, majd újabb alakításéi stylizált
s ízletes formákban kifejtve alkalmazzák az oszlopfőkön, vállköveken stb. mint
még e korban az esztergomi, vértes-szent-kereszti, bényi, gyulafehérvári, jáki stb. faragványokon találjuk.
De már itt egyiránt mindenütt láthatjuk ezen, hogy úgy mondjam zoolo
gía muralis-nak átmenetét a flora muralisba ; a mindinkább kifejlődő s kizáróla
gosan uralkodni kezdő lomb- és levél-díszítménybe, mely eleinte ugyan szinte
csak idomított, stylizált, de mindinkább a természeteshez közeledő alakzataiban :
a lébényi, zsámbéki, apátfalvi, de nevezetesen a pannonhalmi egyházon már teljes
díszében felvirágzott. Nem lehet itt sem félreismernünk a közellevőnek puszta
szolgai utánzásán felülemelkedett magasabb műirányok befolyását; midőn példáúl a lébényi portale levélfűzéreinek a közönségestől egészen eltérő, majdnem
antikszerű mintázatában, vagy a pannonhalminak olasz műrészletekre figyelmez
tető acanthusaiban, részint művészeink eredeti alakításait, részint nevezetes mű
tanulmányaikat mintegy megleshetjük.
És valóban , a művészet mily fokára jutott ezer. időszakban emlékszem
építészetünk, mutatja azon nevezetes tény, hogy a francziaországi cambrai nagy
szerű dóm építésze "Villard de Honnecourt hazánkban tartózkodva, egyházaink
ból máshol nem látott műmintákat rajzolhatott már építészeti albumába. *)
*) J’estoie un fois en Hongrie, là ù je mes maint jor. Là vi jo le pavement d’une glize de si fait manière,
irja ófrancziáúl; mit az album kiadója Quicherat így fordít újfrancziára : Lorsque j ’étais en Hon
grie , où je fis un long séjour, j ’y vis un carrelage d’église traité dans cette forme élégante.
IPOLYI KÖZÉPE. ÉPÍTÉSZET.
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De ha végre egyszer alkalmam n y ílt, feledett; és lenézett emlékeinket a
kellő fénybe helyezni, történetírói feladatomhoz képest, a pártatlanságról sem
akarok megfeledkezni, hogy hiányaik előtt szemet hunyjak.
A mit mindezen emlékeken hátrányukra észrevehetőnk, az némi kisszerűség bélyege, vagy csak helyesebben mondva, a nagyobb mérvű alakításokhiánya.
Igaz, hogy kevesbbé népes hazánk, rendesen kisebb székes városaink és
közönségök kisebb terjedelmű basilikákkal is beérhették. Igaz, hogy az ezen kor
szakból ránk maradt s itt felhozott emlékek nagyobb része, csakis szűkebb mo
nostori egyház volt. Székesegyházat köztök a gyula-fehérvárin és esztergomin
kivül nem is találunk ; s ezenfölűl az esztergominak terjedelmét sem vagyunk ké
pesek biztosan meghatározni ; mert amennyire bírjuk, az elég terjedelmesnek
mutatkozik, valamint a gyula-fehérvári is. Igaz, hogy azon székesegyházak, me
lyeket az előbbi korszakból ismerünk mint a pécsi, győri, meglehetős terjedel
műek (mindezek többnyire 30—40 öl hosszúsággal bírnak), a többiről pedig,
miután azokat a sors megirigyelte tőlünk, [sajátlag nem is szólhatunk. Ez tehát,
mint mondám, mind igaz lehet; s mindamellett is még feltűnő marad a nagyobb
mérvű alakítások hiánya, s ez által azon, hogy úgy mondjam, korlátolt
ság , melynélfogva más művelt népek nagyobbszerű alakításaival nem verse
nyezhetünk. Hallgatok arról, hogy ezen em-lékek száma is aránylag csekélynek
látszik ; mert hiszen sajátlag azt sem tudjuk még bizonyosan megmondani, mi
maradt ránk; annál kevesbbé ismerjük teljesen azt, a mi volt s elveszett.
S a létezőnek száma legfelebb csak annyira elégít ki, a mennyire már általá
bán azt véltük, hogy épen semmink sincs.
Ha mégis emlékszerű építészetünknek ezen virágzó korát a mindig kétes
általános Ítélettel jellemeznem szabad, úgy azt mondó vagyok, hogy mindezen
emlékeken, valamint ha jól sejtem egész történetünkön, meglátszik ugyan egy
tehetséges és szellemdús nemzet fellengős és nagyratörő iránya ; mely azonban
a külső körülmények által fokozatos kifejlődésében vajmi gyakran meggátolva,
amint elkésett rendes fejlődése menetét sokszor fellengős érzetével megelőzte,
úgy mégis műveit, fájdalom, teljesen soha meg nem érlelhette. íme azon mesteri
példányok, a melyekben remekelt, mutatják, hogy mit lett volna képes alkotni,
ha magas tehetségének hasonló szerencséjű külső viszonyok megfelelnek.
Más az, hogy mi okozta épen ezen árpádkori építészetünknek azon élénk
és magas mtífejlődését, mely már eredeti formákat, nemzeti idomokat képezgetni
kezdett, s minőt hazánk sem ezelőtt, sem ezután többet nem é rt, — mi okozta,
mondom, nemzeti életünknek épen legnyugtalanabb egyik korszakában, s több
mint másfél századdal már azután, hogy a kereszténység nálunk meghonosúlb
székes és főbb monostori egyházaink már rég felépültek, sőt midőn maga a ro
mánízlés is ott, hol más népeknél keletkezett, már teljesen múló félben volt, míg
nálunk ily díszes utóvirágában látjuk?
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Történetkönyvünk nem felel e kérdésekre ; történelmünk még nem fog
lalkozott velők. És megvallom, hogy magam sem vagyok képes belőle a felele
tet tisztán kiolvasni.
Lehet hogy városaink mind sűrűbb alakulása, s a szaporodó gyarmatok
adtak új lendületet művészetünknek is ; ámbár tudjuk, hogy sem a város, sem a
gyarmat nem kezdi létét műemlékek alkotásával. Kétségtelenül a már teljesen
megfogamzott keresztény érzületnek és magasztos ifjú hitbuzgalomnak, a sűrűén
keletkező szerzetesi házaknak és monostoroknak volt ebben legnagyobb része.
Szent Benedek fiai, valamint déli Olaszország tengerpartjaitól Irhon sziklafokáig,
Montecassinótól Bangorig, Clunytől Mölkig, úgy Pannonhalmától is Kolosmonosíorig, valamint a hitnek, úgy a tudományoknak és művészeteknek buzgó aposto
lai voltak. S ezen fenmaradt emlékek közt is a legjelentékenyebbek, mint Ják,
Lébény, Deáki, Arács stb. az ő monostoraik. Méltó versenytársaik e téren a XII.
században hazánkba bejött premontreiek és zircziek: Ocsa, Horpács, Zsámbék,
Bény, Ipoly-ság, Apátfalva stb. az ő műveik.
Csakhogy ezen tényezők már nagyrészt a múlt korszakban is megvol
tak, és midőn most élénkebben lépnek az előtérbe, magok is megfejtést és ma
gyarázatot igényelhetnek, arra nézve, hogy mi okozta épen nem csak ezen épí
tészeti tevékenységet, de annak oly magas művészi lendületét is, ily időtájban, tör
ténetünk egyik legviharosabb, legvégzetesebb korszakában, a XII. és XIII. szá
zadban; midőn a nemzet külső és belső háborúk^ által hányatva, majd létéért,
majd nemzeti önállásáért, majd alkotmányos jogokért küzdött, majd kelletlen dynastiai versengésekben és belső párttusákban vérzett ; míg végre e korszak kö
zepén majdnem végpusztulás, a tatárjárás nagy catastrophája érte. Melyen túl
azonban e körnek már csak kevés és jelentéktelen emléke épült, és melyet a tör
ténet által élesen, de úgy látszik nagyobb borzalommal mint hűséggel, jellemzett
pusztításai daczára a legtöbb emlék túlélt.
Azonban ki fürkészheti ki a történeti pragmatismusnak egymásba fonódva
rejlő szálait? Mindenesetre a culturai viszonyok mindenkor szorosan összefügg
nek a vallási és politikai állapotokkal, s épen az építészet történetének vizsgá
lata nevezetes hasonlatokat és párhuzamokat mutat saját fejlődése s az állami,
nemzeti fejlődések közt. És lehet, hogy a magasb vallásos hitbuzgóság mellett,
még azon fellengző túlcsapongó nemzeti ifjú erő is , mely az Árpádok korát min
den tekintetben annyira jellemzi, szülte egyiránt ama nagy tusákat s eme nagy
emlékeket.
Ha áll, hogy az építészet legmagasabb kifejlődése, a franczia nagyszerű
csúcsíves domalkotás, épen a franczia városok polgári önállósági küzdelmi moz
galmával és forrongásával kezdődik: kétségtelenül nevezetes, hogy nálunk is
emlékszerű építészetünknek legkitűnőbb virágzása épen az a r a n y b u l l á i sza
badságküzdelmek korába esik, mint leghatározottabban adatolható egyházaink
3*
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épülése, például Lébény (körülbelül 1206), Deáki (1228), Pannonhalma (1225),
Bény (1217 felé), Zágráb (1217 körül) tanúsítja; míg a többi nagyobbára ezen
kor határán áll.
íg y értem már most azon nevezetes középkori feliratnak alkalmazását is,
mely a XII. század végén s a következő elején épült nagyszerű esztergomi basilika fényes főkapuzatának, az úgynevezett porta speciosának legmagasabb
ívén állott :
MENTEM SANCTAM, SPONTÀNEAM, HONOREM DEO,
PATRIAE LIBERATIONEM.
Azaz : Szent és kész elmét, tiszteletet Istennek, szabadságot a hazának....
Nehány év múlva rá, hogy ezen feliratot a basilika márvány homlokára
vésték, az esztergomi érsektől átvett aranybullái szabadságlevél, s annak újabb
megerősítése, melynek 35. pontja által sajátságosán az érsek kezessévé és ellen
őrévé lett, már ezen basilika sekrestyéjében őriztetett.
Y.
Kevés mondani valóm van még. Mert azon ízlés, melyben az építészet
virágzásának tetőpontját elérte: a gót, hazánkban azon művészi kiképzésnek tá
vol sem örvendett, melynek a román.
Nem mintha ennél kisebb kelete lett volna. Sőt ellenben mondhatnék,
hogy mire egyszer uralomra vergődött, valamint más országokat, úgy hazánkat
is annyira elárasztotta alkotmányaival, hogy már is egyedüli és kizárólagos
ízléssé Ion nálunk is.
Szembeötlő előnyei és tökélye, meglepő magasztossága és csínja végett leg
előbbkelő egyházi székeink és városaink vetekedve siettek román basilikáikat le
rombolni és helyökbe gót dómokat építeni. így Pozsony, Nyitva, Vdcz, Sz.-Benedek,
Eger, Nagyszombat, Zágráb, Győr stb. Szerencse m ég, ha véletlenül egyes román
részleteket hírmondóúl meghagy tak, mint az utóbb említett Veszprém altemplomát,
Zágráb kapuzatát és homlokzatát, hasonlóan Szepesváralja ezt és altemplomát, Győr
mellék apsisait.Mások, s a legtöbb azon egyházak közöl is, melyeket az előbbi kor
szakban mégcsakkeletkezni láttunk, alig hogy egykét századot éltek,már is igyekez
tek legalább egyes részeiket az új kapós és divatos ízlésben átalakítni, mintpéldáúl
az előbbi korban említett esztergomi, gyulafehérvári, pannonhalmi, gellyei basilikák szentélyeiket, a szepesváraljai részben még hajóját is, a pécsi boltozatát, ab
lakait stb. S mindannyia ezenfelül, ha mást nem, úgy legalább is új gót kápol
nákat ragasztott falaihoz. Még a szerényebb falusi román alkotmányokon is
meglátni ezen divatkórt, mely akkor épen úgy pusztított és rombolt, mint ké
sőbb és még ma pusztítja és rombolja a gótot és románt már egyiránt a zopf íz
lés. Ott találunk többnyire ezen kisebb egyházakon is egy-egy gótrészletet, csak
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hogy rendesen megfordítva, nem szentélyeiken, de a bővített hajón. (Lásd Ke
resztiért, Békét, Nagy-Csalomját stb. s nevezetesen számos erdélyi példányt.)
Mennyit alkotott újat másfelé a gót ízlés hazánkban, elég, úgy hiszem, ha
tájékozásúl csak azt mondom, hogy az alföldet kivéve, alig van Magyarország
nak jelentékenyebb városa, mely annyi pusztítás után is máig fenálló alkotmá
nyaival nem dicsekedhetnék. Fölső Magyarországon pedig már épen a kisebb
városkákban is , és még párosán is találunk nem csak jelentékeny egyházmű
veire (péld. Holics, Szakolcza, Modor, Bazin,egyik itt romban, stb.), de a polgári
házakon is maradványaira.
Vannak egész területek hazánkban, hol szinte máig majdnem minden
második falu-, vagy csak plebánia-egyház gót, mint ezt Csallóköz monumentális
síatistikájában kimutattam, s mint ez a nem kisebb területű Mátyásföldén, mint
kimutatom, az eset. Hogy a Szepesség és hazánk egyes felső területei mily dúsak
e tekintetben, az már általánosan ismeretes. De nemkevésbbé otthonos az még a fölső
Tiszánál is. És ha az alföld pusztáin egy már névleg is kiveszett helységnek, több
nyire még kifürkészhető romjaira bukkanunk : tíz eset közöl kilenczszer bizonyára
a hely egykori gót egyházának nyomaira találtunk. Nem is említve, hogy sok
helyütt még pusztább területein is , hol a századok óta áradozó folyam, Tisza,
Körös stb. s a tartós török uralom valóságos tabula rasât alkotott, a fenmaradt
gót egyházak száma, eddigi tapasztalásom és tudomásom szerint, úgy viszonylik
az újakhoz, mint egy a húszhoz.
Ennyi volt az, mit ezen ízlés hazánkban külterjileg alkotott, és valóban
nem kevés, mert műveivel az egész országot ellepte.
Kevesebbet mondhatni arról, mit a gót ízlés belterjileg nagyot és művé
szit alkotott, vagy hogy csak ránk hátrahagyott. Nemcsak hogy hasztalan kere
sünk liazánkbani művei közt oly nagyszerű világra-szóló emlékeket, minők a ne
vezetesebb franczia és német, vagy angol gótdomok: de majdnem azt mondhat
nod, hogy még csak teljesen, öszhangzón kifejlett alakításaival sem bírunk. Mert
a kassai dóm e tekintetben mint valóságos unicum egyedül áll.
Nem mintha általában nem fejtett volna ki máskép egy és másban sok
szépet és művészit. Egyes részletek itt-ott, majd egy meglepő kapuzaton, majd
az ablakzatok műveiben, majd a tám- és gerincztagozásokban, a támgömbök oszlopfőszerű ékítményeiben, vagy szobormennyezetkéken és karzatokon, váll- és
zárköveken, szentségházakon és fülkéken valóban majdnem semmi kivánni valót
sem hagynak fen, ha épen nem is annyira mindennapi dolgok, hogy ezek szá
mát is ne keveselnők. De ezen, nagyobbára egyes díszítményrészleteknek azu
tán ritkán telel meg nem csak az alaptervezet ízletessége és egyöntetűsége, de a
benső szervezet correctsége sem. A szép kapuzat felett gyakran elhanyagolt hom
lokzat, vagy épen esetlen, félig-meddig sem bevégzett torony áll [Kassa, Po
zsony,i Sz.-Benedek stb.) Vagy ellenben a díszes toronynyal a puszta külső áll el-
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lentétben (pozsonyi, szent-ferenczi- és Clarissa-egyház). Majd a sűrűn és díszesen
gerinczezett boltozat tagozatlan tárnokra beforrva ereszkedik le (Bazin, pozsonyi
föegyház, Lőcse, Szent-György stb.). Leggyakrabban az eset, hogy míg a szentély
az ízlésnek tökéletesebb képzésével alakúit, magas ablakzattal áttörve könnye
den, sudaran és nyúlánkon emelkedik, addiga hozzácsatlakozó hajó durván, kiképzetlentíl tátong (péld. pozsonyi föegyház stb.). Mintha azalatt, míg az utóbbira
került a sor, az anyagi ero már kifogyott, az ügyes művész cserben hagyta volna,
s általában a tehetség a szándékkal soha sem lett volna egy arányban ; amint
hogy többnyire csakugyan úgy is volt. Nem is szólok azért tovább a számos félbenhagyott, vagy félig-meddig sem bevégzett alkotmányokról, csonkator
nyokról stb.
Jelentékenyebb általános észrevétel ezenfelül, hogy a csúcsív nálunk a
kellőnél rendesen nyomottabb és laposabb, a mi az emelkedettségnek nem kis
hátrányára van.
Ha már ezen általános kifogások után gót műveink rövid jellemzéséhez
fogok; félek, hogy azzal csak egyiránt folytatom hiányaik jegyzékét ; annyi a
szegénység dúsan elterjedt gót ízlésünknek minden részeiben.
A szentély záródása, mint legközönségesebben, úgy nálunk is általában a
nyolczszög három oldalával alakúi. Ritkábban találunk öt, vagy épen hét oldalú
záródást, mint példáúl a 16 szögbűi képzett brassói, vagy épen a kivitelesen és
kontárúl kétoldallal alakított túrszcikálosi. Gyakoribb a lapos egyenes hátfal ;
mint a modori, pruki, gombai, hedervári stb. egyházakon. Hasonlóan a többnyire
szervezetlenül végződő mellékhajókon (Lőcse, Sopron, Szepesváralja, Pozsony).
A boltozatok képzése rendesen az egyszerűbb kereszt- és vállívből áll, ritkábbak
a hálógerinczezetek ( Zágráb, Pozsony, részben Lőcse, Szepesváralja stb.), vagy az
ékes csillag- és keresztképzések (Kolozsvár, Kassa, részben Szepesváralja stb.). A
tárnok rendesen a nyolcz-, hat- és négyszögből alakúinak (Lőcse, Zágráb, Po
zsony stb.). Tagozásuk, valamint az ívezeti gerinczeké, nagyobbára a hegyesebb
vagy tompább körtveél. De ritkán látjuk ezen tagozást, nevezetesen az egész iá
mon átvive. Sokszor csupasz nyolcz- és négyszögű támba forrnak a gerinczek.
A kisebb és régibb alakításoknál gyakori a falon lefutó s közepén elmetszve
végződő támtő (Várkony, Máriavolgy, pozsonyi sz. Ferencz). A támgömbökön, vállés zárköveken, valamint kapuzatokon, gyakran, sőt rendesen, faragványokat és
domborműékítményeket találúnk alkalmazva, melyek már csak ritkábban mutat
nak emheri s állati alakzatokat, értve a szent előállításokon kivül (mint a neve
zetes löcseiek, sopron-, pozsony és sz. benedeki kapuzatok), hanem közönségesen
már lomb- és levéldíszítményűek. Az ablakzat művezete túlnyomólag a későbbi
lángozott alakokból áll ; ámbár a többi formák sem idegenek, s valamint a kerek
ablakokon a rózsa (péld. Keszthely), úgy általában a három és négy-levelű lóhere
is otthonos, sőt a szűkebb ablakokon az egyetlen alak. Az ablak- és kapubélle-
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tek tagozása majd erősebb és gyengébb, majd körtveélű henger, s általában a
horonyok és lemezek szélesebb és vékonyab változatai. Szép szentségházakat bí
runk még a páratlan és remek kassáin kivül is mindenfelé, melyeknek csinos
alakítása sokszor a falusi egyház fülkéjében is meglep. Ily kisebb részleteken
többnyire még a legtöbb formaszépséget és ügyességet fejtettek ki művészeink ;
mintha csak megmutatni kívánták volna, hogy mire lennének képesek, ha az
eszközök tehetségűknek megfelelnének. Valamint csak ritka esetben akadunk
már a belső tárnokon szobor-mennyezetekre (Szent-György, Zágráb stb.) : úgy
rendesen hiányzanak a külső', csupán közönséges hármas tagozással, legfelebb
élén leszelt vagy élre helyzeti homlokcsúcscsal, ha nem harántos lapos födéssel
képezett oldalfal-tárnokon. Nélkülözzük rajtok általában az oly díszes nyúlánk
hálákat, tornyocskákat is. Ehhezképest a külső' falazat is többnyire tar, üres ;
minden ékítményt és tagozást nélkülöz. Ritkák csak a finomabb tetőpárkányzatok is ; a tetősorompók és árkádok pedig már teljesen hiányzanak. Sőt egyegy keresztvirág, levélcsomó vagy csak vízokádó sárkányszörny is legtöbb
egyházunkon a ritkaságok közé tartozik. Igaz, az ily külső díszítmények több
nyire letörhettek már: de ott legalább hűlt helyűk volna észrevehető.
Többet mutatnak portaléink ; s egypár oly díszpéldány, mint a kassai és
sz.-benedeki, részben &pozsonyi is stb. jellemző tanúsága nem csak annak, hogy
mit tudtunk és mire voltunk képesek, de annak is , hogy mennyire kedveltünk
ily hatásos művészi pompát és fényt csillogtatni. Ezen tekintetben már a kassai
dóm portaléja a gótban majdnem ugyanaz, a mi a jáki a románban : a díszépíté
szetnek kitűnő remekei, aminthogy a műtörténet e kettőt máris párvonalozta.
Ellenben késő román borunk eredeti szervezetes és könnyed torony ala
kításának nyomára az esetlen góttorony-képzésekben sehol sem találunk. Sőt,
kivéve az egyszerű gúlacsúcsos közönséges tornyokat, alig bírunk csak egy
két a közönségesen felülemelkedő ízletesebbet felmutatni, minő példáúl csak a
soproni is. Az egyetlen kitűnő, de már ez megint valóságos műremek : a pozso
nyi sz. ferenczi-egyház tornya, oly nagy műbecsű gótalkotmány, minőt valóban
a kassai dóm érdemlett volna meg. Művészi tekintetben túltesz a bécsi szerve
zetlen s ormótlan sz.-István torony-óriáson, melynek közönségesen kicsinybeni
ulánzásáúl tartatik. Hasonlóbb, és műbecsére nézve is közelebb áll a jelentéke
nyebb művészetű freiburgi szép gót toronyhoz. De már ezen emlékünk is , nem
csak hogy díszét veszti, gyöngéd áttörései most is tégla foltozással lévén be
rakva , — hanem görbülő meghajlott állása végett is , már is évről évre letöré
sével fenyegettetünk. Általa elvesztjük oly egyetlen műpéldányunkat, mely más
hol is csak a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. S ezen veszteséget gondatlanúl elnézzük oly időben, midőn nem is a szükség, buzgóság vagy műérzet, de in
kább a hiúság ezereket meg ezereket költ évenként arra, hogy műízlésünket gya
lázattal bélyegző egy-egy ormótlan és ízetlen, ha nem nevetséges, hagyma- és
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zopf-alakú városi és falusi uj tornyot emeljen. De ez mellékesen legyen mondva.
Megemlítem m ég, az inkább dus szobor- stb. faragványai, mintsem szervezete
tekintetéből érdekes szinte pozsonyi Clarissa-egyház tornyot, melyet azonban,
ha mielőbb ápoló kéz nem éri, hasonló sors vár, mint az előbbit.
Összefoglalva gothikánk ezen jellemző vonásait, látjuk, hogy hiányai és
aránylagos szegénysége mellett is, mindazon műrészletek, melyekben a gótízlés
annyi szépet és felségeset alkotott, ha nem is együttesen, de majd itt majd ott,
a müigényeknek többé vagy kevesbbé megfelelve, feltalálhatok még műemléke
inken is. Ki kell azonban emelnem, hogy a kassai dóm egymaga mindazt, a mit
másutt szépet és ízletest találunk, és még sok mást, a mit másutt is nélkülözünk,
ép oly magas művészi képzésekben, mint kitűnő eredetiségben, összpontosítva
bírja. Részletezését itt meg sem kísérthetem. Műleírását irodalmunk egyrészt
már régen bírja, másrészt amily korszakias és magas, oly magánálló tünemény
nek látszik műtörténetünk terén. Mert iskolát, mint azt ily mű nyomán méltán
várni lehetne, nem képezett, vagy hogy annak művei nem maradtak ránk ; egy
szóval eddig ilyeket nem ismerünk. Egyedül a kolozsvári sz. Mihály-egyházon ta
lálunk hasonlatokat, mind az alaptervezetre, mind pedig a tárnok és ívezetek
alakítására nézve.
De habár a kassai dóm rendkívüli műszépsége által kárpótolja is gothi
kánk rendes szegénységét és esetlenségét : mégis ezzel együtt sincs csak egy
dómunk is , melyen például az oly díszes sugárszerű franczia kápolna-alakí
tás körözné a szentélyt, vagy ahol csak a szervezetesen folytatott mellékhajók
nak csarnokos folyosója futná körül. Nincs egyetlen példánk sem a merész szökvagy támív-rendszerre. Nincs háromnál számosabb hajóval képezett egyetlen dó
munk sem. Kittínőbb egyházainknál a három hajó ugyan rendes alakítás : de nem
ritk a, hogy a nagyobb terjedelműek is (péld. Keszthely, Szeged stb.) csak egy
hajóval épültek ; míg a szervezetlen két hajó többször előjön, nem csak kisebb
falusi egyházainknál (péld. Nagymagyar, Dunaszerdahely, Grünau stb.), de a na
gyobbaknál is (mint Szent-György). Kivételesek nyilván oly három vagy négy
hajós, bizonyára kontár vagy későbbi toldott alakítások, hol az oszlopsor a szen
tély tengelyére esik, mint a somorjai vagy csütörtöki (Csallóközben), és kápolnája
által némileg a szepesváraljai is.
Egyarányos magasságú hajókkal, a kevesbbé szerves csarnokegyházmodorban épül szinte a legtöbb (mint a budai, pesti, pozsonyi stb). S ámbár egyes
csarnokegyházaink , nem lehet tagadni, jó hatást gyakorolnak (mint a budai) :
hiányzik már ennélfogva szinte mindenütt a mellékhajók fölé áttörve alkalma
zott folyosó, az úgynevezett triforium ; melyet azonban a magasabb középhajó
val képezett egykét korábbi gót emlékünkön (mint péld. a nagyszombati) sem ta
lálunk.
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Mindazon nagyobbszerű öthajós, szökíves, triforiumos stb. alakítások hi
ányának oka nagyobbára alkotmányaink kisebbszertíségének volna nyilván tu
lajdonítható. Mert ámbár ezen dómjaink közül nem egy tekintélyes, sőt általában
nagyobbszeríí mérvekbeni alakítás által (mint Pozsony, Zágráb, Nagyszombat)
messze hátra hagyta, a náloknál rendesen kisebb terjemű román basilikáinkat ;
mindamellett még magok is a külföldi nagyszerű domok megett messze elma
radtak. Már pedig a gót idom ha jól megfelel a kisebb alakításoknak is, mégis
előnye és ereje kitűnőleg a nagyszerű alakításokban áll ; minélfogva nem csak
hogy legkönnyebben ívezheti át a tágas téreket, de épen ebben tüntetheti ki
leginkább teljes műszervezete kifejtését. Innét tehát a szegényesebb, kevésbbé
átképzett, szökíveket, triforiumokat, sugárkápolnákat, körfolyosókat stb. nélkü
löző alakítás dómjainkon; s ennek következtében ismét a tágasabban terpesz
kedő , tagozatlanúl maradt oldalfalak, melyek e szerint csak ritkább s mér
sékeltebb nagyságú ablakzatnak adnak helyt. Ezen ritkább s rövidebb ablako
kon át szolgáltatott világosságnak tompítására nyilván nagyobbára fölösleges
lehetett már a festett üveg is; mely máskép oly magasztos díszt kölcsönzött ezen
egyházaknak. Onnét magyarázom , hogy annak kisebb kelete volt hazánkban,
aminthogy azt ritka és csekély maradványai m utatják, minőt alig egykettőt is
merek ( tizent-György, Grünau).
A gót ízlés nagyobbszeríí elemeinek és motivumainak hazai építészetünkbeni ezen korlátolt használatánál s alkalmazásánál fogva, azután igen okszerű
nek látszik az, hogy ezen idom legtökéletesebb példányait majdnem csupán kisebb
kápolna-, vagy legfelebb a szűkebb szentély-alakításokban látjuk, hol a kisebb
terek teljes tagozása s áttörése kevesebb munkával és költséggel megtörténhe
tett. Itt látunk azután teljesen átképzett és csupa támtagozásokból álló falakat,
díszes és sűrű hosszú ablaksorokat. Jeles példányok erre részben a pozsonyi föegyházn&k szentélye, a szepesváraljai és sz.-györgyi corpus-christi-kápolnák , a
szepescsötörtoki (Donnersmarkt) eredetileg sírkápolna; de mindenesetre páratlanúl legjelesebb a pozsonyi ferenczi-egyház sz. János-kápolnája, melynek különö
sen be nem épített oldalfala a gótidom teljes művészetével és szervezetével, an
nak mintegy correct mintaszerű példánya hazánkban, annyira át van vive, hogy
alsó falpárkányzatán kívül, nincs egy újnyi faltere, mely tagozva nem volna,
nincs egy tagja sem, mely egymásból nem fejlődnék; a gerinczek itt épen úgy,
mint az ablakművezet a támnak életteljes hajtásai ; egyszóval, ezen részleteiben a
gótika legfőbb problémáját rajta megoldva látjuk; s azon hatás, melylyel a nem
műértőben is a magasztosnak és fenségesnek érzetét felkelti, világos jele annak,
hogy a gót ízlés tökéletességében a művészetnek legfőbb feladatát, valamint min
denütt, úgy hazánkban is képes volt elérni.
Hogy mégis mi volt már oka annak, hogy a gót ízlést hazai emlékeinké n
távolról sem látjuk művészetének ezen tökélyében átvíve és foganatosítva, de
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még csak oly virágzásban sem, minőben a románt nehány fenmaradt emlékün
kön szemléltük, szerényen véleményezni kívánom inkább, mintsem már most,
építészettörténelmünk ezen első'összeállításának vázlatában, határozottan kimon
dani. Az ily mtíveltségtörténeti eltérőbb mozzanatok megfejtése : mi mozdítá
elő s mi akasztá meg ismét a nemzeti mtífejlődéseket, nem csak mélyebb és
bővebb magyarázatokat, de tágabb látkörre intézett vizsgálatokat is kíván,
így, nevezetesen felmerül itt mindjárt azon párhuzam, hogy a velünk szomszé
dos Csehország például, a műtörténet tanúsága szerint is, a román ízlésbeni egy
szerű, sőt durva képzései által messze megettünk maradt, míg a gót ízlésben ná
lunknál hasonlíthatlanúl többet és jobbat alkotott. De felhagyok ezzel, és csak
általánosságban érintem a felmerülő politikai okokat : hogy az Árpádkor végé
vel , midőn a gót ízlés hazánkba ért, a nemzet már is ifjúsága első századain túl
volt, s a hosszas tusákban kifáradva, az új Anjou dynastiának új s messzeterjedő
politikai irányai fogták egyelőre körűi. A megfogyatkozott vallásos buzgalom,
ha még egy ideig alapított is és épített monostorokat ; de már az újabban kelet
kező szerzetek sem álltak a művészet azon fokán, melyen az előbbiek, bár meny
nyi szépet tud is ezen tekintetben a már élénkülő feljegyzés, különösen Pálos
nemzeti szerzetünk tagjairól mondani. Az építési hajlam és szükség ugyan még
az előbbi korszakénál is jóval nagyobb volt. Mert a legtöbb kifejlődött város
már most építé nagy egyházát. A falak pedig eddigi többnyire fából, de azért
gondosan, sőt műízléssel készült egyházaik helyett, most kezdenek építeni szilárd
kő- és téglaanyagból egyházakat, minők eddig faluhelyt csak igen ritka neveze
tességek voltak ; úgy hogy azokat az okiratok ritkán is mulasztják el külön
megemlíteni. De ezen szapora építészeti tevékenység mellett már észrevehetjük,
hogy azt gyakrabban gerjesztette a szükség, kényelem és fényűzés, mintsem a
műérzet.
Hátramaradásunknak legfőbb oka ezen ízlésben azonban nyilván az volna,
hogy későn kezdett általánosabban terjedni hazánkban, akkor, midőn a külföldön
már hanyatlott, s így hanyatlása s elkorcsosodása formáit hozta be nagyobbára
hozzánk. Ezen tekintetben érdekes építészettörténeti jelenség az nálunk, hogy,
véleményem szerint, a román ízlés épen azért, mivel nem volt sajátlagi hanyat
lása, hanem fokozatos fejlődése, melylyel átment az új, általa előkészített ízlésbe,
midőn későn ért hazánkba, egyszersmind fejlődésével jött át hozzánk ; míg ellen
ben a gót késő érkezésével egyszersmind hanyatlását is magával hozta.
A gót stylnek ugyanis, mely Francziaországban már a XII. század kö
zepén (1140 körül), Németországban pedig a XIII. század elején (1225 körül)
kezdődött, s annak közepe felé kapott lábra, hazánkban biztos nyomát csak a
XIV. század elején találom. Az előbbi (XIII.) századnak végén csupán gyanítom,
mintha az 1290 körül először épült pozsonyi sz. ferenczi-egyháznak mai gót szen
télye talán ezen korból való volna, mit lefutó támtöveinek átmeneti ékítmény

A KÖZÉPKORI EMLÉKSZERÜ ÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON.

27

formákat mutató gömbje némileg indokolhatna, ámbár e felvétel nyilván több
nehézséggel küzd. Bizonyosabb, hogy a pécsi egyház gótidomi ablak- s boltozat
részleteinek átalakításai a XIV. század elején történtek, és 1303-ban készül
el ; mint azt az egykorú felírat a szentély gótablaka alatt fenhagyta : Labore
Magistri Demetri lapicidae 1303. Es Demeter mesternek neve úgy szólván az
első s egyetlen is, mely az eddigi korszakokból határozottan, munkájával együtt
ránk maradt.
Lassan követik úgy látszik eleinte ezen gót kezdeményeket a századnak
elején; míg 1331-ben ismét Esztergom kezdi a sort a még csudálatosnak látszó
új alkotással, mint egy okirat „mirifica structura11-nak nevezi; követik, vag\r
csak egykorúlag építkeznek: Veszprém a XIV. század első felében, hasonlón
Kassa, bátor már alapja tervezve lehetett; Lőcse koragót részleteivel; a pozso
nyi sz. J ános-kápolna (1330 körül), s ugyanekkor valószinűleg a ferencziek egy
házának tornya is; Zágráb (a XIV. század második felében, későbbi részletei
1499-ig épülnek); Nagy-Szombat 1380 előtt s után; ugyanakkorMárjavölgye is;
Brassó 1385-ben, (de épül egész 1425-ig); Kolosvár 1392— 1422-ig; Garam
melletti sz-Benedek 1406-ban. Mire a XV. század számtalan építményeinek egész
sora következik már a későgót, majd tisztább, majd hanyatló ízlésben. A neve
zetesebbek: Segesvár 1429 óta egész 1525-ig; Szeben 1431 — 1471-ig; Késmárk
1444— 1486-ig; Növénység 1452-ben; Szepesváralja 1462— 1497-ig, ezen utóbbi
időből való kápolnája is; Sopron 1486-ban; Pozsony mintegy a XV. század ele
jétől szinte végéig; hasonlón Bártfa 1492-ig, valamint a budai, szcikolczai (fő
egyház és ferencziek egyháza) ; nyírbátori (reform, és minorita-egyház) ; a szegedi
alsóvárosi stb ; melyeket már nagyobbára ezen század vége s a jövő eleje felé
több kevesebb határozottsággal adatolva bírunk.
Ezen nevezetesebb gótépítmények körül már könnyen tömbözhetők ezu
tán évszakok és koruk szerint többi emlékeink, a mint ez akár idomukból, akár
pedig többé vagy kevésbbé határozott keletkezési adataikból kivehető. Itt épen
csak a nevezetesebbeket lehetett kijelölnöm, s a sorozat főbb pontjaira kívántam
lenni figyelemmel. Mert ha valamennyi jelentéktelenebb, sőt csak jelentékesebb
gótegyházat ezek körűi már most összecsoportosítani akarnám,úgy a hazai gót ízlés
teljes monumentális statistikáját kellene adnom, melynek azonban, ámbár első kö
teteit már megírtam, teljes bevégzésétől, érzem, hogy még nagyon távol vagyok.
Röviden iellemzem még ezen korszakokat. A styl első korának emlékei
az egész XIV. századon át minden tekintetben hibátlanabbak. Némelyeken ne
vezetesen meglátszik még a koragót ízlés szigora is, mely ezen századi késő ke
letkezésekkel némileg ellentétben áll ; de e mellett azután az alakítás is rende
sebb, szabatosabb, öszhangzóbb; példa rá Nagyszombat, Veszprém, a zágrábi doni
nak, valamint a /öcséinek nevezetes koragót részletei. Másrészt feltűnő, hogy a
velők egyszerre, sőt részben még előbb épülő egyházakon, már a virágzó gótíz4*
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lésnek teljes kifejlődését találjuk ; mint a pozsonyi sz. János-kápolnán, ugyanott
a ferencziek tornyán, a kassai egyházon, a kolosvárin. De a következő század ele
jén is még folyvást jobb ízlésben épülnek egyesek, mint például a sz.-benedeki,
a pozsonyi főegyház szentélye. S a mennyire ezen egyházak majdnem az egész,
vagy csak a félszázadon át folyvást épülőben vannak, rendesen korábbi jobb és
későbbi rosszabb nyomokat találunk rajtok. Sőt egyesek a legkésőbbi korban is
még az ízlés meglehetős tisztaságával dicsekszenek, mint a sopronyi, budai, szar
kolczai, míg mások ugyanekkor teljes hanyatlásban mutatják, mint a szegedi,
nyírbátori ; melyek több tekintetben a gét ízlésnek már csak álarczát viselik.
Az egész korszakon át a legnagyobb építészeti tevékenység Zsigmondi és
nevezetesen Mátyás, máskép is hosszabb uralkodásuk korában mutatkozik. Ám
bár egy és más már az Anjouk és különösen Nagy Lajos korában létesült, vagy
csak kezdetét vette, mint Márjavölgy, Nagyszombat, egyes Pálos monostorok stb.
A jövő század építményei nagyobbára csak Mátyás alatt fejeztettek be. De nem
egy befejezetlenül megy át még a jövő század elejére. Midőn egyszerre a mohá
csi vészszel minden véget ér — s a mint akkor állott, befejezetlenül maradt;
mint például maga a remek kassai dóm is csonka vagy elkontárkodott tornyaival.
Emlékszerü építészetünket tárgyalva, érzem hogy szólanom kellett volna
nem csak egyházi, de polgári építészetünkről. De erről a sajátlagi műemlékek so
rában a műtörténetnek kevés mondani-valója van. Román korunkból alig maradt
ránk egy-egy várrom kietlen alapfala ; s ezen tisztes emlék a kegyeletnek, de nem
a műtárgyalásnak körébe tartozik. Nem sokkal több az, mit gótkori palotáink
ról, várainkról, város- és polgárházainkról mondhatunk. Az Anjouk, Zsigmond
és Mátyás fényes palotái, szinte az utolsó kőig elenyésztek. Rólok csak a törté
netírók érdekes de ismeretes szavait idézhetném. Várainkon legfelebb egy-egy
csúcsíves ablak, horony vagy hengertag hírmondója az egykori ízlésnek. Ellen
ben régi városaink egyes házain, Budán még úgy, mint Pozsonyban és felső
Magyarországon, nevezetesen a szepességi és bányavárosokban sokszor még az
új ablak-alak mellett kidűledező erkély, vagy a kapu alatt századok óta egészen
el nem vakolhatott fülke- s arkádművezetek jelentik az ízlést , melynek művei.
Egykét városházunk is még figyelmet érdemelne. Nevezetesen a pozsonyi, és még
inkább a bártfai. A pozsonyinak remek kapucsarnoka, mint a tiszta alakításból,
és nevezetesen czímereiből is gyanítom, a XIV. század elejéről való jeles mű. A
ház homlokzatának mai tar falán visszamaradt egyes tagozások, csúcsok, szobor és mennyezettöredékek utolsó nyomai azon dísznek, mely falait egykor borítá.
A bártfai városház a gót ízlés XV. századi alakjában azonban majdnem
változatlanúl jött át ránk, mód felett dús és meglepő faragványrészleteivel ; s ez
egymaga monographiát igényelne méltánylására. De most, mint nemének egyet
lené , inkább egyik példányúi szolgálhat, mintsem e kor polgári műépítészete
történetének kiinduló pontjáúl.
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Volt ilyen több is, ki kételkedhetnék rajta?! s talán van is még egy és
más, miből a tan idővel reconstruálható lesz, valamint még sok egyéb is, ezen
körbe tartozó, lappanghat oly helyeken, melyeket még e tekintetben nem isme
rünk, be nem jártunk, vagy hogy mikor én bejáriam, elegendő miíismerettel nem
bírtam. De ezeket, s amaz előbb érintettem vár- és falromokat is , melyek , ha
nem is műemléktani, de régészeti és művelődéstörténeti tekintetben oly sok ér
dekest és tanulságost tartalmaznak, egy következő más fejezetre hagyhatom.
*

*

*

Most már végzem.
Tekintetes Akadémia! Tisztelt Gyülekezet! Önök lelke elébe vezettem
sorban, egymásután azon nagy mesterműveket, melyeket egykor nemzetünk al
kotott; — melyeket őseink, apáink emeltek akkor, midőn a nemzetek dicsősége
még nem is a művészet, de a vitézség volt. Pedig hogy mily vitézek voltak ők, azt
tudjuk. De mily magas érzettíek is lehettek eme műalkotó hős férfiak, s ama gon
dos buzgó művészek, kik oly viharos időkben, ily derűit műveket alkottak ? !
Most, midőn mondják, hogy korunk a műveltség kora, nem hogy ily
műveket, műpártfogolókat és művészeket bátorkodnánk követelni a nemzettől,
de csak a meglevőnek fentartásaért is , a ránk hagyottnak megőrzéséért, az is
meretlennek megismertetéseért vagyunk kénytelenek naponként szerényen ese
dezni , gyakran szemérmesen vagy szégyenszemmel koldulni ; majd intve kérni,
hogy ha hajdanunknak művészei és műpártfogói voltak, nekünk legalább mű
értőink vagy csak műkímélőink legyenek, nehogy tönkre jusson apáink örök
sége, nehogy tompán és érzetlenűl haladjunk át előkorunk romjain, mint a be
duin, — nem ! mint a buta mór az egyiptomi műföld emlékein !
Mert íme, már is rossz hírben vagyunk; akárhányszor azt költik felőlünk
— hogy nem volt művészetünk? — nem! hogy culturai nép sem vagyunk! —
Gyűjtsük csak egybe mindezen emlékeket, állítsuk méltó kiadásokban a világszeme elébe, és bátran rájok mutathatunk : íme mily művilága volt a ma
gyarnak !
Azonban míg mi meggondoljuk talán magunkat, idején van-e már ez ?
ráérünk-e épen most? tegyük-e ma vagy holnap? Ezalatt gyűjtetnek is immár
— ha nem is nekünk; fényesebbnél fényesebb kiállításokban kezdenek előállít
tatni — ha nem is általunk, de igen is a szomszédok és idegenek által, kik mi
dőn minket felfedezni kiindultak , nem egy szerencsés fogást téve, emlékeinket
is , meglepetve általok, és meglepve velők amint fölfedezgetik és bemutatják a
világnak, úgy azzal hálálják meg, hogy azok alkotását tőlünk megtagadva, ma
goknak, nemzetök művészeinek tulajdonítják.
Meddig nézzük ezt összetett kézzel, meddig hagyjuk egykedvtín másokra,
hogy ők írják le legnevezetesebb műemlékeinket, ismertessék gyűjteményeink lég-
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drágább kincseit, túrják fel földünket, megmondani a világnak, mi bever sze
meink előtt, s mi van lábunk ala tt, — mintha nekünk, mindehhez érzékünk
minderről sejtelmünk sem volna.
Végre észrevettük magunkat. Az akadémia már egy idő óta folyvást fi
gyelemmel kísérte a tárgyat, s neki rójuk le legeiül hálánkat. De csak a nemzet
nagylelkű pártolása által, s ezért hála a nemzetnek, jött azon helyzetbe, hogy
régészeti bizottságának, Archaeologiai Bizottmányának, meghagyhatta a nemzeti
műemlékek vizsgálatát, azok kiadását és fentartása eszközlését — mennyire t. i.
erejétől telik. Mert csekélyek még eszközeink, csekély tehetségünk. Nincsenek
gazdagon ellátott országos intézeteink, mint más szerencsésebb nemzeteknél,
melyeknek egyedüli feladata volna a műemlékekre felügyelni. Csak a buzgó és te
vékeny honfiak, csak az egész nemzet segélyével remélhetünk sikert, ha munkála
tainkat pártolva, az emlékek fentartásával, a leletek és fölfedezések bejelentésé
vel, karöltve segíti elő vizsgálatainkat.
Lesz majd azután a ki a fentartott romnak alapfalaiból, egy megőrzött
faragvány töredékéből, egy megmentett oszlopfőből, egy észrevett festvénynek
halavány körvonalaiból még reconstruálhatja, még összeállíthatja nagy nemzeti
múltunk mesteri művil ágát.
//
Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végien elveszszenek^
s ez által is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő !
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ELŐSZÓ.
Midőn ez értekezést a tisztelt közönségnek átadom, szükségesnek
találom itt előre megjegyezni, hogy az már 1861-ik évi július hóban
székfoglaló beszédül átküldetett a T. Akadémiának, hol az már a múlt
évi octoberi gyűlésben fel is olvastatott.
Hogy azonban a kinyomatása e munkának csak most történt,
annak okát különösen abban találhatni, mert a T. Akadémia azt a tárgy
fontosságánál s tudományos érdekénél fogva nem az akadémiai Ertesitőben, hanem saját Évkönyveiben kinyomatni elhatározván, a hozzá
mellékelt táblák elkészítésére s csinosabb kiállítására minél több gondot
igyekezett fordítani. — Erre nézve kötelességemnek tartom ezennel mind
tekintetes Toldy Ferencz egyetemi tanár úr, — mind pedig tek. Szalag
László akadémiai titoknok úrnak a legforróbb hálámat nyilvánítani azon
készség- és buzgalomért, melylyel e munka kiadását gyámolítani szí
veskedtek.
Szabad legyen itt még egy munkát megemlítenem, mely azóta s
ez év folytán „ Ueber die peripherischen Endorgane dér motorischen Nerven. Leipzig. 1862.“ czím alatt jelent meg Dr. Kuhne-tői, ki ugyanezen
tárgygyal foglalkozván, hasonló, bár — amint látszik — velem nem
egészen megegyező eredményeket nyert. Ennélfogva nem tartom fölös
legesnek itt, bár röviden, kiemelni azon pontokat, melyekben eredmé
nyeink történetesen összetalálkoznak, vagy hol azok egymástól eltérnek.
Fontos az, hogy eredményeink a fődologra nézve megegyeznek,
hogy t. i. a külizomi idegrostok, belépve az izomcsőbe, s ott környezve
az összhúzékony állománytól, egy idegszerű készületbe végződnek, mely
végkészület közbenjárásától függ az izomi idegnek hatása az izomállo
mányra. Minthogy e tény az izom- és idegélettanban kétségtelenül nagy
horderővel bír, nem csekély örömömre szolgál az, hogy mindketten
(Kühne és én), bár külön úton és önállóan s függetlenül egymástól,
mégis a legfontosabb pontra nézve egészen egyetértünk.
Azonban az egyes részletekre nézve nagyobbára eltérnek véle
ményeink.
1*

így Kühne állítása szerint a belizomi idegkészület, mely szerinte
tinóm s elágazó idegrostok- vagy tengelyfonalakból (Axencylinder) és "
sajátszerű magalakú testecsekből (végbimbók:=Endknospen. Kühne) áll,
nem terjeszkedik ki az egész izomrostra, hanem abban csak igen csekély
tért foglal el ; holott saját vizsgálataimból világosan kitűnt, hogy az
majdnem az izomrost egész hosszában és szélességében található, s hogy
az továbbá nem csak finom, tengelyfonalakhoz hasonló idegrostokból
és nagyobb magalakú nyúlványos testecsekből, hanem azonfölűl még
számos apró szemcsékből vagyis hólyagcsákból tétetik össze, melyek
mind összefüggnek részint egymással, részint a belépő idegrosttal,
Kühne határozottan tagadja a belizomi idegszálak egymássali
közlekedését oldalágcsák által s erre nézve azon végeredményben állapo
dik meg, hogy az elágazó idegrostok végre a belépés helyétől nem messze,
vagy egy magalakú testecsben (végbimbó=Endknospen), vagy csak
egészen szabadon és hegyesen végződnek. —Nálam ellenben a belizomi
idegfonalak, melyek szerintem nem csak nagyobb magalakú testecsekkel, hanem azonfölűl még számos apró hólyagcsákkal is összefüggnek,
helyenként még oldalágcsák vagy ama testecsek nyúlványai által is köz
lekednek egymással. E belizomi idegkészület ekkép, véleményem sze
rint, leginkább hasonlít ama idegvégkészülethez a reczegben, mely
Müller-féle rostokból, szemcsékből és nagyobb testecsekből vagy sej
tekből áll, — vagy ama sajátszerű, Gerlach által az agy ács szürke állo
mányában újabb időben talált központi idegkészülethez, melyben a
fehér állomány rostjai végződnek
Mi végre a magalakú nagyobb testecseket vagy idegvégszerveket
(végbimbók=Endknospen) illeti, Kühne tüzetesen leírja ezeknek állító
lag igen összetett finomabb szerkezetét, összehasonlítván azokat a Vatevvagy Pacini-féle testekkel. Csak az kár, hogy e különben igen érdekes
leírás oly észleleteken alapúi, miket Kühne 1500-szori nagyításnál kénsavban áztatott s azonfölűl még hevítve volt izomrostokon tett; tehát
oly körülmények alatt, melyek a tiszta és minden tévedéstől ment gór
csői látásnak nem igen kedvezők
Remélhető azonban, hogy a további kutatások e szintoly fontos,
mint nehéz tárgyat egykor majd egészen kiderítendik.
Kolosváratt, június hó 25-én, 1862.
A SZERZŐ.

AZ IZOMIDEGEK VÉGZŐDÉSEIRŐL.
Midőn a tekintetes Akadémia kebelében a nekem általa ajánlott széket
oly szerencsés vagyok ezennel elfoglalni, bátorkodom e tudós gyülekezet
ügyeimét oly tárgyra irányozni, mely pliysiologiai szempontból, ügy hiszem,
nem csak fontos s érdekes, de minden eddigi kísérletek s kutatások daczára is
még mind e mai napig rejtélyes.
A tárgy, melyről tüzetesen értekezni akarok : az idegek végződése az
izomállományban.
Erre nézve, mintegy húsz évvel ezelőtt, Valentin *) után azon általános
nézet uralkodott, hogy környi részekben, azaz: bőrben, külérzéki szervekben s
izmokban az elemi idegrostok egyedül csak kacsokkal (Schlingen) végződnek
De ha megfontoljuk, miként mind e mai napig dönthetlenül áll ama kí
sérletileg többszerűen bebizonyított pliysiologiai tény, mely szerint az elemi
idegrostok, a nélkül hogy az egyiknek bennéke a másikéval vegyülne, telje
sen elszigetelt vezetőkként futnak le egész lefolyásuk alatt; továbbá, ha tekin
tetbe veszszük, miként ez elszigetelt idegvezetési törvény szerint (Gesetz dér
isolirten Leitung) minden környi pontnak, mely izgatva képes volna mozgást
vagy érzést eszközleni, van egy annak megfelelő s vele egyedül közlekedés
ben álló központja az agyban vagy a gerinczagyban : úgy őszintén meg kell
vallanunk, miszerint ama Valentin által állított idegvégzési szabvány az eddig
ismert idegműködési törvények magyarázatára nem csak teljesen használhatlan,
de merő képtelenség.
A nagy életbuvár Millier János s annak egyik jeles tanítványa Brücke
E. 2), valának az elsők, kik számos, kivált a csuka szemizmain tett vizsgála
taik nyomán először jelenték ki határozottan, hogy az izomi idegrostok gyak
ran ágakra osztozódnak. Azóta már mások is észlelék ez idegosztódásokat, úgy
hogy jelenleg az izmokra nézve már általános szabálynak tartatik azon végzŐdési módja az idegeknek, mely szerint azok ismételt osztozódás után az izomrost
hüvelyen végződnek.
') Nova Acta Nat. Curios. Vol. XVIII. Tab. I.
J. Müller’s Handbuch der Physiologie, 4. Aufl. I. Band, pag. 524.
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Ámde az osztódás által származott utolsó ágesái az elemi idegrostnak
voltakóp hogyan végződnek magában az izomállományban s mily viszonyban
állanak azok az izom összhűzékony állományával vagy annak burokjával: e
fontos s az izom- és idegtermészettanba mélyen bevágó kérdés fejtegetésébe
komolyan még senki sem bocsátkozott.
Igaz ugyan, hogy Doyère, Quatrefayes, Wagner Rudolf,\ Káli iker, Wedl,
Walther, Meissner és legújabb időben Kuhne több vagy kevesebb sikerrel kísér
lették meg e nehéz és rejtélyes kérdést megoldani, de az idegrostoknak legutolsó
végezeteit magában az izomállományban világosan észlelni, daczára minden
fáradozásnak, eddig még egynek sem sikerült.
Ugyanis Royere1) a Tardigradok-nál csak azt vévé észre, hogy az ideg
rostok elvégre szélesedve végződnek az izomrostok felületén.
Hasonló szélesedéssel látták az izomi idegrostokat végződni Quatrefayes'1) az Eolidinák- és némely Rotiferák-on, valamint az Amphyoxus-on is,
Kölliker 0) pedig a Chironomiis álczáján.
Wagner R udolf4) már határozottabban kimondja, hogy az idegcsövecseknek villaszerű osztódásból eredt utolsó végei igen finom s halvány rostok
alakjában tűnnek el az izomrost hüvelye alá.
Továbbá Meissner 5) vizsgálatai szerint bélférgeknél (Mermis, Ascaris)
az idegrost utolsó végei rendesen háromszögű szélesedést képeznek s e vég
háromszög (terminales Dreieck) alapjánál fogva tökéletesen összeforr az izomrostal. Ugyanezt észlelék Wedl’) és Walther ) bélférgeken, Műnk8) pedig más
gerinczetlen állatokon.
Végre legújabb időben Kuhne9) néhány e tárgyra vonatkozó igen ér
dekes adatokat közöl, melyeket, minekelőtte saját észleleteimre átmennék,
szükségesnek látom itt röviden érinteni.
Szerinte az elemi idegrostok, békáknál úgy mint más állatoknál is, másod
lagos s ezek néha ismét harmadlagos ágcsákra oszlanak szét, melyek végre aü
izomrosthüvely (Sarcolemma) felé haladván, ez utóbbival, egy kis duzzadást ké
pezvén, összeforrnak, ló vizsgáló azonban magában az izomállományban gerinczes állatokon még nyomait semfedezheté föl az idegrostoknak.
ó Annales des sciences naturelles 2-de série. Vol. XIV. 1840. — Vol. XVII et XVIII 1842.
J) Annales des sc. naturelles 1843. p. 3000. Pl. fig. XII.
s) Mikroskopische Anatomie Bd. II. p. 238.
') Neue Untersuchungen über den Bau und die Endigung der Nerven und die Struetur der Gau
glien. Leipzig 1817 ; és Handwôrterbuch der Physiologie Bd. III. p 381 es 462.
5) Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie Bd. V. p. 234. Taf. XII fig 17.
6) Wiener Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, XVII. Bd. p. 298.
T) Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie, VIII. Bd. p. 163.
s) Göttinger Nachrichten 1858. I.
Myologische Untersuchungen. Leipzig 1860 p. 60—73.
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Ugyanaz továbbá némely rovarokon (Hydrophilus piceus, és Oryctes
nasicornis) megmutatá, miszerint ez állatoknál az idegek, átlépve az izomrosthüvely határát, közvetlenül érintkeznek az összhuzékony állományban ta
lált szemcsesorokkal (Körnerreihen), úgy hogy némi joggal föltehető, mikép
e szemcsesorok valószínűleg a mozgideg belizomi részéhez tartoznak.
Mindezekből kitetszik, miszerint ha újabb időben az említettem élet-buvárok megfigyelései bebizonyították is, hogy az osztásokból eredd idegágcsák végre az izomrosthüvelylyel összeforrnak és tán az alatt el is tűnnek
mindazáltal nem titkolhatjuk magunk előtt, hogy ama az ideg- és izomszervélet tanába mélyen bevágó kérdés: vájjon az ideg mily szorosabb viszonyban
áll az izomrost összhuzékony állományával\ s mi történik vele tovább az izomrost
belsejében — tovább mind ez ideig még megoldatlan maradt.
E kérdés megoldása nélkül pedig soha sem leszünk képesek a szerv
élettani kísérlet útján éld izmokon nyert eredményeket kellden megmagyarázni.
En e kérdés megfejtésére ez évben (1861. május-június- és július hó
ban) több gerinczes s gerincztelen állatok izmait szorgalmasan tanulmányoz
ván, bátor vagyok mind ez észleleteimnek eredményeit, mind a vizsgálódá
som módját e tudós gyülekezetnek részletesen előadni.
Mi legelőször a vizsgálati módszert illeti, e czélra hevenyében leölt
állatokból többnyire egészen fris izmokat választék. Az ily izmok még egészen
áttetszők s e miatt legalkalmasabbak az izomrostok között lefutó s elágazó
idegek megfigyelésére. A fris izmokat legjobb minden hozzáadott folyadék
nélkül, vagy csak egy kis fehérnye-oldattal nedvesítve fürkészni. Némely fino
mabb viszonyok kipuhatolására azonban hasznosnak sdt szükségesnek talál
tam a vegyi liatányok alkalmazását; mi kivált akkor ajánlható, ha az ide
get legvégsőbb ágazataiban nyomozni akarjuk egészen az izomrost belsejéig.
E czélra legjobbnak tapasztaltam a fölercsztettketted festsavas hamélenyoldatot
(KO, 2Cr03) s a vízzel föleresztett könlialvanysavat (HC1.). Némely ritkább
esetekben azonfelül elég jó sikerrel használhattam a szikéleg- vagy szénsavas
szikéleg-oldatot is, valamint a G e r l a r h által ajánlott kárminsavas légköneget (karminsaures Ammóniák) is.
Eleinte minden figyelmemet a magasabb gerinczesekre, kivált kisebb
emlősökre (egerek és tengeri nyálak szemizmaira) s madarakra fordítám ; de
őszintén megvallom, hogy itt daczára minden fáradozásaimnak, bizonyos
eredményhez nem juthattam ; mi hihetőleg onnét magyarázható, hogy ez
állatok izmain a tömöttebb kötszövet nem csekély mértékben nehezíti az idegek
vizsgálatát.
Ez oknál fogva a kitűzött czél elérésére oly állatokhoz kellett folyamod') Mikroskopische Studien aus dem Gebiete dér menschlichen Morphologie. Erlangen 1853. p. 3.
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nom, melyeknél az izmok nem csak hosszabb ideig maradnak ingerlé
keny s átlátszó állapotban, de izomrostjaik is könnyebben elválaszthatók egy
mástól a kevesebb s lazább kötszövet miatt. Ilyetén állatok a békák, kígyók,
rákok s a nagyobb rovarok, kivált a vízibogarak (Hydrophilus picens) s szarvas
bogarak (Lucanus cervus).
Békából e czélra leginkább választóm az állszakizmot (musc, mylohyoi
deus) és szaknyelvizmot (musc, hyoglo ssus) valamint ama Beichert által leg
először ajánlott, széles s lapos mellb őrizmokat, melyek helyzetökre úgy
mint működésökre nézve leginkább az emberi nyakbőrizomnak (musc, platysmamyoides) felelnek meg.
Ez izmokon kivtíl még a legújabb időben Kühne2) által ajánlott szabó
izmot vagy leghosszabb czombizmot (musc, sartorius) is felhasználtam, bár ez
felnőtt állatoknál sokkal vastagabb az előbbieknél s e végett fris állapotban
vizsgálva kevésbbé ezélszeru. De mindazáltal,sósavanyban áztatva, ez izom is igen
alkalmatos a vizsgálatra, mert annak egész hosszában párhuzamosan lefutó
izomrostjai egymástól könnyen elválaszthatók.
Helyén lesz itt még mellékeseu említeni, miszerint jelen górcsői vizs
gálataimhoz Powell és Lealand-féle nagy angol górcsövemet használtam, mely
a tárgyképek mind tisztaságára s élességére, mind pedig a lencsék átható te
hetségére nézve bízvást a legjelesebb eszközök közé számítható.
Ezt előre bocsátva forduljunk már most egyes észleleteinkhez.
Ha egy hevenyében leölt békából az említett izmokat fris állapotban,
egy kis szikélenyoldattal vagy a nélkül is górcső alatt vizsgáljuk, könnyen meg
győződhetni arról, hogy az izomideg, mely többnyire egyenes szöglet alatt
lép be az izomba, ennek fölszinén először fonatokat (Plexus) képez, s hogy az e
fonatokból kimenő elemi idegrostok többszerü osztódásnak indulnak. Az elágzások gyakorta csak villaszerűek, de akadni olyanokra is, hol az elemi ideg
rost 3—5 ágra is oszlik, melyek, — mint az ernyős növények virágzatán a
kocsányok — mind egy osztási pontból erednek (1. ábra); az osztásból eredő
ágcsák nem mindig egyenlő szélességüek s gyakran ismét másodlagos, sőt
ezek néha harmadlagos vékonyabb ágcsákra is látszanak oszlani (1. ábra, n L
és n °). Az elemi idegrostok pedig mind akkép futnak le az egyes izomhengerek
között, hogy az azokból eredt másod- és harmadlagos idegágcsák ferdén vagy
többé kevésbbé harántul mennek az illető izomrost felé.
Ha már az elemi idegrost finomabb szerkezetét tekintjük, erre nézve
számos észleleteimből az tűnt ki, hogy az idegrostok többnyire addig tartják
meg velőhüvelyöket (Markscheide) mig csak az izomroston kívül maradnak,
') Müller’s Archív für Physiologie 1851.
3) A fenidézett helyen.
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mi kettős határszéleiből, kivált erősebb nagyításnál könnyen bebizonyítható.
De mindazáltal megvallom, hogy nem egyszer volt alkalmam 525-szöri nagyí
tásnál s közel a ragadási ponthoz egészen egyszerű halvány s úgynevezett
velőtlen idegrostokat szemlélhetni, melyek, minekelőtte egészen eltűnnének
az izomrosthüvely alatt, néha az idegrostok tengelyfonalaihoz (Axencylinder) nagyon hasonlítanak.
E pontra nézve tehát Kühne^-ve 1 nem bírok egészen megegyezni, ki azt
állítja, hogy békáknál az idegrostok, egész lefolyásuk alatt, mindig vilá
gosan kivehető velőhüvelylyel bírnak.
Mi az idegrost külső, kötszöveti hüvelyét illeti, ez könnyen csak a szé
lesebb elsőd- és néha másodlagi idegrostokon fölismerhető. Az abban behin
tett peteképű s hosszúkás magvak többnyire csak eczet- vagy sósavany hozzá
adása után jelenkeznek (1. ábra, v. v. és 2. ábra, a.), kisebb, harmadlagos
idegrostoknál e kötszöAreti elemekből álló hüvely mindig hiányzik.
Izállcitoknál (A r t i c u 1a t aj, nevezetesen rovarok- és héjanczoknál az
izomi idegrostoknak elágazása hasonló szabályok szerint történik, s azoknak
szerkezete sem igen különbözik a gerinczes állatokétól. Ugyanis nem egyszer
sikerűit nekem a vízibogár (Hydrophilus piceus) czombizmaiból előállítani
egy egész idegtörzsöt számos ágaival együtt (6. ábra). A külső kötszöveti hü
vely itt is bír hosszúkás, peteképű magokkal (6. ábra a.) ; az elemi idegrostok
rendesen sötétszélüek, úgy hogy a hüvely közelében, kivált erősebb nagyítás
nál mindig, egy elég vastag sötétebb vonalt láthatni. A hüvelyben zárt idegállomány kevésbé fénytörő s átalán véve halványabb mint a békáknál vagv
más gerinczeseknél ; egyébiránt fris állapotban áttetsző s hasonnemű, később
pedig, alvadás következtében, finom szemcsékre szétmállik, melyek körül itt-ott,
mintegy szétszórva, egyes nagyobb s fénylőbb testecsek vagy cseppek mutat
koznak. Az alvadás által ilykép elváltozott idegállomány szemcsésnek látszik
az ideg egész vastagságában, a nélkül hogy az a tengely mentében — mint ez ;i
békáknál s más gerinczeseknél szokott előjönni,
az úgynevezett tengelvfonal (Axencylinder) alakját venné föl (6. ábra, d.).
Az idegrostok osztódásait ez állatoknál még könnyebben észlel
hetni, minthogy sokkal számosabbak mint a gerinczeseknél, sőt néha egy
elemi idegrost 4—6 másod- és harmadlagos ágakat is adhat, melyek mind
ugyanazon szerkezettel bírnak, mint az elemi idegrost, melyből eredtek, csak
hogy annál még halványabb- és vékonyabbak.
Az imént előadottakból látszik, miként izállatoknál a mozgidegek úgy
szerkezetre mint elágzásra nézve a gerinczes állatok idegeivel többé-kevésbbé
') lásd a fenidézett helyen.
ÉVK: X; KÖT.—IX. Dar.
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megegyeznek. Mindazáltal egy pontra nézve még is lényegileg különböznek
azok ez utóbbiaktól, miről itt részletesebben szóllani akarok.
Vizsgálván ugyanis vízibogarakból az izomrostokkal még összefüggő
idegeket, a másod- vagy harmadlagos ágcsák lefolyásában nem ritkán talál
tam én duczsejteket (Granglienzellen) (8. ábra, d.). Szerkezetre nézve tökélete
sen megegyezneke sejtek, a 2—3 nyúlványéi idegsejtekkel, s ép úgy mint ezek,
igen finom alkatnélküli burokból, szemcsés bennékbŐl, maghólyagcsából s
abban rejlő magtestecsből állanak. E duczsejtek oly viszonyban állanak az
idegrostokkal, hogy azalatt, míg a duczsejt egyrészt egy másodlagos idegrost
tal közlekedik, annak ellenoldalán 2—3 nyúlvány megy ki, mely finom ágcsákra oszolva végre az izomrosthüvely alatt eltűnik.
Számos ily izmok vizsgálatánál szerencsés valék ez igen érdekes ész
leletet nem csak az említett vízi bogaraknál (Hydrophilus piceus), hanem más
rovaroknál, sőt egy még ingerlékeny s fris állapotban vizsgált óriástipolynál
(Típula gigantea) is tenni. A 7. ábra természethiven ábrázolja egy ilyen
izomrostot a hozzá tartozó ideggel együtt. Az elemi idegrost (a) két másodla
gos ágra (b. b.) oszlik, melyeknek mindegyikéből ismételt elágzás útján két-két
harmadlagos idegrost (c. c. c. c.) látszik eredni. Az egyik ezek közűi duczsejtté
(g.) szélesedik, melyből ismét két nyúlvány megy ki a túlsó oldalon. Eme
nyúlványok (e. e.) alkatra nézve a többi harmadlagos idegágcsákkal teljesen
megegyeznek, s az izomrosthüvely felé szétmenőleg haladván elvégre annak
összlmzékony bennékébe nyomulnak.
Ez érdekes vh zonyok, melyek a búvárok figyelmét mindeddig elke.
rülték, úgy látszik, csak a rovaroknál fordulnak elő. mert békák- és halaknál
eddig még soha se valék kéj)es az izomidegek lefolyásában duczsejteket feltalálni,
Az eddig elősorolt észleleteim az izomi ideg csak azon részére vonat
koznak, mely még az izomrosthüvelyenkivűl találtatik; lássuk már most mi tör
ténik azzal az izomrosthüvelyen belül, vagyis az izomrost összhuzékony állományában.
Minthogy mindeddig a szervélettanban nem ismerni még oly boneztani
képleteket, melyekkel a mozgideg utolsó ágcsái végződnének, s azonfölűl
Kuhne érdekesebb észleletei csupán rovarizmokra vonatkoznak s a rejtélyes
kérdés megoldására épen nem elegendők, ennélfogva minden módon igyekez
tem kipuhatolni, vájjon nem nyomulnak-e az idegek egészen az összhuzékony áll inányba, és ha igen, — vájjon nem fedezhetök-e fel abban oly képletek, melyekkel a
belépő idegrostok közlekednek.
Ez okból nem csak békákon, de rovarokon s héjanezokon is szorgal
matosán tanulmányozván az izmokat, bátor vagyok néhány, úgy hiszem,
igen érdekes s egészen új tényeket e tudós testületnek előterjeszteni.
Vizsgálódásaim nyomán ugyanis kiderült, miszerint az idegek valósággal
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nem végződnek az izomrosthüvely (sarcolemma) külső vagy belső felületén, hanem hogy
azok valóban benyomulnak még az izomállományba is s ott egy sajátszerü s valószinüleg idegnemü végkészülettel közlekednek. Ez idegnemű készület hasonlít némileg
ama szemcsékkel vagy apró sejtekkel közlekedő finom rostokhoz, melyek a
szemreczegben, „Müller-féle rostoku név alatt elöjönek.
Régóta tudjuk már, hogy a gerinczes állatok-, valamint a ráknak
izomrostjain, részint magában az összhuzékony állományban, részint ennek
felületén s az izomrosthüvelyen is, találtatnak hólyagszerű, hosszúkás, peteképű,
vagy néha gömbölyded testecsek vagy magvak, melyekről Schwann1), Va
lentin1'), Henle3), Kolliker4) és mások már többé kevésbé tüzetesen értekeztek.
Fris békaizmokon az említett magvak kevésbé szembetűnök, de ponto
sabb vizsgálódásnál, kivált egy kis eczet- vagy sóskasav, vagy föleresztett
sósavany hozzáadása után elég könnyen fölismerhetok.
Ismeretes előttünk továbbá, miszerint újabb időben Leydig3) e kép
leteket tápfolyadékkal kitöltött s egymással közlekedő hézagoknak tartja, össze
hasonlítván azokat később kötszövettestecsekkel. Welcker6) továbbá, ki azokat
izomtestecseknek (Muskelkörperchen) nevezi, azt állítja, hogy azok, oly módon
mint a kötszövet-, porcz- és csonttestecsek, egymással közlekedő csatornarend
szerként tápnedvvezető edényeket (plasmaführende Gefásse) képeznek.
Kolliker ) ellenben Leydig „hézagait“ nem akarván elismerni, csak mag
vakról szól s azonfölűl még apró szemcsékről vagy az összhuzékony állomány
ba hosszanti sorokban beágyazott zsírnemű szemcsés állományról (Körnchenreihen).
Kühneh) végre nem kételkedik, miszerint az összhuzékony állomány
ban rendesen nem csak nagyobb hólyagnemű magvak (Kérné) s finom szemcsesorok (Körnerreihen), hanem azonfölűl még különböző nagyságú üregcsék (Vacuolen) is fordúlnak elő.
E tekintetben saját tapasztalásaim után bátran állíthatom, hogy az üreg
esek nem mindenkor, s néha egészen fris, máskor ismét csak vegyi hatányokkal, különösen haméleg vagy szikéleg-oldattal kezelt izomrostokon jelenkez') Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struetur und dem Wachs
thum dér Thiere und Pflanzen.
:) Wagner s Handwörterbuch dér Physiologie. Braunschweig 1842. I. Bd. p. 715. Taf. VI. fig. 81.
3) Allgemeine Anatomie. Leipzig 1841. p. 579. 580. — Taf. IV. fig. 4. A. a. D. a. a. a.
4) Mikroskopische Anatomie. Bd. II. Leipzig 1850. p. 201. fig. 54.
s) Müller’s Archiv. 1855. p. 50. e's Müller's Archiv. 1856. Ueber Tastkörperchen und Muskelstructur ; valamint : Lehrbuch dér Histologie des Menschen und dér Thiere. 1857. p. 44.
*) Bemerkungen zűr Mikrographie. Zeitschrift fúr rat. Medicin. Bd. VIII. p. 226. Taf. IV.
) Bemerkungen über die Endigungen dér Hautnerven und den Bau dér Muskelfasern. Zeit
schrift für wissens. Zool. Bd. V ili.
8) Myologische Untersuchungen. Leipzig 1860. p. 60.
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nek, miért is azok részemről nem is tekinthetők állandó s az izomrost szerkeze
téhez lényegileg tartozó képleteknek ; sőt igen valószínű, hogy az üregcsék vagy
a még fris és ingerlékeny izomrost részleges s egyenlőtlen összhúzódásának,
vagy az alkalmazott vegyi hatányok olvasztó hatásának köszönik lételöket.
Másként áll a dolog az említett izomi magvakkal és szemcsesorokkal;
ezek rendesen soha nem hiányzanak s minden izomrostban savak hozzáadása
után könnyen kimutathatók, mely utóbbi hatányok által az izomállomány sok
kal világosabb, áttetszőbb s e képletek vizsgálatára alkalmatosabbá válik.
Ez izomi magvakat illetőleg már egy elébbi értekezésben *) kimutatóm,
miszerint azon magalakú képletek, melyek az izomrosthüvelyen előjőnek, hihe
tőleg egészen más jelentőséggel bírnak, mint ama sejtalakú testek vagy mag
vak, melyek az összhuzékony állományban találtatnak.
íg y szintén már az akkori vizsgálódásaim alatt az izomrosthüvelyen belül,
kivált békákon, történetesen oly szálakra vagyis rostokra akadtam, melyekről
— tekintetbe véve azoknak úgy természettani, mint némely vegyi sajátságait, —•
gyaníthatólag kijelentem, miszerint azok igen valószínűleg az idegszövethez
tartoznak2).
De térjünk már most a legújabb észleleteinkhez vissza. Ezeknek nyo
mán azt találtuk, hogy az imént említett izomi magvaknak nagy része, vala
mint az izomállományban lefutó szemcsesorok is, nem csak egymással, de még
a belépő idegrosttal is szoros viszonyban állanak.
Ezt a vizsgálataim után rajzolt ábrák legjobban bizonyítandják. A 3.
ábra előad egy békaizomrostot, mely előbb 48 óráig föleresztett sósav
ban (1 rész HC1. és 1000 rész lepárolt víz) áztatva általam 360-szori nagyítás
nál észleltetett. Az elemi idegrost (a), mely sötétszélű s velőtartalmú, (b) helyen
három másodlagos idegágra (c. c. c.) oszolva, az izomrosthüvelyen át benyomúl egészen az összhuzékony állományba. Itt rögtön az előbb velőtartalmú
idegrost halvány tengelyfonal (Axencylinder) külemet vesz fel s több finom
ágcsákra (d) oszlik, melyekből végre apró,gömbölyded szemcsékkel összefüggő,
igen finom s halvány rostok vagy fonalak mennek ki. Úgy látszik, hogy e finom
rostok ama szemcsesorokkal azonosok, miket már Henle, Kolliker és mások az
izomállományban találtak, de melyek saját vizsgálataim folytán nem egyszerű
szemcsesorokból állanak, hanem azonföltíl még ez említett rostokból is. E finom
rostok által, melyeket legyen szabad ezentúl „szemcserostoknak1,1, (Körnerfasern) neveznem, nem csak az egyes szemcsék, de az izomi magvak is látszanak
közvetlen összefüggésben lenni.
') M a r g ó T. Neue Untersuchungen liber die Entwickclung, das War-hsthnm, die Neubildung,
uud den feineren Bau dér Muskelfasern. mit 5 Tafe’n Wien 1861.
-) A fenide’zett helyen ; 60 e's 61. lap.
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Hogy a belépő' idegrostnak e szerves összeköttetése a mondott szemcseros
tokkal és izomi magvakkal még más módon is történhetik, az a 4. ábrából legjob
ban kitetszik. Látjuk itt, miként az elemi idegrost (a) villaszerűén két ágra
oszlik, melyek közűi az egyik (b) készítés alatt történetesen elszakadt, mig a
másik (c) a belépési helyen egy kis duzzadást képezvén saját hüvelye által
bensőleg összeforrt az izomrosthüvelylyel. A belépő' idegrostot (c) egyszerű
tengely fon ál (Axencylinder) alakban láthatni még az izomrosthüvelyen beló'l
is (k), hol az egy közel álló izomi magban végzó'dik. A szemcserostok (d. d. d.)
azonkívül közlekedni látszanak egymással ferdén lefutó oldalágcsák által.
Hogy itt tévedésnek helye nem lehet és ama szemcsék valódi rostokkal,
ezek pedig ismét nagyobb testecsekkel valóban összefüggnek, világosan kitűnik
azon helyek pontos vizsgálatából, hol a ketté szakadt izomrosthtivelybó'l a só
sav által félig felolvadt húsállomány karélyosan kiömlött (4. ábra, f. g.), mert
ez utóbbi hatány által az Összhuzékony állomány egészen áttetsző és üvegneművé
lesz, míg a magvak s ezekkel közlekedésben álló szemcserostok, melyekre a sósav
kevésbbé hat, tisztábban szemlélhetó'k. Azonkívül még némely esetekben sike
rűit az elszakadt izomrost egyik vagy másik végén szabadon kiálló egyes ros
tokat is észlelnem (2. ábra, p. p. ; —- 4. ábra, p. ; — 5. ábra, r.).
Ez érdekes viszonyok valóságáról mindenki meggyőződhetik, ha csak
az izomrostok vizsgálatára kelló' türelmet s kitartó szorgalmat fordít s azokat
e czélra kellően elkészítve, jó eszközzel és erős nagyításokkal vizsgálja. E
czélra legjobba kimetszett fris izmot föleresztett könhalvsavanyb a n (1 rész HC1,
és 1000 rész víz) 2—3 vagy több napig áztatni; ez által az izomkötegek oly
áttetszők lesznek, hogy azokon nem csak az izomrostok közt lefutó edényeket
vértekecseikkel együtt s az idegrostokat, hanem az idegeknek néha belizomi
végeit s ezeknek összeköttetését a nevezett szemcserostokkal és magvakkal vilá
gosan kivehetni.
Hasonló hatással bír a föleresztett kárminsavas légköneny’ (karminsaures Ammóniák) is, mert ha ebben 24 óráig vagy tovább is áztatott s később
föleresztett könhalvsavanynyal kezelt izomrostok erős nagyításnál vizsgáltat
nak, könnyen juthatni azon meggyőződésre, hogy ama szemcsesorok valóban
rostokból állanak, melyek helyenként apró szemcsékre látszanak duzzadni.
Csekély nagyításnál ugyan a szemcserostok mint egymással össze nem
függő szemcséknek sorozatai láthatók, de erősen nagyítva (p. 525—936szori nagyításnál) és kellő világításnál a szemcsék közt lefutó finom s halvány
rostok könnyen felismerhetők, kivált ha történetesen sikerült oly’ készítményre
szert tenni, hol az elszakadt izomrost végén egyes, ily szemcsékre duzzadt
finom rostok kiállanak.
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Nem tartom fölöslegesnek itt még nehány adatokat közölni, melyek e
sajátszerű rostok és izomi magvak bővebb ismertetésére szolgálhatnak.
Némelyek e szemcserostok közűi oly vékonyak, hogy a legerősebb
nagyításnál is csak mint finom vonalak jelennek meg; de találtatnak olyanok
is, melyeken a külön párhuzamos oldal szélei is tisztán megkülönböztethetők.
Ez utóbbiak szélessége, méréseim szerint, 0,0003—0,0006 mm.
Mi azoknak lefolyási módját il leti, többnyire egyenes, vagy gyengén
görbült vonalokban futnak le az összliuzékony állományban, s helyenként
egymással haránt vagy ferdén lefutó oldalágcsák által is közlekednek.
A szemcserostoknak egymástóli távolai hol nagyobbak, hol pedig ki
sebbek, mi egyébiránt az izomrostnak különböző állapotától függ, vájjon az
a vizsgálat alatt összhiizódott vagy petyhedt, vagy tán fedlemez által többékevésbbé összenyomott állapotban találtatik. Középtávolai, saját méréseim
után, 0,0055—0,0075 mm.
A peteképű vagy hosszúkás és keskeny, de néha gömbölyded mag
vak az említett szemcserostokkal függnek össze (5. ábra, k. p.). Nevezetes, hogy
e magvak kárminsavas légköneny által piros színt vesznek fel, miről könnyen
meggyőződhetni erős nagyításnál, kivált ha az izom előbb hosszabb ideig (4
— 6 napig) a festékben tartatott.
Ha az izomi magvak vizsgálatára kellő figyelmet fordítunk, könnyen
észlelhetni, miként mindegyikből két (a két ellenkező végén), kivételkép há
rom nyúlvány megy ki, és hogy a szemcserostok voltakép e nyúlványoknak
folytatásait képezik (5. ábra, k.). A magvak azonkivűl még 1 vagy 2 magtestecscsel is bírnak, mely csekély nagyításnál egyszerű pontként, erősen na
gyítva pedig parányi hólyagosa alakban látszik. Eczet- vagy sósavany behatása
után a maghólyag üregében rendesen apró szemcsék vagyis részecsek jelen
nek meg ; sót néha akadni oly magvakra is, melyeknél a beírnék, minden magtestecs nélkül, csak igen apró rögcsékbol áll (5. ábra). Méréseim után a
hosszúkás izomi magvaknak hosszúsága középszámmal 0,0103mm, szélessége
pedig 0,0075mm.
Helyén lesz itt még egy körülményről megemlékeznem, mely tán
képes leend e tárgyra még több világot deríteni.
Ugyanis az említett módon elkészített békaizmok vizsgálatánál néha
oly izomrostokkal is találkoztam, melyeken az összhúzékony bennéktol helyen
ként elvált izomrosthüvely mintegy sérvalakban kidudorodott (5. ábra, s), az
izomrosthüvely alatt pedig elágazó finom szemcserostok (f.) jelenkeztek, melyek
nek további folytatását még magában az összhúzékony állományban is egy dara
big lehetett szemlélni.
Az izomrostoknak az imént elősorolt viszonyaival tökéletesen összhang-
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zásban találtam továbbá észleleteim amaz eredményeit, miket én kárminsavas
légkönenyben néhány napig áztatott és szárított békaizmok harántmetszetein
nyerék. Ezeknél ugyanis 525-szöri nagyításnál gyakran több vörösre festett
s harántúl átmetszett magvakon kivtíl, bizonyos távolokban egymástól,
0,0003mm—0,0006mm-nyi kerek idomokat vehettem észre, melyek eddigi tapasz
talásaink után nem lehetnek egyéb, mint ama szemcserostoknak átmetszetei. Egy
ily ferdén lefutó átmetszeten a magvakból, valamint a szemcserostokból kimenő
egyes közlekedő oldalágcsákat is lehetett fölismerni.
Hasonló viszonyokat találtam azonfölűl még a vizikígyó (Coluber natrix)
izomrostjain, csak hogy a magvak itt még nagyobbak s az ezekkel közlekedő
finom szemcserostok kevesebb szemcsékkel bírnak.
E tények igazságáról még inkább meggyőződéin, midőn e czélból a
a rák-és rovarok izmait pontosabb vizsgálat alá vettem.
Alig ismerek állatot, melynek vizsgálata oly czélszeru e tárgy föl vilá
gítására, mint a rák (Astacus fluviatilis), nevezetesen annak olló- vagy farkfeszítő izmai, kivált ha azok rövid ideig föleresztett könhalvsavanynyal
kezeltettek.
Ennek igazolására szolgáljon a 10. ábra. Az elemi idegrostból (a) elágzás által eredő másodlagos idegrostok egy kis duzzadással (c. c.) látszanak az
izomrost belsejébe nyomulni, mely helyen, valamint bizonyos távolokban az
izomrosthüvely alatt hosszúkás vagy gömbölyded magalaku testecseket (d. d,
d.) szemlélhetni. E testecsek finom rostalaku nyúlványok által (e. e.) valamint
egymással, úgy az izomállományban lefutó többi hasonló rostokkal és magvak
kal közlekednek. E rostok helylyel-közzel szemcsések s elágazók (f. f.) a mag
vak pedig részint gömbölyödöttek, részint peteképűek, hosszúkások, és majdnem
valamennyien magtestecscsel ellátvák. A hosszúkás magvaknak hossztengelye
az izomrost hosszával többnyire egyirányú, de mindazáltal találtatnak itt oly
magvak is, melyeknek tengelyei keresztbe állanak s ezek, mint erősebb nagyí
tásnál láthatni, harántúl lefutó rostágakkal függnek össze (g.). A rostok lefo
lyásában itt is, bár kevésbbé mint a békáknál, találtatnak egyes nagyobb
szemcsék s az izomrost végén néha kiálló egyes finom rostok (ni.).
A rovarok közt alkalmam volt a vízibogarakat (Hydrophilus piceus),
szarvas bogarakat (Lucanus cervus) s egy óriási tipoly (Típula gigantea)izom
rostjait bővebben tanulmányozni.
Fentebb említém már, miszerint ez állatoknál az izomi idegrostok több
szerű elágzások után duczsejtekké (Ganglienzellen) szélesednek, de ez csak a
belépési helyhez igen közel szokott történni, vagy épen az izomrost oldalán
(7. ábra g. ; — 8. ábra, d. d.). A duczsejttol kimenő nyúlványok vagy egyen
ként nyomódnak be az izomrostba, vagy, ha a duczsejt ennek oldalán találtatik

16

AZ IZOMIDEGEK VÉGZÖDÉTEIRŐL.

(8 ábra, f. f. ; — 9 ábra, b.), akkor annak elágazó nyúlványai az izomrosthü
vely alatt helyenként szemcsékkel összefüggő s finom, halvány rostokba men
nek át. E finom rostokat, megvallom, hogy csupán erős nagyításnál s könhalvsavanynyali kezelés után sikerűit tisztán észlelnem; gyengébb nagyításnál és
nem igen kedvező körülmények alatt többnyire csak az egyes, egymással össze
nem függő' szemcséknek sorait vehettem észre.
E sajátszerű szemcsék sorai, melyek majdnem valamennyi rovariz
mon, részint az izomrost tengelyében, részint az izomrosthüvely alatt, vagy
legalább ettó'l nem messze felismerhetó'k, Amid után ismeretesek ugyan, de
azoknak rostokkal, valamint a belépő' ideg végeivel közvetlen összefüggését
eddig határozottan senki sem bizonyította b e 1).
A magalakú nagyobb testecsek itt egészen hiányzani látszanak, a szem
csék ellenben nagyobbak, (0,00160mm—0,00240mm) s többnyire peteképű
vagy gömbölyded hólyagokhoz hasonlítanak.
A 8. és 9. ábra legjobban kitüntetendi ama viszonyt, mely a szemcsék,
rostok és az ideg közt létezik. A 8. ábra 360-szor, a 9. ábra 525-ször nagyítva
adja egy ilyetén izomrost természethű képét. Az utóbbi ábrában könhalvsavany
behatása miatt a husállomány (n) sokkal áttetsző'bb, s e végett a szemcsékkel
közlekedő rostok is jobban kivehetők. Legfontosabb pedig az, hogy az idegeknek
végei összeköttetésben vannak mind a központi, mind pedig a felületi szemcsesorokkal
(8. ábra, k. m. g. ; — 9. ábra, k. f. d.), és hogy ez utóbbiak ferdén lefutó oldalágesák által egymással közlekednek.
A szemcsék néha nagyobb, néha igen kis távolban elállanak egymástól ;
bennékök többnyire hasonnemű, minden magtestecs nélkül.
Említhető még, hogy az izomrost egyik végén, és pedig a készítés alatt
történetesen elszakadt izomrosthüvely közelében nem ritkán még szemcsékkel
összefüggő' rostokat is lehet találni (8. ábra o. o.; — 9. ábra, o. o.) melyek az
izomrostból szabadon kiállanak, sőt melyeken villaszerű elágzások is jőnek elő.
Mindezeknél fogva s azt tekintetbe véve, hogy az izomidegnek utolsó végei
nem csak az izomrostban lefutó szemcsesorokkal, hanem ezek által az izomi magvak
kal is közi kednek, némi joggal következtethetni, miszerint a kérdéses rostok, szemcsék
és magvak egy sajátsz&rii végkészületet képeznek, mely készület közbenjárásának
tulajdonítható valószínűleg az idegnek izomállományrai hatása.
Az imént leírt s az izomi ideggel közlekedő szemcserostok és magvak, legin
kább hasonlítanak még az úgynevezett Müller-féle rostokhoz, vagy ama finom ros') Kühne csupán szemcsés tinóm állományról szól, nem pedig rostokról, miről ábrái is elegen
dő bizonyságot adnak, (lásd : Myologisehe IJntersuchungen 1860. fig. 6. 10.)
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tokhoz és szemcsékhez, melyek legújabb időben az agyacsszürke állományában fedez
tettek fel Gerlach *) által.
Ily meglepő s egészen új ténynél nem lehet, úgy hiszem, fölösleges az
adatok számát, melyek nézetem erősítésére szolgálnak, lehetőleg szaporítani.
Ez okból bátor vagyok e tudós gyülekezetnek még nehány tapasztalati
adatot előterjeszteni, melyekből az izomi szemcserostok igazi természete még
inkább kiviláglik.
Ugyanis a szóban levő rostok föleresztett haméleny vagy szikélenyoldat
ban könnyebben olvadnak s elényésznek, mint a köt- és rúgszöveti rostok;
kénégenyben s lángban, csekély összezsugorodást kivéve nem igen változnak,
még kevésbbé föleresztett festsavanyban (Cr()3), vagy ketted festsavas haméleny
(KO, 2 C r0 3) és highalvagoldatban (Hg Cl) ; továbbá főzés által azok oly ké
véssé változnak el mint a reczegnek Müller-féle rostjai, holott ez által a kötszöveti rostok egészen felolvadnak; végre föleresztett könhalvsavanyban (1 rész
HC1. és 1000 rész víz) több napig is áztatva szintoly tisztán kivehetők e rostok
mint az elemi idegrostoknak tengelyfonalai (Axencylinder).
E nehány általam meghatározott vegyi tulajdonságaihoz hozzájárul
még az is, hogy, — mint fentebb említém, — a magvak és a nagyobb szem
csék, mikkel összefüggnek, kárminsavas légköneny (karminsaures Ammóniák)
által többé-kevésbbé vörösödnek, a mint ez Gerlach2) szerint az agyacsnak
ideg végszálaival összefüggő szemcsékkel is történik.
Már e néhány vegyi tulajdonságok oda mutatnak, miként az említett szem
cserostok (Körnerfasern) leginkább az idegek finomabb tengelyfonalaival s a Müllerféle rostokkal egyeztethetők össze. Tekintetbe véve még azoknak közvetlen összefüggését
az izomi idegekkel, bátran következtethetjük, miszerint a szóban levő szemcserostok
voltaké’p az idegszövethez tartoznak.
E tények annál nagyobb jelentőséggel bírnak, minthogy azokból kön
nyen magyaráztathatóvá válik még egy körülmény, mely az izmok vizsgálatá
nál igen feltűnő. Ugyanis KöUiker már a béka mellbőrizmán3), valamint az
emberi lapoczszakizmon4) (musc, omohyoideus) oly helyekre akadt, melyeken
még nyomait sem észlelhette az idegeknek. Ugyanezt állítja Kühne 5) a béka
') Mikroskopische Studien aus dem Gebiete dér menachlichen Morphologie. Erlangen 1858. p. 1
—20. Taf. 1. fig. 2, 3.
*) MikroakopÍ8che Studien. Erlangen 1858. : Beitrage zűr Structurlehre dér Windungen des
JKleinhirns. p. 1—21.
3) VirchoVs Arehiv. Bd. X. p. 63.
4) Mikroskopiache Anatomie. Bd. II. p. 238.
s) A már fen idézett helyen. 65. lap.
É V K . X. KÖ T. ----- IX . DAR.
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szabóizmáról (musc, sartorius), hol is az izom felső szélesebb végén szerinte
2—5mm annak pedig alsó hegyesebb végén 1— 3mm-nyi távolságban az ideg
elemek az izomrostok közt tökéletesen hiányzanak.
E tények igazságáról magam is meggyőződtem; de ha tekintetbe veszszük^
hogy az izomi idegek, melyek habár egyes korlátolt helyeken beléptek az
izomrostokba, még is az összhuzékony állománynyal bensőleg érintkeznek ama
sajátszerű belizomi idegvégkészület által, úgy az említett tünemény mindezek
folytán nem fog már oly különösnek tetszeni.
Fentebbi vizsgálatainkbólugyanis kitűnt, miszerint a harántcsíkú izom
sort bennékében az összhuzékony alkatrészeken (kettőstörők — Disdiaklastok
— csoportjain s hasonnemű alapállományon) és izomi magvakon kívül találtatik azonföltíl még egy sajátszerll ideg végkészület, mely finom rostokból, szem
csékből vagyis apró hólyagcsákból és magalakú nagyobb testecsekből
összetéve, egyenes kapcsolatban s közlekedésben áll a belépő izomi ideggel.
Azon kérdés tehát: vájjon a harántcsíkú izomállomány izgattatható-e vagy
sem ? — vizsgálataink nyomán csak úgy dönthető el, hogyha az izomállományt
egészben véve — azaz : a belizomi idegkészülettel együtt — mindenesetre közvet
lenül izgékonynak (direct irritabel) kijelentjük; ellenben pedig, ha az izomállo
mány alatt egyedül csak az összehúzékony részeket értünk az abban lefutó
minden idegvégszervek nélkül, akkor a közvetlen izgatagságot bízvást megkell
tőle tagadnunk.
Mi továbbá ezen belizomi idegvégkészület physiologiai jelentőségét s
valódi működését illeti arról még eddig bizonyost mit sem lehet mondani. Hi
hető azonban sőt valószínű, miként e készület közbenjárásától függ az élő s in
gerlékeny izomi idegnek teljes befolyása az összhuzékony állományra úgy,
hogy e szerint csak is ezen belizomi készületnek lenne tulajdonítandó ama sajá t
szerű hatás, mely bizonyos erővel és sebességgel mindannyiszor rendesen szo
kott beállani a harántcsíkú izomcső hosszában, valahányszor izgatott állapotba
helyeztetik az illető idegrost. — Hogy e belizomi idegkészület, mely az összhúzékony állománytól, nevezetesen a Disdiaklastok csoportjaitól környezve
van, összhúzódás alatt nagyobb nyomásnak kitéve tetemesen gátoltathatnék
fentebbi működésében, vagy hogy hatása tán e miatt egészen is megsemmisül
hetne, nem igen hihető, mert az izomcsövek közt lefutó elsőd- és másodlagos
idegrostok ekkor ugyanazon nyomás alatt vannak mint a belizomi idegkészület,
ámbár hatásuk — mint látszik — ez alatt legkevesbbé sem tágúl.
Végre legyen szabad még az itt előadott észleleteinknek főbb eredmé
nyeit néhány pontokban röviden elősorolni:
1) A harántcsíkú izomrostokban találtatik egy sojátsüerü idegvégkészület
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részint az izomrosthüvely (Sarcolernma) alatt, részint ennek összhuzékony bennékében
melyben az izomi idegek végződnek.
2) E belizomi idegvégkészület áll finom, halvány rostokból, melyek helyenként
szemcsékre duzzadnak, és bizonyos távolokban magvakkal vagy is apró sejtnemű testecsekkel s azon felöl egymással is finom oldalágcsák által közlekednek.
3) Az izomi idegrost többszöri elágzás után benyomul az idegrostba, hol
annak utolsó ágcsái a 2) alatt emlitett végkészülettel egyenesen közlekednek.
4) Az izomi idegrostnak úgy külső kotszöveti s magtartalmú hüvelye, mint
valószínűleg belső velöhüvelye (Markscheide) is, csak az izomrosthüvelyig látszik ter
jedni, azon túl pedig a belépő idegnek tengelyfonala (Axencylinder) elágazólag köz
lekedik ama finom belizomi szemcserostokkal.
5) Rovaroknál a belizomi idegvégkészület soronként rendezkedett nagyobb
szemcsékből (KÖrner) vagy is hólyagcsákból és ezeket Összekapcsoló finom rostokból
áll, mig más állatoknál (gerinczeseknél és ráknál) ezenkívül még nagyobb magvak
vagy sejtnemü testecsek is jőnek elő.
6) Rovaroknál végre az utolsó elágzásból eredő izomi idegrostok gyakorta
még duczsejtekbe mennek át, melyeknek nyúlványai finom idegrost alakban végre el
ágazólag az izomrosthüvelyen át az összhuzékony állományba nyomulnak.
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I. TÁBLA.
1. Abra. — Négy békaizomrost s a hozzá való idegrostok, fris állapotban, 360-szori
nagyításnál.
n. n. Két elemi idegrost külső magtartalmú hüvelylyel v. v., és többszerü elágzásokkal.
n2. n2. Az elágzásból eredt másodlagos idegrostok.
n3. Harmadlagos idegrost.
o. o. Az idegrost végosztásai.
p. p. p. p. Az idegrostoknak szinleges végződései az izomrost fölszinén.
2. Abra. — Békaizomrost és ideg, 360*szor nagyítva, 24 órai fbleresztett sósavanynyali kezelés után.
a. Elemi idegrost többszerü osztódásokkal.
b. b. Másodlagos idegrostok.
c. c. Az idegrostnak elszakadt végei.
d. Csekély duzzadással az izomrosthüvelyen végződő idegrostok.
e. e. Villaszerű elágzással az izomrostba belépő végei az idegrostnak,
s. Izoinrosthüvely.
k. Magvak az izomállományban, melyek finom szemcserostok által egymással közle'
kednek.
f. Finom belizomi szemcserostok.
o. o. Villaszerű elágzása e finom rostoknak.
p. p. Az izomrost elszakadt végén szabadon kiálló ily rostok.
3. Abra. — Békaizomrost, föleresztett sósavanyban áztatva mint az elébbi, 360*szori
nagyításnál.
a. Elemi idegrost.
b. Az osztódásnak belye.
c. c. c. Az osztásból eredt három idegág, nyomulván az izomrost belsejébe.
d. Az izomállományban elágazólag lefutó idegágcsák, melyek végre helyenként szem
csékre duzzadt, igen finom rostokkal végződnek.
f. Finom szemcserostok.
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k. Magalakú testecsek szemcserostokkal összeköttetésben.
s. Izomrosthüvely.
4.
Ábra. — Békaizomrost 48 órai föleresztett könhalvsavanybani áztatás után, 360szor nagyítva.
a. Villaszerű elágzása az elemi idegrostnak.
b. Másodlagi idegrost, mely történetesen készítés alatt elszakadt.
e. Hasonló másodlagi idegrost, mely még összeköttetésben van az izomrosttal.
c. Belépési helye az idegrostnak, melynek hüvelye bensöleg összeforrt az izomrosthüvelylyel.
k. Tengelyfonala (Axencylinder) a belépő idegrostnak, közlekedvén a legközelebbi
izomi maggal.
d. d. d. Szemcserostoknak elágzásai s egymássali közlekedései az összhuzékony
állományban.
g. Finom rostokkal összefüggő magvak.
f. A beszakadt izomrosthüvelyböl kiömlött húsállomány, melyben csupán a magvakkal
összeköttetésben levő s itt-ott elágazó szemcserostok kivehetők, míg az összhuzékony húsállo
mány könhalvsavany befolyása miatt egészen láthatlan.
p. Az izomrost másik végén szabadon kiálló egyes szemcserostok.
ő. Abra. — Hasonló békaizomrost 24 órai könhalvsavbani áztatás után, 525 szőri
nagyításnál.
k. Magvak az izomállományban s az izomrosthüvely alatt ;
p. Szemcserostok.
o. Ferdén lefutó oldalágcsája egy szemcserostnak.
e. Az izomrosthüvelyböl karélyként kiömlött husállómány, magvakkal s szemcse
rostokkal.
s. Sérvalakúlag kiálló s az .Összhuzékony állománytól e helyen elvált izomrosthüvely.
f. Apró szemcsékre duzzadt s elágazó finom rostok az izomrosthüvely alatt.
r. Az izomrost végén kiálló szemcserost.

II TÁBLA.
6. Ábra. — Egy elágazó czombideg vízi bogárból (Hydrophilus piceus), 360-szor
nagyítva.
a. Több elemi idegrostból álló idegtörzs.
b. b. b. b. b. b. Villaszerűén elágazó elemi idegrostok.
f. f. f. f. f. Másodlagos idegrostok.
g. Harmadlagos idegrostok.
c. c. c. Az Idegrost hüvelyében látható peteképü magvak.
d. d. Bennéke az idegrostnak, mely a bekövetkezett alvadás által egy kissé meg
változott.
7. Abra. — Izomrost egy óriási tipoly (Típula gigantea) czombjából, a hozzá való
ideggel együtt, fris állapotban, 360 szőri nagyításnál.
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a. Elemi idegrost.
b. b. Két másodlagi idegrost.
c. c. c. c. Harmadlagi idegrostok.
g. Duczsejt egy harmadlagi idegrost lefolyásában, maggal, magtestecscsel és finom
rögcsékböl álló bennékkel.
e.
e. e. Duczsejtböl kimenő idegágcsák, melyek az izomrost oldalán szélesedve, ennek
hüvelyével összefüggnek.
s. Izomrosthüvely.
k. Az összhuzékony husállómányban helyenként kivehető hosszanti szemcsesorok
Körnerreihen).
8. Abra. — Darabja egy izomrostnak a vízi bogár (Hydrophilus piceus) czombjából, föl
eresztett ketted festsavas haméleny oldattal vizsgálva, 360-szori nagyításnál.
a. Négy ágra oszlott izomi idegrost.
b. b. b. Másodlagi idegrostok.
c. Történetesen elszakadt másodlagi idegrost.
d. d. Duczsejtek.
e. e. Nyúlványai e duczsejteknek, melyek behatván az izomrostba, szemcsesorokkal
látszanak közlekedni.
f. f. Két más másodlagi idegrostnak belépési helye,
s. Izomrosthüvely.
n. A husállomány.
k. Szemcsesorok az izomrost tengelye mentében.
m. Hasonló szemcsesorok az izomrosthüvely alatt, vagy közel az izomrosthüvelyhez,
v. Két hosszanti szemcsesornak egymássali közlekedése egy az izomállományban fer
dén lefutó szemcsesor által.
o. o. Az izomrost végén történetesen kiálló s szemcsékkel összefüggő rostok.
9. Abra. — Darabja egy hasonló izomrostnak feleresztett könhalvsavanynyali kezelés
után 525-szőr nagyitva.
a. Villaszerűén elágazó elemi idegrost, melynek egyik ága történetesen elszakadt.
b. Duczsejtbe átmenő másodlagi idegrost.
c. c. Duczsejtböl kimenő s elágazó nyúlványok vagy idegágcsák, melyek végre szem
csékkel összefüggő igen finom s halvány szálakra vagy rostokra vékonyulnak.
d. d. Két ily finom szemcsés rost, mely a duczsejttel látszik közlekedni.
n. Az összhuzékony állomány.
s. Az összhuzékony bennékétöl elvált izomrosthüvely, mely alatt szintén szemcseros
tok látszanak.
f. Az összhuzékony állományban haránt és ferdén lefutó ágcsái a szemcsés rostoknak,
in. Finom rostok által egymással összefüggő szemcsesorok az izomrost tengelyében,
k. Két szemcserostnak (külső- és belsőnek) egymássali közlekedése.
o. o. Az izomrost végén történetesen szabadon kiálló szemcserostok.
10. Ábra. — Izomrost az idegével együtt egy rák (Astacus fluviatilis) ollójából, föleresztet könhalvsavvali kezelés után, 360-szor nagyitva.
a. Elemi idegrost.
b. Villaszerű elágzása az idegrostnak.
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c. c. Másodlagi idegrostoknak belépési helyei.
d. d. d. Az izomrosthüvely alatt lefutó s rostokkal közlekedő magvak.
e. e. Magvakból kimenő s az izomállományba nyomuló finom rostalakú nyúlványok.
f. f. f. magvakkal és szemcsékkel összefüggő rostok ; ezek elágazólag futnak le s he
lyenként közlekedni látszanak egymással.
g. Harántúl lefutó rostokhoz tartozó izomi magvak,
m. Az izomrost végén kiálló egyes rostok.
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I.

Az Elnök gróf Dessewffy Emil megnyitván az ülést, a Titoknok Szalay
László következő előadást tartott :
Tisztelt Gyülekezet!
Magyar Akadémiát, olyatén tudományos intézetet birnunk, minő a
Szajnánál az Académie Française : vágyuk volt a XVlll-dik század második fe
lében mindazoknak, kik franczia minták szerint mivelték irodalmunkat, vágyuk
első sorban azon délczeg férfiaknak, kik Mária Theresia udvarában, mint a ma
gyar királyi testőrhad színe, a hazai műveltségnek nemzeti alapon emelkedésén
irodalmi eszközökkel fáradoztak. Nekik alkalmuk volt azon lépésekről is értesül
ni, melyeket akkoron egy német tudományos akadémiának Bécsben alkotására
Németország elsőrendű irói, köztökWieland és Lessing, — az utóbbik személye
sen a császárné udvarában tettek vala ; — nemzetünknek e nemzetekkel Európa
első nemzeteivel versenyzésére törekedtek Bessenyey és társai. Vágyuk általá
nossá vált, valósításában a nemzet életszükséget látott, mihelyt II-dik József
kormányrendszere nem csak az ősi alkotmánynak üzent hadat, hanem a nemze
tiséget is veszélylyel fenyegette. Révai Miklós már nem annyira a franczia mű
veltségű magasabb köröknek, mint magának az országos közvéleménynek volt
szószólója, midőn 1785-ben II. József színe előtt egy magyar akadémia alkotá
sának szükséges voltát fejtegette; midőn 1790-ben Bessenyey György javasla
tát ez ügyben kinyomtatván, a nemzet egyéb égető szükségeinek nagyszámú
tolmácsaival, kik azonegy időben a koronával Budára jöttek, az országgyűlés
hez fordult ő is. A rendek lelkesedéssel karolták fel az ügyet, de a közbejött
franczia háborúk, melyek a subsidiumok kérdésén kívül majdnem minden egye
bet leszorítottak a két tábla szőnyegéről, elhalasztották a foganatosítást. Az
irodalom ápoló kezei mindazáltal melegen tartották az árva eszmét, s a törvény
hozó testület is, legalább gravameneiben, ott, hol a nemzeti nyelv bűnös mellő
zését panaszolja be, talált egy kis helyecskét számára.— Még 1808-ban is sür
gette az Akadémia felállítását, a tagok lajstromát is felterjesztvén. E lajstrom
megelevenedésének ünnepét oly annvira áhítozta minden kebel, hogy midőn
1*
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Fábchich, ő, a jövőnek akadémikusa, az általa fordított görög lyricusok
czimlapjára neve után önérzettel oda irta : „a felállítandó magyar Tudós
Társaságnak 11-dik szám alatti tagjaw. — még a gravis olvasók is helyes
lést mosolyogtak. — S az ügy csakugyan annyira érlelődött ez években,
annyira kivált az alkotmány-ellenes kísérletek 1821—23-diki korszakában,
hogy midőn 1825-ben elvégre a pozsonyi országház kapui megnyíltak, egy
szónok lángbeszéde, s egy hallgató, kinek lelkében a beszéd tüzet gyújtott,
— Nagy Pál és Széchenyi István — egy rövid óra alatt vethették alapját Aka
démiánknak. Az 1830-iki országos rendek már életben látták az intézetet. Műkö
dése megindult, s 1832-től fogva évről évre számot adott sáfárkodásáról a közülés.
Egy időben úgy látszott, mintha rokonszenvét valamennyire megvonná tőle a
közvélemény, mintha némi hajlam volna olyas szemszögből nézni testületünket,
mely a tárgyakat könnyen ferdéknek láttatja. Ezannálfogva is történhetett, mert
intézetünk valószinüleg nem járt mindig és mindenben a leges-leghelyesebb ös
vényen ; történhetett azért is, mert a politikai reform nagyszerű megindulásának
gyrusában az egyik ügy fontossága háttérbe sodorta a nem kevésbé fontos
ügyet. De következett az 1848-diki év, s ezt követte 49, és a nemzet egy őszi
reggel parlagon, letarolva látta a mezőt, látta, hogy a mit kegyelt, majdnem
minden porba sujtatott. A romokból alig magaslott ki egy-két oszlop, istenfők
kel koszorúzva, deus terminusokként még e holttengeri sivatagban is az útnak,
a megtett útnak s a megteendőnek egyiránt jelzésére szolgálók ; — köztök az
Akadémia. Mint egykoron nehéz napokban a létesítendő eszméhez, úgy most
még nehezebbekben, a létesítetthez, a fennállóhoz simult, támaszkodott a hazafi.
Nem csak azért, mert a tanulmányok, mint azt örök szózatosságu ajkak már
évezredek előtt hirdették „in adversitatibus solatium praebent “; nem csak azért,
mert a tudomány teje hatalmas orvosság, mely mérges kórságokat is meggyógyít; hanem azon oknál fogva is, mivel ezen időszakban, midőn egy
részt méla fájdalommal magunkhoz öleltük a múltnak minden emlékeit, s
midőn másrészt a sors óczeánján mindig tovább és tovább ismeretlen partok fe
lé hányattatott hajónk : az Akadémia, noha a napi politikával, mint körén kívül
esővel, nem foglalkodva,volt legtermészetesb comitiumunk, az Akadémia, melymint a magyar nyelv akadémiája, a magyar nemzetiségben s ezzel összes állami
életünkben gyökeredzik; mint a tudományok magyar akadémiája pedig a jöven
dő felé vitorlázásunknál az ép erőt, tehát a tudást, nem a schematologia csont
vázát kívánta a kormányhoz.
Az európai polgárisodás minél bensőbb tényezőjévé válnunk, sajátságaink^
a bennünket magyarrá, magyar nemzetté idomító sajátságok megőrzésével, —
ebben rejlik fennmaradásunk legszilárdabb biztosítéka, ezen fáradozik fenállása
óta hiven, ernyedetlenül az Akadémia. Kelet népe vagyunk, — tanúsítja ezt
mind belső, mind külső életünk typusának egynél több vonása; tanúsítja erünk-
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nek lüktetése, lelkűnknek annyi viszontagságok után is ifjúsága, nyelvünk,
érzelmi világunk zománcza, melyet hogy felismerjünk, rátette ujját Széchenyi,
midőn nyugotról jövő némi sodró áramlástól féltett bennünket. De nyűgöt népe is
vagyunk, — azért fogadtattuk be magunkat kilenczedfél századdal ezelőtt a nyugoti egyházba ; nyűgöt népe is vagyunk, azért hatott át hozzánk oly gyorsan, oly
terjedelmesen, oly tartósan a reformatio ; nyűgöt népe is vagyunk, azért bírjuk
már századok óta az államéletnek Nyugot-Európában kifejlődött szabad institutióit ; nyűgöt népe is vagyunk, azért ismertük kalauzunkul hosszú éveken át
intézetünk alkotóját, őt, a nyugoti polgárisodás egyik fényes példányát.
Mint működött a lefolyt évben e kettős irányban az Akadémia, világos
az igazgató tanácsnak jelentéséből az intézet munkálódásairól s pénztára miben
létéről , mely a hallgatók között kiosztatott. Olvasható abban, melyik osztály
melyik ülésében miféle előadások tartattak az év elejétől végeiglen. Én itt nem
bocsátkozom ezeknek elosorolásába ; de a fentebb jelzett irányok constatirozására
felemlítem mindenekelőtt, hogy a tudományos testületekkeli csereviszony közre
bocsátott munkáikra nézve, a lefolyt évben nagyobb mérvben folytattatott ; hogy
az Akadémia tagjai közül az egyiket, Vámbéri Ármint Persiába vitte tudományos
buzgalma ; hogy Dél-Afrikában Magyar László megemlékezett rólunk, és utazá
sainak második kötetét remélteti velünk; hogy Xántus János az éjszakamerikai
államok tudományos társulatainál és közigazgatási hatóságainál becsesnél becse
sebb munkákat eszközölt ki számunkra; s hogy az Akadémia megbízásából Kubinyi
Ferencz, Ipolyi Arnold és Henszlmann Imre utazást tettek Konstantinápolyba,
melynek első gyümölcse könyvtárunknak számosabb turcikákkal nevelése volt,
s melynek, ha a szerencse utasaink törekvéseinek kedvez, talán azt is fogjuk
köszönhetni, hogy Mátyás könyvtárának maradványai, e drága ereklyék, ismét
visszakerülnek a hazába.
Felemlítem továbbá az Akadémiának bizottságok általi működését ; mint
melynek vázlata ama kettős iránynak szakadatlanul szemmeltartását legszabatosabban tanúsítja.
Valamint a közelebb múlt években, úgy az imént lefolytban is, öt á l l a n d ó
b i z o t t s á g működött a magyar nyelvnek gyökeres s Magyarországnak mi
nél többoldalú megismertetésében.
Közűlök a legrégiebb, a N y e l v t u d o m á n y i , uj szervezetet nyert, mely
hez képest, következő munkássági ágai vannak: a) nyelvtaniak, b) szótárügy, c)
nyelvtörténet, d) hasonlító nyelvészet. A bizottság, működési körének ezen újabb
szabályozása után megindította a „Nyelvtudományi Közlemények-et,1" melyekből
eddig három füzet jelent meg. Az olvasó közönség Budenz Józsefnek: „Csuvas
közléseit és tanulmányait,“ Fogarasi Jánostól : „Szabatosság az igeidőkbenk‘
czimü értekezését, Hunfalvy Páltól: „A régi magyar irók mire nézve lehetnek
igazító mintáink?“ akadémiai előadását, Vámbéri Árminnak két rendbeli dől-
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gozatát : „Muhakemet-űl-lugetejn“ (az „Abuska“ csagataj-török szógyűjtemény
egyik forrása) és „Török példabeszédek “ sat., találja a „Nyelvtudományi Köz
lemények “ ezen első «kötetében.
A T ö r t é n e l m i B i z o t t s á g a magyar történelmi kútfők ismertetésére
s a hazai történettudomány tovább fejtésére fordítván figyelmét, egyik főköze
ge, a „Történelmi T ár“ két uj kötetet hozott. Ezekben államtörténetünk egyik
fényes momentumát „A turini békekötés , 1381.“ tárgyalja kimerítőleg Wenzel
Gusztáv; „Hunyadi János focsatáit“ Szádiiddin után adja Vámbéri Ármin; „Te
mes vármegye főispánjait“ kútfőkből fejtegeti Pesty Frigyes. A diplomatika
gazdag adalékokat nyert Horváth Mihály „vegyes Regestáiban 1148— 1643.“,
Knauz Nándor „Budai káptalani Regestáiban 1148— 1649.“, s Wenzel Gusz
távtól, „a királynéi birtokokat illető okmányokban“, mikhez Nagy Ivántól ve
gyes kisebb közlések járultak.
A sajtó alá menendő kötetek számára ez évben egyebek között a követ
kezők fogadtattak el : „Szulejmán naplója 1529-diki bécsi hadjáratáról“ török
ből Budenz Józseftől. „Magyar dolgok Marino Sanuto történeti irataiból kivonva“
Wenzel Gusztáv által. „Hunyadi J. itinerariuma“, ugyanattól. „Regesták és
okmányok Magyarország ipar- s kereskedelmi történetéhez“, ugyanattól. Adalé
kok Magyarország pénzügyi történetéhez (1610—1625.) Erdy János és Szilá
gyi Sándortól sat.
A Magyar Történelmi Emlékek okmányi osztályából megjelentek az
„ÁrpádkoriUj Okmánytár“ III. és IV. kötetei Wenzel Gusztávtól; az írók osztá
lyából pedig öt kötet van sajtó alatt, részben már csak nehány iv híán készek.
A Török-magyarkori Történelmi Emlékek okmányi osztályából két kötet
készült el SziládyAron és Szilágyi Sándortól. Salamon F crencz szerkesztése mellett.
A Hunyadiak Kora VI-dik, t. i. földrajzi kötetének első része rövid idő
múlva kerül ki a sajtó alól.
A történelmi bizottság gondoskodásából megjelent végre Knauz Nándor
„Evmutatójau Fejér György Okmánytárához.
Sajtó alá készek : a Magyar Történelmi Emlékek okmányi osztályában
az Arpádkori uj okmánytár Vl-ik ; az írók osztályában Brutus II-dik kötete és
Forgács Ferencz Cemmentárjainak, új, kiegészített és hibátlan kiadása ; nemkü
lönben Simonyi Ernő Okmányos adalékai Rákóczi Ferencz történetéhez angol
levéltárakból másolva (1703—1706.), s a Történeti Tárnak egy uj kötete.
Az A r c h a e o l o g i a i B i z o t t s á g ez évi munkálkodása is nagyrészt a
hazai előkori régiségek és a középkori nemzeti műemlékek vizsgálatára, fentartására és ismertetésére vonatkozott.
A koronkint bejelentett vagy különben is tudomására jutott régiséglele
tek rendes tárgyalásán és feljegyzésén kívül elkészült az „Archaeologiai Közle
mények “ III-ik kötetének három első füzete, melyeket e napokban a negyedik fog
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követni. Kiadattak bennök a bényi XIII-ik századi egyháznak és faragványai
nak, a pannoniai római várnáknak, a kolozsvári góth egyháznak, régi magyar
ötvösművek : sz. István, László, Kálmán sat. ezüst mellszobraiknak leírásai
és rajzai.
Megszereztettek a pécseli, szegedi, nagybányai, nagyszőllősi, edelényi
szentléleki régi emlékszem egyházak rajzai, a szőnyi római leletek és ásatások
térképei. Lépések tétettek Budapest vidéke archaeologiai térképének eszközlésé
re. A bizottság közbenjárt a kassai dóm és a márjafalvi góth egyház stylszerü
javítása és a pécseli egyház fentartása ügyében. Sükerrel járt el a székesfehérvári
királyi egyház, valamint az egri vár régi székes egyháza romjainak s alapfalai
nak kiásatása körül.
Tagjai közül hazai régiségek, nevezetesen műemlékek felfedezése és fel
vétele végett vizsgálati utazásokat tettek : Ipolyi Arnold Sárosban és a Szepességben, Rómer Flórián Szálában, Kubinyi Ferencz Nógrádban, Henszlmann
Imre Borsodban.
A magyar királyi helytartótanács felhívásának következtében a hazai
műemlékek felügyeletére alkotandó országos bizottság iránt újabb tervezetet ké
szített; a nevezetesebb külföldi archaeologiai társulatokkal munkálataik megkül
désére nézve csereviszonyt eszközölt. Több rendbeli hazai régiségeket, római és
középkori faragványokat szerzett meg a Nemzeti Muzeum részére, Kassa, Győr
és Székesfehérvár városoktól.
A S t a t i s t i k a i B izo ttsá g a hazai állapotok ismertetését, — névszerint
a nagyméltóságu magyar királyi helytartótanács által is támogatva — Közlemé
nyeinek a múlt közülés óta megjelent további három füzetében folytatta, időről
időre a külföld rokon viszonyait is tanulmányozván. „A budai kir. magyar mű
egyetem44, Kautz Gyulától; „Francziaország adóztatási és pénzügyi statistikája44,
— „a hajózási forgalom az osztrák kikötőkben“, — „a pesti kereskedelmi aka
démia44, — „a biztosítás ügye Magyarországban44, Weninger Vinczétől; „apesti
egyetemi nyomda alapjának költségvetése az 1862. évre44— „a magyar biroda
lom népesedési mozgalmai44Kőnek Sándortól; „az egyházmegyék népességi sta
tistikája44Weninger Vinczétől, Kőnek Sándortól és Tormay Károlytól ; „Magyarország gabnaforgalma az 1861-ik évben44, Jelűnek Mórtól; „a kegyes tanító
rendnek statistikája“, Nagy Mártontól; „Magyarországborászata44Galgóczy Ká
rolytól; „a magyar korona területének bányászata44, — „az európai államok
budgetei44, a szerkesztőtől, Hunfalvy Jánostól ; s gazdag Egy veleg teszik e Köz
lemények tartalmát.
A Ma t h, s T e r m é s z e t t u d o m á n y i B i z o t t s á g idei „Közlemé
nyeiben “ több rendbeli eredeti nyomozásra alapított értekezéseket közöl, s mun
kássága körébe vont olyan szakférfiakat is, kiknek tevékenysége eddig más tu
dományos központoknak vált díszére; behatott a régi archívumokba, s a magyar
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szakemberek s magyar pénz által véghez vitt munkáknak már-már eltemetett
fényes eredményeit közhasználatuakká ügyekszik tenni. Utazásai szintén sükereseknek mondhatók, mert mig két tagja az éld,— egy pedig a kihalt Faunára
és Flórára nézve szereztek becses adatokat, más megbizottja fővárosunk kö
zel vidékének részletes geológiai felvételét ez évben bevégezte, s e télen át
térképezni fogja. Ezen utóbbi búvárnak, Hantken Miksa urnák, sükerült ugyan
azon vidék geológiai kulcsának birtokába jutni ez utolsó három évben tett tanul
mányai alapján oly módon : hogy annak segítségével a bányász és geolog könynyü szerrel határozhatja meg, a földkéreg ezen részében melyik réteggel
van dolga. O az egyes rétegek foraminifera faunáját tanulmányozván, a mind
egyikre nézve jellemző fajokat megállapította, azok eloszlásai törvényét első
állapítván meg. Végre e bizottság munkássága körét a több pontról beérkező
meteorologiai észleletek egészítik k i, melyek már annyira szaporodtak, hogy
azokat a jövő évben rendezni s kinyomatni szándékozik. —
Mielőtt előadásomat berekeszteném, öt társnak halálát kell bejelentenem.
1861. november 10-én halt meg — tehát még a tavali közülés előtt, de a gyászhir csak később jutott tudomásunkra — Greoffroy-Saint-Hilaire Izidor, fia a hí
res zoolognak, nagynevű zoolog maga is. A levél, mely az Akadémiát elhuny
téról értesíté , nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a részére kiadott magyar
tudományos akadémiai oklevél, mint „drága emlék“ fog családja által őriztetni.
— 1862. április 23-án hunytéi VághyFerencz igazgató tag. Megalakulásakor az
akkori rendiségi formák typusát viselé magán az Akadémia tanácsa; kellett hogy
mind a négy rend legyen benne képviselve. Vághy, 1830-ban Soprony városá
nak polgármestere és országgyűlési követe, mint a negyedik rend , mint a pol
gárság képviselője választatott be, s a szépmüveltségü férfiú, vagyonával arány
ban álló pénzöszlet felajánlásával sietett az Akadémia alapítói közt is helyet
fogni. Harmadik halottunk, szintén igazgató tag, gróf Reviczky Adám, a néhai
nagyfényü magyar udvari főkanczellár, ki állását és befolyását híven használta
fel a magyar nyelv és nemzetiség emancipatiójára; ki utóbb is mint a toscanai
udvarnál nagykövet, dicsőült társunk, Markó Károly segélyezése által a hazai
művészet előmozdítását eszközölte, s ki a nemzetiség és művészet ügyeiről gon
doskodni csak akkor hagyott fel, mikor átalában mind azzal szűnt meg gondol
ni, mit a nagy ambitíók s a kicsi hiúságok e világon felkarolnak; mikor egy ma
gános czella lakosává lett halálaiglan. — Negyedik halottunk Egyed Antal, le
velező tag, Ovidius és Tibullus fordítója, a magyar irodalomnak negyven éven
át halálaiglan, sőt halála után is — mert ezerötven forintot hagyományozott
intézetünknek — hű bajnoka. „Dávid minden zsoltárait hymnusokba öltve be
végeztem — irá 1862. junius 28-án Dunaföldvárról az Akadémiának — most Jó
bot kezdettem versekbe szedni, de 84 éves költésznek tüze langyul, s csak las-
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san halad a munkálat. Be végezhetem-e ? nem tudom. “ Nem végezhette be, mert
néhány héttel később, gyilkos kéznek áldozatul esett. — Sha a 84 éves aggas
tyánt is még munkássága köréből, még idő előtt ragadta ki a halál, mit mond
jak Tóth Sándorról, az ifjú leventéről, ki a természeti tudományok mezején
egyike volt a gazdag aratást Ígérő magvetőknek, ki alig tűnt fel irodalmunkban,
midőn Faunánkat már is becses dolgozatokkal öregbítette, s ki a mely perczben
magára volt vonandó a közfigyelmet, azon perczben, harmincznégy éves korában
elhunyt. Hunc tantum populo monstrarunt fata. Bizzunk, hogy az ifjabb nemze
dék, által és áltathatva, mint ő, a tudomány cultusától, versenyezni fog e vesz
teség pótlására s átalában tudományosságunk érzékenyebb hézagainak kitölté
sére. Még sok szerezni való érdem van hátra — mondá a bardus az ifjak chorusának — fel ! számotokra virít a borostyán ; érdemeljétek meg !

II. III. IY. Y.
EMLÉKBESZÉD ID. SZÉKHELYI MAJLÁTH GYÖRGY FELETT.
LONOVICS JÓZSEF T. TAGTÓL (nyomtatva az É vkönyvek X-dik kötetének XI-dik darabjául.)

EMLÉKBESZÉD FALLMERAYER JAKAB FÜLEP FELETT.
TREFORT ÁGOSTON L. TAG TÓ L (nyomtatva az Evk. X-dik kötetének X ll-dik darabjául.)

A KÖZÉPKORI MAGYAR SZOBRÁSZAT EMLÉKEI.
IPOLYI ARNOLD R. TAGTOL (nyom tatva az Evk. X-dik kötete'nek XlII-dik darabjául.)

A TEMESI BÁNSÁG FÖLDJE GAZDASÁGI ÉS MŰIPARI TEKINTETBEN.
NENDTVICH KÁROLY R. TAGTÓL (nyomtatva az Évk. X-dik kötetének X lV -dik darabjául.)

ÉVKÖNYV X. KÖT. XV. D.
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A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLY

YI.
A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLY JELENTÉSE A NAGYJUTALOM
ÉS A MARCZIBÁNYLJUTALOM ÜGYÉBEN.
Ez évben az 1856— 1861. évek folytán megjelent legjobb történelmi
műveket illetvén a nagy jutalom, a történettudományi osztály végig tekintett
az ez időközben kiadott magyar történelmi munkák során . s úgy találta, hogy
a kisebb bevégzett munkák közt is nem egy van ugyan, mely egy vagy más
tekintetben figyelmet, sőt dicsérő méltánylást érdemel: a nagy jutalomért mindazáltal mind bevégzetlen művek, egyes nagy munkáknak az érintett időszak
alatt megjelent kötetei versenyezhetnek. S e versenyző művek közöl semmit
sem kételkednek az osztály tagjai egyértelmüleg azon műnek Ítélni oda a nagy
jutalmat, melyből az érintett időközben csak egy kötet és két füzet jelent ugyan
meg, de e kötet és füzetek hazánk egy nevezetes korszakát számos, egészen uj
adat világánál tiintetik föl, s e kötetben és füzetekben legkiválóbban látjuk
egyesülve azon sajátságokat, melyek a jeles történetírót jellemzik, — a fáradhatlan és sikertudós nyomozást, önálló fölfogást, éles kritikát s a feldolgozás
egyszerűen nemes művészetét. E kötet és füzetek, melyeknek ez okokból a
történelmi osztály az idei 200 db. aranyból álló nagy jutalmat nyujtandónak
véli : Szalav László „Magyarország történetének“ V. kötete s a Yl-ik kötet
1862-ig megjelent két füzete. Úgy hiszi az osztály, hogy a midőn e jutalma
zással az Akadémia e kitűnő irói érdemet ugyanazon férfiúban ismételve koszorúzza meg : egyszersmind egy szép kötelességet teljesít, buzdítólag hatván ama
nagy munka közepeit, melyre jutalmazott rendes tagja annyi áldozatkészséggel
vállalkozott, s a melynek végrehajtásán annyi lelkiismeretességgel és lanka
datlan szorgalommal munkálkodik.
Úgy rendelvén a szabályok, hogy az 50 aranyból álló Marczibányi-díj
mindenkor szintén ugyanazon osztály által ítéltessék oda, mely a nagy jutalomra
ajánlandó munkát kijelöli, fölhivatva érzi magát a történettudományi osztály e
másodrendű jutalom iránt is előterjeszteni véleményét. E jutalmat az osztály
jelen volt tagjainak többsége Hornyik János „Kecskemétváros története. Okle-
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véltárral “ czimü történelmi monographiájának véli odaítélendőnek. E munkából
ez ideig három, s 1862-ig két kötet jelent meg. Mind az okiratok nagy számát,
melyek e műben bocsáttattak először közre, mind a feldolgozást tekintve, a
legkiválóbb mű azon történelmi monographiák között, melyek a közelebb múlt
években irodalmunk terén megjelentek, — szolgáljon e jutalom, az érdem elis
merése mellett, egyszersmind buzdításul a történetírás azon ágában, mely annyi
becses adattal járulhat általában történelmünk s különösen hazai intézményeink,
belviszonyaink, művelődésünk történeteinek földerítéséhez.
Kelt Pesten, 1863. jan. 12-én.
Csengery Antal, jegyző.

2*
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VIL
JELENTÉS
AZ 1860-BAN A HÖLGYEK DÍJÁRA KIHIRDETETT TERMÉSZETI
FÖLDRAJZ-PÁLYÁZATRÓL.
A női díjból egy természettani földrajzra kitűzött pályázásra egy
pályamű érkezettbe, melynek czime : „Természettani földrajz,“ s jeligéje
ekkép kezdődik : „Természettani földirás stb.“ E munka, a birálók egyező
véleménye szerint, szakértelemmel, jó rendben, világos és kerekded nyelven
adja elő a tárgyat, minél fogva mind díjazásra, mind kiadásra méltónak
Ítéltetett. Felbontatván e mű jeligés levele, abból
Greguss Gyula neve tűnt elő, mint szerzőé.
Kelt Pesten, 1863. január 12-én.
Csengenj Antal, jegyző.

13

JELENTÉS.

VIII.
JELENTÉS
AZ 1861-BEN MEGJELENT NYELVÉSZETI ÉRTEKEZÉSEK
LEGJOBBIKÁNAK SÁMUEL-DÍJJAL MEGJUTALMAZTATÁSÁRÓL.
A 15 db. aranyból álló Sámuel-díj, mely mindenkor a megelőző év
folytán megjelent legjobb nyelvtudományi értekezést illeti, az 1861-ben
megjelent nyelvészeti értekezések közül az osztály által, mély és termékeny
vizsgálatai következtében, azon értekezésnek Ítéltetett oda, melynek czíme:
„A személyragokról és azok viszonyairól*4, s a melynek szerzője Fogarasi
János r. tag.
Kelt Pesten, 1863. jan. 12.
Csengery Antal, jegyző.
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IX.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA U J JUTALOMTÉTELEI.
A N y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y b ó l .
1.
A mindennapi tapasztalás bizonyítván, hogy mióta a nyelvújítás
jogosúltsága kérdésbe többé nem vétetik, és irodalmunk, főleg pedig az
időszaki, sőt a napi sajtó is, folytonos gyarapodást vészén, nyelvünk szükség
nélkül más nyelvek phrasisai után képzett számtalan — a törzsökös magyar
szólásmódoknál sem szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb
— új szólásokkal árasztatik e l, mi által a nyelv saját eredeti színezetéből
kivétetik, a nélkül, hogy egyéb tekintetben nyerne :
Fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál
szem előtt tartandók ; s mutattassék ki számos példákban, mily káros befo
lyással volt és van , ez elvek mellőzése m iatt, nyelvbeli előadásunkra az
idegen nyelvek hanyag vagy szolgai utánzása a nyelvújítás diadala óta.
Jutalom a M a r c z i b á n y i-alapítványból n e g y v e n db. arany.
Határnap martius 31. 1864.
2.

A gróf T e l e k i József-féle drámai jutalomért 1863-ban vígjátékok
pályáznak. A verses forma előnyéül fog tekintetni a miinek, hason vagy
közelhasonbecsü társak felett.
Jutalma s z á z darab arany.
Határnap 1863. dec. 31. — A jutalom mart. 19. 1864. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a nemzeti szinház sajátjává leszen.
3.
Harmadszor.

Kívántatik a római irodalom történetének kézikönyve, a miveit osztályok
számára. Kiterjedése mintegy 15 középnyolczadrét ív.
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Jutalnia a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z forint.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő munka az Akadémia tulajdona.
4.
Másodszor.

ántatika Festészet egyetemes története, korok, népek, irányok és isko
lák szerint, a nevezetesb művészek és művek ismertetésével, s az utóbbiak hollé
tére és másolataira utalással; legalább 15 íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványából.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő munka az Akadémia tulajdona.

A Bölcsészeti osztályból.
Másodszor.

Kívántatik a Bölcsészeti Erkölcstan kézikönyve, legalább 15 íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványából.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.

A T ö r té n e t t u d o m á n y i osztályból.
Másodszor.

•

Kívántatik a Görög Allamrégiségek kézikönyve, t. i. az összes görög föld
és népek bevezető ismertetése után a z ezeket összekötött intézvények és vallás
ügy, úgy az egyes törzsökök és államok közéletének, vagyis alkotmányaik,
közigazgatásuk, törvénykezésök és hadügyök ismertetése, legalább 15 íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványából.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő munka az Akadémia tulajdona.
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A T e r m é s z e tt u d o m á n y i osztályból.
1.

Harmadszor.

Kívántatik a Füvészet alapvonalait tartalmazó kézikönyv a mívelt osztá
lyok szükségeihez alkalmazva. — Kiterjedése 10 —15 középnyolczadrét ív.
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z forint.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerd mű az Akadémia tulajdona.
2.
Másodszor.

Kívántatik a közönséges életre alkalmazott Vegytan kézikönyve, külö
nös tekintettel a földészetre, legalább 15 íven.
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z forint.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.
3.
Másodszor.

Kívántatik a Növényzeti Földrajz kézikönyve legalább 1$ íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítván y ából.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű áz Akadémia tulajdona.
4.
/

,

Másodszor.

r>

Kívántatik a Földtan alapvonalait tartalmazó kézikönyv, legalább
15 íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványából.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerd mű az Akadémia tulajdona.
5.
Másodszor.

Kívántatik az Allati Élettan (physiologia) alapvonalait tartalmazó ké
zikönyv, különös tekintettel az emberre, legalább 15. íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványáb
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerd mű az Akadémia tulajdona.
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Már kihirdetett és függőben levő jutalomtételek.
A n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y b ó l .
1.
Különféle téveszmék divatozván a népiesnek fogalma, a műszéphezi vi
szonya s a költészetbeni jogosultságának kiterjedésére nézve, e kérdés tűzetik
ki: Mit kell a „népies“ alatt érteni általában, s különösen a tartalmat és formát
tekintve ; mik annak fokai ; mikép viszonylik az a mtíszéphez ; s mily kiterje
désben, mily alkalmazásban s mely nemekben igényelhet érvényt a költészet
ben Az elméleti fejtegetések történeti tényekkel világosíttassanak fel mind más.
mind a magyar irodalomból.
Jutalma a G o ro v e-alapítványból h a r m i n c z darab arany.
Határnap martius 31. 1863.
A jutalmat nyerő mű az Akadémia tulajdona.
2.

A gr. T e l e k i J ó z s e f - f é l e drámai jutalomért 1862-ben szomorú
játékok pályáztak.
Jutalma 100 darab arany.
Határnap dec. 31. 1862. volt. — Ajutalom mart. 19-én 1863. adatik ki.
A jutalmat nyerő mű a Nemzeti Szinház sajátjává leszen.
3.
A gr. K a r á c s o n y i - f é l e drámai jutalomért 1863-ban komoly drámai
müvek pályáznak, a hová nem csak szomorújátékok, hanem másnemű, úgy
mint történeti, regényes, polgári szinmüvek, drámai erkölcsrajzok is számláltatnak. — A verses forma, előnyéül fog tekintetni a műnek, hason vagy
közel-hason becsű társak felett.
Jutalom k é t s z á z darab arany.
Határnap dec. 31. 1863. — Ajutalom mart. 31-én 1864. adatik ki, de
c s a k ú g y , h a a l e g j o b b n a k i t é l e n d ű mű, d r á m a i , s zí ni , és f or 
ma i t e k i n t e t b e n ö n á l l ó b e c s c s e l is bí r, s í g y s z í n k ö l t é s z e 
t ü n k h a l a d á s á r a szolgál.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.
4.

Harmadszor.

Kivántatik a magyar nyelvújítás története és bírálata, a magyar irodaÉVKÖNYV X. KÖT. XV. D.

j
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lom kezdetétől az újítási harczig. Figyelembe veendők tehát az irodalmi szó
képzés első kísérletei a régi bibliafordításban, s a többi középkori emlékekben :
továbbá a XVI. és XVII. századbeli igyekvések, különösen egy hittudományi,
bölcsészeti és jogi műnyelv megalkotásában ; végre a XVIII. század abbeli
élénk mozgalmi s a kérdés állása, midőn Kazinczy Ferencz a nyelv-alakító
küzdelmeket megindította.
Jutalom a M arczibányi-alapítványból n y o l c z v a n darab arany.
Határnap martius 31. 1863.
A megjutalmazandó munka az Akadémia tulajdona.
5.
Kívántatik egy, a magyar történetből vagy magyar mondavilágból
vett tárgynak költői elbeszéléssé feldolgozása.
Jutalma az ifj. gr. Nádasdy Ferencz úr által néhai gr. N á d a s d y
T a m á s nevére tett alapítványból s z á z darab arany.
Határnap május utolsó vasárnapja 1863.
A jutalmat nyerő mii a szerző tulajdona marad.
6.

Kívántatik M. Annaeus Lucanus Pharsáliájának tartalom- és alakhű
fordítása.
Jutalma egy n é v t e l e n h a z a f i ajánlatéiból száz darab arany, mely
hez ez öszvegnek a jutalom odaítéléséig gyűlő kamatai is hozzácsatoltalak.
Határnap martius 31. 1864.
A jutalmat nyerő mű a szerző tulajdona marad.

A T örté nelm i osztályból.
1.
Másodszor.

Kívántatik Görögország Története Nagy Sándorig tudományos kéziköny
vül a mívelt osztályok szükségeihez alkalmazva. Az irodalomtörténet külön
jutalom tárgya lévén majd, e helyt mellőzendő.
A pályamű három tizenöt íves középnyolczadréttí kötetre terjedhet, és a
H ö l g y e k alapítványából í v e n k é n t h ú s z f o r i n t t a l díjaztatik.
Határnap június 30-ka 1863.
A legjobbnak Ítélendő munka az Akadémia tulajdona.
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2.

Kívántatik az Újabb nevezetes Utazók története, különös tekintettel a
világ és az éjszaki sark körüli átázásokra, legalább 15 íven.
Jutalma h á r o m s z á z forint a H ö l g y e k alapítványából.
Határnap június 30-ka 1863.
A jutalmat nyerő' munka az Akadémia tulajdona.

A T erm és ze ttu d o m án y i osztályból.
Kívántatik a Fölfedezések Története, különös tekintettel a gőz és villa
nyosság alkalmazására, s a fényképirás kifejtésére, mintegy 12 —15 íven
Jutalma a H ö l g y e k alapítványából h á r o m s z á z forint.
Határnap június 30-ka 1863.
A jutalmat nyerő munka az Akadémia tulajdona.

Pályázási szabályok.
1. Minden rendű pályairat a fenn kitett határnapokig az Akadémia
titoknokához küldendő; azokon túl semminemű ily munka el nem fogad
tatván.
2. A pályamű idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva, kötve legyen.
3. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes levelen
ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes levélben
talán feljegyzett kikötések, feltételek vagv a verseny-ügy körül régtől fogva
bevet1' szokásos eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek.
4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik.
5. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka saját
keze írása a szerzőnek, rnű^e a jutalomtól elesik.
6 A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az Akadémia levéltárában
maradnak.
7. A gr. Teleki-féle drámai pályázatoknál a társai közt legjobb műnek
a jutalom mindenkor kijár; a többinél egyszersmind az absolut becs határoz.
8. Mind ezen feladatokra minden rendű akadémiai tagokispályázhatnak.
9. A Hölgyek díjai melletti pályázatokra még különösen is megje
gyeztetik, hogy a pályaművek ívszámai csak megközelítők, s az irók tájé
kozására , s nem szorosan kötelező szabályúl vannak felemlítve. Az alapítók
akaratához képest azonban okvetlenül szükséges, hogy a felvett tárgyak
3*
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alaposan, a tudomány állásához, a kor érdekeihez, úgy a magyar mívelt
osztályok szükségei s készületei fokához mérten dolgoztassanak ki, mi ki
nem zárja azt, hogy egyenesen külföldi, angol, franczia, német, a czélnak
megfeleld ily munkák ne vétessenek fel alapúi; de ily esetben egybevetés
végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz; megjegyeztetvén
egyszersmind, hogy hasonbecsü eredeti mű mégis elsőséget nyer az átdol
gozott mű felett.
Egyébiránt bármely ha csak formai szabálynak is, elhanyagolása elejti
a szerzőt a jutalomtól.
Kelt Pesten, január 16. 1863.
Szalay László, titoknok.
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Szabályszerű szép szokása az a Tek. Akadémiának, bogy elhunyt tagjai
felett, midőn hamvaik már kihűltek, midőn éltök folyama, működésök érdeme
s értéke iránt az eszmék kitisztultak, és így oly távolságban, melyből egyedül
képes a néző úgy a nagyobb mérvű épületek egyetemét, mint a festmények
ben az egyes alakok szinét, arányait s művészi Öszhangzását s becsét felfogni
az ünnepélyes köz ülések valamelyikén emlékbeszédek tartassanak.
S ezt téve, a Tek. Akadémia egy részről önmagát tiszteli meg a szerint
mit egykor Cicero a Caesar dicséretére mondott, hogy ez felállítván a Pompejus
ledöntött szobrait, ezekben a magáéit állítáfel; más részről pedig szívemelő,
nagy hatású látványt nyújt a nemzetnek: mert a tudomány s irodalom hősei
az őket ily alkalommal dicsőítő, a műveiket, érzelmeiket s érdemeiket hirdető
Szónok szavára kikelnek sírjaikból, miszerint kor- s pályatársaik még egyszer
kéjelegjenek arcz- s jellemvonásaikon, az ifjabb nemzedék pedig ily példák
szemléletéből meleget s ösztönt merítsen, s követésökre, és, ha lehet, túlhaladásukra, gyuladjon.
A tudomány s műveltség köre mérhetlen, s nagysága azon mesés lény
hez hasonlítható lévén, mely a költő szerint
„Parva metu primo, mox sese attollit in auras;
Ingredi turque solo, et caput inter nubila condit

az ily lélekidéző, psychagóg szónoklatokkal ünnepelt férfiak amaz elérhetlen
magaslat felé törekvőknek útmutatókéi, mértföld-kövekűl s arra szolgálnak,
miként nemzetünk ingadozhatlanúl bízzék s higyjen saját jo b b , szebb, dicsőbb
jövőjében, — higyjen azon erős hittel, mely míg a vallás terén hegyeket képes
egy helyről a másikra áttenni, nálunk csak minap nagy érdemű elnökünk lel
kesítő szavára a hegyekről fá t, meszet, márványt hozott át, hogy a már mun
kába vett nagyszerű palotában a nemzet bőkezűségének hálaemléket, művelt
ségének csarnokot, tudósainak pantheont emeljen.
Az emberi nemzet általában hisz fajának halhatlan létében. Innen ered
az eldődöknek az utódokróli gondviselésszerű, kiolthatlan gondoskodási vágya ‘
innen a maradéknak az ősök iránti hálás emlékezése ; innen azon művek, ama
könyvek, melyek által azok, kik nehány nap múlva nem lesznek többé, kere1*
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sik, becsületnek tartják oktatni, buzdítni, gyönyörködtetni azokat, kik a jövő
századok folytán egykor lesznek ; innen ered végre a T. Akadémiának azon
már érintett intézkedése, hogy időnkénti köz ülésein ünnepélyes szónok
latokkal áldozzék elhunyt tagjai emlékezetének, s ezekben letegye sírhalmukra
azon pálmaágat, melynél, minden egyszerűsége mellett is, becsesb és drágább
pályabért a hellen nép nem nyújthatott, s mely Horáczként a gyó'ztes hírét a
halhatatlanok dicsőségéig fokozta fel,
,

„quos palma nobilis
Terrarum dominos evehit ad deos.“

Egyébként is e z e n rostrumról nyújtott ama pálmaág, s a magasb
műveltségű honi tudósok s íróknak, akadémikusok legyenek aztán vagy nem,
mindinkább növekedő száma még felséges fejedelmeink történelmi dicsőségé
hez is lényegesen tartozik, úgymint kiknek kormányzását boldogítóvá, országlását dicsővé főleg azon férfiak fénycsoportja teszi, kik magasb tehetségök s
hivatásuknál fogva a köz szolgálat minden nemében, az érdemgyűjtés minden
irá ly á b a n kitüntetvén magokat, fejenként saját hír- s nevökből készítik az ő
számokra a szobortalapot, saját babérjaikból fonják, saját bogláraikkal ékesítik
az ő koszorúikat, s azt eszközük, hogy egy Perikies a szabad Athénében, egy
Augustus a világhódító Rómában, egy Medici Leo a Vaticánban, míg a hála
telt utókor által valóban dicsoeknek hirdettetnek, önmagok neveit üték a száza
dokra, melyekben annyi dicső férfi által környezve éltek.
A férfiú, kiről szólni szándékozom, S z é k h e l y i i d ő s b M a j l á t h
G y ö r g y , egykori felejthetlen országbírónk, felséges apostoli királyunk belső
titkos tanácsosa, sz. István király jeles vitézrendjének nagykeresztese, — nagy
s fényes érdemekről tanúskodó, magas, fenncsengő, habár a halál által már
üressé vált, czímek, de melyek mind nem sztilheték a neki szentelt mai emlékünnepélyt. Ennek egyedüli oka az, hogy ő testületünknek kezdet óta köz tisz
teletű s munkás i g a z g a t ó t a g j a volt.
Hogy ez alkalommal a szónoki tisztet én annyi érdemesb, ügyesebb s
erre nálamnál hivatottabb férfiak közt fel mertem vállalni, szolgáljon mentsé
gemül az, hogy arra az ünnepelt nagy férfinak hon-szerte kedvelt s magasztalt
fia s a tegnapelőtti szerencsés választás után ma már Akadémiánk igazgató
tanácsának tagja által is , és pedig sürgetően kérettem fel : irántai őszinte
tiszteletemnél fogva ekként azon szorongatott helyzetbe esvén, hogy vagy a
tiszteletlenség vádját vonjam magamra, ha bizalmas kérését mellőzöm, vagy
hiúnak s önhittnek találtassam, ha azt elfogadom. Elfogadtam mégis, inkább
akarván túlbizakodónak mint akaratosnak tekintetni, s ekként elmondhatván
magamról Vegetiussal: „Miro more in parendo audax factus sum, dum metuo
videri audaoior, si negassem. “ De ha saját merészségemet mentenem kell, kell
a kérő bizalmát s tévedését is. Tudva volt s van előtte azon szeretet, csodálat
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s ragaszkodás, mely engem dicső atyjához csatolt, s azon tisztelő jóság, figye
lem s barátságos érzés, melylyel ő csekély személyem iránt évek óta visel
tetett, — akkor is, midőn ő magas állásánál fogva a fejedelem s a nemzet
tanácsában, a hongyűlés s az igazságszolgáltatás élén hazánk sorsára lényeges
befolyást gyakorlott, s én is a köz pályán elfoglalt szerény polczomnál fogva
hozzá közelebb álltam, azaz, miként a nagy költő mondja :
„Dum stabat regno incolumis, regumque vigebat
Conciliis, et nos aliquod nomenque decusque
Gessimus —

s akkor is, midőn ő a közbejött gyászos események folytán félrevonulván, egy
keresztény bölcs nyugalmával élte hátra volt napjait; magam pedig, Isten úgy
akarván, eredeti jelentéktelenségembe vissza s ezzel hozzá ismét közel estem.
Ezek bírhaták az igen tisztelt férfiút arra, hogy e mai szónoklatra engem
kérjen fel, fiúi kegyelete hihetőleg némi súlyt helyezvén abba is, hogy e díszes
tisztet épen az teljesítse, ki egyéb, e tekintetben szükséges tulajdonok hiánya
mellett is, boldogúlt atyja iránti tisztelet-s szeretetben egyedül csak neki enged.
M a j l á t h G y ö r g y 1786-diki aprílhó 22-dikén Zavaron Pozsony me
gyében született. A tyja, a törvénytudományáról, cátói komolyságáról s úgy
bírói mint az 181Vj 2-diki hongyűlésen elnöki minőségben tanúsított kitűnő
ügyességéről ismeretes s ma is tisztelettel említett G y ö r g y , királyi személynök és Tolna megyei főispán volt; kinek is nagybátyja J ó z s e f minister s
Borsod megyei főispán; ennek fia J ó z s e f a magyar kir. kincstár elnöke;
ennek ma is élő s hon-szerte tisztelt gyermeke A n t a l magyar királyi főkan
cellár s Zemplén megyei főispán lévén, miután ezekhez, hogy más jeles Majláthfiakat mellőzzek, még Györgyünk egyetlen fia G y ö r g y , Baranyának egy
kori derék követje, al- és főispánja , 1860-ban hazai állapatink jobbra fordúltának egyik lényeges tényezője, s honunknak még nem rég főtárnokmestere,
s általában egyik legtehetségdúsabb polgára is járúl : úgy látszik, hogy a Majláthok azon kiváltságos családinkhoz tartoznak, melyeknek tagjai őseiktől vala
mint az észtehetséget, úgy azon képességet i s . hogy a királyt s hazát a legfényesb polczokon szolgálják, ízről ízre öröklik, reájok lévén alkalmazhatók
Claudiánnak eme szavai :
„quemcunque requiras
Hac de stirpe virum, certum est de consule nasci.
Per fasces numerantur avi, semperque renata
Nobilitate virent. “

Ha életírás volna feladatom, illőnek fognám talán tartani, hogy Majláth
Gtyörgy legközelebbi vérei mellett még családjának ősiségével is foglalkozzam.
Azonban noha mi tisztelettel tekintünk azon tősgyökeres nemzetségek ivadékira, melyeknek eredete a magyar ó századok homályában enyészik el, vagy
talán épen a honalapító hősök egyikéig nyúlik fel :
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„Egregias animas, qui sanguine nobis
Hanc patriam peperere suo“

mindamellett is , hogy a Majláthok nemes családja méltán a legrégiebbekhez
számíttathatik, ezt be is bizonyítanom valamint czélomon kivűl fekszik, úgy
felesleges is volna. Egyébként is, ámbár hazánkban az alkotmánynyal együtt
minden intézmény s minden ember lényegesen aristokratikus szellemű volt, s
a nemesi czím mindennemű köz és magán testületek neve előtt díszlett: azon
ban nálunk kezdet óta soha egyetlen oly méltóság, hivatal, javadalom vagy
alapítvány nem létezett, melynek elérhetésére szükséges volt volna valamely
Libro d’oro, vagy az Ősöknek, mint az Incáknál fel épen a Napig, vagya
spártai Heraklidáknál fel egészen Herculesig nyúló lajstroma, hanem a ki ma
nálunk nemes lett, másnap már alispán, nádor, szóval: minden,lehetett.
Tanulmányait kitűnő sikerrel végezte, és pedig az alsóbbrendtíeket a
győri gymnásiumban, nagybátyjának, Majláth Antal ottani nagyprépostnak
házánál s felügyelete alatt, a felsőket a helybeli kir. egyetemben Szűcs, Tomcsányi, Mitterpacher, Kelemen s több más ma is tisztelt nevű jeles tanárok
vezetése mellett. A hajdankor remekíróival bátyrja s atyja ismerteték meg a
serdülő, a tudományszomjas ifjút ; és innen azon előszeretet, melylyel irántok
mindvégig viseltetett; innen talán azon komolyabb irány is, mely őt első
ifjúsága óta kortársai közt megkülönböztette. Ez időszaktól számítandó azon
kegyelet is , melyet az angol instiíútiók iránt vallott. T. i. a minden jóért s
nemesért hevűlni indúlt kebel mélyen érezte az I. Napoléon önkényének az
európai szárazföldre nehezült szégyenítő uralmát, s ennek ellensúlyát akkor
egyedül az angol nemzetben lelte fel. P itt. F ox, Bürke, Sheridan halhatlan
beszédei az ő gyönyörűségének, csodálatának, tanulmányozásának tárgyai,
önképzési törekvéseiben mintái, és saját szónoki nagyságának is hathatós esz
közei s emeltyűi voltak.
Iskolai s curiai pályáját a derék ifjú lefutván, noha családi viszonyai
őt a köz szolgálat minden neménél biztató kilátással kecsegtethették, ő, hajlamát
követve, a megyeit és így azt választotta, mely nemzetünknél századok óta
minden alkotmányos hivatal s méltóság pitvara, s minden sorsú s rangú állam
férfi kiképzésére szolgáló iskola s pálya volt.
T. i. nálunk, hogy valamely tehetséges ifjú a trón és hon szolgálatához
kivánt ismereteket, ügyességet s tapasztalást magának megszerezze, nem volt
sem a bureaucratia hosszas, dermesztő, mintaszerű idomítására , sem valamely
hierophant rejtélyes avatásaira szüksége, hanem a megyei élet s névszerint a
köz gyűlés volt azon nagy iskola, melyben kiki a tanárt, irányt s példányt sza
badon választhatván, a lehetőleg legnyilvánosabb téren, a megyei tarka s moz
gékony élet termékeny mezején úgy elméletileg mint gyakorlatilag művelhette
ki magát, s melyben veték meg egykor honunk egyházi s polgári legfőbb
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méltóságai s legjelesb emberei állambölcseségök, alkalmas voltuk s valódi
nagyságuk alapját.
Az emberiség sem mélyebbre nem sülyedhetett, mint az emberáldozat
ban, sem magasbra nem emelkedhetett, mint az önfeláldozásban. Méltán kere
sem tehát én Majláthunk egyik dicsőségczímét azon önkényt választott szép,
fényes, de terhes, s az epigónok által kellően már alig méltányolható megyei
pályájában, melyet ő 1809- és 1810-ben mint al- s főjegyző, s 1817-dik óta
25 éves korában mint első alispán annyi erély-, érdem- s eredménynyel futott,
ama nagy fontosságú, s csaknem egészen díjatlan hivatalokat viselve, melyek
nél , minthogy csak szabad emberek szabad választása útján valának elnyer
hetők , különösen minden alispán nemes büszkeséggel emlékezhetett Lucanus
eme szavaira :
„Quo potuit civem populus perducere liber,
Ascendit,u

s melyeknél a hivatalos működés folytonos önfeláldozásban ; az ösztön a job
bágyi hűség s a honszeretet érzelmében; s a jutalom az eredmény örömében,
a teljesített kötelesség öntudatában, s a köz elismerés vigasztalásában állt: „dig
num solumque par pretium tanti laboris. “ A jó hazafiak az ószövetségi papok
hoz hasonlíthatók, úgymint kik merő áldozatokból éltek.
Megyebeli pályafutása alatt, miként többször sajnálkodva említé előt
tem, igen kellemetlenül éri nt éőt az, hogy mint jegyző 1809-ben tagja lévén
a Pozsony városát megszállott franczia őrsereg élelmezése iránt intézkedő bizott
mánynak, e minőségében vérző szívvel volt kénytelen, és pedig díszöltözetben,
megjelenni a hatalmas császár majd névnapjának, majd győzelmeinek alkalmá
ból tartott „Te Deum“-okon, s részt venni az e miatti átalános kivilágításban,
úgy szintén az ellenségi tábornok- s helyparancsnoknál rendezett örvendező
ünnepélyekben. Tekintve érzelmeit, mindezen különféle helyzetekben reá valá
nak alkalmazhatók Tacitusnak ama komoly s oly jelentékeny szavai: „Búrrhus laudans et moerens.“
Nem hallgathatom e l, hogy alispánná választatván, a főjegyzői hiva
talban Bartal Györgyöt, mindvégig hőn szeretett barátját, nyerte utódúl, —
azon férfiút, kiben nemzetünk egyik legértelmesb és legérdemesb veteránját,
Akadémiánk pedig az ő Igazgató Tanácsának s törvénytudományi osztályá
nak egyik legrégibb , legkitűnőbb tagját tiszteli, s kinek a magyar törvényhozás és alkotmány történelmét illető megbecsülhetlen Commentárait szintoly
kegyelet s buzgalommal fogja nálunk tanulmányozni egykor a maradék, mi
ként tanulmányozzák az Ő Blackstonjokat az angolok. Ó a régi intézményein
ket elsodort özön árjaiból mind személyében, mind ama művében ma is ma
gasan kinyúlik, nem mint valamely rom, hanem mint tisztes emlék, s él, s
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élni fog köztünk nem mint sirató dalnoka, hanem mint dicsőítő történésze
múltunknak.
Mint alispán 1819-ben azon kitüntetésben részesült M áj l á t h ű n k ,
mely szerint a királyi felség őt néhai gróf Cziráky Antal mint királyi biztos
mellett albiztosi minőségben Erdélybe küldötte, hogy az ottani földesurak és
jobbágyok közti rendezetlen viszonyokat közelebbről megvizsgálván, azoknak
óhajtott szabályozása végett czélszerű javaslatokat terjeszszen elé.
T. i. az urbér, Mária Terézia halhatlan nevű királynénk kormány
zói bölcseségének s anyai szivének ezen tán legönkénytesb, de kétségtele
nül legnagyszerűbb, legnemesb, legáldásosb műve, s az úr és jobbágy
kölcsönös jogainak s kötelességeinek 1791-től kezdve épen 1836-ig minden
országgyűlés által, habár csak ideiglenesen, szentesített codexe, Erdélybe be
hozva soha sem volt. E szerint az ottani jobbágyság sorsa, noha általában a
birtokos nemesség keresztény érzelme s szelíd bánásmódja mellett tűrhetlennek
nem tekintethetett, de mivel az egyes földesurak szeszélye s jótetszésétől füg
gött, elutasíthatlanúl rendezést, oltalmat, biztosítást kivánt.
E miatt fáradozott Erdélyben Majláth ereje teljes megfeszítésével. A
mit e czélból Ő, s a fennemlített nagy nevű, főbiztos közös munkálatukban
javaslatba hoztak, mind a z , annak idejében az ottani törvényhozás számára
megbecsűlhetlen anyag volt volna : azonban ha fáradozásikat méltó eredmény
közvetlenül nem követte is , érdemöket ez nem érinthető, úgymint melyet a
siker nem feltételezhet. A nagy férfiak, a lángelmék úgy vannak műveikkel,
mint a hódítók birodalmukkal. Ez halálukkal rendszerint feloszlik, de hírök
enyészhetlen marad.
A pozsonyi rendeknek ugyanazon bizalma, mely Majláthunkat a leg
alsó megyei polczról csakhamar az elsőre emelé, választóéi őt 1811-ben ország
gyűlési követté is. Pályatársai által örömmel üdvözölve, alig foglaló el tör
vényhozói székét, s már a legjelesb képviselők első sorában tündöklött. Állását
nem kevéssé nehezítő az őt megelőzött kedvező közvélemény, melyet igazolnia
kellett, kényessé a reá bízott kerületi jegyzői tiszt, mely az akkori súlyos kö
rülmények közt szintannyi észt s tudományt, mint ildomot s tapintatot kivánt ;
végül sajátszerűvé s mindenkire nézve érdekessé a z , hogy a képviselői tábla
elnöke az ő tiszteletre méltó atyja volt.
Nem lehet nem különös élvezet nélkül az akkori országgyűlési napló
ban olvasni a köz határozatokra döntő befolyással bírt nyilatkozatait, főleg
pedig az elnöki, mindig nyomos, de mindig ovatos előadásoknak majd támoga
tására , majd czáfolatára czélzó kísérleteit, melyek közt, valamint amazok az ő
tudományát s törvényhozói teljes képzettségét fennen hirdetik, úgy az utób
biak fényes bizonyságát nyújtják azon épületes szerénységnek, mely a vitat
kozások hevében sem téveszti szem elől a gyermeki kegyeletnek az apai tekin
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tély iránti köteles, gyöngéded, szent figyelmeit, — azon szerénységnek, mely
Lacordaire helyes észrevétele szerint általában épen úgy emeli a dicsőséget,
mint a szemérem a női szépséget.
Az ekként megedzett s teljes értékében kiismert férfi ez időtől fogva a
köz hivatalok s méltóságok lépcsőzetén rendkivűli sebbel haladt. 1821-ben hely
tartósági tanácsossá neveztetvén k i, már 1822-dik évben mint itélőmester a
kir. ítélő táblánál, s nem sokára mint udvari tanácsos a magyar kir. udvari cancellariánál lön alkalmazva, nyájas, ügyes, jártas voltával mindenütt minden
kit személye iránti szeretet- s csodálatra ragadván, önmagának pedig életszabályúl tűzvén ki azon elvet: a hivatalos teendőkből mitsem halasztani holnapra,
a mi ma elvégezhető :
„Nil actum credens, dum quid superesset agendum.“

Nagy emlékezetű atyjának, s a ki ennek rövid ideig méltó utódja volt
a jeles Szögyényi Zsigmondnak halála után 1825-ik évi decemberhó 30-án
kir. szeméi) nőkké neveztetvén k i, e tisztét s evvel a karok és rendek táblájá
nál elnöki székét az akkori nagy fontosságú de viharos országgyűlés folyama
alatt foglalta el, s az ez időbeli országos irományok örökös tanuemléke lesznek
azon államférfiúi bölcseségnek s elnöki ügyesség s tapintatnak, melylyel az
akkori heves, s vádakban, panaszokban s követelésekben partatlanúl áradozott
vitatkozásokat mérsékelni, a szenvedélyeket csillapítani, a kormány jogos szán
dékait támogatni, szóval a tanácskozásokat annyi szírt és vész közt czélhoz ve
zetni tudta. Az 18 25/27-iki nevezetes országgyűlésen alkotott fontos, üdvös s alkot
mány-biztosító törvényekben, s az ezek rendeletéhez képest majd az ő elnök
lete alatt, majd lényeges részvéte mellett készült országos választmányi mun
kálatokban fekszik az ő legszebb érdeme s dicsősége.
A működéséveli legfelsőbb megelégedésnek fényes tanúságát akkori
urunk s királyunk I. Ferencz ő felségétől mindjárt az országgyűlés után a sz.
István király jeles rendjének középkeresztjében s a belső titkos tanácsnoki
méltóságban, 1828-dik évben pedig Hont megye főispánságábán nyerte.
Mint királyi személynök ezen hongyűlésen nyerte meg boldog emléke
zetű József főherczeg-nádor teljes bizalmát is, kinek az alkotmány megőrzése
s fokonkénti fejlesztésére irányzott törekvéseit Majláthunk ez idő óta híven s
ernyedetlenűl támogatta. Lehet is mondani, hogy 1825-től 1847-ig ő a köz
ponti kormánynak Magyarországot illető intézkedéseire határozott befolyással
volt, hathatósan segítve herczeg Metternich Kelemen személyes és törhetlen
bizalma által, kinek ez időszakból származó számos, sajátkezű levelei úgy e
bensőbb viszonynak, mint egyúttal annak is fényes, nagy becsű tanúságai, mi
ként a nagy nevű s tekintélyű országiár honunk irányában szorosan az alkot
mány terén állott, és valamint ennek a történeti alapokon eszközlendő kifej2

10

LONOVICS JÓZSEF.

lését őszintén ohajtá, úgy másrészt a kormányzat erélyének a törvény korlátái
közti alkalmazását következetesen sürgette.
Míg a Majláth magasztalásától az egész hon viszhangzott, é n , mint
követ, az 1830-ki koronázási országgyűlésen valék először szerencsés őt sze
mélyében s nagyságának teljes dimensióiban látni s felismerhetni. Joggal mondhatám: „auxit praesentia famam.“
Es ez ido óta sok év folyt le, s ezek hosszú során módom volt hazánkon
kivűl is nem egy jeles, magasztalt, sót világhírű államférfival találkozni: de az
ezekkeli egybehasonlítássaz ido folyama nemcsak nem csökkenték, sőt inkább
szilárdíták s növelek azon tiszteletet s csodálatot, melyet személye iránt ama
hongyűlés alatti tapasztalásom keblemben keltett.
Az 1830-ki országgyűlésről szólván, nem lehet említetlenűl hagynom,
hogy az Akadémiánkra nézve örökre nevezetes marad, miután azon nyerte
létét, biztosítását s szabályinak szentesítését. Zengzetes szép nyelvünk még
akkor jobbára szabálytalan, irodalmunk pedig, különféle jeles terményei mel
lett is, olyan volt, mint a spártaiak vas pénze, mely csak Lakonia szűk határin
belül bírt forgalommal. Nyelvünk művelésének s nemzeti irodalmunk emelé
sének szüksége sugallá halhatlan Széchényinknek Akadémiánk létesítésének
nagy eszméjét, s szülé csakhamar ezen eszme valósítását is. Hazafiúi lelkese
déssel üdvözlé s karolá fel azt Majláth György, s lényeges részt vevén Akadé
miánk szervezésében, részt szabályinak kidolgozásában s törvényesítésében is :
méltó volt, ki mindjárt kezdetben az Akadémia igazgató tanácsának tagja
legyen; — méltó, kinek neve ekként maradandó díszül Akadémiánk évköny
veinek első lapján tündököljék.
Ezen országgyűlés után 1831-iki novemberhó 7-én I. Ferencz urunk s
királyunk által államtanácsossá neveztetvén k i, ezen fényes és fontos polczon
is teljes mértékben igazolá a véleményt, melyet 6' irányában nagy múltjánál
fogva úgy a fejedelem mint a nemzet táplált. Egyik tanácsostársától hallám
azon dicséretet, hogy míg e téren mindnyájokat fölülmúlja, még a szorgalom
szerény körében sem lehet vele versenyezniük, — nem még az alsóbb hivatal
nokoknak sem, o lévén a hivatali termekben mindig az elsó', ő mindig az utolsó.
T. i. a munkás jó hazafi, mint a buzgó keresztény, szüntelenül fárad, izzad és
harczol : hogy kipihenje magát, az örökkévalóságra vár.
A királyi Felség kinevezésétó'l függő' legmagasb alkotmányos méltóság,
(minthogy a nádor választása a nemzet jogaihoz tartozik), az országbíróé volt,
s miután ez Akadémiánk halhatlan nevűsdísztí egykori tagjának, gróf Cziráky
Antalnak ministerré kineveztetése által megüresedett, arra 1839-iki aprílhó 4-én
Majlátliunk lő'n V. Ferdinánd ő Felsége által felemelve. Míg a nemzet e válasz
tást tapsaival üdvözlé, ő aggódott, mert hivatalt s kötelességet szemlélt ott, hol
mások csak csillámló fényt, magas polczot, országos méltóságot láttak. Mi még
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mindnyájan az ő kortársai lévén, bizton állíthatjuk, hogy sem ezen méltóság
tisztább s ügyesb kezekre bízva soha nem volt, sem a hongyűlésen az avval
já rt elnöki s törvényhozói tisztet mélyebb bölcseség, finomabb tapintat s nagyobb dicsőséggel, mint ö teve, teljesíteni nem lehetett; s ha egyrészt kétség
telenül hihetjük, miszerint o mint országbíró a kir. Curia élén tudománya, éles
elméje s lelkiismeretes pontossága s szorgalmánál fogva utódjainak örök példá
nya leend; — más részt az 1840-ki hongytílésen szerzett magas érdemei közt
méltán kiválólag magasztalhatjuk, hogy az annak végén kieszközlött amnestia
és a magyar nyelv iránt hozott törvényes határozatok főleg gróf Majláth Antal
akkori tehetségdús s nemes lelkű focancellár és az ő fáradozásának tulajdonít
hatók , valamint ugyancsak nyelvünk ügyének annyi nehézség daczára hosszú
de kitartó harcz után nyert vég diadalma is.
Miként fölebb mondám, feladatom nem életírás, hanem lehetőleg rövid
emlékbeszéd lévén, e kettős pályáni működését nem fogom részletesen elemezni,
hanem e helyett szándékom inkább nemes jellemének egyes vonásait kiemelni.
Még a történelem is , míg a jelesb férfiak egyes életeseményeinek rajzában
többnyire csak mulatságot nyújt : épületes, oktató s szívképzó' csak élethű jel
lemzésükben lesz. Merő' töredék ugyan,mit ekként adandók; azonban, valamint
a Cuvier lángesze bármily csontdarabból képes volt a hajdani ő'slényt szerve
zete s roppant alakjának teljes voltában kiismerni, s valamint a vaticáni torso,
minden csonkasága m ellett, az egykori szobor tökélyére m utat, úgy e töredé
kek is Majláthban egy a rendes embermérvet haladó egyént, s egy valóban
nagy embert s nagy hazafit tüntetnek elénk.
Azon időben, melyben Majláth pályáját futá, hazánk kitűnő férfiakban
talán gazdagabb volt mint valaha. Ismertük s csodáltuk, — és pedig csak holtakról
szólok,— a kir.curián Ürményi Józsefet, Lánczy Józsefet, Szerencsy Istvánt; a cancellariánál báró Eötvös Ignáczot, s gróf Reviczky Adámot; a törvényhozásnál
gróf DessewfFy Józsefet s Aurélt, Yay Józsefet s Nagy Pált; a tevékenység
terén id. gr. Zichy Ferenczet és Széchenyi Istvánt, s mindezek közt, s talán
mindezek felett, nádorunkat, főherczeg Józsefet. Azonban ezen jelesek dicsősége
az övét nem homályosítá, hanem növelé, s mikép a Volta oszlopának lemezkötegében minden tányérka saját villanyosságával s a többiével is bír ; épen úgy
ő saját dicsősége birtokában a másokéhoz is járúlt, s a másokéban is osztozott,
a közös haza lévén az, melynek szeretete mindnyájokat egyiránt lelkesítette:
mint az égi testek rendszerében a planéták egymástól függetlenül futván elliptikájokat, valamennyien ugyanazon középpont vagyis nap felé gravitálnak, s
ugyanazon nap fénye s melegében úsznak s tündöklenek.
E világ nyomorúsági közé tartozik, hogy az emberek mindent, még az
erényt s érdemet is politikai pártjok prismáján át szokván nézni, a dicséretet s
gyalázást azon szenvedély siilymértéke szerint osztogatják, mely Sainte-Beuve
2*
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szerint nem egyéb, mint az exclusiv szeretet irigy szegénysége, s melynek
csalfényénél öntvén, vésvén, alkotván nagy embereiket, csak ezek cultusát
űzik, miként a régiek, kik isteneiket önmagok teremtvén, saját agyrémeikkel
népesíték be az Olympot, s oltárikon saját szenvedélyeiknek gyújtottak tömjént.
Nem így volt ez Majláthunkkal, úgymint kit a honban még az is nagy
embernek vallott, ki az o politikájában nem osztozott; s nagy törvénytudónak,
mély belátási! s téveszthetlen bírónak még az is , ki ügyét előtte elvesztette. A
ki őt látta, természetes volt benne a nagy embert sejtenie, s reá alkalmaznia a
classicus író eme szavait: „Bonum virum facile crederes, magnum libenter.u
A h i r s n é v és a v a l ó d i d i c s ő ' s é g közt szerintem nagy a kü
lönbség. Ez a tudományokban nagyszerű felfedezéseket tehetett; az talán új
s az eddigieknél öldöklőbb fegyvernemeket talált fel, csatákat nyert, országo
kat hódított, népeket igázott le ; emez útakat készített, posványokat szárított,
roppant gúlákat s pompás emléképületeket emelt; amaz a művészet szárnyain
a tökély magaslatáig hatván, majd vásznon majd kó'ben az eszmének valósá
got, az erénynek testet, az égi lényeknek látható, fogható alakot adott, miként
Parrhasius és Skopasról oiy szépen írja Horácz :
„Hic saxo, liquidis ille coloribus
Solers nunc hominem ponere, nunc deum ;“

az ily férfiak kétségkívül növelni fogják saját becsületökben a nemzetükét, s
kortársaiktól magasztaltatva, élni fognak a történelemben : azonban mindez —
hír, nevezetesség s becsület, de még nem valódi dicsőség. Az ily dicsőség, mi
ként egy korunkbeli jeles franczia író helyesen jegyzi meg, a magasságban az
Istené, itt a földön — nem a lángelméjé, hanem az áldozatkész, a jótékony, az
önzetlen, a hősies erényé; — osztályrésze az ama fejedelemnek, ki Istent félve
és saját boldogságát a másokéban keresve, Titusként elveszettnek tekinti a na
pot, melyen jót senkivel sem tett; osztályrésze azon honpolgárnak, ki nem ké
telkedett a közjót vagyona s élte árán is biztosítani, s azon népnek, mely
míg egyrészt a halált a szabadságnak elébe teszi, másrészt, ha szorongatott
fejedelme nála segélyt keres, tánt-oríthatlan hűsége tanúságaid felhívó szóza
tára a „moriamur pro rege nostro" halhatlan kiáltozásival válaszol; — osztály
része és sajátja az nem egy Sándornak, vagy Timurlengnek, hanem egy Aristídnek, egy Regulusnak, egy Marc Aurélnak s egy Hunyadinak.
Ilyen volt a Majláth dicsősége, úgymint mely az erényen alapúit, s ek
ként a sors és szerencse kegyétől független lévén,
„Intaminatis fulget honoribus."

Benne mindenek előtt mély v a l l á s o s s á g á t kell kiemelnem. — Ő
oly időben növekedett, melyben a tudomány többnyire vallástalan s magának
a társadalomnak léte is problematikus volt. Egy nagy vajúdásban szenvedett
az emberiség, s a forradalom hősei, miután trónokat forgattak fel, bűnös dia-
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dalérzetökben, mint új Titánok, az eget akarók meghágni. A franezia corrosiv bölcselem adeptjei másfél századig hirdeték, mily boldog lesz az emberiség,
ha majd egykor teljesedvén a Plátó álm a, a philosophia a trónra ül. S a mint
ama philosophia arra ült, ez megújítá a kereszténység ellen mindazt, mit a Né
rók s Déciusok vérengző dühe, a Celsusok s Juliánok ál bölcselme s sophismái, s a Luciánok leleményes s boszús gúnyora felhasználtak, s e czélra nem
hiányzott nála sem a forradalmi nyaktiló, sem az encyklopaedistáknak szóvi
rágba burkolt lassú mérge, sem a Voltairek szédítő' gúnya.
Ide járúlt még ama csak igenis gyakran tévirányú tudvágy viszketege,
mely szerint az emberek elolthatlan tudományos szomjuk enyhítése végett
mohón iszszák az olykor rosszúl választott vagy önmagok által felzavart forrá
sok habjait; hogy egy szemnyi igazságot találjanak, minden mocsáron átgázol
ván, az új ismeretet hitök árán vásárolják; s míg pihenés nélkül nyomozzák
az utólérhetlent, felfogni szeretnék a megfoghatlant, bonczolni a testetlent, szó
val, midőn mindent vágynak tudni, olyanok lesznek, mint sz. Bernárd jellem
zése szerint Abaelard: „homo egrediens sui ipsius mensuram, nihil nescit, quae
in coelo et terra sunt, praeter se ipsum.“
Ha voltak is az időben a papságon kivűl, kik a mindenfelülről ostrom
lott keresztény hit védelmére sorompóba léptek, de szózatuk olyannak tetszett,
mint egy végképen letűnt múltnak bágyadt, haldokló, tompa viszhangja.
Mindezen veszélyt szerencsésen meglábolta Majláthunk. Vallásos ismere
teit s érzelmeit atyja oktatásiból s példájából merítvén, jókor meg tanuláismerni s
tisztelni saját egyházában azon egyetlen hatalmat, mely előtt Montalembert szavai
szerint az ember, midőn meghajol, magasodik ; jókor megtanuló az őt is kísér
tett tudvágy csábjainak ellentállani ; a feleslegest a szükségesnek alárendelni^
s hitkincsét az ész túlkapásai s a bölcselem tévedései ellen a kijelentés szent
várfalai megöl védeni; szóval elmondhatni róla: „retinuitque, quod est difficil
limum, ex sapientia modum.“ Istenben bízván, mindent tőle származtatván, és
hozzá vezetvén vissza, s úgy a birodalmak történelmében, mint saját élte folya
mában Istent keresvén, innen érthető azon szende nyugalom , mely arczán el
vala hintve, azon méltóságteljes komolyság, mely egész lényét áthatotta, és
azon elmefennség, mely Bossuet szép kifejezése szerint az ő derültségét saját
magasságában találja: „trouve sa sérénité dans sa hauteur.“
Példás vallásosságához járúlt még az ő valódi t ü r e l m e is azon igaz
ság bizonyságaid, miszerint erős hitűnek kell annak lenni, ki a mások meggyő
ződését tisztelni, a keresztény szeretettől áthatóttnak, a ki minden emberben
saját testvérét látni, s mélyen vallásosnak, ki a vakbuzgalmat kárhoztatni
s a türelmet s a lelkiismereti szabadságot ennek józan értelmében hirdetni akarja.
Egyéb jeles tulajdonai közt nem lehet nem névszerint megemlítenem
még é k e s s z ó l á s á t is, mely, úgy látszik, a Majláthoknak örökségül jutott.
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Az embert, ügy mond egy korunkbeli jeles író, semmi sem különbözteti
meg annyira az állattól, mint a beszéd, miután ez közvetlenül a gondolkodó
ész szüleménye. Eme bámulatos tehetség mindig rejtélyes erővel hat reánk,
akár aztán a csácsogó gyermek rebegésében, akár a fellengző szónok menny
dörgésében nyilatkozzék, s a szó akár halk lépttel az elmélkedés lassú menetét
kövesse, akár az ének melodikus lejtésénél az éposz magaslatáig emelkedjék,
vagy az andalgó lant bűvös körében kéjelegjen. Moore Tamás szerint a nehéz
dolgok, a ritkább ajándékok egyike lévén, ezrek előtt állva gondolkodni, s a
gondolatokat rögtön s folyvást logikailag rendezni s kellő szavakba öltöztetni :
a művelt s valódi szónokok mindig s mindenütt nagy hatályú s becsű férfiak
voltak ; — szónokokat értek, s nem demagóg és sophista szájhősöket, hanem oly
férfiakat, kik természetes tehetségöket az ó és új világ örök példányinak tanulmá
nyozásában képezvén ki, azt csak a rend, az ősi intézmények, a korszerű józan hala
dás, szóval a köz jólét érdekében szeretik használni, irtózva a gondolattól, hogy
hatalmuk hazájok káráig fajúljon: „vile nefas, plus patria potuisse sua;“ — oly
férfiakat, kik tárgyuktól áthatva s hevítve, leikökben a meggyőződés nyugal
mát , szivökben a közlés ösztönét, ajkukon a Cháriszok sejtes mézét viselik, s
kiket, ha polgártársaikra jótékony hatást s evvel eredményesb befolyást gya
korolnak; az emberek igazolt büszkeséggel szemlélik bennök önmagok felmagasztaltatását, s azok hírében s nevében saját dicsőségüket helyezik.
A szó, a beszéd ezen ajándokával M áj l á t h ű n k különösen meg volt
áldva, s ha gondolatit papíron betűkben testesítette, — minden irománya egy
tökéletes, s mintaszerű mű volt; — ha pedig köz helyeken, a megyei, törvény
hozási vagy bizottmányi tanácstermekben akár mint elnök, akár mint vezér
szónok vagy az előharczosok s protagonisták egyike emelt szót, logikájának
éles volta, érveinek döntő súlya és keresetlen ékesszólásának varázsa által
mindvégig feszülten tartva a hallgatók figyelmét, ezek közt azokat is bámu
latra ragadá, kiknél az áttérésnek a pártszellem útját állta. Nem volt oly
abstract tárgy vagy száraz ügy, melynél beszéde közben ki nem tört volna
belőle az ékesszólás villogó szikrája, mint ama hűs s üdítő vizek, melyek a
tikkadt vándor szomjának enyhítésére a sivatag szikláiból fakadnak.
A józan szabadság embere lévén, nem szerette azokat, kik Tocqueville
szavai szerint a szolgaság ízét az erény alkatrészének tekintik, s épen azért,
mert a vitatkozásban a szabadság nyilatkozatát s haladását szemléié, azt min
den téren kedvelte, és pedig nem saját felsőbbsége öntudatában, hanem egyedül
az igazság érdekében, mely, miként mondá, a józan vitatkozás által mindig
nyer, nyer még akkor is, ha nem győz, s mely a legélénkebb harczban is in
kább győzelmet keres, mint diadalt.
Eszmemenetében s okoskodásiban védveit önmagából merítvén, ezeket,
mint a selyemrovar az ő fonalszálait, sajátszerű ügyességgel egy természetes de
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szét alig bontható gombolyaggá tudta kerekíteni: „totus teres, atque rotundus ;u
s minthogy mindig a résen állt, sajátjává tévé, hogy ne hiányozzék nála soha
se a harcz előtt a csatakészség, se a harcz alatt a hidegvérüség.
Egyébiránt az ő ékesszólásának jelleme s hatalma nem a csengő szavak
ban s keresett pompás képekben, hanem a gondolatok új, s egészséges s ma
gas voltában, s az egybefüggő érvek ereje mellett a kifejezés egyszerűségében
s azon sajátságos festői tehetségben állott, mely szerint, midőn a múltról vagy
a jelenről szólott, szavaiban egy kristálytiszta s hű tükör mutatkozott; ha pedig
olykor a jövőre is kiterjeszkedett, többnyire bús sejtelmei a látnokok hárfájá
nak jóshangjaiként tűntek fel.
Ezzel nyerte s érdemiette ki ő , hogy a világ legszabadabb népének ha
tározatira úgy az illető megyékben, mint a hongyűlés mind két táblájánál, sőt
bírói minőségében még honunk legfőbb ítélőszékének végzéseire is oly lénye
ges befolyást gyakorolt, s hogy ekként teljes joggal reá alkalmazhatók a ró
mai költőnek Pompejusra vonatkozó ama szép szavai :
„-----------------------------salua
Libertate potens, rectorque Senatus,
Sed regnantis, erat.“

Az 1840-diki és 1843-diki országgyűlések alatt gondjai közt némi eny
hülést a pozsonyi regényes vidékek bejárásában keresvén, igen gyakran nekem
juttatá a szerencsét, hogy sétáiban őt kísérjem. Ezen órák előttem felejthetlenek lesznek. Ha Seneca szerint: „habes, quod ex sapiente viro vel tacente pro
ficias, “ könnyű megítélni, mily nyereség, mennyi élvezet volt rám nézve ily
bölcs férfiúval fesztelenül s meghitten társaloghatnom.
Beszédei a római irodalomban bámulatos jártasságánál fogva classicus
idézményekkel voltak fűszerezve, s azon elmés s gyakorlati észrevételekkel tölt
ve, melyeket csak egy, az övéhez hasonló műveltség, komoly elmélkedés, ne
héz s vészterhes időkben futott pálya, s valódi életbölcseség nyújthat. Azonban
beszélgetéseinek tárg y a , miként ily államférfihoz illett, főleg honunk sorsa,
múltja s jövője volt, s egy ily alkalommal történt, hogy midőn ő a társalgás
alatt szebbnél szebb idézményekben áradozna, s én magyar fajunk csaknem
páratlan lionszeretetének okát hazánk sokszoros előnyei mellett különösen még
•egykori nagyságának s az őt ért annyi ínség és szenvedésnek bús emlékezetében
is keresvén, erre vonatkozólag egy középkori írónak Rómát illető eme distichonját hoznám fel :
„Par tibi Roma nihil, cum sis prope tota ruina,
Et quanta fueris integra, fracta doces,“

hevesen felkiáltott, miként ezen, oly igen hazánkra illő verspárért az napi va
lamennyi idézményeit örömest átengedi, s egyszersmind azt nem csak rögtön
jegyzékbe vévé, hanem előttem később is gyakran ismételé. Ez magában
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ugyan csekélység, de jellemzi mégis benne azon fennlobogó honszeretetet, mely
ről egyébként egész élete tanúskodik.
A királynak s a hazának egyiránt híve lévén, ebbeli loyalis érzelmének
kifejezését az ősi alkotmány iránti ragaszkodásban kereste, s ép oly kevéssé he
lyeselte azt, a mi a kormány intézkedéseiben azzal ellenkezhetett, mint azt, a
mi a honfiak részérói annak lényeges s rögtöni átalakítására czélzott, — nem
úgy miként a Terencz Fösvénye mondá : „Etiam araneas mihi servari volo,“
hanem inkább figyelmezvén Plinius ama szavaira: „Difficile est addere vetustis
novitatem, novis auctoritatem,“ — azt, a mi bárhonnan eredő' visszaélésnek
mutatkozott, orvoslani ; a mi elavúlt, óvakodva kimetszeni ; a mi a nemzet köz
kívánalma szerint szükségesnek tetszett, elfogadni ; eró'sbíteni saját érdekünkben
a kormány hatalmát, hogy rendeltetésének megfelelhessen; fékezni a megyéknek
— nem alkotmányos autonómiáját,hanem —igénybe vett mindenhatóságát, s daczbans tisztválasztási szánandó jelenetekben nyilatkozott ama rakonczátlanságait,
melyekre oly igen alkalmazhatók Tacitus eme szavai :„Ob certamina potentium
invalido legum auxilio, quae vi, ambitu,postremo pecunia turbabantur — szervez
ni az országgyűlést, hol az egyik táblánál a szavazók száma határtalan, a másik
nál pedig a szavazatok nagyobb része súlytalan s számítatlan volt ; érvényesíteni
akir. városok törvényhozási jogát, s növelni s biztosítani politikai nyomatékos
ságát; korszerű törvények s intézetek által emelni a nép vagyonosságát és ér
telmiségét , s ezekben itthon a többi nemzetiségek jogainak teljes méltánylása
mellett igazoltaknak mutatni ki fajunk igényeit; — szilárdítani a törvényes
függetlenség fenntartása mellett hazánknak Ausztriávali szorosb egyességét,
mint a birodalom nagyhatalmi állásának s nemzeti létünk, haladó műveltségünk
s szebb jövó'nk lényeges feltételét; — végre alkotmányunk további kiképzésé
nél az idegen szokások s intézmények üdvtelen utánzása helyett egyedül törté
nelmi múltunkat, nemzeti sajátságunkat, valódi szükségünket s a birodalom
másik fele iránti viszonyainkat, s az azzali felbonthatlan kapcsot szemmel tar
tani : — ezek voltak azon politikai elvek, melyeket ö úgy a magánkörökben,
mint a nyilvános helyeken, úgy a fejedelem, mint a nemzet tanácsában mindvé
gig a magáéinak vallott.
Alkotmányunknak, miként Majláth óhajtá, békés, zajtalan átalakítására
minden készen állott. Már törvény által volt 1844-ban megállapítva a nem-ne
mesek hivatal- s birtokképessége ; a vallásbeli viszályok czélszerű intézkedések
által meg voltak szüntetve; ki volt a köz terhek közös viselésének, ki a jobbágy
telkek s az úrbéri terhek megválthatásának nagy elve mondva, s már működött
csekély személyem részvétével is azon országos bizottmány, mely eme megvál
tás s a kármentesítés módja, mértéke s eszközei iránt véleményadás végett
ugyancsak a Majláth elnöklete alatt mindjárt az 1847-diki hongytílés kezdetén
ki volt küldve.
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Bekövetkeztek az 1848-diki események, melyek fölötti elbúsúltábannem
azt fájlalta 6', a mi az akkori hongyűlésen a nép köz érdekében történt, hanem
azon szánandó rohamot, melylyel a törvényeket rögtönöztük.
Méltó, hogy e helyen felemlítsem azon bátorságot, melyet Majláth az
országgyűlés alatt épen azon alkalommal tanúsított, midőn a rendek tábláján
már elfogadott legfontosb reformjavaslatok kerültek a főrendek elé. A nádor
ezek tárgyalása végett a rendes ülés bevégzése után hirtelen az estteli órákra
második ülést rendelt, melyre, mivel a kelló' hirdetés hiánya miatt a főrendek igen
gyéren jelentek meg, Majláth hivatkozva a szőnyegen volt tárgyak fontosságá
ra, a tagok csekély számára s az estteli idő késő voltára, a már akkor sajnos be
folyást nyert s gyakorolt karzatok zajos, gúnyos s fenyegető kiáltozásá
nak daczára is , az ülések másnapra halasztását sürgette, eredménytelenül
ugyan, azonban bátorságának érdemét épen az tünteti ki, hogy senki által sem
támogattatva, a jo g , rend s házszabály mellett és pedig több ízben egymaga
szólalt fel, s elmondhatni róla, mit megfutamodott polgártársainak fedezésére a
hídon egyes-egyedűl ellenszegült Horatius Coclesről mond L i v i u s : „ingenti
pontem occupavit gradu. “
Ugyanazon évben a pozsonyi után a pesti hongyűlés csakhamar egybe
hívatván, ő a királyi felség által a felsőház elnökévé Ion kinevezve: azonban
az akkori körülmények közt e minőségben nem jutott magas tehetségének kel
lő hatáskör, s szokott tevékenységét még azon betegeskedés is korlátozd, mely
nek gyakori jelenségei őt annyi fájdalmai után a nyugalom s visszavonulás
szükségére mindinkább figyelmeztették.
Nyílt ez alatt mégis a fejedelem és hona iránti igaz szeretetének tanú
sítására egy különös és szinte végső alkalom, midőn, fájdalom, a koczka el lé
vén már vetve, a császári hadseregek közeledtével az akkori törvényhozói tes
tület által azon országos bizottmány élére Ion állítva, mely a kiegyenlítés esz
közlése végett teljhatalommal ellátottan a császári hadsereg főparancsnokához,
s esetleg ő cs. kir. apostoli felségéhez, küldetett ki. Magának ama testületnek
állása több mint kétséges, a helyzet válságos, a feladat nehéz és sikamlós volt :
azonban Majláth legottan felismervén, hogy itt azon végzetszerű pillanatok
egyike tűnt fel, melyek a népek s birodalmak életében csak igen ritkán, de
mindig sorsdöntőleg állnak be, „imminentium periculorum remedium ipsa peri
cula ratus,“ minden töpreny s habozás nélkül elszánta magát arra, mit lelkiis
merete sugallata szerint tőle a trón és hon érdeke követelt.
Magam is tagja lévén ezen küldöttségnek, tanúbizonyságot tehetek azon
hűség s buzgalomról, melylyel abban eljárni törekedett; és ha a bicskei főha
diszálláson felkeresett tábornagy, a nemzetünkhez egyébként azelőtt is s később
is mindig méltányosnak mutatkozott herczeg Windischgratz, akár biztosítóbb
választ ad, akár megengedi, hogy a küldöttség, miként óhajtá, közvetlenül 013
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mützba, urunk s királyunk felséges személyéhez s atyai szivéhez járuljon, hin
nünk lehet, hogy a közügy a fennforgóit nehézségek mellett is, a fejedelem és
a nemzet megelégedésére volt volna elintézhető. Sorsunk úgy hozta magá
val, hogy az ezen küldöttséghez kötött gyenge remény is eltűnjék, miként el
tűnik a szivárvány a viharban.
És azután csakhamar bekövetkeztek a mindnyájunk előtt ismeretes na,pok, s ezek folytán életbe Ion léptetve egy új s a mi ősi intézményeinktől tel
jesen eltérő rendszer, melylyel Majláthunknak sem alkotmányos érzelme, sem
alkotmányos méltósága meg nem fért.
Nemzeti legérzékenyebb veszteségeink egyikének tekinthető, hogy ő e
szerint, de még gyöngélkedése által is kényszerítve Ion magas hivatalától meg
válni. Azonban ő magányában is önmagához hasonló m aradt, s lelkét a régi s
újabb kornak, és saját, dicsőségesen lefutott pályájának nagy" emlékezetein legel
tetve, hazánk sorsát sztinetlenűl szívén hordva, s jobbra fordúltának minden,
még oly bágyadt reménysugarát is örömmel üdvözölve, annak szebb jövő
jét Isten jóságánál, a fejedelem kegyességénél s az elévűlhetlen jog örökvoltá
nál fogva, rendületlenül hitte.
A történelem magasztalva szól némely bölcs és nevezetes férfiakról csen
des félrevonúltságokban ; de nem mutathat fel szebbet, nagyobbat, mint a Majláth méltósága az ő magányában. Idejét könyvei, gazdászata s Istene közt
osztván fel, kies, zajtalan lakában nyugodtan tölté ő élte vég szakát, s innen,
ínint valamely biztos révpartról nézvén az ádáz szenvedélyek küzdelmeit, ott
érte be az újra feléledt alkotmányosság hajnalának oly sokat Ígért első suga
rait, s evvel egyszersmind azon örömet, hogy egyetlen fiát, kit 1847-ben mint
főispánt látott, most mint főtárnokot szemlélje, és sejthesse, miszerint a Majláth
névnek általa öröklött s gyarapítóit dicsősége növekedő fényben továbbá is
családjának biztos sajátja marad, s az ő szelleme, miként Elizeusra az Illés
lelke, fiára Györgyre át fog szállani.
Betegsége folyvást haladván, a porszemek a homokórában mindinkább
ritkúltak , s ő azokat rettegés nélkül számítá, miként, habár fájdalommal, de
Isten szent akaratán teljes megnyugvás és keresztény odaadással viselé hőn sze
retett nejének az előtt pár évvel történt halálát is, példájában tanúsítván azt,
hogy a jámbor kereszténynél a fájdalom színig megtöltheti ugyan a keserűség
ürömkelyhét, azonban mindig hiányzani fog abban azon csepp, melytől az
megcsordúlhatna.
Az 1861-diki aprílhó ,11-ke volt azon nap, melyen Bécsben egy jobb
létre átszenderult, szeretett hazájára vég perczeiben is áldást mondván,
„Et dulces moriens reminiscitur Argos."

Emlékezetét Zavaron, egyTkori ősi birtokán, a temetésére messze vidé
kekről egybesereglett nép ezrei hazafiúi érzékeny' részvétükben, — itt Pesten
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az országgyűlés mindkét kázbeli tagjai akivánatukra tartott ünnepélyes gyász
misében tisztelték meg. A halálában szenvedett veszteség nagyságát a bekövet
kezett nehéz napok még érezhetőbbé tevék, s teljesen reá alkalmazható, mit a
korunkbeli nagyhírű angol költű ajeles Pittrol ír: habár, ligymond, hatalomfosztottan is, vajha csak élnél, hogy legalább mint magányos toronyor örködnél
a magasból polgártársaid felett, s ha ármányt vagy vészt látsz joni, okét kür
töd harsány szavával ébreszd, buzdítsd, riaszd. De most már a sudar oszlop
letört, a toronyfény kialudt, a kürt ezüst hangja lecsendesedett, s az ör a dom
bon néma lett. *) Kétségkivűl a jeles férfiak hazánkban ezentiíl sem fognak
hiányzani, azonban míg ezek közűi sokan csakhamar felejtve lesznek, a Majláth neve a történelem lapjain legnemesbjeink közt élni fog: „nam multos —
— velut inglorios oblivio obruet : Agricola posteritati narratus et traditus, su
perstes erif.“

*) Hadd álljon itt eredetiben is a költő elegiai szép panasza :
Hadst Tliou but lived, though stripp’d of pow er,
A watchman on the lonely tow er,
Thy thrilling trump had roused the land,
When fraud or danger were at hand ; . . . .
Now is the stately column broke,
The beacon-light is quench’d in smoke,
The trumpefs silver-sound is still,
The warder silent on the hill !u
W a l t e r S c o t t , Introd. to Marmion.
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K i életének nagyobb és szebb részét már túlhaladta, a természet kérlelhetlen
törvényei szerint, számos veszteséget tapasztalt rokoni, baráti s ismerősei köré
ben. De mi valamennyien, mennyi európai hírű férfiak kimultának valánk tanúi
az utolsó évtizedben! Résztvettünk a német nemzet fájdalmában, midőn a nagy
tudóst s természetvizsgálót Humboldt-ot sírjához követte, azon férfiút, kit két
világrész magáénak tartani, dicsőségének vallotta. Láttunk a politikai s irodalmi
láthatárról két fényes egyéniséget eltűnni — Tocquevillet s Macaulay-t; kese
regtünk egy nagy magyar sírja fölött, ki egyénisége varázserejével egy halott
nak tetszett s a nagy világ által elfelejtett népet uj életre tudott ébreszteni, s ki
bennünket oly váratlanul elhagyott. Hogy a magyar akadémia egyik külföldi
tagja, Fallmerayer a múlt évben tavaszszal meghalálozott, azt a magyar kö
zönség talán észre sem vette, pedig e férfiú nem csak nagy szellemi tehetség,
kitűnő író, hanem, mi talán még többet ér, tökéletesen tiszta jellem volt. Mit
akkor elmulasztottunk, pótoljuk azt mai nap, szentelve nekie a részvét s hála
néhány könycseppjeit, hogy valamint a nyári meleg eső a földet termékenyítve
uj növényeket s virágokat életre ébreszt, úgy a részvét tanúsága nekünk ott is,
hol jelenleg talán nincsenek, — barátokat teremtsen.
A magyar nemzetnek s a magyar ügynek a külföldön kevés oly meleg
barátja volt, mint Fallmerayer. O rokonszenvét s tiszteletét irántunk számtalan
szor nyilvánítá, akár jól, akár rosszul állottak dolgaink. 1852-ben, mikor amagyar
ügy hévmérője a jégponton alul állott, ő ekként szólott : „hogy a magyar nemzet,
mint a centauras a mesében, lovával össze van nőve s a kard tudományát kitűnő
mértékben bírja, azt a németek már a X-ik században tudták. De hogy ezen
uráli lovasok férfias büszkeségtől s magas érzület által elragadtatva a dicsősé
get s uralkodást nagyobbra becsülik mint az életet, azt csak később vettük észre.
Az előnyt, nemzeti büszkeségért bátran menni a halál elé, nem irigyelnök tőlök,
hacsak fényes és sok más helyen nélkülözött természeti adományaik s főleg a
hadvezéri lángész az utolsó időbeu nem jöttek volna oly váratlanul napfényre/1
1859-ben pedig, midőn 1858-ban történt taggá választatásáért akadémiánknak
köszönetét mondott, ekként nyilatkozik: „e kitüntetés nagy jelentőségű, smegkettőzteti hálám s tiszteletem súlyát a magyar nemzet iránt; ugyanis vitézsé1*
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gének hajdanán menekvésemet a hanaui csatában köszönhetém, s most agg ko
rom küszöbén e megtiszteltetés által szellemileg fel fog frisíteni s uj erűt köl
csönözni/4
Ha nem is tartoznék az Akadémia szokásaihoz elhunyt külföldi tagjainak
emlékét megünnepelni; ha Fallmerayer nem foglalna is el oly fényes helyet a tör
ténelmi irodalomban: ot mégis megilletné részünkről ily megtiszteltetés; mert,
mint már mondám, ö Magyarország s a magyar ügy hű s meleg barátja volt.
Tudom ugyan, hogy valamint az egyeseknél, úgy egész nemzeteknél is, nem
a barátság s pártfogás szerzi meg a magas helyeket az érdem s kitüntetés so
rozatában, ily helyekre csak saját erőkifejtés által lehet jutni, s kiben erő van,
az élni s díszleni fog, minden gyűlölet, minden gúny s rágalom daczára. De
nem csak szabadságunkban áll, hanem tartozó kötelességünk, barátink szeretetét s rokonszenvét elismerni s meghálálni. Igaz, hogy hiú s gyönge hálanyilvá
nítás egy rövid emlékbeszéd ; de hasonló ahoz, midőn egyszerű zöld koszorút
teszünk barátink sírjára; igen jelentéktelen cselekvény magában, de mély ér
zelmek jelképe.
Fallmerayer Jakab Fiilöp, született Tirolban, közel Brixen városához,
kis parasztházban, egyszerű falusi család ivadéka, december 10-én 1790-ben,
oly időben tehát, mely annyi ember sorsát felforgatta, sok magasan állót leso
dort, és sok alant állót felemelt. De váljon gondolták-e azok, kik e gyermek
bölcsőjét környezék, hogy a világ nagy eseményei az ő sorsára is annyira be
fognak hatni ? !
A XVIII-dik század utolsó tizedében, e század eszméi életet s alakot kö
veteltek, s fölemelkedett azon romboló vihar, mely franczia forradalomnak ne
veztetik, melylyel oly különböző fogalmak köttetnek össze, s mely oly külön
böző érzelmeket ébreszt az emberek kebelében, hogy több mint hetven év
lefolyta után még kortársaink is, majd szeretettel, majd gyűlölettel tekinte
nek vissza reá, s majd átkot, majd áldást látnak benne; s melyben főleg azon
társadalmi válságok egyikét kellene látnunk, melyben az emberi természet
gyarlóságai és szenvedélyei, jó és rossz tulajdonai, egész meztelenségökben
mutatkoznak, mert az uj eszmék s uj érzületek a fennállott régi viszonyokkal
harczra kelvén, s mind a két oldalon érdekekkel szövetkezvén, észszerű közve
títést elutasítanak, s mind a két fél csak a másiknak megsemmisítésével akar
diadalmaskodni; azon válságok egyikét, melynek kicsapongásai felett nem lehet
elég szigoru-itéletet mondani, demelynek történetéből mindenkinek tanulni kellene,
hogy kerülje mind azt, mi okvetlenül odavezet. Fallmerayer gyermeksége éveit a
hegyek közt, a szép s nagyszerű természet benyomásai alatt, juhok őrzésével tölté;
de korán már eleven észt mutatván, az egyház férfiai észrevették, s hivék, hogy őt
az egyház díszére s használatára fogják felnevelhetni.— Helyes eljárás, mert az
egyház anyagi korunkban s annyi ellenségeivel szemközt semmi által sem biz
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tosíthatja annyira jövőjét, mint ha fényes tehetségek által hatályos szónoklattal
hirdetteti Isten igéjét, s oktatja az embereket erkölcsiségre, mérsékletre, türe
lemre s felebaráti szeretetre minden ember iránt.
A fiatal növendék azonban nem érze magában hivatást e szent tisztnek
teljesítésére, s odahagyva a papi növeldét, 1809-ben Salzburgba költözködött,
magát egész szenvedélylyel a tudományoknak szentelvén. Ez vala természetével
összhangzóbb hivatás; de azon nagyszerű eseményeknek következtében, melyek
közt Fallmerayer a napvilágot megpillantá — pályája is egy időre más fordu
latot vett. — 1813-ban Némethonban a hosszú megaláztatás után, melyet vele
az idegen hódító éreztetett, ki Nagy Károly occidentalis impériumát akarta a
színpadra hozni, habár a félvilág véreznék el a harcz közt, — felébredett azon szel
lem és lelkesedés, mely mindenütt csodákat mível, melynek hatálya minden
számításon kivűl fekszik, s mely a leghidegebb s leghiggadtabb emberek combinatióit is meghazudtolja, s végre a legkitűnőbb seregek felett is diadalmasko
dik. — Az ifjú tudós is katona lett, s táborkari századosig emelkedett. De a had
járat végével a régi hajlamok ismét felébredtek benne, s talán hatott reá Götlie
jóslatának teljesedése is, — ki a német hadi lelkesedés irányában mondani szokta:
meg fogjátok buktatni az egy óriási zsarnokot s helyébe száz törpe zsarnokot
fogtok kapni; s talán a bécsi congressus müvei sem maradtak benyomás nélkül
az ifjú kapitány kedélyére.— 1818-ban elhagyta a katonai pályát, magát a köz
oktatásnak szentelvén, s még ez évben Augsburgban az ottani gymnásiumnál
alkalmazást nyert, 1821-ben pedig, mint tanár, Landshutba tétetett át. — Ezzel
Fallmerayer életsorsa eldöntve lett, s meg lett alapítva egy oly élet, melyet sok
viszontagságok s külváltoztatás daczára, benső egység tekintetében kevés em
ber életével lehet összehasonlítani.
Tanulmányai Falimerayert a bizanti történetekhez vezették, s azok kö
zött képződtek nézetei nem csak a régi s halott, hanem az uj politikai byzantinismusról is, átalában sajátságos nézlet s érzület-módot ébresztve benne, mely
életének vezériránya lett, s egész szellemi munkásságán s élte történetén átvo
nul. — Történelmi tudományának első, de kitűnő gyümölcse volt a Trapezunti
császárság története, oly mű, mely Fallmerayernek rögtön nagy nevet szerzett,
mert e művel első lépésre a mesterek soraiban nyert helyet. — E mű tartalom,
forma s felfogás által egyiránt érdekes, s becses, mondhatom, remekmű. A trapezunti császárság már magában véve hatályos tragicus költemény. Borzasztó
bűntettek és szerencsétlenségek következtében szülemlett meg a trapezunti görög
császárság 1202-ben, s borzasztó kegyetlenségek közt buktatták meg a törökök
a görögök ezen utolsó államát 1462-ben. „A trapezunti történelem jelleme tragi
cus, mint egész története a hellen nemzetnek,— így szól Fallmerayer,— ez képezi az
utolsó fonalat a szerencsétlenség nagy szövegében, mely a fénynek rövid korszaka
után e népet körülfogta s a mai napig behálózva tartja. Egyenlő dühhel — mintegy
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titkos ösztön által hajtva, siettek a királyok azonképen mint a népek e szellems fénydúsan organisált osztályát az emberi nemnek megalázni s elnyomatni. A
királyok rmgboszulni akarák a gyalázatot, mely a régi időben, a görög köztár
saságokból a trónusokra áradott, a népek pedig büntetni akarák a szellemi felsőbbséget, melylyel a természet Görögország lakosait más éghajlatok népeinek
rovására ruházta fel. S addig, mig e hon a sülyedés legmélyebb fokozatára nem
nyomatott le, s idegen gyarmatokkal idegen erkölcsöket, idegen nyelvet, idegen
bűnöket fel nem vett, s lealáztatásához mitsem lehetett többé hozzá csatolni —
addig nem bocsátották meg régi nagyságát. A szánalom csak azon perczben
kezdődött, mikor az anyag a gyűlöletre s üldöztetésre elenyészett volt. Annyira
türelmetlen az emberi természet idegen érdemek iránt, s annyira veszélyes még
a jóban is, megsérteni az erkölcsi egyenlőség törvényét.
Ha a világ eseményeinek menete által nem volna átalábanbebizonyítva,
hogy az emberi nem, a szükségességnék örökre változhatlan s az istenségből
kifolyt törvényei által kormányoztatik; hogy egy gyönge, magában meghasonlo tt, félénk, habár egyházilag ájtatos nép, vallásossága daczára — küzdelem
ben egy erős, bátor, habár gonosz ellenséggel legyőzetik; egyedül, mert az
erőnek a gyengeség, az egyetértésnek a meghasonlás, a vitézségnek a gyávaság
felett a természet törvényei szerint diadalmaskodni kell : — a trapezunti görögök
catastrophája meg fogná erősíteni czáfolhatlan okokkal ezen állítás igazságát ;
s a híres athenainak tökéletes igaza van, ha úgy vélekedik, hogy „egészen közönbös tisztelni az isteneket vagy nem, ha oltáraik előtt nem valami nemesebb
ösztönből borulunk le, s csak kivételes törvényekért esedezünk a természet változ
hatlan folyama ellen. “
Fallmerayer byzantinus tanulmányainak folytatása más művet is eredmé
nyezett, Morca történetét, a török-elfoglalás idejéig.
A szerző elbeszéli azon forradalmakat, melyek a görög félszigeten átvo
nultak, s mindent pusztítva a régi népességet is kipusztították. — Fallmerayer
felfogása szerint az uj görög nép, főleg szláv s albániai eredetű ; e felfogás, s kü
lönösen a következtetések, melyeket e felfogásból levont, sok ellenségeskedést s
keserűséget árasztottak életére.
Fallmerayer tévedhetett, midőn a görögök jogosultságát önálló állami
léthez kétségbevonta ; de tévedése onnan eredett, mert megvolt győződve, hogy a
török birodalom felbomlása, tisztán a Pétervárotfc székelő uj byzantinismus hasz
nára, tehát a szabadság s müvehség kárára fog válni. A byzantinismus eszméje
anri) ira bevéste magát eszméinek járatába, hogy alig van egy értekezése vagy
kisebb czikke is, melyben az nem érintetnék. De az uj byzantinismus valóban
nem csekély mozzanat korunk politikájában : s mennyivel nagyobb sdlylyal
birt az a krimi háború előtt, Miklós czár életében, ki arbiter et praeses orbis
terrarum akart lenni, s kinek udvari sophistái azon tant állíták fel, hogy a nyu-
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gáti Európa a mostani socialis problémák megoldására többé nem képes, hogy
minden szellemi, egyházi s világi kútforrások kimerültségét már elérte, s üdvét
csak az orosz czártól s az őserejü orosz néptó'l várhatja.
IMi legyen tulajdonképen a byzantinismus, arról Falimerayer egyik ér
tekezésében ekként szól: „a két főtényező, s egyszersmind a két legelevenebb
ellentét, melyeknek kölcsönös hatásából a mai Európa erkölcseivel, művészeté
vel s irodalmával kifejlődött, — eredetileg a pontificalis Róma s az orthodox
autocraticus Byzantium. Byzantumban fennmaradott a mozdulatlanság törvé
nye, a régi pogány imperium mint államelv, és szövődött ezerévi életben, min
den félbeszakítás nélkül, a megmeredés s önfölemész^és legszélsőbb következ
ményéig. — A kereszténység a byzanczi államhatalmat sem erősebbé , sem
igazságosabbá, sem humanusabbá, a népet pedig sem boldogabbá, sem derültebbé?
sem erkölcsösebbé nem tudta tenni; mert a Tiberis régi városa maga állam
praxisával, kérlelhetlenségével, fiscusával, codexével s törvényszékeivel, minden
enyhülés nélkül tovább élt a Bosplioruson, s ezen légkörben az uj tan soha sem
tudott emelkedni azon életet kölcsönző, önálló s valódi erőhöz, melylyel mind
járt kezdőiben, megjelenése tavaszában, Nyugat-Európát felfrissítette. Azon
problémát: miként lehessen a szellemek folyamát s az emberi viszonyokból fej
lődött törekvést a haladás s javítás után megállítni s megtörni, s magát a kíván
ságot a változás után az alattvalók sziveiben megfojtani, — csak az orthodox
Byzancz tudta megoldani. Azon szellemi dagály közepette, mely az egyik olda
lon a keletet, a másikon a nyugatot megrohanta, —- csak Byzancz maradt moz
dulatlan, néma s elzárkózva — egy világ magának — mint Confucius petrificált hazája.
Ugyanazon időben, az ellenkező látvány tűnik élénkbe, a pontificalis
Rómában, a nyugaton. Itt a régi pogánysággal, annak szellemével s emlékeivel
egészen szakítottak; itt a földből egy uj világ nő ki — egy világ tele élettel,
egy világ, mely küzd, alkot s előre törekszik. Minden, a culturát előmozdító,
a világot átalakító találmányok, uj világrészek felfedezése s polgárosítása, m in
den tudományok s művészetek, melyek a közboldogságot növelik, az életet
szépítik, a latin nyugatnak sajátjai. Byzantium nem talált fel semmit, nem alko
tott semmit, csak felejtoui, pusztítani, eltemetni s elfojtani tudott.
Byzantiumnak soha ki nem múlandó szelleme — miután bosporusi hul
lája róla lehámlott — a Moskwa s Newa partján ismét testté lett, s óriásilag
feldagasztva áll a messze térségeken Archangeltől Cap-Matapan-előfokig, ke
zében rabszolga-lánczokat tartva, hogy visszabilincsezze a szabadság-büszke s
felkelt szolgát a nyugaton.
A szláv byzantinismus túlsúlyát az egész földtekén, s örök időkre meg
alapítani, s a nyugaton a latin egyház szelleméből fejlődött szabad terjedését s
folyamát a szellemi népéletnek megállítani, — azt mindenütt egyetlenegy em-
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ber akaratának alávetni, vagy, ha ágy tetszik, jó byzantinus módon, elfojtani,—
az, az orosz monarchiának utolsó, hihetlen nyugalommal, jeges hidegséggel s a
legszivtelenebb szívóssággal követett czélja.
Hogy e czélt a pétervári autokratia nem fogja elérni, mutatta a krimi há
ború, s mind az, mi azóta az orosz birodalom belsejében történik. Hogy az autokrati experimentumok mezejének Németország ki volt szemelve — arrról Fallmerayer erősen meg vala győződve, azért nála a byzantinismus s a német poli
tika szoros összeköttetésben állott. E tárgyról 1845-ben megjelent egyik mun
kájában ekként szól: „Hasztalanul törekszünk azt eltakarni, hogy mi németek
Európa közvéleményében nullára süllyedtünk le, hazai határainkon kívül, mint
nemzeti egység, semmibe sem vétetünk, s a világ-ügyekben számításba se jövünk.
Időnk cselekvést követel, nem terméketlen eszmét, és üres szót, mint Né
metországban mindig szokásban volt. Hogy mi elmorzsolt állapotaink közt két
mozgékony óriás közé szorítva sokáig fennállha«sunk, azt a németeken kivíil senki
sem hiszi Európában.
A politikai számtan valamennyi mesterei közül legkevesebbre becsülte
tünk az oroszok által. A legnyugodtabb szemtelenséggel szóban s arczkifejezésben, sőt a nélkül, hogy sejtenék, hogy bennünket sérthetnek, állítják az oro
szok, hogy mi németek a szolgaság, s a politikai tehetlenség s elsatnyulás bélye
gét nyíltan s olvashatólag homlokunkon viseljük, s a kérdés csak az, hogy mikor,
mikép s kinek kell robotolnunk. A törököket birtokaikból kinyomni s az aestheticailag érzelgő Niemetz törzsököket a hurokba vonni, az a moscovitismus élete
s lelke. “
Mennyi keserűséget kellett éreznie egy őszinte, mély érzelmű német ha
zafinak, hogy ily kifakadásoknak engedje át magát ! — Mit kellett volna tehát
tenni a németeknek, hogy ily merész rágalmazókat meghazudtoljanak s terveiket
semmivé tegyék? — Segíthet-e ily tekintetben a közhatalom s a kormányforma
megváltoztatása ?
E kérdésemre feleletet találok Fallmerayer irataiban. „A kormányformá
nak bármely változtatása nem maradandó, így szól Fallmerayer, s nem hozza meg
a kívánt gyümölcsöt, ha az átalakulás nem alulról, nem magánál az individuum
nál kezdődik. A meddig a közhatalom mindenütt megvesztegethető s minden
gonoszra kész eszközöket talál, s mig minden körülötte s mellette alázatos szolgálatjait áruba bocsátja, természetéről a kellő korlátokon magát tultenni —
nem fog soha lemondani. — A közhatalom soha sem volt minta s példa, de tükre
a közerkölcsiségnek; legyen bátorságtok magatoknak igazságosaknak lenni, s a
közhatalom is igazságosabb leend.
A harcz a világosság s a sötétség, a személyes szabadság s gyalázatos
moscowitismus közt soha sem nyugodott, s nem fog soha nyugodni, mig az erény
s a becsületesség csirái tökéletesen elfojtva s kiirtva nem lesznek. Csak ne kér
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dezze senki, mikor leend vége a harcznak? A kislelküek rögtön ki vánják a nyu
galmat, — a rövidlátók állandó győzelemről ábrándoznak. Erősebb kedélyek
ily reményekről lemondottak, — de mindamellett derült kedvűek, s készek a
tettre, mert erős akarat, tiszta felismerése az állapotoknak s természetünk gyar
lóságaiból kifolyó sorsunknak — lemondást, egykedvűséget s erőt teremt.
Nagy tévedés volna, azt hinni, hogy oly eleven szellem mint Fallmerayer — 1818-tól fogva életét tisztán tanári hivatásával s az irodalommal
tölté be.
0 1831-ben egy nagy utat tett a Keletre, s ismételte azt 1840-ben. Ezen
utazás valódi nyeremény a német irodalomra, mert „ Töredékek a Keletről“ czímű
munkája állandó értékű mű. — 1847-ben harmadízben utazott a Keletre, s
1848-ban áprilisban Smyrnában lepetettmeg a németországi események hirével.
— Münchenbe visszatérve, képviselőnek választatott a német parlamentbe. A
német nemzet hibáit s gyengéit ismerve, a Páltemplomból írt levelei tanúsítják,
hogy nem volt reménysége, miszerint a német ügy ez ízben már diadalmaskod
jék. O azonban az utolsó stuttgarti catastropháig a parlamentben maradott,
magát ezáltal sok üldöztetésnek s kellemetlenségnek tevén ki. Ezen események
folytán hosszabb ideig kénytelen volt Svájczban időzni, végre Münchenbe tér
hetett vissza, s élte utolsó tizedét, kisebb utazásokkal s irodalmi munkálatokkal
tölté be. E vegyes iratok halála után három kötetben jelentek meg, szellemdús,
tanuságos, irályra s tartalomra nézve eredeti dolgozatok.' A vörös fonal, mely
azokon átszövődik, a német egység eszméje. Fallmerayer nem lép fel valami
kész organismussal vagy programmal, gyakran valódi scepticusnak mutatkozik
ezen eszme irányában is; de sok szellemmel, történelmi tudománynyal, finom
iróniával, sőt éles gúnynyal ostorozza a német nép azon tulajdonait, melyek őt
politikai súlya s jelentősége kivívásában hátráltatják. — Mint a hadfi a csata
mezőn, úgy Fallmerayer életét, irodalmi munkásságának közepette végezte be
Münchenben 1862-ben apríl 25-én.
A mennyire kegyetlennek s megközelíthetlennek s maliciosusnak látszott
a szócsatákban, — mennyire irgalmatlanul ütött ellenfele gyöngéire, — írja
biographusa s apró dolgozatainak kiadója Thomas, — annyira nyájas, megkö
zelíthető, sőt gyermekded s lágy volt a társaságban. Kárörömmel telt ellenei
nek a rosszat mindig jóval jutalmazta. Kedélye ezen hajlamában feküdt nagy
részt azon elbájoló hatás, melyet Fallmerayer a társalgásban gyakorlott, mely
által a nők kedvenczévé vált — kik az üldözött tanárt mindig tisztelték s kitün
tették; — mert nem szokásuk a nőknek társaságukat apolitialis rendszabályok
értelmében összeállítani, s jellemöket a miniszteriális légvonat szerint vál
toztatni.
De Fallmerayer nem csak nyájas, becsületes s szellemdús ember vala;
hanem ő azon kiváló természetekhez tartozott, kik életöket nagy eszméknek
2
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szentelik, s ily élet nem meddő', nem gyümölcstelen. Elérte ő még a byzantinismus megaláztatását nem csak fegyver által, hanem az occidentalis eszmék benyo
mulása által az északi sláv byzantinismus világába. Ily vigaszban nem része
sülhetett a német ügyre nézve. De nagy eszmék keresztülvitele, időt, erőt s ne
héz munkát követel; hogy pedig időnk a szabadságot viseli méhében, — arról
biztosít bennünket azon szellemi tehetség s anyagi erő gazdag tőkéje, melyet
valamennyi európai nemzetnél találunk. Azért legyen szabad Fallmerayerrel
ismételnem : mondjunk le túlzó reményekről, — de legyünk derültek s készek
a tettre.
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A KÖZÉPKORI SZOBRÁSZAT EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON.
I.
T. Akadémia, T. Gyülekezet!
Nemzeti múltunknak azon középkori nagyszerű s bámulatos építészeti
emlékeit, melyekről múlt ünnepélyünk alkalmával szólottám *), amint falaik
vésett kövekből, sudar oszlopaik faragott kőszálakból emelkedtek, már is in
kább a kőfaragó mintsem a kőmives, inkább a véső, mintsem a kalapács és va
kolókanál alkotta.
A monumentális építészettel azért mindenkor és mindenütt, de neveze
tesen a középkorban karonfogva járt már a szobrászat — melyről ma szólok.
Egyiránt követte azt a festészet, valamint a kisebb művészet, melyekről talán
jövőre lesz alkalmam szólanom.
Sőt a szobrászatot az újabb műismeret, ha nem az építészet szülöttjének,
úgy legalább testvérének tartja.
Es valóban legrégibb emlékeit a műépítészettel párosulva épen úgy ott
találjuk már domborodni Egyiptom ős sírkamrái sziklafalán, granit stelain és
pilonjain; India barlangszentélyein és topéin; Assyria nimrodi palotái alabastrom lapjain, és khorsabadi kapuzatén; a Hellen templomok metopjain s oszlo
pain, az épülettámok atlansain és kariatidjein ; valamint középkori basilikáink
és dómjaink faltéréin és portaiéin, oszlopfőin és párkányzatain.
Mi több, az egyiptomi ős domborművek csakúgy az építészeti arányok
szerint volnának tervezve, valaminthogy példáúl a középkori monumentális
építészetben a faragványok az építészet idomait, a tárnok és ívek, a fialák és
tagozások alakzatát veszik fel.
*) A középkori emlékszerű építészet Magyarországon. A m. tud. Akadémia XX. ünne
pélyes köz ülésében 1861. előadta Ipolyi Arnold. A m. tud. Akadémia Évkönyvei X. köteté
nek VIII. darabja.

1*

4

IPOLYI ARNOLD.

Legyen ez akárhogy, annyi kétségtelen, hogy a képző művészetek fej
lődésében, a szobrászat közvetlen követi az építészetet.
Ezen fejlődésnek menetével pedig, azonnal élőnkbe lép a szobrászatnak
egész története : annak genesise, elmélete s eredete, valamint korszakai s azok
nak jelentősége. Mit ha itt főpontjaiban röviden vázolok, úgy hiszem az által a
tárgynak kellő felfogására vezető útra terelek.
II.
A műtehetségnek első mozzanata: a durva anyagnak, a fának és kő
nek, az agyagnak és éreznek alakká képzésében áll.
De a művészet sajátlag ott kezdődik, midőn az ember az anyagot ma
gasabb eszményéhez képest alakítja. És pedig először talán tisztán egyszerű
mértani és mathematicai események szerint, mint az építészetben; majd innét
egy fokkal tovább emelkedve, az egyéni és cselekvő élet eszményei érzékítésével a szobrászatban. Mit ezen irányban a domborműcsoportozat s a festészet
még inkább kifejt. Ezt követnék későb a, mondanók, kevésbbé anyagi művé
szetek; a zene és a költészet.
Minden műalkotmány azért úgy tekinthető, mint a szellem győzelme az
anyagon. Mert a szellem addig küzdött az anyaggal, míg eszménye szerint ala
kította. Mennél magasabb az eszmény, mennél inkább megközelíti azt az alakítás,
és mennél inkább ellentáll ennek az anyag, melylyel megküzdeni kell : an
nál nagyob a diadal, annál tökéleteseb a művészet. S ez az eset nevezetesen a
szobrászatban.
Az ember legfőbb tehetségei egyike nyilván a műalkotás. Benne nyilat
kozik kitűnőleg az emberiségnek s a nemzeteknek magasabb életereje. Ezt kísérgeti azonban már a gyermek; űzi mesterségében is az ember; de legmaga
sabb fokra emeli a művészet. A művészetek közt pedig egy sem gyakorolja,
sem magasabb mérvben, sem hűvebben, sem tökéletesebben — a szobrászatnál.
De a magasabb, a szép, a szabad művészet tetőpontját csak ott éri el a
szobrászatban is . mint minden művészetben, midőn az élet mindennapi szüksé
gein túl a szellem eszményi magaslataira emelkedik.
így lesz a legmagasabb eszmény, a hit eszménye, &vallási érzet — a szob
rászatnak első magasabb ihlete s művészetének éltető lelke.
Nem csak az ősvilág művelt népeinél, Egyiptomban és Indiában, Hellasban és Rómában a művészet és szobrászat főtárgya az Istenség eszméje, a
mythos volt. De az újvilág keresztény népeinél is kiváló feladata Ion a hitesz
mények ábrázolása, a vallás szellemi tanainak érzékítése.
Mint az egyiptomi hierodnl mythosi alakzatainak hieroglyphjeiben vé
sővel gránitba írta vallástanait, úgy a középkori keresztény pap és szerzetes
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művész is vésője typologiai és symbolisticus alakzataiban ábrázolta a hiterkölcsi eszméket.
Innét, hogy midőn ezen kizárólag vallási dogmaticus és mysticus mű
vészet megszűnt, vele értelmének kulcsa is elenyészett. Aminthogy valóban
egyiránt némán bámulva állunk ma egy obelisk hieroglyphjei, valamint basilikáink symbolikai és úgynevezett physiologiai faragvány alakjai előtt.
Természetes máskép azon viszony, hogy valamint a művészetet a hit
eszmények ébreszték és lelkesiték, úgy viszont a művészet eszköz Ion a vallási
képletek ébresztésére.
Csak hogy ezen tekintetben már két külön, korszakias, eltérő irány tű
nik fel a szobrászat történetében. Míg ugyan is az ősvilág pogány művészeté
nek eredetileg teljes jelentékenysége s feladatasajátlag abban áll, hogy hitesz
ményeket, isteni alakokat mintegy önerejéből alkotva s érzékítve — egyike a fő
eszközöknek az isteniekrőli bármily képzeletek gerjesztésére. Addig a keresz
ténységben megfordítva, a mint a positiv tan s a kinyilatkoztatás által a hitbeli
tudatlanság és bizonytalanság megszűnt, úgy megszűnni kellett a művészet
ama teremtő irányának is és másodrendű, alárendelt eszköz lön a vallási hatá
rozott fogalmak és tények nem képzésére de másolatára, magyarázatára és
buzgalom gerjesztésre. Az ókor művészete ennélfogva, mintegy vallásbölcselmi
volt ; míg az új kor keresztény művészete mintegy históriai alapra állt. De ez
zel már a művészet jelentősége is megváltozott, a szobrászat új, szellemibb
irányt vett. Eddig szellemit testesíteni volt törekvése, most e mellett a testet is
szellemesíteni indúlt.
A szobrászat történetének láthatárán is tehát, valamint az emberiség
egész történetében, e két nagy esemény, a két nagy vüágkorszak képezi a válpontot : az ó- és az új kor, a pogány és a keresztény világ korszaka. Amazt az
alkotó, emezt inkább a másoló irány; amazt az érzékítés, emezt a szellemítés
jellemzi. Ezen két egyszerű tényre vihető vissza a szobrászatnak majd nem
egész története.
Azontúl, vagy hogy inkább ezen kiváló két irány mellett, művészete
fejlődésének még egy más mozzanata vagy csak árnyalata vehető észre.
Az idők mentében, a köznapi élet folyamán olykor rendkívüli nagy
események lépnek az ember s a népnek életébe. Felébresztve sejtelmét a jövőre
irányozzák, s elfoglalva emlékezetét, a múltra visszalejtik. A nevezetes, az em
lékezetes az eseményben annyira megragadja az ember eszméjét és érzetét,
hogy jelet keres annak megörökítésére. Ha ezen jel a köznapi élet természetes
tárgyain túl, vagy épen egész az eszményi alakítás magaslatáig emelkedik, mél
tán műemléknek, s a szobrászatban, szobrászati műemléknek nevezhető. S ez
az mit sajátlagi történeti vagy szorosabb értelemben vett monumentális szobrá
szatnak nevezünk.

6

IPOLYI ARNOLD.

S íme ezek azon tényezők, melyek a szobrászat eredetének, fejlődésének
és történetének sarkpontjait képezik. Átmehetnénk már bízvást tárgyunkra:
Magyarország középkori szobrászati emlékeinek előadására, ha nem érezném,
hogy ezen aphorismusokban a főbb pontokat kijelölve, köztök csupán mintegy
szabad kézzel vázolva körvonaloztam a szobrászat belső történetének mozzana
tait, míg külső történetével adós maradtam.
Ennek tárgyalása ugyan terjedelmes feladat volna; de itt azért rövid
lehetek, nevezetesen tárgyunk tekintetéből is ; mert csak a középkorral kell
kezdenem, ott, hol az óvilág művészete végét érte.
Ezentúl a szobrászat azon szoros viszonynál fogva, mely az építészet
hez csatolta, ezzel nem csak folytonos összeköttetésbe lép , de annak alárendel
ve. ízléseit követi s korszakai szerint módosul. Ez határozza meg a szobrászati
ízlések tartamát s külső irányát, korszakait és változatait, melyek azért szoro
san véve építészetiek. Ezen építészeti korszakokról pedig tüzetesebben szólot
tám már máskor, mit most azért röviden emlékeztetve végezhetek.
Az antik classicus pogány civilisatio hanyatlásával annak romjain kez
dődik, mintegy az új világáéra IY-dik százada óta, az új keresztény műveltség
műfejlődésével az úgynevezett 6 keresztény basilikai ízlés; még teljesen az antik
elemek nyomán ugyan, de már is egészen új világ- és hitnézlettel. Mellette
mindjárt ugyanezen elemekből fejlődik a bizanczi ízlés külön iránya. De mely
leginkább csak a keleten válik irányadóvá ; míg a nyugaton a fejlődő új népviszonyoknak a IX. század óta megszilárdulásával az úgynevezett román ízlés,
határozó félkörív idomával keletkezik ; s a XI*dik század óta folytonos fejlődé
sével a XII-dik s a következő században a csúcsív-irányba fejleszti át idomait.
Ezzel kezdődik az úgynevezett got ízlés, a csűcsív-idom új iránya, mely azontúl
a nyugaton kizárólagos uralomra lép, folyvást fentartva magát, mintegy a XVdik század végéig, midőn képzése tetőpontját elérve, hanyatlásnak indúl. Ek
kor a kor iránya az ó-classikai tanulmányok előtérbe léptével ismét az antik
classicus művészet felé fordúl vissza. De melynek nem annyira, előtte ismeret
len lényegét, mint inkább alakzatai és ékítményi külső mtíidomát és rendszerét
kezdi korcsosodott példányai szerint utánozgatni vagy csak hasznosítani. S ez
az úgynevezett renaissance vagy is állítólagos újjászületési ízlés. Ez is azonban
csakhamar korcsosodásnak indulva, váltakozó szerencsével tér vissza ismét újab
ban eredeti mintái egyszerűbb vagy hűvebb utánképzésére ; legfőbb fokán is
azonban mindig csak erősebb vagy gyengébb utánzási s hasznosítási elv által
vezérelve, ezt a képzőművészetben is eszményesítő és realisticus irányaival
mintegy képviseli. Művei azonban már sajátlag tárgyunkon kívül állanak, s
itt csak annyira jönnek tekintetbe, amennyire egyesirányban még a középkor
gyakorlatát folytatva látjuk egyes alakításai által. (Lásd az V-dik szakaszt).
Ezen műkorszakoknak hazánkra való alkalmazásában megjegyezhető
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már: hogy hazánknak római, pannoniai, valamint nemzetünk bejövetele előtti
keresztény kora, sőt még nemzetünk kereszténységének hajnala is az ó keresz
tény ízlésnek korszakába érne fel. A római és szláv kereszténységnek művei
tehát hazánkban csak az ó keresztény ízlésben keletkezhettek ; valamint még
sz. István számos első és részben fényes alkotmányai is (1. a III. szakaszt) ;
s keletkezhetnek vala ugyan az utóbbiak egyiránt a bizanczi ízlésben is ; csak
hogy ennek semmi még oly lialavány nyoma sem maradt rá n k , mely e felte
vést igazolhatná.
Az Arpádkorban, az az Árpádházi királyaink korában, háromszázadon
át azután folyvást a román ízlés, átmenete egész fejlődésével együtt uralkodik.
Míg a XIV-dik század elején a vegyes Imzakbóli királyaink korszakával lép be
a csúcsív idom, az úgynevezett gótízlés teljesen, s tart a XV-dik század végéig,
sőt azontúl is még egy ideig. A renaissance ízlés kora gyümölcsei ugyan már
/. Mátyás udvara idegen művészei által a XV-dik század közepe után kezdőd
hettek nálunk is. (Lásd az V-dik szakaszt). De meghonosulása idejét sajátlag a
mohácsi vész jelzi.
Nevezetes mindenesetre, hogy a művészeti ízléseknek változó időszakai,
a mint hozzánk érnek, úgy nálunk történetünk nagy válkorszakaival találkoz
nak. Jele kétségtelenül annak, hogy a nemzeti művészet, mint mindenütt,
úgy nálunk is lépést tart a történeti nagy eseményekkel, melyek befolyása
közt látjuk egy vagy más iránya keletkezését és felvirágzását, hanyatlását és
kimúlását. Mutatja, hogy nemzeti életünk általában nem lehetett a magasabb
műérzet és műgyakorlat híjával, ha annak változataival a művészet menetének
váltakozása is folytonos érintkezésben volt. A nagy nemzeti katastrophák, or
szágos változatok jelölik és eszközük tehát nálunk is , mint mindenütt és min
denkor— habár másutt máskor és más tényezők nyomán — az újabb művészi
irányok keletkeztét és fejlődését, mások változását és elhagyását !
Amaz általános, s eme hazai épitészeti válkorszakok közt váltakoznak
tehát hazánkban a középkori szobrászati ízlések időszakai is. Es csak azt kell
még elmondanom: miben áll és mutatkozik az ezen időszakok által jelelt kü
lönböző szobrászati irányok sajátlagi műjelleme.
Mint az ó keresztény basilikai építészeti ízlés, még azon antik elemek
ből fejlődik, melyeket czéljára alkalmasaknak találva elsajátíthat; úgy az ó
keresztény szobrászat is félénken másolgatja még egy ideig legalább sarkophagjain és emlékein az antik classicai plastikának egyes, az új keresztény
hitnézet mellett is féligmeddig használható alakjait. Majd merészen már is
egyes typusokat, mintákat alkot saját eszményei kifejezésére; de melyek a
még szinte antikizáló bizanczi művészet feszességében azonnal megmereved
nek; valaminthogy benne az ókor egész művészete megdermedt és megme
revedett.
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Az ó világ háromezredéves művészete végre azon ősnépek elenyésztével, melyek eddig viselői voltak, elaggottan hanyatlik vissza a gyermekkori
kezdetre. S ezzel kezdődik a középkori új mtífejlődés a szobrászatban. Első kép
zései az ókeresztény művészettel áthozott antik, de már is korcsosodott mtíhagyományok elemeivel s a bizanczi merev minták utánkészítésével kezdődnek.
Mindamellett ezen képzéseit is már az új életerő friss, ifjú érzete lengi át. A
IX-dik századdal a római uralom helyébe keletkező nyugati birodalom új ke
resztény társadalma erőteljes elemeket hoz magával. Amaz antik classicai mű
elemek épen úgy átmennek ezen új népek művészetébe, s azok saját műtehet
ségével s elemeivel elvegyülve újra alakulnak, mint példáúl a classicus latin
nyelvanyag átmegy az úgynevezett román népségek nyelvébe. Felveszik a korcsosuló alaki elemeket öntudatlan érzettel s tehetségök szerint alakítják át né
pies sajátságaikhoz képest új eszméik kifejezésére. Ezen viszonylást fejezi ki,
valamint a nyelvekben, úgy a művészetben is a román nyelv és a román müizlés
neve. — A kelta és gai, a germán és román, valamint később egyiránt a
szláv és magyar népségek, bármely kezdetleges műképleteikkel és sajátságaik
kal képezik ezen új tényezőket, adják az új elemet, mely a régi hagyományos
műveltséggel elvegyülve alkotja az újkor műízlését.
Hogy eközt már nemzetünket is határozottan nevezem, mindjárt itt is
kifogva mintegy részét, nem üres nemzeti hiúságból, de az európai műiroda
lom mai első tekintélye nyomán teszem *). Nekem marad bár a feladat azt,
mit amaz műtörténetében nehány emlékünk rajza után csupán véleményezhe
tett, ezen előadásom folytán kimutatnom,* a minthogy még a töredékekből is
kimutathatom.
Ily különböző elemekkel és tényezőkkel, kezdve már a korcsosodott
classicai formáktól a legbarbárabb népek kiskorú műtehetségeig és műképle
teikig, a román szobrászati ízlésnek kora kétségtelenül csak gyenge műképzés
sel kezdődhetett. Innét ezen műkornak majd durva és ügyetlen, majd merev és
dermedt, majd barbárszertí idomtalan s aránytalan, vagy csak gyermekes, áb
rándos és szörnyeteg képzései, melyeket emlékein még mai napság annyira
bámulunk. De majd ismét megragadó hatásúak eszmedús alakításai, sőt olykor
meglepő kelleműek, fesztelen és fellengző fenségűek ; melyek gyakran ott is,
hol a műkezelés durva és ügyetlen, nagy erőt, mély felfogást, magas és szép íz
lést tanúsítanak. Mindemellett azonban felötlő kitűnő jellegét azon népies sa
játság, életteljes mondanók inkább, mintsem élethű vonatkozások egész a hu
morig és komikumig, sőt olykor, ha nem az aljasig, úgy legalább az alacso*) „Auch auf slavische und magyarische Stámme werden die neuen Kunstformen übertragen
und aucíi von diesen vielleicht nicht durchaus oline Bethatigung ihrer Eigenthümlichkeit aufgenommen>u — mond Kugler a középkor műtörténetét először megalapított mütörténeti munkájában.
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nyig, valamint a gyermeteg, naiv felfogás képezik, melyek ezen ízlés műtörté
neti becsét és jelentékenységét kétségen kivül helyezik.
Ezen ellentéteknél fogva fejlődésének menete is azután sokféle, és a kü
lönböző népségek és országok, sőt tájak és helyek körülményei szerint, külön
böző korszakokban különféle. Csak az ízlés korszakának vége felé, az általáno
sabb muffcjlődéssel látunk általánosabb emelkedést is, mely már a műkellék tel
jes színvonalára lép; sőt önálló képzésekben is jelenkezik.
De ekkor a gót mtíkorszak beléptével, ezen idom szigorúi stylrendszere
véget vet a román szobrászati ízlés sajátos irányának. S ámbár a gót ízlés is a
román művészetnek alapján, mint a középkori új műfejlődés első fokán emel
kedik ; ámbár átviszi magával a román ízlés összes elemeit, eszméit, képköreit,,
ábrándos és szörnyeteg alakításait, valamint a népies humort, a gyermeteg fel
fogást: de a román művészet sajátos ktilönszerüsége ellenében már mindinkább
a műszellem és műkifejezés egyetemítésére törekszik. A román szobrászat kor
látlan és csapongó képletei, homályos és zavaros jelvies ábrái körét az új ízlés
mindinkább mérsékli és mellőzi ; határozottabb mintaképeket alkot, általáno
sabb érvényű alakzatokat képez ; a physiologiai és symbolikai képkörök he
lyett inkább a biblia s legenda határozott alakjai és eseményei ábrázolásával
foglalkozik. Ezeknek dús jelenetei értelmesebb és részletesebb kifejtésével pó
tolva azt, mit a jelvies téreni mérsékeltsége által sokoldalúságában veszt. Ön
tudatos iránya által a gyermeteg érzet is mindinkább bensőséggé, az ábrándos
fellengzővé, a rajongó extaticussá, a kedélyes humor gunyorrá és iróniává vá
lik. Mind e felett azonban főleg a szellemítés jellemzi. Alakzatai már nem csak
példaképekben állítják elő a szellemi életet s erényeket, de magában az alak
kifejezésében is törekszenek a keresztény szellem erkölcseit: a jámborságot,
alázatosságot, szerénységet sat. előtűntetni. Ezen szellemítéshez képest a test
alkatok is a román aránytalan, tömör vagy túl hosszára nyújtott képzések he
lyett arányosabban nyúlánkak és sudarak, gyöngédek és karcsúk ; valamint az
ezen szobrászi műveket feltételező gót építészet magasba törekvő irányánál s té
réinél fogva, ezek is magasba feltörekvő szellemibb alakzatot vesznek fel ; s
olykor, szerencsésebb esetben, nemes tartással, sőt magasabb kellemmel páro
sítva, a műtökély színvonalára emelkednek. Midőn ismét az előtörő renaissance
ízlés felkapása által a középkori képző művészet ezen iránya is végét éri.
Mindehhez jó lesz még kettőt megjegyezni azon szempontra nézve, mely
ből a középkori művészet ezen emlékeit tekintenünk kell :
Egy az, hogy valahányszor a középkori művészet magas tökélyéről van
szó, ez mindig inkább eszmei tökélyéről, mintsem kiviteléről értendő. Mert a
művészi eszme ihlete és nagyszerűsége mellett a kivitel az akkori technika és
műkezelés hiányai végett többnyire gyenge és gyarló.
Más a z , hogy a középkorban minden műalkotmány nem csak a művéAKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT. 13. D.
2

10

IPOLYI AKNOLD

szi ügyességnek és tehetségnek, de általában a kor és népszellemnek, mely azt
alkotta, a népéletnek s eszméinek kifejezése. Bennük azért jóval inkább mint
korunk emlékeiben nyilatkozik a nemzetek és népek nagysága vagy gyenge
sége, dicsősége vagy gyalázata.
De ezzel átmegyek már tárgyam ra, hogy elmondjam mily szobrászati
müveket alkotott nálunk a véső? és főleg csak azt, mit vagyunk képesek még
ezek közöl felmutatni.
III.

Hazai szobrászatunk műemlékei sorát is mindjárt akár az antik classicai
művészet maradványaival kezdhetnők.
Száz meg száz a száma azon faragványoknak, melyeket a római uralom
hazánkban alkotott és hátrahagyott: oltárain és emlékkövein, sarkophagjain
és sírlapjain, istenei és imperatorai szobraiban. De melyek egy részét eddig
még mindig épen csak a véletlen hányogatja fel a föld színére, mig a másik te
temes, ha nem legnagyobb rész, folyvást a föld alatt lappangva várja az ásót,
mely napfényre hozza. És mig ez rendszeres kutatásra s összeállításra, addig
amaz is még az enyészettöli megmentésre s egy jövő magyar Winkelmann is
mertető tollára vár.
Sőt ezen emlékeken már az ókeresztény művészet IV-dik századi neve
zetes nyomait is bíi’juk. Mint például épen itt is Nemzeti Múzeumunk előcsar
nokában, *) a ritka mtíbecsű szegszárdi sarkophagon, melyen a római ókeresz
tény szobrászatot mintegy első fejlődésében megleshetjük.
De ezt csak bevezetőleg figyelmeztetve érintem; mert azon dús örök
ség, melyet a római kor ezen tekintetben is ránk hagyott, nem a középkori de
az antik archaeologia köréhez tartozván, még tárgyunk határán kívül áll.
A következő hun-avar kornak, a pannoniai ősmagyar előnépségek
korszakának műemlékeiről méltán helyén volna már itt bővebben szólanom;
hahogy az adatok minden lépten cserben nem hagynának. Mert a mit például
Etele udvarának arany és ezüst eszközeiről a történet és hagyomány említ,
plastikai művészetök becsére nézve csak úgy kétségben hagy ; valamint a hun
maradékok egyik fejedelmének Mogernek (vagy is Magyarnak) ezüst és elek
tron (tehát zománczos?) bálványairól szóló idegen, bizanczi kútfők mellékes ada
tai elégtelenek arra, hogy müvészetökről magunknak tiszta fogalmat képezhes
sünk. Kétségtelen, hogy a művészet nálok is csak azon a fokon állott, mint
más, a műveltségnek velők azonos vonalán álló népeknél; nem ismerjük bár
annak még csak annyira is sem irányát sem pedig emlékeit. Minap a Túr men
*) Ezen előadás t. i. a N. Muzeum díszteremében tartatott.
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tében kiásott agyag bálványnak fejtöredéke gyűjteményemben mind az, a mi ef
féle hazánk földén tudomásomra felmerült. S vájjon ez s ama köbábok is , me
lyek a magyar népségek egykori székeiben máig előfordulnak, saját őskori
nemzeti szobrászatunk művei-e ? ki fogná az évek és népek itt és ott lefolyt ho
mályos zűrzavarában biztossággal meghatározni.
A műtörténetünkre nézve evégett itt meddő azon kérdést is: vájjon vol
tak-e és mily bálványaink ? máshol, Magyar Mythologiámban tárgyaltam ; s
az emlékek teljes hiányában most bátran abban hagyhatom. De adós őskorunk
archaeologiája még azon kérdés megfejtésével is : vájjon nem birunk-e határ
járási régi okirataink bálvány névvel jelölt határjegyeiben a kelta Menhir és
Dolmenhez, a Lech és Kromlechhez, vagy az éjszaki Rokke- és Bauta-steenehez hasonló, s ott is egykor Peulvan és Bilvannak nevezett, durva, faragat
lan kőszál emlékeket, mint kétségkívül legrégibb ősnépi barbár emlékmarad
ványokat.
Hazánknak későbbi, már közvetlen nemzetünk bejövetele előtti szlávkeresztény korából is élénken szól még ugyan a történet egyik Marahán feje
delem itteni számos és fényes egyházépítéseiről. S e közt arról is, mint hozat
nem csak mesterembereket, de művészeket is a salzburgi érsektől, nevezete
sen a szalavári sz. Márja egyház díszítésére. De mindennek sem maradt egy
árva nyoma is. Mert épen Szalavárott is már sz. Istvánnak kellett megint újból
ezen egyházak helyére másokat emelni ; s azon érdekes és számos fehér már
vány dombormű- és faragvány-töredékek, melyek ott nem oly rég véletlenül
kiásattak, még ennél is úgy látszik későbbi kornak művei.
Sajnosabb az, hogy kezdődő középkori keresztény művészetünk első
vésműveiből sem bírunk többet felmutatni egykét töredéknél. Mert nagy és
szent első királyunk István számos és részben fényes művészi egyházalkot
mányai egyike sem jutott ránk még csak romjaiban sem. Mindannyi később,
sőt a legújabban is teljesen és ismételve átalakult, vagy végleges pusztulás után
egészen újonan épült. Nehány monolit granit oszloptő ide s tova Fehérváron s
egykét antikizáló oszlopfő az esztergomi basilika romjai közt, s ilyen állítólag
Kalocsán is, utalhatna még sz. Istvánkori plastikai művészetünk ókeresztény
basilikai műízlésére. Csak az egykorú történet jeleli még a fehérvári egyház
szentélye falai s oltára csodás, rendkívüli művészettel készült — mirifico opere,
úgymond a szemtanú Hartvic — márványvéseteinek s arany táblái dombor
műveinek emlékét.
Ezen egész kornak egyetlen ép példánya volna még a pécsi székesegy
ház. Nagy fontosságát építészettörténetünkre nézve már a múlt alkalommal ki
emeltem. De ezen egyházban maradt fenn egyszersmind e korból, keresztény
ségünk első századának sőt egész középkori szobrászainknak egyik legneve
zetesebb, egyik legérdekesebb, ha bár eddig félig-meddig sem ismért emléke.
2*
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Ez Péter királyunk sírja dombormű faragványainak egész sora.
Az egyház homályos katakombájának, az altemplomnak, hol a kor szo
kása szerint rendesen csak is az egyházalapítók temetkezhettek, egyik sötét zu
gában, alig egykét négyszög ölnyi terjedelmű hajléknak falain, nagy dombor
művű kőlapok töredezett részletei állanak, kétfelől a falnak majdnem egész
hosszát és félmagasságát elfoglalva; míg a háttérben mélyebb ür, mintegy sír
helye tátong. Első tekintetre feltűnő', hogy ezen domborműlapok eredetileg nem
itt vagy csak nem így állhatták. De feltűnó'bb még azonnal rajtok a sajátságos
előállítás. Több mint harmincz alak, majdnem félemberi nagyságban, áll és mo
zog eló'ttünk.
Az egyik oldal sorának mintegy közepén fejedelem, király ül a trónon.
Megette kivont pallossal áll a kardhordó vagy a bakó és a szolgák csoportja.
Eló'tte három tekintélyes férfi áll, mintegy megérkezve s felemelt mutatóujjal
intve egymásnak. Majd tovább ugyanezen három alak útban van, tarisznyával
vállán, s megérkezve hajlong más töredékes alakzat előtt. Más felől három szakálas férfi alszik ágyban. Tovább ismét a király trónon ülve; előtte a bakók már
végzik kegyetlen munkájokat, meztelen alakokat gyilkolva; a levágott fejek
hulló félben, az áldozatok esengve a fejedelem lábainál. Azontúl három alak
ismét útnak indulva, s a középső négy lábú állaton ülve, de melynek nemét,
ló-e vagy szamár? a képtelen faragvány kétségben hagyja.
A másik oldal sorát botra támaszkodó vak férfi kezdi vezetőjével. Azu
tán egy erős férfinak alakja, a mint a fát tövestül kiszakítja. Mellette két férfi
oszlopokat halomra döntve. Legutól botra támaszkodva megy a vak vezetője;
viszi karján ura palástját s kezében úgy látszik a királyi hatalom jelvényét az
országalmát.
A mily sajátságos zavart és értelmetlennek látszik első tekintetre az
egész kép, ép oly megdöbbentő, nevezetesen a mtíértőre nézve, egész kivitele
és technikája; mert ennek párját és hasonlóját még ugyan soha sem látta, és
sem az ekkori hanyatló ókeresztény vagy bizanczi művészet, sem a kezdődő
román ízlés plastikája nehezen ismeri.
Még rémletesebbé teszi a sötét helyen az, hogy az alakok egy részének
feje le van ütve , mig másoknak csak az arcza van nagyobbára kitörve, úgy
hogy a fő alig hogy még nehány alaknál ép. Nyilván a Török, ki itt gazdálko
dott, az egyházat sokáig mint fellegvárt, a katakombát mint istállót, királyunk
sírhelyét mint széna raktárt használva, az ismeretes mozlim szokás szerint,
mint a keleten a fejetlen antik torsokon rendesen látni lehet, rombolt és dúlt
ezen alakokon is.
Lássuk azonban a dombormű képletei jelentését.
A magyar krónikák összes példányai, s ezek nyomán törvénykönyvünk
a Corpus Juris, valamint történetíróink egyiránt említik ugyan, hogy Péter ki
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rály Pécsett a székesegyházban temetkezett; melynek ha nem alapítója, ügy
bizonyára befejezője és nagy jótevője volt. De ezen emlékről egész irodalmunk
ban alig szól egykét adat. Ahány azonban szól, mind már is oda m utat, hogy
még a múlt századnak közepetáján ismeretes volt azon hagyomány, mely ezen
helyet Péter király sírjának s a dombormű-képeket Péter király viszontagsá
gos élete és története képeinek vélte.
És valóban az is az ! Csakhogy nem válóságos történeti- de példakép
ben, úgynevezett biblia-typusokban, az ó- és újszövetség képeivel, bibliai alle
góriával, hasonlattal előállítva.
Az egész egyszerűn Heródes és Sámson története volna. A trónon ülő
király bakói hátterével Heródes. Előtte a keleti bölcsek állanak, a mint rava
szdi inti őket „tudósítsák a gyermek felől/4 — „kik miután a királyt hallották
volna, elmenének.44 A mind kétfelől következő képekben ezen esemény to
vábbi fejlődését látjuk. A bölcsek tovább mennek, „és megtalálva a gyerme
ket anyjával Máriával, imádák őtet;“ mert íme erre mutatnak a szélső töredék
alakzatok és a hajlongó alakok. Majd az ágyban fekvő alakokkal jelenti a kép,
hogy a bölcsek „feleletet ve vén álmukban44 Heródes kijátszatott. S mindjárt e
jelenet után ábrázoltatik következése is : a mint Heródes királyiszékén ül s előt
te az ártatlan gyermekek öldöklése megy véghez. Míg az utolsó jelenet nyilván
az Egyiptomba való futást állítja elő.
Még vonatkozásteljesebb a második képsor. A megvakított Sámson nem
nyugszik ; vezetteti magát szolgájával, hogy Dagon templomának oszlopait
megrázza. E közben a képnek azon kétségtelenül legsajátságosabb jelenete : a
fát gyökestől kiszakító ember á ll, miáltal Sámsonnak erejét, a biblián túl me
nő, népies, mesés fanövő alakkal igyekszik a népnek népszerűn értelmessé ten
ni. Mert nincs semmi hasonló, mit az egész középkor képleteiből ehhez tartani
lehetne. Egyet ismerünk . a híres remageni portale fát tartó, félig meddig ha
sonló alakját; de az ott Adám volna, s ez ide Sámson képkörébe sehogysem
illik. — A végső jelenet, Dagon temploma oszlopainak rázása és ledőlése után,
a nép vezértől elvétetett hatalom végét jelentené, a mint szolgája palástját s az
országalmát, mint a hatalom jelvényeit tova viszi.
A képek, úgy hiszem, meglepőn találnak! A kegyetlen s álnok feje
delem élete a zsarnok Herodes kegyetlenkedései és ravaszsága jeleneteivel
volna ábrázolva. Erre vonatkoznának a többi mellékjelenetek is , mint a cselekvény fejlődésére és megértésére szükséges motivumok. Nem tudom csupán
ennek egyszerű illustratiója volna-e az Egyiptomba való futás jelenete ; vagy
hogy ez is Péter futására és száműzetésére, ha nem inkább az általa elűzött
Gizela királyné vagy a menekült Árpádházi fejedelmi ivadékok és más honfiak
esetére vonatkoznék.
Találóbb még Sámson története Péter királyra alkalmazva: mint szeme
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kiszúrva, megfosztatik fejedelemségétől. ¡S gondolnám, hogy mint Sámson
végső erejét összeszedve romba dönti Dágon házát, önmagát is alája temetve;
úgy a hatalmát gonoszúl használt fejedelem romba döntötte országa boldog
ságával saját boldogságát is. S a mint a szolga az elvesztett hatalom jelvényeit
elviszi, jelenthetné : elvétetett tőle a királyság, mint Sámsontól a vezérség.
Már csak a tárgyelőállítás ezen jellemző felfogásánál fogva is emlé
künk páratlan érdekű s majdnem egyetlen a maga nemében. Előadásom foly
tán azonnal szólnom kell majd a középkori mtíelőállítás és képkörök nevezetes
tárgyáról, az úgynevezett typologiai képkörről. Az abban á ll, hogy az ó- és új
szövetségnek bibliai történetei párhuzamban és egymásra való vonatkozá
sukban alkalmazva állíttatnak elő. .Példáúl Krisztus Adámmal és Mózessel,
Abrahámmal és Jákobbal, Melkizedekkel és Sámsonnal sat. mintegy előké
peivel s azoknak rá vonatkozó történetével ábrázolva ; vagy halála Izsák ha
lálával, áldozata Ábel és Noé áldozatával jelentve s így tovább, sokszor a leg
apróbb részletekig. De ritkább az eset, hogy a világi, történeti események a
bibliának ily népies, vallásos és politikai felfogásával párhuzamozva előfordúlnának, vagy hogy csak ritkábbak lehetnek ily középkori emlékei. Mert
emlékünk korából, figyelmes és szorgos körültekintésem mellett sem vagyok
képes még csak távolról is valami hozzá hasonlót felfedezni. Csak a későgót
ízlés korából ismeretesek még ily bibliai vonatkozásoknak a történeti esemé
nyekre alkalmazott typologiai ; mint például a svajczi wettingeni monostor
keresztfolyosója üvegfestményein: a morgarteni csata a vízözönnel, a sempachi ütközet Ezsau és Jákob találkozásával, Winkelried Arnold Esztherrel
és Hamannal, és nevezetesen a szabadlövészek gyülekezete az érkező keleti
bölcsekkel párhúzamosan előállítva.
Sajátlag azonban képünkön a typologiai párhuzam helyett csak is egy
szerű , inkább allegóriái alkalmazását látjuk a példaképnek. És valóban Pécs
nek akkori jámbor püspöke vagy káptalana, egyháza jótevőjének, az ádáz
végzetű szerencsétlen fejedelemnek sírjára aligha tervezhetett volna a kegye
letnek s egyszersmind a történelmi igazságnak — ezen bibliai szent, vallásos jele
neteknél megfelelőbb képeket. Egyébiránt a táigyat messze sem kellett ke
resni. A keleti bölcsek és Sámson történetének, ha épen nem is ezen jele
netei, közönségesebb egyházműelőállítások, melyeknek alkalmazása itt tehát
közelállott.
Tárgyánál is azonban jóval érdekesebb műtörténetünkre nézve a mű
kivitele, habár az még oly kezdetleges, barbár, durva s idomtalan volna is,
a minthogy valóban az is. Semmi iskola, semmi előkép vagy határozott minta
nyoma nem vehető rajta észre; s e tekintetben mindenesetre annyira eredeti
és páratlan idomtalanságában is és ügyetlenségében , hogy azon egyetlen
idegen műtekintély, a ki látta, erős hajlama daczára is, mindent a mit hazánk/
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ban a művészet alkotott, idegen befolyásnak s utánzásnak tulajdonítani, ezen
emlékünkre nem merte kezét rá tenni. S midőn futólag felületesen említi, mint
egy visszaborzadva tőle, felkiált : kétségtelen, úgy mond, hogy ezen faragványok a belföldi — már úgy hogy mint hazai — mügyakorlatnak sajátjai, s
mindattól, mit az egykorú vagy későbbi plastika valaha alkotott, egészen
eltérnek.
El ne ijedjünk azért sajátunkká fogadni. Mint a jó édes anya, mondják,
torz szülöttjét gyöngédebben ápolja, úgy műtörténetünk is, azt hiszem, na
gyobb figyelemmel időzhet ezen saját eredeti első mukisérleteink egyetlen
fenmaradt emlékénél, mintsem a közös korízlés és műtehetség színvonalán álló
egyéb hazai műveknél. Mert íme rajta még az ízlést idomító külső befolyás
által ki nem fejtett, de épen ezért meg sem zavart nemzeti vagy hazai képzőművészetünk eredeti elemeit megleshetjük.
Mindjárt a feladat — hogy már a művet méltassuk — nyilván decorativus kőfaragó mesterünk erejét felülhaladta. A tárgy határozott szobrászati
minta s előkép nélküli fogalmazására művészünk tehetsége gyenge volt. Min
den nyomon észreveszszük, hogy zavarban van. Majd sűrű, majd sajátságos
jelenetekkel igyekszik azért az előállítást és cselekvényt motiválni, hogy
megértesse; mi által még zavartabbá lesz. így alkalmazza példáid a keleti böl
csek álma ritka és sajátságos jelenetét; a Sámson erősségét magyarázó mondai
fanövő vonást. S a fát, mely az ily kezdődő művészetben mindig hasonlóbb
a virághoz, ismét a rajta fészkelő, róla felröpülő madarakkal értelmezi ; míg
a keleti bölcsek utazását csupán a nyakokba akasztott tarisznyával jelenti. Az
imádás s ajándék felajánlás helyett, gyermeteg felfogással : hajlongva s a Meg
váltó kezét csókra emelve áll az első alak. Különösen segít magán művészünk,
midőn azt kell a bibliai történet szerint előállítania, hogy Sámson két kezével
két oszlopot ráz egyszerre. Ennek egyszerű kivitele neki úgy látszik igen ne
héz feladatnak látszott, s azért kétszer állítja elő, kettős alakban rázva a
két oszlopot! Természethívebb azon jelenetben, a mint a vak Sámson veze
tőjébe, vállát egyik kezével tapogatva, kapaszkodik. Ezt nyilván művé
szünk is az életből leste e l, valamint valószinűleg ama kézcsókolást is a sajátlagi hódolás helyett.
Ép oly gyámoltalan máskép az elrendezésben is. A kivánt hatás esz
közlésére mtítehetsége képtelen. Az elbeszélés értelme előadásában rendesen
elvész: vagy összezavarva az egymásra halmozott csoportozatokban, vagy az
alakok száraz párhuzamos s minden szorosabb összefüggést nélkülöző egymás
utáni előállításában. Az ügyetlenség ebben feltűnő; nevezetesen majdnem
mosolyra gerjeszt a három keleti bölcs előállítása, a mint példáúl Heródes
előtt állnak, és mindjárt hátat fordítva az előbbi három alaknak, más három
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állítja elő útra indulásokat, úgy hogy a két utolsó alaknak, mely tehát ugyan
azon személy volna, lábfeje, mint a kamó, keresztben egymásba akad.
Az események máskép rendesen csak a legszükségesebb személyekkel
vannak elbeszélve, és csak egyszer, Heródes mögött látunk három alakból
álló poroszló csoportozatot, melynek talán az uralkodót, a zsarnokot kellene
kiemelni. A cselekvés drámai élénksége mindamellett sokszor meglep, mint a
gyermekek gyilkolása s általában Sámson jeleneteiben. Elhibázott azonban
mindenütt az arány s a testképzés. A meztelen gyermekek közt valóságos torzembryók fordúlnak elő. Az alakok rendesen vagy túlhosszak, vagy nehéz
kes tömörek és rövidek. Az arcznak, a hol ki nem törött, kiálló részei: az
o rr, az ajk , a szemöld csak kevéssé szöknek elő. A ruházaton a redőképzés
rendesen hiányos. Legügyetlenebb, mint mindig az ily kezdetleges mtíveknél,
az állat- és faképzés. Az előbbi már épen minden bírálaton alul áll • az utóbbi,
mint általában a kezdődő román ízlésben, stylizált s idomított, inkább a virág
hoz , itt nevezetesen valami hagymavirághoz hasonlóbb, mintsem fához.
S így folytathatnák még tovább rendre emlékünk kifogyhatatlan saját
ságai és gyöngéi elemzését. Már csak a viselet is , az öltözék, mily sajátságos !
Egészen eltérő azon kor szobrászi müvei stylizált conventionalis öltönyétől,
így az egyes alakzatokon észrevehető a szűk nadrág és rövid bakancs, hasonló
szűk övezett és szegélyes köntössel és e felett rövid köpönynyel, mint azt a
keleti bölcseken látjuk. S a mint nyakukban a tarisznyával, utazva előállítvák,
emlékeztethetnek talán Pécs vidéke régi szláv lakói hasonló viseletére. Míg
ellenben más alakok azon kor előkelői ruházatát, vagy általában a stylizált
öltönyt viselik ; mely utóbbit a művésznek Pécs számos római faragványain
elég alkalma lehetett tanulmányozni. Nem tudom helyesen vélekedem-e, de
nekem úgy látszik, mintha ezen tanulmány a főre is kiterjedett volna, legalább
azon egykét alak után ítélve,, melyen ez épen maradt. Természetesen ez csak
azon mértékben történhetett, a mennyire ezt egy ügyes kőfaragó iskolázatlanúl teheté; kinek kézmunkája az erőteljes kidomborodás mellett máskép is
nem mindent csínt, ügyességet és simaságot nélkülöz.
Emlékünk legbecsesebb sajátságát már fenebb kiemeltem : mikép nyi
latkozik benne a népmondának fanövői alakzatával a népies felfogás s hazai
művészetünk nemzeti sajátságának kétségtelen nyoma. Egyik legjellemzőbb
vonása ez, melyben fényes példáját és tanúságát látjuk annak, hogy a románízlésű művészet valamint m ásutt, úgy nálunk sem maradt ment saját nemzeti
népies elemeink befolyásától. Épen így találjuk még a franczia és germán hős
rege egyes alakjait, példáúl a berni Detre történetét, s olykor a népmonda
vonásait is ama népek ezenkori egyházi műképletein.
Nemzeti plastikai művészetünk is tehát habár csak naturalistái saját
gyakorlattal bírt volna is, tudta és megszokta volt már ekkor népregei és bizo
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nyára hősmondai sa át alakzatait képezni. S épen ebben áll emlékünk nagy
fontossága. Mert még a keresztény kornak első hajnalán alkotva, naturalistái
gyakorlatával, új keresztény felfogásával és régi népies sajátságaival jelzi a két
nagy válkort, melynek határán áll.
Kell-e még ezután mondanom azt is , hogy ezen talán egyetlen tisztán
nemzetinek nevezhető szobrászati emlékünk is a nemzetre nézve ismeretlenül,
a művizsgálóra nézve majdnem hozzáférhetlenűl áll; hogy eddig még csak meg
felelő kiadását sem bírjuk; valamint azon legérdekesebb basilikánkoak, mely
ben rejtezik, még szinte nem ; máig sem, miután már minden kornak ízlése és
vihara, s a mainak ízléstelensége és gondatlansága kénye-kedve szerint pusz
tított és pusztít rajta és emlékein.
Pedig itt találjuk mindjárt korra és tárgyra nézve az előbbi után talán
közvetlen következő másik érdekes emlékünket is. Csakhogy mig amaz Árpád
kor! nemzeti szobrászatunk kezdetleges álláspontjára, emez az ezen kori hazai
románízlésű képző művészetünknek már színvonalára helyez. Ezen, most egy
lomtárban lappangó, közel négy láb magas fehér márványvéset, arczúl néző ala
kot állít elő, felemelt s mintegy áldásra kiterjesztett kézzel és modoros, stylizált hosszú alsó öltönynyel és palásttal. A mű közönséges, conventionalis, s
meglehetősen durva román alakításra mutat. Teljes jelentését s érdekét azon
ban a felírat adja meg. Szélén fent Ezsau, lent Jákob neve áll bevésve; körületén pedig ezen latin leoninusok :
Nullus miretur, ut huic cur benedictio detur. Nyilván Izsáknak Ezsau he
lyett Jákobra adott atyai áldására vonatkozik. A kép és mondat egyiránt, mint
ilyen ismeretes a középkori úgynevezett typologiai képkörből. Ez gyaníttatja,
hogy eredetileg nem így egyedül állott vonatkozás nélkül, hanem valószínű
leg, mint rendesen, ilyen képkör egész sorával összefüggésben volt. Ha a felőle
felmerült azon véleménynek helyt lehetne adni, amint kétlem, hogy eredetileg
sírkő volt; úgy ismét csak Péter király sírja egy másik részletének maradvá
nyaid illenék, már csak az előbb látott typologiai képsoránál fogva is , ámbár
mtítechnikája amazétól egészen eltér. Jelentésével azonban az előbbiek értelmé
hez csatlakoznék, a mennyire Jákob és Ezsau ellentétes párhuzama az írás sze
rint is (Pál Rom. IX. 13.) a választottakat s a mellőzötteket jelképzi. Máskép e
typusban Jákob sajátlag a Megváltót jelenti, mint a kiben a nemzetségek
megáldattak.
Ugyancsak a pécsi egyház egyes oszlopfőinek dombormű maradványain
találjuk szinte még a középkori művészet egyéb nagy képkörei más alakzatait,
— a mennyire ezek a mészkéreg alól kivehetők,— jelvies emberi és állati, úgy
nevezett physiologiai és symbolikai ábrákban.
Jellemzem itt mindjárt röviden ezen jelvies képkörök nemeit, melyek
kel a középkori román szobrászat majdnem kizárólag foglalkozott. E nélkül
AKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT. 13. D.
3
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előállításait nem érthetjük. Bennük találjuk saját szobrászati ábráinknak is
rendre megfejtését; s az együttes tárgyalás által megkímélhetem az előadás
nak, máskép minden nyomon szükséges magyarázatokkali megszakítását.
A bibliai typologiák mellett, melyeknek közértelmű tárgyát és jelenté
sét már jellemeztem, a legelterjedettebbek az úgynevezett pliysiologiai és bestiariusi ábrák. Altalok az állatok sőt egyéb természeti tárgyak alakjai is , részint
valóságos physikai tulajdonságaik, részint régi hitnézetekben és ős népmesék
ben költött tehetségeik végett hiterkölcsi tanok és eszmék ábrázolására mint
egy példaképül használtatnak. Íg y , hogy csak egykét legismeretesebb példát
említsek, melynek tárgya középkori művészeti emlékeinken is gyakran előjön :
a kisdedeit vérével tápláló pelikán madár Krisztust jelzi, a ki minket vérével
táplál. A kölykeit élettelenül szülő oroszlán, mint az állatmese véli, három na
pig lehelletével melegítve ébreszti őket életre, mint Krisztus harmadnap halot
taiból feltámadott stb. Mind a két említettem kép így látható nálunk is például
a pozsonyi dóm kapuzatának XIV-dik századi nagyszerű domborművén alkal
mazva. Ezen körhöz tartoznak némileg még a népies állatmese ábrái is ; például a
rókáróli mesék vonásai sat. s alakja, így van alkalmazva nálunk is a boldogfai régi
egyházon sat. Következnek a szorosabb értelemben vett symbolikcá alakzatok ; a
biblia s nevezetesen az Apokalypsis egyes képei és jelenetei, mint a bárány
jelvies értelemmel sat. Sőt antik mythosi képletek is, a keresztény nézet szelle
mében, mint jelvies ellenséges elvek, erkölcsi ellentétes küzdelembe helyezve
a kereszténységgel, mely felettek győzedelmeskedik. Például csábító syrenek,
erőszakos centaurok, titánok, mint nálunk a jáki és gyulafehérvári basilikán s
a pőstényi egyházon. Olykor, ritkábban, még a sibyllák is, músák sat. a vallás
ellenében a világi bölcsesség ürességét s hiúságát jelképezve. Értelmesebbek
már ránk nézve a tisztán bibliai vagy legendái képek, s a középkorban ritka
egyszerű allegóriái alakzatok ; melyekről miután maiglan a műképzés tárgyai,
nincs mit magyarázólag mondanom. De nem ritkák a történeti alakok és ese
mények , valamint az úgynevezett utilitárius tárgyak ábrázolásai is, mint
példáúl naptári égköri jelek, a zodiacus, állatkör; nálunk ismét példáúl a bártfai városházon, a rudnóbányai egyház kapuzatán, a gidófalvi templom ajtaja
felett egyes maradványai. Ezen sok oldalú, gyakran rejtett s mély vonatkozá
sokban tévedőző képleteknek meghatározott schemáit bírjuk az úgynevezett
pliysiologusok és bestiariusok középkori kézirataiban ; a typologiák sorát több
nyire a „Biblia pauperum“ czímtí képes codexekben.
íme a kulcs, melylyel középkori képzőművészetünk rejtélyes értelme
nyílik. E kulcs birtokában a leghomályosabb alakzatok magyarázatához is bát
ran hozzáfoghatunk.
S mindezen képkörök mindegyikéből bír még képzőművészetünk is
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kevés de becses maradványaiban legalább egy-egy példát, mintegy mutatvá
nyul vagy csak hírmondóul.
Gazdagon bírta mindjárt, úgylátszik mindezen képletek szobor és dom
bormű alakjait a XII-dik században Jób érsek által nagy művészettel és fény
nyel újon épült esztergomi basilika ; hol a typologiai szobroknak s állati alak
zatoknak egész sorával találkozunk.
Már a bemenetnél külön felírat: Animalia figyelmeztetett jelentőségük
re. De a mi ezen állatképleti alkotványaiból fenmaradt, tudomásomra mintegy
négy-öt oszlopfon látható madár és négylábú állatok, bikák, gyíkok, kosok
sat. nagyrészt stylizált alakjai, nyilván már az állatjelvies, és sajátlagi physiologiai képletek körén kivűl állanának. Mert jól megjegyzendő ám, hogy nem
minden ily állati alakzatban kereshető mindjárt egyszersmind jelvies tartalom,
physiologiai értelem. A legtöbb később csupán mint ékítm ény, mint decorativus részlet volt alkalmazva.
Gyakran az ily ábrándos, sokfejtí s egytestű vagy soktesttí s egyfejű
sat. állatalakzati mustrázatokkal átszőtt keleti díszszőnyegeknek — melyekkel
a basilikák faltéréi borítva voltak — csodás állat- és virágképletei vitetnek át
a falterek, az oszlopfők stb. dombormű faragványaiba. Ez az eset nálunk példáúl Bényben, s ilyenek nagyobbára az esztergomi oszlopfő faragványok. Kö
zűlök alig hogy egy vagy más ereszkedik mélyebb jelentésbe ; míg a többin
sajátságos igyekezetei látunk bizonyos ékítményformák kifejtésére. így példáúl
a jóniai oszlopfő sajátos voluteit, tekercseit az esztergomi oszlopfőkön, különö
sen kos és bival vagy bölény szarvak képezik, a mint ezen állatok testökkel
úgy vannak az oszlop négy oldalán elhelyezve, hogy fejők és tekerődző szar
vaik épen a szögleten találkoznak, s az által meglepő kecses voluteket képez
nek. Hasonló motívumul szolgálnak a felettök tekerődző gyíkok ábrái ; vala
mint más oszlopfőkön ismét a madáralakzatok, ugyanott ugyanezt ábrázolják,
a mint a madarak teste az oszlopfősz ögre van alkalmazva s kétfelől félkörben
kiterjesztett szárny ok megint némileg a jóniai tekercsekhez hasonló alakzatot
képez. Ezen alakzatokhoz nem sok hasonló volna az ábránd és formadús egy
korú román művészet képleteiből is hozzá fogható. így találom ugyan, de sok
kal meddőbb modorban a francziaországi valéri Notre-Dame és vezelay egyhá
zak máskép jóval dúsabb oszlopfőin, a mindenesetre sokkal közelebb álló te
kercses csigakagylók alakját kifaragva; de ez sem az inventio sem az alakzat
élénkségére nézve nem mérkőzhetik amazzal. A madáralakzat ellenben sokkal
hasonlóbb már példáúl a dalmatiai parenzoi-oltár oszlopain.
Esztergomi szobrászunk e tekintetben nem közönséges decorativus
ügyesség mellett, kitűnő képzőtehetségre s öntudatosabb, magasabb irány ki
fejtésére mutat. Mindezen alakzatokon azonban meglátszik még ugyan az ere
deti állatjelvies alap.de már is átmenetben látjuk azt az üres ékítményformákba.
3*
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Többet tudunk még- ezen egyház nagyszerű kapuzata dús farag ványai
ról és szoborsoráról. Már a sajátságos régi narthexszerű téresebb előcsarnok,
mely a portale előtt állott, alkalmas tág tért nyújtott ily szobrászati dúsabb
alakítás kifejtésére. A mennyire a töredékek összeállításából kivehetjük, tizen
két oszlop emelte a kapucsarnok íveit, melyek között a szobrok elhelyezve vol
tak. A két szélső hatalmasabb oszlop, az úgynevezett Jachim és Boz, fekvő
oroszlányokon nyúgodott, mint többnyire ily nagyobbszerű alakításoknál, s
mindazt hazánk egyéb román basilikáin is, például a jákin találjuk. Azonphysiologai állatjelvies képzetnél fogva, hogy az oroszlán nyitott szemmel alszik,
ez az egyház éber őreit jelenté ; de a hatalom jelét is itt, hol a középkorban a
törvények és rendeletek a főegyházak kapucsarnokaiban hirdetettek, ítéletek
tartattak, mint az okiratok „inter leones “ kifejezése szól. Más oszlopok óriások,
gigansok görnyedt vállaira ereszkedtek, jelentve az egyház győzelmét a po
gány világon, melyet hatalma viselésére kényszerít. Beljebb tizenkét szobor
állott : a próféták, ősatyák, apostolok és evangélisták szobrai. Az előbbiek
nél a messianusi jövendölések igéi kőbe vésve voltak, míg az utóbbiak mellett
már a megváltás megtörténtére vonatkozó mondatok állottak. Tovább bent
négy angyal szobra emelkedett, mintegy az Úrnak győzelmi kaput tárva a bémenetre, mint az írás föléjök vésve szólott : Attolite portas principes — — ve
nit rex gloriae ! Más szentek szobrai ismét a felíratok szerint egyszersmind a
hívek beléptére vonatkoztak, a sz. szöveg feliratos intelmeivel. Egyik felirata:
Porta patet vitae , sponsus vocat introite, talán a tíz okos és dőre szűz képére
vonatkozott, aminthogy szobraik rendesen a basilikák kapuzatában állottak.
Érdekesebbek még a kapu feletti ívtér történeti képeinek vésetei. Kö
zepén Isten anyja, ölében a Megváltóval trónolt, míg egyfelől sz. István, másfe
lől sz. Adalbert, amaz királyi, ez püspöki díszben állott ; a király megett an
gyal kardot, a püspök megett füstölőt tartott. Lejebb Jób érsek mint ezen esz
tergomi egyház újonépítője térdelő helyzetben, mellette a jelvies sz. állatok s
az esztergomi basilika képe. Másfelől III. Béla király, megette az esztergomi vár,
előtte a szerencse kereke két angyal által forgatva. Egy más kapuzat ívteré
nek véseteit állítja elő még egy töredék, közepén a Megváltó vagy egy fejede- ‘
lem trónon ülő alakjával, s két felől álló más két alakkal. Mindezen vésetek
több színű márvány kirakattal voltak díszesítve. Ebben, mint látjuk, tehát már
Árpádkori románízlésű szobrászatunk monumentális jelleme és emelkedettsége
mellett pazar fényt is fejt ki. Jele, hogy már a XII-dik század végén (1188—
1198. közt. midőn ezen művek készültek), szobrászatunk teljes kifejlődése fo
kán állott.
Más emlékeink, mint az ezen század elején és részben még talán a
múlt XI-dik század végén Álmos fejedelem áltál alapított dömösi monostor dom
bormű-maradványainak , durvább de erőteljes faragványai, még a régibb
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jelvies állatalakzatokra nézve hűvebbek; ámbár ezekben is már ékítményszerű
idomítás vehető észre. Mintegy vadászati jelenetek töredékei: kantározott mén
rugtat előre, nyakába kapaszkodó alakkal, előtte idomtalan szörny medvealakzatok ügetve és játszva, tovább sebesen futó nyűi; nyulakat ragadozó
madarak. Zavart ábrándos előállítás, ügyetlen munka ; de helyes természetér
zék és stylizáló, idomító tehetség félreismerhetlen jellemével.
Ezen töredezett darabok megzavart értelmét s megszakított összefüg
gését felderítheti mindjárt a bényi XIII-dik századi monostori egyház dombormüveinek hasonló tárgya. Rajta a középkori egyházak egyik legkedveltebb
előállítását, jelvies vadászati jelenetek világos képét látjuk. A vadász, ívre
feszítve nyilát, előtérben áll ; megette a hajtó bottal, pórázon vezeti vadász
ebét ; míg a vadász lova félre rugtat. Elül medve ágaskodik, a távolban sza
ladó szarvas és nyúl látszik, köztök vadkan csörtet elő ; felülről a nap, emberi
arczczal képezve tekint le. Jelentése, a más hasonló jelvies domborműképek s
egykorú magyarázataik nyomán világos. A vadászat a vétkek üldözését, a vad
állatok a vétkeket példázzák. A szapora nyúl volna példáid itt a bujaság; a vad
kan agyarával és sörtéjével, a mérséktelen gazdagság vágya és a fösvénység
szennyessége ; a szarvas ágasbogas szarvai jelentenék a kevélységnek, a gőgnek
szarvát, s a földi bölcsességgel, mint szarvakkal való védelmet; a medve a
röstség s általában a gonosznak képe volna.
A ‘dombormű előadása, valamint technikája meglehetősen ügyetlen.
A lóra csak szerszáma , a szarvasra csak szarva, a nyúlra füle ismertet. Leg
jobb még a medve alakja, rajta nem csak az állatfajra azonnal rá lehet ismerni,
hanem állásában is természethtíség mutatkozik. A testarányok az állatokon
egyiránt, valamint az embereken egészen elhibázottak. A fej, mint rendesen,
túlságos n ag y , s míg a test arczczal a néző felé, en face, van fordítva, addig a
láb, épen úgy mint az egyiptomi és minden kezdődő szobrászat reliefjein, élben,
profilban félre áll.
De érdekesen észlelhető ezen emlékünkön is , mint a pécsin, a nemzeti
és népies jellem és sajátság befolyása román szobrászatunkra. A két férfi saját
ságos öltönye, nevezetesen, az akkori XIII-dik századi népviseletet ábrázolhatja.
Hoszszas, tág, durva zeke, felálló gallérral^ minő maiglan népünk úgyneve
zett szűrkankója. A hosszú lábbeli hasonló a szűr csizmához vagy nemez bo
toshoz. A bozontos haj rövid és kerekre van nyírva ; a barkó és az állszakál
hiányzik, magyarosan csupán a bajsz jön elő. A magyar néposztály tehát már
a XIII-dik században is borotválkozott, valaminthogy e szokás már általában
divott azon korban. A műfelfogás ezen népies sajátságai eléggé jellemzik, hogy
e faragványok valószínűleg közönségesebb magyar szobrász munkái. Majdnem
egészen hasonló vadászati jeleneteket találunk a németlovagok brassói egyhá
zán is Erdélyben. (L. IV. szakasz.)
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Más emberi s állati alakok, melyekkel itt találkozunk, szinte még egy
két oszlopfőn jönnek elő. Egyiken kacsaorrú madarak sora látható, a mint az
alattok levő növényleveleket csipkedik. Hasonló alakzatok láthatók már az
esztergomi basilika egyik oszlopfején is ; nyilván még inkább jelvies mint csu
pán ékítményi modorban. A kapucsarnok oszlopzatán az antik antians- vagy
kariatidhez — nem lehet t. i. meghatározni nő-e vagy férfi — hasonló alak , de
az antik motívtől eltérőleg nem fejével, vállával, de karjával támasztja a ka
puzat fekirányos zárkövét. Egy más oszlopfőn ismét emberfő látszik.
Nyomai ezen korábbi jelvies állatképleti szobrászi előállításoknak mu
tatkoznak még a vértes-sz -kereszti apátság oszlopai és párkányzatái romtöre
dékein : különféle torzalakzatok, sárkányszörnyek. Hasonlón a felsö-örsi pré
postsági egyházon, hol a portálé párkányzatán lépdelő oroszlánokat és ma
dáralakokat látunk. Alattok a kapuív terén ismét nagyobbszerű dombormű áll :
püspöksüveges alak egy kezével áldva, másikban a főpásztori botot tartva,
két felől két angyal könyvvel. Ugyancsak a régi veszprémi egyház romjaiból
is fenmaradt még nehány ily állatszörnynek domborművé, s ívzárkövén az
istenbáránya-féle alak, a bizanczi művészetnek némi gyönge nyomával a ke
resztnek alakításában. A szalavári apátság romjai közt csak minap kiásva ke
rült elő nehány állatalakzat mellett, egy lovas alak töredezett reliefje, vala
mint több még bővebb vizsgálatra váró fehér márvány szobor és dombormű.
Nevezetes hogy ezek is , mint az esztergomi faragványok, számos bevésett
feliratokkal vannak jelölve.
Magasabb és nagyobbszerű művészet bővebb maradványait bírjuk még
a gyulafehérvári XII-dik századi román basilikán is/ Apsisai, oltárhajlékai
külső falán szőlőlevél füzérekkel köritett párkányzata közepét állatalakzatok
szakítják meg. Ismét lovak, az oszlopfők felett pegasusféle szárnyas lovak is,
sárkányok, majmok s egyéb állati szörnyek és torzalakok egymással erős
küzdelemben előállítva. Felebb tánczoló majmok, valamint sphynxek, orosz
lánok , centaurok egymásközt harczoló alakjai. Mind oly jelenetek és képletek,
melyek a kereszténységnek a pogányság és gonoszság elleni küzdelme jelvies
előállításának képköréhez tartoznak. Bent ellenben nagyobbszerű domborművek az apostolok fejedelmeit, Erzsébet látogatását, két relief a szentélyben sz.
Mihályt a sárkánynyal küzdve, és Raphaelt a halat leszúrva mutatják. De e
közt is egybefont lábakkal ülő szakálos torzalakok, sphynxek, oroszlánok
képei fordulnak elő. A portale tympanonján ellenben Krisztus trónol áldva s
könyvvel kezében, két felől tanítványai, fen a sugalló sz. Lélek. Az-oszlop
főkön ismét virágfűzérek, szép rózsa- és tölgylevelek mellett, a székesfehérvári
egyes oszlopfőkön is előforduló azon, hosszú nyakoknál fogva egymásba fo
nódó madarak láthatók, melyek a franczia monumentális archaeologiát anynyira foglalkoztatják , vájjon csupán ornamentalis jelleműek-e vagy egyszer
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smind jelvies értelműek is ? De mire nézve valószínűleg egy helyütt ez, más
helyütt amaz az eset, a különböző alkalmazás szerint, mitől az értelmezésben
legtöbb függ.
A gyulafehérvári egyház mindezen szobrászati műmaradványai azon
ban már is a XII-dik és részben a XIII-dik század román képzőművészete
színvonalán állanak, valaminthogy az egyház is már kifejlődött román építé
szeti mű ; s ennélfogva túlsúlyban találjuk rajta a decorativus irányt is.
De még a kifejlődöttebb emlékek i s , közbe folyvást jelvies állatképle
teket is alkalmaznak, mint példáúl a nagybányai román portale romján, igen
csinos és dús lombékítmény mellett madáralakzatot találunk, melynek fény
körös feje mutatja, hogy symbolikus jelentéssel van még alkalmazva, ha csak
nem a János evangélistát jelző sas volna, mire itteni más szárnyas angyali
alakok is mutatni látszanak.
Többi románkori emlékeinken azonban már az ornamentalis irány
mindinkább kizárólag uralkodni kezd,* és terjeszkedésével a jelvies ábrákat tel
jesen, majd az állatalakzatokat is egészen kiszorítja. De amaz előbbi jelvies, s
emez utóbbi ornamentalis átmeneti korszaknak, a XII-dik század végén vagy
a XIII-dik elején, mintegy határán áll még híres jaki basilikánk, nagyszerű
szobrászi műveivel. Ezen, nem csak építészeti de épen kiválólag szobrászmű
tekintetben is világraszóló és műtörténeti fontosságra jutott páratlan reme
künkben valóban, mintegy híres műíró mondja, a végzet Magyarországnak
egyik drága műgyöngyét tartotta fen. — Rajta a szobrok és domborművek
pazar bősége vetekedik azok kitűnő művészetével. A conceptio, az elrendezés
itt egyiránt nagyszerű és ízletes ; valamint a kivitel meglepő. Mesterében mind
ez nem csak a magas tehetségű s ügyes művészre, de a finom ízlés embe
rére is mutat.
Mindjárt a nagyszerű homlokzaton meglep a diadalívszerű portale tizen
két oszlopra állított kapucsarnokával, s a felette álló 12 nagyszerű szoborral.
A szélső oszlopok ismét, mint az esztergomi híres porta speciosán, büszkén előre
lépdelő oroszlánokon nyugosznak. Nem csak fejezetök, de az oszloptövek is a
legválasztékosabb mintázat faragványaival vannak belepve. Fent az ívterén
domborműben az Atyaisten trónol, fönsége fénykörének mandorlájában két an
gyal által emelve.
E felett emelkedik a homlokzat, fokozatosan növekvő, áttört, oszlopos
arkadjaiban a tizenkét apostol majdnem életnagyságú szobrával s közepén a
legfelsőbb árkádban a Megváltó alakjával. Meglepő nagyszerű alakítás, mely
nek csak gyenge utánzását látjuk a zágrábi dómnak fenmaradt régi román
részletén.
Ezen homlokzatot két felől közbe fogó magas tornyok alján folytatva
látjuk a szobrászi műveket, fülkékbe alkalmazott állatalakzatok faragványai-
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val. Közűlök azonban csak valami szárnyas állat vagy sárkány felett lépdelő orosz
lán méltóságos alakja vehető ki. Nyilván a Juda nemzetségbeli oroszlánt — Leo
ex tribu Juda — a Megváltót jelenti, mint a pokolbeli sárkányt tiporja. Ezt jelképzi egy másik fülkében az oroszlánon nyargaló alak. Sámson alakja, a mint az
oroszlánt szájánál fogva szétrepeszti. A Megváltónak győzelme a pokol felett, me
lyet a középkorban gyakran a sárkánynak s az oroszlánnak mindent elnyelő
félelmes torka ábrázol. Másfelől letörött fejű nő gyermekkel ; lehet hogy sz.
Anna alakja. Mit még néhány oroszlán torso követ;egyik úgy látszik itt ismét
az ordító oroszlánként körüljáró ördögöt jelenti, ki a híveket a templomba belé
péstől visszatartóztatja, és nyilván a többi is jelvies vonatkozással áll, de mit itt
egyenkint taglalnom hosszas volna.
Másfelől a szentély külső falát is tizenkét árkádban áttörve s a szobrok
hosszú sorával díszítve találjuk. Köztök egy lebilincselt alak, lábai közt tekét
tartva; a középkori szobrászatnak ugyan egyik ismeretesebb de rejtélyes ér
telmű alakja. Mellette egy fejedelmi alak, liliomos jogarral trónon ülve, mely
nek kartámjait állatfők képezik. A többi töredékből még ennyit sem lehet ki
venni. Mondják, hogy itt is, mint másutt, a hitben megliidegült nemzedék
feledve atyái szent művészetét, valamint ezen középkori nagyszerű egyházal
kotmányokat idővel régi pogány templomok maradványainak vélte tudatlan
ságában; úgy ezen szobrokat is balgatagúi pogány bálványok és hamis iste
nek képeinek tartván, fejőket letitögetve, nyakát szegte legmagasztosabb nem
zeti műemlékeinknek. Igen, hamis istenek voltak ugyan köztök, de csak úgy,
mint az imperatorok triumphusában a győztes szekerét követő ország vesztett
fejedelmek, mint rabok lebilincselve. így állottak itt is ezen lelánczolt alakok.
Ez jelentésök. így állnak a szentély ablakfelein is ismét torzalakok, szörnyek,
majmok, kutyák, lábok alatt más torzalakokat lenyűgözve tartva; majd mint
hű őrei a szentélynek, a bemenettől, a betekintéstől visszatartva a keresztény
ség ellenséges hatalmait; majd magok is azt képezve, hogy mint tisztátalan
lények kivannak zárva a szentélyből, azon középkori, nevezetesen az apokalypsisből vett nézet és mondat értelmében: Foris canes et venifici et impudici
-------et idolis servientes (22. 15.). Künn az ebek, a kuruzslók, tisztátalanok,
s a bálványzók !
Töredezett, értelmetlenebb torsók már a többi szobrok, mindenfelé az
egyház faltéréin és párkányzatain elszórva. Csak egy alakzat tűnik még ki a
többi közül teljes épségében: nemes arczéllel, koszorús fővel, hosszú szakállal,
bőredős öltönyben, kezeivel a derekáról felcsavarodó kígyókat nyakon ragad
va. Kétségtelenül a legszebb s legmesteribb alak, de nem csak egyházunk
szobormüvei közt, hanem általában egyike a legszebb alakzatoknak — mond
elragadtatással egy külföldi műíró — mit valaha a román ízlés alkotott. Vájjon
azt azonban egyszerű sárkányölő képletnek, vagy mint én vélem az abraxas
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köveken előjövő félkígyót Titan alaknak kell-e tartanunk, azt most abban
hagyhatom; mert ez nem odavetett véleményt, de tüzetes vizsgálatot igényel.
Az oszlopfőkön ismét lépdelő négylábú állatokat, csavarodó kígyókat,
kiterjesztett szárnyú madarakat találunk ; és bennök sajátságosán megint ha
sonlón ama esztergomiakhoz, a jóniai oszlopfő tekercseit utánozva látjuk. Eb
ben nyilván, mint annyi más feltűnő hasonlatban, hazai szobrászművészetünk
iskolájának közös vonása mutatkozik. Ily vonások épen a nemzeti műirányok
jellemző sajátságai. Bírnék csak teljesen középkori szobrászatunk műveit, s ne
kellene menetét egyes töredékek megszakodozott soián vizsgálnunk, romok
és töredékekből összeállítanunk, mintegy csak reconstruálnunk: mily biztos
sággal , mily összefüggésben mutathatnók ki sajátságait s irányát. Míg most a
közbenső tagok egész sorának híjával a vizsgálat mindezt inkább csak sejtet
heti mintsem előadhatja.
De itt is ezen jáki oszlopfőkön a décoraiivus kezelés már félreismerhetlen; mely emlékünkön máskép is annyira áradozik, hogy még félkörívű
párkányzata egyes részletein is minden vállkő egy-egy emberfőt mutat.
Hasonlón az egyház mellett álló keresztelő- vagy halotti kápolnán is,
jóval durvább műkezelés mellett, az ívtérnek Istenbárányát mutató dombor
művét már stylizált sárkány- és virágfűzér köríti.
Hogy ily pazar szobrászati művészet mellett, mely a lombozat és egyéb
decorativus faragványokon kivül, csak ember- s állatalakzati faragványai szá
mával is a százat könnyen megközelíthető, a művek becse is különböző lehet,
az magától értetődik. Nagyon megismerszik rajtok a mester és segédei külön
keze. A tervezetnek nagyszerűsége és ízletessége olykor a gyenge kivitelben
vész el. Míg egyes alakzatokon a formaszépség s a műkezelés majdnem semmi
kívánni valót sem hagy fen , addig másokon meglátszik a román korszaki ren
des gyarlóság. így a Megváltó s Apostolok nagy szoborsorán is ; melyek ugyan
részben már nem egy helyütt újításokat és átalakításokat értek. De a hol ere
detiek is. az arcz kifejezés nélküli, az arányok rövidek és tömörek, a fej a
többi testhez úgy viszonyúk mint 1: 6.
Mind a mellett, hogy itt is másutt is, egyben és másban kifogás tehető,
mégis csak ily mű is kevés lesz található, — hogy ne is saját, talán részrehajló,
de az előbb idéztem műíró szavaival éljek — mely oly kitűnő ízléssel, ily
technikai ügyességet párosítna. A tervezetben ú g y , mint a kivitelben minden
a nagy művészre s ügyes mesterre mutat. Fájdalom nem csak nevét, de még
műve határozott keltét is megtagadta tőlünk a sors, midőn nagy művét ritka
kedvezéssel műtörténetünknek megtartotta. Mert azon egykét kőfaragó-műjel
itt ott a kőlapokon, a kétesnél is gyöngébb adat arra, hogy tájékozza egykor
e remeknek jövő magyar műíróját. Mert mondanom is felesleges, hogy erre
még ezen legnagyobb nemzeti emlékünknek is várni kell, — azután is, hogy
AKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT. 1 3 . D.
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már a külföldi műirodalom többszörösen s fényes kiadásokban is kénye kedve
szerint kibányászta.
íme ilyet s ennyit alkotott Árpádkorszaki román ízlésünk hazai műszobrászata csak ez egy emlékünkön is. De végre is , mint minden tökély és mű
vészet a földön virágzása culminatióját és netovábbját eléri, úgy elérte a jelvies műszobrászat is hasonló pazar alkotmányaival mino nálunk Ják volt,
mintegy belefáradva ezen képzésekbe.
Következik a reactio, a visszahatás. A basilikák külső és belsű faltéréi
már is ezen faragványi tultömöttségben kezdtek szenvedni. De ezen keresett
jelvies, majd ábrándos emberi s állati, torz- és szörny-alakzatok egymásra hal
mozása is már egész a visszásig és fonákságig elburjánozott. A decorativus
alakítás ezen zavart még inkább nevelte. A képletek ez által mindinkább meg
zavarodva érthetetlenekké lőnek. Nem csoda, hogy maga az egyház azt mér
sékelni igyekezett, és hogy a kor ízlése tole lassankint elfordult.
Miután már előbb is a szigorúabb nézetitek az egyházban ellene ki
keltek, a Xll-dik században, midőn ezen mtíképzés tetőpontját elérte, ko
rának legnagyobb szelleme, a lángbuzgalmu clairvauxi szent Bernât szó
lalt fel újra ellene, roszalva a monostori egyházak ezen szörnyképleteit, a
sokfejű fenevadakat, úgymond, a vadászatokat, viadalokat. A kor szelleme
más iránynak indúl. A mélyebb, tisztább mystikai átszellemülés nélkülözni
igyekszik a külső jelveket. A középkori szerzetes élet reformátorai a czistercziek
ezen irányt megragadják, és monostori életök s egyházművészetök egész szi
gorú egyszerűségével átviszik.
Más tényezők ezzel egy irányt tartanak. A csúcsív feltalálása ezen te
kintetben is áj korszakot kezd. Átképzettebb, szervezetesebb alakításai élénk
sűrű tagozással törik át a tágas faltéreket, melyek eddig oly nagy tért szolgál
tattak a román szobrászat dús faragványainak. De az eddig kiválólag egyházi
és monostori művészet a szerzetesek és egyháziak köréből, kik eddig ezen jel
vies képleteknek kizárólagos birtokában voltak, szinte átmegy a városi polgárisodás s a világi mesterek körébe, kiknek kezei közt a jelvies képletek értelme
lassan elvész. Ama magasztos ifjú hitbuzgalom is , mely ama nagy építészeti
emlékeket s ezen sűrű szobrászi műveiket alkotta, a fellengzo túlcsapongó nem
zeti ifjú ero, mely Árpádkorszakunkat e tekintetben is annyira jellemzi, már
szűnó'félben és fogytán volt a XlII-dik század vége felé ; melyet a Tatárjárás
nagy katastrophája is fejlődése menetében erőszakosan megszakasztott
Az ifjú korra a férfikor reggele következik. Itt az átmeneti ízlés! A ro
mán ízlésnek átmenete a gót ízlésbe. Ezzel átmeneti kifejlodöttebb építészeti
emlékeinken a szobrászatot is átmenetben látjuk, a jelvies irányt a decorativusba, az állatképleteket a lomb s virágftízérekbe, a zoología muralist, a flora
muralisba. Eleinte ugyan ezen növénydíszítmények is idomított, stylizált ala-
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kúak. De mindinkább a természeteshez közelednek már a lébényi, apátfalvi, gyu
lafehérvári sat. egyházakon ; míg nevezetesen a pannonhalmi egyházon teljes
díszökben felvirágzottak.
Ezen emlékeink jelelik már a XIII-dik század első' felében az új szob
rászati műkort is. Nevezetesen, ismétlem, a pannonhalmi nem csak legépebben
fentartott, de legfényesebb emléke is. Benne dús és változatos oszlopfű- s egyéb
faragványai mellett is az állati képleteknek már majdnem semmi vagy csak
kétes nyoma. Ellenben a vállköveken számos, mintegy húsz és több emberfőfaragvány látható. Mindannyi már is csupán ornamentalis, és kevésbbé torz is;
süt néhány valóban eszményi szépségű. Különösen egy barátfű majdnem az
egyedítés erűteljes vonásaira ismertet, s egykét más, mintegy lombkosárral ko
szorúzott fű gyönyörű ékítményi idomok példányai. Hasonló, ha nem történeti
alakzat volna, négy sisakos vagy koronás királyfű, az egyik keresztív zárköve
négy oldalán. Valamint egy régibb faragvány is a templomon kivűl már a le
gendát , úgy látszik sz. Benedek legendáját tárgyalhatja.
A pannonhalmi egyháznál valamivel előbbi lébényi hasonló irányt kö
vet. Meglepő dús alakítású lombozata portaiéin sajátságos, majdnem antik
idomzatú levélfűzéreket mutat. S épen e között csupán mint ékítményrészlet
jön elő ismét egypár emberarez alakzata, szinte majdnem hasonlón a classicus
lárva, a maskféle álarcz idomhoz. Ily classicus reminiscentiák igen közel állot
tak Lébényben, valamint Pécsett és Jákon, Szombathely, Sabaria mellett, hol
a római szobrászat emlékeivel ezen helyek akkor még bővelkedhettek és tor
sóival máig bővelkednek. Állatképletnek itt is, valamint e kettőnél úgy látszik
jóval ifjabb zsámbéki egyházon is, honnét szinte csak lombékítményeket isme
rünk — semmi nyoma. Úgy az arácsi, harcsai, ácsai, Ipolysági román egyháza
kon is; a mennyire t. i. azokat most ismerjük ; mert ezek jó része már rom,
más része átalakult, s egy rész közűlök még bővebb vizsgálatra vár. A többi
kisebb emlékeken egy-egy ívzárkő vagy vállkő volna az egész ; még többnyire
régibb jelvies alakzatban az áldó Istenkézt, vagy Istenbárányt sat. mutatva. De
ezen alakzatok már folytonosan, a későbbi gótművészetben, sőt máig szokás
ban maradtak.
Sajátságos pazardús ékítményt és ízlést fejt ki ily lombozatfaragványokban azon portalei és oszloprészlet, mely a horpácsi szinte késő román íz
lésű monostori egyházból ránk maradt. Kapucsarnoka oszlopsorán, mint a
jákin és gyulafehérvárin, nem csak az oszlopfők, de az oszloptő is s az ívgerinczek mintázott lombfaragványokkal vannak kivésve ; egyik oszlopzata ugyan
még állatfőt is , de már is csupán ékítményi s igen kecses könnyed áttörött
ékítményi motivumul használ ; melyhez pedig ismét a jóniai tekercs eszméje
is közel jár. — A nagybányai kétségtelenül szinte átmeneti maradványoknak
4*
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természetes lombozathoz közeledő, szép s ép oly jól dolgozott ékítményfaragványait, már felebb kiemeltem.
Legjellemzőbb emlékünk ezen purismusi irányban mindenesetre a czistercziek apátfalvi egyháza. Rajta már a legnélkülözhetlenebb oszlopfőlombon
s egy kapuzati stylizált levélfűzér pártázaton kívül csak egy árva levélfaragványt sem találunk. Pedig a máskép valóban remek és többi román emlékeink
hez képest még nagyobbszerií kereszthajós egyház a kor művészete színvona
lán áll. Szép polichrom hatásra intézett zöld és vörös kőanyaga, valamint
tagozása ízlésdús s egyiránt ügyes mesterre m utat, ki a portaién és a hom
lokzat formadús kerekablakán ugyancsak remekelt. Ez mutatja, hogy műve
épen úgy elbírta volna viselni a bővebb faragványokat, mint mestere tudott
volna alkotni ; ha a zircziek említettem szigorú egyszerűségének visszahatása
a kor pazar, jelvies s ábrándos képzőművészetének túláradozása ellen egé
szen el nem tiltja vala a mestert művészete alkalmazásától. S e tekintetben
Apátfalva méltán, mint a czistercziek úgy is egyetlen fenmaradt XlII-dik szá
zadi román hazai műalkotmánya, korszakias és tájékozó emléke képző művésze
tünk ezen irányának.
De a szobrászati művészetnek ezen nem kedvező irány, mely azt csu
pán már csak az ékítményi térre szorította, erejét és tehetségét úgy látszik
nem hogy csökkentette, de sőt a szűk téren egyelőre nevelte. Nem csak lombozati faragványai mind szebbek, mind hibátlanabbak, kecsesebbek, sőt dúsabbak és természethívebbek ; de azon arcz- és főképzései, is melyek szinte már
csak mint ékítmények még itt ott a lomb közűi kidomborodnak, olykor, mint
pannonhalmi faragványainkon láttuk, az egyedítésig s a szép eszményítéséig
emelkednek, dúsan kárpótolva azzal a csak kevéssel előbbi torzalak-képzéseikért.
Elmaradt legyen bár ily csupán ékítmény faragványokban a szaba
dabb alkotás tere, s ezzel a népies és nemzeti sajátságok érvényesítésének és
befolyásának alkalma; még is, itt is hazai művészetünk sajátságára nézve nem
egy jellemző vonás kínálkozik. Midőn példáúl a lébényi portale levélfűzéreinek
a közönségesebb román alakításoktól majdnem egészen eltérő antikszerű min
tázatában , vagy a pannonhalmi porta speciosa oszlopzatának olasz műrész
letekre emlékeztető akanthusaiban, sőt a nagybányai, pannonhalmi, gyulafehérvárinak egyes természethű levélzete faragványaiban szobrász művé
szeinknek részint a közönségesebb utánzástól eltérő magasabb, érdekes műtanulmányait, részint eredeti alakításaikat észlelhetjük.
Érvényesítve így nemzeti szobrászatunk sajátságait, látjuk mint emel
kedik az Arpádi korszakon át a nemzeti, eredeti, kezdetleges álláspontról a
román műkorszak jelvies képzései színvonalára. Innét fejlődik az ízlés tisztu
lásával ezen idomnak művészi magaslatára; de melyen az építészetnek máskép
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is alárendelt szobrászat, önállása terét és működési körét mindinkább elveszti,
így éri végét Árpádkori szobrászatunk, melyre következik már a XIV-dik
században a vegyesházak alatt az áj gótízlési műfejlűdés.
IV.
A gótizlés, mint a román művészet szülöttje, ennek egész örökségét
átveszi : műelemeit és tá rg y á t, valamint kifejlettebb műirányát és gyakorlatát.
Csakhogy a románizlés különszerű sajátságai ellenében mindinkább már az egyetemítésre, anyagiabb gyakorlatán tál a szellemítésre törekszik.
Kezdetben azonban a románízlésnek későbbi plastikája s az áj gótizlés
első alkotmányai közt természetesen alig lehet határozott válaszvonal alkal
mazni. Fenmaradt kora emlékei rendesen még a románízlés alaki s anyagi
sajátságait tüntetik elő. A hol a decorativus részleteken kivül állati s emberi
alakzatok elojűnek, ezek részben még a jelvies symbolikai és typologiai sőt
physiologiai képköröket is tárgyalják.
Legnevezetesebb ily kora gót szobrászati emlékeink mutatkoznak még
a pöstényi, egykor állítólag templomos lovagok, később és bizonyosabban benedeki szerzetesek egyházán, mely valószintíleg a Xlíl-dik század elején, s ágy lát
szik Róbert Károly király részvétével épült. A részben már csak romjaiban
fenmaradt és kisebb terjedelmű egyházon is még nehány évvel ezelőtt vagy
huszonhárom faragvány létezett, de melyek nagyobb részének jelenleg csak
töredéke maradt volna fen, miután ájabban a romok nagy részét is árvizek
mosták el. A faragványok közül a lomb- és levéldiszítményeken kivül, mint
egy tizenkettő emberi és részben állati alakzatokat is mutat. A mit ezek közül
még kiismerhetünk, többnyire ívtartó váll-vagy zárkövek faragványait képezik:
atlansok és kariatidek alakjai; melyek azonban kétségtelenül jelvies, sym
bolikai és physiologiai jelentésekre mutatnak. így három atlans közül az óriási,
titani, gigansi alakzat mellett, az egyik a mennyire kivehető, satyr jellemével
is bir szőrös altesténél fogva. Mindannyi ismét a pogányságnak az egyházzal
ellentétes hatalmát jelentené, mely a kereszténység által legyőzve , most az
egyházalkotmány támogatására és viselésére szolgál.
Még érdekesebb a két kariatid, azaz nőalakú támkő. Az egyik félig
meztelen nőt ábrázol, a mint kezével testéről leplét felemeli; míg a másiknak
leplezett ölében, letörött fejű négy lábú állat ül. Az első nyilván a bujaságot,
a másik, mint vélném a szüzeséget ábrázolja. Ismeretes erre nézve a physologiákban előjövő azon mese, hogy az egyszarvút, az unicornist, a vadászaton
csak úgy lehet elfogni, ha a vadász szűznő elébe hajtja ; akkor feléje szalad
s fejét a szűz ölébe rejti. Ezen jelvény azután Krisztusra is alkalmaztatott,
hogy az ő mindenhatóságát is csak szűz anyjának öle fogadhatta méhébe. íg y
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jön elő e képlet már egyiránt a középkori költőknél, mint Eschenbachi Wol
fram Percivaljában, valamint a műemlékeken, kisebb nagyobb eltérésekkel
már a XIV-dik század óta ismeretes ; például az imbachi kápolna zárkövein,
a czisztercziek neubergi kolostorának támjain Stájerországban sat., hol az egy
szarvú idomtalan alakja a szarvashoz, míg faragványunkon inkább az eb alak
jához hasonlít.
Nevezetesebb még emlékünk egyik vállkövén a paradicsomi bűnesés
jelenete. Elül a fa áll egykét gyümölcscsel. Stylizált alakja ismét hasonlóbb a
virágbokorhoz, vagy épen a seprőhöz, míg gyümölcse némileg csillag alakú.
Rajta a kísértő sátán emberi arczczal, de négylábú s a medvéhez vagy kutyá
hoz hasonló testtel látható. Másfelől Adám Évát ölelve áll. Egy más faragvány
három emberfőt mutat, lombok vagy lángok között-e? nehéz meghatározni,
valamint azt is , vájjon csupán decorativus részlet-e ? vagy a tüzes kemenczébe
vetett három ifjút, sőt talán a három emberikort ábrázolja-e: az ifjúságot, a
férfikort és öregséget ? mint e vélemény felmerült, midőn e zen alakzatok a kö
zépkori régészeti tanulmányok megállapodása előtt egyoldalú elfogultsággal
a templomos lovagok Baphomet-féle rejtélyes gnosticus bál vány alakjaivá ma
gyaráztattak.
Még egykét ívzárkövet ismerünk innét. Egyik a Megváltó fejét háttér
ben a keresztes fénykörrel, másik a napot, stylizált viráglevelekkel körbe fog
va , állítja elő ; míg egy harmadik faragvány keresztbe helyezett egyes kardot
és égő szövétneket vagy fahasábot képez. Más zárköveinek már csak emléke
maradt fen, ezek egyike harántos kettős szelemenű czímeres vértet, a másik
állatfő ábrát mutatott; s a mi nevezetes, meglátszott még rajtok is a festés nyo
ma, mint az Esztergomiakon (L. III. szakasz), miután ezen faragványok az
antik és középkori plastika bevett szokása szerint rendesen kiszínezve voltak.
Mindezen faragványok ugyan még tüzetesebb vizsgálatra várnak ;
annyi azonban kétségtelen, hogy még az előbbi románízlés színvonalán álla
nak , és pedig mind a műfelfogás mind a műkezelés tekintetében ; ámbár azon
építészeti emlék, melynek sajátjai, már is a XIV-dik századi hazai gótízlés műve.
Hasonló jelvies és állatképleti ábrák faragványaira találunk Földváron
(Marienburg) Erdélyben, szinte egy lovagrend, a németrend egyházában. Ala
pítása ugyan úgylátszik hasonlón még a román korba érne fel. Legalább IV.
Béla által itt 1240-ben a czistercziek számára adományozott monostor említtetik.
Míg ellenben a német lovagrend máig fenálló egyháza nagyobb részt később,
a XIV-dik században egész 1471-ig, gót idomban épült. De egyes részein még
román építészeti nyomok is félreismerhetlenek. S ezen ízlés nyomaira utalnak
gót részletein is faragványai. A szentély oszlopfőin kisebb mérvű de erősen
domborodó dús faragványokon, mint a bényiek mellett említők, vadászati je
leneteket látni: vadászebek gyors szarvast vesznek űzőbe, mellette griff alakú
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állatok, oroszlánfők sat. eddig jól ki nem vehető alakzatok. Egy más oszlopfőn
lovag áll küzdelemben a sárkánynyal, az oldala mellett menekvő nőt védve.
Ugylátszik sz. György alakja; mit azon körülmény is valószínűvé tesz, hogy
az egyház lovagrend sajátja volt. Történetírói Zsigmond királynak 1429-ben
itteni tartósabb időzését említve, összefüggésben látják már ezen előállítást,
a király által alapított sarkányrenddel is, melynek védnöke szinte sz. György
volt. De ez egyiránt, valamint az egyháznak többi érdekes és nyilván jelvies
képleteket ábrázoló faragványai, az eddiginél bővebb vizsgálatot igényelnek.
Ilyen volna még egy oszlopfő domborműve, melyen számos alak közt, külö
nösen egy női alak vehető ki, a mint könyvbe mutat, s azt más férfialak elébe
tartja. Másik, melyen két férfi előttök szemlélhető korona után nyál. Majd
ismét egy szerzetes alakja, a mint állatszörnyet fékezve, női alak által koszorúztatik. Kétségtelenül mindannyi jelvies és részben talán legendái tá rg y , de
melynek magyarázatát csak tüzetesebb vizsgálat kisértheti meg. A többi osz
lopfőkön még dús lombozatékítmények faragványai díszlenek.
Egészen a román szobrászati képletek körébe vág szinte a sopronyi sz.
Jakabról nevezett halotti kápolna, vagy is carnarium kapuzata ívterének érde
kes faragványa is. Ámbár ezen emléken is a XlII-dik századi román alapídom
mellett már későbbi, nem csak átmeneti, de úgy látszik határozott gót formák
mutatkoznak. Csak e miatt volna érdekes domborműve is a románmodorú
kora gótfaragványok körébe sorozható, mely máskép minden tekintetben a
román szobrászat sajátja.
Közepén terebélyes fát állít elő gyökestől, melynek ágai és levelei a ro
mán modor szerint virágszertíleg idomultak. A fa alatt mindkét felől sárkány
féle, szárnyas kétlábú és felcsavarodó farkú állatszörny a fatörzsét harapdálja.
Az érdekes képlet gyakori, nevezetesen a francziaországi régibb román egyhá
zak portaiéin is, (mint Marignyben, Colleville-sur-le-mer-ben, Calvadosban sat.).
Jelvies értelmének magyarázata szerint Éden életfáját jelentené, melyen a go
nosz lélek mesterkedve az emberinem halálát okozta. Egyértelmű volna egy
szersmind a keleti jelvies „home“ nevű életfával, és mint ilyen keleti képlet jött
volna át a középkori művészet symbolikájába. És valóban a kép alakja s mo
dora azon keleti drága szőnyegszöveteknek, melyekkel a basilikák faltéréi ün
nepélyes alkalmakkor borítva voltak, állat- és növényképleti mustráira mutat,
melyek később az egyházak faltéréit ékítő dombormű faragványoknak is min
tául szolgáltak. Az ékítményi előállítás azonban itt egyiránt jelvies jelentésbe
ment át: az életfája ellen agyarkodó sárkánynak mind keleti, mind pedig ke
resztény képleténél fogva. Helyesen áll ezen értelemben a sopronyi halotti ká
polnának bemenete felett : az éden fájának tiltott gyümölcse s a kígyó által az
emberi nemre bekövetkezett halálra vonatkozva.
A pozsonyi gót dóm portáléja ívterén is a sz. Háromság előállítása mel
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lett szinte régibb állatjelvies faragványokat találunk még. A magas csúcsív te
rének közepén Atyaisten alakja trónol, ölébe támasztott kezeiben a keresztet
két ágánál fogva tartva, melyen a megfeszített Megváltó függ; míg a feje felett
a Szentlélek galamb alakban kiterjesztett szárnyakkal lebeg. Mindkét felöl
idomított lombozat környezi, s legalul két térdelő angyal imádja. A lombozat
közepén egyfelől oroszlán alakja látható, a mint lábával alatta álló kölykét
tapintja. Másfelől madér áll fészek felett, a fészekből kinyúló három kis ma
dár felé hajolva, s azokat mintegy étetve. Az utóbbi két kép nyilván már azon
állatjelvies értelemmel áll, melyet előbb az állatköri, physiologiai képleteket
magyarázva érintettem. A kölykét tapintó oroszlán e szerint az oroszlánról
szóló azon physiologiai jelentésre vonatkozik: hogy valamint az oroszlán kölykei élettelenül jönnek a világra, és csak harmadnapra ébreszti őket lehelletével
életre ; úgy Krisztus is minket a vétek által megholtakat, harmadnapra halot
taiból feltámadva hozott új életre. Míg másfelől a magzatait vérével tápláló
pelikán jelenti, hogy Krisztus is minket vérével megváltott és táplál. Mind a
két jelvies ábra és példakép azért itt helyesen áll a feszület mellett, Krisztus
halálára és megváltására vonatkozva. Hasonlón alkalmazva jönnek elő ezen
ábrák a bourgei dómban, a verduni táblákon, az imbachi s neubergi faragványokon sat.
De nem csak e tárg y , az egész dombormű előállítása s a műkezelés
egyiránt a pozsonyi főegyház késő gót művészeténél jóval régibb műképzésre
utal. Atyaisten alakja példáúl még az eredeti Krisztuskép régibb eszményi
typusával b ír, ifjú arczczal, hosszú fürtös haj és szakállal, mezitlen lábbal
ábrázolva. Felső rövid és alsó hosszú öltönye még majdnem párhuzamos feszes
és sűrű redokben foly alá. A feszületen ellenben már inkább a realisticus fel
fogás mutatkozik, mely a Megváltót lehajtott fővel haldokolva ábrázolja. A ke
reszt is hasonlóbb már a gerendához , mintsem a fához ; valaminthogy ezen for
mák már a XII-dik század óta mutatkoznak. Sajátságosán látjuk egyszersmind
a keresztet képezve : tetemes hosszúságú felső részszel, ágait villa módjára s
némileg hasonlón a latorkereszthez felemelve. Az angyalok is a régibb alak
zatban , merev párhuzamos redőzetű hosszú öltönyben és szögletes modorban
vannak előállítva. Mindez legalább a kora gót modorra, valamint még az előbbi
románra utalhat. Bátran azt vélhetnők, hogy még a pozsonyi régibb román
egyház maradványát bírjuk benne, ha a túlhajtott késő gót csúcsív, melynek
terén találjuk, s a kora gót redőképzés ezen feltevéssel nem ellenkeznék. A
műszerkezetben is egyébiránt már a gót műízlés egyetemesítő jelleme észreve
hető. Lehet azonban, hogy csak az előbbi román egyházon létezett faragványnak modoros utánzása, mely az egyház első részeivel még a XIV-dik század
ból származtatható volna.
A lőcsei nagy részt még kora gót egyháznak részben román alapterve-
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zetre és formákra mutató benső szervezete egyes faragványain a késő román,
ízlés nyomai szinte félreismerhetlenek. A mint például az ívgerinczek oszlop
szálain a fejezetek ékítményeit phantasticus maskok, álarczalakzatok s állat
szörnyek csoportozatai képezik; melyek valószínűleg mélyebb jelvies jelentésre
is utalhatnak. Amennyire kivehetők, a majom, evet vagy nyúl alakokhoz
hasonlók volnának. Egyike ezen négylábú állatoknak kopaszfejű emberi arczot
visel; felette kisebb alakban bepólyázott halottváz látszik. Más két oszlopfőn
meglepő nemes alakítású szakálas férfi arcz áll, körülfogva decorativus lom
bozattal , mely részint idomított, de részint már a természetes növényzethez
is közeledik. A faragványok mesterileg dolgozva erőteljesen és néhol majd
nem egész testtel domborodnak elő. Még az egyik régibb kápolna, az úgyne
vezett capella leprosorum ívzárkövén látható szép Krisztusfő is, a sajátságos
kagylónimbussal, régibb modorra mutat.
Ezen emlékekben tehát a román műirányt követő hazai kora gót plastikánk műveinek érdekes és jellemző egész sorát birnók még.
A sajátlagi gót irány szobrászati első kezdeményeiből ellenben alig
tudunk valami jellemzőbb, határozottabb emléket felmutatni.
A mint ugyan is ezen újabb plastikai irány fejlődésnek indúl, egyúttal
azonnal a felette uralkodó építészeti rendszernek teljesen alárendeli műveit.
A gót építészet pedig merően átvitt szervezeténél fogva a faltéreket áttörve és
tagozva, nem ad többé alkalmas és tághelyet a terjedelmesebb szobrászati
művek s dombormű csoportozatok alkalmazására. Gyakran a legkisebb rész
letekig vésővel dolgozott számos faltagozásai s ezek dús ékítményei egyébkint
is a kőfaragó munkáját egészen igénybe veszik. Egyéb szobrászi alakításokra
alig van még tér és mód. Rendesen már csak a kapuívek homlokzatán volna
még helye a domborműcsoportozatoknak, hol a szűk téren a legszükségesebb
alakzatokra vannak szorítva, hahogy innét is a gót tagozások le nem szorít
ják. (Lásd alább például a sz. Benedeki portaiét). Máskép a szoborműveket
csak az építészeti tagozás szigorú rendszerében találjuk alkalmazva, melyet
olykor ugyan számos alakjaikkal és elhelyezésök által szinte mintegy emelni
s élénkíteni rendeltetésök.
így jönnek csupán elő ezentúl a szobrok alkalmazva az egyházak bensejében az ívezetet emelő sudar ívtámokon, valamint az egyházak külsején az
előszökő faltámokon. A mint az ívtámok horony- és hengervonalzattal tagozva
felnyujtódnak, úgy nagyobbára közepök felé az egyhangú vonalos tagozás a
változatosság végett ismét megtörve, a bevájt horonyok mélyebb s tágabb
fülkévé, hajlékká nyílnak szobrok számára; mig a kidülő hengertagok
mint vékony oszlopszálak csinos lombos oszlopfőkbe mennek át, melyek
mint vállkövek a szobrok talapzatát képezik. Mindkétfelől az oszloptámok
meg nem törött felfolyó tagozása keretezi a szoborhajlékot; míg felette a dí.
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szes gót toronykák és mennyezetkék, a fialák és baldachinumok merész könynyedséggel, hegyes csúcsozattal, oldalaikon röpkénykint kúszó lombozattal,
tetején a keresztvirág koronájával emelkednek.
Az ily dúsabb, kifejlettebb alakítású gót egyházalkotmányoknál azután
ahány oszloptám emeli az ívezetet, s ahány faltám erősíti a külső oldalfala
zatot , mindannyi szobrokkal van díszítve és koszorúzva ; gyakran ezen szobor
sorok többszörösen is , a tárnok minden oldalát és minden emeletét körülfut
ják, nagyszerű díszt és változatosságot kölcsönözve ezen mesteri műalkotmá
nyoknak.
íme ez a gót szobrászat sajátlagi új köre és tere. Jellemzem mindjárt
első művei saját alakzatát és tárg y át, mielőtt a mondottakat ezen műköri szob
rászain k ra alkalmaznám.
A szobrászat ezen új terénél fogva ugyanis természetes azután, hogy
valamint művei helyezetöknél fogva az építészethez alkalmazkodnak, úgy alak
zatukra nézve szinte némileg idomai sajátságait utánozzák.
Amint ezen szobrok a nyúlánk, hosszú, magas oszloptámokra alkalmazva
emelkednek, azokat hosszas vékony testarányaikkal is mintegy követik, majd
nem hasonlón oszlopszerű feszes és dermedt alakzatokat képeznek. Még hosszú
öltönyük egyenes, feszes párhuzamos redőzete is teljesen az oszloptő-vájadékok (kanelirung) válúihoz s a tárnok horony- és henger-tagozású alakjához
hasonlít. Architektonikái elrendezésöknél fogva , az egyes szűk fülkékbe elhe
lyezve , szinte csupán egyes különvált alakzatokat állíthatnak elő, nyugodt sőt
merev egyenes tartással. Ily helyezetben jelenetek és csoportozatok helyett
legalkalmasabban csak egyes szentek alakjai voltak alkalmazhatók ; melyeket
önállón, a mindinkább fejlődő legenda és ikonographiánál fogva egyszerű atributumaikkal, jelzőikkel előállítva lehetett érthetővé tenni és jelezni. Innét
ezen szobrok tárgyát ezentúl majdnem kizárólag a szentek alakjai képezik,
illető jelzőikkel és atributumaikkal kezeikben vagy oldalukhoz és lábaikhoz
mellékelten.
S ezen alakítás képezi a gót szobrászati műfejlődés első elemeit. Csak
később a gót műiránynak elül jellemzett kifejlődésével, adnak ezen alakok is
művészibb, fesztelenebb sőt kecses s magasztos képzéseknek helyt.
így látjuk ezt fokozatos fejlődésében a külföld példányszertí fényes
dómjain. Mindebből azonban hazánk keveset, s a gót plastika jellemző első
fejlődési stádiumából eddig majdnem semmit sem ismer.
Már hazánk középkori építészetéről szólva figyelmeztettem, hogy a gót
ízlés, melyben az építészet művészetének és virágzásának tetőpontját elérte,
hazánkban távolról sem örvendett azon kiképzésnek, mint a külföldön ; de sőt
még csak azon tökélynek sem, mint a minőt a román művészet számos pél
dányaiban nálunk is kifejtett. Nem mintha kelete kisebb lett volna. Mert erre
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nézve nem lehet panaszunk. Sőt ellenben, mondhatni, hogy mire már későn
nálunk is uralomra vergődött, valamint más országokat, úgy hazánkat is anynyira elárasztotta alkotmányaival, hogy harmadfél századon egyedüli kizáró
lagos ízléssé Ion, melynek még számos ékes román basilikáink is áldozatául
estek, amennyire egészben vagy csak részben az új fényes és tetszős ízlésben
átalakultak s újon épültek.
Kevesebbet mondhatni ám arról mit a gót ízlés hazánkban nagyot és
művészit vagy csak befejezett egészet alkotott. Nem csak hogy hasztalan kere
sünk művei közt oly nagyszerű, világra szóló emlékeket, minők a nevezetesebb
franczia, angol és német dómok; de majdnem azt mondhatnék, hogy csak féligmeddig is teljesebb, öszhangzóbb s művészibb alkotásaival sem bírunk; mert
még a félig elkészült kassai dóm is e tekintetben mint valóságos unicum áll.
Nevezetesen pedig a mi nálunk hiányzik, az épen a falrészek szervezetes tagozása. Csak ritka esetben találjuk még az ívtámokat is és a támfalakat
művészileg átképezve. Az ívtámok nagyobbára csupasz nyolcz vagy négyoldalúak, sőt négyszegűek is , míg a faltámok többnyire egyszerű párkányzattal
tagozva rézsútosan záródnak, csúcsozat, tornyozat és mennyezet nélkül. Ennél
fogva már majdnem általában hiányzanak rajtok a mennyezetes fülkék képzé
sei , melyek épen, mint mondók, a gót dómokon a szobrok felvételére, az egy
háznak faragványokkali díszítésére alakíttattak.
Sőt ott is, hol egyes kevés gótegyházaink fényesebb és művészibb vagy
csak épebben és szerencsésebben ránk maradt részletein még ily mennyezetes
fülkékre akadunk, azok is már többnyire szobrok nélkül üresen állanak , vagy
hogy a szobor beléjök, mint sok helyt, soha el sem készült; vagy csak , mint
legtöbb helyütt, elenyészett, elveszett, kitörött, elmállott és elporhadt. De még
azon nehány szobor is mit itt ott találunk, leginkább a kapuzatok előcsarno
kaiban fedve, részint már a kifejlettebb későbbi gótízlés műve, melyet fafaragványainkban jóval dúsabban képviselve bírunk, részint egészen újabbkori
mű és pótlás.
így találjuk részben üresen a kassai, pozsonyi, sz. györgyi, késmárki sat.
egyházak nehány szobor mennyezetét. míg egy kettőben újabb szoborkák al
kalmaztattak. Ugyanaz az eset Szépé svár alján, hol szinte újabbakkal látjuk
pótolva az eredetiek hiányát; míg a szepescsötörtöki hasonló remek díszes gót
alkotvány csinos mennyezetkéi alatt egykor létezett alabastrom szoborkákról
már csak a hagyomány szól. Rendesen ezen egyházaknak épen leggyengédebb
s a vésznek leginkább kitett részei voltak ezen lebegő toronykák. Mi csoda ha
foglalatjokkal, a szobrokkal együtt nagyobbára elenyésztek. Mint a külső fala
zatnak , a támfalaknak díszítményei, az idő vészeinek, az enyészet fogának, a
hadak ostromainak legeiül estek áldozatul ; míg a hitújítók által elfoglalt egy
házakon a szentek ezen szobrai voltak bizonyára az első könnyen elmozdítható
5*
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tárg y , melyen túladtak. így szól még a történet a gótízlésben átalakított egy
kori nagyváradi dómnak sz. László kápolnájáról emlékezve, hogy külsején,
nyilván a külső támfalakon, álló Evangélista-szobrok fejét az új hitet követő
várkapitány leütteté, miután már előbb a négy szobor egyikét ellopták volt*
Ilyen szobrok lehettek a segesvári egyház szentélyében a 12 apostolnak élet
nagyságú ezüst (valószínűleg csak ezüstös, megezüstözött) képe, melyek 1599ben a prédáló ellenség martalékául estek.
Legjelentékenyebb emlékünk volna még ezen tekintetben a szászsebesi
fényes gótegyház támfalainak szobor sora, mely nálunk ritka díszszel, két
rendben folyja körül az egyház külsejét. Különféle szentek állóképei a XV-dik
századból, de melyek műtekintetben még bővebb vizsgálatra várnak.
A Garam melletti sz. benedeki monostoregyháznak portaléján is még ne
hány szobrot találunk tornyos mennyezetkék alatt; köztök úgylátszik aposto
lok és evangélisták képei. Hasonlón előjönnek még a kassai sz. Mihály egyhá
zon, Iglón, Késmárkon, Segesváron, Pozsonyban a Klarisszaegyház tornyán, sőt
a városházon is, Várasdon, Nedelsiczen sat. számos más helyeken egyes marad
ványokban és töredékekben. De mindezek között nem ismerünk eddig egyet
sem, mely a hazánkbani kora gót plastikának példányául felmutatható volna.
Nem csoda! A gótízlés, mint mondók, oly későn érkezett hazánkba, a románízlés
ellenben oly hosszasan tartott nálunk, hogy sajátlagi koragót építészeti em
lékekkel sem bírunk, annál kevésbbé szobrászata műveivel.
Elénkebb nyomokra találunk még későbbi gót plastikánk köréből egyes
dómjaink kapuzata ívterének és homlokzatának dombormű farag ványaiban.
Elül áll e tekintetben is a kassai dóm páratlan fényes alakítású és műtörténeti jelentékenységű főkapuzata, pazardús domborműveivel. Rajta azon
ban a hazai gót szobrászatot már is teljes kifejlődésében szemléljük. A sajátlagi
ívtérben fent az Istenséget dicsőségében trónolva, szentjei s angyalai imádó
seregétől körülvéve látjuk előállítva. Lent ez alatt a választottak és kárhozot
tak nagy csoportjait választja el egymástól a Megváltó. Két felül a kapufal
előszökő homlokzatának négy más külön dombormű lapja az egyház védszentje
magyarországi szent Erzsébet életének jeleneteit ábrázolja : mint látogatja a
szegényeket s oszt alamizsnát, hosszú házsoros utczán, előtte térdelve kol
duló bénák , megette kísérői vagy a nézők csoportja. Majd a másikon betegek
nek szolgálva, kádban füröszti egyiket, mások ismét térdelve esdenek segélyé
ért ; a háttérben számos szolganői vagy kísérői látszanak. Tovább, úgy látszik, a
keresztes hadjáratból a szentföldről megérkező férjéveli jelenete sat. Mig a
homlokzat ormán a Megváltó felfeszítése fejezi be e képek sorát. A gyengébb
műkezelés és helytelen arányok mellett is meglepő t faragványokban az élet
teljes s alakdús előállítás, a természetutánzó realisticus felfogás nem csekély
nyomával.
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Kevésbbé dósak és kevésbbé is sikerültek ugyan a dóm többi kapuzatai;
de így is mindannyi kiváló csinos alakítására, valamint domborműképeire nézve
hazánkban a kitünobbek közé tartozik. A faragványok Krisztus kínszenvedé
seinek jeleneteit ábrázolják ; például az olajfák hegyén imádkozót alvó tanítvá
nyaival ; sírba tételét sat. a torzításig modoros egyes alakzatokkal.
A főegyház melletti sz. Mihályról nevezett halotti kápolna kapujának
homlok csúcsán is érdekes dombormű ábrázolja sz. Mihály arkangyalt, a mint
szárnyasán, hosszú öltönyben á ll, s egy kezében kivont kardot, a másikban
mérleget tart, rajta mérlegelve a holtakat. A serpenyőben látható alakok mellett
egyfelől angyal, másfelől ördög áll, mindegyik törekedve a mérleg súlyát saját ré
szére billenteni. A dombormű ezen gyakori középkori előállításnak, mely neve
zetesen a franczia régibb egyházakban is, mint Vezelay-ban sat. otthonos, egyik
tökéletesebb példánya. Rajta még a feszesebb s aránytalan kora gót alakítás
meglátszik. Valamint maga a kápolna úgy ezen faragvány is nyilván még XIV.
századi mű, s e szerint mindenesetre hazai gót művészetünk első korába tartozik.
Az utóbbihoz hasonló homlokcsúcscsal alakított, de úgy látszik sokkal
későbbi szebeni (Sárosban), dús ékítményű portálénak domborműve jóval gyen
gébb és egyszerűbb modorban csupán az ismeretes Istenbáránya-féle ábrát
állítja elő.
Nagyobbszerű ismét az iglói egyházkapuzat domborműve. A szinte piramidalis homlokcsúcscsal, vimpergekkel és fialakkal, mennyezetekkel és szob
rokkal dúsan ékített ivezet terén a faragvány a Megváltót s a Boldogságos
Szüzet egymás mellett trónolva ábrázolja (az úgynevezett Maesta délia Vergine). Az előbbi könyvvel kezében, míg az utóbbi összetett kézzel, s mindkettő
hosszúredős öltönyben állíttatik elő. Alul két angyal á ll, míg lejebb a tym 
panum alatt két felől vállköveken szinte két alak van alkalmazva ülő helyezetben, egyik szakálos , másik síma női arczczal. Az alakítás itt is régibb mo
dorra m utat, valamint az egyház egyes fenmaradt vállkövein alakzatainak
majdnem román idomú ábrái. (L. alább).
Már egészen kifejlett gót alakítás mellett ezen ízlésnek megfelelőbb fa
ragvány okát bír a Glaram melletti sz. benecleki monostori egyház nagyszerű
portaléja. A magas ívtér itt már tisztán építészeti művezettel van áttörve vagy
vakontagozva, s a faragványok is csupán mint ékítményrészletek mutatkoznak,
amint az ajtó felső párkányzatát egy sor, mintegy tiz fő képezi, míg szögle
tein négy fejfaragvány mint vállkő emeli. Egyszerű díszítményi faragványoknak vélnők így ezen fejeket, ha az utóbbi négy támkő fejábráji alatt nem látnók igen sikerültén s ízletesen alkalmazva az illető négy evangélistát jelző
állat s angyal alakot. E szerint az összesen tizennégy fő, a tizenkét apostolt
és két evangélistát, miután a más kettő szinte már az apostolok közé tartozik,
ábrázolná. Hasonlón jön ez elő a bécsi sz. Istvándóm úgy nevezett óriás-ka
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puzatán, hol az ajtóbél oszloppárkányzatán mell- vagy térdképben tizennégy
alak ábrázolja az apostolokat s evangélistákat. Inkább megzavarhat az, hogy a
kapuzat oldalait és közepét diszítö mennyezetek alatt elhelyezett öt szobor
ismét apostolokat s evangélistákat látszik ábrázolni.
A kifejlett gót kapuzat alakításnak ezen példányait, hol az ívtér dom
bormű faragványai helyett, vagy csak azok mellett külön mennyezet alatt álló
szobrok diszítik és fogják körül a portaiét, Benedeken s némileg Iglón, vala
mint Kassán kivül még Késmárkon is a nagyobbszeru portaién bírjuk, hol
Krisztus kinszenvedo alakja (vir dolorum), a passio ábrákkal (Márja és János)
hasonló mennyezetes szobrokkint vannak alkalmazva.,.
Sok más ily faragványnyal, szobrokkal, dombormtívekkel díszített gót
portaléink voltak és vannak még, mint például az eperjesi, kolosvári, bártfai,
beszterczebányai, márjafalvi sat. melyek egyes kisebb, közönségesebb farag ványokkal, czímerekkel, gótdíszművezettel készültek ; s hasonlón mások, melye
ket részint nem ismerünk eddig eléggé, vagy elfödve, befalazva, műrészleteik
a vakolat alatt lappanganak (mint a budai foegyház oldalportaiéja; s a ne
vezetes pozsonyi is csak nehány éve hogy újra felfedeztetett) ; s kétségtele
nül még több az a mi már végleg elenyészett. De ezen műveink ismertetésére
mutatványul elég lehet e nehány példa is.
Több az, mi a kisebb faragványok közűi fenmaradt mindenfelé, egyhá
zaink ívezete tám- és váll-, valamint zárkövein, melyek ritkán hagyattak fino
mabb ámbár apróbb díszfaragványok nélkül. Csak a legszegényebb alakítá
soknál találunk csupán egyszerűn tagozott vagy egészen csupasz váll- és zár
köveket. Sok helyütt, igaz, az ido s ízetlenség simává tette már, vagy csak a
vakolat és mészkéreg rejti s teszi felismerhetlenné a legtöbbet. De még így is
számtalan az a mi ránk m aradt, s majdnem a hány gót egyházunk van, mind
annyit át kellene mennünk, hogy ha ezen faragványok teljes sorát ismerni
kivánnók.
A feltűnőbb közül egy és más érdekesebbet, a mi még a románkori
plastika hagyományos művészetében fenekük, láttunk már a pöstényi, földvári,
lőcsei sat. faragványokban. Ezekhez csatlakoznának még itt ott fenmaradt egyes
hasonló alakzatok. Nevezetesen például az iglói újabban nagy részt s Ízléstele
nül átalakított nagyobbszerű érdekes gótegyháznak a pusztítást elkerült né
hány faragványai: ismét azon keleti szövet mustrákra emlékeztető kéttestű
s egyfejtí állatszörnyek alakjai.
Egyéb más figurális alakítások azonban már egyiránt a gót korszak
nak is csakúgy sajátjai maradnak, valamint azok a románművészetben előjöt
tek. Ilyenek nevezetesen az Isten Báránya- (Agnus Dei) féle alakzat, különösen
az ívzárkö veken (példáúl Veszprém, Püspöki, Sz.-Mihályfa, Várkony, Késmark
sat.). Vagy Krisztusfó'k, többnyire a keresztes fénykörrel (Podolin, Zágráb,
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Lőcse, Püspöki, Káposztásfalva sat.). Hasonlón az evangélisták is állatjelveikkel
s angyalalakzatok , többnyire iratszalagokkal is (péld. Kis-Szeben, Eperjes, Po
zsony Klarisszaegyház, Héthárs, Sz.-Mihályfa, /ry/ó , Püspöki sat.). Gyakoriabbak
szinte a vért-, vagy pajzsalakú czímeres zár- és támkö faragványok (mint Kolozs
vár , Eperjes, Sz.-Györyy, Szepesváralija, Ottenthal sat.), Magyarország czímerével, vagy más családok czímereivel. (Szakolcza, Péter]alva, Sz -György, Bazin : a
Szentgyörgyi grófok, Bánffyak, Stiborok, Pozsony Fertncziek sat. Országh, Dé
vény Garák és Czilleyek sat. családczímereivel. Nem ritkábbak a szinte régibb
állatalakzatok is , mint a jelvies sárkány, pelikán s oroszlánok (Kolozsvár, Mihályfa, Szépésvár állja sat), de melyek többnyire már csak decorativus részle
te k é n t, lombftízérrel, virágokkal vannak alakítva.
Sokkal többször akadunk még emberi alakzatokra. Többnyire ily ki
sebb részleteken csupán egyes fok, nyakkal, gallérral alakítva, vagy legfelebb mint mellképek és ritkábban egész testtel, mint kisebb gyermekek, an
gyalok nemtök, vagy csak mint törpe alakzatok alkalmazva ; (például Soprony,
N yék, R őt, Héthárs, Kolozsvár, Eperjes sat.). Ezek is már decorativus, ékítményi modorban vannak rendesen alakítva, majd mint torzképek, álarczok,
amint fájdalmas vagy gúnyos arczot fintorítanak a rájok nehezkedbívezet súlya
alatt, melynek viselésére vannak mint támkövek kárhoztatva ; majd mint atlan.
sok és kariatydek {Késmárk, Brassó , Nyék, R őt, Héthárs, Kisvárda, Eperjes,
Béla, Igló sat.) többnyire erős vállas szakálas, bajszos alakok. De ezek olykor
mélyebb jelentéssel is birnak, s mint a román Ízlésben többnyire jelvies érte
lembe ereszkednek, úgy a gótízlésben bibliai, legendái sö't történeti alakokat
ábrázolnak. Ámbár ezen jelentésök legtöbbször csak az alkalmazásból, a cso
portosításokból s arczkifejezésből volna kivehető, miután egyéb jelzőik rende
sen hiányzanak. így Késmárkon, Brassóban, Szászsebesen két ily vállkő colossalis nagyságú fővel, egy oldalon hosszúhajú izmos férfi arczot, más oldalon
átellenben nőt ábrázolva állít elő. A hagyomány máig az egyház építőmestere
és neje képét véli bennök, holott nyilván az erős hosszúhajú Sámsont és nejét
Dalilát képezi. Kisvárdán hat ily, igen jellemző, majdnem egyedesített arczkifejezésű fejfaragvány képezi a szentély csúcsivezetének támköveit. Kétségte
lenül szinte bibliai és legendái alakok, úgylátszik az apostolok s egy, a koronás
n ő , a Boldogságos Szűz képe volna. Nevezetes e tekintetben három fejedelmi
alak az eperjesi egyházban, valószínűleg sz. István, László s Imre képei, me
lyeket e korban különösen a fafarag vány már igen gyakran előállított.
Tisztán decorativus alakítások ellenben a lombfüzérek, koszorúk, galylyak között alkalmazott fők s arczok ; mint ezen motívumok már az átmeneti
ízlés korától fogva folyvást előjönnek. Gyöngyörű ily példányokat találunk
hazánkban nem csak az előbbi átmeneti műkorból, mint említők, péld. Pannon
halmán• de a gót korszakból is, péld. íglón, Zágrábban, s általában aSzepesség-
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ben több helyütt. De leggyakoriabb ékítmények ezentúl már a rózsák, rosettek, koszorúk, levélfüzérek, lombozatok, melyekkel mindenütt találkozunk.
Régibb s gyengébb alakításaik többnyire modorosak, mig a későbbi jobb pél
dányokon ellenben meglátszik, mint igyekeznek a természetes lombozatot utá
nozni. Olykor még a vidék saját növényzetének lombozata is feltűnik ; így lesz
az előbbi ábrándos vagy idegen akanthuslevél helyett mindinkább a tölgylomb,
a szőlőlevél sat. honossá. Sőt a szepesi élénk gót egyházművészet egykét ily
példányán a lombozatok majdnem a fenyőlomb alakzatát mutatják (példáúl
Káposztásfalván sat.) ; ámbár e mellett természetesen más alakok i s , a vidék
flóráján túl, mint itt is Szepességben, példáúl Szmizsányban, szép szőlőgerezdek
sat. faragványai jönnek elő.
Építészeti emlékeink ezen rendes decorativus faragványrészletein kivül
is volna még ide s tova egy és más szobrászati mű található, annak jeleül,
hogy egykor ezen alkotmányaink többrendtí s önálló ily szobrászati művekkel
is büszkélkedtek. Egyiránt találunk eféle nagyobbára töredék emlékeket, mint
egy ott feledve vagy darabjaikat befalazva nagyobb városi és kisebb falusi
egyházainkon. így áll az eperjesi tornyon még három régibb szobor. Nevezetes
a kolozsvári egyházon töredékmaradványaiban is Mózesnek a 12 parancsolat
tábláit tartó alakja, mint ezen előállítás a külföldi dómokon is , példáúl a merseburgi s a bécsi sz. Istvándómban előjön. Hasonlón Krisztus az olajfák he
gyén a nagyszebeni és kismártoni egyházon. Beregszászon egy portale felett em
berfő s állatalak töredéke. Dunaszerdahelyen a tetőpárkányzat alatt szakálos két
fő ; a hagyomány szerint az egyházépítészének arczképe. Boldogfalván a régi
egyház homlokzatán róka alakzatok. Hédervárán a portale oszlopai felett orosz
lán vagy más szörnyek; Nagyszebenben a támfalak egyikén kutya alakja. Légen
Csallóközben, az egyház külső zárfalán női mellkép; Görgőn, Szepesben, a tám
falon az úgynevezett pieta-szobor. Ugyanott a Grörgeyek érdekes régi kastélyjának egyik tornyán szoborcsoportozatok vállkövei és talapzatai, valamint a
pozsonyi városházon egy és más töredék figyelmeztethetnek még régi szobordí
szére. Hasonlón láthatók a hédervári régi vár szobormaradványai, emberi törpe
alakok, az új várkastély udvarfalán alkalmazva.
Legérdekesebb e tekintetben szinte még a bartfai városház párkányzatá
nak számos faragványa. Egész sor emberfő alakzatok, a naptári állatkor, s
más jelvek s ábrák. De ezek leírása egyedül külön vizsgálatot és fejezetet
igényelné.
Rendesebb s az építészethez ismét szorosabban csatlakozó faragványok
a fedélzsilipek műérdekű szörnyfejei, úgynevezett vizokádók, sárkányokat és
más állatfejeket képezve. Ezekből is bírunk még legalább egy-két nevezetes pél
dányt Kassán, Bakonyban, sat. Ámbár épen ezen kiálló s az időjárás viszontagságainak kitett faragványok már legnagyobb részt elpusztultak.
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Gótkorszaki plastikai művészetünknek ennyi maradványai közt is meg
lehetősen kirívó szegénysége mellett nem szabad azonban felednünk, hogy
ezen ízléssel még egy más tényező, a középkori magasabb szobrászatnak egy
új sajátságos neme : a fafar agvány lép a gót művészet körébe.
A csúcsív építészeti idom azon szervezetessége, mely ezen styl kifejlődé
sével s művészetének magasabb fokán, alkotmányai faltéréit tagozással áttörve,
a szobrászatot a falterekről mindinkább leszorította, s műveit egyes alakzatok
ban rendszerének teljesen alárendelte, volt úgylátszik azon tényezők egyike,
melyek a szobrászatot ezen új tér keresésére utalták. Ezen új tér pedig számá
ra most leginkább az oltáron, az úgynevezett sajátságos szekrény- vagy szárnyoltáron nyílt.
Ilyen nagyszerű és sűrű oltáralkotmányok azután a kisebbszertí egy
házban is tiz, tizenkettő, sőt több, s mindegyike tiz-húsz szoborral is, oly bő al
kalmat, tág és díszes tért szolgáltattak a szobrászatnak a biblia és legenda ma
gasztos alakjai és dús jelenetei fényes előállítására, hogy nem csoda, ha lassankint a kor egész művészete s ízlése, nevezetesen a gót építészet hanyatlásával
mindinkább feléje fordult.
8 ezen tér az, melyen hazai gótkorszaki plastikai művészetünk is ta
lán még a legtöbbet s legjobbat alkotott, vagy hogy csak ránk hagyott. Meny
nyit, mily sokat és nagyszerűt, mutatják még máig a dús maradványok, me
lyek száma valóban nagyobb mintsem elhinnők, hahogy saját szemeinkkel
nem látjuk és nem számítjuk. Hogy csak megközelítőleg is fogalmunk legyen
e számról, elég lesz annyit mondanom, hogy Magyarország egyes felső vidé
kein, Sárosban s nevezetesen Szepesben, csak nehány napi út alatt, s az ország
úiról úgy szólván le sem térve, saját felületes számításom szerint is háromszáz
nál jóval több XV—XVI-dik századi ily faragványt és dorborművet, ezek
csoportozatai egyes alakjait mind külön nem is számítva, találhatunk még máig
oly bőségben s épségben, mint az a külföldön is — hatalán egykét erről, s ezen
művészet különös virágzásáról nevezetes német várost és vidéket, mint Nürnberg.
Pommern , kiveszünk — párját ritkítja. Ezek közt pedig nem egy oly világra
szóló remekre is akadhatunk, minők a lőcsei, kassai stb. faragványok. 8 mind
ezt azután még kétszer annyi egykorú remek festvény fogja körül az oltárszár
nyakon. De sok lappang még beljebb is, nem csak itt, de az ország minden részébeu a hol csak keresünk, kezdve a Lajthától egész a Vöröstoronyig, habár
más vidékeken már jóval ritkábbak e művek vagy csak maradványaik.
Mielőtt nevezetesebb műveit ha csak röviden is elsorolnám, elmondha
tom talán előbb mindjárt ezen sajátságos művészet fejlődését s jellemző voná
sait; s megmagyarázhatom e mellett a szárny vagy szekrényoltárnak sajátsá
gos alakját és szerkezetét is. Mert úgy tudom, hogy ámbár hazánk e nemben
is nemcsak nagyot és művészit, de sokat és számosat is alkotott, mégis köztünk
AKAI). ÉVKÖNYV X. KÖT. 13. D.
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nagy lehet azok száma is, kik ilyesmit még soha sem láttak, és ha mégis láttak,
nem oly figyelemmel nézték, hogy azt egyszersmind megjegyezték volna
magoknak.
A szekrény- vagy szárnyoltárok (Flügelaltar, Schreinaltar), s talán leg
jobban kifejezve: a szárnyas szekrényoltárok — szinte még a basilikai s román
oltárművészet elemeiből származnának. Nem csak hogy az oltárasztal, a mensa,
vagy az ezt borító antipendiumok oldalai faragványokkal voltak kivésve, mint
már a vértanúk azon sarkophagjai, melyek felett az ó'skeresztények áldoztak ;
de az oltárt födő oszlopos alkotmány is, az úgynevezett ciborium, érczlemezek,
zománczos, kivésett s domború képek előállításaival volt díszítve. Nevezetesen
régi ősegyházi szokás volt már az is, hogy a diptvchonok és triptychonok, az
az könyvalakjára egy vagy két táblával nyiló szekrénykék, melyekben eleinte
az egyház védszenteinek, jóltevői, elhunyt főpapjai s kitűnő tagjainak nevei ájtatos emlékezetök imádsággali megülése végett voltak bejegyezve, ünnepélyes
alkalommal az oltárra kitárva felhelyeztettek. Ezen diptychonok és tripty
chonok nyíló és záródó táblái, melyekhez a szárnyoltár egészen hasonló, azu
tán gyakran s mind fényesebb művészettel készültek. Hasonlón dombor- és
vertműben, zománczban s elefántcsont-faragványban állíttattak tábláikon elő a
Megváltó s a szentek képei. De maga az oltáralkotmány is később, a faragvá
nyokkal diszített oltárasztal felett, mindinkább ily keretekbe alkalmazott számos
faragvány és festvény táblák összefoglalásával, építészeti alkotmány alakzatá
ban kezd emelkedni ; nevezetesen akkor, midőn a XlII-dik század óta az oltár
ra nézve azon lényeges változás következett b e , hogy a miséző áldozár nem
többé arczczal, de háttal volt a néphez fordulva, s ennélfogva az oltárasztal fe
lett is az oltáralkotmány mind magasabbra emelkedhetett a szentély hátfalához
alkalmazva. A következő XlV-dik században ezen oltáralkotmányt a gótépítészet magasba feltörekvő rendszeréhez képest mind magasbra fejti ki piramidahs alakzatában. De csak a XV-dik századi gótépítészet, plastika és festészet
újabb fejlődésével fejlődik ki — különösen csak Németországban — ezen trip
tichon alakú szárnyas szekrényoltárok szobrászaténak és festészetének teljes
rendszere és művészete.
lm ezek voltak az újabb műtérnek s a rajta kifejlődött művészetnek té
nyezői. Alapszerkezetére már e szerint egy ily szárnyas szekrényoltár az oltárasztal felett emelkedő polczozaton. úgynevezett predellán álló nagyobb négy
szögű középszekrényből áll, mely mintegy az egész oltáralkotmány magvát és
közepét képezi. Ezen szekrényben állanak rendesen elhelvezve a nagy fafaragványszobrok, az oltárnak főképe. Ritkábban találhatók ezek helyén festett képek is
(mint ez Németalföldön, Flandriában divatos s hazánkban csak kisebb s mellék
szárnyoltárokon, mint Lőcsén, Kassán sat. jön néha elő). A szekrény szobrai és
képei rendesen a Megváltót vagy a Boldogságos Szüzet állítják elő, s lia az ol
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tár valamely védszentnek tiszteletére van felállítva, úgy ennek szobra rendesen
jobbfelöl, míg egy más, az előbbihez viszonyban álló szentnek szobra balfelől
közbe foglalja a Megváltó vagy a Boldogságos Szűz szobrát. {Lőcsén például Sz.
Márja szobrát : jobb felől Jakab apostol, kinek tiszteletére van szentelve az ol
tár, másfelől János veszi körűi. Kassán hasonlón a B. Szűz szobrát magyaror
szági Sz. Erzsébet és Zachariás neje Erzsébet veszi közbe). Olykor számosabb
szobrok is, védszentek alakjai, vagy csoportozatok képezik még a középszek
rény főképeit. (Példákat lejebb e művek felsorolásánál feles számmal találni).
Ezen szekrény kétfelől azután szárnyasajtókkal nyílik, s kinyitva valamint
bezárva, tábláin rendesen festett képeket mutat. Gyakran ezen képek helyett azon
ban a szárnyak tábláin i.s domborművek vannak alkalmazva. (Egyes oltárokon
Bártfán, Szepesváralján, Lőcsén sat.). Ezen domborművek vagy festett képek
több, két vagy négy sat. szakaszra osztva, a nyílt szárnyakon rendesen a szek
rény főképére, az oltár védszentjének életére vonatkoznak, élte nevezetesebb
eseményeit, szenvedését, halálát állítva elő ; olykor váltva, egyfelől az egyik,
másfelől a más védszent életét tárgyalják. (Kassán például magyarországi Sz.
Erzsébet életét dús képsorban, Lőcsén Sz. Jakab és Jánosét csupán nehány
nevezetesebb jelenetben. Vagy olykor ismeretesebb véd- s nemzeti szentek
alakjait összeállítva képezik. Leggyakrabban az úgynevezett szükségben segítő
14 védszent alakjai közöl nehányat, vagy a magyar fejedelmi szenteket is, mint
példáúl a Szepesváraljai főoltáron). A szárnyak hátulsó része ellenben gyakran
a Megváltó kínszenvedése jeleneteit ábrázolja, úgy hogy a szekrényt betéve
csupán ezen képek láthatók. Hasonlón mint jelenleg a nagyböjtben az oltárké
pek gyászszínű szövetekkel lepleztetnek, melyekre a keresztnek vagy a kínszenvedésnek más képei alkalmaztatnak, a szekrényoltárok szárnyai is a
nagyböjtben betéve állíták elő a kínszenvedés jeleneteit.
De gyakran a fényesebb s nagyobbszertí műveken az ily szekrények
kettős szárnyakkal nyílnak, (a németben úgynevezett Vandelaltiire), úgy
hogy a kettős szárnyak betevésével mindenütt új meg új képkör áll élőnkbe.
Ilyenkor rendesen az oltár másod védszentjének külön képköre van még az
előbbi és kínszenvedési képkörön kívül előállítva. (Példáúl Kassán is).
Az oltárasztal felett közvetlen emelkedő azon keskenyebb polczozat
vagy alapzat, az úgynevezett predella , melyen az oltárszekrény emelkedik,
hasonlón szinte laragványokkal, gyakrabban domborművekkel és festmények
kel, s olykor a nagyobb oltároknál ezek kettős sorával is van díszítve, melyek
majd a megváltás történetére, majd az oltár föképére vonatkoznak.
Ezen alkotmányok felső része, a középszekrény lelett emelkedő ormozat, a gót építészeti rendszer irányának s ízlésének teljesen megfelelő bevég
zést nyer, a mint a támív-rendszer szerint alakított mennyezetes toronykákkal,
halakkal, keresztvirágokkal, díszművekkel, finom áttört fafarngványnyal ké6*
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pezve pyramidalis alakzatban emelkednek felfelé, olykor tetemes magasságban
egész az egyház magas csúcsívezeteig felérve. A toronykákban s közökben
ismét számos kisebb fafaragvány szobrok vannak egymás mellett s egymás
felett két, három s négy osztályban is s emeletesen alkalmazva; nagyobbára
ismét az oltár, egyház s ország védszentjeinek alakjai ; mig a középen, fŐhelyiitt az isteni személyek, a Sz. Háromság, a feszület vagy a B. Szűz alakja
emelkedik a többinél magasabban eloszökö tornyozat a la tt, mintegy az egész
oltáralkotmányt befejezve. Ámbár a legtöbb szárnyoltár épen ezen gyengédebb
részleteiben leginkább szenvedett és megsérült , még is rendesen ott találjuk
még szekrényoltáraink nagyobb részén, (nehányat mint például héthársit, kas
sait kivéve — mely utóbbinak töredezett részletei helyébe most új van készü
lőben —) oltármüvészetünk eme díszkoronáját is még fentartva; még pedig né
hányat valóban ragyogó díszpéldányban, mint Lőcsén , Szebcnben, Szepesváralján sat.
Mindezen részletek azután a szobrokkal együtt a legdúsabb színpom
pában s aranyzásban ragyognak. Az oltár színes szárnyképei egy részt, vala
mint az oltárt környező hosszú gót ablakzatnak ragyogó színezetű üvegfest
ményei , másrészt a kedvezőtlen színű durvább faanyag, melyből ezen szob
rok készültek, már az összhangzás, a műharmonia végett is követelte mind
ezen fafaragványok élénkebb színezetét és befestését. Nem is jön elő ennél
fogva soha az eset, hogy ezen szobrok és faragványok természetes faszínökben hagyattak vagy csak egyszínűleg festettek volna be, lia csak későbbben,
újabban nem mázoltaftak be, vagy ha talán már eredeti színök lekopott, lemo
sódott volna; de az előállított tárgy mindenkor jelleméhez képest többé vagy
kevésbbé természethű színezetben állíttatott elő; ellentétben az újkor azon fél
szeg aesthetikai ízlésével, mely szobrászati faragványait festetleniil az anyagtermészetes színében vagy csak egyszínben igényli, eltérőleg egészen akár a
máig példányúi szolgáló antik classikai, akár a középkori gyakorlattól s ízlés
től, mely mindkettő szobrait az anyaghoz képest ugyan többé vagy kevésbbé
de még is nagyobbára színezve, polychrom kezeléssel állította elő. És csak is
ezen színezés által volt teljesen elérhető, nevezetesen a középkori keresztény
művészetet jellemző azon szellemítés, a gyengédebb és finomabb érzések, az
arczon tükröződő kellem és szépség ábrázolása, mely kiválólag az arczszínezés,
sa szemek fénye által fejezhető ki csupán gyöngédebb árnyalataiban.
A ruházatnak szinte az antik acrolithekhez hasonló rendes aranyzása
is ezen alakokat a közönséges alakzat mindennapi valóságán felül mintegy ün
nepélyes, rendkívüli s eszményi fenségig emeli. Valaminthogy ezen mtíkezelés
már a képek aranyhátterében és fénykörében, kezdve az ókortól, a bizanczi
mussiv művekben s a középkori fesztészetben egyiránt otthonos volt. Csak ott,
hol az alsóöltöny vagy a kiforduló bélésszövet látható, s legfelebb még a má-
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sodrendtí alakzatok ruházatán mutatkozik a színezés, míg a többi aranyban
vagy ezüstben, még pedig gyakran ép oly dús mint ízletes mustrázatú arany
s ezüst ruházatban díszeskedik.
Ehhez járúl még azon körülmény , hogy ezen fafaragványok többnyire
festői dúsabb csoportozatokban vannak előállítva , mi már a megkülönböztetés
és jellemzés végett is a színek használatát, a festészeti elemet mintegy feltéte
lezi és megkívánja.
így alakult a szobrászat és festészet viszonyos hatása által ezen saját- ságos műnem a kor új műeszményének kifejezésére, miután a XV-dik század
művészetének uralkodó festői eleménél fogva a festészet kiváló befolyást kez
dett gyakorolni a szobrászatra, melyet a fafara g vány bán magának majdnem
egészen alárendelt, a mennyire ez a festészet fejlődése menetét s képalkotá
sait követve ugyanazon ízlésiránynak hódol. Ennélfogva már természetesnek
találhatjuk, hogy az ekkori fafaragványok mesterei a festészekkel rendesen
ugyanazon czéhnek tagjai; sőt gyakran ugyanazon mesterek mindakét mű
nemet gyakorolják ; a minthogy ezt az e nemben legnevesebb művészekről : a
nürnbergi Wohlgemuthról és németalföldi Herlenről sat. teljes bizonyossággal
tudjuk. Vagyhogy csak legtöbb esetben az ily művek tervezésére s alkotására
vállalkozó szobrászmesterek műhelyeikben rendesen festész segédekkel rendel
keztek és dolgoztak. E szerint azután a kittínőbb tervezet mellett is, a jobb
vagy roszabb festvényeken vagy szobrokon észrevehető a festő vagy szobrász
mester keze s ügyesebb vagy ügyetlenebb segédei munkája.
E művekre nézve pedig már általában két külön eltérő irány tűnik fel.
Az egyik a sajátlag úgynevezett eszményítő germán ízlés , melynek műveit
némi gyengédebb érzés kifejezése, nyugodtabb tartás, az öltöny lágy vonalzatú, gyengébb törésű redőzete jellemzi. Ezen korábbi ízlés a XIV-dik század
óta vehető észre, de egyiránt tart a következő későbbi korán át. A másik műirány a XV-dik század közepe felé kezdődve, folyvást tart még a XVI-dik szá
zadban is, egész a renaissance ízlés uralomra vergődéséig. Művein inkább az
egyénítés mintsem eszményítés mutatkozik; alakjait élénk mozgékonyságé
cselekvés , kifejezettebb, élesebb formák, sűrű, túlzottan tört s gyűrött redőzetű öltöny , erősen göndörűen fürtözött hajzat és szakái már is modoros kinö
vésekkel jellem zi, ámbár bennök egyiránt a magasabb mesteri felfogás s mű
vészi kivitel félreismerhetlen. Mind a két mtíirányban. és nevezetesen az utób
biban ismét több eltéréseket, külön gyakorlatokat s iskolákat lehet észrevenni,
melyeknek azonban határozott jellemzése, különösen az átmeneti eltérésekben,
nagyobb nehézséggel jár vagy csak mélyebb taglalást igényel, és csupán
egyes helybeli körökre vagy egyes mesterek műveire vonatkozik inkább, mint
sem általános érdekű.
Felsorolom már ezen általános jellemzés után azon nevezetesebb emlé-
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keinket, melyeket hazánk e nemben bír, vagy csak előttem ismeretesek. Kö
zülök eddig a műtörténet már épen alighogy egykettőt említ névleg, m iga
többit úgyszólván hírből sem ismeri. Sok ugyan még felfedezésre is, mindanynyi pedig alapos tárgyalásra vár, míg itt csak mintegy tárgyam mentében
röviden érinthető', amennyire ezen műkörnek és műalkotmányoknak egyik
lényeges és kiegészítő' része, a szárnyas szekrény oltárok szobrait körülvevő
számosabb festvények, jelenleg sajátlagi tárgyunkon kívül állanak, mely csak
a szobrászattal foglalkozik. E nélkül pedig ezen műalakok tárgyalása csak
tökéletlen, egyoldalú és félszeg felemlítgetés lehet, miután a festmények soro
zatának elhagyásával, a teljes kép és mű egész előállítása helyett, csak egyes
alakokat összefüggetlen egymásutánban hozza s állítja elő.
Legtöbb vagy csak legnevezetesebb példányainkat még Lömén (Szepesben), Bdrtfdn (Sárosban) és Kassán (Abaujban) bírjuk. Kassán ugyan a számos
szárnyfestvény mellett csak nehány, de épen talán legremekebb fafaragványmfí maradt ránk. A híres gót dómnak páratlan műremek, s Wohlgemuthnak tulaj
donított festményei végett is ismeretes főoltárán, a középső szekrényben áll a
főkép, három nagyszerű szoboralakzat. Közepén a Boldogságos Szűz, mint
mennyország királynéja koronával fején, királyi pálczával kezében, karján a
gyermek Jézust tartva. Jobb felől mellette magyarországi szent Erzsébet ke
gyes alakja, más felől Zacharias neje Erzsébet szoborképe áll. Ezen két utóbbi
szobor s nevezetesen a másik Erzsébet arczkifejezése a legnemesebb alakítások
egyikének, mit valaha e művészet alkotott, mondható talán. Kevésbbé sükerült az öltönynek máskép mesteri kivitelű de már túlzottan erős s mesterkélt
redőzete, nevezetesen az uszályokban s a középső kép egyes részletein ; mely
más tekintetben is távolabb áll a két mellékszobor műtökélyétől. Csinosabb
apró művek szinte ezek alatt a predella domborfaragványai kettős sora. Egyik
osztályban Krisztus a koporsóból felemelkedve, egyfelől Márja, másfelől János
alakjaival, míg kétfelől imádó angyalok lebegnek. Itt is az arczkifejezés rend
kívüli tökélylyel ábrázolja a meghatottság különnemű érzetét, amint az a há
rom középső alak arczán tükröződik. A másik osztályban a tíz okos és dőre
szűz dombortaragványú mellképeinek külön sora á ll, a szunnyadást s virrasz
tást jellemző alakzataikkal.
Máig dús festmény képsora mellett dúsabb volt egykor ezen oltár, a most
hiányzó felső alkotmányán elhelyezett szobrokban is, melyeknek töredékei
jelenleg, az egyház javítása alkalmával, egy mellékkápolnában láthatók még.
Egyes szoborképek, amint az oltáralkotmány ormozatán a toronykák s menynyezetek alatt állottak, amennyire kivehető, az ország védszentei s első apos
tolai, királyok és püspökök, első sz. fejedelmeink : István, Imre, László. Ugyanott egy más csoport, mintegy 9 darab, zsidóférfiak s nők, karjaikon gyerme
kekkel. Nyilván Krisztus úgynevezett rokonsága, Erzsébet és Zacharias, Anna
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és Joachim sat. E faragványok is lehet hogy az előbbiekkel együtt a főoltár ormozatán állottak szinte, vagy hogy a mellékoltárhoz tartoztak, melynek középső fő
szoborképe Márja látogatását állítja elő Erzsébetnél. Ezen faragványok is, ha
bár az előbbiekkel, nyilván a mesternek műveivel, nem versenyezhetnek, rész
ben még is a jobbak közé számíthatók. Köztök egyes zsidóalakokon, valamint
egy bajszos, kucsmás magyar alakon természethűség s egyénités élénk nyo
mai vehetők észre.
Más oltáron a középszekrényben az előbb érintett faragvány lát
ható : Sz. Márja látogatása Erzsébetnél. De e mű már nem emelkedik az előb
biek magas tökélyéig. A többi szárnyoltár későbbi festészeti mű, melyeknek fa
ragványai elenyészhettek, valaminthogy eredeti alakjuk s festvényeik is az újí
tások által kárt vallottak.
Jóval többet bír még a bártfai gótegyház. Számos, mintegy tizenkét,
többé vagy kevésbbé épen fenmaradt szárnyoltárán a szárnyképek egész sora
mellett mindenütt még régi, eredeti fafaragványokat is találunk. Ilyenek a ké
sőbb átalakított nagyoltáron Sz. Egyed, János és Zachariás szobra. Szokott
modoros dús fürtözöttel, máskép egyszerű méltóságteljes alakok. Hasonló ege
másik oltáron Sz. Mihály szobra. Dúsabb ezen faragványokban egy harmadik
oltár. Közepén Krisztus születése faragványban van előállítva , számos alakok
élénk környezetével: amint az előtérben az újonszülött Üdvözítőt angyalok
gyönyörű csoportozata imádja ; a háttérben nagyszerű tájkép látszik : fák, he
gyek, a hegyekről lejövő pásztorok csoportjai. KétfelŐl mennyezet alatt négy
nő szent szobra veszi körűi e középképet. A hasonlón alakított predellán az
angyaliüdvözlet, Erzsébet látogatása, a keleti bölcsek imádása vannak apró
kis szoborművekben ábrázolva. A háttérben itt is bájos tájkép mutatkozik
domborműfaragványban : elül várkoszorúzta hegyorom, melyről a három
király útazva lefelé vonul, utánok a málháikat s kincseiket vivő lovas kísére
tük sat. Az itt-ott felötlő ügyetlen kezelés és visszásságok mellett is gyermeteg
kecsű mű. Ezen tájképi háttér mutatja , hogy Van Eyck iskolája e tekintetben
már idáig terjedt volt. Az oltárormozaton a mennyezetek és toronykák alatt
még Sz. László király pánczélos szobra mellett szent nők, püspökök sat. kisebb
szoborfaragványai állanak.
Gyengébb de jellemző mű ismét a negyedik oltáron egy Ecce Homo
szobor. A jobbak közé tartozik ellenben az ötödik oltáron egy feszület a pas
siói alakokkal. Mellette oldalvást mintegy páholyokból kitekintő zsidó. vagy
ószövetségi prophétai alakok, Krisztus szenvedésére vonatkozó mondataik irat
szalagaival: O vos omnes sat. Plangent eum etc. Fent az oltártornyozaton a
kinszenvedő Megváltó alakja ismét, mellette angvalok a kínszenvedés jelvényei
vel. — Érdekes a következő hatodik oltár is éviratánál fogva. A bemélyedő
predella üres hajlékának faragványai úgy látszik már elenyésztek. A közép
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szekrény főképe ellenben a B. Szűz szobrát sz. Miklós és Erasmus püspökök
szobrai közt állítja elő. Háttérben 1505 évfelírat olvasható, mely félig kitörve
a Márjaszobron ismételve előjön. Az alakokon feltűnő már a későbbi modoros
tört redőzet s a fúrtfaragott sűrű göndör fürtözet. — Jelentéktelenebb,kisebb
művek, mint rendesen az oltárormozat toronykáiban elhelyezett szobrok : sz.
Lőrincz s más két kivehetlen alak képei. Kisebb becsüeknek mutatkoznak
szinte a következő oltárokon egy úgynevezett Piéta szobor, azután sz. György
és Apollonia szobra között sz. Anna alakja, amint a két kis gyermeket, leányát
Márját s unokáját Jézust kezénél vezeti. Ugyanott az oltárormozaton is ismét
több kisebb alak. A máris későbbi gyengébb művek közé tartozik egy más
oltáron Marja szobra a középszekrényben, négy más szobor által környezve.
De feltűnők még egy más Márjaoltár érdekes művei, melyen a középső Márja
szobrot körülvevő Péter, Pál, János és Erzsébet szobrain kivűl, a szárnyak is
dús dombormtívekben állítják elő az angyali üdvözletét, Erzsébet látogatását
Krisztus születése és a keleti bölcsek imádása jeleneteit. Közönségesebb, de
szorgalmas kezelés mellett nyilván régibb mesteri előrajzok után dolgozott mű.
A mostani sz. sír hajlékában álló szárnyoltár képei mellett hiányzanak ugyan
a faragványok ; de mellette a fülkékben nem közönséges Mater Dolorosa s a
Szent-Háromságot előállító csoportban kitűnőbb Krisztusalak íaragványai lát
hatók. Fent a mellékhajó emeletén alkalmazott kápolnák két szárnyoltárán ta
láljuk még magyarországi sz. Erzsébet nagyobb szobrát, mellette négy kisebb
szoborral s a szárnyakon a kassai oltárfestvények jeleneteihez hasonló képsor
ral. Fent is az ormozaton egyes töredékek állanak még, a predellán a két an
gyal közt a Vir Dolorum alakja látható domborfaragványban ; valamint a má
sik oltáron sz. Borbála középső szobra körűi négy szentnő kisebb szobra s egyes
töredékek.
Tárgyunkon kivül állanak már az egyház karszékeinek sat. ámbár rit
kább s érdekes faragványai, mint a melyek inkább a kisebb művészetek
körébe tartoznak. Ellenben a szentségház tornyozatán s mennyezetkéi alatt, is
még számos régibb apró szobrot találunk, hasonlón a városházon az oroszlánt
legyőzve nyargaló Sámson faragványát. Ezen utóbbi művek azonban máris, az
itt úgy látszik sokáig szorgalmasan gyakorlott fafaragvány művészet legkésőb
bi korába tartoznak. Ezen műkor tartamára nézve, ámbár csak az egy felhozott
határozott adatunk volna eddig, tájékozhatnak mégis az egyháznak ezen kor
szakból származó egyéb díszeszközein, szertartási edényein , karszékein előjövő
évszámok, melyek már 1449-el kezdődnek, s a XlV.század vége felé mind sűrűbben
fordulnak elő; jelölve mindezen műremekek készültének korát, mely magának
az egyház építésének korával, építészeti ízlése szerint Ítélve, teljesen összevág.
Páratlanúl legdúsabban s legnagyobbszerűbb alakzatokban bírjuk azonban
ezen becses emlékeinket képviselve a lőcsei főegyházban. Acolossalis nagyszerű-
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ségtí mintegy 60 láb magas főoltár nem csak hazánkban a legnagyobb ily re
mekmű; de kétségtelenül általában egyike e nemben a legnagyobb és legdúsabb gót szárnyoltároknak. Már talapzata, a predella, nagyszerű alakításra mu
tat, amint hajlékszerűleg képezett mélyedésében az utolsó vacsora jelenetét
állítja elő. Krisztus az apostolokkal, négy láb magas, jelesen faragott, élettel
jes alakzatok eleven csoportozata. A középszekrény szobrai: Sz. Márja, mint
mennyország királynéja, koronával fején, karján a kisded Jézussal, lábai alatt
a félhold, oldala mellett egyfelől sz. Jakab apostollal, másfelől sz. János evan
gélistával, mint az egyház védszenteivel előállítva. A természetes életnagyságot
jóval túlhaladó s mindamellett gyöngéd természethű alakzatok. Nevezetesen
sz. Jakab könnyed nemes tartása által feltűnő. Az egészet megható ünnepélyes
méltóság jellemzi, párosulva gyermeteg szelid és szellemies kifejezéssel. A szár
nyak is festvények helyett domborfaragványokat állítanak elő négy képben :
I. Az apostolok eloszlása, élénk életteljes kép, gyermeteg felfogással. A dús tájképies háttérben látni : mint búcsúznak el ‘egymástól az apostolok, csókolják
Péter kezét; itt párosán indulnak az útra, amott már az úton hegyfelé men
nek fel, távolabb erdőség, más és más tájképek városokkal, bérczekkel, lige
tekkel. 2. János Pathmos szigetén a sassal, a mint látásában a B. Szűz előtte
megjelenik. 3. Ugyanannak kínszenvedése. 4. Jakab vértanúi halála, lefejeztetése sat. Mindannyi változatos festői szép háttérrel s mesteri kezeléssel dol
gozva. Hasonló remek festvények láthatók a szárnytáblák hátlapjain. Az egész
képkör korának kétségtelenül legkitűnőbb művei közé sorozható. A tervezet,
a compositio a számos alakok daczára is sikerült, világos ; mindenütt helyes
felfogás, arány s elrendezés jellemzi, s majdnem minden egyes alakzata méltó
bámulatra ragad. — Valamint a középső szobrok felett mennyezetkint csinos
fedélzet emelkedik, úgy az oltárormozat dús mennyezetek, tornyocskák csú
csok és tárnok nagyszerű szerkezetével b ír , átfuttatva az egész röpkény s iszolagként felfutó s tekerődző dús növényzettel. Gót díszalkotmányokból képzett
valóságos erdő ez, melyet ismét a tizenkét apostolnak toronykák s mennye
zetek alá elhelyezett szobrai élénkítenek. E remekmű alkotásának kora iránt
II. Ulászlónak és II. Lajosnak rajta látható egykorú czímerei tájékozhatnak.
Nyilván tehát ezen királyaink korában s nem előbb készült volna el. Vala
mint egy más azonkori feljegyzés is még egyes részeinek 1508-ban elkészül
téről szól. De ha korát tudnók is , a remek mesterét alighogy csupán gya
níthatjuk.
A főoltár után egyaránt nagyságára mint tökélyére nézve kitűnik az
úgynevezett Havi Boldogasszony vagy a XIV. szepesi város oltára. A közép
szekrényben a Boldogságos Szűz életnagyságú szobra áll a kisded Jézussal
karján; élesen törött redőzetű uszálya körül lábainál két imádó angyal. A
gyöngéd testalkat feltűnő szép arányai mellett erőteljesen és a legkisebb részAKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT. 13. D.
7
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letekig, például a ruhaszegély drágakő kirakatáig, meglepő csínnal és szorga
lommal dolgozott mű. Mellette a középszekrény oldalfülkéiben is négy ki
sebb szobor: Sz. Borbála, Katalin, Dorottya és Margit képe áll. Fent a csinos
oltárormozat toronykáiban hasonlón számos kisebb szobrok a Megváltót (mint
Ecce Homo) sz. Jakabot, Józsefet, Jánost képezve láthatók. Közülök egy és
más m áris, úgylátszik későbbi újítás. Ezen oltárra nézve ismét hagyományos
neve, és Lengyelország valamint Lőcse városának rajta látható czímere jelel
hetné a kort, melyben, talán 1494 után készült, midőn II. Ulászló a lengyel királylyal itt összejövetelt tartott.
Hasonló körülbelül az előbbihez nagyságára és mtíértékére nézve az
úgynevezett Passiooltár is. A csarnokszerűleg oszloposán alakított középszek
rényben a szenvedő Megváltó (vir dolorum), B. Szűz és Sz. János Evang.
mintegy életnagyságéi jelesen faragott szobra á ll, a fájdalom és szomorúságérzetének a nemes ábrázatokbani megható kifejezésével. A díszes oltárormozaton szinte már részben újabb szobrok egész sora látható. A predellán I. Má
tyás király és Beatrix királyné czímere : clinodium Mathie regis és clinodium
Beatricis regine egykorú felirattal, kétségtelenül az oltár alapítóit és készülése
korát jelenti ; mely e szerint Mátyás király második házassága s halála közötti
évekre 1476-től— 1490-dikig esnék; nyilván tehát 1474-diki lőcsei tartózko
dása utáni időre.
Az előbbieknél jóval régibbnek látszik festményei jelleménél fogva sz.
Péter és sz. Pál oltára. A predellának madár- és szőlőfüzérektől környezett haj
lékában a szenvedő Megváltó alakja Márja és Jánossal van alkalmazva. A fő
szekrénynek oszlopzat által ketté választott kápolnaszerű hajlékában áll sz. Pé
ter és Pál szobra. Szokott méltóságteljes komoly alakzatok, mesterileg faragva.
Fent az oltárormozaton ismét számos kisebb alak.
Még régibb s itteni talán legrégibb műveknek látszanak sz. Katalin ol
tárának egyes, eredetileg úgylátszik együvé nem tartozó részletei. A középszek
rényben sz. Katalin finom gyöngéd alkatú szobra áll. Alatta és felette ide, úgy
látszik máshonnét alkalmazott festvénytáblák. Más kisebb szekrényben szentek
apró alakjai, kétségtelenül szinte más oltárok maradványaiként elhelyezve. Egy
más újabb oltáron is hasonlón ily régi faragványrészleteket találunk. Krisztus
születésének előállítása, az előtérben Márja és József, az ökör és szamár, s két
pásztor nagyszerű és életteljes alakzataival.
Érdekes, mint már is átmeneti mű, sz. János oltára. Rajta a gót alapter
vezet és szerkezet renaissance ékítmény! elemekkel vegyül el. A középszekrény
ben Keresztelő és Evang. sz. János szobrai, a szárnyakon Aranyszájú és Alamizsnás sz. János domborfaragványai vannak alkalmazva ; ezen felül még egyip
tomi Márja domborműve s a predellán Krisztus sírba tételének szép faragványa
díszíti a számos szárnyfest vény mellett. Itt a képeken s hátúi az oltáron kivé
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telképen a festőnek is H. T. vagy L névjegyét, valamint az alapít6 Henckel János
lőcsei plébánosnak, később Márja királyné udvari káplánjának nevét 1520. év
számmal együtt feljegyezve találjuk. A mű már is ezen késő kor művészeté
nek színvonalán álló művészre mutat. De vájjon a H. T. vagy J. monogramm
névjegyet, a műtörténetből ismeretes németalföldi festész és fafaragó-szobrász
Herlen Jessének, a híres Herlen Frigyes, hasonlón festész és szobrász, ezen
korban virágzott fiának lehet-e tulajdonítani? itt abban hagyom. Henckel Já 
nos mint később Márja királyné udvari káplánja, csakugyan összeköttetésben
lehetett Németalfölddel. Oltárműve nyilván egészen eltér a lőcsei egvház előbbi
régibb szárny oltár-műveitől.
Hasonló későbbi ízlésére nézve sz. János oltárához a sz. Anna oltár
is. A középszekrényben sz. Márja s Anna ülő csoportot képeznek a közöttök
levő gyermek Jézus alakjával, míg a háttérben domborfaragványban angyal
aranyszövet mustrázatú kárpitot tart megettük ; mint ezen utóbbi motívum szinte
már a németalföldi iskolának jellemző sajátsága. A szárnytáblákon is domborfaragványok sz. Antal s más remeték képeit állítják elő. Az oltár többi eredeti
részletei, valamint a predella s az ormozat faragványai már hiányzanak. Csak
féligmeddig maradtak képen a sz. Miklós oltár régi faragványai is. Közepén
még három szobor: sz. Miklós, Alamizsnás János s egy harmadik jól ki nem
vehető alak áll. A kitűnő és élénkszínezetű szárnyfestmények egyikén 1507. év
szám látható. — Más töredék-faragványok még az egyházban : két feszület az
előcsarnokban s a bemenet feletti erkélyen, mindkettő jelentékeny mű ; sz.
György kápolnájában ezen szent lovagszobra, Van Eycki modorban festett
tájképies háttérrel, jelentéktelenebb faragvány.
Fafaragvány művészetünk emlékeire nézve ezen legjelentékenyebb há
rom főhely : Kassa, Bártfa és Lőcse körül volnának már többé kevésbbé csopor
tosíthatók, úgylátszik, vidékeik egyéb e nemű nevezetesebb művei, amennyire
ezen helyek máskép is nemcsak vidékeik főpontjai: Kassa mint Felsőmagyarország fővárosa, Lőcse a kifejlett iparú Szepességnek, Bártfa a magyar-lengyelhatár élénk közlekedésének fő forgalmi helye ; — de amennyire, nevezete
sen ezen műemlékeikben már is feltűnőbb külön irányok vagy csak eltérőbb
gyakorlat, modor és kíilönségek észlelhetők. Ámbár ezen észleletek jelenleg
vizsgálataink kezdetén épen csak véleményezhetek, miután mindezen emlé
kekből nagyobbára csupán egyes összefüggés nélküli maradványokat bírunk
csak, s még ezeket sem ismerjük eddig teljesen. Másrészt ezen észrevétel is
csak a főbb kitűnőbb művekre szorítkozhatik, miután az említett három főhely
mindegyikének ismét mind szobrászati mind festészeti művei közt feltűnő kü
lönbségeket találunk , amennyire ezen művek is majd korábban, majd későb
ben , majd kitűnőbb, majd csak másodrendű művészek és mesterek vagy se
gédeik és mesterlegények által készültek. De épen ezért is , a körükben oly
7*
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nagy számban, hosszabb idő folytán és részben kitűnő mesterek által gyakor
lott művészetnél fogva utalva vagyunk már környékeik művei iskoláját és szár
mazását nálok keresni, ha bár anélkül, hogy már most ezen elszármazást éle
sebben meghatározni idején vélnők.
Feltűnő e tekintetben mindjárt a szepesvár aljai székesegyház, mely egyes
műemlékeiben ezen művészetünk fejlődésére nézve máskép is igen érdekes pél
dákat szolgáltat. Benne, eredeti alakításai mellett is, a lőcsei szárnyoltárok mű
vészetének befolyása egyaránt mutatkozik, valaminthogy a kassai szobrok
egyes formáinak utánzása vehető észre. S valóban már helyezete is a Szepesség
szélén, Abaúj és Sáros felé, benne a közvetítő tagot mutatja ezen művészet me
netében. Egy adattal több ismét középkori vidékies külön mtígyakorlataink
észleletére. Mit eddig is már legalább építészeti műemlékeinkre nézve , neve
zetesen egyes vidékeink : példáúl Csallóköz, Mátyás földe , Szepesség, Sáros
s Erdély emlékei közös s eltérő jellemző vonásai és sajátságaiban érvényesít
hettünk vagy csak ismerünk.
így emlékeztet a szepesváraljai nevezetes emlékszerű Székesegyház
nak egyik szárnyoltára, az úgynevezett corpus Christi kápolnában, a lőcsei
egyház Havi-Boldogasszonyról nevezett oltárára, különösen az oltáralkotvány
ormozatának hasonló alakítása által. Míg a középszekrény szobrain, Márja ha
lála csoportozatának nagyobbszertí ugyan, de gyengébb kivetelű alakzatain
egyes motívumok, példáúl Márja öltönyének formái, a kassai főoltár szobrai sa
játságos öltönyalakítására emlékeztetnek. Az oltáralkotmány ormozatán ellen
ben Márja koronázása s a számos apróbb szobor mind roszabb ügyetlen mű.
Nem dicsérhetők különösen a többi oltárok faragványai sem, minők egyiken
példáúl a keleti bölcsek, máskép a jelmezek tekintetéből érdekes csoportozata,
s más kisebb szobrok. Becsesebbek az újon átalakított főoltárnak fenmaradt régi
faragványai. Közepén sz. Márja mint Mennyország királynéja, egyfelől az egy
ház védszentjével sz. Márton, másfelől sz. Miklós püspökkel, erősen gyűrt redőzetű de szorgalmasan dolgozott alakok. Az oltárormozat is részben még a
réginek maradványa sz. Marton lovagszobrával, sz. István , László és Imre
magyar fejedelmek stb. érdekes faragványaival.
Ú jabb, nagyobbára XVII-dik századi művek a többi mellékoltárok. De
felette érdekesek mtítörténeti tekintetben. Rajtok nem' csak még a régibb
gyakorlat nyomán készült, részben jelesebb faragványokat találunk, minők
sz. Mihály, Péter és Pál szobrai, melyeken még a régi felfogás szorgalmas kivi
tellel párosúl ; de nevezetesen figyelemre méltó látni a szárnyoltárnak sokáig
fentartott alakja átmeneteit a legújabb oltárművészetbe, fokozatos különféle modificatioiban, melyeket itt többnyire még évfelíratokkal is adatolva bírunk.
Majd még a predellát, oltárpolczot, majd a szárnyakat faragványokkal és festvényekkel fentartva látjuk, majd csak festett medaillonok helyettesítik még
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egy ideig a szárnyfestvényeket. Nem kisebb érdekű nemzeti fejedelmi szent
jeink: sz. István, László, Imre sat. ikonographiájának történetére nézve, azok
nak itteni érdekes szobrait és képeit, kezdve a főoltár legrégibb nevezetes szárnyképeitől és szobraitól, le egész a legújabb oltárok képein át folyvást és sajátsá
gos eredeti felfogással s jelmezekben előállítva szemlélnünk.
Dúsabb még s becsesebb faragványokban a kis-szebeni egyház (Sárosban),
melyek közűi nehány bátran a legjobbak közé volna állítható, s tökélyére nézve
mindenesetre a locseiekhez a többiek közt legközelebb járna. A főoltár nagy
szerű szobrai: Márja, János és Péter nagy gonddal dolgozott s a modorosság
daczára is szép alakok. A középszekrény oldalába alkalmazott kisebb mellékszobrokon kivül az oltárormozaton is ismét számos szobor á ll, köztök megint a
magyar sz. fejedelmek érdekes alakjai. A legjellemzőbb példányok egyike
ezen oltárormozat is , amennyire benne a régibb eredeti gót oltárormozat építé
szeti szerkezete helyett már is ágas s lombozatos alakzataiban, az ornamentalis
irányt itt leginkább kifejtve találjuk. Pedig egykorú felirata az 1461-dik évet
jegyzi fel, mint a mely esztendőben az egyház leégett. Akár állott tehát már
ekkor ezen, a tűzvészt talán elkerült oltár, akár csak hogy ekkor a tűz után ala
kíttatott, az adat mindenesetre még is mint szárnyoltárainkra nézve eddig
legkorábbi, még inkább korainak látszik az oltár ezen szabadabb, az építészeti
constructiv formáktól eltérő decorativus iránya miatt ; habár máskép szobrászi
művei ezen
kornak megfelelnének.
r
Érdekesek a többi mellékoltárok faragványai is, nevezetesen nehány dombormű-szárnyképeiknél fogva is. Kecses szép csoport az egyik középszekrény
ben az angyali üdvözlet jelenete, fent a sajátságosán képezett felhőkben
Atyaisten alakja mellette lanton játszó angyalokkal. A predellán a keleti böl
csek imádása, háttérben festett bájos tájképpel. A szárnytáblákon ellenben csu
pán egyes szent alakok domborfaragványai vannak alkalmazva. Más oltáron
hasonlón ily álló szent alakzatok egyszerű domborképei láthatók, míg a kö
zépszekrényben sz. Anna és Márjának a lőcseihez hasonló csoportozata, a hát
térben szőnyeget tartó angyallal jön elő. A faragvány közönségesebb mű.
Ilyen sz. Ágoston oltárán is ezen szent és sz. Jeromos szobra más apróbb faragványokkal, melyek nevezetesen a predellán már tetemes sérüléseket szenvedtek.
A lőcsei körhöz volnának számíthatók a szobrok nagyszerűsége és
száma végett egyiránt jelentékeny szepesszombati faragványok is. A remek
főoltáron a sárkánynyal küzdő sz. György lovagszobra nagyszerű csoportozatban látható. Fent trónoló Atya- és Fiúisten s a Boldogságos szűz mintegy menynyei dicsőségben ábrázolva ; míg a háttérben sz. György hős tettének jelenetei
állíttatnak elő : a királyleány a báránynyal, mögötte változatos tájkép, hegyek,
várak, városok sat. látszanak. Meglepő életteljes kép. Az oltárnak egykori he
lyéről kimozdított s most az oltár melletti szekrényen álló predellája az utolsó
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vacsorát hasonlón a lőcseihez állítja elő. Az alakdús mesteri faragvány azonban
valamint jóval kisebb a lőcseinél, úgy egyes alakzataiban is eltér ettől; félre.
ismerhetlen rajta már szinte az egyedítés nyoma. Márja oltárán a középszek
rényben a Menny királynéja s Péter és Pál apostolok szobrai mellett még ki
sebb négy szentnő képe, a Veraicon s más domborfaragványok állanak. Sz.
Antal oltárán a sz. remete szorgosan dolgozott szobra képezi a főalakot; töre
dezett szögletes redőzetíí alakítás, modoros göndör haj- és szakálfürtözettel ;
holott ezen későbbi műveken többnyire csak az egy vagy a más, a haj vagy a
szakái már rendesen természetesebb simasággal van kezelve a régibb keresett
s túlzott hajfodrok ellenében. — Feltűnők a szent életét előállító kisebb dús
alakzatú szárnyfestmények is. Hasonlón érdekes e tekintetben a sz. Anna oltár
is , sűrű s törött redőjtí középső faragvány csoportozatával. Kitűnő s nagyobbszerű faragvány ok és festmények díszítik szinte sz. Mihály oltárát, ezen szent
nek szobrával s élete jeleneteivel. Mindezen jeles műveknek nevezetesen mind
árát mind pedig készülése korát feljegyezve bírjuk. Ezen egykorú jegyzet sze
rint az 1503-ban készült nagyszerű főoltár 160 ftba, az ezután felállított sz.
Miklós oltár 70 ftba, sz. Antal oltára 40 ftba és Anna oltára 80 ftba került.
Habár a korhoz képest ezen árak tetemesek is , a megfízethetlen mesterműve
ket tekintve kétségtelenül jutányosak !
Ezen kör későbbi és részben gyengébb műveinek mutatkoznak a mükhnbachi (Szepesben) faragványok is : Mintegy három oltáron sz. Margit, sz.
Márja, Miklós sat. nagyobb alakzatai mellett több kisebb szobrok. Egy, úgylát
szik azonkori feljegyzés, igen is későre 1558-ra teszi ezen művek készültét; míg
ellenben a templom belső bútorzatának, mint a szentségháznak évfelíratai eze
ket 1422-ben készülteknek tanúsítanák. Valószínű hogy míg az utóbbiak a
már is késő gót ízlésű egyházzal egyszerre létesültek, addig amaz oltárfaragványok csak később ezen művészetnek teljes kifejlődése után keletkeztek.
Ha nem a korra, úgy idomukra nézve mindenesetre későbbieknek mu
tatkoznak még ahéthársi (Sárosban) egyház szárnyoltárainak a kassai, egyes leg
későbbi oltárművekhez legközelebb álló faragványai és festvényei. Ilyenek a
főoltáron sz. Márja mint mennyek királynéja, egyfelől sz. Miklós, másfelől sz.
Márton alakjával, fent Márja koronázása más szobrokkal ; a képek a hasonló
szepesváraljaiakra emlékeztethetnek ; s nyilván Kassától Héthárson át Szepesváraljaig összefüggő menetben látjuk itt ezen szomszédos helyeken ismét e késő
gót oltárfaragvány-művészetet. A mellékoltárok egyikén megint sz. Anna alakja
á ll, egy kezénél vezetve gyermekét Márját, más kezénél unokáját Krisztust.
Síma redőzetlen késő alakítás, de a fő tipikus idoma példáúl Annánál, valamint
a főoltár alakjain a modoros hajazat, még mindig a régi gyakorlatra utalnak.
Egy másik újabb oltáron már csak a Krisztusszobor volna még ezen faragvá
nyok körébe sorozható. Jóval dúsabbak még ezen oltárok a festvényekben, me-
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lyeknek sajátságos jelleme még is arra m utat, hogy mesterök inkább szobrász,
mintsem festész lehetett. Az egyházkapuzatnak egykorú évirata megnevezi az
alapító Tarczay Miklós (I. Mátyás király egyik hadvezére) neve mellett az épí
tészt is: Ragusai Vinczét, ki ezen egyházat 1513. felé építé. Vájjon az építész itt
is szobrász és festész is volt-e egyszersmind? mint ez, ha nem rendes, úgy leg
alább gyakori eset volt ezen idűtájt. A képek egyikének későbbi évírata : 1525,
ennek épen nem mondana ellent, mert az 1513-bari elkészült épület benső s ily
mesteri butorzása még sok időt vehetett igénybe. Az egyház laposodó gótízlése
a portale határozott renaissance alakjával, valamint a szobrászati síma kezelés
egyiránt már nem csak a késogót ízlést jelzi; de általában azon délvidéki daímatiai olasz eredetű művészre is mutat, kinek nevét a kapuzat homlokán viseli
Számos és részben jelentékeny maradványokat találunk még ezen vidé
kek egyéb egyes helyein, részint még használatban, a régibb faragványokat
újabb oltárokon sat. alkalmazva, vagy csak már félre téve fentartva. Nevezete
sen példáúl Késmárkon az egyház egyik hajója felett levo lomtárban igen érde
kes alakzatok egész sora lappang. Néhrén az átalakított s részben már elhagyottságnak indúlt, de még mindig nevezetes szárnyképű oltárokon ; Káposztásfal
ván a még épebben fenmaradt mintegy három oltáron. Hasonlón egyes alakok
Palocsán, Tölgyszéken, Eperjesen a bártfai faragványokra és képekre, míg Iglór-,
Görgőn sat. a ló'cseikre emlékeztetnek.
Több érdekes példányban bírunk még szinte nagyobbszerű feszület fa
ragványokat is. A régi egyházban a szentélyt a hajótól elválasztó, úgynevezett
diadalív magaslatáról lánczon leeresztett feszület függött, mintegy az oltár és
nép között. A gót szobrászművészet ezt mintegy kálváriájává alakítá át : a dia
dalív alatt fekvolegesen alkalmazott gerendára a feszületet a passiói alakokkal,
Márja és János szobraival felállítva. A helyzet ezen magassága végett többnyire
mint colossalis, rendkívüli nagyszertíségű, de olykor egyszersmind kitűnő
műbecsű alakítások jönnek élű. Ilyenek a kassai (egy ideje a domból a kalvaria
kápolnába félre téve), a tölgyszéki, bártfai, eperjesi, lőcsei, (az ajtó feletti erkélyen),
szepesszombati, iglói (a kereszteld kápolnában). Közülök nevezetesen az utóbbi s a
lűcsei valódi mesterművek.
Más jelentékeny köre fafaragvány művészetünknek a bánya városok
ban volna még keresendő. Beszterczebányán, Korponán, Bakabányán, Selmeczen s lejebb az erre vezetű országúton fekvű Garam melletti sz. Benede
ken sat. nevezetes ily szárnyoltárok vagy csak egyes faragványaik töredékei
maradtak fen ; de melyek rendszeres összeállítása még bűvebb vizsgálatot igé
nyel mindenfelé; mit több helyütt mint Korponán, Selmeczen, Benedeken sat.
már emlékezetünkre lerombolt és szétszedett ily szárnyoltárok töredékei egybeszedésével kellene itt kezdeni. Ezen kör legjelentékenyebb művei volnának még,
a mennyire eddig ismerjük, Beszterczebányán egy kitűnő szárnyoltár faragvá
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n y a i, valamint ugyanott az úgynevezett Olajfák hegye (Oehlberg) : Krisztus
Gethsemanni kertbeni kinszenvedésének előállítása ; mint e nemű nagyobbszerű
részint ko-, részint fafaragványok a külföldi, valamint hazai kitűnőbb gótegyházak külsején alkalmaztattak, példáúl Bécsben a sz. Istvándómon és sz. Mi
hály egyházon, Nagyszebenben, Kismártonban, Szent-Benedeken.
Hazánk nyugati részének középkori dús egyházművészete, melyet ed
dig a pozsonyi, szakolczai, nagyszombati, nyitrai, sopronyi, gyűri dómok a
közbenső kisebb gótegyházakkal egy vonalban képviselnek, alig hagyott fen
már e nemben egy-két töredék fafaragványt ; ámbár nem lehet kételkednünk,
hogy a gót szobrászművészet ezen mtíneme épen az itt kiválólag dívott na
gyobbszerű gótművészetnél fogva dúsan képviselve ne lett volna. De épen az
élénkebb építkezések, gyakoribb újítások és rombolások által korábban mint
másutt enyészhetett el már a legnagyobb rész. A mit még ismerünk, az, neve
zetesen egy dús csoportozat, mely a Pozsony melletti Szent-György város gótegyházában lappang, eredeti helyéről valamely szárny oltárról már régebben
leszorítva. A faragvány Márja halála (Koimesis, Depausatio v. Transitus B.
M. V.) érdekes képkörének egyik példánya. Előtérben térdel a szűz, körűié a
12 apostol, mintegy a végső ajtatos szolgálatot végezve a kimúló körül. Péter a
közepén a szertartást végezve szenteltvízfecskendőt tart, de mely már itt kiesett
kezéből; egy másik apostol a füstölőt tartva, felfujott arczczal szítja a tüzet ben
ne. János karjánál gyámolítva tartja a szüzet; ismét egy másik apostol a szen
telt gyertyát nyújtja kezébe. Becses s érdekes m ű, a szokott modoros göndör
fürtű hajzat és szakálalakítás mellett is változatosság és természethűség jellemzi
képeit, mely egy hátulsó alakban, nyilván a donator egyházi személy alakjá
ban, egész az egyedítésig emelkedik.
Más töredékeket Soprony mellett Ruszton bírunk. Ezek is az egyház
egykori szárny oltárának szobrai, s annak épen nehány főalakja: Márja mint
mennyország királynéja, három más szent nő szobrával. Méltóságteljes gyön
géd alakzatok, a kassaiakhoz hasonló azon meghajlott állással, mely ezen szob
roknál oly sajátságosán jellemzi egyiránt a mozgás elevenségét, valamint más
részt a keresztényi megadást s alázatosságot kifejezni törekszik. — Még lejebb
is, Horvát- és Tótországon keresztül mutatkoznak ezen emlékek egyes nyomai.
A zágrábi egyház szárnyoltára, valamint Nedelsiczén a Megváltó sz. Márja és
János szobrai egy oltárszekrényben, ezen körnek e részt végső művei volnának.
Ellenben keletnek Erdélyben találkozunk még szinte nehány jelentékeny
mű nevezetes maradványaival. Segesváron sz. Miklós püspök szobra, Baráthal
mán egyes oltárfaragványok s a predikálószék domborművei, Rádoson szek
rényoltáron a Megváltónak mint jó pásztornak alakja a báránynyal, az itteni
fafaragvány művészetnek becses emlékei. Csak történelmi adatok nyomán érte
sülünk a többi felől, mint példáúl a szebeni egyház dúsfaragványú szekrényoltá-

A KÖZÉPKORI SZOBRÁSZAT EMLÉKEI MAGYARORSZÁGOK.

57

rairól, melynek művei közöl a reformátióval bekövetkezett rombolást csak egy
feszület élte volna túl.
Kétségtelen hogy nem egy azon Márja-kegyképek szobrai közűi i s , me
lyek több helyütt mint régi csodálatos képek tisztelteinek, szinte még nagyobbára ily középkori régi faragványok és részben szárny oltárok maradványa.
Ezek is a Boldogságos Szüzet rendesen majd mint a mennyország királynéját,
majd mint fájdalmas anyát sat., sokszor még angyalok s más szentek csoport
jával állítják elő. Néhányat közülök már is határozottabban adatol va bírunk.
Például az illy é s h á z i főoltár régi Márjaszobrán „facta 1458“ felírat áll. Sőt
egy és más ezek közűi, mint péld. a k is m a r to n i , nem csak adatainál fogva a
XIII-dik századig, még a román korba felérhet, de műidoma által is kétség
telenül ily régiséget tanúsít, mint nevezetesen a m á r ja v ö lg y i , melyet szinte nem
csak a XIV-dik század óta folytonosan adatolva bírunk, de melynek meglepő
régiségtí felette érdekes és sajátságos műidoma majdnem az egyiptom i, vagy is
inkább a kezdetlegi legrégibb szoborművekre emlékeztethet ; s ezen tekintetben ha
sonló az lígynevezett fekete Boldogs. Szüzek szoboralakjához, valamint ilyen régi
faragványokat a műtörténet már Franczia- s Németországban az úgynevezett Vi
erge noire, schwarze Muttergottes névalatt a bizanczi és román korból ismer (pél
dául a dijoni Notre-Dame, a beaunei, puy-en-velay-i sat.). De többnyire öltöny
szövetekbe ruházva lévén, ezek által lepleztetik s első tekintetre nem egykönnyen
felismerhető régi alakjuk.
Ezekután méltán élőnkbe lép már a kérdés, vájjon mindezen érdekes
fa-faragványművek hazai művészetünk termékei-e? és vájjon hol és mikor, kik
által készültek? Vagy pedig idegen művészek által netalán a külföldön készült
s behozott műczikkek ?
Bizonyos hogy a német, nevezetesen nürnbergi fa-faragóművészet nem
egy távolabbi vidéket látott el efféle műveivel. Wohlgemuthnak munkái épen
úgy egész Zwickauig el voltak terjedve, valaminthogy a kassai remekoltár mű
veit eddigi mtítörténeti leírásuk neki hajlandó tulajdonítani. Stoss Veitnak krakói és később nürnbergi híres műhelye, egy hosszú élettevékenység egész kor
szakán át számosat alkothatott, s nem csoda, hogy egyes műleírások csak fut
tában is megemlékezve a lőcsei és bártfai feltűnő dús faragványokról, ezeket azon
nal neki vagy csak iskolájának hajlandók tulajdonítani.
Mindez könnyen feltehető volna, hahogy ezen művek hazánkban csu
pán egy vagy más helyre, vagy több helyek egykét művére szorítkoznának.
De midőn gyakran egyes vidékeken, sőt egy helyütt száz számra rúgnak csu
pán a maradványok is , méltán kételkedni lehet, hogy egy vagy két művész
bármily korszakias és szapora tevékenysége s m űhelye, tanítványai és segédei
egész seregével képes lett volna ezen egykorúlag mindenfelé felébredt mtíkedv
nek s műszükségletnek megfelelni. Még kevésbbé tehető fel ez, ha látjuk, hogy
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nem csak e g y e s vidékeken, mint például Szepesben és Sárosban, hol könnyen
megmagyarázható okoknál fogva ezen emlékekből máig a legtöbb ránk fenmaradt ; de az országnak egymástól legtávolabb fekvő' vidékein is külön elterje
dését s gyakorlatát találjuk egyes körökben csoportosodni. Só't hol ezen müvek
nek még összefüggőbb sora vizsgálható, mint Szepesben és Sárosban, látjuk a készülésök idejét jelző év-felíratokból, hogy azok a XV-dik század második felétol
fogva még jóval a XVI-dik század második felén túl i s , s így tovább mint
egy századon át folyvást szólanak ; minélfogva ezen faragványok készítését is
alig lehetne egy-két művészre s müiskolára szorítani ; nem is említve a már
fenebb jelzett eltérő mükülönbségeket, melyek legalább is három vagy négy
sőt több főbb műirány s iskola megkülömböztetésére utalnak. Félreismerhetlen műveinken ezen tekintetben némi művészi eklekticismus i s , amennyire
külön iskolák és műirányok egyes modorát nálunk másokkal vegyesen hasz
nálatban találjuk ; mint ez rendesen inkább a m ásoló, mintsem eredeti önálló
műgyakorlat sajátja. íg y például a német nürnbergi iskola higgadtabb késő
modorának rendes követése mellett, gyakran mint mondók, németalföldi VanEycki motívumok alkalmazásával is találkozunk műveinken. De feltűnő már
sokszor a vizsgálóra nézve ezen faragványok ábrázatának hasonlata is példáúl a szepesi és sárosi lengyelhatár szlávnémet lakói szőke finom fehér
piros gyöngéd arczélű ábrázatával ; ámbár lehet hogy erre nézve a hatás
viszonyos volt.
Más kérdés az: vájjon e véleményt hazai művésznevek s műiskolák
adatolásával is istápolhatnók-e V A legdúsabb s legfényesebb lőcsei mtíkörből
i s , mint láttuk, alighogy egy művész megfejthetlen H . T . v. J . névjegyét
bírjuk 1520-ból, s egy más kassai képen egészen ismeretlen festész B leseliu s
J a k a b nevét épen már a legkésőbbi korból 1579-ből, valamint R a g u s a i V in c ié
építészét 1513-ból Héthárson, kik mint szobrászművészek szinte csak anynyira volnának érvényesíthetők, amennyire a középkori mesterek ezen mű
vészeteket gyakran együttesen, ha nem is mindig Michel Angeloi talentummal
vagy csak Wolhgemuth-féle ügyességgel, de többnyire mégis nagyobb-kisebb sükerrel gyakorolták ; különösen pedig, mint már figyelmeztettem, utóbb
épen a fafaragvány a festészettel legszorosabb egyesülésben karfogva járt.
De ha ezen műkör művészeiről i s , s azok neveiről, mint az eddi
gi többiekről adataink hallgatnak, ez nem tesz sokkal többet annál : hogy
egyéb nevezetesebb építészeti és szobrászati emlékeink alkotói felől sem
tudunk semmi bizonyosat, mind a mellett hogy azokat bátran hazai művé
szek alkotmányainak tarthatjuk. Ámbár máskép alig jöhet kérdésbe az, hogy
mint másutt, úgy még inkább nálunk, az idegen műirányok eredetűk helyé
ről a külföldről, idegen művészek vagy csak iskolájok által származtak és
vándoroltak be hozzánk, míg a hazai mtígyakorlatban honi művészek által
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meghonosultak. Még inkább lehet ez az eset a szóban levő s könnyebben
importálható szárnyoltár-faragványok és képekre nézve. Lehet s valószínű
azért hogy ha Kassán például a nürnbergi Wohlgemuth, Bartfán a krak
kói Stoss V id , vagy Lőcsén épen a németalföldi Herlen is kitűnőbbet egyet
mást a főbbművekben alkotott, sokat talán közvetlen segédei és iskolája,
de legtöbbet kétségtelenül itt és másutt, lehet a külföldön és előkelő mes
tereknél járt és gyakorlott hazai vagy csak nálunk meghonosult művészek
dolgoztak. Csak íg y virágozhatott e műnem is annyira hazánkban ; csak ez
által volt alkotható annyi s oly dús és kitűnő művek egész összefüggő sora,
amennyit s aminőt még műemlékeink rommaradványai közt is e nemben
találunk !
V.
Még egyet kellene T. Akadémia, T. Gyülekezet elmondanom! Mert ér
zem , hogy szobrászati műemlékeinket tárgyalva, szólani feladatom nem csupán
az egyházi, de a sajátlag úgy nevezhető monumentális szobrászatról is : azon
művekről t. i. melyekben a művész vésője a nemzeti történetet nagy esemé
nyeiben és nagy alakjaiban megörökíté.
De ily műveink , mondanók , sajátlag nincsenek ? !
A középkor szorosan vett monumentális művészetet az egyházin kivűl,
ig a z, nem ismert. De ha az egyházon kivűl nem ismerte azt, annál inkább is
merte az egyházban, a középkori életnek ezen központjában, annak legünne
pélyesebb és legmonumentalisabb helyén. Itt állítá fel legmagasztosabb emlé
keit , ide tűzte fel győzelmi trophaeumait, s ide helyezte mind a z t, mit nagyot
és magasat örökíteni kívánt.
S íme itt, az egyházzal és vallással szoros kapcsolatban és vonatkozás
ban keresve, találjuk nemzeti monumentális emlékeinket is. Nem csak hogy a
népies s nemzeti sajátságok befolyásának nyomát már a vallási műképleteken
észlelhetjük, nemcsak hogy a népmondának az előbb nálunk is látott, másutt
pedig a hősregének is fenmaradt alakzatait közbe szőve ott találjuk ; de histó
riai személyeink alakjait is itt bírjuk m é g , ha máskép nem , legalább síremlé
keinken , sarkophagjainkon.
S így bírjuk íme nagyobbára még mi is monumentális szobrászatunk
tárgyait, történetünk legnevezetesebb alakjai és személyei emlékeinek egész
sorát. Mennyit? határozott számmal ha meg nem mondhatom is, elég gon
dolnám ha azt mondom eleve, hogy egymagám is nehány százat ismerek
és számosat sorolhatok el csak olyat i s , mely természethűven , életnagyság
ban, szoborban és domborműben állítja még elő leghíresebb embereinket;
nem is számítva ide a sok m ás, sokszor még becsesebb mellékeset s a szá
mos töredéket ! Előszámlálom a mit tudok röviden, századonként.
8*
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Kezdem mindjárt kereszténységünk első korával, a XI-dik századdal ;
mert az előbbi korból eddig misem jutott tudomásunkra. Amabból is ugyan sajátlagi történeti, monumentális szobrászati emlékünk csak egy maradt ránk, de
ez nagyszerű és nevezetes: P é te r király p é c s i sírjának már felhoztam csodá
latos dombormű veiben. Sajátságos játéka a véletlennek, hogy hatalmas és szent
királyaink síremlékei közűi csak egyn ek , s épen a vészes emlékű Péter ki
rálynak töredék emléke maradt fen. Mert sz. I s tv á n n a k bizonyára fényes s
művészettel díszített sírjáról csak annyit tudunk, hogy fehérmárványból volt
— tumba candidi marmoris, mond a szemtanú Hartvic — s eddig csak mint
egy helyéig jutottunk a f e h é r v á r i basilica minapi felásásával. A b a ¡Sámuel
sírhelyének is épen csak hogy nyomát bírjuk tán a s a a r i monostor földalatti
üregében. I. A n d r á s sírja helyén pedig, a tih a n y i monostor katakombájában
álló kőlap , az apostoli keresztnek durva faragványával, inkább szegény kő
faragó m unka, mintsem királyi sír monumentális emléke. S mégis neveze
tes, hogy épen négy első királyunk sírja nyomán tú l, többi királyaink sír
emlékeiből még csak ennyit sem tudunk felmutatni.
A következő XII-dik századból élénken szól még ugyan a történelmi
feljegyzés, de csak is ez, sz. L á s z ló n a g y v á r a d i fényes ravataláról, mely
úgy látszik ekkor, felemeltetése alkalmával ujonan készült, D é n e s művész és fia
T ekus által. A ravatal, mint a szemtanúk leírása szó l, márványból, vésetekkel vagy faragványokkal díszítve s oszlopzatra volt alakítva. íg y énekli
legalább a késő de szemtanú költő Janus Pannonius:
Cuius splendida marmorum columnis
—
— — sepulcra.
Ebbe helyezett ezüst s valószinűleg dúsan megaranyozott koporsóban —
valamint a régi magyar egyházi ének szól:
„Tetemed foglalták a szép sár aranyból“
— nyúgodott a szent király teste, királyszinű kamuka lepedőbe — mond az egy
korú régi feljegyzés — azaz biborszinű selyemkelmébe burkolva, drágakövek vagy
gyémánttal diszített aranykoronával fején s királyi arany jogarral kezében.
Ezen századból valók már az eszterg o m i basilika azon monumentális vésetei is, melyek III. B é la királyt és J ó b érseket az esztergomi várral s az eszter
gomi egyházzal, mint annak újon alkotóit, a kapucsarnok ívterén előállították ;
vonatkozásban egyszersmind sz. I s tv á n n a l és sz. A d a lb e r tte l , mint e főegyház
első alapítóival. De hasonlón már is ezen, sőt részben még az előbbi században
készültek sz. I s tv á n n a k , L á s z ló n a k , K á lm á n n a k , I m r é n e k , G ize lá n a k ezüstből,
aranyból s érczbol vert hermái, mellszobrai, mint a székesfehérvári, nagyvára
di, veszprémi egyházban fen volt ereklyetartófők, s a passaui kereszt szoborkái
tanúsítják. De ezekről, mint az ötvösi kisebb képzőművészet kézműveiről, ezek
során, talán máskor lesz alkalmam szólanom. Míg ellenben sz. István királynak
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a bambergi székesegyházban ép oly nagyszerű mint remek lovag érczszobra csak
a szent személye s nem maga a műemlék által függ össze hazánkkal.
A XIII-ik század, melyben szobrászatinak egyházainkon a kifejlődés tető
pontját érte el számos műveiben, pusztán történeti monumentális tekintetben szinte
kevés emléknek hagyta még csak nyomát is ránk.Egy és más közűlök azonban még
maradványaiban is igen becses. íg y az ezen században épült n a g y b á n y a i késő' ro
mán basilika egyik sírköve, jelenleg a templom lerontásával a későbbi torony
falába alkalmazva, domborműben egy vitézn ek , lo v a g n a k , bizonyára a vidék azon
hatalmas dynastái egyikének alakját mutatja, ki ez egyházat épité. Az öltöny, a
viselet, a mennyire kiveheteni a XIII-dik századra mutat ; szintén az alacsony hadiföveg, inkább mintsem sisak, s nevezetesen a fegyverzet: az ember magasságnyi hosszú nagy kard vagy pallos, mint az csak ezen korban s később így
már ritkán, még néni is a vitéz oldalán, de csak mellette felállítva jön elő. Saj
nos, hogy a hős neve emlékével nem maradt ránk.
Érdekesebb még két ily sírko-faragvány emléke a le b e n y t apátság ro
mánkori egyházából, mely e század elejéről való lehet. Czímeres nagy sírlap, a
H é d e r v á r i K o n to k és P ó to k régibb, ezen századi czímerével. E felett közepén egy
románízlésű egyháznak, nyilván a lébényinek alakja, melyhez hasonló képet
mutat domborműben. Az egyház egyik felén püspök ül karszéken, kezében fő
pásztori bottal, a másikkal áldva. Másfelől két lovag sisakos alakja, még szinte
kard nélkül s az alacsony föveggel, a mint állva az egyház s a főpapi alak felé
mutatnak. Nyilván a lébényi egyházat alapító két H é d e r v á r i testvérnek P ó tn a k
a mosonyi és C s e y á n n a k vagy is Istvánnak a bácsi főispánnak alakja, amint az
általok épített remek basilikát felajánlják a főpapnak ; lehet sz. Benedeknek, mert
ennek szerzete számára készült, vagy sz. Jakabnak kinek nevére van szentelve, s
kit a művész így mint püspököt vélt előállíthatni ; vagy épen talán a monostor
apátjának, miután nem mint rendesen, a szentek előtt térdelő, de álló helyzet
ben vannak az alapítók képezve.
Sajátságosabb a második sírkő, rajta ismét a H é d e r v á r y a k czímere látha
tó , de már későbbi alakzatában, mint az ezen század vége felé alakult. Az ala
csony sisak is még, nem mint rendesen a czímer mellett vagy felette, de szabály
talanul alatta áll, ezen kor ki nem fejlett heraldikai képleteihez hasonlón. A fel
ső térben királyi alak , egyszerű párnás , szőnyeges , románalakzatú trónon ül,
koronás fővel s liliomos jogarral kezében ; hasonlón egészen mint azt, például
legrégibb pecsétjeinken látjuk. A sírkő megrepedezett s részint kitört oldalain
ki nem vehető, vájjon állott-e még a királyi trón mellett, mint vélnők, egy vagy
más alak. De érdekes az ezen sírkő négy szélén képezett négy körben látható
jelvies képletek faragványa. Fent hegyek felett feljövő napot, másik felén a nap sugárai felé röpülő sast, lent égő gyertyát és terebélyes fát mutat, árnyában úgylát
szik épületekkel, városokkal. Valószintíleg mindannyi jelvei az erényes áldásos
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életnek. Ezen mellékes sírkő symbolika gyakori a középkori külföldi, nevezete
sen angol érczsírlapokon. Hazánkban ez volna még az egyetlen ismeretes ily
síremlék. Lehet, hogy ezen sírkő a harmadik alapítóra, az előbbiek testvére Mór
nak fiára I s tv á n r a vonatkozik, kit az alapító okirat a két előbbivel nevez. Kétség
kívül legfeltűnőbb rajta a királynak domborműalakja, mely ezen korban csak
Árpádházbóli királynak, talán a monostor alapítványlevelét megerősített I I .
A n d r á s n a k , mint máskép is az apátság jóltévőjének képe lehetne ; hogy jutott
legyen itt ez különben a sírkőre, nem tudom ; de érdekes emlékünket minden
esetre még nevezetesebbé teszi.
Még e század elejéről megemlítendő volna U g rin - V ilm os (1204) eszter
gomi érsek sarkophagjának az eszterg o m i basilika romjai közt ránk maradt fel
iratos töredéke, mely arra mutatna, hogy e síremlék domborművel is diszítve
volt ; de m it, mint bizonytalant abban hagyhatok.
Csak írásbeli emlékezet maradt fen azonban ezen század végéről (1271).
IV. Béla király leányaSz. M a r g itn a k , a b u d a i N i u la k - vagy M a rg itszig e té n állított
márványravatala domborműveiről is ; melyet A lb e rt és P é te r lombardiai szob
rászok faragtak vörös márványból, míg egyes részei, szobor- vagy dombor
művei , a szentnek életét és csodáit ábrázolva, úgy látszik fehér márványból
lettek volna alkalmazva ; mint egykorú régi magyar legendája beszéli, hogy
„a gyermeknek feltámadásáról való csodatétele szent Margit asszonynak, meg
vagyon faragva koporsóján, kit faragtanak fejér márványkőből ;“ holott előbb
vörös márványból készültnek mondja a koporsót.
A XIV-dik századból már több s érdekes szobormű maradt ránk. A leg
régibb, ha rongált feliratán az évszámot jól olvassuk, 1301-ből való volna,
Pécsett D e m e te r pécsi püspök, vagy püspöki helynök emléke. A sírlap dombor
műben teljes főpásztori díszben, könyvvel, k ehelylyel, főpásztori bottal kezé
ben állítja elő. Utána következnék évszáma szerint 132---- ból (egyes száma ki
nem vehető) egy ism e re tle n v ité z sírköve B eszterczé n Erdélyben, hosszú palást
ban , karddal és háromszögű vérttel előállítva. G yő rb en a székesegyház két pré
postjának kőbe faragott emléke maradt fen ezen század másik feléből (1364).
Az egyike a felírat szerint az ős Salamon családnak, az Eszterházyak és Illyésházyak törzsének, ivadéka: S a la m o n E e r e c k ; a másiknak befalazott neve nem
olvasható. Bő kar-ingben, párnán fekvő két papi alak, sűrűn fürtözött hajjal,
kezeiket mellökön összekulcsoltan tartva.
A síremlékekben egykor annyira dús g y u la fe h é r v á r i egyházban a püspö
kök ily emlékszobrai egész sora kezdődik már ezen századdal. 1355-ből G otf r i d püspöknek, 1389-ből O ln o d i C z u d a r I m r e , s a század végéről (1399.)
M á r to n vagy M a te rn u s püspökök síremlékein domborúan kifaragott alakja isme
retes. Mindannyian püspöki diszöltözetben, a hosszú redős casulában, püspök
süveggel , főpásztori bottal és könyvvel kézben vannak képezve. Czudar Imre
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mellett még híres családja czímere is kivehető. Ugyanezen család másik ivadé
kának O ln o d i C zu d a r L á s z ló pannonhalmi apátnak ugyanezen korból (f 1372.)
jól fentartott s erőteljesen faragott vörös márvány dombormű alakja a pannon
halmi egyházban áll ; szinte teljes főpapi díszruhában, mellette czímere, lábai
alatt kanyarodó két e b , a hűség s éberség je lv e , melyet rendesen a főpapok
és nők szobrai alatt találunk, míg a vitézek, hősök, mint további emlékeinken
látni fogjuk, oroszlánt tápodnak. Ugyancsak Czudar Imre elődjének S i g f r i d
pannonhalmi apátnak I. Lajos avignoni s angolországi ismeretes követének
1365-ben készült, hasonló emlékét bírja még a pannonhalmi egyház; ámbár
ennek domborművé mind gyöngébb rajza, mind laposabb faragványa miatt
távolról sem vetekedhetik az előbbivel.
Még királyaink képei némi szobormaradványait is bírjuk ezen korból.
1. K á r o l y , K a g y L a jo s és E r z s é b e t királynénak a k a ssa i dóm homlokzatáról,
mely ez időben általok épült, csak a múlt nyáron levett töredék szobrai már is a
Nemzeti Múzeumban állanak. Az idő foga által megrongált csonka alakzatok
ugyan, s annyira, hogy teljes biztossággal azt sem lehet rólok állítani, vájjon
csakugyan a nevezett három fejedelem alakja-e, mint a folytonos hagyomány
tartja, vagy hogy inkább talán három szent fejedelmünk : István, László és
Imre képe-e? mint ezenkori monumentális mű azonban minden tekintetben
érdekes. A mélyebben fekvő részleteken, melyek az időjárás befolyásának nem
voltak annyira k itéve, mint például a lábszárak k ö zt, meglátszik még a síma
munka. A gyöngébb arczvonások azonban teljesen eltűntek, csupán a koronás
f ő , a hosszú, vállig érő haj, a pánczélos öltözet és palást ; egyiknél a hosszú
leplű galléros öltöny vehető még ki. Kezeik nagyobbára letörve vannak s egy
helyt a kitört jogar helye is észrevehető volna.
Érdekesebb még I . K á r o ly t előállító egy más dombormű, a p ö s té n y i kora^
gót egyháznak valamelyik kisebb portaléjáról vagy épen talán ablakáról levéve
(most V észeién B. Mednyánszky Dénes birtokában). A királyt trónon ülve,
hosszú öltönyben s palástban állítja elő. Két angyalalakú nemtő féltérdelő helyezetben mint vért-tartó áll két felül; egyik az ország kétágas keresztű czímerét,
másik a koronás sisakot emelve kezében. Ez alatt látszik az ajtó vagy ablakpárkányzat felső része, hármas levelű ívvel és dús tagozattal, mely körül iszolag vagy repkényfűzér tekerődzik. Magassága és szélessége mintegy 4 és fél
láb. A király szakáit és teljes bajszot visel. Arczvonásai kevéssé lekopottak
már. A lürtös hajzat közepén el van választva. A mű mintegy féltesttel dombo
rodik. A véset igen szorgalmasnak, sőt szépnek és finomnak mondható. A rajz
tisztasága s ízletessége, különösen a redőzet fesztelensége és puha idomítása, a
mesterifogás a rövidítésekben mindenesetre kitűnő művészre mutatnak.
1. L a jo s nagyobbszerű vörös márvány szobra állott ismét a szék e sfeh ér
v á r i egyházban levő mausoleumában ; melyről azonban már csak mellesleg
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értesülünk , midőn krónikáink azon jelenetet beszélik, hogy az özvegy királyné
s leánya Márja király Kis Károly koronázása alkalmával a márvány szobrot,
ráborulva áztatták könyeikkel. A székesfehérvári egyház többi szobros mausoleumainak , melyek nagy számát még Bonfinis em líti, csak ily határozott meg
nevezése sem maradt ránk.
De ezen század s talán egész nemzeti középkorunk legnagyobbszertí,
legremekebb plastikai alkotmánya sz. L á s z ló király érez lovagszobra volt, szent
királyaink hasonló érez állószobrai csoportozatával N a g y v á r a d o n a székesegy
ház előtt. Még a XV-dik és XVI-dik századi szemtanú írók i s , mint Bonfinis és
Istvánffy, Miles és Révai elragadtatással szólnak felőle. Az úgylátszik ép oly
colossalis , mint kitűnő művű lovagszobrot 1390-ben III-dik János nagyváradi
püspök készítteté , mint felirata szólott, kolozsvári György és Márton érezöntő
szobrászok. Miklós kolozsvári festőnek fiai által. A magas márvány talapzaton
álló érezszobor, ló s lo v a g , végtőlvégig megaranyozva ragyogott. A lovon ülő
fejedelem kezében harczi bárdját emelte. Valamint csodahatású fényes mű
nek hirdetik az írók, úgy éneklik a költők : mint már a régi magyar ének sz.
Lászlóról :
Képed feltették a magas kőszállra,
Fénylik mint nap , sályog mint arany.
És Janus Pannonius a XV-dik században verseli:
Tu qui rutilus eques sub armis
Dextra belligeram levas securim.
A lovagszobor körül álló három királynak hasonlón megaranyozott s
ugyanazon kolozsvári művészek által öntött érezszobrát, még jóval előbb, 1370ben készíttette az Aba nemzetségből származó Nethkei Dömötör püspök. Mind
a három sarkantyúsan, úgym ond, s a nyakról lánczon lelógó karddal volt elő
állítva. Az első bárdot, a másik arany-országalmát, a harmadik királyipálezát
és tőrt viselt kezében. Az első mellett ércztábla hirdette a műalkotója Dömötör
püspök s a művészek nevét ; míg az utóbbiak mellett az ország czímere, a két
ágú kereszt, érezbe vésve volt. Nyilván sz. I s t v á n , L á szló s Im re fejedelmek
szobrai lehettek ; a felírat egyszerűn szentek szobrainak nevezé, míg a későbbi
népvélemény, mint az egykorú Miles és Krekvitzből meglátszik, majd a sz .
László által legyőzött Horvát-, Dalmát- és Tótország fejedelmeinek, majd a há
rom keleti bölcs királynak tartotta ; míg a művet egy tündér által alkotottnak
regélte. De ezen nagyszerű mű is végleg elenyészett. A török, Nagyvárad be
vétele alkalmával ágyúkat öntetett belőle.
E gy apró töredéket bírunk még az eszterg o m i basilika romjai közt Dö
mötör bibornok és érsek, I. Lajos római és velenczei követe sírkövéből (f 1387);
mely úgy látszik a köríratból, hogy az érsek dombormű képével készült. A Hederváriak valamelyike ismét ily sírkövének emléke is előjön. Lehet hogy e híres
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család e századbeli két híresebb féríia valamelyikét állttá éld. Talán azon I I d e r v á r i D e z s ő t , ki magát Károly királyért a Bazarád elleni háborúban felál
dozta. Vagy hogy épen talán H é d e r v á r i K o n t I s tv á n t, & harminczkét pártos vitéz
vezérét. E sírlap szinte, a Héderváriak előbbi emlékeivel, az általok alapított
lé b é n y i monostorból való volna. A dombormű életnagyságban szakálos és baj
szos vitézt állít elő. Forgós felemelt sisakja sajátságosán még oroszlányfőbe
végződik, valamint öltönye is még nem teljes lemez-, de pikkelyes pánczél ;
válláról hátra vetett palást foly alá. A hosszú egyenes kard sincs még oldalán,
de egyenesen leeresztve tartja kezében, míg a másik kézben hosszú lándzsát
emelve, a régibb alakzatú Hedervári czímer pajzsára támaszkodik. Kétségtele
nül a viselet érdekességére nézve egyik ritka és sajátságosabb emlékünk.
A következő XV-dik századból már nagy számmal maradtak fenn oly
emlékeink, nagyobbára sírlapok és szobrok, melyek ezen kor legnevezete
sebb férfiait életnagyságban, természethüséggel, az arcznak többnyire felismer
hető arczképszerű egyedítésével állítják elő. Csak itt ott a kitünőbbet szándé
kom kiemelni, a többit lehetőleg röviden sorolom elő.
P é c se tt az A ls á n ia k ős nemzetségéből származó B á lin t püspök és biborn o k , I. Lajos velenczei követe (1408.), s az A lb e n i családivadéka H e n r ik püs
pök (1444) domborműképei. G y u la fe h é r v á r o tt : U p o r v . A p o r I s tv á n (1416) és a
szentimrei csatában elesett L é p e s G y ö rg y (1442) erdélyi püspökök, T ereb esen
P e r é n y i I m r e tárnok (1428), G y ő rb e n M ik ló s tudor püspök (1428) domború
alakjai. A sza ló n o k i várban a Frigyes császár által Mátyás királyhozi hűségéért
lefejezett sza ló n o k i P a m k ir c h e r A n d r á s pozsonyi gróf emlékszobra (1450).
Nagyobbszerüek a H u n y a d ia k ravatalai G y u la f e h é r v á r o tt a székesegyház
ban. Közepén H u n y a d i J á n o s alakja nyugszik magas sarkophagon, fejedelmi
palástban, kócsagos kalpaggal, egyszerűn átövezett sűrű gombos hosszú dol
mányban. Az arcz több része, a szemek, orr, száj tetemesen megsérültek. De
körzete, a teljes sűrű szakái és bajsz jól kivehető. Jobb karjából csak a kézfő
látszik, mely vezéri buzogányt vagy kormánybotot tarthatott. Bal keze a mel
lette fekvő kardon nyugszik. Lábai oroszlánt tápodnak. A sarkophag mindkét
oldalát dús dombormű borítja. E gy oldalon egymásra rohanó magyar és török
lovas csapatok ütközete látható. A másik oldalon már az ütközet után megtérő
győzelmi menet. A lován előre nyargaló vezér, mellette kisebb alakkal, mintha
fia László vagy Mátyás volna. Utánok zászlót emelve török foglyok nagy csa
pata hátra kötött kezekkel vonúl át a lovas kísérettel. A rajz meglepőn világos
és jellem ző, akár csak egy római győzelmi menet.
Ezen sarkophag mellett egy más hasonló áll. Rajta Hunyadi János ha
sonnevű testvére J á n o s v ité z fekvő szobra (1434). Az alak csonka; ép derekán
pánczélt visel. A fejkörüli töredékek arra mutatnának, hogy a fő oroszlánon
nyugodott, mely körmei közt török főt tart (?). Hasonlón a láb alatt is oroszlán
AKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT. 13. D.
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fekszik. A ravatal mindkét oldalán gótmtívezeti faragványok és czímerek, a
Hunyadiház hollója s az ország czímerei látszanak.
A harmadik sarkophagon H u n y a d i L á s z ló szobra nyugszik. Fiatal, kar
csú férfi alakja pánczélban, vállán a fejedelmi palást s fején is úgylátszik feje
delmi föveg. Lába alatt mintegy kínjában harapó oroszlán fekszik. Az arczvonások itt sem vehetők ki többé. De a hosszú, vállig érd, tömött hajfürtök még
látszanak. Történetünk ezen legnevezetesebb férfiúinak bizonyára méltó rava
talai volnának, ha azok épen maradnak vala ránk.
Páratlan műtechnikájára nézve azonban túlhaladja ezeket is S z e n t-G y ö rg y i és B a z in i G y ö r g y gróf (1467) márvány sarkophagja a sz. g y ö r g y i egyházban.
Hasonlón teljes lemezes pánczélban, fejedelmi föveggel és palásttal domborúan
vésve. De a legkisebb részletekig kitíínd erőteljes s ügyes munka, nevezetesen
az arcz feltűnő egyedítése m ellett, a középkori legremekebb hasonló művek
színvonalára emeli ezen becses emlékünket.
Az eszterg o m i régi egyházból ezen korból S z é c s i D é n e s esztergomi érsek
és bibornok (1465) és Z r e d n a i V i té z J á n o s érsek (1472) síremlékét bírjuk dom
bormű alakjaikkal. lto k o n Ú jla k i M ik ló s boszna királyét (1476), T e r sa tib a n F ra n g e p á n B e r ta la n (1474) és F r a n g e p á n M á rto n é t (1479), N a g y -V á zs o n b a n az erős
karú hds K in iz s i P á l é t ( 1494), a s z e p e s v á r a lja i székesegyházban Z á p o ly a Im re ná
dorét (1486) és ugyanott Z á p o ly a I s tv á n nádorét is (1499), H é th á rso n T a r c z a i T a m á s (1493) Mátyás király egyik hds hadvezéreét. Az utóbbiak rendre mindannyi
mesteri díszes művek.
P o zso n y b a n S cliö n b erg G y ö r g y pozsonyi prépost és az Istropolitana aka
démia kanczellárjának (1486) szobra, Z á g r á b b a n sze n tlá szló i T h ú z O s v á t püs
pök (1499) domborműképe; V á r a sd o n J a c s e tic s A n d r á s plébános szobra a toronypárkányzaton, a selm ec zi várban hasonlón egy ismeretlen egyházi férfi alakja,
F e h é r v á r o tt egy n ém et lo v a g vörösmárvány domború alakjának töredéke létezik.
Azon fényes ravatalnak is, melyet Dénes frater, pálos szobrász, oly kitűnő mű
vészettel alkotott Remete sz. P á ln a k a b u d a i sz. lö r in c zi monostorban lévő tete
mei számára, szinte még egy kis töredékét bírjuk Múzeumunkban, a szentnek
életéből vett egyik jelenet szép felfogásával.

Sdt nehány ndi síralakot is bírunk még. Nevezetes egy a p é c si egyház
ban ; méltóságos M a tr ó n á t állít éld hosszú párvonalos redőzetü ruhában és ken
dőben , a körülkenddzött arcz majdnem apáczaalakra, a szigorú mű még
talán az előbbi századra mutatna; felirata s kitöredezett száma mellett Detííjelleme is csupán gyanítanunk hagyja, hogy a pécsi egyháznak ezenkori vala
mely előkelő jótevője volt. T ren es énben töredékben maradt meg Z á p o ly a István
nádor leányának M a r g itn a k sírlapján alakja, és hasonlón Fehérvárott egy már
vány sírkdtöredék oroszlánon álló nőt ábrázolva.
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Más sok egyébnek ezen töredékeknél is csekélyebb emléke maradt csu
pán ránk. íg y B á to r t I s tv á n erdélyi vajda lorettói ezüst szobrának említése, s
egyik Homonnai Drugeth , mint a czímer mutatja , valószínűleg D r u g e th I s tv á n
szinte a lé b é n y i monostorból való összetöredezett sírlapjának rajza.
De elenyésztek ezen korszaki fejedelmeink szobrai is ; mint Z s ig m o n d
királynak Gáti Ország nádor által a b u d a i Friss palotában emelt szobra, úgy
M á t y á s é , H u n y a d i J á n o s é és L á s z ló é ^ melyek Mátyás budai palotáját diszíték.
Elenyésztek ezekkel együtt Mátyás királynak fényűző, csinált tudós classicai
ízlésből keletkezett budai, visegrádi sat. nagyszerű szobor művei : H e r c id e s ,
D i a n a , A p o l l o , a g ö rö g b a jv ív ó k érczszobrai, H e rc u le s m u n k á in a k domborművei,
a visegrádi kutakon A m o r és a M u sá k szoboralakzatai ; valamint a fejedelmet
utánzó országnagyok palotáiban, mint B á to r i M iklós váczi püspök nógrádi vá
rában állított szobrok. De mindezek már a középkori szobrászat hanyatlásával
idegen olasz művészek által készültek. Nagy részben nevezetesen Traguri Jakab
dalmát honfitársunk és segédjei művei ; kik azonban mégis úgylátszik más
irányban is iskolát alkothattak hazánkban. Felsomagyarországban, Sárosban
példáúl gótfaragványok közt akadni egyes nyomaikra, mint gótkorszaki szo
brászaink művei közt említém. S ez talán az egyetlen emlék is, mi ezen iskola
körének művészetéből hazánkban megmaradt. Mert amaz érez szobrokból is,
mint a nagyváradi lovagszoborból, a török hazánk ellen — melynek egykor
dísze és dicsősége voltak — most pusztító ágyúkat öntetett ; míg másokat, pél
dáúl H ercules, D iana, Apolló szobrait Soliman a győztes, győzelmi trophaeumkint vitte magával Konstantinápolyba.
De most nyomuk már ott sem lelhető ! — A múlt nyáron, midőn a Cor
vinát nyomozva Konstantinápolyban időztünk, ezen szobrok nyomát is keres
tük , de azoknak már csak hült helyét találtuk. A bizanczi imperatorok híres
Hippodromja helyén , a mai Atm ej dánon volt felállítva, mint Gritti Alajos em
lékírója, Francesco délia Valle Padovano beszéli, a Budáról Solimán által hozott
három szobor, három érez Herculesnek mondja o ; hol Theodosius császár thebai obeliskje felett, márvány talapzatra nagy vas lánczczal lettek volna lebilin
cselve ; talán a legyőzött Magyarország jelképéül. Giliusnak , Konstantinápoly
akkori leírójának szemtanúsága szerint, arab márvány oszlopon, melynek
átmérője 17 láb volt, állott volna a magyar zsákmány egyik szobra. Míg a ma
gyar renegát Pecsevinek török története és Mózes zsidónak leírása szerint :
Ibrahim nagyvezér a Budáról győzelemben hozott szobrokat a Delphi jós triposnak, máig itt a Hippodromon álló azon háromfejű érczkigyót képező oszlop
lábára helyeztette, melyet egykor a görög városok Xerxes szétvert Perzsa ha
dának zsákmányaiból készítettek. De valamely janicsárlázadás alkalmával ez
Ibrahim ellen jelszóúl használtatott. Két Ibrahim — azaz Abrahám — volt,
kiáltá úgymond a nép . — egyik a bálványtöro os Abrahám, másik a bálvány9*
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állító Ibrahim vezér. S ledöntve Mátyás szobrait, a tengerbe vetette. Ott áll
még a Delphi tripos háromkígyós érez oszlop-lába, de rajta szobrainknak hült
helye. Ott álltunk az Aranyszarv, a Chrysokeros és Propontis partjain, hol
emlékeink a tengerbe sülyesztettek, sóhajtva : lesz-e búvár ki még valaha elsülyedt régi dicsőségünkkel napfényre hozná.
Szerencsésebben fenmaradt még M á ty á s királynak bizonyára számosabb
szobrai és dombormű alakjai közöl nehány. íg y az ambrasi nagyműbecsü fehér
márvány dombormű, fekete márvány hátlapon mellképben állítva elő a királyt
és B e a tr ix királynét. Jellemző egyedítéssel s finom kivitellel vésve. A király
egy más szobra 1486-ból Luzsiczában, Budissinban, a várkapú tornyán, köz
vetlen a kapu felett, díszes késő gót és részben már renaissance művezettí fül
kében. M á ty á s trónon ülve, lábaival oroszlánt tapodva, stilizált fejedelmi öltöny
ben, egész életnagyságban van előállítva; mellette geniusok, czímereksat.Hogy
az arcz hasonlatosságára mennyi gond fordíttatott, mutatja azon adatolt körül
mény, hogy a szobor háromszor vétetett le helyéről és küldetett Budára, hogy
művésze a király arezvonásait mennél hívebben találja el. M á ty á s egy har
madik szobra már a jövő század elején, de a király egykorúbéliei által ké
szítve, Sauer Szaniszló kanonok és Mátyás híve által állíttatott fel 1533-ban
a boroszlói keresztegyházban, Slézia fejedelmei sorában.
A XVI- és XVII-dik századból még számosabb, mintegy száznál jóval
több ily emléket bírunk, vagy csak eddig ismerünk, melyek történetünk
legnevezetesebb férfiai alakjait szoborban és domborműben tartották fen. Jegyze
teimben teljesen évrend szerint s az illető helyek megnevezésével összeállítva
bírom ezek sorozatát is ; de itt ez alkalommal nem merem a sok névnek, hely
és évszámnak rendszeres száraz felsorolásával fárasztani hallgatóimat, elég
legyen ezek közűi történetünk nehány legfényesebb nevével s alakjával össze
csoportosítva elmondanom s neveznem. Ilyenek: Ú jla k i L ö r in c z boszna vezéré,
C o r v in J á n o s é , T e le g d i I s tv á n Ulászlónak Dózsa pórhada által felkonczolt kincs
tárnokáé, F r a n g e p á n Miklós és F r a n g e p á n E rz s é b e té , Z á p o ly a I s a b e lla és fia
Z á p o ly a J á n o s Z s ig m o n d fejedelemé, B á to r i I s tv á n lengyel király és erdélyi
fejedelem s B á to r i G á b o r fejedelemé, A p a f f y G y ö rg y Mihály fejedelem atyáé,
R h é d e i F e re n c z erdélyi fejedelemé. A nádorok közöl: P e r é n y i I m r e , N á d a s d y
T a m á s , llly é s h á z i I s t v á n , T h u rzó G y ö r g y , T h u rzó S z a n is z ló . E s z te r h á z y P á l , ná
doroké. A T h u rzó k közöl I. J á n o s bánya gróf. I I . J á n o s szepesi gróf, K r i s t ó f
sárosi főispány, F eren cz nyitrai püspök s E le k országbíróé. Hasonlón B á to r i
A n d r á s , G á ti O rszá g K r i s t ó f , H o m o n n a i D r u g e th G y ö rg y országbíróké. Az esz
tergomi érsekek közöl: O láh M ik ló s , K u ta s s i J á n o s , F o rq á ch F e r e n c z , P á z m á n y
P é t e r , L ó s y I m r e , L ip p a i G y ö r g y , S z e le p c s é n y i G y ö r g y , S zéch én yi G y ö r g y , K o lo n ic s L i p ó t , E s z te r h á z y I m r é é ; királyi helytartók közöl: Ú jla k i F eren cz egri püs
pök , H e te s i P ete M á rto n kalocsai érsek, F ejérJcövi I s tv á n nyitrai püspöké. Más
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nevezetesebb férfiaké e korból : R é v a i F eren cz és M é re i M ih á ly alnádoroké,
utóbbié egész c s a lá d já v a l. D o h ó I s tv á n az egri hősé, az ádáz B a la s s a M en yh érté.
B a la s s a A n d r á s é n e jé v e l és c s a l á d j á v a l , B a la s s a Z s ig m o n d é hasonlón nejével a
lengyel herczegnő Z b o r o v s z k a E r z s é b e tte l. A Podmaniczkiak közöl az erőszakos
P o d m a n in R a f a e l és J á n o s é . A Bebekek közöl Csetneki B eb ek I s tv á n é . P á lffy a k
közöl M iklós a győri hősé. Illyésházyak a nádoron kivül M á ty á s gyulafehérvári
prépost, G á s p á r és J ó z s e f grófé. A P a ló c z ia k közöl A n ta l és a Mohácsnál elesett
M ih á ly é. Hasonlón a T a r c z a ia k közöl a Mohácsnál elvérzett M iklósé. D e sse w ffye k
közöl Istv á n és J á n o sé . A Hedervári V ic z a ia k közöl A d á m é . Thuróczi Benedek
Horvátországi báné, K u l i n y i L á s z l ó é , B o rn e m issza Jő,nos s Z ó ly o m i T a m á s é , a
vitéz T a p o lc s á n y i J á n o s é , S e r é d ie k é , M o n o k ia k é , sat. Ezenfelül számos püspökök,
egyháziak, sőt például erdélyi protestáns papok egész sora, valamint a hazánk
ban tartózkodott nevezetesebb német hadvezérek s hadparancsnokok és városi
előkelő polgárok ily szobor emlékeinek tetemes számát bírjuk, melyek domborfaragványaiban olykor családjaik valamennyi tagjaival is előállítva vannak.
Több nevezetes férfiainknak ezen felül megmaradtak még fényes szobrászi vésetekkel is díszesített mausoleomjaik, sarkophagjaik, vagy csak sírlapjaik, mint
például V e r a n c z A n ta l érseké, B á to r i I s t v á n é , M a r tin u z z i G y ö r g y é , sőt a Z r í 
n y ie k é , B e th le n e k é és R á k ó c z ia k é ; de alakjukat ezeken, fájdalom, többé nem találjuk.
Elenyésztek azonban ezenkori királyaink szobrai i s , mint I I . U lá szló 
n a k Porosz Márton által öntött érez sírszobra ; a szerencsétlen I I . L a jo s n a k neje
Márja és I. Ferdinánd által emelt síremléke F e h é r v á r ott.

Jellemzem még egykét vonással ezen emlékeinket. A n y a g u k r a nézve
ezen sírszobrok és domborművek nagyobbrésze hazai vörös márványból ké
szült. Ritkább a közönséges kő; de több, nevezetesen Felsőmagyarországban
Sárosban és Szepesben, igen szépen erezett és finom barna márványból van
vésve. Nem ritkák azonban a fehér márvány szobrok i s , mint Illyésházy Ist
váné , Thurzó György nádoré, Pálffy M iklósé, s az esztergomi érsekek mell
szobrai közt nehány sat. Sőt egyesek pazar fényn yel, alabostromból készül
tek , mint Illyésházy Gáspáré, Balassa Andrásé és Zápolya Isabella valamint
János Zsigmond fejedelem sarkophagjai is állítólag, melyeken a felirat ezüst
táblára vésve volt beillesztve. Érczöntvényt csak a későbbi korszakból bírunk
Illyésházy József mell- és Eszterházy Pál lovag-szobrát.
Az a la k r a nézve a nagyobb szám egyszerű sírlap, az egyház talajára
fektetve, vagy onnét újabban felemelve s az oldalfalba alkalmazva. De nem
egy nagyobbszerű sarkophágkint emelkedik, mint a Hunyadiak, Zápolyák
gyulafehérvári ravatalai, a Báthoriaké, István és Gábor fejedelemé, a Serédieké
s a Sz.-Györgyi grófé sat. Rajtok rendesen az alak fekve, kiterítve látható
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féldomborműben. Gyakoriak azonban az álló és teljes szobrok i s , mint Thurzó
G yörgyé, Pálffy Miklósé, ülyésháziaké , Rhédei fejedelemé ; valamint neve
zetesen a sarkophagokon is többnyire teljes dombormtívekben jönnek eló'. A
XVII-dik század óta a falhoz állított ily szobros emlékek, majd fülkékben álla
nak , majd nagyobbszerű emeletes, oszlopos s homlokzatos mausoleumi alkotmányokká emelkednek, gyakran többszínű márvány kirakattal is díszítve ;
mint az esztergomi érsekek emlékei Nagyszombatban , Thurzó , Pálffy, Illyésházy sat. eló'bb nevezettek szobrai. Mindezeken nagyobbára már a renaissance
ízlését és fényét s egyszersmind Ízetlenségét is kifejtve találjuk.
Ezt követik a m e llé k d íszítm é n y e k , a f e l í r a t o k , czím erek sat. Az egysze
rű tagozások helyett virágfűzérek, festonok, a régi egykét soros körirat
helyett, mely ritkán emelkedik még csak egy pár leoninus rímben is dicsé
retté vagy ájtatos fohászszá, hosszú czímek s még hosszabb hexameterek és
pentameterek üres csinált szóvirágai vagy émelygó's hízelgései foglalnak he
lyet ; mit azonban terjedelmök miatt már magán az emléken ritkán találtak.
Külön márvány lapokat kellett tehát e végre alkalmazni, hogy rajtok a fel
iratok kényök kedvök szerint terjeszkedhessenek. Hasonlón a régi egyszerű,
de erőteljes háromszögű czímervért helyett ki vájt, kacskaringós keretekbe
foglalt, ábrákkal túltömött czímerpajzsok következnek.
Érdekesebb még mindezen emlékeken a visele té t, a f e g y v e r z e te t , öltönyt.
egy szóval co stu m et vizsgálni. Mint változik idó'rol időre, mint ölt új és új
alakot. Mig az eló'bbi századokban a pikkelyes pánczél, alacsony hadföveg,
bó' palást általános. A XIV-dik század végétó'l fogva, majdnem a XVI-dik szá
zad közepén túl már a teljes nehéz vértezet, a lemezes pánczélöltöny födi me
reven az egész testet, a félarczig alul leeresztett és felül felvont sisakkal. Az
/
arcz e mellett rendesen kiborotvált, szakáltalan. íg y példáúl Telegdi István,
Újlaki Lorincz, a Sz. Györgyi gróf, a Zápolyák, Thurzók és Tarczaiak
ezenkori alakjain, kik valamint királyuk is M átyás, azon kor külföldieskedő divata szerint, sem szakáit sem bajszot nem viseltek. Mig régibb kortár
saik , mint Hunyadi János, Újlaki Miklós s nevezetesen az egyháziak, püs
pökök ábráin rendesen ott találjuk mindkettőt. A XVII-dik század közepe felé
azonban ismét általánossá lesz ; só't rendkívül hosszúra nyúlik, mint példáúl
Dessewffy István m ellén, de nevezetesen Podmanin Ráfaelnál és Dobó Ist
vánnál, kinek máskép is históriai nevezetességű szakála, majdnem övig
ér. Az öltözet azonban ezen korral ismét mindinkább könnyebbül. A nehéz
teljes pánczél helyett mind könnyebb tagozott, s a század vége felé valamint
a XVII-dik elején már majdnem csak fél vértezet következik. Gyakori már
ekkor csupán a mellvas i s , míg a vállujjak pikkelyes pánczélt, vagy sodro
nyos inget öltenek, valamint a lábak közönséges lábbélit, hosszú és boszárú
csizmákat vagy rövid bakancsokat. A sisak is egészen nyílt. Ezen könnyű
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vértezet, nyilván a magyar könnyű lovasságra számítva, kitűnően jellemzi már
mindezen későbbi emlékeken a magyar vitéz alakját ; annyira, hogy ez által is
azonnal felismerhető az emlékképen, vájjon magyar vagy idegen vitézt állít-e elő.
Mert az utóbbiaknak, nevezetesen a hazánkbani német hadparancsnokoknak
szobrain még később is rendesen teljes pánczélt találunk. Nem is említve, hogy
a kard is nálok egyenes, mig nálunk ekkor már görbülő félben van. Jellemző a
sisak is, mely ott még mindig leeresztett arczélű, midőn a magyar vitéznél már
egészen nyílt. Igen tanulságos a többi közt két ily emlék a szeredi egyházban
egymás mellett felállítva. Az egyik névtelen magyar vitéznek, (nevet. i. kitört,) a
másik egy semptei német várparancsnok domborműképét állítja elő. Rajtok a ma
gyar és német ezenkori hadviselet különbségeit a legkisebb részletekig lehet
tanulmányozni.
Épen ily érdekes tanulmány nyal kínálkoznak az e g y h á zi a r c h a e o lo g iá ra
nézve főpapjaink előbbi régibb s újabb diszöltönyeinek formái. A redős hosszú
régi misemondóruha — casula inter brachia plicata , — s az alacsony szögletes
püspöksüveg, valamint a pásztorbot alakzatai sat. nevezetes sajátságokat és elté
réseket mutatnak.
De ritka emlékeinken a hadiöltöny mellett a sajátlagi m a g y a r n em zeti r u 
ha. Egész a XVII-dk századig csupán két alakon találjuk. A XY-dik században
épen a legnagyobb magyar hősnek Hunyadi Jánosnak szobrán ; mig a XVI-ik szá
zadban csak Kubínyi László galantai domborműképén jön elő. S ez is már
a XYI-dik század utolsó évéből 1599-ből való. Amazt márt fennebb jellemeztem.
Emez hosszú, prémes s rövid-felsőujjas mentét visel apró zsinórzattal ; lábán rö
vidszárú csizma vagy bakancs van. Sőt a következő XVII-dik században is a
magyar viseletét rendesen csak polgári sorsú személyek alakjain találjuk : föl
sőmagyarországi városokban, s a mi különös, nevezetesen az erdélyi szászoknál
is előkelő városi polgárok, bírák, tanácsnokok s protestáns lelkészek emlékein ; mint
Bártfán, Segesvárt, Pozsonyban, Szebenben, Selmeczen,Berethalmán sat. S ezeknél
is gyakori a galléros, puffadt ujjú spanyol öltöny, valamint a nőknél is. Holott
festett képeinken már ezen tájban rendesen mind a férfiakon, mind a nőkön ott
találjuk a magyar díszruhát teljes kifejlődésében. De eme faragványainkon ész
lelhetjük még legjobban a magyar viseletnek, különösen a mente formáinak egész
chronologiáját. Eleinte a mente szabása hosszú, majdnem bokáig érő, sűrű gombozatú zsinór nélkül, egyszerű zsinór övezettel, mint Hunyadi szobrán. Majd
rövidebb zsinórzat és kapcsok jönnek divatba, melyek mindinkább hosszabbod
nak és szélesebbek, valamint az öv is. Hasonlón az ujjak is majd felső rövid,
majd hosszabb felhasított kettős ujjakká bővülnek. E mellett az anyagra nézve
is előbb egyszerűebb posztó kelméiteknek látszanak, mig később dús virágos
mustrájú színes kelméket mutatnak, a hol még t. i. a polychrom kezelés, a szí
nezet ezen faragványokon meglátszik. Mert tudnivaló, hogy itt is ezen emléke
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ken, valamint az antik és a középkori szobrászatban a faragványok kiemelésére
a színek is gyakran használtattak. Ámbár ezek gyöngédebb természetöknél fog
va már nagyobbára elenyésztek, s csak itt ott vehetők még ki késö'bbi emléke
inken. Ott látjuk azután, hogy a mente olykor zöldszintí, az öv vörös, kapcsok
fehérek, ezüstből voltak. Érdekes egy pár ily emlék létezik különösen a szászok
nál is Erdélyben. Mig az aranyzásnak nyomai a szepesi Zápolya- és Thurzóféle márvány emlékeken vehetők észre.
A nagyobbára életnagyságú alakok a veza többnyire egyedi kifejezéssel,
arczképszeru hűséggel van képezve; úgyannyira, hogy példáúl sokszor egy
család emlékeinek képein, mint szinte épen a Zápolyák és Thurzók 2— 5 egy
más mellett álló szobrain, a feltűnő családi hasonlatosság mellett az egyedi vo
nások eltéréseit apró részletekben is igen élénken látjuk visszaadva. Természe
tesen ez nem mindig egyformán, s teljes hűséggel lehet, csak ritkán sikerülhe
tett a művésznek ; ámbár ezen faragványok nagy része még az illetők életében
készülhetett. Erre mutat azon gyakori körülmény, hogy a sírköveken az ezeres és százas évszámok mellett a tizesek s egyesek számára üres hely maradt,
melyet később elfeledtek vagy elhanyagoltak rá vésni. Vagy hogy a halálévnél
előbbi, a készítési év áll az emléken. Példáúl Telegdi István emlékén halálának
esztendeje 1514 helyett 1500. Ritkábbak is azon domborművek , melyek az
alakot zárt szemmel, meredt vonásokkal azaz holtan állítják elő. A h a ja z a t , hol
az a sisaktól ment fő n , vagy sisak mellett kivehető, a mi zárt sisaknál nem az
eset, a régibb emlékeken hosszú, hátra simított, vállig érő fürtökkel. A ké
sőbbieken mind rövidebb és gyakran kifodrott. Ily keresettség mutatkozik ezeken,
a fodros nyak és kézgallérokban, czifra kézkendőkben, példáúl a polgári sze
mélyeknél , kik fegyverzet helyett olykor sajátságosán csipkéskendőt tartanak
kezeikben.
Ellenben a zászlós urak rendesen f e g y v e r z e tte l vannak előállítva, kö
zönségesen lándzsás zászlót emelnek kezökben ; mely a régibb emlékeken,
még csekély lobogót visel, közepén a nemzetiségi czímerrel, mint a Sz.-Györgyi
gróf emlékén. Majd később a nagy s redőzetekben lecsavarodó lobogó az egész
emlék hátterét elfoglalja, mint a Serédi sat. emlékeken. A kard a legrégibb ala
kokon , mint a nagybányai XII-dik századi lovagnál, embernyi hosszúságú,
s az alak mellett külön áll. Vagy leeresztve tartja a k é z , melyen a kard mar
kolatja jóval felül ér, mint Hédervári Kont emlékén. Majd az oldalon lóg, de
még mindig egyenes ; míg a XVI-dik század közepén a szélesebb görbe török
magyar száblya kezd dívni. De a legrégibb valamint a legújabb emlékeken
egyiránt gyakoribb a hadibuzogány a vitéz kezében, mint már szinte a XII-dik
századi nagybányain s Viczai Ádám késő emlékén. Csak az erőszakosságáról
ismeretes Podmanin Rafael s az ádáz Balassa Menyhért kezében találunk meztelen
kardot, melyet az utóbbi mint egész éltében tévé, úgy emlékén is mintegy vágásra
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intézve emel. A rendes mellék a la k z a to k : a hős lába alatt fekvő oroszlán vagy az egy
háziaknál s a nőknél a kanyarodó eb vagy gyík. Amott a vitézség, emitt a hű
ség és éberség jelve. A főpapoknál a fegyverzet helyett a püspöki b o t, kehely,
könyv jön elő. Ezen felül az előbb említett czímereken k ivü l, gyakori mellékalakzatok a hős letett sisakja , keresztbe tett vas keztyűje ; a későbbi, sőt már
olykor a XV-dik századi emlékeken is geniusok, mint telamonok a vértet s
függönyszerű lepelt, szőnyeget tartva a hős megett ; mint a Tarczaiak, Zápolyák sat. emlékein.
íme mily dús bányái ezen emlékek nem csupán szobrászati műtörténe
tünknek , de egyenesen a hazai történetnek ; s e mellett a hazai viselet történe
tének , az archontologiának, a heraldikának s több annyi másnak, miről mind
ezen , még embriójokban létező nemzeti disciplináiknak eddig csak sejtel
mek sincs.
De hogy ezen emlékszobrok nem csak mint a feledett múlt dermedt tár
gyai , mint csupán a régész lomtárába való alakok kisértenek köztünk, hanem
hogy a népköltészet a monda és hagyomány is ismeri őket, velők foglalkozik,
s általok a multróli emlékeit szövi, beszéli az ittott mellettök fészkelő élénk
/
néprege. íme jellemzéseid itt egy-kettő s nehány furcsaság. A kassai doni há
rom fejedelmi szobráról állítólag K ároly, Lajos és Erzsébet alakjairól már a
XVII-dik századból ismeretes azon monda, hogy ezen három óriás király, a
kiknek szobra ott áll az egyházon, rakatta ezen csodás művet. De mire kész
volt versenyre keltek, hogy kinek a nevét viselje most. A k i, úgym ond, leg
magasabbra hajít, s buzogányával áthajítja a magas tornyot. A nyertes át
vetette buzogányát, de ki is ficzamította kezét. És most kéz nélkül látható ott
alakja a kettő mellett. Nyilván tehát már a XVII-dik században is a királyi
szobrok egyike csonka volt ; s a nép rege tudta rólok, hogy azok az egyházépí
tőinek szobrai.
Thurzó Szaniszló emlékén a keresztbe tett vaskeztyűkkel szövi a rege
azon ismeretes mondát, hogy a dús bányász dőrének tettetve magát Angolor
szágban eltanulta volna az arany választás titkát. De mire a cselre rájöttek, megmérgezett keztyűt küldtek neki ajándékban ; mit a mint felhúzott szörnyet halt.
Az utolsó Tarczai emlékén a nemtő alakú telamonok a népnek azon regére ad
tak alkalmat, hogy ezen hatalmas urok minden gyermekét meggyilkolva —
mintegy Saturnus módjára talán — felfalta. Azért veszté el a hatalmas úr birto
kát, s halt ki vele családa. S e regének is pedig, mint többnyire mindannyinak,
csakugyan históriai alapja van. De ez ide nem tartozik. — Az utolsó Gúti Or
szág emlékén a jobb láb profilben, élben, a bal láb en face scurzoban, rövidítve
lévén, ezen alakítás adott azon népmondára alkalmat, hogy a vár egykori ura
lólábú v o lt, mint sírképén látni. Az almakereki Apafii sarkophágról, mely mesterileg vésett nagyszerű domborművekkel a legapróbb részletig túl van halmozAKAD. ÉVKÖNYV
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va, szól a monda, hogy művésze hét évig dolgozott rajta s fizetésén kivűl min
dennap hét ejtel bort s négy nagy kappant kivánt ; majorság húson kivül mást
sem evett, úgym ond, s a bort rendkívül itta , de mennél többet ivott, a mun
kát annál szebben végezte. László nagyváradi érez lovagszobrát ellenben tün
dérek készíték sat.
Mindamellett azonban, hogy ezen emlékeket még a néptudat sem fele
dé egészen, hogy azok a tudománynak s a nemzeti történetnek oly s annyi ér
dekes oldalról kínálkoznak ; nem csak számos családaink, de nemzetünk majd
nem egyetlen monumentális emlékeit, egyházainknak pedig díszét képezik, még
is kell-e mondanom, hogy mindenha hiányzott nálunk, hiányzik máig és még
talán sokáig hiányzani fog azon nemzeti kegyelet és közérzület, mely ezen
emlékeket a romlástól és enyészettől megőrizte volna és megőrzené.
Ritka jutott épen vagy csak tetemesebb sérülés nélkül is ránk. Sok cson
kán, egy és más csak töredékben maradt fen. Majd a kiállóbb részek, a kar, a
lábfejek, az orr letörve, majd a fegyverzet, a czímerek, sokszor a felíratnak épen
leglényegesebb részei hiányzanak, vagy befalazva vannak.
Ott hol, mint eredetileg rendesen, az egyház talajára, kövezetébe vol
tak alkalmazva, felettök valóban a szó szoros értelmében századok jártak. Az
átmenők talpa, sőt népünk csizmájának vaspatkói századok óta szorgalmasan
dolgoznak rajtok, hogy domborműveiket lesímítsák, s dolgozni fognak úgy
látszik mindaddig, valamig a véső utolsó vonását is laposra le nem tapos
ták ; valamintliogy í g y , felismerhetlenűl laposra taposva van már ily dombormuveink egész sora, melyeknek képeit még a múlt századból bírjuk ; tehát
még ötven és néhány év előtt is kivehetők voltak, s csak most szemünk
láttára enyésztek el. Gyakran ismét ügyetlenül kiemelve helyükből, megsé
rülve , hátrányosan helyeztettek félre, hol most megint új veszélynek van
nak kitéve. Nem is szólok arról, hogy hány esett a háború dúlásai s a pré
davágy zsákmányaúl. Feltúrták nem egyszer királyaink székesfehérvári mausoleumait is, s egytől egyig elpusztíták emlékeiket. Feltörték a Hunyadiak
és Zápolyák gyulafehérvári ravatalait s megcsonkíták szobraikat. íg y történ
hetett sokhelyütt, de csak néhol szól felőle még a történet. Többet és több
ször , sőt gonoszabból dúlt azonban rajtok háború nélkül is a lelketlenség
és tudatlanság, a gondatlanság és oktalanság. Ú gy hogy végre még szerencsés
esetnek kell mondanunk az oly barbár méltatlanságot, midőn példáúl a sírkö
vek alakjai arczczal és hassal boríttattak le a földre, nehogy úgymond a járókkelők dombormüveiken megbotoljanak, és hogy síma hátuk alkalmasabb köve
zetül szolgálhasson ! — mert így még nem egynek legalább feltámadását meg
érhetjük, a minthogy már több helyütt újabban is megértük.
Kár is volna ezen méltatlansággal felekezetességből egyet vagy mást vá
dolnunk ; a minthogy az ily felmerülő eseteknél rendesen történni szokott. Eb-
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ben, mondhatom, sokoldalú keserves tapasztalás nyom án, nálunk mindenha tö
kéletes paritas uralkodott. Ha a katholikus egyházból kitették egykor buzgóságból Illésházy szobrát (most ismét bent áll), úgy Segesvárott példáúl Kalnius
mester plébános dombormű emlékét a többiekkel az egyházból kivetve, az evang.
gymnasium küszöbéül alkalmazták. Szép es vár alján Zápolya István nádor szob
ra elfödve áll, valamint Nyírbátoron Bátori Gáboré betakarva s megcsonkítva.
Bártfán a donibor faragványban vitézt előállító sírlapnak felfordított síma hátára
íratta a prédikátor az ö sírversét ; mint Mura-Mártonban az egyház kegy ura ki
vitette Szomszédváry Malakóczynak, Zrinyi György hős hadnagya és sógorának
szobrát várába, nehogy a babonás nép úgymond szentnek vélje. De azóta a vár
is gyárrá lett ; és most idegen, cseh gyármunkások ellenszenvezve ékes ma
gyar bajszával naponta feketére mázolgatják. S így folytathatnék tovább ezen
szomorú dolgok elbeszélését a nélkül, hogy mind elmondhatnók, vagy hogy az
elmondásnak haszna volna.
Mondjuk tehát rá: Nem tudják mit cselekesznek!

Elmondom még inkább röviden azon szobrász művészeink sorát, kiknek
nevét valamint ezen emlékeket már nagyobbára csak a véletlen tartotta fel szá
munkra.
A XII-dik századból sz. László király ravatala említésével neveztetnek
D é n e s művész (artifex) és fia T e k u s , ki sz. László sírjánál tanúsított ügyességé
ért III. Béla által ivadékaival együtt a szolgai állapotból kimentve megnemesíttetett.
A XlII-dik századból ismerjük sz. Margit sarkophagja és domborművei
faragóit L o m b a r d ia i P é te r és A lb e r t szobrász mestereket.
A XIV-dik századból ismeretesek : Nagyváradon A r n o ld kőfaragó, K o 
lo z s v á r i G y ö rg y és M á rto n érezöntő szobrászok kolozsvári Miklós festő fiai , kik
a nagyváradi nagyszerű érezszobrokat készíték.
A XV-clik századból a kassai dóm kőfaragói közöl neveztetnek I s tv á n ,
S im o n és P la tfu s s J á n o s a többi építészek és kőmívesek mellett külön mint kő
faragók. Mátyás udvari szobrászai közöl ismerjük T r a g u r i J a k a b mestert. Talán
ennek segédjei közöl való M a g a s a i V in cze mester, kinek nyoma Sárosban jön elő.
Nevezetesek a budai sz. Lőrinczi monostor pálos szerzetbéli szobrászai D é n e s és
V in c ze frater. A XV I-dik században ismeretesek P o ro sz M á rto n érezöntő szob
rász, D e m e te r pécsi szobrász. A n ta l S e r v e t, Z a g o r G y ö r g y , P é te r és O rb á n Do
mokos szerzetbéli szobrászok.
A XATI-dik században nagy tevékenységéről ismeretes a szebeni N ic o la i
I ly é s szobrász, ki az általa készített almakeréki Apafii sarkophagon és számos
10*
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erdélyi síremléken örökíté nevét ; valamint a kolozsvári szobrász D ió s z e g i P é te r,
kinek nevét Sükösd György nagyteremi dombormű sírkövén találjuk.
Mindezen nevek azonban, valamint felsorolt emlékeink is, mint mon
dám, csak töredék nyomok egykori fényes szobrászati művilágunk marad
ványaiból.
De most már végzem !
Tekintetes Akadémia, Tisztelt Gyülekezet! Önök lelke elé vezettem is
mét azon mesterművek egész új sorát, melyeket egykor nemzetünk alkotott,
őseink, apáink buzgósága, fén ye, műérzete emelt. Ős tisztes basilikáink, ma
gasztos dómjaink szent faragványait, királyaink üres sírjai emlékeit, hőseink
és jeleseink szobrait. Megvallom félénken, habozva tettem azt. Kétkedve min
den nyomon : vájjon ugyan érdekelhet-e ez még valakit a buzgóságában talán
elfogult régiségbúváron kivűl ? Vagyhogy mily hangzatos díszmondatokkal kelles
sék a tárgy iránt a nemzetben érdeket gerjesztenünk ? És fűzhetem-e tovább a szót
felőle, vagy mennél kevesebbet, mennél rövidebben szólva, a tárgyat csak
mintegy megérintve és megszaggatva mondjam-e el?
És miért ? ! Mert érzem minden lépten, és ha nem érzeném szólna
mindezen em lék, mennyire a nemzet öntudatán kivűl állanak már nemzeti
nagy múltunk ezen egyetlen, végső monumentális emlékei is.
Vagy volnának-e máskép egytől-egyig annyira feledve, annyira el
hagyatva , a gondatlanságnak kitéve, míg lassan egymásután elenyésznek,
mint elenyészett már eddig mellőlök más száz meg száz ; mint enyésznek most
is mintegy saját szemeink láttára.
Azután rajongunk a nemzet múlt nagyságáról ! Álmodunk jövő dicső
ségéről ! Örökítni akarjuk nagy történeti eseményeink emlékét. Oszlopot, em
léket óhajtunk hőseinknek. Szobrokat akarunk nekik emelni — míg fenálló
emlékeiket nem ismerjük, a meglevőket veszni hagyjuk.
íme itt van történetünk legnevezetesebb, nemzetünk legkitűnőbb fér
fiaknak nehány száz szobra. Őriznők csak ezeket, állítanók csak fel méltón vagy
állítanék ki legalább méltó kiadásban, rajz és leírásban a világ elébe, s mily
méltó emléket emelnénk nekik s emelnénk magunknak ; mily önérzettel mond
hatnék rá mutatva: íme mily emlékei vannak, mily monumentális művilága volt
a magyarnak.
Mert hiszen hasonló egyes emlékek egybegyűjtéséből, apró darabok
nagy gyűjteményéből áll a művelt nemzetek műtörténetének nagysága.
Panaszkodhatunk-e még azután , hogy műemlékeink nincsenek ! ? Igen
panaszolhatjuk azt, hogy azokat sem ismerjük a mik vannak ; panaszolhatjuk,
hogy azokat rendre pusztulni hagyjuk; panaszolhatjuk hogy a műigénynek s a
nemzeti kegyeletnek megfelelő méltó kiadásaik nincsenek ; hogy azokat a nem
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zeti történelemnek, a hazai művészetnek, hogy általában a nemzetnek kezébe
nem adhatjuk !
Volna csak rájuk nemzeti gon d , mint más szerencsésebb népeknél, hol
ily emlékek országos felügyelet alatt állanak. Volna csak hazafiúi részvét és
műérzet köztünk irántok, mily nemzeti pantheont állíthatnánk fel velők. Vagy
csak mily pantheonszerü albumokat tölthetnénk meg képeikkel, melyek mél
tóbban díszesíthetnék társalgási teremeink asztalait, mint a mai ephemer becsű
és kétes értékű divatos fénykép-albumok. De míg ezeket a személyes hiúság
ápolja, amazokat a hazafiúi kegyelet s műismeret hiánya enyészni hagyja.
Vagy nem volna-e méltó legalább ezen szobor töredékeket felszednünk,
ott hol már túladtak vagy csak túladnának rajtok ; hol romkohalmazokban
porladoznak és a lomtárakban lappanganak? Adjunk nekik múzeumot! Míg
monumentális építészetünk alkotmányait ott a hol állnak vagy nagy költséggel
kell fentartanunk, vagy ha ezt nem akarjuk s nem bírjuk ott kell veszni hagy
nunk. Míg nemzeti építészeti emlékeink egyik legdrágább gyöngyét Vajda
Huny adót romba dőlni kell látnunk épen napjainkban és csupán nehány ezer
forint hiánya vagy szűkkeblű megvonása miatt. Addig ezen szoboremlékekre
nézve még csak ily nehézséggel sem kell küzdenünk. Mert a veszélyben levőt or
szágos figyelem és tekintély mellett egytő'l-egyig akár ingyen meglehetne sze
reznünk.
De a Sybillakönyvek régi és mégis mindig új története itt is ismétlődikMajd csak akkor fogjuk ezen emlékeinket is megkívánni, ha majd nem lesznek.
A végső' perez azonban, melyben valamit tenni kellene értök, ha nem akarjuk,
hogy végleg elpusztuljanak, már szinte itt volna.
Pedig úgy látszik, hogy nekünk egyeleve, hogy még sokáig majdnem
egyedüli félreismerhetlen feladatunk ezen a téren is, azt fentartanunk a mi őse
inktől ránk maradt, miután jobbat alkotni úgy sem tudunk. Vagy végzeties-e
a z , hogy a mióta alkotni nem birunk, múltúnk alkotmányait sem vagyunk ké
pesek fentartani ?! íme a nemzeti fenmaradásnak, a fentartásnak s folyvást emel
kedésnek közös érdeke az mely ezen emlékek fentartását is igényli. Mert azon
nemzet, mely emlékeit veszni hagyja azzal saját síremlékét készíti.
Azért vélem : őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, ne
hogy végleg elveszszenek, s az által is üresebb legyen a m últ, szegényebb
a jelen, s kétesebb a jövő!

Pótlások és igazítások.

4 la p 11 s o r :
—
— 24 —
16 — 30 —
18 — 31 —
20 — 12 —

eszmények.
k ísé r g e ti
— —
kísértgeti.
m in d e n t
— —
minden.
g id ó fa lv i
,— —
giródtótfalusi.
P ó to lo n d ó : hogy nálunk is az egyház kapuzata előcsarnoká
ban törvénykezések tartattak tanúsítja még egy 1504-cliki
okirat is (kiadva legújabban Magyar Sion I. 349.) mely sze
rint : in porticu kathedralis ecclesiae Strigoniensis, in loco
iudicii, — iura causantibus reddi solent.
21 l a p , u tolsó elő tti s o r : b ra ssó i helyett olv. földvári.
u g y a n o tt u tolsó so r f o ly ta tá s á u l : és Rátóton.
22 la p 11 so r „ H a so n ló n ^ szó u tá n p ó to la n d ó : K a r o s á n , hol a kapuzat hom
lokzatán oroszlánok alatt mint támkövek majom-szörnyalakok vannak alkalmazva, s az oszlopfőkön halfarkú leá
nyok, Syrenek, a mint az embereket a templomba lépéstől
visszatartóztatják, valamint más már kivehetlen torzalakza
tok. Szinte fe lső -ő rsi sat. m in t k ö vetk ezik
25 la p első sor f é lk ig y ó t h elyett o lv. félkigyó.
u. o tt 5 sor a p o n t u tá n p ó to la n d ó '. Ugyanezen motivum jön elő D iszn ó d o n is
Erdélyben a román egyház oszlopfőin.
27 la p 25 sor „karosai''1, k ih a g y a n d ó .
31 la p a lu lr ó l 6-dik so rb a n a p o n t u tá n p ó to la n d ó : Valamint ezen képlet gyak
ran előjön már a pogánykorbóli keresztény átmeneti kor
ban érez diszeszközökön is vésve vagy kiverve. Például ná
lunk is a bizanczi eredetueknek vélt sz. miklósi és benei régi
eszközökön s edényeken. Hasonlón ily érez eszközökön és
csatokon a merovingi korból. (Közölve Correspondenzblatt
des Gesammtvereins dér deut. Greschichts und Alterthumforscher. 1862.12 Tábla).
esem én yek

h elyett olv.
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39 la p ; a lu lró l 8 sor : a p o n t utóin p ó to la n d ó ; a mennyire ezen magyarázatot
engedi a mészkéreg, mely alatt jelenleg ezen alig felismer
hető alakok lappanganak. Ellenben kivü l, az egyház körül
fekvő töredékek igen érdekes majom és szörnyalakzatok faragványképeit állitják éld, melyek még a régibb román jelvies műkorra utalnak s valószinűleg egy itteni régibb román
vagy csak kora gót s nem a mai átalakított késő gót egyház
részletei volnának.
U. o tt a lu lr ó l 3 -d ik sor : G y ö n g y ö rü
helyett olv. gyönyörű.
71 la p 22 so r :
m árt
—
—
már.
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A tudós gyakran kénytelen a nagy közönség részéről azon szemrehá
nyást hallani, miszerént a tudomány magába visszavonulva és csak saját elvont
czéljainak élve, a gyakorlati életre vagy semmi vagy csak kevés befolyást
gyakorol.
E szemrehányás csak azoktól származhatik, kik a tudományt nem is
merik , és annak zajtalan u g y a n , de folytonos befolyását az emberiség és álla
mok minden életviszonyaira nem látják, azon számtalan kötelékeket nem ész
lelik , melyek a jelenkor tudományát a gyakorlati élettel összekötik. A ki a
tudománya újabb fejlődését, és azon irányt ismeri, melyet az az újabb korban
vett, nem tagadhatja, hogy a tudomány az emberiség és az államok minden
lényegesb kérdései megfejtésében kiváló részt v e sz , s hogy nem történik a
népek életében lépés előbbre, a nélkül hogy az a tudományból ne indult
volna ki.
A tudomány vezeti a jelenkorban nem csak a tollat, de a sceptrumot,
a kardot és az ekét is ; irányt és sebességet ad közlekedésünk eszközeinek, s
gondolatainkat a villám sebességével viszi a legnagyobb távolságba, a világ
minden részeibe.
A népek életére és sorsára ható ezen befolyások, melyeket a tudomány
tagadhatatlanul gyakorol; azt a jelenkorban n a g y h a ta lo m m á teszik, oly hata
lommá , mely észrevétlenül, de annál biztosabban hat és annál inkább ellenáll
hatatlanná lesz, minél inkább van működése az élet és emberiség szükségei
fedezésére, a népek jólétének előmozdítására irányozva.
De csak akkor hatalom a tudom ány, ha tanai örök és változhatatlan
természettörvényekre, az örök és változhatatlan igazságra vannak alapítva.
Ily tudománynak hatalma nő, a mely arányban tanainak igazsága a népek
meggyőződésében gyökeret v e r , befolyását a közéletre magának kivívja, és
alkalmazása mindinkább elkerülhetlen szükséggé válik.
Továbbá csak akkor hatalom a tudom ány, midőn nem egy bizonyos
osztálynak sajátja, hanem midőn szükségét a nép minden tagja érezi, és a
tudomány termékenyítő sugara a közönség minden rétegeit áthatotta. Azon
tudomány, mely csak egyesekre van szorítva, és magában a nagy közönség
ben gyökeret nem vert, termékenyítő hatását a nép fejlődésére nem gyako1*
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rolhatja, és hasonló azon növényhez, mely idegen földbe, idegen éghajlatba
átültetve, soha erős gyümölcsözd fává nem fejlődhetik.
Azon nemzet tehát, mely oskolái, tanintézetei rendezésére és szerve
zésére kiváló figyelemmel n in cs, mely jövedelmének jobb részét gyermekei
gondos nevelésére és oktatására nem fordítja, magasztos czélokra hivatva nin
csen; ilyes nemzet eló'bb-utóbb más fejlettebb népek martalékává lesz.
De a tudomány végre is csak akkor hatalom, ha szabad, ha szabadon
fejlődhetik, ha világító és keblet melegítő sugarait mindenfelé egyaránt ter
jesztheti, ha más korlátái nincsenek mint azok, melyeket maga a tudomány
természete szab magának.
A tudomány szabad, ha saját kitűzött czélja felé akadálytalanul töre
kedhetik. Azon tudom ány, mely saját czéljain kivül fekvő érdekeknek szol
gál , mely az állam bizonyos czéljainak alá van rendelve, nem szabad. Az ily
tudomány magas rendeltetésének meg nem felelhet, termékenyítő működését
az életre ki nem terjesztheti.
Az ember a földdel, melyen é l , nem csak testileg , de szellemileg is szo
ros viszonyban áll ; és valamint a föld a növényeknek nem csak életet és táplálékot
ad, hanem alakjokra, egyes részeik fejlődésére, virágjaik színére és zamatjára,
gyümölcseik minőségére lényeges befolyással van : szintúgy függ az egyes ember
nek és egész népeknek nem csak testi, de szellemi fejlődése is azon földtől, me
lyen laknak, melyből táplálkoznak, és melyen működnek. E gy pillantás a régi és
jelenkor történelmére meggyőz bennünket ezen állítás valóságáról, ha tekintjük
a zordon hegyek és tágas rónaságok lakosait, ha Összevetjük azon néj^ek termé
szetét és hajlamait, melyek a tenger és nagyszerű folyók partjain laknak,
azokéival, melyek a tengertől és minden természetes közlekedési eszközöktől
távol, más nemzetektől elszigetelve, nagy continensek benső sivatagaiban, foly
tonos harczok és háborúk között töltik életöket.
A természet az emberre majd mint jótékony, ápoló és tápláló anya hat,
teremtő munkáit elősegíti és kész foglalkozásaira minden segédeszközöket nyúj
tani; majd mint halálos ellensége lép fel, mely mindent ront és pusztít, mit
az ember százados műve és szorgalma alkotott. A segédeszközöket, melyeket a
természet nyújt, czélszerűen felhasználni, pusztító hatásainak gátot vetni, ma
gát az embert és vagyonát ellene megóvni, és így életét és élete nyugalmát
biztosítani, gyönyöreit és az élet testi s lelki élvezeteit gyarapítani, — ez éle
tünk küzdelmeinek és a művelt államok intézkedéseinek gyakran fő feladata,
fő iránya.
Gyakran a buja természet önként, és az embernek minden fáradozása
nélkül ad mindent, mi szerény és kevéssel megelégedő életszükségeinek fede
zésére kívántatik. Azon népek, melyek ily buja természettől vannak körül
véve , puhák, tétlenek és az emberiség haladásához keveset járulnak. Legtöbb
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esetben csak munkával és megfeszített testi és lelki erővel csikarhatja ki az
ember a mostoha természettől az élet szükségeit. Az ily népek, melyeknek
teste s lelke a természet ellenséges erőivel folytonos küzdésben van, munkásak,
ügyesek és vállalkozók, az emberiség haladásában leginkább vesznek részt.

Ha az ember felső Magyarország h e g y e s, változatos és regényes vidé
keit, melyek a természet szépségeiben gyönyörködő szemet és lelket andalít
ják , elhagyva, legelőször lép az alföld áldott vidékére : lehetetlen , hogy a ha
tártalan bőség, az aranysárga kalászok véghetetlen árja, mely a honfi szeme
előtt elterül, lelkét ne emelje, és szerencsésnek ne gondolja azon népet, melyet
a teremtő oly földdel áldott m eg , mely neki az élet legelső és legfőbb szük
ségeit a legnagyobb bőségben megadja. Még nagyobb mértékben érzi ezt a
hazafi, midőn a Temesi Bánság földére, Európa Kánaánjára lép. A Temesi
Bánság a természettől minden adományokkal meg van áldva, melyek valamely
népet szerencséssé és nagygyá tehetnek. Meg van adva a teremtőtől mindenre
az anyag, mely az ember testi s lelki erejének fejlődésére kivánliató. A Temesi
Bánság kicsinyben egész Magyarország. Körülvéve hazánk legszebb folyóitól,
áthasítva egyik végétől a másikig Európa ny ugotát a kelettel összekötő vaspályá
val, megáldva Európa legbujábban termő földével, és díszesítve délkeleti határán
nagyszerű bérezek hosszú lánczolatával, melyeknek kopár, zergéktol lakott
csúcsai a felhőkig érnek, oldalaik rengeteg erdőkkel fedvék, gyomruk pedig
a legbecsesebb érczekkel bőségben ellátva: bír ezen kis ország mindazon kel
lékekkel , melyek nagyszerű nemzeti gazdagság kifejtésére szükségesek.
Ha az ember ezen, a természet minden kincseivel megáldott országot
keresztülutazza, oly helységekbe ju t. melyek lakosaik rendkívüli gazdagsá
gára , jólétére és rendes háztartására mutatnak. — Más helységekben ellenben
a házak minden ajtajából kirí a szegénység, a szükölködés, a háztartásban
való rendetlenség. Sőt gyakran azon jelenetet is láthatni, hogy ugyanazon
helység egyik oldala szép, tiszta és erős kőfalakból épített házakból á ll, míg
a másik oldal házai rongyosok, dűlőiéiben állók és tisztátalanok. És mind a
két fele ezen népnek ugyanazon földet lakja, ugyanazt a földet műveli, ugyan
azon föld termékenységének örvend! De egyik fele a népnek szorgalmas, mun
kás, előrelátó, rendes háztartást szerető, józan s takarékos, és szilárd vagyon
után vágyó; míg másik fele gondatlan, a munkát kerülő, napról-napra élő,
rendetlenséghez és rendetlen élethez szokott, és a jövővel nem gondoló. — Ha
az ember Augustusban az ily helységeken keresztül utaz, a helység egyik
oldalán csaknem minden házban a gabnarostát hallja éjjel-nappal szünet nél
kül kelepelni, míg a helység másik oldalán néma csend uralkodik, és lakosai
a házak előtt sorban hason hevernek, a nők pedig férjeik mellett ü lv e , him-
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zéssel töltik az időt. Innét lesz magyarázható, hogy Európa legáldottabb földjén
a nép felénél Ínség uralkodik, ha kedvetlen időjárás következtében rósz ter
més lett. Ebből látható , hogy a leggazdagabb és a természet minden kin
cseivel ellátott föld egyedül még nem teszi lakosait szerencsésekké , gazda
gokká és hatalmasokká, hanem ezen természet-adta kincsekhez még más ténye
zőknek kell járulni, t. i. a szorgalmas emberi kéznek, az ernyedetlen törek
vésnek , és a munkás iparnak.
A Temesi Bánság síkságát azon nevezetes televényréteg fedi, melynek
termékenységét és bujaságát más földek népei csak mesének tartják. Ha e
föld rétegeit mélyebbre vizsgáljuk, azt találandjuk, hogy legfelső rétegét a
legtöbb helyeken fekete, kövér és szívós I ÿ2— 2 lábnyi vastag televény al
kotja. Csak némely helyeken, mint péld. Zsombolya (Hatzfeld) határán, hol a
víz még nem régen csapoltatott l e , fedi igen la za , korhadó növények porhanyós rétege az alatta levő fekete televényt, melyen a bürök és egyéb ernyős
növények rendkívüli bujasággal tenyésznek. A fekete televényrétegre 11 láb
nyi vastag sárga agyagréteg, erre 8 lábnyi vastag sárga agyagos homok kö
vetkezik; ezt követi 53 V2 lábnyi hatalmas kékagyag, ezt végre kékhomok
határtalan mélységre.
E települési viszonyok artéziai kút fúrása alkalmával deríttettek fel,
melyet Oroszlámosnál, Szegedtől nem messzire eső vasúti állomáson, kísértet
tek fúrni, de siker nélkül, miután már 10 lábnyi mélységben talajvízre akad
tak, mely többé ki nem apadott, és áz egész fúrás alatt, mely 98 lábnyira ment,
e magasságot változatlanul megtartotta.
Ha vizsgáljuk, vájjon micsoda körülmények és befolyások alatt kép
ződhetett a Bánság ezen termékeny és gazdag televén ye, a tudomány, tapasz
talásból indulva, következő magyarázatot nyújt :
Hazánk nagyszerű síkságát, melyet közönségesen magyar alföldnek
nevezünk, a hajdankorban, miként Szabó József tagtársunk értekezésében
részletesen előadá, nagyszerű édesvízi tó fedte, hasonló azokhoz, melyek még
jelenleg is Éjszak-Amerika némely részeit fedik. Ezen tó éjszaki határa a Kár
pátok hegylánczolata ; keleti, Erdély és a Bánság hegyormai ; délkeleti határa
pedig a Duna mentiben és Szerbia éjszaki határán emelkedő bérezek valának.
E nagyszerű tó nyugoti partjába a nyugotról jövő Duna, éjszak és keletről
pedig a Kárpátok folyői ömledezének, míg délkeleti partján a Duna, mint ezen
nagyszerű tónak Lorenzója, a víz túlmennyiségét a Fekötetengerbe csapolá.
A Duna délkeleti medre ekkor a tó szintjével egyenlő magassággal bírt, és
valószínű, hogy a Báziástól a Vaskapuig elnyúló hegyszirtek hátán folyt el,
míg végre a Vaskapun túl a Feketetenger vizével egyesült.
Vájjon alkotott-e a Duna is itten, midőn t. i. a Vaskapunál magas med
rét elhagyva, a Feketetenger mélyebben fekvő vízszinte felé hömpölygőié hűl-
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lámáit, Niágara-féle nagyszerű vízesést, bebizonyítva eddig nincs; de tekin
tetbe véve a Duna medrének magas állását a Vaskapun innen, és azon mosá
sok nyom ait, melyek ott a partok magaslatain észlelhetők, minden kétség el
van hárítva , miszerént a Duna medrének csak fokonként kellett lejebb szállania, míg a Vaskapun innen is elérte azon szintet, m elylyel azon túl bírt. Ha az
ember azon Dunaszorost legelőször látja, mely Báziástól egész a Vaskapuig
terjed, mintegy önként felötlik azon gondolat, hogy e szoros nem egyéb
mint hasadék , mely ezen terület geológiai emelkedése alkalmával az által ké
peztetek, hogy a két hegyrész egymástól elvált. A Duna mindkét partján
csaknem falmeredekséggel emelkedő sziklák, parallel fekvésük egymáshoz,
mintegy kénvszerítenék az embert e nézet elfogadására, ha a Duna két part
ján emelkedő sziklák gyakran különbözők nem volnának. De ha az ember nyo
mozásait egészen a Vaskapuig folytatja, minden kétség elháríttatik az iránt,
hogy itt a Duna áttörte azon gátot, m elylyel a szirtek szabad lefolyásának ellentállottak, és hogy a hatalmas folyó az egyszer áttört válaszfalat folyton foly
vást mindinkább kimosta, és medrét azon szintig vájta ki, melyen azt most
folyni látjuk. Azon arányban, a mint a Duna medre a Vaskapunál lejebb szál
lott, apadt fokonként azon nagyszerű tó is, mely hazánk rónaságát fedte
volt, míg végre a vizek árja egészen lefolyt és a száraz föld kiemelkedett. Igen
természetes, hogy a legmélyebb helyeken a víz a leghosszabb ideig maradt
meg, és ott századokon sőt ezredeken át alkalmat nyújtott azon televény kép
ződésére, melyet az alföld több helyein kisebb-nagyobb területre terjesz
kedve látunk.
A Bánság földje hazánk azon részei közé tartozik, melyekről a víz leg
későbben folyt le. Ezt részint azon körülményből következtetjük , m ely sze
rént a Temesi Bánát hazánk minden más vidékeinél mélyebben fekszik ; ré
szint azon számtalan mocsárok, tavak és álló vizekből, melyek azt a legutolsó
időkig ellepték, és részben még jelenleg is ellepik. Hazánk ezen áldott részét a
víz még akkor is fedte, midőn a többi helyekről nagyobb részt már lefolyt.
A meddig itt a víz még tetemesebb mélységgel bírt, azon sárga agyag ülepe
dett le, mely a televény alapját alkotja. K ésőbben, miután a víz sekélyebb
lett, a leülepedett agyaghoz szerves anyagok keveredtek, melyek részint a ter
jedelmes mocsár felületén, részint a fenekén képződtek, és elkorhadásuk által
azon fekete szívós föld képződésére nyújtottak anyagot és alkalmat, mely az
alföld televényét jellemzi. Ehhez hasonló televény képződését most is min
den mocsárban és álló vízben észlelhetjük, melynek fenekén folyvást igen
finom fekete iszapot találunk, mely a mocsár kiszáradása után az alatta levő
agyagos földet mint vastagabb vagy vékonyabb fekete réteg fedi.
Ha e kövér fekete földet vegybontás alá vetjük, úgy találjuk, hogy a
szerves anyagok az egész tömegnek csak 7— 10 százalékát teszik; s ha azo-
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kát belőle kiégetjük, téglaveres homok marad hátra, melyre a televény alatt
fekvő agyag is átváltozik, ha kiégetjük. E zen , a Bánság nagyobb részére ki'
terjedt, és kitűnő termékenységére nézve híres televény nem csak hazánkban,
hanem sokkal nagyobb kiterjedésben és hasonló termékenységgel délnyngoti
Oroszországban is fordul elő, hol R esan, Tambow, Pensa, Saratow, Kazán és
több más kerületekre terjed ki, éshol e földet „csernazem“ azaz fekete földnek ne
vezik. Itt is e föld azon bo gabonatermésnek alapja, mely Oroszországot oly
kedvező helyzetbe teszi, hogy termésének nagy részét más országoknak és
nemzeteknek átengedheti.
Ha ezen rendkívüli termékenységnek okát keressük, okvetlenül a tu
dományhoz kell folyamodnunk, mely egyedül adhat e kérdésre elégséges és
kimerítő feleletet.
Még csak egy pár évtizeddel ezelőtt, a legokszerűbb gazdáknak általá
nos és erősen hitt véleménye az volt, hogy a föld termő tehetsége egyedül
csak annak bizonyos, természetével összefüggő ős erejéből származik, mely ma
gában kimerítketlen, és a termékeny földnek azon részében rejlik, melyet „korhanyu-nak (humus) nevezünk; s ennélfogva egyedül a gazda ügyességétől
fü g g , hogy a föld termékenységét változatlanul megtartsa, és minden év
ben ugyanazon földön szakadatlanul egyenlő bő terméseket nyerjen. — Ezen
a mezőgazdaság okszerű fejlődését akadályozó ál tan megdöntését, és más, a ter
mészet örök törvényeinek megfelelő tan felállítását, a jelenkor egy tudósnak
köszöni, ki ámbár azelőtt soha gazdasággal nem foglalkozott, de a magasabb
tudomány m indenkellékeivel fölszerelve, lángeszével a természetben előfor
duló tüneményeket egymással összehasonlítván, és saját vizsgálódásai eredmé
nyével összevetvén, uj tanával a mezőgazdaság nagy reformátorává, s íg y az
emberiség egyik legnagyobb jótevőjévé Ion. E nagy lángész, ki a mezőgaz
daság elavult tanait sarkaiból épen úgy kiforgatta, mint Lavoisier a múlt szá
zad végén a vegytan uralkodó alapelveit, a mezőgazdaságot biztos és nem
téveszthető tanokra fektette, és megmutatta, mily utat kell követni a gazdá
nak, hogy az utókor léteiének nélkülözhetlen föltételeit biztosítsa. O ez által
a jelenkor nemzedékét örök hálára lekötelezte, az utókort pedig azon végenyé
szettől mentette m e g , melynek eddig a régi kor minden népe áldozatává Ion.
Dicsősége örök időkre kiható, és nagy nevét az emberiség háladatossággal
fogja említeni még akkor is, midőn azon nagy világhódítók nevei, kiknek pusz
tító harczjárataik még jelenleg is a világtörténelem fő részét alkotják, már ré
gen feledékenységbe merültek, vagy csak még mint Isten ostorai fognak ernlíttetni, kiket a teremtő haragjában küldött a népek nyomorgatására közükbe.
Liebig Justusnak (alig tartom szükségesnek,hogy nagy nevét kimondjam),
a mezőgazdaság ezen nagy reformátorának, fő tana abban pontosul össze, hogy
minden növény egyes részei fejlődésére bizonyos alkatrészeket igényel, melye-
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két a földből vesz föl, melyben gyökerezik. A különféle növények más-más
alkátrészeket igényelnek táplálásukra, miből magyarázható lesz az, hogy bi
zonyos növény egyik földben buján tenyészhet, míg a másikban elvész. Ezen,
minden növény táplálkozására szükséges alkatrészek csak korlátolt mennyi
ségben vannak a föld legfelsőbb rétegében ; miből önként következik, hogy
idővel fogyniok kell, ha azokat minden évben visszatérő aratásokkal elviszszük,
anélkül, hogy ugyanazon mennyiségben a földnek ismét visszaadnék, mely
ben azokat buza, vagy egyéb tápszerek alakjában tőle elhordtuk, s így ugyan
azon növény, mely hajdan valamely földön buján tenyészett, idővel gyérebben
fog tenyészni, míg végre szükséges tápláléka hiányából végkép kivész.
A Temesi Bánság földének, valamint az orosz csernazemnek rendkivüli
termékenysége azon alkatrészek bőségében rejlik, melyek a búzaszemek táp
lálására és fejlődésére okvetetlenül szükségesek. Innét és csak innét lesz ma
gyarázható, hogy a Bánság földjén sok éven keresztül lehetett és lehet még
jelenleg is minden trágyázás nélkül új meg új bő terméseket nyerni, anélkül,
hogy a föld e rendkivüli termékenységében eddig legalább láthatólag fogyott
volna. — Azonban a figyelmes gazda, ki földével és évenkénti terméseivel szá
mot vet, sok helyen mindamellett tapasztalhatta, hogy földe termékenységéből
habár keveset, de mégis észrevehetően vesztett, és hogy sok helyen trágyá
val kell segíteni most, hol azelőtt még csak kevés évvel bő terméseket adott a
föld minden trágya nélkül.
Mindezen csalhatatlan tényekből önként következik, hogy azon al
katrészek , melyek a különféle búzanemek táplálására és tenyészetére szüksé
gesek, még a Bánság leggazdagabb televényében sem kimeríthetlenek, sőt mi
után minden új meg új aratással bizonyos mennyiségöket a földből elhordjuk,
még a legbujább bánsági földnek is bizonyos évek lefolyta után oda kell jutni,
hogy hasonlóan, mint más kimerített föld, a ráfordított költség és fáradságnak
megfelelő jutalmát nem adja. Nem szenved kétséget, hogy számtalan vidékei
és országai a földnek hajdankorban ugyanazon állapotban valának, melyben
jelenleg Bánátunk földe van. Elég lesz emlékeztetni a régi K ánaánra, mely
jelenleg kopár és terméketlen sivatag ; a régi Calabriára, mely földje bujasága
és lakosai gazdagsága által a rómaiak uralma alatt híres volt; Siciliára, Róma
búzakamrajára, hol a régi nagyhírű termékenységnek és gazdagságnak alig
maradtak nyomai.
Midőn az ily buja és termékeny földön, milyen a Bánát földe, a gazda
azt veszi észre, hogy még nem régen gazdag aratásai már is hanyatlani kez
denek : a trágyához folyamodik, azzal pótolandó a zt, mit a természet magától
adni megtagad. A régi gazda hasonlóképen azt hitte, hogy a trágya hatása
szintén különös erőben rejlik, mely hasonló azon ős erőhöz, melyet a föld ter
mékeny rétegében rejleni gondolt, s így az újabb gazdaság fő feladata egyedül
AKAD. ÉVKÖNYV X. KÖT.
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csak a trágyának elegendő mennyiségbeni előállításában, azaz nagyszerű mar
hatartásban állott. Azonban ismét Liebig volt a z , ki ezen eljárásnak hibás vol
tát fölfedezte és bebizonyította, hogy a gazda a trágyával azon alkatrészeket
törekszik visszaadni a földnek, melyektől azt az előbbi év aratása által meg
fosztotta. De midőn a gazda földének hanyatló termékenységét a trágyával
helyreállítani törekszik, egyebet nem tesz, mint hogy azon tápláló részeket
más földből, melyen takarmányt termeszt, átviszi azon földre, melyen búzát
termeszteni szándékozik, s megfosztja így lassanként e földjét is a takarmány
termesztésére megkivántató alkatrészektől, míg végre oly állapotra ju t, hogy
földjén se gabonát, se takarmányt termeszteni többé nem lehet. A hajdan leg
termékenyebb föld sivataggá lesz, és képtelen lakosait táplálni. Ezek voltak a
régi korban a nagyszerű és népes városok enyészetének, a népek vándorlásai
nak, egyik országból a másikba, végre azon pusztító háborúknak fő okai, me
lyekben a régi kor nemzetei egymást öldösték. A régi kor történelme említ
nagyszerű városokat, mint Babylon, Ninive, Persepolis és több másokat, me
lyeknek területe sok mérföldet foglalt el, és lakosaik száma milliókra ment
Mig az őket környező, ős termékenységével még bíró föld lakosait táplálni
és a mindennapi szükségekkel ellátni képes vala, addig virágzók és hatalmasak
valának. De miután földjük ki lön merülve, a nyomor és az éhség beállottak
minden szörnyeikkel, és a hajdan hatalmas s a világ minden kincseivel elhal
mozott város környékeivel együtt terméketlen pusztává Ion. E sors várja Lie
big állítása szerént Európa népeit is , ha a mezőgazdaságot tovább is a szerént
folytatják, a mint eddig vitték.
A jelenkor csak annyiban van szerencsésebb helyzetben, amennyiben a
tökéletesített közlekedési eszközök segítségével más országokból, melyek még
szűz földdel bírnak, és többet termesztenek mint fogyasztani képesek, pótol
hatja azt, mit földje népének táplálására adni képtelen. Az angol nép mármost
is azon helyzetben van, hogy az élete fentartására szükséges élelmi szerek nagy
részét a világ minden országaiból, a Bánságból, Oroszországból, Amerikából,
Ujkollandiából kell összeszednie. Saját földe termései, mind am ellett, hogy
mezőgazdasága az Európában jelenleg uralkodó fogalmak szerént az okszerű
gazdaság igényeinek leginkább megfelel, már nem képesek elég táplálékot
nyújtani sűrű népességének, s így kényszerítve van élelmei hiányát kettőztetett
szorgalommal és munkássággal pótolni. Ha Angolország azon óriási közlekedési
eszközökkel nem rendelkezhetnék, melyekkel valósággal rendelkezik, nagy
sága és hatalma, mely még folyvást fejlődésben van, már régen hanyatlásnak
indult volna, s népessége azon arányban fogyna, melyben földe termékeny
sége csökken.
A Bánság tehát, s általában hazánk alföldje, jelenleg még azon szeren
csés helyzetben van, hogy többet termeszt, mint a mennyit fogyasztani képes,
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és hogy a termesztés e túlmennyiségével képes megszerezni az élet azon szük
ségeit, melyeket csak a fejlettebb szorgalom és ipar teremt. — De ez nem
tarthat így örökké. Minden búzaszemmel, minden mérő gabonával, mely vala
mely vidékről nagy városokba, vagy a külföldre szállíttatik, Európa mostani gaz
dasági rendszere mellett a föld örök időre elveszti termékenységének egy részét.
E szerént csökken minden országban a termőföld termékenysége azon arány
ban, melyben népessége szaporodik, míg végre oda jutunk, hogy a föld képtelen
lesz lakosait többé táplálni. A tudomány már jelenleg is a fejlődés azon fokán
áll, hogy a legnagyobb valószinűséggel előre megmondhatja az évek azon
számát, a meddig Európa földje táplálhatja lakosait, ha művelése a mezőgaz
daság most uralkodó elvei szerént folytattatik.
Az előrelátó államférfi és azon kormány, mely feladatának meg akar
felelni, nem csak a jelenről, de a jövőről is gondoskodik, és oly intézkedések
nek életbe léptetését segíti elő, melyek a népek léteiének föltételeit örök időkre
biztosítják, tehát az ország és nép tőkéjét, mely földében rejlik, csonkítlan álla
potban megtartani törekszik. Az okszerű gazda és minden élő nemzedék fel
adata : a föld termékenységét örök időre olyan állapotban m egtartani, hogy
ugyanazon gabonanemet nemcsökkenő bőségben lehessen termeszteni rajta.
De a nagyszerű kérdés az: vájjon miképen lehet azt eszközölni?
E kérdés megfejtését szintén Liebig adta, midőn mathematikai szigo
rúsággal kijelölte a növények táplálásának föltételeit és törvényeit. De adott
tanácsának kivitelét a gazdákra, a status férfiakra bízni kénytelen. A tudomány
az eszméket adja, a természet azon törvényeit fedezi fel, melyekhez a népek
és országok létele és jóléte kötve van. De a gyakorlat embereinek feladata, az
eszméket az életben megtestesíteni, és foglalkozásaikban a természetszabta tör
vényeket követni.
A kérdésnek megfejtése abban á ll, hogy a gazda adja vissza minden
évben földjének azt, mit az előtte való évben elvitt aratása által. A vegyész és
minden okszerű gazda a földnek visszaadandó részek alatt csak azon földes ré
szeket érti, melyeket a növény a földből vett, és melyek a növény elégetése
után mint hamu hátramaradnak. Azon alkatrészeit a növénynek, melyek az
ember és állat fő táplálékját teszik, melyekből az izmok, idegek és az állat
nak több más szervei képződnek, a növény a levegőből veszi ; tehát ezek a föld
nek vissza nem adandók. E földes részek mindazon állatok trágyájában rej
lenek, melyek a föld terményeiből élnek; miből az következik, hogy a termesz
tendő terményekre nézve minden trágya annál nagyobb értékkel b ír, minél
becsesebb volt a táplálék, melylyel az állat élt.
A természet örök keringésben működik. A minden évben újonnan ébre
dő tengélet a múlt év hamvaiból támad fel, és az emberiség minden élő nemze
déke a múlt nemzedékek hagyományából él. De az ember a természet ezen
2*
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keringését, mely az egyik nemzedéknek a másik utáni életét és léteiét lehetsé
gessé teszi, gyakran megszakasztja. Valamint azonban a természet törvényei
től eltérő semmiféle tett büntetlen nem marad,* szintúgy tartozik lakolni az em
beriség akkor is , midőn a természet ezen örök keringésébe erőszakkal nyúl.
Azon nagy folyók, melyeknek partjain a nagy népes városok építvék,
csatornáink jelen rendszere mellett évenként sok millió mérő búzának legbe
csesebb tápszerét örök időre a tenger medrébe viszik, legfeljebb jövő geológiai
nemzedék javára fordítandókat. Reánk és utódainkra nézve örök időre el van
nak veszve. Innét lesz magyarázható több folyónak, mint a Nil és Ganges ára
dásainak termékenyítő hatása j innét magyarázható az Ínség, mely Indiában és
Egyiptomban okvetlenül bekövetkezik, ha a Ganges vagy a N il, melyeket a
nép szent folyóknak nevez, ki nem árad. Hogy tehát a jövő nemzedékeket a
különben okvetlenül bekövetkező ínségtől megóvjuk, hogy földjeinknek a ter
mékenységet évről évre csonkítlan állapotban megtartsuk: szükséges, hogy
Európa népei a nagy városok csatornáinak más irányt adjanak, hogy azoknak
tartalma szántóföldjeink javára fordíttassék , és e szerént a chinaiakat és japániakat utánozzuk, kik a természetszabta útat már századok óta követik, s így
földjük sűrű népességének a szükséges táplálékot folyvást adhatják. Liebig csak
a chinai és japáni mezőgazdaságot tartja okszerűnek és a természet törvényei
vel megegyezőnek.
Vájjon meddig tarthat a bánsági föld termékenysége, azt televényének
vegybontása nyomán a legnagyobb valószinitséggel meg lehet határozni, mit
más alkalommal és más helyen lesz szerencsém előadni.
Azonban, valamint a Bánság rónasága felületének legfelső rétegében az
emberiség legbecsesebb anyagi kincsét rejti magában ; szintúgy foglal hegyei
gyomrában is oly kincseket, melyek okszerűen használva, minden nemzeti
nagyságnak és gazdagságnak alapul szolgálhatnak.
De a történelem tanúsága és a mindennapi tapasztalás azt bizonyítja,
hogy nem az teszi kincsét és alapítja meg legvőzhetlen hatalmát az embernek
és népeknek mit a természet önként nyújt. A népek legnagyobb és kimeríthetlen kincse, hatalmuk főalapja testi és lelki tehetségeik czélszerű és takaré
kos felhasználásában, fáradhatatlan szorgalmában és munkásságában rejlik. A
mely népben a szorgalomra és munkásságra belső ösztön nincsen ; a mely
nemzet a tudomány és ezen alapuló tapasztalás hódításait felhasználni és saját
czéljaira fordítani nem képes ; a mely nemzet tudomány-, ipar- és kereskedés
dolgában nem áll a maga lábain, hanem más fejlettebb szomszéd nemzetektől
függ: az minden természet-adta kincsei daczára , előbb-utóbb azon népek szol
gájává lesz, és azoknak gyámságából soha ki nem bontakozik.
A Bánság délkeleti részében az utolsó évtizedben uj és nagyszerű ipar
fejlődött, vagyis inkább van fejlődésben. Mióta a szabadalmas ausztriai délke-
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leti vasúttársaság hazánk fő vasútvonalát és ezzel együtt hazánk legszebb állam
jószágait birtokába kerítette, azóta nagyszerű vállalatok keletkeznek a Bánság
délkeleti részén, és roppant nagy tőkék fordíttatnak létesítésökre.
A Bánság egyik legnagyobb kincse, mely minden fejledező iparnak
alapul szolgál, azon nagyszerű kőszéntelepekben rejlik, melyek Steyerlaktól
Resiczáig és ezen túl Dómánig húzódnak, és melyek nem csak telepeik nagy
szerűségére , de tartalmuk jelességére nézve is Európa minden kőszéntelepeivel
vetélkedhetnek. A társaság, érdekei ügyes felfogásában, mindenek előtt az ipar
ezen hatalmas emeltyűjére fordította figyelmét, és nem csak a birtokában fek
vő kőszéntelepek kizsákmányolását a lehető legnagyobb mértékben elhatároz
ta, hanem minden eszközt felhasznált, hogy a még magánkezekben levő tele
pek birtokába jusson, A társaság újabb időben a kőszén mennyiségét, melyet
minden évben a föld mélyéből ki akar szedni, 3 millió mázsára határozta, és e
szerént történtek is a legújabb intézkedések.
A kőszén rétegei között egy igen becses vasércz, az úgynevezett agyagos
vaskő fordul elő, mely a társaságot arra b írta , hogy ott a kőszén színhelyén,
Steyerlaktól félórányira Anina nevű völgyben nagyszerű vasgyárt állítson fel,
mely nagyságára és előállítása mennyiségére nézve az osztrák birodalomban
levő minden más vasgyárt felülmúl. A vasgyár szerkezete olyan, hogy minden
évben három nagyszerű és óriási vasolvasztó kohó mindegyikében képes legyen
600,000 mázsa vaskőből a vasat kiolvasztani. A vas-kiolvasztásnál kiszabadult
gáznemek a gőzkatlan fűtésére fordíttatnak, mely egy gőzgépet hajt, mely ré
szint a vaskohók nagyszerű hengerfuvóit, részint a gyár egyéb gépeit mozgat
ja. Az által hogy a vaskiolvasztásnál kiszabaduló gáznemeket használják fűtőszerül , naponként 300 mázsa kőszenet takarítanak meg. A vaskiolvasztásra
megkivántató kokszok négy csoportban álló kemenczékben égettetnek, melynek
minden csoportja 15 kemenczét foglal magában. A kemenczék a Francois
rendszere szerént vannak alkotva, mely abban áll, hogy az egyik kemenczéből
kiszálló gáznemek csatornákon át a másikba vezettessenek, hol égésök által az
ebben levő kőszén hevítését eszközük. A nyers vas további feldolgozására 24 ka
varó kemencze szolgál , melyeknek műhelye a vasolvasztók műhelyével köz
vetlen összeköttetésben áll. Itt történik a nyersvasnak kovácsolható vassá át
változtatása. — Az óriás vállalat egyébiránt leginkább csak vassínek előállítá
sára van alapítva, melyeknek azonban legnagyobb fogyasztója maga a társa
ság, miután minden évben 180,000 mázsát igényel. De számított a társaság
aninai nagyszerű vasgyára felállításánál, a részint Magyarország keleti részén és
Erdélyben, részint a Dunafejedelemségekben és Oroszország délnyugoti részében
építendő vasútvonalokra; és a mint látszik, nem is csalatkozott számításában.
Aninában azonkívül még egy másik gyár van felállítva a társaság ál
tal, mely az ott bőven előforduló, különben érvénytelen kőszénpalából destilla-
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tio segítségével olajt választ ki. Ezen nyers kátrányos olajnak további tisztítása
és finomítása, az úgynevezett photogen és paraffin előállítása, Oraviczán tör
ténik, hol az e czélra épített nagyszerű paraffingyár működik. Mind a kettő, t. i.
aphotogen és paraffin, világításra fordíttatik. Az első különös e czélra szerkezeti
lámpákban égettetik, a másik az úgynevezett paraffingyertyák készítésére hasz
náltaik. Úgy látszik azonban, hogy e tárgyakban is a társaság marad saját
gyártmányainak legnagyobb fogyasztója, miután a legközelebbi környéket ki
véve, hol a világításra közönséges olaj helyett photogen használtaik, az ország
többi részeiben eddig nem bírt kivívni magának terjedtebb alkalmazást.
A paraffingyártól néhány száz lépésnyire van egy másik, szintén igen
hasznos és czélszerü intézkedés, melynek czélja azon fatörzsököket, melyek a
vassínek földhöz erősítésére fordíttatrak, a rothadás és korhadástól hosszú idő
re megóvni. E czélt az által érik el, hogy nagy fatörzsökökön keresztül igen
egyszerű eljárás szerént kék gálicz-oldatot szivárogtatnak, mi által a fatörzsek
ben levő és rothadásra alkalmat adó növénynedvek kiszoríttatnak, helyet en
gedvén a rézgálicz oldatának, mely mint hathatós rothadás- elleni szer ismeretes.
Oravicza, hol a stajerlaki kőszénbányák nagyszerű raktárai vannak,
a délkeleti vasútvonallal, mely hazánk szivét és a Bánságot keresztül hasítja,
8 mértföldnyi hosszú szárnyvonal segítségével áll összeköttetésben, melyen
a társaság kőszenét és egyéb gyártmányait a közép vasútvonalra szállítja, honnét részint Báziásig a Dunáig, részint az ország egyéb részeibe, nevezetesen a
fővárosba szállíttatnak. Mindamellett, hogy az oraviczai kőszén ára arány
lag nagy, mégis, miután jóságra nézve hazánk egy kőszene sem vetélkedhetik vele, és így bizonyos czélokra csak az alkalmas, kelendősége
elég van.
Stájerlakból azon tömérdek nagy kőszénmennyiségeket, melyeket ma
ga a társaság vasutain, a Duna gőzhajózás és az ország egyéb része fogyaszt,
magas hegyen és völgyeken át 4 órányi hosszú úton szekéren kell szállítani,
mi részint költséges, részint a rendes szállítás kellékeivel nem egyeztethető.
A szabad közlekedés e nehézségei elhárítására, a társaság arra határozd el magát,
hogy részint kőszene, részint vas és egyéb gyártmányai Oraviczára szállítása
tekintetéből, vasutat épít, mely Aninából kiindulva, iszonyú zordon és vad vidéken
keresztül vezetve, Oraviczánál a szárnyvasuttal egyesüljön. Nem szenved két
séget, hogy e vasút tervezése merészségére, valamint kivitele nehézségeire
nézve nem áll hátrább az európai hírű sömmeringi vasútnál. Falmeredek zor
don sziklák oldalán haladva, 350 ölnyi hosszú alagútakon keresztül és 20 ölnyi
magas viaductokon át, Posilupo, Zsitin és Dobrea vad völgyeken keresztül
völgyből hegyre és hegyről völgybe száll, úgy, hogy az ember még csak kö
zönséges út építését sem , annál kevésbbé tartaná vasút építését lehetségesnek.
4 és V4 mérföldnyi hosszú vonalon 13 alagút a legkeményebb mészkövön át
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törve, melyek összesen 1032 ölnyi hosszak; és két nagyszerű 18 és 21 ölnyi
magas viaduct, a völgy egyik oldaláról a másikra, e vasútnak az eddig épített
vasutak közt előkeld helyet biztosítanak. Lehetetlen, hogy magasztos érzület
ne hassa át az emberi kebelt, midőn látja, hogy egy úttal rontó, mással alkotó
eszközeivel egész hegy omlásokat idéz éld, hogy teremtd eszméit életbe léptesse ;
és hogv nincs annyira elrejtett, vagy a természet minden iszonyaival bíró ré
sze a földnek, melyet az ember eszközei hatalmának alá nem vethetne, ha ér
dekei parancsoló hatalma azt kivánja.
Azonban a legtöbb szakértő állítása szerént a stájerlaki kőszenek réte
gei között előforduló vasércz alig szolgáltatja az aninai vasgyárnak csak né
hány évre is a szükséges anyagot. De gondoskodva van azon esetre is , ha itt
kifogyna az an y ag , más forrásról, mely csaknem kimeríthetlen bőségben
nyújthatja a társaság vállalkozási szellemének a megkivántató anyagot. A raoraviczai vasbányákat értem, melyek Dognácska szomszédságában egy hegy
oldalán nyittattak, hol a leggazdagabb vasércz, fehér márvány és gránátszikla
társaságában, szabadon és oly bőségben fordul éld, hogy töretése szabadon,
mint egyszerű kőbányában, történhetik. E jeles vasércz telepének hasonmását
részint mennyiségére, részint rendkiviil jeles minőségére nézve csak még Nor
végiában találhatni, honnét az angolok legjelesebb vasuk előállítására viszik a
nyers anyagot.
A moraviczai dúsgazdag vasbányák jelenleg a dognácskai és resiczai
vasgyárakat látják el nyers anyaggal, melyek közöl az egyik, t. i. a dognács
kai, csak két középszerű vasolvasztó kemenczével működik, míg Resicza nem
csak művei kiterjedésére, hanem gyártmányai különbségére nézve is a biroda
lom legnagyobbszerű vasgyáraival vetélkedik. Resiczának is 3 nagyszerű vas
olvasztó kemenczéje van, melyek közöl a legkisebb 60,000, a legnagyobb
100,000 mázsányi nyers vas évenkénti előállítására van építve. Ez részint kü
lönféle , részben nagyszerű tárgyak öntésére, részint kovácsolható vas előállí
tására fordíttatik, mire 16 kavaró és ugyanannyi forrasztó kemencze szolgál.
Nem kevésbbé nagyszerű látványt nyújtanak Resiczán a hengergépek,
melyek 7—8 mázsányi nehéz vaslemezeket hengerítenek ki, mik a legnagyobb
gőzkatlanok előállítására fordíttatnak. Sőt midőn ezelőtt 2 évvel az ausztriai
tengerészeti minisztérium hivatalából azon felszólítás intéztetett a birodalom
minden vasgyáraihoz, hogy a pánczélos hajók építésére szolgáló vaslemezek
ből mustrákat küldjenek b e , Resicza 2 lemezt küldött, melynek mindegyike
24 mázsát nyomott.
Hasonlóan nagyszerű Resiczának gépgyára is, melyben nem csak 7
lábnyi átmérővel bíró gőzkatlanokat, hanem gőzgépeket is , és számtalan más
kisebb-nagyobb gépeket és szerszámokat készítenek.
A kőszén, mely e nagyszerű műhelyek táplálására szolgál, részint
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a resiczai bányákból, részint Dómánból kerül, mely Resicza szomszédságában
van. A resiczai kőszenek a többi bánsági, főleg stájerlaki kőszenektől az által
különböznek, hogy a tapadó kőszenek sorába tartoznak.
Éjszak felé, a határőrvidék legéjszakibb csúcsán, Erdély határán, he
gyes és zordon vidéken vannak a rég híres rnszkabányai vas- és rézhámorok,
melyek azelőtt Hoífmann és Maderspach családok birtokában valának, és me
lyekkel Ők nagy vagyonukat szerezték. Ezelőtt nehány évvel szinte egy bécsi
tőzsér birtokába mentek át.
Oraviczától 3 órányira dél felé a hajdan híres szászkai rézbányák fek
szenek , hová jó és egész Szászkáig síkságon vezető úton juthatni. Az úttól ke
let felé hosszú hegylánczolat nyúlik el félkörben. Szintígy fekszik a régi bá
nyaváros 1200 és 1400 lábnyi magas hegyek közt és tőlök mindenfelé kör
nyezve. A hegyek részint Syenitporphyr, részint mészkőből állanak. De miu
tán a Syenitporphyr itt nagyon alá van vetve az elmállásnak, ezen elmállás
terményei az esővíz által lemosva, részint a völgyeket, részint a hegyek olda
lait fedik j míg az elmállásnak inkább ellenálló mész kiálló sziklái a hegyek
ormóit és csúcsait alkotják. A rézérczek itt a Syenitporphyrba vannak befész
kelve, melyből jelenleg évenként mintegy 800 mázsányi tiszta rezet nyernek
elég bonyolódott vegyfolyammal.
Szászkától még néhány órányira dél felé Uj-Moldova fekszik, hol a tár
saság kénsavgyárt állított fel, melynek ólomkamráiban úgynevezett „angol"
kénsavat vaskovandból állítanak elő, mely itt nagy mennyiségben találtatik.
Ez jelenleg a Pozsony melletti kénsavgyáron kivül, mely egyébiránt szintén
már megszűnt működni, hazánkban az egyetlen kénsavgyár; termelése éven
ként mintegy 8000 mázsára megyen. Ügy látszik azonban, hogy ezen egyet
len gyár is, a fogyasztás hiánya m iatt, szintén nem a legvirágzóbb állapotban
v a n , s ha a társaság maga nem volna legnagyobb fogyasztója, miután Szász
kában a réz elválasztása kénsavval történik, alig állhatna fenn. Ha tehátaLiebig
állítása igaz, mit megczáfolni alig lehetséges, hogy t. i. a kénsav mennyisége,
melyet valamely ország fogyaszt, iparának és művelődésének biztos fokmérőül
szolgálhat, úgy Európa nemzetei között nem állunk a legelső vonalon. Mert
míg Angolország egy gyárában évenként 60,000 mázsa kénsavat állít elő, és
ily gyárai számosán vannak, Magyarországnak egész fogyasztása egy éven
át nem halad meg 9000 mázsát.
A Temesi Bánság ezen vázlati leírásából láthatjuk, hogy hazánk ezen
elhagyatott és kevéssé ismert zugában nagyszerű iparnak és kimeríthetlen
nemzetgazdagságnak minden kellékei megvannak és megvoltak örök idők óta.
De mi ezen nagyszerű kincseket századokon át parlagon és haszonvétlenül he
vert ettük, míg idegen kezekre kerültek, melyek azokat a lehető legnagyobb
mért ékben kizsákmányolják. Milliónyi tőkék fektettetnek idegenek által hazánk
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ezen szép és a természet legbecsesebb adományaival megáldott földébe. Ide
genek e földnek és kincseinek urai, míg a benszülöttek csak napszámosai, kik
nek kenyeret és élelmet juttatnak.
De a természet mindenütt egyformán és kíméletlenül uralkodik. A föld
sok esetben nem azé, a kinek nevére van írva, hanem a ki műveli és termé
kenységre kényszeríti. A szorgalom, a munkásság, a vállalkozási ösztön, a nem
zeteknek legnagyobb és legbiztosabb kincse, melytől okét megfosztani lehe
tetlen. Oly korban élünk, melyben ip ar, tudomány és munkásság által kitűnő
népeket és országokat tartós időre fegyverrel meghódítani lehetetlen. A jelen
kor fegyvéréi, melyekkel még a legharcziasabb nemzetek is örök időre meg
hódíthatók : a tudomány, az ipar, a kereskedés.
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