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I.

TJti rajzok Budapesttől Rómáig.
Kü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  az o l a s z h o n i  m ű e m l é k e k r e  s múz e u mo k r a .

Közli: M isk o vszk y  V ik to r, tanár s múzeumi első őr.

Társadalmi állásom s foglalatosság! köröm könnyen érthetővé teszik, 
hogy a szórakoztatót, első sorban, egyedül önmagáért nem kereshetem ; éppen 
azért olaszhoni utazásomnak is főcélja volt: egyrészt a műemlékeket, valamint 
a renaissance díszitményi részletek stiljének fokonkénti fejlődését tanulmányozni, 
másrészt pedig a nyilvános gyűjtemények s múzeumok tervezetével s műtár
gyainak beosztásával megösmerkedni. Ezen második cél kitűzése alkalmával, 
szemem előtt különösen a rövid idő alatt oly szép virágzásnak indult s Kassán 
lévő Felsőmagyarországi Muzeum műtárgyainak rendezése lebegett.

Az 1874. év augusztus havában Budapestről a vasúton indulva, Kanizsán, 
Laibachon, a sivatag s kopár Karst vidékén keresztül Triesztbe jövék. Nabre- 
sina vasúti állomásnál a vasúti vonat egy rögtöni kanyarulatot tesz s délkeleti 
irányban halad Trieszt felé; ezen kanyarulatnál egyszerre, az adriai tengert 
először pillantva meg, oly nagyszerű és megható panoráma terül el az utas 
szemei előtt, hogy annak benyomását egyhamar nem igen feledhetni.

Triesztbe jövetelem után, a város felett mérsékelt magaslaton fekvő 
S. Giusto régi temploma melletti temetőbe siettem, hogy az alkotásaiban hal
hatatlan Winkelmann síremlékét minél előbb láthassam. Ezen jelenleg már 
nem használt sírkertben van az úgynevezett Winkelmann-fóle múzeum is, hol 
legtöbbnyire a városban s a vidéken, különösen Aquilejában kiásott római régi
ségek, mint mértföldrnutatók, fogadalmi emlékek, oltárok, sírkövek, urnák, osz
loptöredékek s több efféle építészeti műrészletek őriztetnek.

A stendali születésű Winkelmann, e nagy műtörténész s a régészeti 
tudományok tulajdonképeni alapitója s kezdeményezője, 1768-ban egy pistojai 
születésű, Arcangeli nevű olasz által, ösmeretlen okból, Trieszt egyik vendég
lőjében megöletett.
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r-:\* Fehér earrarái márványból készült s későbbe^ Bosetti.il$Nfog ahaü'.fßk 
állított síremléke egy saroophagot képez, ifielyen egy ■ • genitos.;-Winteeliftimn tfób 
domborművű arcképét tartja* következő’ é«kítf»fSífeJíS395l nad-OSöI iuli« iíoioiuia

IOH. WINKELMANNO DOMO STENDEL1A 
PBAESTANTISSIMO ANTIQV1TATIS "ijoUi .teáüsMANV ADVENAE

PKOD1TOBIS HAC IN VlíliK I'KUK.MTV« E S T - '«) ie-J
"OjJIü Saale sä iaeqűil sodiosfrtffaßb nedáéhém seffel Í9809dfim
fÄ88Ä)l8I.*>9Ä'iq y iim  8 (9VS971yj 'JoSB ÜßClIlßV l í i^JVgo'M  ÖT9X87§Jm VÍiM ! Í08ŰÍ 

A szomszédos Oathedrale San Giusto még a hatodik századból.,efcir- 
mazik, basilika formájú, tömör négy oldalú tornya azonban még-római eredetre 
utal. — A templom belsejében, különös szépségű régi márvány mozaikok 
s üvegfestméfiyek megemlítésre méltók.^ -vdui Jvyijd jly^űyúnr

Trieszt többi templomai már ujjabb korúak s legtöbbnyire a renaissance 
stil hanyatlásátjelző XVIII. századbeli, úgynevezett rococco ízléstelen stílben 
vannak díszítve, s kivéve egynéhány olasz oltárképet, különös műbeeseseí tíem 
bírnak. --- Nyilvános gyűjtemények közt; csak özeket emlitem meg: a Fpm 
tana-fóle gazdag numismatikai gyűjtemény, Veduta roínnua uovii utcaijai) ; a 
városi levéltár és egy természetrajzi múzeum. Egynéhány csinos kapuvas- 
rácsozaton még a német renaissance Ízlést vehetni észre. A város fekvése 
felette festői, a tenger sokféle hajóival és a! különféle nemzetek tarka vegyüléke 
szokatlan benyomást okoz az idegenre^. eó {M Korod li% .woíro:i ,  ..-íüloaoV'iöii 

■ í Triesztből indulva Udinót, Pardenonnét, -^  hol egy ̂ igen fefetől külsejű 
s monumentális dóm nem messze fekszik a vasúttól, továbbá sí Conegliánét és 
Trevisót érintve, Mestre mellett a vasút két felé oszlik s nyugati ága Páduába* 
keleti pedig Velencébe vezet, melyet a majdnem félmórtföldnyi hosszú s a 
lagúnák felett épült vasúti viaduct köt össze a szárazfölddel.

Mily nagyszerű és szokatlan benyomást okoz — kivált első Ízben — 
a tenger hullámaiból kiemelkedő Velence, a tenger ezen egykori királynéja* 
ódon kinézésű s legtöbbnyire már pusztulásnak indúlt márvány palotáival, kupo
lás templomaival, tornyaival s számtalan csatornáival! Ezt: érezni igen; de leírni 
alig) 'lehet.'1 /io.vmnndmo .dsnhíqíeb fáodoiksaam Á .ííksiliia noqűsa IJünehnfm hmm

-■-■új A dogek városának első nevezetessége minden esetre a szőni Márk 
basilíkája (Basilica di san Marco), melynek belseje részleteiben« gazdag: 
menyeiben, úgy a műrésznek, mint a műrógésznek bő ányugoti szolgliltftt; a 

gém nucinos«, im 'íoááatelxaőr jloiéynik nsgnsyg iJo-Bi f«8WüO'iiuq 
h<; ••A'-défift: stílje a X-dik századbeli vegyes foifián-byzaoti, külsején itt^oft 

azdttbáü már á XIVmüIc századbeli gót motívumokkal s díszítményekkel talál
kozunk; pmelyeki' különösenn a főhomlokzatnak tornyoöskáin alka 1 mázvákí,íjmt 
Belsejében ''megeraílitésre i méltó először a ciborium alakú .főoltár (altar ínaggtűre^ 
ßiborienaltar), "mélyv' XW ik évszázadbeli dús faragványú; négy 9imárván#ös&tóp 
által tartott márvány mennyezettől\bm; topábbá érdekes az* oszloposáé« kúpé? 
lás szószék, valamint az 1545-dik évből való keresztélő medénéé is. jKngenl
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különösen érdékeltek á presbyterium és a szekrestyében levő faraozaikkal kira
kott s felette  ̂szép díszítményekkel bíró -+-> Antonio és Paulo da Mantova intar- 
siatorok által 1520-ban készített papiszékek, valamint az arany alapon alkalma
zott mozaik díszitmények (Glasstiftmosaik am Goldgrund), melyekből termé
szetesen a/ legszebbeket vázlatkönyvembe rajzoltam le. f f  .lity i
M A ’/  M A mi az intarsiákat illeti, e tekintetben (ismertem több hazai műveim 
két is (a bántfaQ eperjesi, késmárki, lőcsei és körmöebányai intarsiákat), s azok 
műbecsét teljes mértékben méltányoltam, dp mik azokhoz képest az olasz alko
tások! Mily nagyszerű felfogással vaunak azok tervezve, s mily praeeisitással 
a fába beeresztve.

A festmények ilynemű imitatiója, különféle színezetű és az égetés 
által árnyékolt falemezek összerakása által, méltán képezé a kivitellel megbízott 
művészek büszkeséget, mire világos példa a cinque cento egyik mesterének 
következő szava: „Hoc ego, Antonius Barilisopus coelo non penicillo excussi;“ 
és hogy a tökéletesen sikerült utánzatok egész a csalódásig hivek voltak, mutatja 
Y-ik Károly esete, ki Bolognában, a S. Domenico egyházban lévő templomi szé
kek intarsiáinak szemlélése alkalmával csak egyes falemezek kivétele által gyű* 
«előtt meg, hogy valódi faintarsiákat, nem pedig festményeket lát maga előtt.

Az Intarsia díszítménynek feladata lévén egy mezőt, egy síkot egyen
letes ornamenttel díszíteni, a nélküle hogy az ornament netaláni árnyékolás által 
a kiálló féldomborműnek jelleggével bírna, éppen azért a fősúly, a díszítmény 
körvonalára (Contour, Silhouette) és a színezésre fektettetik; minélfogva okvet- 
erúU elhibázott műirányra mutat, ha az intársiák árnyékolt emberi alakot és 
egész 'festményeket, távlatban rajzolt épületeket, tárgyakat, félig nyitott ajtókat 
tartalmaznak, a mennyiben ez egészen ellenkezik a síkfelületü ornament termé
szetével márcsak azért is, mert egy művön lévő díszítménynek soha sem sza
bad önállókig valamit jelenteni akarni, hanem a műnek mindig csak díszítmé
nyük szolgálni, és az egyes architeetonikus tagozatok célját s rendeltetését, mely 
legtöbbnyire hordásban, összekötésben, elzárásban, elkülönítésben s alátámasz
tásban nyilvánúl, tisztábban, szebben és szembeötlőkben characterizálni.

A sz. Márk intafsiái még ezen hibás imitatioban nem szenvednek, az orna
ment mindenütt szépen stilizált. A mascaronok, delpbinek, emberarezok, oroszlánok, 
earyátidák alakjai előfordulnak ugyan, de mérsékelten, s mindig a sak felület jellegé
ben tartva; csak néhány egyházi széken láthatók a díszitmény közepét elfoglaló kerü- 
lék alákú medaillonokban apostol alakok, különösen sz. Márk evangélista Velence 
patronusa, itt-ott gyengén árnyékolt részletekkel, mi azonban még az összhatás nyu
galmát nem zavarja, sőt ez által a nagy felületek egyhangúságát kellemesentöri meg.

A sz. Márk basilikájának belseje, a nap bármély szakában; tekintve 
mindig igen festői részleteket* mutat; mert a gyéren alkalmazott s aránylagosan 
szűk ablaknyilásokon keresztül'törő napsugarak rriindig csak egyes , pávjtiekat 
világíthatnak meg, mig ellenben á háttér legtöbbnyire félhomályos vagy egészen 
sötét; s hozzá véve az aranyiapón lévő mozaikokat s ornamenteket, ezek,a rész
letes Világítás által hatásukban csak nyernek. 1 ; < i ,w jutmí ; , <V\t s.jA
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Ez oknál fogva a művészek nem kis mértékben használják fel ezen 
hatásos világítást festményeikben, mely utóbbiakat rendesen a templomban, egye
nest a természet után szoktak festeni. Azért keresi fel Velencét ezen közvetlen 
tanulmányokat tévő architectonikus festőknek oly nagy száma; a templom majd 
nem minden szögletében láthatni állványaikat. A többi közt én is szerencsés 
valék itt egy francia művészszel megismerkedhetni, ki a dóm belsejében felváltva 
két képet festett, az egyiket délelőtti, a másikat pedig délutáni világítással.

A basilika előtti téren, — a piazzán — pompás kivitelű bronze álvá- 
nyokba foglalva magaslik fel azon három, veresre festett árbocrúd, melyekre a 
köztársaság idejében a velenceiek által elfoglalt Cypria, Candia és Morea király
ságok zászlói ünnepélyek alkalmával felhúzatni szoktak, melyeken azonban jelen
leg, különösen vasár- és ünnepnapokon a miénkhez hasonló színű tricolor hirdeti 
a rég óhajtott olasz egységet.

Még ezen bronzéból készült. — jelenleg már fenséges patinával bevont 
árboctartók is műbecscsel bírnak, amennyiben féldombormű vekkel s az olasz 
renaissance stilnek megfelelő guirlandokkal s egyéb díszítmények kel vannak 
megrakva, s Alessandro Leopardo tervei szerint készültek.

A basilika déli részén áll a dogék palötája (palazzo ducale), mely már 
800-dik évben alapítatott ugyan, de többszöri újjítás után Filippo Calendario 
építész által, csak 1350-ben építtetett fel teljesen, azon sajátságos mondhatni 
velencei gót stílben, mely csak a velencei építményeken található.

Földszinti és első emeleti loggiáit szép fejezetű oszlopok tartják. A 
palota nyugati részén lévő díszkapuzaton (porta della Carta) a négyszegletű 
udvarba juthatni, melyet szép, oszlopos árkádok fognak be; bámulatra méltók 
rajtuk különösen azon számos oszlopok és pillérek capiteljei, melyek nagy vál
tozatosságban más meg más, szebbnél szebb, s legiukább alakzatos díszítménye
ket tartalmaznak. Az udvar közepén álló kút (cisterna) felső bronze foglalványa 
szintén igen szép alakzatos s féldomborművű díszítményekkel bir, mely remek
művet Benvenuto Cellininek tulajdonítanak, ami azonban nem egészen bizonyos 
ugyan, de stilje, kivitele, alakjainak s díszítményeinek alkalmazási modora igen 
hasonlít Cellini modorához. — A főbejárattal szemben van a hires főlépcsőket 
(la scala dei giganti), az úgynevezett „óriások lépesőzete,“ mely elnevezését való
színűleg a Sansovino által 1554-ben készített, a főlépcsőzet felső párkányán 
álló Mars és Neptun colossalis márvány szobraitól kölcsönözhető. — Ezen már
ványlépcső mellvédének s pilastereinek féldomborművű díszítményei felségesek, 
s az olasz renaissance stíl legszebb korszakából valók. Hogy mily bőségben 
találjuk itt a szép kivitelű ornamentátiót kitűnik onnan, hogy kiterjed még az 
egyes lépcsőfokokra is, melyeknek függélyesen álló síkjai igen szép s felette 
változatos motívumokat mutatnak.

Ezen főlépcsőzeten felmenve, egy hosszú folyósón keresztül, — melynek 
fülkéiben velencei tudósok, művészek, dogék s hadvezérek fehér márványból 
művésziesen faragott mellképei foglalvák, — az első emeleti főterembe (Sala del 
maggior Consiglio) jutunk, hol annak előtte a köztársasági hatóság által tanács-



kozmányok tartattak, s az arany könyvbe ünnepélyesen beírattak az ezen kitün
tetésre méltó nobilik nevei. — A terem felső párkányzata alatt fémerekben az 
összes velencei dógék ínellképei. Veronese és Tintoretto által vannak termé
szetes nagyságbán festve. — A keleti falsíkot, Tintoretto „paradicsomát“ ábrá
zoló, tálán á világ legnagyobb olajfestménye foglalja el egészen, a többioken 
pedig, a velencei köztársaság történetére vonatkozó festmények láthatók. — 
Egyik ablakfülkének mélyedésében áll a majdnem 2 meter átmérővel biró XVI. 
századbeli égiteke, állatövvel s délkörrel felszerelve.

Ezen eseményekben gazdag helyről, egy mellékfolyosó a Sala dello Scruti
nio nevezetű kisebb, terembe vezet, hol a köztársasági tisztviselők választása tör
ténhetett, s hol a gazdagon aranyozott s művészies díszitményű plafond, vala
mint egyik falsíkjáu a Palma Giovane által festett s az utolsó Ítéletet ábrázoló 
festmény szintén megemlítésre méltó.

A régészeti múzeum (Museo archaeologico) a dogék által lakott ter
mekben van lS4(i-óta elhelyezve.

Az első teremben lévő régi szobrok közt különösen megemlítem a 
pihenő Apolló és a táncoló Silen remek kivitelű szobrait; a második teremben 
többi közt látható a tegzét felhúzó Eros, Praxitelestől, és egy gyönyörű díszí
tésű s finom kivitelű fehér márvány kandalló, a XV-dik századbeli legtisztább 
renaissance stilben ; a harmadik terem a fra Muro nevű barát által 1458-ban 
készített híres földabroszt, valamint a Hadgi Mehemet által Tunisban 1559-dik 
évben fába metszett és a világtekét ábrázoló colossális térképet foglalja magában, 
s mig a negyedik több eredeti görög szobrászati művet tartalmaz, addig az utolsó 
ötödik teremben legtöbbnyire római császárok mellképei őriztetnek.

A második emeletben van még számos terem, például a Sala della 
Bussola, hol egy márványból faragott oroszlán tátott szájüregébe (bocca di leone) 
a köztársaság idejében titkos levelek dobattak be; továbbá a tizek tanácsának 
terme (Sala del Consiglio dei Diecij, hol legtöbbéire olasz mesterek remek
művei őriztetnek. A palotának keleti oldala, mely az ösmeretes ponte dei sos- 
piri vagyis sóhajok hídja által az ólomkamarákkal áll összeköttetésben, már 
a XV-dik század végefelé épült, homlokzata a legszebbek közé tartozik, melyet 
valaha az olasz renaissance Ízlés alkotott.

A dogék palotájának átellenében a piazetta másik oldalán áll a sz. Márk 
könyvtárának Sansovino által emelt monumentális épülete. — Sehol annyi s oly 
becses kötésű és gyönyörű miniaturokkal díszített Psalteriumot, s egyéb, leg
többnyíre XV. és XVI-ik századbeli könyvet nem láttam még, mint itt. A könyv
tár igazgatója Válentinelli úr a legnagyobb készséggel megengedő a másolást, 
sőt maga figyelmeztetett engem a világhírű, Breviario Grimani cim alatt ismert, 
felséges arabeskekkei díszített munkára is.

Ezen gazdag könyvtárban nemcsak a parányfestészet fejlődését, de a 
könyvnyomtatás történetéi is nagy mértékben lehetne tanulmányozni, rövidre 
szabott időm miatt azonban csak a legszebbeket másoltam le.
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A templomok közti!, a sz. Márk basilikája után, ktilönö^n a S.iMaitia 
gloriosa dei Frari, S; Maria della Salute, és S. Maria deiMiraebli nevűtek tar
talmaznak, a műrégészre nézve nagyon érdekes1 műkincseket, —̂ de ki bírná 
azokat mind előszámlálni ?! toWfflOjni ddoy§«iig9Í aé öaí^el ringok»!!

Éppen azért a régi pröcuraziák és a sz. Márk könyvtári épüléte által 
szegélyzett piázzát, a piazzettán álló sz. Márk törnyát, melynek felső tornácáról 
megható kilátás nyílik' V’ölencéré és a tengerre, valamint a Cahal graiide monti- 
mentális kinézésű palota sorait, a merész ivezetü Rialto hidat is, mint megannyi 
érdekes látni valót itt csak névleg emlitve megjegyzem ihég, hogy a riyilvánós 
gyűjtemépyek közt megtekintétésré méltó a Canalgrarídén fekvő Correr muSe- 
uma (museo civico), hol szépen rendezVé, igen érdekes műrégiségek s műrész
letek találhatók. — Nekem különösen feltűnt egy IX-dik századbéli, hat oldalú, 
fehér márváuyból készült keresztelő kút, mélynek oldalait byzanti iilésü jomzftló 
oszlopok fogják be. — Felső karimáján e következő tartalmú, s különösen össze
tett lapidaris nagy hetükből álló felirás olvasható:

HEG FONS NEMPE SVM1T INFIRMOS VT REDDAT 
1LLVM1NATOS, HIO EXPIANT SCELERA SVA QVOD 

DE PRIMO S.VMPSERVNT PARENTE, VT EFFICI ANT VR 
XRISTJ COLE SALVBRITER CONFITENDO TRINVM 

PERENNE, HOC IOHANNES PRESBITER SVB 
TEMPORE WISSAS CLAVO DVCI OPVS BENE 

COMPOSV1T DEVOTE, IN HONOREM VIDELICET SANCTI. 
IOHANNIS BAPTISTAE VT INTERCEDAT PRO EÓ

Míg nálunk csak ritkán találunk műrégiségeket, s egy nyilvános múzeum 
felszerelése rendesen sok időbe, költségbe, s fáradságba fceriüj, addig Velencé
ben úgy szólván minden hotelnek van saját házi múzeuma. Én ezek közül csak 
az ismeretes hotel Bauer gyűjteményét említem jpeg, mely az első és máso
dik emeleti társalgási salonpkhan van elhelyezve* -,s hpl igen becses műrégisé
geket, szobrokat, edényeket, festményeket s bútorokat találhatni.

Velencéből, Paduán, Rovigon, s a festői fekvésű FerTarán keresztiül 
Bolognába jöttem. — Ezen régi város belseje, szűk utcáival, várformas rovató- 
kos párkányzata s hosszú, lényúló cousoláival iigen festői kinézésű. -^  Kellemes 
hatást' gyakorolnak az idegénre az utca mind két oldalán, a házak alatt elvonuló 
oszlopos galleríák. melyek a járó kelőket a nap égető sugarai és eső ellen iinéĝ í 
védik. —<- Valószínű, hogy néhány némethoni s felsőmagyarországi városban mpst 
isi tálálható galleriák: {Laűben) eredetileg Olaszhónból származtak át, csakhogy; 
lóig az ilyfélé ölasz cólonnádák, például’ Velencében, Bolognában és Floreöeben,- 
nagyszerű arcliitecturával, legtöbbnyire csinos fejezetű márvány’oszlopokkal bír-



nak>. ítoelyek uegjrnifissftl félköj-jvA .arejwv^lt, 'ívesetek által vaojaajf: .összekapcsolva, 
addig J a /néttíiiétboaií/Iíaubeá tfevft ga llérjá t primitiv tömör-szerkezetűek, s az 
előbbiek í szépségéti tivolróJíSenr közelitik meg.

Bologna legelső és legnagyobb monumentális műemléke, a^.;139i)-fUk 
„ápijfjész. által, vegyps olasz gpt stílben épített és a piazza 

Vittorio nevű főtéren álló, szentélyével, — elég különösen — délnyugat felé 
íífeb me,yuek kiossza 117, szélessége pedig — mellék

hajóival együtt — 48 meter. Belseje egyszerű, de nagy méreteinél fogva monumen
tális kinézésű, különösen szépek az egyes kápolnákat a hajótól elválasztó már
vány kapuzatok, igen szépen stilizált uiozaikszerü díszítményekkel. — Ezen 
kapuzatok egyikének koronázási párkányzata alatt, kora renaissance stilü, sasok 
és lignitek által tartott, gyümölcs és. .virág festonokból álló bordűré látható, mely. 
téldombormüben. tartva, az 1483-dik óv számjegyét viseli.

Ezen egy biztos adatból is láthatjuk, hogy midőn még nálunk a gót 
korszak — bár hanyatló — mptiyugiai általánosai alkalmaztattak, akkor már 
Olaszhonban a renaissance tökéletesen ki volt fejlődve. ,

y^.4ipn|i'jp^sejé^en^(|ge|i|lhei^dők itpvábbá a<Ppllegrino Tiboldi által készK 
tett m o z^ s^ rü  ü v e g fe s tm ^ y ^ .^ la jn ^  a méjííékhíijp végen, lévő építészeti csar
nok (revergnda |a|)jD^maj ^ n b lé z e n  dómXvves XVll-ik;századbeli, — Palladio, s 
Vignéíanrtmmlsmetr— eredettTü^vä/i^r,Is  Wűvü farnodellje látható.

* érdekei Siétóihi hifes csülagásiz iáltál 1653-dik 
évben kitűzőit/áéláíiiaí,b(lMeBdían}^émély sáfga rézből vajn/készítve,: és mathe- 
matikai ponJi)8ft#gíildfr/t<? mpljoin/fliárYásyr. padpzatábo beeresztvm,/--t A meridián 
a dóp  ̂ fpl^jójána^. é ^ a k tr^ z jé n ,^  hajé, i}os^^gelyéyél egy
elhajlást ^éjpe^jép,  ̂ Vu z^ /  á, ,p4$lp^Pjb, «T- j* a
délvonal ezen irányánál fogva is mindjárt szembeöltő, liógy ezen dóm nincsen kele
telve, amennyiben a szabatosan'kelétéit tmnplóifiokháll, a meridián szükségképen 
merőlegesen áll a templom hossztengelyére. — A keleti mellékhajó egyik tra- 
véjii boltozatán lévő s üveggel födött nyilason át, a napsugár éppen pontban 
délheti, keresíüül hálád á vönál bizonyos pontján, mely pont fekvése természeté-

^on latoi! fíöbním tóvlósg v/gn ásd
-08JÍÍÍI «Seftit ' messze a dómtól az Archiginnasio antléoy'-^k Vélt egyetem épü

letében, tab  égy mé^tekiritéSre ’ méltó könyvtár, —- hol azonkívül néhány terem
ben görög és romái szobrászati riíÜvek ié1 őriztetnék; érdekes még azon boncte
rem is, hol GaLvani tanár. 1789-ben először, fedezé fel a nevéről nevezett érintési
géhénrvübayossig^yiűohj düsa gúeaíod boiä-r lifo nesä ...  .meiiöi adna

Igen számosak és szépek a bolognai paloták ajtain található, bronzéból, 
művésziesen öntött a,]tógyűrük, valamint szép ablak és ajtó rácsozatok is. 
Különösen festői, kinézésű a Strada Gallieri utcáhan fekvő Palazzo Eava udvara, 
szép: oszlopos galleriával és csinosan díszített pilastereivel, — valamint a San 
Francesco egyháza iŝ  mely: utóbbit szobám ablakából rajzoltam le. A XIL 
században épült torre Asinelli és torre Gari sémi a nevű ferde tornyok szokatlan 
benyomást gyakorolnak: az idegenre. : mMötaél* i a v i r w M ita  öiösevaan

1)
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Olaszhoiiban talán sehol sem fejlődött ki annyira a renaissance muizlés 
mint éppen F l o r e n e b e n ,  hol különösen a XlY-dik században egy Giotto, Filippo 
Brunelleschi, későbben Lucca della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Michel Angelo, 
Benvenuto Cellini s más kitűnő művészek által, nevezetesen a hatalmas Mediciek 
pártfogása mellett a művészet a tökély legmagasabb fokára jutott, Az olasz 
renaissance Ízlésnek itt volt a székhelye, azért értjük a íiorentipi műizlés alatt 
az olasz renaissancenek legclassicusabb alkalmazását.

Nem hiába mondja az olasz: „la bella citta Firenze,“ de szép város 
is az, nemcsak festői fekvésénél, hanem monumentális műemlékeinél s műkin
cseinél fogva is. ; ..,cr . /hm  sxkflaoikv fivon oidöoöv

Hogy ily körülmények közt utazásom alatt itt töltém a leghosszabb 
időt, az természetes. —'A  számos műkincse t s gyűjteményeket itt leírnom 
lehetetlen, mert azok alapos tanulmányozására nem egy pár hét, de egy ember 
élet is kevés. — Miután engem különösen a műemlékek érdekeltek, legelőbb 
látogattam meg a dómot (la Cathedrale di S. Maria del fiore). Ezen kiváló 
műemlék építése, Arnolpno del Cambio építész által még a XlII-dik században 
kezdetett meg, merész s szép ívezetü kupoláját azonban csak 1436-ban építő 
Filippo Brunelleschi. A dóm nyugati fajadeja — még mai napig spin kész, 
nem bírván márvány incrustatióval, mint a többi részek. — Már terjedelemre 
nézve is nagyszerű belsejében, a kitűnő üvegfestmények, márvány mozaikok s 
művészies kivitelű bronze síremlékek, mind meg annyi tanujelei a XIY-dik 
század kifejlett művészetének. — A XlY-dik században Giotto által épített s a 
dóm déli oldala mellett külön álló hires campanile, az emeletek és. ablakok 
arányos beosztása, valamint egyes mozaikdíszitmégyek mérsékelt, de kellő alkal
mazásában, igen elegáns s nemes tervezetet mutat; s mindannak dacára, hogy 
a torony négy oldalusága átmenet nélkül vitetik keresztül egész , magasságában, 
nem tömör s nehézkés kinézésű, hanem részleteiben és egészben véve, könnyü- 
ded felfelé törekvés nyilvánúl. , hnno/md Imán aé .tioftai neihesa

A dóm átellenében nyugat felé áll a keresztelő sz. János tiszteletére 
épült Baptisterium (il Battisterio), mely Árnolpho által 1294-dik évben láttatott: 
el a mozaikszerü márvány incrustátióval. Az egész építmény szabályos nyolc
oldalú alaprajzzal s kupolával bir, s rajta mindenesetre legérdekesebbek a /Lorenzo 
Ghiberti által 1430-ban készített világhírű bronze ajtók, melyek felette szép, 
kissé naturalistikus felfogású virág- és gyümölcs füzérekkel biró rámázattal van
nak körülvéve. — Az ajtó felülete szépen ornamentirozott díszlécezet által, tiz 
négyszegletű mezőre (Casettára) osztatik, melyekben e következő tartalmú fél- 
domborművek foglaltatnak : 1. Az első emberpár teremtése, s a paradicsomból 
való kiűzetése. 2. Kain testvérgyilkossága, s a földet művelő Adám. 3. Noah 
a vízözön után. 4. Abrahám s a három angyal, Izsák feláldozása. ö.iEzsáu 
és Jákob. 6. József s testvérei. 7. Törvényhozás a Sinai hegyen. 8. Jericho 
falai. 9. A.z Aramoniták elleni csata; s végre 10. A Sábái királyné.

Ezen itt röviden elősorolt féldomborművek egyes alakjai, szép csopor- 
tozatokbau s művészies kidolgozással vannak előállítva, s az ajtó egyéb díszít-
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ménjei'1 is 'ájfríyira felségesek, hogy Michel Angelo kinyilatkoztatá, miszerint 
eflélí' ’ájl;ó'J étóélrií» -lenne a paradicsom kapuját díszíteni, (saját szavai: .'Son tan to. 
bolle,  m ' olle starebon bene alle porté di paradiso). Lübke szerint: a mily erde-, 
k^'hlä ‘i/la$kn)hŰVé$íetíré' nézve a Ghiberti ajtaja, éppen oly fontosságú aínemét 
stílre a nürnbergi Sehald síremléke.
jjftln ‘inélro1'a ibaptisterium belsejében lévő, fehér járványból

készült s szép féldomborművekkel díszített keresztelő kút, valamint azon fensé
ges mozaikok, melyek: részint a kupola falsíkjait, részint fjedig a padozatot díszítik. .

1111 Fl^öncnek legn evezete$$tf'jj&fá.'úr$$ítmé ny e mindenesetre a P a la z z o
v e e eh io  nevű városháza, mely a Piazza della Signoria.főtéren.' alí...— 
kinézésű külseje, földszinti vasrácsözatos kis ablakaival, s rövatekos négyszög-. 
létAT'ü1 ínagas tornyával, 'különös benyomást gyakorol a szemlérőre: külsejé
nek architecturája'minden finomabb díszrészleteket megvetve,'jaobárnitott s dur
ván faragott terméskő (Bossage) falsíkjaival inkább egy várhoz hasonlít. Az ember 
nem is gyanítaná, hogy ezen primitiv külsejű épület belseje a legszebb alkotá
sokat foglalja in ágiiban, hogy az architectura béhne’miriáeA ' nemét felhasználva a 
művészetnek, nagyszerű képet nyújt a renaissance stil legfényesebb kifejlődéséről.

A főbé^Vá^^fepfizktánr ;E l ő t t i é J i é ¥ 'Angelo'nires ‘Davídf szatíra 
áll — egy nem tágas, de pompás oszlopos galleria által szegélyzett s mozaik
kal kirakott udvarba (Cortile) jutunk, melynek közepét a Verrocchio által 
készült márvány iTgrókút, foglalja el, a colonnádok alatti falsikon pedig a leg
szebb decofátió mellett, néhány régi város látképét (Pozsony vriiüs^ét isi 
találjuk. Az oszloptörzsek, capitelek, valamirir%  8 a falak sít- ’
jai is, fantastikus és grottesk alakzatokkal, mascaronokkal, delphinekkel, s stili
zált virágornamentekkel, lebegő guirlándokkal vannak, a legnagyobb műizlés- 
sel és változatossággal díszítve. — Mig 'a ^ 'h ly '^ ^  ‘vaticani díszitméiiySfC?eí- * 
jesllb̂ Vé1gzettiSégök';lMk^ addig itl a vázlat-
szerüen tartott és némi bravourral, sőt merészséggel ornáméiitek, válto
zatos motívumaikkal, a művészi eoneeptió és illetség kinyomatát s jellegűt 
tiitíttítíkí4l§?(lv'j dib-irdííl ísfiá odqloiní. yJ ouí .(onehulbirPIn miujeiaiJqß uqo

Hogy mily aratásom volt itt vázlatkönyvem számára azt elképzel betűi.
A tág és kényelmes emelkedésű lépcsőzeten fulmenve egy igen tágas 

díszterembe jutunk, mely azonban jelenleg fenováltatik. A terem fálsíkjai't gyönyörű 
pila^töilé^!KéÍéífíkftik,üfhiélyek közt a város és JNIediciek történetére vonatkozó 
nevezetesebb események vannak, Vasari, Luca Giordano , CigpF s° mai’i?nres!>U 
művészek által al fresco f e s t v e . A  „Sala de Gigli11 nevű teremben pedig, fehér 
márványból felségesen kidolgozott ajtót pillantunk meg, melynek szárnyain 
egjrtéfe/izfetes1 -díszítmények között Rhidolfo Ghirlandajo éáí^áneAetto1Í,al'MajWoí,/
által, falemezekből. intarsiaszerölég készített, Daniét Petrarcát MirazoK?aía- 
kíyk'ÍMtlíaté^. >a&W>d V . m h m  a v a s á t  .Ti irtodiiy aa

Van még ezeken' kívül ézártíós tefeiü és egy kápolna is, mind még 
annyi telve a legRhcsesetab műkincsékkel,‘ — Mélyeket azonban itt (elsoroldi, 
térázőkö ttóüöh líÉétéíferf. c^filikölo ihimnsv IßaaiisogloiMil aoisaavnm - a üß(iao*ß&oJ



J kíjíu,/ A iPalazzoiwetectuónáknál^lenél^,;. toláljukj jűgypevezett,,^qggjjy, 4ßj, 
Danzity melynek áyifcot-éií .iaagas -,^i|ad4l?aR A ••
tészet több remekműve őriztetik. Ai többi rkM ofälM kifM  .UWflflW 
Bénvenüte bellimnek hiresi-^eí& eils^/übm^ból igiqnyöfjjftPl . valamint
Donatello yJgdit és HolÖphertíeSét “ sböbbéredetiiinfant szob ra  íróján 

u i\ ■ A yb^ghirü iöalleria de^i ;Wb7'i s^nténi'g fe s th e t s, 
raflkittcseit foglalja étagábanjé melyedet -oly pjagy Ínsziáíűmab bdnt i t k , 
sehol ofeéo|Li!taiáhinfej >m- A ; mit ölasabő^baP). «/fe#sz,Qti.rs jszplpwd Jtitiipok 
tefcdttitettí az méndhathi miitói; ät^yaUafolhalam-zv^l s-jjjntfrogy (-e. íeflíg^lf. •
úgy is megtalálható az idevágó szabmUöMkban, ismefiteltóséffi t$bátigeu ftlhibí- 
niíS'dihbfcfi neygeJ — nmaxűrri lynougsm bnim ßmolqmoi 8ornk\H onoioft 

wkíííox A gyöjtemóinyeketi magában,xfoglaló ,épület anindjárt a I^alazzp .yftecbip 
delioíöldalaí mqllett kexdődik,i alafrajto ufigyuJd; ■kők,
szára északfeíéifekétókry ^.lA.ímonumeötáiiötéptölebkülsejjQ, s?#p^flS0lopg£,csarno
kaival a XVlndil századi második? ifeléböni Qieorgioy.Yasajű ^bMb Jtán  lépbiki ^  
A föMszititi folyősó fülkéiben] ífiegfeléiő talapzatokon* ,jkj.tüoj$ tudóspk,. művészek,. 
államférfiak s hadvezécek lfcewé$zdttt^is%ú;S.?obfi%i;Ä nsjkv épület plső
emeletében stJöfefcq mink>200,000 köretből álló .köíHntári; ritita;.kÓ?iÍi t̂gyiMtemény- 
nyel van eíhelyezveü -rg in  második emeleti, világosabb tárnokok ^zép Aesyokr 
kabdászífcvók, iIhgfci^iíyiffexj^k.iSiíbbMk^ts-^ie^rM.: m á g iá t. T r l i t t f 1 4 "
väfcieaM Eaokoóm »csoportosai^. vdkimmti aflegrpgjfcb pla^jápstr^gy^et^ js 
tatódazáfcXTbákikq igJssßflO'iöii óli/ynhf űMgó'iam g áogki iißxßdßl gőte Xß 

t>. í Az egész gyűjtei&ónyínek 'gy^iogye amybMdqiu.jfelfib^.igfiP 
világított, ú g y f e v e á e t l i i »eyfi.\tefPb;7heA m iM W h  gyűjtóméfiiynek leg 
bMáesebteifestoázeögs « (^ p tó ^ n ^ to ^ ftQ ftfe lfp líö to -iő d g n v  lloenkvok 8 övéi 

i . íItt találjuk: a többi közjóba ózejiéJp í&tefc» i&vvilágtófű, (M © 4^i. Jípuhk, 
látunki továbbá. feStmehyoket- iG/óílJdggiOíJf íiíiims<íizgidé ,;ítepkofikwacbi ÉftífV&l» 
Yeronesed DnrerbMiehól AngeJoós-má«-lkhhfiŐ8égektŰl/ — 7(0 iiy.ino.vi; i ! . , w / 

r> ; A: ®ib.anexutáa:skövetk'eanekríágqkm t^mpkvxtbpb aqyqlpnqeb,Jmti^hdb
francia,' fiamáM< németi; oisks>lák; kitűnő, retank WéYíPÍíí őriztetnek gkerißlbmili,x- í

A g e m m á k  terme drága kövekből készült műfki'gyftkjaf tgptaim^; • a: 
m©is4 eygki;tenmébenl $edág > aig&ilágyftsszes iművés^inekg^kéfifé^stf^^kozimk. 
Érdekes ezek közt. Dürer A.lbiestiíiWSirrbs^íIn s ta t£i;i&é®ig,'ji}$0li5fen: q.. köv^kezőr 
két •.0lváshatnkiJ!*Da&í máltj i tóifcrjayacb, ĵ er>/D$iplíll(«iĵ ír»sW$r sex und, zwengig 
iar a l t ‘‘d ^ i A  rrfellbFakft.bnterméheníibogtöbbi^i^v y ó w  
emléktáblák=. sarkophagök,; s-( fogadahniaemJtóteok láthatók^ a < í? a «í- 0 á k tenne 
pedigraz antik vésett  ̂köveket tartalthazzáibíégKe aihiv0S’^d^b idák ,ésía  bíQfir. 
zok. téitmbehfíkíülönöseh\aí!; utóbbiban, .gö^ögr aptikj.-A,togsi50bb .pgtináFipl bevont 
kütünő szépségű öiobropskak,^ edények nr^l^^T cbroinolpgikus vendbßQi; csb 
nefi'hEfdkrpn l p o k b e n ö v a o n a k •« só g/;8Jlo'lsd§9íír ;; ygod .niolícygoM — 

aöqqy Engem speniálisan■ lérdekölt a,,kézirájzokbókiyéYm|et$zetekbőlxS teiivezer 
tekhőíi ;ádlá; gy^teméűiy,-- ííifily.>fdDalJeriiáít;,a<»-JBalazao-i.JPittiHvielAsszekjötp .hosszú 
folyosóban, részint^ berámámváu aamak. .fedaÍB, vrásítint ■ .pedig!• üveg’ szekrónyökben
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vilii éltíéiyeky&'^ 'MittÉán''a régi mestefák1tervrajzai legtöbbnyire’tállal vannak 
váíiTá^Zeíö^'fájiblVa, s Ű Uiebtdf isiső cbnceptréjáűak kifolyásai, azért rendkívül 
éfdékésék's béhátőbb tánulmátiyo^fe^a iíilíílfób  ̂ .fiitetehö ovömjíoriie'i dcíoj toráéi 

hiíbS’ PaMiZé-'fPM  gyűjteményei leginkább antik s római szobrászati 
inkiVékét tártalnfaanat J ^ 'A  neiiiiíeti Mií^enm (il Barge Uó)M. a szépművészetek 
akádé'ríiiájá, topábbá a Palazzo Riecátdi és>! 8trozzi* részint műrégiségeket, részint 
festményekét k Szobrászati műtöket - őriztek. — Megemlítésre méltó az e gyp- 
t Ö íréi bs ét rusk  Múzeum (MusöO1 egizío ed etmsco), mely már ujjabb idő
bért alapittatött ugyan, dó* nagybecsű egyetemi szobrokat* s különösen szép etrusk
váÁíkkt’és egyéb díszedétiyeket foglal magában. - /of ,\ ■ u- ; ; - -  -y >

Florenc számos temploma mind megannyi múzeum. — Legyen azok közül 
mégérnlitve á Ő: ©roeO egyház; mely ölaSzhorti kitűnőségek márvány szobrait 
és epítrtpliiulhait tártaimazmt, valódi Pantheon, s az ólasz ép oly pietással visel
tetik irattá, friitt az arigbl Westminsteré, s a német Wallhallája iránt, m  
Továbbá a S; Ldretzo, [390-dik évben’épült5 templom, melynek különösen mozaik
jai ^yötyörűék."M egtekintésre méltó még a Buonarotti család egyik utolsó 
tágja áftaí a árosnak ádomátyözott Mi e h e l  Ange do  háza-is.! j i>\&y 't rn;,! 11;

Mint mindenütt úgy Ftórehcbé® is, a profán építészet & palotákban nyib 
váltál leginkább, melyek ott mindenekelőtt szokatlan nágy dimensiókkal bírnak, 
így péfdáuFa szobám ablakából igen jdl látható Palazzo Strozzi földszintje majd 
nein Oly' magas, ihiht ’ä kiomszéd ház,:: első emeletével- együtti Általában 
az erős lábazati tagok s merészen kinyúló koronázási párkányzat élénk. 
kinyóiMtot kölcsönöznek a hatalmas rustik faiadénak; I t— a dac, de egy- 
szmtíségéhélÁ nagy méreteinél fogva egyszersmindftieméb külső, a palota sarkéin .i 
lévő s kovácsolt vasból készült- ‘lámpások,''fáklyatörtókv isaz egészhez visZdnyitvad 
kissé töínőr de 'ínegfblelő1 vastagságú fklijgyűrük, ai úgy is bárna, természetes 
kőszitidZetti skdnior kbfeej’fr'dptiletet'bizonyds középkori, jelleggel ruházzák feL -h-h 
Vannak azonban oly — XV-dik és XVII-dik százádban divó, S finomabb renais
sance Ízlésben épült pa l á z z ó k me l y e k n é l  nem a dac* az eizárkozöttság, a 
bizalmatlanság s a ridegség, hanem a classicum szépsége kellemes, vidor s könnyü- 
ddd ilüxgéi. iödjíovöá aginb ennai á s  rri m o/g A

Képzelheti a szíves olvasó, hogy ilyréráási tömegében a megfigyelésre, 
felvételre méltó remekeknek, mily nehéz1 a választás,'s mennyire érái az ember 
saját gyöngeségét, a mechanikai és szellemi munkának kiméritő, * zsibbasztó 
hatalmát. Én velem is megtörtént az, áini már előttem sok mással, hogy a 
több napi folytonos szemlélés, tanúlmányoeás és rajzdlás fáradalma sMmíeteti 
paránésdltv s'a rendelkezésemre álló idő-úóvidsége, végre1 is válni fcényszerítétt- (

Elhagyva tehát FlórenOetí szép1 emlékekbe® gazdagonjb-itnak' indultam x 
tovább del- felé, s ^FoUgMn, Terűin keresztül rég étíajtotli'»Rómába-: érkezein.á 
— Megvallom, hogy a meghatottság és a pietáó m&galsztös érzefévoL pührntotn. 
tam meg sz. Pétéi  ̂kűpolafánák collossalis silhouettjót, a mint azt-'aí éppen 
lenyugvó nap utolsó 'lűbdrUörös sngami megarányozáfep s /környezetem 1 imiíölfefoj 
műemléke arra figyelmeztetett, hogy az öíök városban vágyókio- ^n ,íUKlÓ8óvj d
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Azt hiszem, hogy minden Rómába jövő idegen utazó, legelőször is, 
az összes kereszténység főtemploma, a sz, Péter basilikáját, az építészet'ezen 
nagyszerű műremekét látogatja meg. Én is hasonlóképen cselekedtem. A dóm 
előtti Piazza san Pietronak körives oszlopcsarnokai, a középen álló egyptomi 
obeliszk és a két monumentális ugrókat oly ösmerő&ekuek tűnték föf, iniptha 
már többször megfordúítam volna körükben, pedig mindössze is csak rajzokból 
ósmertem őket. f •• ..... . ’ . , ’ ’

A sz. Péter, S. Pietro in Vaticano basilikájának belseje s kupolájának niagas- 
sága, csak szokatlan nagy méreteinél fogva volt meglépő ream nézve..-—A szem azon
ban nagyon könnyen csalódik ezen dimensiók megítélésében, minthogy a mozaikok 
alakjai és a szobrok szintén oly nagy méretűek, hogy a dóm belseje, hozzájok 
vetve a valóságosnál kisebbnek látszik. Így példáúl a kupola tambourja alatti 
csegelyeken (pendentifs) lévő négy evangélista közül, Lukácsnak a kezében 
egy olyan toll van, mely természetben majdnem másfél öl hosszú; eszerint 
képzelhetni tehát az egész alak nagyságát. Továbbá a főbajó elején, a bemenet
nél az első pillér alján lévő, fehér márványból készült s egy vízmedencét tartó 
angyalok alakjai, kis angyalkáknak látszanak; mig ha az ember egészen közel 
jön hozzájok. óriásokká válnak. Az oszlopok capiteljeiuek akanthus levelei 
pedig egy ölesek!, — Mind annak dacára, hogy ezen alakzatok nagysága a 
basilika nagy méreteinek megfelel, ezek az optikai csalódás folytán mégis 
sokat vesztenék.

Ezen hibába a gót stil soha sem eshetik, azért oly nagyszerű és 
impozáns az e stílbeu épült dómok belseje.

Régészeti szempontból érdekes, a főoltártól nem messze, egy aranyozott 
bibor veres szőnyeggel bevont mennyezet alatt lévő sz. Péter bronze szobra, 
mely még az V. századból való, s a byzanti stil merevségének jellegét viseli 
magán. — Műrégészeti tekintetben itt általában kevesebbet találtam, mint 
reméltem; a Bernini által, a Pantheon portikusának bronze casettáiból öntött 
s csavart törzsű, oszlopos ciboriumrnal bíró főoltár, valamint a pápák síremlé
kei, természetellenes márvány függönyökkel (!) s túlságosan megterhelt díszít
ményeikkel, már a renaissance hanyatlási korszakából valók. — Az egész 
monumentális építmény legimpozánsabb részlete a Bramaute által megkezdett, 
s Michel Angelo modellje szerint, halála után Domenico Fontana által bevég- 
zett, 132.5 meter magasságú kupola, mely merész ívezetü bolthajtásának kivite
lénél s nemes arányainál fogva az építészet egyik legnagyobbszerii műremeke.

Alsó friesén olvasható: TV ES PETRAS ET SAFER HANG PETRAM 
AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI 
COELORAM.

Csak az a kár, hogy a basilika bejárata előtt, Carlo Maderno építész 
által 1612-ben épített aránytalan nagyságú előcsarnok, a tambourt és a küpolá 
nagyobb fásáét még íbizonyos távolságban in elfedi./&j pjsak nagyobb JÁR-plpjigbsui 
bir a kqpoja jafon hatással,! melyet;Michel Angelo,,Wvve^gtiípél elérni; <jh%jtott.



Egyáltalában véve a basilika architectúrája mint emlitém, csak szokatlan nagy 
méreteinél s kiterjedésénél fogva hat a szemlélőre, nem pedig elassiucs szép
sége s a stíl nemessége által.

E nagy méretéknek oka pedig azon körülmény lehet, hogy a sz. Péter 
basijikájának végleges kiépítése legtöbbnyire már a XYÍ. XVII-dik századba 
esik, tehát oly korszakba, midőn kivált Ölaszhonban a renaissance műirány 
nem egyszerű classicus szépség, hanem külső pompa, fény s hatás után töre
kedvén, mindinkább hanyatlani kezdett. Az architecturánál mellőzve vagy 
elferdítve a constructs elemeket, a decorátió egészséges s stilizált részleteinek 
elkorcsosodását idézte elő s az extensiv nagyság által vélte pótolhatni az 
intensiv nagyot.

A basilika belsejének egyes műrészletei, mozaikjának díszítményei és 
szobrai, még elég csinosak arra nézve, hogy egy decorationális művész figyel
mét lekössék, de műtörténészre nézve — ki a stil tisztaságát keresi — nem bír
hatnak érdekkel.

Sokkal fontosabb és érdekesebb e tekintetben a város falain kívül fekvő 
sz. Pál basilikája (San Paolo fiion le mura), mely még a 388-ik évben, The
odosius császár alatt épült, — későbben többször elpusztittatott s újra felemel
tetett mig az 1823-ik évi Julius hó lq-én,- vigyázatlanság folytán támadt sze
rencsétlen tűzvész alkalmával egészen leégett, úgy, hogy az alólról nyitott s arnya- 
lemezekkel gazdagon díszített födélszék, valamint több érdekes mozaik s fresco 
kép is, végkép elpusztúlt.

Ezen nagyszerű basilika 1840-ben, bár nem egészen stílszerűen, — de 
nagyjából kijavíttatott, s IX. Pius pápa által 1854-ben ünnepélyesen újra fel- 
szenteltetétt. •— Ezen egyház valódi basilika, s a később épülteknek mintául 
szolgálhatott. Öt hossz és egy keresizthajóvál biP; a fő hájó gyönyörű monolith 
márványoszlop colonnáda által választatik el a mellékhajóktól. — Egy félköríves 
apsís és a diadalív közt ált a eiboríum oltár. — Az apsis félgömb boltozatján 
(Concha) lévő mozaik az apostolok közt trónon ülő üdvözítőt ábrázolja', nagy
szerű felfogással jelképezve a megváltót. — A főhajó hosszfalainak oszlop 
ívezeték feletti képszékén (Fries), fémerekben foglalva, pápák meliképei láthatók, 
megfelelő szép ornamentális mozaik díszitménynyel körülvéve.

A diadal ív feletti falsíkot szintén szép mozaikok díszítik, melyek egy 
körfémerben a megváltó nimbussal körülvett mellképét ábrázolják.

A főoltár „TV ES VAS ELECTIONIS“ feliratú mennyezetét tartó 
alabastrom oszlopok, vastagságuk dacára áttetszők, Egyáltaljában akár merre 
fordul itt a szem, mindenütt a legbecsesebb és legnemesebb építési anyagot 
látja felhasználva. — A hatalmas diadal ív felső keretjén e következőket olvas
hatni :

PLAOIDIAE. PIA. MENS. OPERIS. DEOVS. OMNE. PATERNI. 
GAVtffiT. PONTIFICIS. STVDlO SPLENDERE. LEONIS.

13
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léi/: Egészen a mennyezet; ähefoopeÄgjaßüUßv írridgMrv a oßtosS
TBODOSIYS CEPIT PERFECIT ONORIVS AVLAM - | -  DOGTÖRíS 
oittobioig^m m v n d I SACRATAM CORPORE PAVLÍ.X39 meJtoh tad

Az 6 keresztény egyházi építészet, a classicus korból, mint tértnyitó 
és alátámasztó tagot csak is az oszlopot ösmeré, melyet azonban alkalmazásá
ban módosításon vitt keresztül azáltal, hogy t. i. az egyenes főgerendázat 
(Architi’áyl nem tétetett közvetlenül az oszlopokra, mint a görög classicus épí
tészetben, — hanem az oszlop először egy ívezet alátámasztására használtatott 
fel, s azonfelül — elég' merészén— ezen félkoríVes cöionnádökra nehezedett a 
főfalazat;— Ily egyszerű architectura mellett képes volt az építész a 100
lábnyi magasságot elérni a nélkül, hogy egyéb complicált szerkezetekre1 lett,

- dßiks £üßiißq aewiisaxiv day go, a ioiolémbq .bdeídn őaoyíoi
A hatalmas diadalívet hordozó óriási nagyságú jóniai oszlopok, archi- 

trav részleteikkel bizonyosan még egy régibb monumentális építményről valók.— 
A frescók és mozaikok komoly alakjai, előnyösen Válnak ki a fénylő aranyalapból.

Á basilika belseje még most is megmaradt eredeti részleteivel, hosszú 
oszlopsoraival, féújdő Onózaíkjaívái, Mélyekét a féíső abláknyilásokon áttörő nap
sugarak előnyösen világítanak meg.

: Ezen basilika, megható s nagy méreteinél fogva nagyszerű benyomást 
szül a szemlélőben; hát még mily fényes lehetett a tűzvész előtt, a maga ere
detiségében? — A mint az akkor élő írok írásaiból tudjuk: á falazatok egé
szen a tetőzetig csillamlották az aranytól és drága kövektől. — A lábazati 
részletek, párkányzatok s a padozat, színes márványnyal vajának kirakva s leg
szebb kaíf díl^ye?^08 áaddexegél a áóoaoit g&miomeo övéi nipißxojlod

Az oszlopos ívezetek belsíkjai pedig áttetsző zöld színű üveggel rakat
tak ki, melyen a rozetták és viVágdíszitineíiV^M11—10 mítft' ‘egy akkori költő 
azokat leírja r111 9^9§aí) ra9a
mojßsoaißiiyfl doygij/gm prata vernis floribus renident“ 1 orgév eb ; Jßgßißiylol 

mint a réten' lévő taVaééi- virágok, úgy fénylettek í Még nagyszerűbb s fényesebb 
lehetett az aranyozássá!' gazdagén díszített födénye, melyről Prudentius így 
nyilatkozik: „Arany lemezekkel bövöná*ő (a császár) a gerendákat, hagy a bel
seje a napkeléshez hasonló arany világításban csillogjon!“ 

á oj;u gok Viszontagságon ment ázóta keresztül ezen monumentális építmény. 
— Többszörös1 rablások és földrengések megfoszták belsejét dísZitményeitől. 
-d  A löngobardok* és saracénok a cassettirozott födény rtrany lemezéit, s a 
főoltár drágaságait tulajdonították el. ^é- Még nagy szerénése, hogy ezen pusz- 
tíMs'méílefct rá főoltár! alatt lévő szd Pál sírja űs a bronze-'Sarkophag érintet
lenül marddt. ̂ tMindéísemsz’érenösótieüségnek danára a basilika tiszteletre méltó 
fálaij1̂  Tíbér'partjáig-“b'még;most iS1 büszkén íénáelkednek az égoéky d -  belseje 
még ’médt Is  féttyéSp éá a San Faíeíó basilika; szent'Péter donija melléit*'inég 
most is legszentebb helye marad a kereszténység fővárosának! Vázlatkönyvem 
sfcáíáára itk’fejeik • érdekes-tárgyat italáltam s képzelhetni; hogy elégtóton tér
t e m  !4 ís s Z á 'A * 'f Ö ré s b á .!Í!^  /  . i u m  ni 3»:» m b d o m u e x u íit io ß w iß v  in id -
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Ezután a világhírű v a t i c a n i  ifrescokait és-\imigyüjtemény.eket; szemlél 
t é á f í h l t f g l O é í T u d v l / i . ( m g e f l ó f t  nélkül fg f |f (  se«?;hoesé^anak 
be, siettem egy M J f Ä  maggiordomo

í tán meg
i^Ä iiffih liF  Ä c f iw 4 ) ^ i iä  MWin®fo5oßW% :e%y
körív alakban befoglaló oszlopos colonnáda alatt haladva, , a pápa sárga vörös és 

hol az engedély elomutatása mellett beeresztetém. — A főépülethez (Scala regia) 

fey d a lq m ^ jte p a fg ta ^
monumentális építményeken csakugyan nem keresne; t. i. a fólépesőzethez vezető 
folyosó ablakai, pilasterei s egyéb vízszintes párkányzatái, az ily eseteknél

— ^.f^ds^in  lejtős
n iv e $ ^  íWkszögü négyszöget

loÍlfÍ3!asterek W k
t e I j e i i y a l ^ ^ ^ | ^ a ^ ^ ^ r | ^ ^ p ^ e ^  £<$fp4Jj^ví^s^^siji^ |$ é ig  ferdek!
Ez Jb4*feffí^^íí iíP®5PF/?^ %^Í!bP8$™Í>
körülmény nem igazolhat. m -|ßniiiüojiIiy "nogö/uölo or r ,,lr

Á i kedé lyem  
előm uj^fi ^  Michel Angelo hires...
a Ä  m é % Aév^ -  & £ xitus
pápa által /épített s nevét viselő kápolna, egy hosszúkás négyszöget képez. — A
Michel A ri^j9 á M , í g ^ xa^ 9 i d ^ a l á  ^ M ^ P K O bH i
boltozatján lévő ösmeretes'fréscók a legszebbek közé sorolhatók, mit a monumen
tális- fpsté^eM’e lű ^ ^  id}]|f$gF Cancelli
pilastereinek gyönyörű ornamentjepn1̂ ^ l ^ h ^  anJ^(j^ámijö |ő .
felügyelő, dacára az előmutatott engedélynek — nem engedé meg munkám 
folytatását; de végre is jóidén, megtndjá hogy magyar; vagyok, nyilatkozatom 
oly nagy befolyással volt rejV nézve isnapnyira,engedékenypyné,tévé,, (hbgy iQg-p
nagyobb készséggel még egyus&almesséksfc isnkpsjpfo «zámpípr*.. m , ^  í
-Í9d & r^ -' b tS ß0dike^eletencM nm akta;v il4ghirü  R a fa ey é l§ llfig é # ,k

“  A Loggiák pilasterei!ni^(.tohozftyiaVji^Vßyd^iWhybil^sto ^ i§ k ^ iii% ^ Ä e  
tem h^táb, aflillltoiBöölftnfte.és fökvanid dfcxiPdiftín ö§^e;|8PM W aÜ.-»’̂ estették. 
Afc o rn a o jíe n ta tio  igém  i s z é p e n  tá f^ g d f t rv e fc y ^ g  d o t isi < -k iv ite li  j  a .
ÜorenciiiPala&zp yö^hio//nnseióinálv*eihlité»»-. - t  egy4s>d^lpstekhpjpijtijLtejígqsag ki 
vám n dolgozatnod .öáífekifttiS op&mdülí kisséo i$hézM$,i,jé&n «Éfe'l
auftáh,^. i©fc^bii-ut0 iután(-ifít ja glegjQ$#k$jiebfe* meüékréhéle^knií ̂ jp S b t* W ^  
qíiiroííva)-,rafönakí íigoh.;.domiöálnáídíaíöiéfltofe^#^^.i’ié§sli^ökójiatás^i^( 
j > > kei tjfók -kuäll l̂«  ̂4Wiéujímbc^dlb4í i Stlaaiízáyi,> fti Lö^giák- V/ég^  ̂̂ 450W %rfRftfet 
fogWuak,Ihhn-nfiKütönösnül rwgeinbíeiiöUft K a ^ l íhíres íhsputéj^, £S M it te ln  
nei oskolát, áhrázoÍ4isáagyjszérügfre^0kaW[9íI a bmain e^íed ddoinsxsnol iaom 

Miidiám engéminkniíőfíösén a négájsteti igynjtfömés^fcóB^tó^^t ÉÉSSte 
is a világhírű vaticani múzeumokat megtekinteni. — A ga l l e j Bi mh f f f é á ^ u
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Chiramontiés Museo Pio Olementino legtöbbnyire nagybecsű antik szobrászati műve
ket tartalmaznak, melyek közt különösen megemlítésre méltó a belvederei Apollo és 
Laokoon nagyszerű szobrai, s az antik szobrászat remekei. — A Museo Grogoriano 
nagyon érdekes és beeses etrusk szobrokat, urnákat, vázákat, házi bronzeeszkör 
zöket foglal magában; végre az egyptomi múzeum több termében igen ritka 
egyptomi műrégiségek (Apisok egész légiója) találhatók; ;

De ki bírná mindezen műkincseket csak megközelítőleg is elősorolni!
— Hogy a vatieani könyvtárt is megtekintém, azt csak a szolgálatkész s úgy 
látszik a magyarok iránt nagy előszeretettel viseltető custode különös szíves
ségének köszönhetem, ki megtudva, hogy architetto ed archaéologo ungherese 
vagyok, kiváió figyelemmel nézegető vázlatköuyvem rajzait, s mintegy kárpót
lásul megengedé, hogy az ekkor zárva levő bibliotheca vaticana nagyszerű 
f'rescofestményeit, valamint egyéb műrégeségeit is megtekinthessem. Mindössze 
is nehány perc, ily roppant gyűjtemények megszemlélésére!?

A vatieani gyűjteményekben több igen érdekes részletet lerajzolva, 
meglátogattam a Monte Palatino alatt fekvő F ó r u m  rom an um nevű térséget.
— A via deli areo di settimo Severo utca végén pillantám meg először a Seve
rus diadalivét, nagyszerű ivezetévely oszlopaival és basrelieíjeivel. — Ezen dia
dal iv mellett volt az „umbilicus urbis Romae,“ azaz a város és a római biro
dalom ideális középpontja, s némi maradványokat mutogatnak azon fő mértföld 
mutatóból is (Miliarium aureum), melytől a birodalom és provinciáinak római 
utjain álló mértföldmutatók, a távolságot jelezték.

A tulajdonképeni F o r u m  ro ma num nevű térnek csak kis részelete 
van még napfényre hozva, s a falomladékoktól megtisztítva, az a része t. i. 
melyen a basilika Julia, Saturnus, valamint a Castor és Pollux templomok állot
tak, s melyek megmaradt oszlopai a római építészet nagy mérvű kifejlődéséről 
tanúskodnak.

A Forum keleti részén egy magasluton, — a romjaiban is nagyszerű
— Colosseum óriási magasságú falazatai büszkén emelkednek az égnek* — En 
délelőtt látogattam meg a Colosseumot, puszta és kihalt itt minden, s csak a 
vércsék s a kőfali fecskék sivítása szakítja meg a csendet, 4* A z arena, hol 
ezredek előtt oly véres jelenetek fordultak elő, hol a gladiátorok viaskodtak, 
s a kereszténység első mártírjai elvérzettek — most elhagyott. — Még jól ki 
vehetők azon amphitheatralis ülőhelyek, hol a nézők serege helyet foglalt, s 
azon beboltozott óriási ketrecek, melyekben a fenevadak bezárattak. — szinte 
hallani véltem a kiéhezett bősz oroszlánok és tigrisek ordítását, az áldozatok 
utolsó nyögését és — sóhajtását.

Az arénán úgy vettem észré, hogy az ásatást még most is folytatják, 
mert a mostani niveau alatt még néhány lépcsőtök vehető észre, s csak ott 
lehetett az arena eredeti niveauja. —■ Mellettem hevert több akaqthus levelű 
oszlopcapitel, melyek tetemes nagyságuk után következtetve, óriási nagyságú 
oézloptörzsökön voltak alkalmazva. — A Colosseum belsejének folyosói és üre
gei labyrinthszerü kanyarulatokban futnak az arena körül. -+*- Még mutogatták
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nekem itt azon földalatti vízvezeték beboltozott csatornáját, melyen keresztül 
az arénán inseenirozott tengeri csaták számára a Tiborból vizet bocsátottak. 
— Amennyire a Colosseum belseje már elpusztult állapotú, annyira jó karban 
van még a megmaradt falazatok külseje, melyről annak szép architecturája 
jól kivehető. i ddöi innexum ; ■

így a földszinti' oszlopok tömör toscanai, az első emeleti karcsú jóiiiai, 
a második emeleti oszlopsor podig acanthus levelű római oszlopokból áll, végre 
a harmadik emelet falsíkját már csak könnyű pilaszterek élénkítik, mely utób
biak közt, a Colosseum néző tere felett kipányvázott óriási ernyőnek rudjait 
tartó consolák alkalmazvák. Mily szépen és a szerkezetnek mily tökéletesen 
megfelelő sorozatban következnek itt, a különböző jellegű és hordképességü 
oszlopok egymás felett! — A Colosseum óriási nagyságú külseje, anyagának 
időbarnult, sötét és komor színezete, valamint arekiteeturájának nagyszerűsége, 
maradandó benyomást szül a szemlélőben s elutasíthatlanúl inti arra, hogy a 
földön minden hatalom és fény múlandó!

; ! ií/'.o mi/. Sic transit gloria mundi.
Meglátogattam ezek után Caracalla, Diocletian és Titus thermáit, hol még 

egyes termekben a renaissance ornamentatiora oly nagy befolyással volt frescók 
jól kivehetők. Pompei és Herculanum ujahb időben felfedezett frescói akkor 
még ösmeretlenek lóvén, Michel Angelo és a renaissance nagymesterei ezen 
thermákban tanulmányozták a decorátiót, melyet először a Rafael Loggiáin 
látunk alkalmazva.

Megnéztem továbbá a S.-Giovanni Laterano, az „omnium, urbis et orbis 
ecclesiarum mater et capuftnak nevezett, pompás mozaikokkal s frescókkal 
díszített egyházat, mely nagy Constantin óta főtemploma vala Rómának.

A Palazzo Farnese, Museo Kircheriano és az archaeologiai intézet 
mügyűjteményeit és régiségeit, az idő rövidsége miatt csak futólagosán tekint
hettem meg. — Tudom, hogy Rómában létemkor sok nevezetességet nem lát
tam. de ki bírná ezen tengernyi műgyűjteményt mind csak el is számlálni, itt 
nem hetek* de évek szükségesek a műkincsek beható tanulmányozására.

Rómából Civita veechián, Livornón keresztül utazva, a vasúti vonal 
legtöbbnyire az olasz félsziget nyugati partján, a tenger mellett halad. — 
A tengerparton bizonyos távolságokban láthatók még azou tornyok és erősségek 
romjai, melyek hajdan a tengeri rablók megfékezésére épültek. — Rómából 
Vglöker indulva, esti 9 óra felé, P i s  á b a  érkeztem.

Legelső kirándulásom természetesen a város északi részén lévő Piazza 
del Duomo felé volt irányozva, hol a város nevezetességei: a dóm.,, a bap
tisterium, a világhírű ferde torony, és ,a Campo-Santo mipd együtt találhatók.

Az 1063-ban épült dóm, egy öthajós basilica, keresztlptjóyal és egy 
kertilék alaprajzú kupolával. Az egésiff templom külseje,. gyönyörű márvány 
incrustatioval van bevonva.- A főhajót gazdagon aranypzptf s : caspttirpzo.tt 
födény fedi. — Különösen lekötő figyelmemet az oroszlánokpn nyugvó,., Gip- 
vanni Pisano által 131 L-bcjn, fehér márványból készített rpmek szószék. —
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A főhajóban függő nagy bronze csillár, mely egyenletes lengései által Rabiéi
ban az órainga alkalmazásának eszméjét költé fel, művészi tekintetben is becses. 
Nem kis örömömre, gyönyörű intarsiákat, mozaik díszítményeket találtam, itt, 
s egy szép szentelt vízmedencét Michel Angelo madonnájával díszítve.

A dómtól nyugati irányban áll a b a p t i s t e r i u m ,  mely a AlII-jk 
században Olaszhonban dívó gótizáló arch itectural bir. —- A kúppla teteje 
azonban nem szép, sőt rútnak is mondható, amennyiben a kupola gömb .bol
tozata egy csonka kúppal van kiegészítve. —̂ A baptisterium márvány keresz
telő medencéje és a Nicolo Pisano által 1260-ban készült, hatoldalú és oszlopo
kon nyugvó szószék, valamint a kúpola mozaik ornamentjei, bőanyagot szolgál
tattak vázlatkönyvem számára, csakhogy a rajzolásra való engedélyt jó drágán 
kellett megfizetnem. ■— Megemlítésre méltók a baptisterium ablakfestményei, 
melyek apró színes üvegdarabokból összerakva, valódi üveg mozaikok: s az 
által, hogy az alakok és ornamentek körvonalai elmosódtak, az egész ablak 
pompás szőnyeget képez ; sajátságos festői hatása s a színek élénksége a sze
met szinte kápráztatja, — Ily üvegfestmónyeket, melyek a régenten alkalma
zott színes szőnyegeket igen jellemzik, csak itt láttam legelőször.

A hires pisai ferde tornyot pisai Bonannus már 1174-dik évben kezdé 
építeni, de csak 1350-ben Tommaso Pisano által végeztetett b e ; hat emeletes 
oszlopos galleriákkal van körülvéve, melyek szép kapiteleket láttatnak. — 
A torony 46 méternyi magassága mellett 4 meter, azaz több mint két öl 
elhajlással bir, mely rendkívüli ferdeségnek oka eddig még ösmeretlen, és sok 
féle véleményre adott alkalmat.

A dóm mellett lévő C a m p o  S a n t o ,  egy befele nyitott oszlopos 
galleria által szegélyezett hosszúkás négyszegletű sírkertet képez. — A gallé- 
riák falsíkjain a legrégibb olasz oskola fresco festményei, szép díszitményü 
rámázatokban pompáznak. — Megemlítésre méltó a római sarcophagok és 
síremlékek gyűjteménye, valamint a Lucca della Eobbia terracoitái és majo
likái. rrf- A városban találtam még több régi házat, melyek fa^adeja feltűnő 
szép sgraffitokkal van díszítve. — Pisa igen csendes városka, a sárga vizű 
Arno mellett fekszik nem messze a tengerparttól, úgy hogy a ferde Campa
nile tetejéről nyugat felé a tenger síkja már látható.

Pisából Florencen, Bolognán, Modena, Panna és Piacensán keresztül 
M il an  ó b a jövek, hol kellemesen lepi meg az idegent az egyenes irányú, 
hosszú, tágas s jól világított Utcák sora, melyeken nagy élénkség uralkodik. 
—-.A Hőtel Beiebmanba szállva, nem valók távol a Piazza del Duomo nevű 
főtértől, hová a dómot megtekintendő legelőször is siettem.

A Cattedrale (Mariae Nascenti)* melyet a milánói büszkén a világ 
nyolcadik csodájának tart, — a római sz. Péter és a sevillai dóm után. a. világ 
legnagyobb s .legtágasabb :belsejü temploma. y|om

Nemleend talán érdektelen, ha könnyebb áttekintés s, összehasonlítás végett 
a legnagyobb* dómok kiterjedését, legujjabb pontos mérések nyomán *) fit. közlöm.

‘ ■ í"1 Wlebfekiágl-'Btii-geiliehe-Bkukunde, a Mtzöwí DÍ6 Méísterwerke der Baukaust.
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A rónlal1 éW* ',:r: . - J- : : !í . . Í99,926D párisi lábát
A milánói dofiiéb^ i.v ................................... íM)iÖ08'D „ s« $8tf
A sz. Pálé L ondonban................................................... . 102,620□ „ „
A Hagia Sofiaé Konstantinápolyban .......................... 1)0,864 □  „ „
'Jl'JMlnPdóffiél1 ni ni i  p i 8 ij q p <4 n Jin. t . . . .  69,400£3> A„ „

Hogy ózen elősorolt dómok nagyságát, könnyebben elképzelhessük, ide 
ihfin a kassai dómnak kiterjedését is: 9648□ párisi láb. idaosh

A milánói dóm belsejének nagy dimensiói igen imponálnak, s csúcs
íves Stílben építtetvén, optikai csalódásnak itt helye nincs, >— és a stíl követlek 
dacára ézen építmény a keresztény középkori építészetr egyik kiváló remeke. 
Semmiféle leírás és ecset nem képes azon csodaszerű varázshatást visszaadni, 
melyet a vakító fehér márványból való colossalis fialák, tornyócskák, számtalan 
szobrászati remekmű, a koronázó párkányzat majdnem csipkeszerű finom sze>- 
gélyzcte s egyéb díszítményeinek sokasága szül a szemlélőben.

Ösmertem éti már a dómbt s annak egyes műrészleteit pontos rajzok 
és fényképek titán is ; de a valóságban csakugyan megvoltam lepve. — A dóm 
belseje szép és karcsú pillérek által öt hajóra oszlik, melyeket egy hármas 
hajós kereszthajó metsz keresztül, a négy vastagabb pilléren merész fezetek
ben emelkedik egy nyokoldalú kúpola, mely a gót stílnek megfelelve kívülről 
egy nyolcoldahí, csúcsoes sisaku tornyot képez.

A polygonál szentély kissé széles csúcsíves ablakai, itt-ott már elkor- 
esosodott halhólyag mérműveikkel, a tagozatok geometriai merevsége, emlékeztetnek 
az angol tudor stilü építményekre.

A dóm nyugati fa^adeja az öt hajónak megfelelő hatalmas pillérekkel 
bir, melyek azonban a csúcsíves építészet felfelé törekvő jellegét, a kissé 
nehézkes, széles s több helyen éppen a fialás pillérek által félbeszakított 
vonalú csúcsfal miatt nem igen jellemzik. — Ehhez járulnak még a homlok
zatnak Pellegrino Tibaldi által a XVII-dik században készített s már kissé 
nagyon is bárok ablakai s ajtai, melyek ezen háborító stílkülönbség miatt a 
dóm arcbitecturájának gót jellegével semmiképen sem egyeznek.

A dóm belsejében a pillérek — fejezetek helyett — csúcsíves fülkék
kel bírnak. Ezen szerkeztés következtében a boltozat gerincei nem a pillérek 
fejezeteibe, hanem azokba a kápolnákba mennek át, ami mindenesetre nemigen 
eonstrüctív szerkezet. — A bolt síkjai oly modorban vannak befestve^ mintha 
márványból faragott mérművel lennének á joür kitöltve. A dóm belsejében 
azon títökszerű félhomály uralkodik, mely a csúcáíves stíl műemlékeit oly nagy
szerűvé, meghatóvá s magasztossá teszi.

A kereszthajó déli végének egyik sarok pillérében alkalmazott kényel
mes lépcsőzetén; a dóm tetőzetére juthatni. •— A nem igen lejtős tetőzet már- 
ványlapokkal van befedve, mely egy külön segment boltozaton nyugszik, s 
igy fa födélszék nem lévén, ezen dómnál elég sajátságosán fa anyag nem is 
igen fordűl elő sehol sem. — A tetőzetre s a magas toronynak erkélyére fel* 
érve, nagyszerű látmánytárul a néző szemei elé! Egész fiala erdő mered számtalan
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szobraival, hófehérségű márvány szíuben az olasz szép kék aetherbé, s mily 
gonddal és művészi tökélylyel vannak az egyes szobrok kidolgozva? Csak az 
a kár, hogy a fialák csúcsain is szobrok állnak, mert ez mindenesetre nagy 
hiba. — Tudjuk, hogy a csúcsíves stil építészeti szabályai szerint, minden csúcs 
legfelsőbb részé! a keresztvirág vagy a keresztrózsa (Kreutzblume, panache, 
bouquet, ínnal) képezi, szépen jellemezvén az anorganikus tömeg felfelé töre
kedő növését s bevégzését. A keresztvirág tehát a legfelsőbb csúcsot képezvén, 
a mű bevégzését is jellemzi, s miután azonfelül rendeltetése szerint hordásra 
nem lehet képesítve, nem is hordhat semmit, legkevésbbé pedig ölnyi nagy
ságú szobrokat! Általában véve a milánói dóm nem annyira a stiltisztaság s 
az azzal járó aestheticai szépség, hanem inkább méreteinek nagyszerűsége s 
becses márvány anyagának sajátságos fehér színezete miatt nevezetes.

A dóm után a Palazzo déllé scienze ed arti nevű palotában elh'élyézett 
B r e r a  nevű múzeumot látogattam meg, mely szép festmény-gyűjtemény s 
könyvtáron kivül még archaelogiai gyűjteményt is tartalmaz.

A muzeo archaelogieo a földszinti termekben van elhelyezve, s benne 
különösen a görög és római antik, valamint középkori műtárgyakon kivül prae- 
historikus tárgyakat,mint: kő- és szép bronzé eszközöket s edényeket találhatni.

Vázlatkönyvem számára sok lerajzolandó tárgyat találtam itt is, és egy 
harisnyakötéssel elfoglalt tisztes matróna, — ki úgy látszik a Custode helyét 
pótolja — dicséretére legyen mondva, a műtárgyak lerajzolására nézve semmi
féle nehézségeket nem tett, sőt némely nehezen kibetüzhető feliratot folyékonyan 
olvasott el előttem, s a műtárgyakat kezdé magyarázgatni. — Más körülmé
nyek közt nagyra tudom becsülni az efféle magyarázatokat, hanem ezen alka
lommal néhány műtárgynak lerajzolását célozván, a matrona szolgálatkészségét 
nem vehettem igénybe.

Akaratlanéi eszembe jutott a nürnbergi vár kínzó kamaráját őrző asz- 
szonyság, ki erőnek erejével, a borzasztó kínzó eszközök használatáról tartott 
előadással akart engem megtisztelni, — bár részletes catalogusom minden 
tárgy iránt kellő felvilágosítást nyújtott. — Ilyen alkalommal legjobb orvosság 
egy kis borravaló, s a tolakodó cicerone célját elérvén rögtön elhallgat.

Milano egyik nevezetessége, a Bacchus tiszteletére még a VI-dik szá
zadban épült templom helyén álló S. A m b r o z i o basilikája, szép oszlopos 
előudvarral (Atrium). Belsejének mozaikjai még a VIII-dik századból valók 
s eszerint még régiebbek mint a velencei sz. Márk templomáé, különösen szép 
és műtörténeti szempontból felette érdekes a főoltár aranynyal s drágakövekkel 
kirakott, emaillirozott antipendiuma, mely még byzanti motívumokkal bir.

A Piazza del Duomo és a Scala nevű szinháztért összekötő, üveggel 
fedett s pompás olasz renaissance stílben, ujjahb időben épült „Galleria Vier 
torio Emannele** nevű csarnok, minden tekintetben ritkítja párját s többektől 
hallottam, hogy oly nagyszerű s tiszta stilü építményt még Páris sem képes 
felmutatni.
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A falazat és a padozat márványnyal kirakott, a fressco festmények és 
sgraffito díszítmények pontosan a régi minták után vannak stílszerűen rajzolva
és alkalmazva. j. hWn i  •ií!í;' -i-í, x• ' •

Tgláltam azonban Milanóban oly valamit is, ami a művészeti remekek
iránt pierással viseltető kedélyre megdöbbentőig és szomoritólag hat. Egyik 
mellékútcában ugyanis egy szép románkori portaiéval díszeskedő templomocskát 
vettem észre; betekintek a nyitott kapuzatbau, s mit látok? Sorba állított min
denféle gépeket. Az igen becses műrészleteket s frescokat tartalmazó építmény 
tehát, eredeti rendeltetésének ellenére jelenleg egy gazdasági gépgyár csarno
káéi haszuáltatik! ? — A régibb palazzokon pompás vasrácsozatokat és igen 
szép bronze ajtógyűrűket találtam vázlatkönyvem számára.

Tervem volt Milánóból Alexandrián s Glenuán keresztül Turinba menni, 
de az idő nagyon előrehaladván ezen utazásomról kénytelen valék egyelőre 
lemondani, — E helyett a Milánótól nem messze fekvő, s a kora renaissance 
stíl egyik műremekét képező paviai karthausi zárdát (Certosa) látogattam meg.

Ezen érdekes zárdatemplom 1473-ban Ambrozio Borgognone építész 
tervei szerint, a legdíszesebb kora. renaissance stílben épült. — Külseje felséges 
márvány mozaik incrustatióval bir, de belseje is szép vasrácsozatokat, candella- 
bereket s mozaik díszítményeket tartalmaz. — Különösen szép és festői a 
templom azon részlete, mely a négyszegletű udvar márvány oszlopos galleriáján 
keresztül látható.

Soha sem fogom felejteni azon benyomást, melyet az olasz renaissance 
ezen gyöngye ream gyakorolt. — Annyi műrészletet találtam rajta, hogy izga
tottságomban nem voltam képes még rajzolni sem. — Szerencsére azonban — 
mint Olaszhonban mindenütt — itt is kaphatók oly detail fényképek, melyek 
megszerzése által ha nem is egészen, de legalább részben kielégíttettem.

Milánóból Bergamon, Brescián, a felséges Lago di Garda mellett fekvő 
Péschierán, Veronán, továbbá a regényes Etsch völgyön, Trienten keresztül 
B ot z en b e jövék. — Este érkezvén ide, a városból nem láttam természetesen 
semmit, de mily nagy volt meglepetésem, midőn másnap reggel a szobám 
ablaktábláit kinyitva, a gótikus parochiális templom magas súgár tornyával, 
fehér és zöld színű cseréppel fedett tetőzetével, a maga festői nagyszerűségé
ben és szépségében állt előttem. — Ezen templom falazata, pillérei s tornya 
faragott kövekből van építve, mely utóbbiak szép meleg barna színezete jól 
illik a fedél színes s szőnyegszerü tetőzetéhez. Nemcsak tudtam, de éreztem 
is. hogy ismét azon országban vagyok, hol a csúcsíves stil fensőségét s uralmát, 
a renaissance soha sem győzte le egészen !

A templom • belseje néhány érdekes síremléken kívül nem bir egyéb 
nevezetes műtárgyakat. Mily kicsinynek és szűknek tetszett itt előttem minden! 
Nem csoda, szemem még szokva volt az olasz dómok nagyszerű méreteihez.

Az igen regényes fekvésű városka szűk s görbe utcáival, csúcsos fedelű 
házaival és oszlopos csarnokaival (Lauben) még igen középkori kinézésű.

21
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Városi múzeuma nincs még, de vannak itt oly művészek, műasztalosok 
s szobrászok, kik nemcsak a régi és stílszerű bútorzatot igen ügyesen kijavítani, de 
stílszerű újjakat készíteni is képesek; azonfelül mindenféle műrégiségekkel 
kereskednek; összevásárolván a vidéken lévő régi várak, templomok s kastélyok 
régi bútorait a azokat kijavítva, legtöbbnyire idegen műkedvelőknek adják el, 
még pedig elég jutányos áron, igy egy nagyon szép renaissance díszítmények
kel és intarsiákkal biró szekrényért, csak 60 frtot követelt a régi tárgyak 
egyik renovatora.

Meglátogattam három ily műhelyet, és mindegyikben valódi múzeumot 
találtam ! A legszebb s legdíszesebb asztalokat, szekrényeket, székeket, bronze- 
csillárokat, edényeket és majolika korsókat láttam szép rendben felállítva. Hát 
a raktár és a pince még mily műkincseket rejt! A többi közt láttam itt egy 
nagyon csinos, XVl-dik századbeli menyasszonyi ládát, melynek gót díszít
ményei között pompázott a szomszéd Klausen nevű város címere, egy körül
font szalaggal s a következő felírással : RY^T.fitifífff 0Y 9Í

a i «  r g s te i§ , c a i t ig e § . » c « c §  i«»?* 1 • ^  * 1 » 2 .
azaz „ein gutes zeitiges neues Jahr“.

Találtam még Botzenben egynéhány régi faházat is, melyeken gyakran 
igen szép jelentőségű feliratok olvashatók m int:

Denke rein, arbeite fein,
Das Andere lass Gott empfohlen sein. Vagy:
Die Zeit lass unnütz nicht vergehen 
Tracht’ vorwärts stets, und bleib nie steheg. .

Botzenből, Klagenfurton, Marburgon s Kanizsán keresztül, hat heti 
távoliét után, telt vázlatkönyvekkel és bőtapasztalással szerencsésen Pestre 
érkeztem vissza.
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A felsőmagyarországi múzeum régiség-osztályában 
lévő műtárgyak rövid ösmertetése.

Közli: M i s t c o v  s k h y  V i T c t  o r ,  lan ár s múzeumi élső őr.

A múlt századok műkincseit tartalmazó múzeumok haszna s szükséges-'' 
ségé már általánosan elismert dolog; mert inig egyrészt ily gyűjtemények ala
pítása és életbeléptetése által a múlt idők becses műtárgyai ősszégyűjtetnek s 
a végenyészettől megóvatnak, addig más részről a kézműipar példányszerü 
remekei, a jelen kézműipar fejlesztésére s általában k közönség nemes és helyes 
Ízlésére s a szép iránti fogékonyságra mindenesetre nagy befolyással vannak.

A múzetimok ily jótékony hatása a külföldön már is észrevehető. — 
Az ötvenes évek kezdetén alapított kensíngtoüi múzeum első volt e tekintetben, 
későbbén Münchenben, Nürnbergben s Bécsben is alakúltak ily múzeúmok; s 
mióta ezen gazdag gyűjtemények létrejöttek, azóta a külföld műtárgyainál a helyes 
Ízlés, a stílszerü kidolgozás nagymértékben vehető észre.— És ez nagyon is termé
szetes; mert a művész és kézműiparos ily gyűjteményekben feltalálhatja s kénye 
kedve szerint tanulmányozhatja a szép formákat, s azokat készítményeinél előny
nyel használhatja fel.

Általános állapotainak minden javítása, az ember jellemének nemesíté
sében kell hogy vegye kezdetét; egyik legfontosabb eszköz a jellem nemesítésére 
minden bizonynyal a művészet. — A szépség az ember mintegy második 
teremtője, mely neki teljes szabadságot ád azzá lenni, a minek tulajdonképen 
lennie kell. — Ezen elv igazsága már általánosan el van ismerve, s ép azért 
a magasabb művészet s helyes műizlés fejlesztését nem szabad elmulasztanunk 
ott, hol alkalmunk nyílik gyűjtemények által közönségünk Ízlésére hatni.

Csalódnak azok, a kik azt hiszik , hogy valamely műtárgy művészi 
becse, a díszítmények gazdag alkalmazása és a cifraságok sokassága által nagyob
bodik ; éppen ellenkezőleg, minél egyszerűbb valamely tárgy conceptiója s díszít
ményeinek mérsékelt, stilszerü helyes alkalmazása, annál nagyobb leend a tárgy



S ez azon aesthetikai törvény, melyet a XlV-ik egészen; a XVII-ik 
századbeli műtárgyaknál qly .összbaűgzó naodorban alkalmazva,találunk/— Mert 
lehet bár valamely műtárgy a legdrágább anyagból készítve, ka a ,kivitel nem 
felel nm.g az ádá^ett törvénynek, ily tárgynak művészi becse nines.,

Itt akaratlanul eszembe jut egy nagyméretű, majdnem 12 fontot nyomó 
arany és ezüstből készült, valódi drágakövekkel és zománccal gazdagon díszített 
múlt századbeli szentségtartó, mely a rococco korszak Ízléstelen modorában 
készítve, tetpmes értéke mellett éppen semmi művészi bescsc êl nem, loir, — 
s hasonlítsunk c§ak például egy XV-ik századbeli egyszerű, de stilszerö kivitelű 
szentségtartót az előbbihez, dacára annak, hogy a gót monstrantia anyaga csak 
aranyozott bronzé, m e^á ü^nes arányai és stilszerii díszítményei által sokkal 
becsesebb, szebb, mint az eíobbi. n~ Mert a valódi művészet nem a csillogó 
fényben, hanem egyszerű es stilszeru szépségé áltál nyilvánul.

A stilszerü s e szerint jelenleg mindenesetre utánzásra méltó műtár
gyak kivált hazánkban még nehezen hozzáférhetők, |Mlí ‘̂ gé^én Jö^Wéretlen ek; 
éppen azért múzeumok, hol a műkincsek összegyűjtetnek s bizonyos megállapí
t ó  Rendszer szerint felállittathá^,^^ több helyen keletkeztek, például Pesten 
az új iparműmúzexrmV Pozsonyban a városi, s legutóbbi időben Kassán a felső- 
magyarországi múzeum:^ű^ ,lf 0 ®BSBSB ’ lß S0® 0 * .* 
ieluqó : Az 1872dk évben Kassán alakútó ihúzéumegylet, mely jelenleg már 
tekintélyes számú tagot számlál, —- napról-üapra mindinkább gyarapodó gyűj
teménye száimára;ő szerencsés volt1 Kassa gfe. kir. városának elöljárósága lel
kes támogatásával s engedélyével egy oly épületét nyerhetni, mély érdekes 
régiségénél,/ nemirälönben előnyös fekvésénél fogva arra a célra felette alkal
masnak bizonyéit; s ez az „Aranycsillag“ nevű városi épület, melyüek terjedel
mes főhomlokzata, termeivel együtt a Joútcára néz. dniavyuodve uaL/íM

Mipekefőtte műtárgyaink leírásához fognék; célszerűnek vélem általános 
tájékozás tekintetéből — úgy magának az épületnek, mint használt helyiségeink 
beosztásának s fekvésének ismertetését röviden előrebocsátani.

A különbé^gtág£f ; ffefep. ̂ sjqâ l̂ te, _ .e^a^etiieg több kisebb, sötét 
szobákból állván, ily állapotban a célnak nem igen felelt volna meg; azért az 
egylet által a város engedélyével — tágas, világos termekké alakíttatott át.

A; múzeum helyiségek tehát e következő beosztással bírnak,: (Lásd a 
címlapon lévő alaprajzot), qylad r> yihtxj jíiisaő'/ .uod 
-y fom  rgr,7 í i , f : í fu B p g M g % ip d e  In iiäh id iili.io i a íó ű éa9 S 9 b fl0 i9 d  d s y g tfa  /
Jio ,iböu II* NvmLsmafikai gyűjtemény. s,(- lód a ci
.tíi aiőaüsehűeilö fégiségek osztályát képezi. lü ridnova
9/Iölú; dlL /Efotereia-a gépiés építészetiiniintákgyűjteményével, '

-domasa älI&g ^I#51ayg'ri:i \a io/öri.úxaöd mortal«! aedefsaei r. űacMöaai 
-ia/g/iid akomasa r. remi .ygn giíxeq aó irtartálíö dangol iád,

VI. Olvasóterem és okmánytár. iuböbsod g.d mminnxa ao/.go ián 
• .iaQííooün^IL .Ternaészekajzi gyűjtemény, és pedig:, yli day;::

a) Az állatok á?qnövényeik. 1 ui.h í.» ,• -\u> saalo sr, u .ut •
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i i ' / '  b) Az ásványik es báuyatermények gyűjteménye.
■ i/ Vili. Sötétkamra, mely depozitoriumnak használtaik.

k 1 IX. A választmány tanácskozási terme s múzeumi iroda. Végre:
X.-Előcsarnok építészeti nagyobb díszrészletek s sírkövek számára.

tfgy látszik, hogy épületünk még a XV-ik századból való, mit szép 
csúcsíves főkapuzata, valamint a benne található több régi ajtó és ablak is 
bizonyit.',,i!': If 1

Kassa városának levéltárában lévő régi számadások ezen házat „Zum 
goldenen Stern11 „Aranycsillag“ elnevezés alatt gyakran említik.

Mondják, hogy eredetileg városi vendéglő volt, s hogy későbben Bocskay 
is lakőtt volna benne, sókán a különös boltozató IX. számú szobát házi kápol
nájának tartják, mely állítás azonban legalább eddig, okmányilag még nincs 
bebizonyítva.

, [.Ezen utóbb említett IX. sz. terem gyönyörű boltozatja által —■ mely az 
úgynevezett legyező alakú boltozatok (Fächerartige, Gewölbe) közé sorozható, e 
tekintetben ritkítja párját hazánkban; a boltzárkövek igen díszes rozettákkal 
bírnak, a támkövek és a kőkeresztes, kívülről szép renaissance pilasterek által 
szegélyezett ablakok még a Vl-ik század elejére útalnak.

De nemcsak az első emeleti helyiségek alakíttattak át, hanem az épület 
homlokzata is megújíttatptt, a mennyiben az épület korai renaissance stiljének 
megfelelő sgraffitokkal s egyéb stilszerü ornamentátióval diszíttetett fel. — 
Ezen stilszerü renovatio által az épület jelenleg nemcsak a város díszéül szol
gál, de egyszersmind céljának megfelelő monumentális külsővel bir. Külsőjét 
rajzunk iparkodik föltüntetni.

Miután évkönyveink egyik feladata a múzeumokban lévő műtárgyak 
koronkénti ösmertetése, megkezdem azt tehát jelenleg a régészeti osztály mű
kincseivel,; ünn: ^ hűm eMö'ii'Kfő : * -- ; :

A régiségtár műtárgyainak rövid leírása.

A régiségtár múzeumunknak mintegy magvát képezve,— a legnagyobb 
teremben van elhelyezve. — A tárgyak részint üveges szekrényekben, vagy 
üvegfedéllel ellátott asztalokon, részint pedig a helyiség falain vannak felállítva.

A tárgyak berendezésénél s felállításánál alapúi vétetett az anyag, mely
ből a tárgyak készültek, de a hol az egynemű tárgyak száma megengedi, ott 
azonkívül tekintettel voltam a tárgyak időszerinti (chronologikus) elrendezésére is.

Minden külön álló szekrény és asztal római számmal van megjelölve, 
későbbén a részletes lajstrom készítésével az egyes tárgyak folyó arabs számok
kal fognak elláttatni és pedig úgy, hogy a számozás minden szekrény tárgyai
nál egyes számmal fog kezdődni. j> m. 1

A műtárgyak ily felállítása s számozása nemcsak a bécsi, müncheni, 
nürnbergi, de az olasz múzeumokban is alkalmaztatik.
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Az első teremben foglalt egyes szakok:
Li

jj  Iszámu szekrény: Kőkorszakbeli tárgyak.
III. 11 ii Bronzekorszakbeli tárgyak.
IV. n ii Majolika, fayence, porcellán s üvegtárgyak, 

fazekas művek.
V. ii ii Cin és vörösréz művek.

VI. * ii Műkovács és lakatos munkák.
VII. ii ii Sárgaréz művek s pecsét gyűjtemény.

VIII. n ‘ ' • •' ii ; 1 Az úgynevezett kisművészetek tárgyai s 
zománcozott művek

IX. li „ A fafaragászat művei.
X. ‘ » : : ii Hímzett szövetek gyűjteménye.

XI. i' pf i r 11 ' b Hímzett ruhák „
XII! 1 hkur{gain ß lő (íáOVlOCfl 0í)dfYOJ}ffí [JjÍ'OO) tßVXi'fpj [ V

XIII. 1
XIV. J
XV. 1

:W'-' ‘f Q
' , r

V Fegyver gyűjtemény.

XVEfí n V Numismaticai gyűjtemény.
Isjtá XVII. „ a Emlekpénzek gyűjteménye.

XVIII. '■ k ’!'1 * Az 1848-diki szabadságharc emlékei.
Ezen általános bevezetés után vegyük szemügyre gyűjteményünk

műtárgyait. „• le,tik v) ynáhiH eő , s: ■
Az I. terem főajtójának bal oldalán, a kőkorszakbeli tárgyakat tartal

mazó, I. és II. számú asztalok vannak felállítva. — Az I. sz. asztalon legtöbb- 
nyíre Abaujmegyében, Szántón; Dobszán, Szikszón, s a Hernádmentében talált, 
Dr. Ováry Endre kerületi ö tv ö s  s  buzgó régészünk által, példás szorgalommal 
gyűjtött és szakszerüleg összeállított kőkorszakbeli tárgyak láthatók. — Neve
zetesen: fazekak, bögrék, hamuvedrek s azok töredékei, szürkés agyagból, vastag 
falazattal. Ezen tárgyak korongon nem készültek, mert felületökon még az 
idomító újjak nyomaival találkozunk.

Némely tárgyon észrevehetők már bemélyedt vonalakból álló cikcak s 
hullámvonal alakú díszítmények is, de nagyon kezdetleges kidolgozásban, 
minthogy a díszítmények előállításához még nagyon primitiv eszközök hasz
náltattak, legtöbb esetben egyedül az ujjak. Mindenesetre jellemző, hogy már 
a kőkorszakbeli ember is, a szépség iránti természetes hajlamánál fogva, úgy 
ahogy díszité tárgyait s eszközeit, nem elégedve meg azok egyszerű idomával. 
Különben ezen díszítési hajlam a vadembereknél még mainap is feltalálható. 
Azok tárgyainál szintén ép oly primitiv vonal decorátióval találkozunk, s csak 
későbben a szép iránti ízlés fejlődésével használtatnak fel díszítési motívumul 
a növények és állatok alakzatai. Á i ■ ■ r ; - /

Az ősedényeken kívül megemlítendők itt: a Serpentin kőbalták, őrlő 
kővek, agyagsúlyok s a tűzhely égetett agyagdarabjai. Ily kőbalták I s t e n
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nyi l a ,  l á n c o s  m e n y  fco (Thorshammer, • Thorskeil, Donnerkeil, Opferkeil) 
nevezetek alatt mai nap is ismeretesek a nép közt; s hogy ezen kőszerek nem 
annyira vallási jelvényekül szolgáltak, hanem Valóban használtattak is, követ
kezik abból, hogy rajtuk a használtatás nyomait igen gyakran felleljük.

Ezen asztal tárgyai tudományos szempontból még eddig nincsenek 
rendezve, de birjuk az adományozó orvos úr Ígéretét, hogy a tárgyakat, lei- 
helyeik s egyéb körülményeik pontos megjelölésével legközelebbi alkalommal 
rendezendi.

A II. számú asztal, legtöbbnyire a báró Nyáry Jenő buzgó régészünk 
által 1872-dik íévben Magyarádon. az ős kőkorbeli temetőben, valamint Pilinben 
és Ó-Báston (Nográdmegyében) kiásott s múzeumunk számára nagylelkűen 
ajándékozott kőkorszakbeli tárgyakat tünteti fel.

Az adományozó szives volt a tárgyakhoz egy részletes lajstromot is 
mellékelni, mely szerint a tárgyak szakszerüleg felállittathattak. Ezen jegyzék 
összesen 71 tárgyat foglal magában, melyekből a magyarádi Jélhelyre 41, a 
pilinire 27, és a nográdmegyei ö-bástira 3 tárgy esik. Igen érdekesek köztük 
a csiszolt kőbalták serpentinből, a kővésők, gabona zúzok s őrlő kövek, obsidián 
késpengék, kőkalapácsok, szarvas agancsból készült fúrók, és igen szép alakú 
kis cserépedények — bögrék — égetett agyagból, természetesen még máz nélkül.

Ezen érdekes gyűjteményen kívül, ván még Medvecky technikus által 
Zürichből küldött és üobeáhauseíni MéUett/a cölöpépítmények közt talált, jól 
fenntartott s most iŝ  éles serpehtin bőbalta s kővéső. A Pestmegyében Kerek
dombon talált, és Hutkay úr által ajándékozott gyönyörű obsidian nucleus, a 
legszebbek közé tartózik. Erdékesek továbbá a mohi pusztán Ónod mellett 
talált agyág edények, azok vastag cserepei és kőbalták, a színezett kőgyöngyök- 
bol álló /füzérek Tokajból* s- az orsókövek. Itt vannak elhelyezve a már római 
korból valójs O-Budán talált, terracotta és terra sigillata, égetett agyagból 
készült edények s lámpák is. Ezen érdekes tárgyak részletes leírását a későbben 
szerkesztendő lajstrom (Catalogus) adja;

A Iliik számú asztal deszkáján az őskori állatok óriási csont marad- 
rányai vannak elhelyezve, melyek részint Abaujban, részint pedig Sárosmegyé
ben valamint Gömörben, a patakok vízmosásában találtattak.

Ezen csont-maradványok közt megemlítendő az Elephas primigenius 
felső lábszárcsontja s agyarának vége, továbbá az ős szarvas agancsai, gerinc 
csigolyák és még zománccal bevont őrlőfogak.

A terem közepén álló Ill-ik számú üveggel fedett asztalon, egy lép
csőzetes emelvényen a bronze korszak tárgyai .foglalnak helyet.

Ezek között megemlítendők mindenek előtt a különös szépségű b r o n z e  
(i bu ' ák  — mellcsattok, mely gyűjtemény mintegy húsz példányt számlál; ezén 
me.llcsattok a ruha összetartására használtattak, s különböző nagyságúak.

A legrégibb bronzekori fibulák két kengyel által összekötött kerek fém
darabból állanak, s a hasonlatosság miatt pápaszemeseknek (Brillenfibulen) 
neveztetnek. Ily félékből három darabunk van. A fibulák részint a Hernádmen-
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tén, részint O-Budán találtattak és adományozóik ft. Lacsni V. űr és a Klimko-
töcs^tb^tvéiiékiíő Vl " 1Jia 'öűd  ̂ XlnX'A ß ísddxivoí Í98öádDi9 aftjg.

Vannak továbbá bronze tekercseink Is (Spiralen), melyek leginkább 
hasonlítanak a mai bútör-ruganyokhoz, de hogy mire használtattak, az még 
eddig nincs meghatározva. m T49 «Qdáunvnoinyjrríyg flßy

’ Az úgynevezett b r o n z e k a r i k á k  vagy kafpéfecekbŐl. 38 díszes s leg- 
többnyire szép zöld patinával bevont darabunk van. — Ezek közt Í8 daráb 
rövátkos vonalzatú díszitménynyel bir, 2 nagyobb nya k  p e r é é ‘pedig,-mely az 
északkeleti vasút építése alkalmával Ujhely mellett találtatott, kötéiszerüleg csa
vart két bronze sodronyból áll. — E bronzekarikák legtöbbnyire a Flermíd 
völgyében találtattak, szántás közben és a patakok vízmosásaiban.

A b r o n z e k a r d o k  közt különösen megemlítendő a Nagyidén talált 
s az elhalálozott Pongrácz Sebestyén által ajándékozott, mintegy 70 ctm. hosszú
ságú egyenes, hegyes, kétélű s jól conservált példány, mely tetemes hosszúsá
gánál fogva a hazánkban eddig talált bronzekardok közt a legnagyobb. — Nehány 
év előtt a pozsonyi régészéti kiállításon: feltűnt már egy bronzekard, mély Sztá
rén találtatván, gr. Waldstein Albert tábornok birtokában van; ezén kard azon
ban csak 23" hosszúsággal bir. tehát majdnem 4 hüvelykkel rövidebb mint 
a mi példányunk. iymolJ n g d g k s a i ó g ö i ö r )  .

Ezen kiváló példány rovatékos markolatja feltűnően rövid, végén egy 
fordított csésze alakú ellenzővel túr. A markolat ezen elrendezéséből is lát
hatjuk, hogy az ily bronzekardok inkább szúrásra használtattak, — mert a 
szúrásnál  szükséges, hogy a kéz a markolatot szorosan tartsa, és a marok 
a mögötte lévő ellenző által is támogattassék; mig ellenben a hosszabb, 
v á g á s r a  is alkalmazható kardoknál szükséges, hogy a fegyver súlya is nagyob- 
bítsa a csapást és pengéjének a kívánt ruganyosságot megadhassa. — Innen 
van az, hogy későbben a kardok hossza és súlya növekedtével, a markolat is 
mindinkább meghosszabbodott, még mind a két kéznek elégséges helyt nem 
engedett azon kardoknál, melyeknek főrendeltetésök vala súlyok által ártani*), 
pl. a középkori hosszú markolatu pallosoknál (Zweihänder).

A két igén díszes s most is éles l á n d z s a h e g y  hosszúkás levél 
alakú lapja, erős középizommal van ellátva, tokja két lyukkal áttört, melyekbe 
a lándzsanyélnek jobb megerősítése végett brönzeszögek verettek, s azonkívül 
a lándszahegy a rúdhoz szijjakkal erősíttetett. — Az egyik lándzsahegy tok
jával égyütt 35, a másik pedig 30 centimeter hosszúságú, s felette szép pati
nával bir. — Ezen lándzsahegyek az abaujmegyei Csereháton, az űgynéVezett 
Papi pusztái! találtattak. (Gt. Zichy Rezső ajándéka).

A f ü l e s  b r o n z e  v é s ő k, az úgynevezett p a l s t a b o k ,  három 
szép példány által vannak képviselve.

Bronze csákányok és fokosokból két példányunk van, melyek közűi a 
nagyobbik Leitmeritz mellett találtatott s dr. Moskovits Jakab városi főorros 
úP(Mómánya. ßöI9J
— t 4 t < - i  .  ,  i i / J  ■/  - f i * ,  i [ v  I Á  > : i O  M ;  11 i ;  \ i  i  * .  <

*) Lás<} Römer Flóris Miirégészeti kalauzát.
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Igen érdekesek továbbá a Nyáry Jenő báró úr által ajándékozott, & 
Pitin ben, Ó-Báston talált kisebb bronzetárgyak, úgymint bronze tűk, gyűrűk, 
horgok, orsók, szögek, láncok. A csiptető és fogó, Révész György adománya/ 

Van gyűjteményünkben egy csiga alakú bronze sodrony tekercs ás, 
Klimkovics testvérek adománya, mely egészen hasonlít a „Műrégészeti kalauz“ 
106 dik idomában közölt sodronyhoz.

A bronze korszakbeli tárgyakon kivül vannak még e szekrényben 
egyptomi szobrocskák, valamint egy egyptomi sarcophagnak hieroglipbekkel és 
symbolicus alakokkal befestett fadarabja és egy felette csinos, Pompáiban kiásott 
bronze korsócska is, mely utóbbi két darabot Bárczáy Ödön elnökünk ajándér 
kozá múzeumunknak.

Dr. Römer JFIóris régészünk s e tekintetben elismert tekintély, a bronze 
korszakbeli tárgyakra nézve igy nyilatkozik: Minthogy a bronzeokmajd mindenütt 
találtatnak közép Európában,, az északi vidéket talán egyedül véve ki, úgy hogy 
hazánkban a leihelyek már némi hírre is emelkedtek, következtethetjük: hogy 
a bronzekori műveltségnek nagyon elterjedve kellett lenni. De ezen elteijedés 
nem volt egyforma, akár kezdetre, akár tartamára nézve.

így G ö r ö g o r s z á g b a n  Homer és Hesiod előtt tartott, O l a s z o r 
s z á g b a n  még a köztársaság első idejében. É s z a k o n  meg a császárok korában 
is emlittetnek bronzeok, melyek Mexiko  éjs P e r u b a n  a spanyol foglalásig

__  jleHßJtßos&ßd meirmxe ddMni áoírmJexűoid víi sn taori ilniínií
Némely törzsök ide-oda való hullámzása által mások helyeikből kiszo- 

rittatván, ismét szomszédjaikra csaptak és őket ősi fészkeikből kiűzték.
így nyomultak a b r i t c e l t e k  Bretagneba és.a havasok közé a VlII-tól 

mintegy a IV-jk századig Krisztus sz. előtt, mig a g e r m á n o k t ó l  nyo
matva, — mely nyomás északról és északnyugatról történt — a c e l t e k  egy 
része még inkább délfelé szorittatott másodlagos székeikből, úgy hogy mpg 
egyrészt közép Európát bírták, másrészről nyugaton Spanyolhonba előnyomulva 
és az i b e r e k k e l  öszszeolvadva: c e l t i b e r e k  ueve alatt Lettek ismerősökké. 
Ismét más oldalon átléptek a Visztulán és elterjedtek Cseh-, Morva- és Magyar- 
ország fémgazdag területein. ösbi zöw merni Mel«

Voltak, kik e két néptörzsöt ugyanegynek tartották,, de az illetékes 
bírálatok nyomán el kell őket választanunk. Egyrészről feltűnik a könnyelmű, 
hiú, fényűző c e l t ,  mig ellenkezőleg a g e r m á n  szigorú erkölcsű, egyszerű, 
erősebb testalkatú. : ri, r. -j

Amazok a tarka ruhákban tetszelegnek, a kényesebb gyapjúszöveteket 
és túlságos csecsebecsét szeretik, ezek a későbbi időkig kerülték a jsugyogót, 
mely az előbbieket jellemzé. ' s v l s a í  ói ^ • * • Ynfblöa (vm

Történeti alapra fektetve ezen népvándorlási mozgalmakat, természetes, 
hogy Keletről hol a fémek ismerte legrégibb időtől fogva be, van bizonyítva, 
ez, a legyőzött, a győzőkkel kénytelenül összeolvadt, ősi népekkel közölve lön. 
S igy a bronzeművészet rögtöni megjelenése, számos országban való egyenlő
sége és a kőkornak némely világrészeken további tartása is meglenne fejtve.
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Egyébiránt magának a bronze+kofnak tartania, wely a kőkornál való
színűleg rövidebb vala, csak századokkal számítható; itt az t éveket nem jmha
tolhatjuk. - Egyáltalán fölvehetjük azt, hogy közép Európában Krisztus'szüle
tése táján végét érte, a délibb részeken alkalmasint előbb, az éezakiákofi pedig 
bizonyosan utóbb lépett be a fémek utolsó korszaka: a vasszak , «ku Meg kell 
itt említenünk azt is, hogy vannak területek, melyeknek lakói a kőkorszakból; 
a bronzeszakot átugorván, mindjárt a v a s -k  o rs  za k b a léptek.

E rövid, tájékoztató kitérés irtán lépjünk a IT. száihü hosáíú üveges 
szekrényhez, melyben a porcellán, majolika, fajenée, fazekak- és üvegtárgyak 
vafmak elhelyezve. — Amennyire a helyszűke engedéj ä porcellán' a kíilöh- 
böző gyárak szerint osztályoztatok.

A szekrény legelső rekeszében látjuk az 1865-dik évbén megszüntetett 
b é c s i  p o r c e 11 á n - gy á r k é s z í t m é n y e i t  (Al t  AT i e n P o r z e 11 a fff 
úgymint nagy virágos tálakat, tányérokat. íindzsákat s kosár alakú, alkalma
sint gyümölcsnek való edényeket. — Ezen gyár legrégibb készítményéi 
(1720—1750), kék díszitményék, a későbbiek már különféle színezett!, aranyo
zott virágok, a legújabb korszakbeliek pedig modern felfogású őrnamontaíio 
áltál különböztethetők meg. Áttekintve e gyűjteményt, az ember nem is hinné, 
hogy ezen, egymástól oly annyi különböző tárgyak csak ugyan egy és ugyan 
azon gyár készítményei, ha nem lenne minden tárgyon a bécsi gyár ismert 
jegye, a félellipsis alakú mező, benne két párhuzamos vonással.

Ugyanezen osztályban láthatók a hollandi, de l f i i  f a j e n c e o k ,  riielyek 
chinai motívumok által könnyen felismerhetők (lásd egyletünk I. évkönyvét).— 
Különös, hogy ezen daraboknál a gyár jegye egészen hiányzik, de hogy azok 
csakugyan a clelfti gyár készítményei, azt nemcsak -az anyag minősége, de a 
delfti fajence egyik 'főjellegét képező chinai alakzatok és díszítmények imitati- 
ója is bizonyítja. — Megemlítésre méltó közülök két tál, egy elegáns alakú 
fiiles korsó és több kancsó.

Az alsó osztályban a h a z a i  h o 1 i c s i porcellán gyár készítményei fog
lalnak helyet, melyek közt különösen feltűnik egy, majdnem 50 centimeter magas
ságú asztali rakovány (Tafelaufsatz), mely egy renaissance stilü szökőkutat ábrá
zolva, Neptun, Tritonok, Najádok alakjaival s csinos mascaronokkal van díszítve, 
különösen szép a kút tetején egy delphinen nyargaló kis genius (Putten). Ezen 
mű bármely nagyobb múzeumnak is díszére szolgálhatna. (Dr. Majorogsy Géza 
adománya). Megemlítendő továbbá hét nagy tál, zöld spárga, lepkék s egyéb 
rovarok festett alakjaival, valamint egy csinos korsó, több csésze, és fiudzsa. — 
A holicsi gyár jegye H .

A köt étkező > osztályban a vaJódir; a i nagybecsű/ -chinai  p o r c e l l á n ,  
ritka szépségű findzsák, ibrikek, tálak s tányérok körülbelül 35 darab által 
vau díszesen s kellően képviselve.'!Ezen tárgyak legföbbnyife Uoby asszonyság 
ajándékai. — A pekingi porcelláu-gyár jelvényével ellátott 4 darab csésze a 
a Klimkovics testvérek ámhd&ka.' 1 " 1 1 '■1
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A chinai vagy japáni poroellán majdnem tojáshéj vékonyságú, áttetsző, 
felette könnyű; s némi kékes színbe játszó anyaga által tűnik ki. A tárgyak 
felülete, chinad alakok és vinjg díszítmények, zománc-szerű domborodással, Ízlés
sel vannak festve s briliáns szinpompával bírnak. — Az ilynemű poreellánok a 
obifiai gyárak jegyével vannak ellátva, s keeses külsejök, valamint könnyen kezel* 
hető alakjok által tűnnek fék rtr A valódi dunai poroellán jelenleg is nagyon 
keresett s drága, mert annak utánzása legalább eddig még Európában n m  sikerült.

Az abanjmegyei r e g é c z i  p o r c e l l á n  gyár, kissé nehézkes, de csinos 
díszitményü, tárgyak által van képviselve. A tányérokon a kék és piros díszít
mény szép aranyozással van coutourozva,, s rajtuk a gyári jegy helyett minde
nütt REGÉCZ olvasható. jfoißisöylnisao ínhesa G

A hires és Európában első, m e i s s e n i  porcellán gyár készítményeiből 
eddig még csak mintegy ,5 darabunk van; ezen porcellán jóságára nézve hasonT 
lit az ó-bécsihez. A díszítmények kék és piros színűek csekély aranyozással. -— 
A meisseni gyár jegye keresztbe tett két egyenes kard.

A majolika rustica nagy tálaink közt felemlítem különösen azon bárom, 
világokkal díszített tálat, melyek a második osztály legfelső fiókjában találha
tók. — A tálak egyike: ANDREAS GLAZINGEH 1669; a másik H. S. 1687, 
s a harmadik, egy összefoglalt MP s az M fölött 4-es toyábbá 1693. felirattal 
bir; átmérőjük meghaladja a 36 centimétert.

A 30 darab fajence korsó s legtöbbnyire cinfedeles kancsókból álló 
igen érdekes gyűjteményünk, ezen szekrény 3-dik és. 4-dik osztályában vau fel
állítva. — Vannak ezek közt igen becses darabok is, nevezetesen az 1757-dik 
évszámmal jelölt s egy pompás virágos csokorral díszített, majdnem 30 cent. 
magas korsó; továbbá egy hollandi fajence hasas korsó (Holländische Irden- 
waare), melynek felülete az Adrian van Ostade és Teniers korcsmái alakjaira 
emlékeztető alakzatokkal en basrelief van díszítve. — A három pipázó férfialak, 
bachusképen hordón ülve, sörös kancsókkal, vidor hangulatban lévő mosolygó 
arcaikkal, igen élénk csoportozatot képez. — Az egyik hordó fenekén olvasható: 
OLD TOM.

Ezen mulató csoportozat alatt egy nyúl-vadászat van ábrázolva. A kan
csó csorgóval és szép alakú cintetővel bír.

Ä korsókon, melyek különféle színezetben fordulnak elő, íegtöbbüyire. 
a forrás felé ügető szomjas szarvas alakja látható.

Az egyik csinos díszítményekkel ellátott kancsó cin fedelén, egy féméi
ben, üdvözítőnk mennybemenetele igen szép féldomborműben, a következő kör
irattal van ábrázolva: 0 .m  JPirm> ß7 11./ißt fi B

t i  argói inrs Goikul h
HERR 1ESV ZEVCH HIEß VNS ALLE NACH BÍR.

r í |ii* 6 6  lö lo d lü iö i  io i é y n j f i  a ylnli'ú ^ e i i i d i  t5ÍŰ8shnft irgoaqoxa f iá in  
Egy másik szép korsón pedig ez olvasható,;: ,! nooSL,! ;> auaoxeii» rnr/ 
0 dtóinb 4 itoiíilío loyöYnővloi oiiyg-űkííaóioff igniásq A — .iídöbnnrn 

0 QVAM RABI AMICI CHARI. oimiDÍ n
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Ezen kancsók legtöbbnyire Kassán, Bártfán; Rozsnyód s á S z é p sé 
gén gyűjtettek, de váljon itt vagy a külföldön készültek-e, azt inóg most tíéth 
határozhatni meg. •>,: ; ;s. ; ■ ,< / : is

Annyi; bizonyos, hogy ennekelőtte Bártfán, Késmájrkon, és Rozsnyón 
voltak fazekasok, kik csupán Üly korsókat készítettek. — Hogy miért nevezi la 
nép azokat ,tstaro kresctianszke dzshanki“ — ó keresztény korsóknak, azt nem 
tudom, s eddig nem voltam képes annak okát kipuhatolni. ^

Ezen készítményeken különböző gyári jegyek f o r d u l n a k a  leggyak-
rabbak: S. T. IB. F. s ovxoylériíe danttav usjdjrißb isdyläd Jlov livlillélet 

Közöttük némelyek felette szép és élénk szin.il zom,ápceal -r- glasurral 
— bírnak, s van egy kis díszítmény es korsónk Bártfáról, mely szép sárga
alapszíne, által nevezetes, s nem hiszem, hogy fazekasaink képesek lennének
jelenleg ily sárga szint előállítani. rnsncm őaftlii vnőfitottft'vá

Ezen korsó gyűjtemény után következnek az 5-di.k osztályban a kassai 
kőedény-gyár készítményei, melyek egyszerű fehér szintiek, ritkán bírnak fes
tett díszitménynyel, s könnyen felismerhetők kosár alakban font motívu
maik által.

A kassai gyár jegye K -
A 6-ik osztályban a legtöbbnyire Kassán talált régi kályhafiókok, pár- 

kányzatok s azok néha igen érdekes diszítményü motívumokat mutató töredékei 
vannak felállítva. — Különösen hat igen szép és ép kályhafiók említendő meg, 
mely nem régebben Pausz Tivadar ur udvarán, mintegy 2 ölnyi mélységben 
találtatott s általa múzeumunknak adományoztatott. — Az egyik kályha fiókon 
egy félkörives donga boltozatu pilasterekkel biró renaissance architectura alatt, 
egy koronázott női alak mellképe féldomborműben látható en face, arca csi
nos, ruházata puffardt ujjaival s fodros galíérával még a XVI-dik századbeli 
német polgári viseletre emlékeztet.

A második kályhafiók bemélyedt rámázata körfémerbeu egy bajuszos 
szakálos férfi alak mellképét mutatja en profil, fején tollas barettel; a köralakú 
ferner és a négy szögletü rámázat által képezett szögletekben pedig, a gót stilü 
három lobb (Dreipatt) van díszítményül alkalmazva. — A harmadik fiók felü
lete telette Ízléses levélvirág és gyümölcs díszítményt mutat en basrelief. A negye
diken egy sisikos férfi alak, „IVDTCVM-“ felirat és 1559. évsZám látható. — 
Az ötödik kályhafiók pedig az elsőnél említett hasonló architectura alatt, egy 
hosszú szakáid férfi mellképével van díszítve; végre a hatodik igén besíilyédt 
felületével, az úgynevezett edényalakú (Schüssel Kachel) kályha fiókok közé 
sorozandó. Mind a hat példány szép zöld mázzal van bevonva. — Van még 
azonkívül e gyűjteményben két fiók részlet, melyek egyikéú a német sz; római 
birodalom két fejti sasa, a másikon pedig hazánk címere Van fóldombormfiben 
alkalmazva. — A többi darabok részletei is bizonyítják, hogy biily linóm és 
stilszörű díszítéssel bírtak régi kályháinknak még párkányzatái is.

A több sízinü mázzal bevont kályhafiókok hazánkban Úgy látszik igen 
ritkák, eddig-csak a selmeci Vár egyik XVII-dik századbéli kályháján találtattak



33

S55ÍT10S díszítmények, rrrt Gyűjteményünkbe van néhány, 1 polycbron mázzal bevont
ílS'ÜÜUl
Hogy régi kályháink annyira hasonlítanak különösen a németországi 

hasöiikölú készítményekhez, oka annak ama körfUrticny, hogy ipat'ösáink kiván
dorolva Nénmthonbá, az ott dívó- renaissance formákkal megismerkedtek,-is v is 
szatérve efcen 1stílt hazánkba -iá átplántálták r ami teftftésjfetesen • nemcsak régi 
kályháinkra, de a kézniöipar'ágys^óÍTOri1 minden ágálná' vonatkozik. n*

Kevózett szekrény osztály alán fiÓkjábáii, a gfóf éíhdfáli^yak kassái házában 
felállítva volt kályha darabjai vannak elhelyezve. Ezen részleteik. finom s akti* 
kizáló féldombofmnvü díszítményeikből s az Empire stíljéről ítélve í  század elején 
készültek. — A két nagy fazék pedig egy kassai fazekas mester remeke. 
Végre a szekrény hetedik osztálya az üvegtárgyakat foglalja magában. Ezen 
gyűjtemény kitűnő szépségű, tornyos fedelű iÜlfi.Vs kristály pöliárakból Aíivé- 
gekbol áll’. Megemlítendő a többi'közt egy. Bártla várbsáf’ fiiaT ajándékozott 
velencei pohár ugyanezen város festett rimerévéígefc'eg^ sméxzöld'üvegíi „Römer 
névW poháK — A „fhefliehtb iriórí' iVí4;Öu feli'faft'dí hiro; nagy s tíengéjf idomú 
üveg billikoin, igen szép renaissance stílű karcolt ornamentekkel díszpskedik.'es 
Szepesmegyéből való.

A., ír.szekrény  felső párkányzatán a kassay céhekráz-, es wnedmvvgj, 
u. in. billikomai- Willkommbecher-, serlegei, kupái, kondérjai és borkaucsói vannak 
sorba állítva. Ezen edények némelyike valódi remek példánya a kézműiparnak. 
— Eddig a következő céhek ajándékozták eaenyeikW^mú/Aeininjnknay, *A pék. 
kerekes, fazekas, szűcs, rézműves, ács, kádár, asztalos, kovács, fésűs, szappanos, 
szíjgyártó és a csizmadia céh, — E díszedények közt hatalmas és szépen díszí
tett cinpokálok (péld. az asztalosoké), terjedelmes horkannák találhatók, valamint 
az úgynevezett Rumtnmk féle fedeles cinpokálok is, melyek minden oéHűJes 
kezdetével borral sziliig megtöltve, kézről-kézre körüladattak (heriimtnmk-rum- 
truuk); különösen egy, a qnpbajap oroszlán feijpffiel,
szépsége és stilszerü csinos kidolgozása által nevezetes. — Ezen díszedények 
felülete rendesen aíz illető céh jelvényeivel, s néha a mesterek neveivel vau
díszítve. . 1 \  -.. * . ‘ V L .-0 (gyíj A .toibm d no aatorfr tyuem Jissib eetoímiyg gá primeval aegöíst oJJolot oiei 

. ; Megemlítendőnek vélem Koregfkp AnbbEgyógyszerész úi;által.múzeumunk
nak ajándékozott azon két „díszes edényt, mely a kassai, legrégibb, jezsuita gyógy
szertálból való, s bizonyos arcanum befogadására luysználtpitptt. .— Ezen 1711. 
Mból való két remekmű, felületén, az..ösm ori^Jf^ , 
íemerben láthat#, a két,
művésziesen kidolgozva. — A majdnem 65 centiméter .magasságú heugpg^lp^ú 
edeny, szép párkányzatokkaj b ] f i Ä i ^ ^ cP ^ § # n ,;\abon;̂  
egy szép dodi;|j;l> ieö > A — xisaaütdla

A céhládák a szekrény aMi nyílik fiókjában, Datamini .m  asztad fa la it 
is vannak felállítva. Eddig e következő céhek ajánlották fel-.dadáikat y a szappa
noŝ  szíjgyártó, arauymnve^, koyáe$i á0s,;i timáiv, ,kerékgyártó, jkőmüvíenyés kőfar
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ragó, borbély, takács, nyereggyártó, rézműves, üveges, ezüstműyes s köfplr 
verő céh. ;l r

Ezen céhládák némelyike az asztalosság és íáragászat valódi remekműve; 
legtöbbnyire az illető céh jelvényeivel díszitvék (intarsia), s felől eijselirnzptfc 
vaspántokkal vannak ellátva.

A ládák belseje, mely eddig annyira féltékenyen őriztetett, hogy csak 
az avatottak számára nyílt meg, a műipar történetére nézve felette érdekes ada  ̂
tokát rejt magában. Rendesen minden ládában ott található az illető céh dísze-, 
sen kiállított, s királyaink által sajátkezűleg aláirott díszokrnánya (priviligiqm) 
nagy függő pecséttel ellátva, s néha bársonyba kötve; továbbá a céhbeli meste
rek, legények és tanoncok névkönyve; az oly érdekes adatokat tartalmazó arti- 
kulusok, a céhgyűlések régi jegyzőkönyvei, melyek még azonfelül nyelvészeti 
szempontból is igen érdekesek s fontosak. — Jelenleg ezen tárgyakat csak rövi
den említem meg, és azok részletes közlését a legközelebbi évkönyvünk számára 
tartom fel.

Megemlítendő a még e rovat alatt a kőfaragó mesteri jegyeket (Meister- 
Monogramme, Zeichen) tartalmazó s három táblából álló jegyzék, mely a lőcsei 
kőfaragó mesterek XVl-ik századbeli jegyét foglalja magában. (Kaplárcsik Mihály 
adománya). Középkori monumentális emlékeinken gyakran találkozunk ily mester 
jegyekkel, melyek néha valódi rebusok, de ily táblák segítségével természetesen, 
könnyen megfejthetők.

Az Y-dik számú üveges fedelű asztalon a céhek azon cin és veresréz 
edényei állíttattak fel, melyek kisebb mértékkel birnak, s a IV-dik számú szek
rény párkányzatán már el nem fértek. — Vannak itt ezeken kivül egyéb érc
tárgyak is, mint kisebb réz kannák, régi rézmetszetek lemezei s a kassai dóm 
toronysisakjáról való, vert rézbádogból készített, 1775- dik évvel jelölt, Kassa váro
sának címere is.

A terem ablaka mellett álló VI-dik számú asztalon a rnűkovács és laka
tos munkák vannak elhelyezve, és pedig amennyire a körülmények engedték idő
szerinti rendben. — A XIV-dik és XY-dik századbeli kulcsok négyszegletű kulcsfej 
által tűnnek lel; ezek közt van a tornai vár alatt talált kulcs is. Az asztaltábla 
közepén szembeötlik egy gyönyörű szépségű s példányszerű kivitelű gót ajtó- 
gyűrű (Thürring, Thürklopfer), mely a kassai dóm sekrestyéjének eredeti vas 
ajtajáról való; valódi remekmű, s múzeumunk büszkesége. — A hosszú nyelű 
csillagsarkantyúk szintén a XY-dik századból valók. — A nagy lakatok — 
köztük egy a szepesi várból — complicált gépezeteikkel s díszes kulcsaikkal, 
a lakatos mesterség valódi remekpéldányai; némelyek hármas, sőt négyes zárral 
is elvannak látva. — Az asztal szélén lévő vas zabla elég csinos, és régiségé
nél fogva felette érdekes, miután az a rozgonyi csata helyén találtatott. — Az 
asztal alsó deszkáján látható több török- és tatár lópatkó s széles kengyel, vala
mint egy, XV-dik századbeli vassodrony ing is. — Az asztal feletti falsíkon 
pedig díszes ajtó pántok, csinos vas gyertyatartók s zászlócskák (Wetlerfahnen) 
vannak felfüggesztve, úgyszintén egy kovács cégér is; ennek liliomba végződő
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nidjíirí egy-Mgj^ík^írótü-. feiáobb ‘ patM függ-1 mélyeken a veres és1 ZÓldés kék 
eredeti befostés még jól kivehető, világos példájául a vasazatok stílszerÜ'pö'Iy-' 
clmVúüájábalv1 — ■Afc; tfsztíil !'iirellétft>í(li & kilósai kovács ménhák^Herbeáge) igen 
díSzbs's'VrVlódi ihűvészi izléSdel 'koVáebol vás .»áű/dócskája. h %yMüúlt’Század^ 
beli érdekes szerkezetű pecsenyeforgató gép. ' ; ■ u:'|kj -
-if • ' V'2A:* oübfógbb asztalba feirgarézmüvek, és pecsété« gyűjtemé

nyét tartalmazni, mi Ezé®' osztály íegbecsésebb darabját képezi, dr; HenSzéhnann- 
Imfe: ‘titá'ósuiik-1 ̂  várestink ’szülöttje s múzeumunk' ‘egyik tiszteletbeli t a g j á t  
által ajáü'dúközött,'' S ! ' égy: szarvasbőr etiiiben ílévő bronze feszület, égy Mzariti 
stifü étemmel. A felfeszített üdvözítő egymás riieHctt fekvő lábaltál még egy 
zsámolyon áll, mely elrendelek következtében'‘ezen feszület még a ÍX-dik safe1' 
zádból való. hii A kör alakú’ fémet lemez "egy női sfcent ahikotrtartalmazybneiy- 
nek háttere' zománcozva lehetett : — stíljénél fogva mmrte:ms-et.re hizanti mű1.1̂  
Megemlítendő •. továbbá 'egy, 1588-dik évfel jelölt1 ostyasütő éSilköZ; ibeíynek 
lapjaira két hal, egy szárnyas vadkan, és egy szarvas van metszve. Jézén érde
kes ostyasutŐ. Soós !Gn'síítávhé sztil.1 Luzkéűszky bárónő ajándéka.1 — A bártfai 
kovács céh egykori sárgaréz díszkalapácsnv a maga néniében valóságos- i"enlekíihf. 
nyélé gyöhygybázzal és metszett elefántcsonttal van kifákVa' ; ■-i’ ; -'"I

Szokásban Volt a régi jó időkben, hogy ünnepélyes médetek alkalmáéi 
a kovácsok céhmestere egy ily kalapácsot felpántlíkázva vitt a céh tagjai előtt, 
innen érthető a díszes kiállítás. .doi-.d mimet mnimrA

'i*' Ezen tárgyakon kívül-vabriák ott még érdekes' ̂ égi''Mérőeszközök, bousso- 
lák, • órfteiiülapök,' továbbá mintegy 40 darhb bietszétt pecsét; ézek közit1 'több 
X'V-dik századbéli — éW a régi királyi najjry pecsétek viáSZ'éS g'yps lényomátaf 
isi Az asztal alatti deszkán pedig' egy císehibzott Japrő 'íebiezekből álló sárga 
rezöedrivüydpdhcW. lálhátdih oTTl (tíaiisaói lód’gobMsúi h e / ,<)IjívIóin{dfl8ÍayaoTt)4 

A terem két ablaka közt felállított üveges asztal az úgynevezett kisebb 
művészetek (Kleinkünste) műtárgyai ’szántára1 Vaü ién'űtártvh.i' meíy'ek között az 
arany művesség tárgyai közül megemlítendő' egy műik századbéli,1 nap alakú-kis 
szentségtartó (SonnenmonStranzej, valamint úégy' darab;aranyozott é&éŰZédsg az 
egyikén’olvasható: Eiseírtivár ich, Kupfer bin1 ich; Gold bedeckt mi^h. hli J)gy 
két fülű aranyozott ezüst1 'csésze, oldalaiban több érdekék len gyei pén’z vab bCOl-' 
vasztva, de úgy,1 -íiögjy Azoknak'mind a két' bldalá még !jól kivehető:!Ós 'séffé!-' 
len. — A hámiadik S í betűkkel vau jelölve- s következő körilattal b ir: •

dobj \VJ. ESZTEND. AJÁMK GOMBÉ. fJZÉOHTÜÍ^ 1^91. S^diao 
A fenekén Ill^dlk- Zsigmond'Aeiigyel király l§50^iől 'szármázó éZÜk!* 

jíéflzésV̂ 6fit̂ ôl)VíiíS2tV&ihol doylemóri . ix;vniJ)íóqdomo’í ibólísv § aoJadal a
- 'Végre'mégeibiítésré1 méltó' egy,' Mrczay'ÁMőn -éluöküűk ''•áltril-eádőliiá-1 

nyozott, 'szép' virágba díkzittoénytty’el zománcozott ;v>éi*es réz ' ’korsó (híüpfört Üdérf 
Liniousíner Eáiail), válóözínűfég1 frarroia’ mű. t jt msít/d iwfpnlsaoh >-»a!n iisixfu;

Ezen asztal alátf van aő pipagyűjt'eméuy. ÉegbeceéSebjjl■'dár&b űtiíndeú01 
esetre a- Krajüyiköliászífó'' áltálé adóináhyéZott nagy' >rtajt|Mpig'i ráftöisráiittéfe ÄÜ1 
díszítésekkel, tufquísckkel s rubinokkal kirakva*; mbndjbkAhogj' Petnehhzy ŷipáj'a'
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volt. — A fából faragott és befestett pipa valódi monstrum. — A fekete agyag
ból égetett s török díszítményekkel ékeskedő debreceni pipák pedig szép formá
juk által tűnnek fel.

A IX-dik számú üveges szekrényben a fafaragászati művek vannak 
elhelyezve, úgymint: gót architectural részletek a kassai és késmárki templom 
csúcsives oltárairól; — egy csinosan faragott és jól mintázott mascaron a híres 
lőcsei orgonáról; mézeskalács minták, egy csinosan s Ízléssel faragott feszület, 
számos darabokból művésziesen összerakott gyertyatartók (a nemzeti múzeum 
ajándéka) ; végre egy Ízléssel faragott kancsó, felületén mulató társasággal s 
ezen verssel:

Nehmt den Becher in die Hand
Singet frohe Lieder, .
Es lebe unser Freundschaftsband 
Und alle lustigen Brüder.

Ezen kancsó üveg fenékkel bir s Novelli Antal úr ajándéka Pestről. 
Ugyanitt van elhelyezve az Alexy Ödön vésnök által valódi művészi ízlés
sel faragott bot, ..féketehegyi emlék 1874.^ vésett felirattal iS szép dishitm/b 
nyekkéi. InbhißJl ínoviá iiiidiubri-x/r/gum selb ni

Megemlítésre méltó az ezen skékrény párkányzafátS 'álló ééinosaui esí- 
tergályozott rökkaU mfelynek lábai elefánt csonttal, kerieke pedigdűkjörrel vannak 
kirakva; valódi remekmű (Eder Istvánná asszonyság adománya). A rszekrény 
oldalán függ s bizonyosan valamely'!rab műve léé egy repülő galrtmb, karmai
ban két lelógó láncón'egy különös'‘‘szerkezetű hármas;ikereket tartva j!ia lánc- 
sZefnék egy darab fából farágvák, mért > azokon* i.dz összeillésátés óAegfcwfcbfa 
nyoma sem vehető éeziWI A 'galamb hátára ra'gasztott * cédulán otvashatní f knzr 
dődott (t. i. ezen munka) 1853. márt. :25^én tíz lóimkor reggel, /«ti Végződött 
1854. febr. 28-kán 10 órakor reggel. (A nemzeti múzeum ajáiidoka).1

A terem hátulsó részében, mely azonban egy udvari ablak által kel
lően van megvilágítva — áll a X. számú üveges nagy szekrény, melyben a 
hímzett szövetek őriztetnek, és pedig a legrégibb, a XVl századbeli primitiv 
egyházi szövetektől kezdve, egészen a legújabb kori pompás hímzésekig.

Különösen megemlítendő a szekrény elején a scsavniki (Sáros) kath. 
templom oltár térítőjének (Mappa altaris) bordour részlete kék díszítmények
kel ; továbbá a niklovai. felső polyánkai s kruzslyovai régi orosz fatemplomok
ból származó hímzések, melyek stilizált virágok és madarak alakjaival egész 
díszszegélyeket képeznek.

Szép s festői hatásúak a XVII-dik századbeli oltártakarók szegélyei, 
melyeknek feketés-sziirke színű, stilizált ornamentjei tökéletesen megfelelnek a 
renaissance ízlésnek, s a vászonra nyomtatva vannak. Mindezen munkákat azon
ban szépségre nézve hasonlithatlanul fölülmúlja egy XVII-dik századbeli, zöld 
selyemmel és aranynyal gazdagon hímzett párnahaj szegélyzete i Dávidko 
Istvánná asszonyság ajándoka.
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Mégfemlitendők továbbá, a. hátó alakú. XVII-dik századbeli csipkézetek, 
melyek <loimäpfewiatäojd'! tökéletesei) iaasfegÖleli úgy/,a stílnek mint a technikai 
kivitelnek, nemkülönben egy polgári menyasszonyi ágy virágpspfiiggögy yésjz- 
IteteMJi«/ mélyül 707>-bGÍ valói (Szepesim) u k \f vvv.,y»i mnexe ! \  A 
u i;j ní -iJAöI arjjablf kor hímzései Quirsfeld Etelka asszonyság által adományoz,Qtt 

s'felétte 'S^ép'^iütágfiizóreket ábrázoló' tiigig'ö'nyszegély által vannak képviselve, 
toíi/v •••*: A1 X M ík' számú üvege«!; asztalon 'a]; hímzett drág^r sző vettek s, ruhák 

Mttatékí Äz^.iäTany'aratoeszkekkel ■ hiniáettvpiroshiirsony, Jpkötő némi fogalmat 
nyöjt-ázo akkori' kiseleí ‘piompájárólf/ííJ gazdagságától,:' (iKnynyik- Sándor aján
déka). — Érdekes továbbá azon két mellfüző ruhaderék, melyet Henszelmann 
Anna anyósom Bártfáról,, múzeumunk .s^már^Afjántlte^0^ ; az egyik ruhade
rék felülete egészen aranycsipkézettel;. yap] be,vonva,.,,másik derék már egy
szerűbb és kék tafotából vau, mindkettő még , a, XVII-ik századból származik. 
Egy múlt századbeli fehér mellény különféle szipü hímzett virágokkal, a mi a 
costuniet illeti, szintén érdekes.

A múlt századbeli női legyezők több díszes példány által vannak kép
viselve. egyiknek selyem kelméjén következő tableau van festve: két lebegő 
angyal, egy mennyezetes trón-felett a magyar koronát tartja, a trón mind két 
oldalán dísz magyar-ruhában kivont karddal koronaőr áll, s a trón felett ez 
olvasható: WO SIE YON JEHER WAR (t. i. a korona), az országnagyjai 
közt Mária Therózia királyné alakja könnyen kivehető. Ezeq legyező elefánt
csontból van s díszeseu faragott nyele aranyozott.

Az Empire korszakából is van néhány csinos legyezőnk, melyek több
nyire allegorikus és mythologiai alakzatokkal ékeskednek. Nem hagyhatom 
említés nélkül Krajnyik Sándor úr által a tulajdonjog feutartásával múze
umunkba letótemónyezett veresbársony lótakarót (Schabrake,) mely aranynyal 
gazdagon hímzett s díszítményei majdnem egészen ellepik felületét; — kora 
valószínűleg a Mária Theréziáéval eshetik össze.

A XII. XIII. és XIV. számú szekrényben, valamint a terem falán is 
egyes csoportozatokbau, fegyvereink vannak kiállítva, s köztük több érdekes 
darabra találunk; ilyen például a rozgonyi csatamezőn talált hatalmas vas 
buzogány és vas lándzsa hegy ; továbbá egy bosszú csövű, szép rakott orna- 
mentatioval (Tauschirarbiet) díszített elegáns dalmát fegyver. — A kardok 
közül megemlitem a keresztmarkolatú pallosokat, melyek közt egyik az úgyne
vezett lángpallosok (Flammberger) osztályába sorozandó : továbbá a Csetneken 
készült magyar fringiákat.

Összesen van 11 lándzsa, 9 fokos, 8 buzogány, 40 kard, 20 pisztoly, 
* 19 puska s ezek közt néhány ujjabbkori hátultöltő.

Az ezek társaságában őrzött, IV. Károly idejéből való banderiális lovas- 
zászló kelméje, damaseirozott piros selyem, arany díszítményekkel, (gróf 
Zichy Rezső ajándéka).

A nagyterem falain, p petöszinyei rőf. templomból «ko al sztropkói 
ferencrendi zárdából való, XV. és XVI-dik századbeli* sjaép motívumokkal, biró



i^őnyögók (geschorene Teppiche} & boltozat alatt • léve fél köri vés faireteken
(iMtífe^énjj pedig Madarász Victor, Pulszky Feféne* Kölcseyt Ferenc; Sómebich 
Pál s Orlay Samu arcképeit, féldomborműbe® ^  <en profid .— lábiráziodó -gyps* 
niédaSllotiok Vannak félfüggesztde. — A 'tekeui ibdltófcataiól függő két csinos 
ufegcéilláf közül éi egyik, valódi Velencei kristály üvegből készült, belül .amf 
ilyőzéit iivéggombbal. gL Gsáky Budelfp ‘ a. • riiásik egyszerűbb Schiller üvegés 
ajántlékía>.í':i,''‘' n'iialjiü aöjaJ .17 gó. — nmoiteo ikv ihoilii^vr/ r.

Végre megemlítésre Xnéltó. a terem egyik ablaka méllett egy consolán 
álló s gyöngyházzal mesterileg kirakott, múlt századbeli feszület,, mely állítólag 
Jeruzsálemben készült, s különösen stílszeni ornamentátiója által tűnik ki. (Soó$ 
Gfisztávné, szül. LuZsóüszky-bárónő ajándéka), m ; -;i >. .,g/ . . ; /

; Ezekben'az I. terem-műrégíségeit' nagyjából megősunMetve s leírva, 
látóidé most‘á^TI. számú kisebb térem mevezetességöit.ii t nn / mü.pi.\(,.1 JíGi.i í;

Ezen terem nagyobb részét a numismiafikai gyűjtemény foglalja ej, 
és tekintve a régi érmek lés- périzek «tetemes számát s néinely ritkán előforduló 
példányt, ófméyzdti s- történelmi szempontból -elég -érdekes. -H+ A régi pénzek # 
XV:1 es XVI. számú1: üveg'éé asztalon vannak elhelyezve, ntr A római érmek 
közt a következő jók féntartott példányok taJálJiatók:*. Maxentius, Probus, Con
stantinus, Diocletian, Faustina, Gallienüs, Garacalk, /Piáján; Germanicus, Suve- 
rusVJnstiniair A régi magyar és lengyel pénzek közt szintén érdekes darabo
kat találhatni, melyek azonban jelenleg rendeztetnek.

A XVII-dik száimi üveges asztalon az emlékpónZek (Gedenkmünzen) 
vannak1 elhelyezve. ^  Külöiíös szépségű féldomborművekkel a következők 
bírnak: Batthyányi Lajos, Mária Terézia, gr. Teleky László, Garibaldi, 
II. Gyula, IV. István, IX. Pius pápák, továbbá IV. Károly császár, Kazinczy 
Ferenc, Luther Márton, Toldy Ferenc, Kossuth Lajos, Tizián, Alphonso (kar
dinális, Litta milánói érsek, Bartakovics egri érsek, Chateaubriand és Széchenyi 
István emlékpénzei.

A szekrények feletti falon pedig, a Klimkovics testvérek és Loósz 
József által adományozott cameák igen jól sikerült gypslenyomatai vannak 
rámákban felfüggesztve, melyek a görög antik művészet kifejlettségéről tesz
nek fényes.tanúbizonyságot. Az ily cameák domborműveineK classicus szépsé
gét csak akkor vagyunk képesek teljes mértékben méltányolni, ha azokat ujjabb- 
kori érmeinkkel hasonlítjuk össze.

A teremajtó melletti XVIII. számú szekrényben utolsó szabadsághar
cunk emlékei őriztetnek. — Van itt a többi közt egy honvéd tiszti attila, egy 
huszárdolmány aranyzsinórzattal, a 42-dik honvédzászlóalj zászlójának nemzeti 
színű szalagja: „Szent az ügyünk, nem rettegünk, Szabó Mária“ aranyhímzésű 
felirattal. — Továbbá Szemere Bertalan 1848-diki minister bíborvörös atillája, 
aranyzsinórzattal; Iíévész György 9. zászlóalji honvédfőhadnagy s korán elhalt 
művészünk tiszti veres sapkája, s több kardkötő.

E szekrény mellett egy kis asztalkán áll a báró Luzsénszky Pál által 
fogságában valódi műizléssel készített, freiburgi dóm famintája, melyen még
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a legkisebb részletek is nagy gonddal vannak kidolgozva, — sőt a kapuzatán 
kérésztől jól kivehető még a dóm belsejének szerkezete is ; e modell minden
esetre remekmű a maga nemében.

A terem falait több kép díszíti; igy Benczúr Gyula Müuchenben lakó 
hírneves művészük legszebb műveinek fényképei, mint : II. Rákóczy Ferenc 
elfogatása a sárosi várban, — XVI. Lajos s Mária Antoinette, gyermekeivel 
a Versaillesi vár ostroma alkalmával, — és XV. Lajos Dubarry boudoirjában“ 
öíikiü képek. — Ugyanitt függ b. Luzsénszky Pálnak, Öimonyi által festett 
arcképe is, a mellette lévő fehér tollon olvasható még az : „Átok fogta meg 
a magyart, mert az soha együtt nem tart".

A Trefort Ágoston minister úr ő exelleutiája által múzeumunk számára 
küldött — a Mátyás és neje Beatrix királyné mellképeit ábrázoló gypsöntvéuy, 
a falsík közepén van elhelyezve. — Ezen féldomborművek eredetije a bécsi 
ámbrási gyűjteményben van jelenleg.

Az ablak melletti üveges fedelű asztalon pedig, — mely azonban csak 
ideiglenesen van itt elhelyezve — Rottauscher ezredes és Holländer úr által 
adományozott chinai és japáni tárgyak őriztetnek. Megemlítendők ezek között 
a rfzspapiron festett chinai képek, nyomtatott képes könyvek és- újságok, a 
Chitfai műipar mind megannyi bizonyítékai.

A régiség osztály műtárgyainak általános ösmertetését ezekben bevé
gezve, reméllem, hogy jóllehet évkönyvünk szűkre szabott kerete miatt csak a 
nevezetesebb tárgyakat említettem meg, a részletes catalogus elkészültéig ezen 
rövid leírás is elégséges leend a múzeumunkat látogató tisztelt közönség 
tájékozására.
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fifshor̂  rcfi ■ )/-i.kj‘ih miib ot«j I i H l  ft mißoi/ .11 JBäAflH SláftSUS

A kassai volt egyetemnek egy actuma. »*ei
Közli: í í r .  Stöhr A ntal. . y  * ,V * \

- ifKf.i gndppmmöó moariinftió*} ifim *>k «oft mftí39l9*hS <W(P muuu íu mp .a 
A jejon óv éppeii ,aft utolsp azon ^madbóC mely berniünket a kassa 

egyetemnek íéloszlatási tényétől. elválaszt, amennyiben . HiüO-tól J77.‘Eig. t 
jezsuiták ylt(>rültetésének idejéig hirdetvén azok ajka által,-a. hit és bölcseszel 
tanait, s a következő pár éven át még idegen tanárok vezetése alatt lolytatvár 
működését, 1777-ben a jelenleg is virágzó jogakadémiává alakíttatott. hufl íj 

Egykori íőtanodánk életére vonatkozólag, eddig .egyetlen emlék var 
birtokunkban, a kassai volt jezsuitateinploiít^g^^éj^ben tálalt, 1708-bóLszáv 
mázó piro.s selyem nyomtatvány. Miért is egészen időszerűnek véltem, egyleti 
t í v k i i n y v ü t t k ^ ^ y ^ j i l ^  oÍM tíÉ N é.,! betytk tartalmát
jelen alkalommal ojtá lenyomatni, hogy ez. álta.1, megelőzve a teljes ..elmosódás 
btíköv^t|ezesét, ezen. magában véve ugyan nem .valami, nagyjelentőségű. btiA
h e W f ? í í i 1

Beosztása?líí %$yege, e re ^ ^ o(|íypflj|^bák.h§h. tfgyii#n szwóL> «nótám»
í öW W óhftb im  fflüihsdO AMT oteiingjíiad idie o iff té m  W eupmim ; maiJeaí 

i a ty  E.T .KK\rKRKND18«|MO DOMINO

' m v v r n e m m E AE PETTE S,
ELECTO EPISCOPO ANSAEIENSl " "  

C.ATJP^tRAWS ECCLESIAE AGRIENS1S PRAEPOSITO MAJORI.
, ' i i'jíEBCSTRáSSíMI ,< AC REVERENDISSIMI DOMINE DOMINI •'I 

STEPHANL I^LEKESL, fllMSOOlH
IN SPIRITUALIBUS'W ^ y ^ W C M i i A M r O T m T ^ I  GENERÁLI. 

EPISCOPATUS, VACIENSIS JáPM(|NISTRATORI etc. etc.
DQMliNat.OOMINO , M EGOENATI GRATIOSISSIMO. I / 7 i 

Philosophia mea. triennio peregrmaJ !düm uCógnato»f repetit lares, et 
hospitalem apud TE PRAESUL JLEU^TßlSSIME quaerit sedem, piamue
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potius citra temeritatis notam, an ter felicem ventura scribet aetas ? problema 
esto. Si profana cum sit sacratas ambiat manus, reatu liberam pronuntiabit 
pietas ; ut quae vicariae Dei substrata potestati, indulgentiam simul impertiet 
ac absolutionem. Sed neque temeritatis notam inuri sibi reformidabit, ut quae 
tot succussa turbinibus, tam acribus ingeniorum vexata conflictibus, beatiorem 
nuspiam, ac apud TE ANTISTES REVERENDISSIME aram refugii reper- 
tura sit, religioni magis ducens, conspicuas adeo praetergredi aedes, tot jam 
ante illustres gratiis, mutuas sibi cum veneratione gratias non injuria repeti
turas. Illud ergo pietatis esto, felicitatis istud; ibi ad ejusdem Gentilitiae 
columnae Tuae basin Philosophiam meam pedem tigere, super cujus vertice 
stat, stetitque Domus Domini firmiter aedificata, ILLUSTRISSIMO ECCLESIAE 
AGRIENSIS PRAESULE Vicarias a T i  ifirés jam olira deposcente ; ibi gloriae 
avido Philosopho stationem metari, ubi et incincta columnae laurus immarces
cibilem triungi^iSn^ölBunílB^laiMfitíMÍIöu^ÖÍJ^iiteeíöi^afi^^fííis, Mruetus 
spondeant uberrimos honoris et honestabis, Neque euum vereri fas est, fruc
tibus, qui in Deum, ejus Ecclesiam uuu ac rem communem compluribus jam 
ante annis communitme sanbtae fklunflafunt, privatum quempiam defraudandum 
minus domesticum ävitae haereditäiis participatione éxéludendum. Eminens ceu 
in aprico meritoriim conspicua virtus TUA illustrissima, ut cui ergastulo et 
latebris interdictum»; omnium in sé accendere affectus, intuentium corda inno
centi furto surripöre natura est;'adeo in utílitatém publicam sui communicativa, 
ut dum Studet deesse nemini, sibi jfirivataeque quieti deesse nil pensi ducat. 
Trahit amabili cjuadam vi in űbséquium saiietaé Voluntatis late diffusa exempli 
flagrantia; vigil ceu e specula eminentis oculi sollicitudo, industrius in agro 
Ecclesiae Divini cultui? ardor ac Réligid, lecti&siriia, Vel extra Delphos, in pmo- 
lumeritufn'öommiíné, a TE deprompta oracula: quae omnia, dum viututem 
TUAM infulatam eo in pretio posuere, nemo est. qui ambigat, posse repertum 
in Te par illud beatum ebpulataé cum Sapientiá; sanctiüitis, thfonum Dei duobus 
fultum Cherubinis non immerito ap el lari. Desino TUAM jani amplius lacessere 
modestiam; cumque iu reserato sibi benignitate TUA Charitum rividario (quod 
perennare censfiit Aristoteles) Philosophia mea ter felix conquiescit, TIBI 
ANTISTES REVEREí^j^!pM5f noiisnnfc fiiianiártólitatem, quam auguratur, 
affectu advoveo venerabundo.

Illustrissimsae eti /Reverendissimae 
Domiiiatioftis TUAE (í ! U. M VI

publice propugnabit

im iYEESA PHILOSOPHIA.
kd piß  I 0 Q T  K I T - ' . i ’/ Q U A i í  1TO AV ^ T T T M O O B M N

IN ALMA -EPISCOPALI lJN m iR SIrlfATtí ÓASSOTÍÉNSl 
Anno M.DCOVIII. Menso Die

Cliens devinctissimos 
FRANOISCUS BOKROS.
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Reverendus Dominus FRANCISOVS BOKROS, AA. LL, et Philosophiae Dacca* 
aureus, et pro suprema Ejusdem Laurea Candidatus, Seminarii kisdiapi S. L* 
R.i H. ! Alumnus:i, r/ilb oniri *« obsarrnO ioítonB rt aiefceoótq mirtocftte
fnris/ tnoded arluw.o* o s z t ó i  tnénco. '.ehti Sßiiicgnßo rmkim

R. P. UEORGIO SZTRELLAR. Societatis Jesu, AA. LL. et. Philosophiae 
Doctore. Ejusdem que Professore Ordinario, ac pro tempore Facultatis Senior!

uioaqaoT tiirffltdinieoaibfli y C j  S.
.«iigoqqnrf .iJaejclua olinin za !s*t vilortitoiq Fa oileo-fO .18. .ruirtmie» .nuribd

1. Logica Artificialis habitualis, őst scientia dirigens intellectum in 
ordinh aA eliciendas Operationes lectas; Simpliciter practica et secundum quid 
speculativa. 2. Habitus illius docens et utehs realiter non distingviintur. 3. Ob
jectum adaequatum Logicae, sive attributionis est recta intellectus operatio in 
comműni. 4. Virtus significativa vocum consistit in éxtrinseca impositione insti
tutorum uoh retractata. 5. Ex vi praesentis impositionis, aeque immediate 
significant fes ét cöucéptüs. 6. Veritas, et falsitas est semiextrinseca actibus. 
7. Potest aliqua Propositio contingens mutari de vera in falsam et e contra. 8. 
Datur determinata Veritas vel Fiilsitas de Futuris contingentibus. 9. Conclusio 
non péndet eSSefitialiter a praemissis. 10. Concessis tamen praemissis feete 
dispositis et pefietratis necessitate intellectus ad assenSUm cónclusionis neces
sitate contrarietatis et cóntradietorice. 11. Possunt conjungi in eédem intellectu 
actus scientiíté,1 Fidei ét Opiniofi'is cirCa idem objectum materiale, 
mai/p eiioimmi9q orni * mnudiinol) .34 .rnwoilßmemgodmorr/B 9ljdie>.oq inme.t
ia n EX OCTO LIBRIS PHYSICORUM.

Principia Corporis naturalis tum in facto esse tum in fieri sub con
ceptu generationis praecise sunt tantum duo. 13 Tria VCro sub conceptu muta
tionis: Masteria nempe, Forma et, Privatio,* quae principiat quando ultimo est. 
14. Datur materia prima hujus existeutia physice demonstrari potest. 15. Quae 
licet sit subjectum primum omnium generationum et corruptionum, est tamen 
iugenerabilis et incorruptibilis. 16. Materia prima appetit aequaliter omnes for
mas substantiales, liéét quoad pdrfectiónem mtér Sé inaequales. 17. Supposito 
miraculo spoliationis materiae . omni forma materia sic spoliata conservaretur 
Actione nec quoad paodum .super naturali. 18. Dantur defacto Formae substan
tiales npp solum in homine? !sed in aliis quoque gorporibus naturalibus. 19. Quae 
tamen non sunt tota  quiritas, et essentja compositi. 20.. Possunt de absoluta 
potentia duae Formae, ftebstyntjales, a d aeq u ^ e . ßt PPd subordiuatae recipi in 
eadem parte materiae. 21. Negationes et Privationes Formales Objectivae nihil 
omnino sunt in se, quamVnr cohcipi poSsint iurh fundamento in se, quando 
cum veritate concipiuntur. 22. Dantur Modi., 23. Implicat modus ad modum in 
eodem genere. 24; Totum non distinguitur! realiter a partibus simul sumptis: 
26; Natura est principium et causa motus et quietis* in eô  in quo est primo 
et per se, et non secundum accidens. 26. Violentum est cujus principium est
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fbns. hihi!1 ^tférfenfö' e^Cur tus élst illata. 27. Causa est principium tribuens 
else' látóiké* p'éffectiOtíis termino. '28: Naturaliter solum repugnat, eundem 
affectum procedere a duplici Causato tali efficiente; hinc divinitus non repiignát 
mutua causalitas inter causas Physicas. 29: Causae secundae habent veram 
efficientiam; Accidens verp nec partialiter produc-it substantiam. 3Q. C îusa 
prima concurrit immediate ad omnes Causarum secundarum effectus, eas tamen 
non praeaétermmát physicé ad operandum. Öausas tam liberas, quam necessarias 
determinat Deus quoad indjviduationerp effectuum indiscernibilimn respectu 
talium causarum. 31. Creatio est productiv rei ex nihilo subjecti. Supposita 
sententia, quoff quidlibet elevari possjt ad quodlibet ubi non est specialis 
repugnantia, potest Creatura elevari-ad creandum instrumentaliter. 32. Causa 
materialis est vera et propria causa formarum materialium, et intrinseca 
compositi. 33., Causa Finalis est, cujus gratia aliquid fit. Propter finem operari 
proprie, potent sola creatura rationalis, 34. Actio transiens, non recipitur in 
ageiptq sed in passe. 35. Locus extrinsecus, est ultiipa superficies corporjs 
primo amhientis immobilis, Intrinsecus est ubicatio realiter distincta a relocata 
et loco extrinseco. 36. Penetratio duorum corporum completorum; aut unius 
eircunifScriptiva, vel difinitiva replicatio naturaliter dari nequit. 37. Res in 
duplici loco posita plus potest, quam in nnp solum. Vacuum abhorret natura. 
38. Tempus , intrinsecum est, duratio; entitás modalis con.tradistincta a re 
durante, et tempore extrinseco. 40. Implicat duratio, quemadmodum pt ubicptio 
indivisibilis. 41. Repugnat,in creatis omne infinitum Catbegorematicum, 42. Est 
tamen possibile Syncatbegorematicum. 43. Continuum tam permanens quam 
successivum eomponitür ex partibnd actu dístitíctós finitis, potentia tamen et 
virtualiter infinitis.

EX LIBRIS DE MUNDO ET COELO.

44. Mundus, qttf de, facto unicus ést; et in suo genere perfectus, neö 
quoad ehtiá permanentia, nec successiva, aut est aut esse potuit mb aetérnfo. 
45; Coeli sunt compositi ex materia et ■■formai1 ‘ moventur tantum ab extrinseco.

EX LIBRIS DE ORTU ET INTERITU.

46. In generatione substantiali couversiva, aliqua accidentia corrupti, 
manéfif in genito, átqúé adétí Áron datvir resolutio‘disépié1 ad materiam primam. 
17 Elementa stint quattiöt, Ignis, afir, aqua, ét térfa,‘ín mixtis tantum riittt- 
;iHtér existuiit: in suis locis naturalibus, non ultimis gravitaut et le Vitant; 
Datur aliquando ^Öjectonim in Íín
lidtu oaviloejfiO '8eIitmior4 aauoifisviTTte aeunifinaeST .Itt .ofchoteut ».hau- nrafeßn 

-. ni fime onimuo
4 8 .'Anima est actus primus eofporis naturalis organici, potentia vitam» 

habentis. In uno vivende nec simul nec successive dantur plureS animae: Anima 
rationalis est spiritualis indivisibilis et immortalis ex natura-sua indistincta reá- 
ÄktriÄjkpiwipqteHtiiBO lao’ xnulueloiV ,9& .auebiftoß nmbnnaea uon te tea teq te
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•u) » I 1EX ^V A T üO B D E ßlM .L IßE fö  M ETABfíYSRíIOQBlJ^ II,, úW-.Ol
'ox* undbesixa ili-i-I i; liífíi .jjifl.Hj 9v.töis9ilJev6iI nuunl AiiißliaoJskl áonloxahií xa

J  -.V". 4 ÖS JBpfi] ö o ro ÍA » \lií# r  . t ic c ü p tu m  . ^ ! | )7t i ^ n ^ í í i 4 4 ^  f ^ ^ l j j j ^

»atur possibilitas • iiitriwsec».. rebus possibilibus..,, Implicat .distinctio Scoiistiqa; 
Om j&roi ■nr»ßo^on«icobiw!Ä)MÄ«. Ri&tkvtio^re^is.ÄOii sijstifc in, m i cuiuslibet hae-

D a to   ̂ . __________ __________ „ _  ____
u0Ä^jjtferu,iprißßM0t^ bp-q
Q&tfetaleUii&erMfai $p ^ ia |j^ f ĥ iJ|
tiplicabilis. ßelatio praedicamentalis et trauscendentalis in abstracto supp^i qqj^ 
sisti i i in »sola i’atiMeaAtn4f!ßdji;;a4a^qv^. .in ,opnci;e^w|V)erqlt ^n^jtit^it^ü’ etiam, 
per buud.aiméűtuni. ,50* Deysáb^istH,aßiijus. 8*i$l!$nti£(.pátion#..n ^ ir ^  
sttaWJfelnmíi írni» iiaoidO wumhuiX Jnolumym nedvé jlib-0881 gß dhsH .1 

/1 ái-#\*98I mifia^in^goMt Iß 0. j  ̂ i7jrf07] vmihiijslis/.

B A E T V H A E. 7 0**J£
- II9S9M M: «BnpLßl&tgöm .inaomo neddovod ygn sß }»d$i. n iA  .iiédíifoiigaiNo

Amint fentébb megjegyeztem, ónem valami uagyíbötosöágu ez, iratj tár-:- 
gyát mindössze is egyy'Bókros Ferenc nevű papnövendéknek, a kassai püspöki 
egyetemnél a 'iböícsészettudori rangfokozat elnyerése végett, 1708-ban nyilváno
san vitatott tételei képezik; melyek ugyan mint ilyenek feh'brtíszthetnék a köz- 
érdekeltséget. ha keltök korának bölcsészeti eszmekörét egyedül belőlük ismer
hetnék meg, vagy legalább arra, valami eddig ismeretlen irányból vetnének vilii-* 
g o t: de mint tudjuk, az ez időből származó jezsuita munkák, tankönyvek oly 
nagy számmal találhatók minden régibb intézeti, kolostori sőt a magán könyv
tárakban is, hogy a tudománynak terjedelme, közlése s iránya ügyében általuk 
elfoglalt álláspontot illetőleg, a legcsekélyebb kétely sem merülhet tel. Az előt
tünk fekvő tételekben is merő ismert dolgokra akadunk. A rajtunk elömlő hang 
félremagyarázhatlanul a nominalismus és realismus koráé, a verulami Bacou 
által, a fejlődés képes bölcsészet legnagyobb ellenségeid tartott aristotelismusé.  
Bennük a philosophia nem mint öncél jelenik meg, hanem mint eszköz, mint a 
positiv theologia tételeinek, a fogalmi analysis s az ez alapon szőtt syllogismu- 
sok segélyével bizonyító eszköze.

És ez, tekintve az időt, körülményeket, az egyetem alapittutásáuak ínteu- 
ti óját, nagyon természetes. Római kath. egyházi intézmény volt, a Felsőmagyar- 
országban erősen terjedő protestantismus ellensúlyozására.

Franki Vilmos ;,A hazai és külföldi iskolázás a XVJ-dik században" 
cimű munkájának 60-dik lapján Írja. hogy: „Midőn Draskovits György, bíbor
nak a jezsuiták visszahívásét Magyarországba sürgette és 1586-ban a t u r ó c z i  
c o l l e g i u m  megalapítását kivitte, főleg azon étel lebegett szeme előtt, hogy a 
papnevelés ügyének újabb lendületet adjon. Azonban a helynek távolsága és 
kedvezőtlen fekvése meghiúsította ezen szándékát. És a szentszék bécsi követe 
1588 körül Rómába jelenti, hogy egész Magyarországban nem létezik tanoda, 
mélyben hittudományi előadások tartatnak.1 E.hajöh akként akartak .segíteni,; 
högy a tn'iróezh collegium Kassára helyeztetnék, át. \AJ nhatiife terve szériát,itt 
legalább 10Q ifjút Mkedept névefaiy' féleróékbenea király;»iós* felerészben,a török 
hódöhsá^ térfiletéix)l‘.ui‘»Számitásaí^«zerint az legész / nöwelde^föntartnsa éven kint
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10,000 tallért igényelne, melyet ég'yházi javadalmak adományozása által lehetne 
az intézetnek biztosítani.“ Innen következtetve tehát, már a 14-ik században szó
ban forgott Kassa, egy, a jezsuiták vezetése alatt álló nagyszerű papnövelde szék- 
hélyéüí. E terv azonban foganatosítatlanul maradt egészen a 17-dik század köze
péig, midőn annak Kisdy Benedek egri püspök, kérdéses egyetemünknek, Jászon 
1657 Febr. 26-án 40000 tallérral történt megalapítása által, kibővített alakban 
létet adott.

Nekem nem célom ez alapításnak és ezen egyetemnek történetét meg
írni, riém annál kevésbé, mert njabban többen foglalkoztak e kérdésekkel; igy dr. 
J. Plath az 1860-dik évben megjelent Kaschauer Chronik ciinű munkájában, 
Nátafalussy Kornél a kassai premontrei főgymnásium 1862/s-ik, Károly György 
egyletünk kedves emlékű volt tifkám'pqdig ugyanezen gymnásium 1874/5-ik évi 
értesítőjében. Akit tehát az ügy bővebben érdekel, megtalálhatja az idézett helye
kén: Fentebbi állításom indokolásául azonban, I. Leopoldnak Óráéban, 1660. aug. 
27-én kelt, s a Plath művében egész terjedelemben közölt B u l l a  aurea-ból  
azon részt, mély a királyikig jóváhagyandó egyetem célját, működéskörét és 
jogait (erjeszti elő, mégis ideiktatom.

A meglehetősen terjedelmes okmány, bevezető soraiban a zilált társa
dalmi visfcötiyók, szomorúi állapotok .jelzésével foglalkozván, (határozottan kimondja, 
li'ógy eChajarb egyedül az ifjúság helyes neveltetése - segíthet; As igy-folytatja.: 
Qtiátri'hüm híg temporibü& hb ullo mörtaUüra genefej 'ac.istatti fotius^rbís chria-?. 
tinhi, ’imo' et Apsorüm-hostium kculeiifoíéiiestiinonio.’ majori, ao-noeírtioriii filiotu, 
saiecéshü, áé methódöi praestaBjáignógeántüiv, ijüarn • alx'.jfíéligiööia.i V. Societatis 
Jeáti Pktihűs.1 ;M’hirob Fidelis-mostée Révörendus- Benedictus; Kisdy Episcopus 
Agrfénsib'íCC. Heves- etö^SupremUs,i ac/PerpefetóisiiCnines, hueűiínoh iCongüiar.Nis 
nöstért pöstquám * Gratis dbf,1 * oóndamiifailpe-ratoriái iFerdinandi Ifi. ante,
12 áühos ad Efiisöopatiímfi Atriensem promatusüeraCaml adéo ini votis; bábuit, 
qtiaítti ü t 'obligationi süáe pastorali, etkliornm de.:se exspectationi quoqhomodo 
satisfacere posset; dumque se in hoc afflictissimo: oh tat haeréses, et Sectas 
hujus Regni nostri Apostolid ut dictum : est, sta'u, in diversas verteret partes, 
remediandae oppressae, et vix non penitus suppressae Religionis catholicae causa, 
denique nullum aliud magis efficax, praesertim pro illis Hungáriáé Superioris 
partibus remedium repent,, quam si aliorum ejusdem Regui nostri Apostoliéi. 
Praelatorom et potissimum Fidelis nostri Reverendissimi D. Georgii Lippay Archi- 
Rpiseopi Strigoniensis, alia inter Patriae Hungáriáé praestita opera pii Fundato^ 
ris vivi Collegii ac Novitiaius, Soc. Jesu Trenchinii, nec non piae memoriae 
Cardinalis Pázmány Fundatoris Academiae Tyrnaviensis zelo, ac pio exemplo 
excitus, eidem Societati Jesu in illis partibus Superioris Hungáriáé idque in 
Libera, Regia Civitate Cassovieosi Dioecesis suae, velut portu, et clavi omni
um bOnorurn, et malorum, Regni hujus nostri, his in circumstantiis constituti, 
(quod et idem Cardinalis Pázmány summe moliebatur, nec tamen consequi potuit, 
séd morte pia praeventus jam dicto Benedicto Kisdy Episcopo Agriensi partem 
hanc exornandam reliquit) Academiam, seu Studium Generale juxta Constiti
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tionem Societatis Jesu fundaret, et erigeret, prout liberalissime iaéyimuüifiberni 
tissinle fundavit, et erexit, dum e proprio suo.^Peculio 40,00 Imp; seu fiQjGOO; 
fl. in dotem jam dictae fundationis assignavit; quae adeo piifiae ■« zelqsi ̂ undator- 
ris pia, utilis,i ac necessaria Fundatio ut eo firmior, solidior, ac omninou per-, 
ennis permaneret, Nobis debita, eum instantia humillime supplicavit.: quatöimsa 
non solum ut Rex Hungáriáé, sed ptiam ut elect. Romanarum Imperator Gym- i 
naflium illud ;seu Universitatem in h. R, civitate nostra Cassovienisi ,ixlqüö in. 
Domo Regia a Gloriosissimae Reminiscentiae Ferdinando IIL Progenitore,: et 
Antecessore nostro desideratissimo, cum adjunctis aedibus; ot spatiis in hunc 
finem jam antea partim dono Divitatis obtentis, partim proprio aer»; compara
tis, perpetuum donata per ipsum dotatam,, et erectam, Regia, et Imperiali nostra 
Potestate, et auctoritate approbaremus, et confirmaremus; atque -juxta tenorom. 
Fundationis nobis exhibitum consvetis ceterarum per orbem Ghuistianmru prae
sertim per Regna nostra haereditaria, per Imperium nostrum Romanum Aca- 
demiarum Privilegiis, ac Immunitatibus Bulla nostra aurea exornaremus; -insu 
per ut eandem Universitatem cum totali sua Dote, et Collegio' cumque omni
bus Bonis, ac Personis ejusdem Universitatis ac Collegii contra quosvis irripeti- 
tores in Nostram, notstrorumque Haeredum spicialem, ac paternam protectionem 
acciperemus, ut tam ipsi Professores, quam Academici Studentes more aliarum 
Aeademiarum suis solitis gaudere possint Juribus, ac Privilegiis; praesertim 
omnibus cujuscunque Status, ac eonditionis Potestati Nostrae subjectis seno, et 
clementer demandamus; quatenus, ad Gradus aeademicos in Academia Casaorr 
viensi .rite prompti in aliis quoque, Aeademiis et Universitatibus Capitulis Eccle
siis non secus agnosci, ac admitti debeant, quam si in quacunque Antiquis
sima, ac Celeberrima Universitate dictos Gradus aeademicos. fuissent consecuti: 
denique ut eandem Universitatem. Casso viensem in regno nostro Apostolico aerem 
tqr erectam ceteris Provinciae Austriae Universitatibus Societatis Jesu. signan
ter Vjennensi et PRaecensi uniri, ac incorporari Benigne, et clementer velimus. 
etj^MlWPStfo (!dr,j .joxybiiiii-ird oTgoV — Jo /mm <ru:v/;.v léJéd

. Az,u n i v e r s i t a s  e p i s c o p a l i s  c a s s o v i e n s i s  tehát :̂ címéből,-, de 
különösen o sorokból következtetve, határozottan felekezeti intézmény volt s .fenn
állása a  jezsuita rend életével a legszorosabb összeköttetésben állott./ iLiétalapja 
e rend eltörlésével, ha nem is veszett el szükségképp», mindenesetre megingott, 
meg annál is: inkább, .mert, nagy/értéket képviselő magánalapítványai, a jezsm 
ita birtokokkal együtt a kormánykezelése alatt lévő Fundus studioruirihoz csűr 
tojjt^kiln'r ösödflölfrá a © m a  öitÍsűi iseqéJ ynos-iev eoiaol vfo no-jöJ uohnim 

, i.'Ho Mária Terézia kormánya elegendőnek vélte egész ;Magyarország számára 
az egyetlen egyetemet, azért a miénkhez hasonló nagyszombati jezsuita , főtanodát 
az orvosi/facultössafikibövityeíiiUni v,ersi,ta§í..hunga!ri‘Cá név,alatt,, 1777-ben, 
átvjMfl Budapestje, a kassait:pedig,, amint bevezető soraimban is megjegyeztem 
egyszerű, jogakadémiává degradálta.,. oh ,/Úíxív

Hg ,már most az ezen eseményektől bennünket elválasiztó száz év után, 
a bekövetkezett fordulatnak ifensőbb tanügyünk s általában művelődésünkre gya-
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korolt befolyása felett akariüínb'ítéletet mondani, bánriely oldalról vegyük is 
a dolgot, nagyon  ̂nehéz a ibozzászóHás. Hogy az okvetlenül számbaveerldőknek 
csak legfőbbjeit'említsem, először is a felekezeti érdekek szempontjával kellene 
megküzdeni; mert tagadhatlan, hogy az új alakulás folytán a Protestantismus1 
nyenrt. a katholieismus vesztett: És hogy e veszteség nagyon is érzékeny volt, 
következtethetjük azon tudatból, melylyel a protestánsok a hasonló jezsuita fő
tanodák hordereje iránt bírtak. így Erdélyben már a XV Fik század vége' felé, 
az 1588-iki megyesi országgyűlésnek a jezsuiták ellen felhozott panaszai között 
olvassuk hogy: „A fiúkat atyjuk karjaiból kiszakítani, és bennünket gyerme
keinkkel együtt, kiket neveltünk, hálójukba keríteni szándékuk. Kolozsvárt A k a
démi a  név a l a t t  e r ő s s é g  é p ü l t  e l l e n ü n k .  (I4sd Frankl V. fent id. 
műnk. 11. 1.) S ha most a tárgyat kiakarván meríteni^ szorosan a gondolatok 
fonala mentében haladunk, egyenesen azon kérdéssel találjuk szemközt magun
kat. hogy melyik felekezet nyeresége vagy vesztesége volt nagyobb jő vagy 
rósz, államéletünk s fejlődésünk tekintetéből? Már pedig, hogy ezen cultnrtör- 
ténelmi fontos themának fejtegetése mily messze vezet, minden' magyahtzás 
nélkül is könnyen látható, — 'Másodszor, tudjuk azt, hogy e kath. főtanodák
ban az előadási nyelv ugyan a latin volt. mindamellett Erdélyben úgy mint itt 
a felvidéken, a felekezetek egymás ellen küzdő hittudósai, a nagy közönség 
előtt is értékesíteni akarván argumentumaikat, figyelemre méltó tevékenységet' 
fejtettek ki a vallási vitairodalom térén — magyar nyelven; ami az akadémiák 
mint gyúpontok eltörlésével ha nem is szűnt meg vógképen, élénkségéből min
den esfetre nagyon sokat veszített. És hogy ez. anélkül is fejletlen irodalmi • 
nyelvünkre nézve hátrányos befolyással volt, meggyőződhetünk ha számba vesz- 
sziik, hogy e vitairatoknak, egyéb tárgyú müvek hiányában tudományos p r ó 
zánk mégis csak köszönt valamit, De más részt meg nem nagybö bánkódunk 
utánok; sőt boldogoknak érezzük magunkat* hogy megszabadultunk bennök a 
kedély keserítő, közszellemet, egyetértést, harmonicus törekvést, Sokszor a ésalád’i 
békét zavaró nagy factorok egyikétől. — Végre harmadszor, több oldalról vita-1 
tott éS még most is nyilb kérdés, hogy váljon a sok mindenféle apró jogaka- 
dómiák és időközben keletkezett iyceumok helyett, nem lett volna-e is jelenleg ' 
is nem lénne-e célszerűbb, a budapesti és a legközelebb megnyitott kolozsvári' 
teljes egyetem mellett, még vagy három csonkát, jogi-és bölcsészeti fUöuM 
tással -4- szervezni? E gondolatnak alapját,1' természetesen a tudomány méltó
sága által követelt egy  e n r a n g ú  s á g  és emellett az értelmi < elsőségért vívott 
minden téren oly fontos verseny képezi, melyre nézve a különböző foköZatöfr 
által adott hátrányos álláspontnak mar maga a tudata is'tágylohasztó; erő!>é- 
nító akadály.!> > v f iJ^imow/gfw ólnoejiil soiíánőiin j;.hősn noíioygo ;vb

Én itt, a különféle érdekek ezernyi szálaival összeküszálfc ezeu! fő-* és ‘ 
értelmező mellékkérdóseket esak jelzefn, de taglalásukra, jtiiárcsak azért is mért 
nem e hasábokra valók, de meg különösen azért, mert sókkal Mgyobbaknak 
érzem és tudom, hogy sem völök illő erédménynyel megbirkózhatbátn'dém vál
lalkozom. Annak azonban, mint saját meggyőződésemnek 'ltiegis inindöfiesétde
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kifejezést adok, hogy ha talán veszteség háramlott is magasabb oktatásunkra 
a verseny nélküli egyetlen egyetem mellett, azt a népnevelésnek, alsó- és közép 
tanügynek, újabb időkben történt hatalmas előbbrevitele bőven ellensúlyozza.

Helyesen cselekszik a magas kormány, ha figyelmét első sorban e 
térre irányozza, ha a dolgok természetes rendje szerint nem felülről kezdi az 
építkezést, hanem alulról. Kellően előkészítve igy, a jól szervezett minden rendű 
alsó- és középtanodák által az egyetemek arra való contingensét, állítsa majd fel 
az egyetemeket azon körülmény beálltával, midőn nem azok szükségük a hall
gatókat, hanem megfordítva. És erősen él bennem a hit, hogy ekkor Kassa, 
mely különben számos, népes, közép és szaktanodái által — tekintve, hogy 
főiskolája 174t-ben érte el a hallgatók számának maximumáéi az 522-őt— for
galmi tekintetben eddig is teljesen kárpótolva van, mint Magyarországnak egyik 
legnevezetesebb vasúthálózati, hatósági törvénykezés- és katonai pontja, mint 
éjszakfelé a nemzetiség vcdbástyája, de meg már csak azért is, hogy egy szá
zadnál tovább volt nevezetes magánalapítványokból fentartott egyeteme. — a 
számításból semmi esetre sem fog kimaradni.
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Múzeum-egylet alapszabályai.
mlwi-ifuifbl goi 11198 9'itoKo in\fü9P. lódeíiiiífliíV#

1. §•
Címe, székhelye.

Az egylet „F e 1 s ő m a g y a r 0 r s z á g i M ú z e u m - e g y 1 e t “ címet visel. 
Székhelye: Kassa.

2- §•
Célja.

Egy Kassán felállítandó felsőmagyarországi múzeum létesítése. Ez pedig 
feladatúi tűzi ki:

a) a múlt, főleg helyi jelentőségű történelmi, őskori, geológiai, művészeti, 
irodalmi és műipari emlékeinek és maradványainak, különös tekintettel 
a helyi egykori gazdag magyar irodalom termékeire ;

b) a jelenkor történelmi emlékeinek, táj- és népismei adatainak, földtani 
leleteinek, a nyers termékek kitünőbb példányainak, az ipar és művé
szet remekeinek összegyűjtését, rendezését s tanulmányozás végett 
való kiállítását.

E végből:
a) kutatásokat eszközöl lappangó emlékek után;
b) körülményeihez képest vásárlások által megmenti a múzeumra nézve 

érdekes tárgyakat a megsemmisítés vagy elhordás veszedelmétől;
c) alkalmas módon felügyeletet gyakorol a véletlen leletek fölött;
d) a tulajdonjog fentartása mellett megőrzés és kiállítás végett elfogad 

minden régészeti és művészeti műkincset, műiparremeket és a felsŐ- 
magyarországi természetrajzi viszonyokat jellemző tárgyakat;

e) felhasználja a társadalomban nyilvánuló alkalmakat a múzeum körébe 
eső eszmék népszerűsítésére és terjesztésére ;

f) a tárak gyűjteményeit nyitva tartja nemcsak a közművelődés iránt 
érdeklődő közönség, de a helyi s közel vidéki tanodák előtt is.

4

A Felsőmagyarországi
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3. §. áöxeátovöil /i köloamxeil A 

A múzeum szervezete s ügyrendje. jönlo \r. («

A múzeum szervezetéről és ügyrendjéről külön sAábátyzát' íntéikedend.
, 'iid lit  a (o

/lórnnoximi m o iu l a ,(b 
5- §• riornnixflőq a (9

A múzeum pártfogója.
.xeo/gii un ( «

A múzeum Kassa városának pártfogása alatt áll.

.8*1 (Meßtßrigjlölagivfseit A
/ór/Hiriyxa ifibanmui m áonkeöteíf ß nipmaívcm mr*

Az egylet tagja..
Az egylet tagja leket mindenki, aki ez iránt szándékát bejelenti, és az 

alapszabályok szerinti kötelmeket teljesíti., í-mxAj A
Az egylet áll: rendes és tiszteletbeli tagokból.
A rendes tagok ismét: alapító-* vagy pártoló, tagok. öv «u*
Alapító tagok, kik legalább 100 futót tesznek le készpénzben vagy érték' 

papírokban az egylet rendelkezésére.
Pártoló tagok, kik magukat károm egymásután következő év ró, legalább 

3 frtnyi évenkinti tagdíj előlegei lefizetésére kötelezik.
Tiszteletbeli tagok, kiket a közgyűlés, ilyenekül kijelent, 

löuío jioÄoylnbßil/; gelteao nödégéböilöiíi ß Jaiiín9^§9 iöiíöiiíeln sA (cl
§• . .>]■

-ö\'-(g9f iassodaokűieJ iséMft ‘ {n^Ä' tägök r> usátií A (o
űismova paniifistn Ya^mlx8ßl/r/-0i«§5ßgi Sß.aentelvm xs,ixai7 0 Jtoxgv, töv/uö>l 

Az egylet velamennyi tagja a múzeum helyiségeit es kiállításait díj
mentesen látogathatja. j j - kOT îßiiiilß Jrißg Poklom aotneloj aonidöJu

Tiszteletbeli és alapító tagok, az igazgató választmány üléseiben tanács-

-IcVÖBl/md toxs*<
7. §. .nádmnosfím fi annxoilljifgot Ifi’/ 

Pártoló tagok kilépése.-öleik niiixoijiiaít ^űnmimlioy ölngslSí xß loanobnim taxfiíddotó .s« : imaíibcri 
Pártoló tagok, ha a bárom évi kötelezettség lefolyta után kilépni kíván

nak, tartoznak kilépésüket p, választmánynak bejelenteni,, különben kötelezettsé
gük továbbra is fenállónak., tekigtßtiki. . poxid oljcj-m / n; \ 1
raésedvnorröj Polioni mir/xnmlßtßiigöm iio/u JóPlónlo xr; xaoygü sA fi.

8. §. ' W v v o  v,. X h t t M  „orfJovoir

,jö! »1 tol720 x£ fiöalo xA (A
ygiiv ßjviif ö ;üßdjiYnii

Az egylet kormányzata.

Az egylet ügyeit 5Vezérli, mely 30 választmá
nyi tagbóPés az i alább elősorolt tisztviselőkből áll, ikiket első .ízben az alakuló, 
jövőben a rendes közgyűlés a rendes tagok közűi >3 évre . választ«

*
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A tisztviselők a következők:

.hiieb

a) az elnök, .e ibnsiyp 3 stessv

^ i M s ^ É S É t  unittá 
e) a titkár,
d) a három múzeumőr.
e) a pénztárnok, 2
f) az ellenőr, n h m lh n i mi
g) az ügyész.

Eisíjm Ä

A tisztviselők hatásköre.
a) Az elnök az egylet képviselője a hatóságok és harmadik személyek 

irányában; ő hívja vagy hívatja össze a közgyűlést és a választmányi üléseket, 
mindezekben elnököl, s a szavazatok egyenlősége esetében szavazatával dönt.

A tisztelet- és alapító-tagsági okleveleket ő írja alá az egyleti titkár 
ellenjegyzésével. •"•Moge.S b -üm! /.;•»

Sürgősb fizetéseket az igazgató-választmány utólagos jóváhagyása mel
lett ő utalványoz. Tiszti állásánál fogva kizárólag hívatva van a jelen alapsza
bályok s az ügyrend szigorú megtartása felett őrködni. 'Joga van az egyleti pénz
tárt bármikor megvizsgálni. Őt illeti a közgyűléseken és választmányi ülésekben 
a kellő rendnek fentartása, és ehhez képest szükség esetén a közgyűlések- és 
választmányi üléseknek az ügyrend szabályaihoz képest eszkozlendő feloszlatása.

b) Az alelnökök egyenkint, a működésében esetleg akadályozott elnök 
helyét pótolják.

c) A titkár a közgyűlések és választmányi ülések tanácskozási jegyző
könyvét vezeti. Ő viszi az egyletnek az igazgató-választmány utasitása nyomán 
üéázeS levelezéseit; csekélyebb tárgyakban azonban a választmánynak teendő 
utólagos jelentés mellett saját aláírásával is levelez.

d) a múzeumőrök a múzeumnak adományozott, vagy részére beszerzendő 
tárgyak bírálatával, osztályozásával, felügyeletével, általában a rend fentartásá- 
val foglalkoznak a múzeumban.

e) Az egyleti pénztárnok az ellenőrrel kezeli az egylet bevételeit és 
kiadásait; az utóbbiakat mindenkor az igazgató választmány határozata, illető
lég elnöki utalvány folytán. A pénztár állapotáról a választmánynak ülésről- 
úlésré ‘‘jelehtést téáz; rendes számadást vezet és azt az éviközgyűlésnek, ille
tőleg a kiküldött számvizsgáló bizottságnak előterjeszti.

f) Az ügyész az elnöktől nyert meghatalmazvány mellett törvénykezési 
ügyekben képviseli az egyletet.

ßtß's i n L :10. fa! Y y e s Ä

•iii’ i|„  Az .igazgató-választmány. x/
Az igazgató-választmány havonkínt' egyszer, vágy szükség esetén több

ször kis gyűlésben ' t anácskoz ik!borm c r őó/ . .4 .ml um /«<«
4*
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A választmány hatásköréhez tartoznak az egylet administrativ ügyei, 
tisztejetbeli tagok indítványozás^,; és fizzon tárgyak, melyek a jjeferi alapszabá
lyok és a közgyűlés által megállapított határokon belül e s n e k a  választmány 
által kötött s az elnök és titkár által aláírt, szerződések az egyletre l̂ ötqlézŐ 
erővel bírnak.

A választmápy kötelessége g? egyleti pénztári számadásokat, s a pénz
tár, Állapotát évenkint megvizsgálni ■ végre

Az igazgató választmány nevezi ki szükség esetén a jiejyejtés'' yí^Jr' 
segódtisztviselőket, ügynököket, ő fogadja föl az egylet szolgászémelyzetét.'

11. §. üloeéíi

Az egylet rendes és rendkívüli közgyűlései.
A rendes közgyűlés mjndeu évben egyszer tartatik Kassán.
Rendkívüli közgyűlést az elnök mindannyiszor tartozik Összehívni, ha 

ezt vagy a választmány, vagy legalább húsz rendes tag az indokok felsórólá- 
sával írásban kívánja.

A közgyűléseken az alább eltérő eseteken kivűl a megjelent tagok 
szótöbbsége határoz. « >, . f.. (j >urJ„tí im,

A közgyűlés rendes tárgyai:
a) Kin oki vagy titkári jelentés a lefolyt évi működésről.
b) Az évi számadások megvizsgálása és a pénztári maradvány fölötti 

határozat.
végett első ízben az alakító, később a rendes közgyűlés évenkint 

előre 3 tagból álló s^ámyizsgáló bizottmányt választ, mely bizottmány q szám
adások és pénztár állapotáról jelentését a közgyűlésnek bemntátandja.

c) Az igazgató-választmány 30 tagjának. és a tisztviselők megválasz
tása. Ezek érvényes megválasztására a jelenlevők többségének sza
vaikéi szükséges. A szavazás nyiltau történik ;■ titkos szavazás csak 
10 tag kívánalmára rendeltetik el.

d) A tiszteletbeli tagok megválasztása az igazgató választmány elő
terjesztése alapján. ,

e) Az alapszabályok megváltoztatása, ez azonban csak 20 tagnak egy 
hónappal a közgyűlés előtt teendő írásbeli indítványára vétethetik 
tanácskozás alá, s az elnök által a meghívókban különösen mint 
tanácskozás tárgya megjelölendő. Indítványt elfogadó határozat 
hozatalára az egyleti tagok égy negyedének jelenléte, ezeknek pedig
szótöbbsége szükséges. k' ’ 'o v , i d

f) Az egylet fennmaradásának vagy feloszlásának kérdése. kérdés 
azonban csak 30 tagnak, 2 hóval a közgyűlés előtt teendő Írásbeli 
indítványára vétethetik tanácskozás alá, és az elnök által a közgyű
lés előtt legalább 30 nappal közzéteendő és szétküldbndd megbívók- 
ban, különösen mint tanácskozás tárgya kijelölendő. A feloszlás 
kérdésében csak a rendes tagok határozhatnak, e hatíWzat-hozs
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hoz a tagok; háromnegyedreszenek íelenlete szükséges es szotöbb-
,I9 7 'gÖ V íh v n v;;M rm iN;Pl VJ r i>9 SR  iß ü S O h ß )  S ö d ü io á s ih íf i l í  V ükilliV 'i-»,*.- I

-ÄdßsatiJilß ?iejS r «sáv-tar 1 j  - * .(* | | a perna* ezen^.z^yuiesró a frigok hárorriiiegyedrésze meg nem jeleni-1
nők̂  ez ..esetben egy hónapra új közgyűlés és pedig azon megjegyzéssel hirde
t e n d ő ,  íiogy ezen második'' közgyűlésen megjelent rendes tagok szótöbbsége 
érvényesen hatarozand.

Ha az egylet a jelen alapszabály dk-szabta úton felosztanék, az egylet 
vagyona, és ,a mű-múzeum kincsei, mint óemzóti Vágyón, Kassa ‘városa gond
viselése alá helyeztetnek.

Az egylet Kassa-, mint Felső-Miigyárország fővárosának időszérinti 
polgármestereit a közgyűlésekre mindenkpf meghívja.

.isssiüygiö}) itüvi>li^g[ng?»á eobns'í talyga xA

Az egyesületi tisztviselők és az igazgató-választmány a közgyűlésnek 
felelősek.^ J  ; * X ' /-1'11 >,,!" n; á..o M m tiEá*Ö;. líovití&a -d

13. §.
Az egylet hivatalos ívelve a magyar, érintkezéseiben azonban készsé

gesen ól bármely nyelvvel.

Az egylet pecsétül egy angyal által tartott kettős paizst használ, méh- 
hel, • Magyarország eímeréyel és ezen körirattal; ^A Jf,elsőm agy ar  o r s z á g i  
Múzeum Kassán .  1872.“

Kelt Kassán ,  az 1872-ik: év.október ?7-én tartott alakuló közgyűlésben.

Loósz József, s. k.
egyl. II. áléi nők

Károly Gy. Húgó, s. k.
egyleti titkár,

)m

Benedek Ferenc, s.k.
választja, tag.

35195. szám

Myskovszky Viktor, s. k,
itreteeumőr.

Stőhr Sziárd, s. k.
választm. tag

Dessewffy Sándor, s. k.
yálasztm. tag,

“ 1 ;
Látta a magyar kérdlyi belügyminiszter , oly megjegyzéssel, hogy az 

alapszabály oh m ódositása, az egylet feloszlása és ez esetben az egyleti vagyon 
hovnforditása iránt hozandó közgyűlési határozatok, foganatosításuk előtt a  
magyar [királyi belüggministerium elé terjesztessenek.

Budapes t en ,  1873. évi augusztushó 28-án, m .

P. H.
!sej:ÍX80l9t VgJiY j [r  1

ín y i is ö á  a levő ti 2
i'tidu: tíunutuil t-,1, ■■■) §j\ (1 

a miniszter megbízásából:\  Ital-

I  ( r r o i s z  G u s z t á v ,  s. k.
j  ;" ‘l ’ J ' 1 *1 ’ ’ i * i * i' ■ \,\, ] ii y, j j j:n i T.nűnipéteri; itanáesos.- • .< 1 
>(!• i>{ evg/iid eúvoJe/jAnal liiiifi uoaönölijil .und
a! i 'iiiuhiiíso'iiiJjid ilo'gjd a-»bt?ti n itaao ii9dőaőb'iő)l
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Az egylet kormánya.
.A. t i s z t i  k a r :

Egyleti elnök: Bárczay ÖdöÁ fdídbirtokos.
I. Alelnök: Loósz József, városi tanácsnok.

I I  Alelnök: Klimkovíes Béla, áka^éiniai festesz és• t'mjíÜV'fcartiir. ■
Titkár-  ̂ Dr.!Etöhr Antal,, prem. főgvnui. tanar.

ÍJO Í.*IfiJg6iíI lÉ}rsko vszk^J^Ü w ^^ités^B  Ernáid (ÍIJj "S
&  ör.r, . ;<í Teller.^Gusztáv, nyug,,bányán áesqs s^adép iia j tan. 

Alikor; u<3Baczom JfmeA, íotwl lanar.1« . öövy
Pénztárnok: Maurer Rez^ő, kereskedő,
Ellenőr: Ganzer Ede, városi íoszámvevő. ^
Ügyész: Korányi Károly, közalapítványi ügyész.
Szolga: Derfinyák Károly.

rJvaűiigqnJ .-.miuiíM vuv(i|.?n A g&íií yJse7oJ?/*ß[o}[ J ^eodi/H .eopsOl dbV/
A  v á l a s z t m á n y :  : {ssnaia'í

Korponay János, megyei levéltárnok. Silcz István, ügyvéd. ffúnA
Dr. Juhász Mihály, országgyül. képviselő. Gerhard György, kereskedő. .
Komjáthy Lőrinc, nyug. városi tanácsnok. Répászky József, thpojogíái tanár. 
Benedek Ferenc, prem. fogyni, igazg. Szikay Lipót, főreált, tanár. ,
Bolkai Vilmos, prem. főgym. tanár. id. gf. Csáky Rudolf, földbirtokos. 
Müllner Frigyes, főgym. rajztanár. Faller Gusztáv, nyug. bányatanácsos 
Novelly József, keresk. kamrai tisztviselő. Tutkó József, m. k. pénzügyi tisztviselő. 
Schaller Ernő, községi elemi tan. igazgató. Hegedűs Lajos, gyógyszerész.
Orbán Bertalan, prem. főgym. tanár. Répászky Mihály, építész.
Dr. Óváry Pál, orvos. Mártonfy It. Márton, polg. isk. tan. ,
Timkó József, köz- és váltóügyvéd. Mauritz Rezső, főreáltanodai igazgató. 
Desewffy Sándor, sárospataki lelkész. Jenny Gusztáv, főgym, tanár.
F ari Antal, garadnai erdész. Antal Emil vágosi uradalm. főügyész,
gf. Hadik-Barkóczy Ilona urhölgy ő exl. I)r. Klekner Alajos, jogakadémiai tanár. 
Schifbeck Mátyás szálloda tulajdonos. Kólóra Endre, hitelemző.
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A Felsőmagyarországi lúzeum egylet 1876. február 
2-án, a városház tanácstermében megtartott 3 

éves tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve.

Elnök: Bárczay Ödön. Jelen voltak'; Dr. Klekner Alajos, Klimkovics 
Béla, Klimkovics Gábor alapitó és Antal Emil, Benedek Ferenc, Bohemusz 
Károly, Bulyi Dezső, Fabinyi Gyula, Gerhardt György, Gerhard Janns, Hor
váth Lajos, Hubcsik József, Kolacskovszky Elza, Krajnyik Mihály, Lapsánszky 
J., Ferenczy József, Mártpi>fy 3£. járton,* Maurer Rezső, Müllner Frigyes, 
Myskovszky Viktor, Pápay Zsigmond, Répászky József, Schaller Ernő, Stéka 
Antal, Stöhr. Antal, Sudy János, Tiinkó József rendes tagok.

1. Az elnök meleg szavakkal üdvözli a közgyűlést, és futó pillantást 
vetve a nehéz időkben, a materialis visszonyok nyomása alatt, nehány bátor 
férfiú által kávás sógédforrás niellett kezdett, hároméves működésünk eredmé
nyeire, biiszkéu mondhatja ki, hogy mind e körülmények dacára létünk 
alapja még. vári vetve. Eddig ugyan még, folytonosan a létért küzdöttünk, s 
lehet hogy e küzdelem, bár részünkre mindig több és több valószínűségével 
a győzelemnek, tovább is tart, hanem vigasztaljon a tudat, miszerint nemcsak 
mi vagyunk az egyedüliek, kiknek é sors osztályrészül jutott. A világnak leg
első múzeuma, a Britisch Múzeum, 25 évig dacolt a közvélemény, a parlia
ment közönyével, míg nagy nehezen, több magángyűjtemény egyesítése folytán 
ma már szobraiban s régiségedben ,' felöleli Ephesust,; Ninívét, Egyiptomot, az 
egész ó és uj világok ke a mi magyar nemzeti Múzeumunk is, tulájdonképen 
azóta érdemli meg e nevet, mióta Pulszky Ferencnek rendező és alkotó sz ö I- 

lome kiemelte'a rendetlenségből. Nekünk mar váfosünk fekvésénél fogva mis
siónk van úgy fölfelé mint lefelé, és ennek lelkiismeretes betöltésére buzdítson 
bennünket az a siker, amit már létezésünk rövid tartalma alatt, a legmagasabb 
helyeken is kivívtunk.



2. Olvastatott a titkári és pénztárnoki jelentés. (Lásd a következő
számok alatt).. ir.ieé v . i í <-i : r-.-ú -i I : i

3. Tárgyaltatott a kiadandó egyleti évkönyv kérdése.
Az hogy, ha már anyagi körülményeink miatt gyakrabban nem is, de 

legalább egyelőre három évenkint egy évkönyvben mutassuk be a nagy közön
ségnek egyletünk állását, a közgyűlés osztatlan véleményével találkozott, a kiadás 
és szerkesztés módozataira nézve azonban megoszlottak a nézetek. És pedig:

Myskovszky Viktor bejelentvén, hogy neki már két értekezése,1 
melyek közül az első a mi Múzeumunk beosztását, és a második az olasz- 
országi hasonló intézeteket ismerteti, az évkönyv számára készen van, a kia
dási költségek fedezete végett az adakozások igénybevételét ajánlja, és egy 
utasítással ellátandó szerkesztő-bizottság kiküldését véleményezi.

Dr. Klekner Alajos elfogadja a szerkesztő-bizottság kiküldését, hanem 
az utasitás helyett azon kötelezettséget kéri kimondani, hogy a nyomatás meg
kezdése előtt az évkönyv tervezete a választmánynyal közöltessék.

Stőhr Antal figyelmezteti a közgyűlést arra, hogy más egyletek, tag
jaiknak 3 frt. évdij mellett, két heti, havi, negyed évi vagy legalább egy 
évi füzeteket adnak, miért is azt gondolja, hogy 3 éves évkönyvünk kiadását, 
akámilyen nehezen esik is, egyenesen pénztárunkból fedezzük, és a közvetlen 
adakozások útját, bár ugyan a jó akaratnak mindig köszönettel engedünk tért, 
ez esetben mellőzzük.

Ez utóbbi véleményekhez pártolólag hozzászóltak még Mártonfy K. 
Márton és Gerhard György, minek folytán szerkesztő-bizottságul kiküldettek a 
titkár és az őrök, az utasitás helyett elfogadtatott az évkönyv tervezetének a 
választmánynyal való közlése, a kiadás költségeinek közvetlenül az egyleti 
pénztárból való fedezése, és czimül: A Felső-magyarországi Muzeum-egylet 
második évkönyve, az egylet megbízásából szerkeszti és közrebocsátja a 
titkár.

4. Klimkovics Béla, Lászy Vilmos színigazgató urnák, Múzeumunk 
részére teendő értékes ajándékát jelentvén be, egy bizottmány kiküldését kéri 
az iránt, hogy nevezett színigazgató úrral, az évenkint egyletünk számára köte
les jótékony szinielőadás ideje s módozatai felett értekezzék a végből, hogy 
mentül nagyobb bevétel eszközöltethessék. Kiküldettek: a felszólaló és Timkó 
József.

5. A titkár felolvassa a város meghívóját, Deák Ferencért febr. 5-én 
d. e. 10 órakor a székesegyházban tartandó gyászistenitiszteletre. Nemzetünk 
kösös gyászában osztozó megilletődéssel vétetett tudomásul.

6. Tisztelétbeli tagokul megválasztattak: Barátosi Mircse János, 
Stefani Frigyes, de Leva József, Fulin Riualdo, Trefort Ágoston, gf. Péchy 
Manó, Benczúr Gyula, Ujházy Ferenc, Telepy Károly és Klimkovics Ferenc.

7. Az elnök az összes tisztikar és választmány nevében, alapszabálya
ink 8. §-a értelmében leköszönvén, megejtettek a választások, és pedig a 
többség kívánatéra, a választmányt illetőleg titkos szavazás utján.

56
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Az uj tisztikar igy alakult: Elnök: Bárczay Ödön. I. Alelnök: Loósz 
József, II. Alelnök: Klimkovics Béla, Titkár: Stöhr Antal, I. őr: Myskovszky 
Viktor, II. őr: Faller Gusztáv, III. őr: Baezoni Albert, Pénztárnok: Maurer 
Ruzsö. Ellenőr: Ganzer Ede. Ügyész: Korányi Károly.

A választmány pedig, melyre nézve a titkos szavazatokat szedő bizott
ságul, Répászky József elnöklete alatt Timkó József és Schaller Ernő küldettek 
ki, a legtöbb szavazatot nyertek egymásutánjában: Korponay János 25, 
Dr. Juhász Mihály 24, Komjáthi Lőrinc 24, Benedek Ferenc 24, Bolkai 
Vilmos 23, Mülluer Frigyes 22, Orbán Bertalan 21, Dr. Óváry Pál 21, 
Timkó József 21, Desewffy Sándor 20, gf. Hadik-Barkóezy Ilona 19, Schifbeck 
Mátyás 19, Silez István 10, Gerhard György 18, Répászky József 15, Faller 
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Titkári jelentés. mait

Felolvastatqtt a Felsőmagyagyarországi Múzeum-egylet 1876 febr. 2-ik közgyűlésén.

t l Tisztelt közgyűlés !
Midőn alapszabályaink 11. §-nak értelmében a titkári jelentést ezennel meg

teszem, oly képét iparkodom adni egyletünk 1874-ik év március 8-kátol ínint 
utolsó közgyűlésünk idejétől számított múltjának, melyben a különben egymásba 
mosódó vonások szétszedve, kiemelve, az egésznek biztós áttekinthetését esz
közöljék.

1. Hogy magából az említett közgyűlésből induljak ki, méltóztatnak 
arra a fontos ügyre emlékezni, mely akkori öks/.es tanakodásainknak fő tárgyát 
képezte, s nem vélek tévedni ha azt mondom, hogy mint a lét és nemlét 
kérdése meredt előttünk, az egymást űző remény és aggodalom ellentétes érzel
meinek befolyása alatt várva jobbra- vagy balradöltét. Értem helyiségeink kibő
vítését. Ott, hol egyletünk, a nevelés- és művelődésnek példátlan áldozatokat 
hozó nemes városunk kegyelméből első Ízben lábat vetett, a lelkes adakozók 
küldeményei, a kisebb nagyobb, régészet, ipar és természetrajzi táígyak, szob
rok, képek, könyvek, a szó szórós értelmében elözönlőitek. 'A hely szűké miatt 
felbontatlanul, az időjárás viszontagságainak kitéve, köztük járó-kelő buzgó őre
inkben, a megőrizhet.lenség szomorú tudata mellett, az adakozók iránt okvetle
nül fenálló felelősség egész súlyának nyomását ébresztették. E körülmények 
közötti aggódó szemeink más nyugpontot nem találhattak, mint ismét csak fő 
pártfogónk: Kassa városának tekintetes bizottságát. Kérvényt intéztünk hozzá 
közgyűlésünkből, a már bírt helyiségekkel szomszédos termek átengedése, a 
városi levéltár és székesegyház régiségei s ugyancsak a város birtokai területén 
található, fa és állatfajok gyűjteményének ajándékozás-közvetítése iránt. És 
reményünkben, várakozásunkban nem csalódtunk. Brósz Jénát ur elnöklete alatt 
12 tagból álló bizottság küldetett ki az ügy megvizsgálása és egyletünk igazgatósági 
személyzetével való érintkezés végett. A bizottság 1874. apil 26-án csakugyan
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megjelent a helyszínén, 29-kén megtartatott a vegyes értekezlet, melynek ered
ményéül október 16-án a városi közgyűlés határozattá emelte, hogy a kért 
régiségek a tulajdonjog fenntartásával átadatnak, s az „Arany csillag“ nevű 
városi épületnek a főutcára néző egész első emelete, tehát két kisebb terem, 
egy letéteményes hely, két előcsarnok és egy hivatali szoba, 1875. april 1-től, 
évi 200 frt. bérösszegért az egylet rendelkezésére bocsáttatik.

Bár e föltétel, tekintve csekély tagdíjjövedelmünket, s az alakulás, be
rendezés, felszerelés elodázhatlan kiadásait, melyek alapítványi tőkéinket is nagy
részt elnyelték terhes volt, mindamellett örömmel és hálával ragadtuk meg, 
mert láttuk, hogy minden oldalról igénybevett városunkkal egyedül a nyomasz
tó pénzszükség mondatta ki, s már akkor biztatott a remény, hogy a pénzügyek 
jobbrafordultával nemes pártfogónk vag^ égében elengedi, vagy pedig a tulajdon
jog elismerése fejében, a hasonló esetekben fizetni szokott évenkinti egy aranyra 
vagy más csekélyebb összegre-dévai fába ; < d<̂  öröippel fogadtuk azért is, mert 
az előttünk lebegő cél megté^é&toséttek e^^tféÁ' lehetőségét képezte, lehetősé- 
ségét annak, hogy teremtsünk Kassának, Felső-Magyarország fővárosának egy 
olyan culturíntézményt, mely azt úgy nagy múltja, mint tópographícus fekvé
sénél fogva joggal megilleti: egy régészeti, sőt mondhatni általános.Múzeumot, 
mely hogy ma inár csakugyan az, nemcsak mi mondjuk mint érdekolt fél, 
hanem elismerik: illetékes szaktekintélyek, méltóságok, a fővárosi én vidéki 
sajtó«,nynodnölöá n nodylom . Imi; ihn hí dotimns* lőíő{obi >IaíK'fiüyg\o;4 öxie.Hi

2. Beállottunk tehát a kínálkozó egyetlen biztos alapra, munkához 
láttunk rögtön, megtettük az építőmester, ács, asztalos, lakatos, festő segédkezér 
sével jaró átalakításokat:, >« ezek megtörténtével. Múzeumunk körül valóban hal
hatatlan érdemeket szerzett másod aleln ökiink Klimkovics Béla ur, éjjet nappal
lá téve fáradozott, a m . nemzeti múzeumtól kapott szekrények felállításán, a 
régészet és ipari műtárgyakba képek, szobrok, pénz s természetrnjzi gyűjtemény 
be rendezésén, éd vele együtt izzadtak ezen, egyedül csak a közjónak tett szol
gálatok nemes öntudata által fizetett munkában: Myskovszky Viktor különösen 
a régisógtár körül, Müllner Frigyes, Faller i Gusztáv bányatanácsos, továbbá 
Klimkovics Flóris: .és Klimkovies Gájlor es. kir. főhadnagy ur, kik közül névSze- 
rint Faller Gusztáv uriiak az ásványgyüij'teméuyb.'Klimkovics Gábor tirnak pedig 
a könyvtár rendezéséért,! >1875. -oki. 31*én tartott rendes választmányi gyűlésünk 
jegyzőkönyvileg is köszönetét szavazott.

Ezen urak buzgalmának tndhatók beíhközgyűlés; nemosak'azesetéőlesetre' 
hallott kedvező nyiktkozatokj melyekre^ azt 'mondhatná talán a fősz 'akarat/ 
hogy ‘áz illemszabályok vagy a további buzditáS gondolata által sügalmazottakd 
hanem a szép és jó positiv vívmányainak láttára minden emelkedett köbeiben 
fakadó öröm s ennek megfelelő leg minden , becsületei arcon eltitkolhatlamil- 
jelentkező kedves meglepetés kifejezése isv melyet/ eddigi s köztük több'kitűnő1 
magas állása5 látogatóinkon észlelni -szerencsénk ..noddin/ynaat-vi

időrend szerint «Isőhblyen említem B. Nyáry iJénő urat hírneves régészt] ki1 
még 1874. juniüs havában méltatta figyelmére tárainkát)fnult l875. jün. '12-ón



pedig a gyűjtemények, emlékek, könyvtárak országos fő-felügyelője Pulszky 
Ferenc ur tette nálunk' hivatalos látogatását, gf. Hadik Béláné, született gf. 
Barkóczy Ilona urhölgy ő excellentiájának, Gyulay Pál és Tóldy István urak, 
neves irodalmi férfiak körében. Egyletünk részéről Bárczay Ödön elnök, Károly 
Gy. Hugó titkár, Klimkovics Béla és Myskovszky Viktor őr urak által íogadótt 
e, látogatás lefolyásának ecsetelését, Gyulay Pál azon életrevaló tanácsát, mi
szerint a kassai emlékek, könyvkiadványokra fektessük a fŐsglyt, s Pulszky’ 
Ferenc azon figyelmeztetését, hogy a m. nemzeti múzeum könyvtárának rende
zése után a kassai duplikátumök olcsó áron lesznek megszerezhetők itt mellőzöm ; 
hozták annak idejében egész terjedelemben a napi lápok, s csak azon szavak ismét
lésére szorítkozom, melyeket a távozó főfelügyelő ur mondott ; t. i. „Igen örülök, 
igen megvagyok elégedve, rövid idő alatt igen sokat tettek,“ s azon tényre muta
tok reá, hogy az említett nagyműveltségü lelkes grófnő, a látottak benyomása 
alatt lett egyletünknek 100 forinttal alapitotagjává. Néni kevésbé dicsőséges 
volt ránk nézve 1875. okt. 19-ke, Trefort Ágoston m. kir. vallás és közokta1 
tási miniszter ur ő nagyméltóságának látogatási napja. E napon ugyanis a 
miniszter ur a helybeli tanintézeteket s a székesegyházat vizsgálván meg hiva
talosan, Loósz József alelnök ür és én, mint ideiglenes titkár, akkor hívtuk 
fel ő nagyméltóságának figyelmét múzeumunk iránt, midőn az Orsólyaszűzek 
zárdájának megtekintését, a megyés püspök, az egyházmegyei tanfelügyelő s a 
r. k. tanitónőképezdei igazgató urak kíséretében végezte. Felhívásunknak öröm
mel engedve, az egylet közelfekvő helyiségéhez készségesen átjött, ahol is a 
mondott alelnök, Korányi Károly egyleti ügyész, Myskovszky Viktor és Klim
kovics Béla őr urak s az ideiglenes titkár által fogadtatván, táraink minden 
egyes osztályába bevezettetett. Különös érdekeltséggel szemlélte ő nagyméltó
sága kő- és bronzkorszaki gyűjteményünket, s általában a legmelegebb hangon 
fejezvén d  magas megelégedését eddigi működésünk iránt, továbbra is buzdí
tani méltóztatott. A hatás a többi tisztelt vendégeinkre sem volt kedvezőtle
nebb, mutatják ezt a tőlük hallott kedvező nyilatkozatok, de mutatja különö
sen az, hogy méltóságos ft. Perger János megyéspüspök ur, eddigi szép ered
ményeink hatása alatt, ott helyben adta tudtára Loósz József első alelnök urnák, 
hogy 100 írttal az egylet alapító tagajainak sorába lép ,ami okt. 23-án, a választ
mány irás- és szóbeli hálás köszöneté mellett csakugyan meg is történt. A leg
közelebb múlt napokban gf. Zichy Rezső és gf. Széchenyi Béla urak szerencsél
tettek bennünket és mind ők, mind azon számos vidékiek s városi polgárok, kik 
tárainkat becses figyelműkre méltatták, a nem reméltnek, a nem vártnak kedves 
érzelmével és szavaival távoztak.

3. így állván a dolgok t. közgyűlés ! igen természetesnek találjuk azt a 
minden oldalról felfeltolakodó kérdést: hogy, de hát mért nem nyitják már 
meg hivatalosan, ünnepélyesen azt a múzeumot ? Erre azonban egyszerűen 
csak azt válaszoljuk, hogy .bennünket alakulásunk első pillanata óta, nem a 
szemkápráztató csillogás! vágy, hanem a tervszerű komoly törekvések vezérel
vén, a nagy közönség elé múzeumunk hivatalos megnyitásának tényével addig
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lépni nem akartunk, míg a sző szoros értelmében bevégzett egészet fel nem 
mutathatunk. Meltóztassanak figyelembe venni, hogy jelenlegi helyiségeink bir
tokába 1875. ápril 1-én jutottunk, az átalakítási munkálatok eltartottak az 
egesz tavaszon, a nyarat igénybe vették a műtárgyak berendezése, elhelyezése, 
tehat a lefolyt ősz- és télre maradt a munkának oroszlán része, az ezernyi és 
ezernyi tárgyak címezése és lajstromozása. No már most tekintve azt, hogy 
ezen óriási feladat mindössze is két három, jelentékeny óraszámra kötelezett 
tanártól várja megoldását, s tekintve, hogy erre épen a . kijutott téli időszak, a 
napok rövidsége, s azon körülmény, hogy termeink az átalakítás folytán jelen
tékenyen megtágulván, bár ugyan kályhákkalel vannak látva, mindamellett 
nem tévedek ha azt mondom hogy kifüthetlenek, — legkevésbé voltak alkal
masak, nem csodálkozhatunk, hogy az, amit már sokan megtörténtnek szeretné
nek látni, még eddig meg nem történt. Ne csüggedjünk t. közgyűlés, ami halad 
el nem marad. Itt is útban vagyunk. Myskovszky Viktor első őr ur már 
régebben bejelentette a választmánynak,, hogy e tekintetben a Germán múzeu
mot tartván minta gyanánt szem előtt, megtörténtek az első lépések, és
többször fejezte ki alapos reményét az iránt, hogy az előttünk álló nyár dere
kán, az egyetemesen óhajtott ünnepélyes megnyitás, a legnagyobb valószínű
ség szerint megtörténhetik; .addig is azonban bárki bármikor megakarná tekin
teni gyűjteményeinket, csak hozzá vagy Klimkovics Béla úrhoz forduljon, 
okvetetlenül nyitott ajtókra talál.

4. Ezekben ismertetvén intézetünknek mint ilyennek állását, áttérek 
már most egyleti életünkre, választmányunknak 1874. márc. S-ától 1875. dec. 
31-kéig terjedő működésére.

Ami bennünket ez idő alatt foglalkoztatott, általában véve: folyó ügyek, 
érintkezések egyesek- s testületekkel múzeumunk továbbfejlesztése ügyében, 
ajándékozások elfogadása és köszönettel nyilvános nyugtázása, a választmány 
kebelében történt változások esetében tett intézkedések, pénzügyünk, egyszóval 
az anyagiak és-szellemiek kezelése.

Hogy főbb vonásokban részletezzem is tevékenységünket, a közgyűlés 
határozata folytán 1874. julius havában kiadtuk I. Évkönyvünket, megküldtük 
az egyleti tagoknak, intézeteknek, nevesebb lapok s hatóságoknak, még jelen
leg is t. látogatóinknak egy-egy ymldánynyal mindig kedveskedünk. A fogadtatás, 
melyben a nagy közönség részesítette, általában kedvező volt, tartalmát a n. 
ni. in. kir. vallás- és közoktatási miniszter ur is, saját megköszönő szavai sze
rint „felette érdekesnek•' találta.

Tartottunk összesen kilenc rendes és egy rendkívüli választmányi gyű- 
lést, melyekről a felvett jegyzőkönyvek az egyleti levéltárban őriztetnek.

E gyűlések nevezetesebb tárgyai között első helyen említem az őrök 
időről-időre tett jelentéseit az ajándékozott tárgyak iránt. E jelentések, a tár
gyak s a szíves ajándékozók együttes megnevezésével, az Abauj-Kassai Közlöny 
8 számában láttak tek. Timkó József, köz- és váltóügyvéd és lapszerkesztő ur 
jóvoltából napvilágot, amiért is megvagyok győződve, hogy a t. közgyűlés ősz-



tatlani!véleményével találkozom, midőn: neki, aki' egyletünk keletkezése bta ügye
inket a legnagyobb érdekeltséggel: kísérte,'vgf ez alkálonbból a fővárosi ésvyiléki 
sajtónak/ de általában, mindazoknak^ kik bennünket'’bár«hely iránybán felkapok 
tak, ezennel ̂ hazafias: köszönetét szavazod ; >/ dah /ghsauq j.-l/o-ri.hiia«/ t> tum J 
i inö I t  beérkezett tárgyaknak legérdekesebb esbpörtját képezik la céh-ládák, 
szabadalmi okmányok, pécsétnyomök-: és serlegek Az iparos-testületeknek i féltéi 
kenyetí őrzött eme‘ százados kinöseF közűi nyugták mellett eddig átvettük m 
kassai nyereggyártó, tímár, kőműves^ süveges, ■■'kötélverő, kovács, borbély és Szíj-* 
gyártó céhekéit, melyek közűi különösen érdekesek a borbélyok és kovácsok 
régi okmányai, és a, szíjgyártóknak 7% latos pecsótnyomójá. Ha valami, akkor 
e csoport jelentékenyen van hivatvá múzeumunk azíon anyagát szaporítani, mely 
még eddig felbúvárlatlan állapotban lévén, egy ügyes szakférfiú kezében a 
tudománynak tehet szolgálatot, szaporítani móndomy mert hogy eddig sem 
voltunk az ilyen anyag híjával, bizonyság reá Hatos Gusztáv ur* ki tőlünk tör
ténelmi feldolgozás végett 2 db: Mátyás- és Kinizsi-féle Okmány másolatot kert* 
és Károly Gy. Hugó, ki .<18.25;' oki. Sl-tén, Budapesten kelt. elismervénjíe .smm 
rint két régi eéhkönyvön kívül ugyahcSak két régi városi adókönyvet, tudomás 
nyos használati végett pár hónapra magához-vett., i ' í ■ :

Helyi szempontból véve szintén érdekes Rotauseher Károly c& k. 
ezredes és bécsi hadi levéltári igazgató urnák ’küldeménye* mely a régi Kas
sára mint erősségire vonatkozó térrajzi felvételekből áíh « (ion. <VF* nA/ .ú *
>; -'i, : Gyűjteményeink,iszaporitásáráiaéíívemzbn'ban legnevezetesebb mozzanatot
képezett: Falleru Gusztáv bányatanácsos* és válaszún ányií tag urnák azon 
felhívása, mely az egylet nevébeü a in. kt;.földtani.intézethez és lé  bányahatóság
hoz; intéztetett az iránt, hogy-berniünket az üzemükbe eső kohászati és bányá
szati termékekkel ajándékomnak meg,  ̂ azokkal különösen, melyek Felső ma- 
gyaror&zágban fofcdulnak elő, bogy álmák egész bányászati és kohászati terme
lését múzeumunkban , szemlélhetővé tehebsük. Ez életre 1 való gondolat kérész
iül vitelét • elősegítették eddig, az oláhlaposbányalíkohóhivatai küldeménye és a 
felsőmagyarországi bányapolgárságnak azon: föltételhez, kötött Ígérete,' hogy 
egyletünk, a kért tárgyak) gyűjtése és' rendezésével valamely szakférfiút bízzon 
meg. Sikerültj,is erre nézve tek./Jermy Gusztáv.iglói főgymnáziumi tanár urban 
6gy oly ! lelkes íiférfiut nyerni ügyünknek, kit nemcsak a megbízásti vállalta el 
szívesen, hanem saját becses gyűjteméhyébQl, egyletünk bzámára, különösen a 
magas-tátrabeli szikla-, és növényfajok példányainak Jóviájagatását is ignite/ 
amiért azután 1875. dec. 26-án tartott választmányi gyűlésünkben egyhangúlag 
megé^eneztetett. Jaiűl&giöl nboii hisi.fil «

j.\< Ily örvendetes.;tapasztalatok között annál kirívóbbi szomoritófeb volt 
Korányi Károly egyleti, ügyész: urnák azon \alkalmi jelentése,, miszerint A múze
umunknak ajándékozott Ferenezy-féle. szobrokhoz-éss Révész képeihez békés,utón 
hozzájuthatni, ai családtagok,.szűkkehlűsége- még eddig nem engedte.'ilgaz.örö
künktől I azonban nem;fogjuk, engedni.magunkat megfogztatni, ha máskép nem 
lehet, a törvény szigorához nyúlunk. J | á lofiá aí aiddkvoí .
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-ov ;) t) Érkeztek több-Gidairól, műtárgyak megvétele iránt, tett felszólítások 
jsi- Slgy a többi között dr. Weisz József budapesti műtőorvos termés arany gyűj
teményt; Austerlitz váltóüzlettulajdonos pedig régi érmeket kínáltak. Mi azon
ban e vásárlásokba pénzügyeink korlátozottsága miatt nem bocsátkoztunk.

: 6. Érintkezéseink, levelezéseink leginkább a kérelem s a köszönet körül
forogtak, és tettük ezt egyesek, testületekkel s a m. kir. vallás- s közoktatási 
minisztériummal is akkor, midőn múzeumunkat Mátyás király és neje Beatrix 
mellkópeiüek és Dürrer Albert kis és nagy Passiójának másolataival megaján
dékozni méltoitatott. Ezen kívül táviratilag és levélileg üdvözöltük a m. orvos 
és természetvizsgálók győri nagygyűlését, jegyzőkönyvileg fejeztük ki örömünket az 
uj iparmúzeum megnyitása fölött 1874. ápril 19-én, köszönetünket nyilvánítottuk a 
in. földrajzi társaság meghívásáért az 1865. év nyarán Parisban megtartott föld
rajzi congressura, hanem egyletünk kópviseltetósét nem Ígérhettük. Szives 
készséggel küldtük meg alapszabályainkat Opatrill Ignác tanár, Fülöp László 
lelkész és Fehéripoly főgymn. igazgató uraknak, kik azt Nyitra- és Trencsén 
megyékben, úgyszintén Esztergomban hasonló egyletek alakítása céljából tanul
mányozás végett kérték. Örömmel fogadtuk ifj. Gyalokay Lajos urnák a bilim* 
megyei régészeti és történelmi társaság titkárjának, az egyleti ügyekben való 
kölcsönös érintkezés fentaitása iránt tett ajánlatát.

7. Tárgyaltunk ez idő alatt Timkó József úrtól származó két indítványt 
is. Az első, mely egy iró és művészi kör alapítását célozta, választmányunk 
által „múzeumi olvasó kör“ alakban fogadtatott el, az alkalmas helyiségek 
hiánya miatt azonban, még eddig életbe nem lépett. A másik indítvány 
Posner Gábor hagyatékára, Kossuth Lajos által hagyományozóhoz intézett 8 
db. magántartalmú levélnek sorára vonatkozott. Nagy hazánkfia ugyanis érté
sére jutván annak, hogy Posner Gábor e leveleket múzeumunknál tette le, 
az említett indítványozó úrhoz címzett levelében azon óhajának adott kifejezést, 
hogy azon teljesen magánügyü, értéktelen kéziratok semmisíttessenek meg. A 
választmány ez ügyre nézve Timkó József urnák azon indítványát fogadta el, 
hogy bizassék meg a titkár azon levelek átnézésével, és egyet, amely talán 
némi közérdekű vonást tartalmaz, nyitva hagyván, a többit az egylet pecsétjé
vel, mint 50 óv múlva felbontandót, zárja le, Nekem jutván e kötelesség telje
sítése, a G-tos számú levelet találtam úgy épsége, mint tartalmánál fogva a 
nyitvahagyásra legérdemesebbnek, a többit lepecsételtem és kívülről jegyző
könyvi kivonat alakjában ráírtam a választmányi határozatot és 1925-öt, mint 
felbontási évet.

8. Hogy a titkári iroda forgalmát sem hagyjam megemlítetlenül, 1874 
umrr 8-tól 1875. dec. 31-ig érkezett 85 ügydb. és kiadatott 167, tehát össze
sen 252, ami hozzá számítva még az iktatói, szállítási munkát és költségviselést, 
egy középtanodai tanár mellékfoglalkozása s a rendes tagdíjon felül való kiadásául" 
annyira jelentékeny* hogy az 1874. ápril. 19-én tartott rendes választmányi
lés 60 irtot, szavazott meg azon évre a titkár számára, amit jóváhagyni, beszün 
tetni vagy továbbra is kiterjeszteni a t. közgyűlés feladata.
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9. Buzgó pónztárnokunk, Maurer Rezső ur számlája szerint 1874-ben 
a bevétel tett 1091 frt. 45 kr. a kiadás 1027 frt. 49 kr. tehát a maradék 63 
frt. 96 kr. 1875-ben pedig a bevétel volt 825 frt. 15 kr. a kiadás 580 frt. 13 
kr. s eszerint a maradék 245 frt. 2 kr. E számlák közül az elsőt részben mint 
a választmány kiküldöttei megvizsgálták és helyesnek találták, Ganzer Ede egy
leti ellenőr, és Gerhardt György urak, a másikat pedig ugyancsak Ganzer 
Ede ellenőr, Koch Lajos és Mocsáry József urak. Tekintve ez eredményeket, 
vagyoni állásunk megnyugtatónak mondható, vétkezném azonban a t. közgyűlés 
ellen, ha elhallgatnám azon körülményt, miszerint az e számlákban kimutatott 
bevételekből az, aminek kiadásuk összegét lett volna szabad fedezni t. i. a pár
toló tagdíjak, 1874-ben 416, 1875-ben pedig 412 forintot tettek, a többit befi
zetett alapítótagsági díjak és egyéb pénzbeli adományok képezték. Jelentésem 
első részében jegyeztem és indokoltam, hogy a helyiségátalakítás, berendezés 
és felszerelés kényszerkiadásai alapítótőkéink nagy részét elnyelték, jövőre 
azonban e költekezés elő nem fordulván, évenkínt rendes előirányzatot csinál
hatunk, és egyedül a mellőzhetlenekre szorítkozva, a befektett alapítványi tőké
ket a pártoló tagdíjakból lassankint okvetlenül megtakarítjuk.

Tagszámunk növelése s ebből folyólag különösen pénzügyeink felvirá
goztatására mindent megtettünk. Klimkovics Béla, Korponay János, Komjáthy 
Lőrinc és Timkó József urak mint állandó bizottmány működtek ez irányban, 
és hogy nem eredménytelenül, mutatja Müllner Frigyes buzgó rovatolónk s 
választmányi tag urnák kimutatása, mely szerint inig 1874. márc. 8-án össze
sen volt 201 tagunk, addig jelenleg, a tiszteletbeliek száma 12, alapítóké 17, 
a pártolóké 200. Ez adatok tehát hacsak az imitt-amott jelentkező tagdíjbefi
zetési késedelem nagyobb mérveket nem ölt, a legszebb reményekre jogosítanak.

10. Ugyancsak pénzügyeink rovata alatt kell tudomásvétel végett a t. 
közgyűlésnek értésére hoznom azon tényt, hogy amint az utolsó választmányi 
gyűlésben is jelentettem, én a múlt október hóban jószántomból egy oly tőké
nek gyűjtéséhez fogtam ismerőseim, barátaim s rendtársaim körében, melynek 
kamatjai mindaddig érintetlenül maradván inig az évi kamat 200 frtot nem 
tesz, ez időtől kezdve közgyűlési határozat folytán, ha t. i. rászorulna az egy
let, az egy évi kamat 30°/0-jének élvezetébe lép, a 70% pedig csatoltassék a 
tőkéhez mindaddig, mig ezzel együtt oly összeggé nem nő, hogy az egésznek 
70%-ből egy tulajdon épületet lehessen szerezni, 30%-je pedig fenntartási és 
ügykezelési tőke gyanánt tovább kamatozzék. Begyült eddig e célra, s általam 
következő cim alatt: „A Felsőmagyarországi Múzeum-egylet tőkéje, mely csak 
a közgyűlés határozata folytán vehető fel“, — a kassai takarékpénztárba beté
tetett 136 frt.

Az előttem lebegő cél megvalósulása t. közgyűlés, még most ijesztő 
távolban van, s el voltam rá készülve, hogy gondolatom kinyilvánításává^ 
több oldalról a nevetségesség veszélyének teszem ki magamat. En bennem 
azoban még nem veszett ki a hit az iránt, hogy önzetlen, lelkes emberek is 
vannak a világon. Meg vagyok győződve, hogy magamban nem maradok,
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hogy egyletünk több tagja felkarolja ez ügyet, megkezdi barátai körében 
a gyűjtést annál is inkább, mert ezt az esetleges adakozók, megterheltetése 
nélkül teheti, amennyiben az általam kezdett tőke nagyon is a távol jövő 
tőkéje lévén, már maga ezen körülmény aránytalanul neveli a lehető leg
csekélyebb adománynak is értékét. — Ha tehát ez irányban sem leszünk tétle
nek, és ha a majdnem rendeseknek mondható rendkívüli kisebb jövedelmeinket, 
értem az évenkinti szinielőadások bevételét, a helybeli pénzintézetek netaláni 
adományait stb. stb. e tőkéhez csatoljuk, sokkal hamarébb vesszük észre hatá
rozott gyarapodásunkat, mint reménylenők. Engem ezen kezdeményezésben az 
a tudat vezetett, hogy amennyiben a Széchenyi Istvánok és Mikó Imrék 
nagyon meggyérültek, ha sohasem kezdünk, soha sem lesz.

11. Hogy végre veszteségeinket hozzam a t. közgyűlésnek szomorú 
tudomására, fájdalommal emlitem Károly Gy. Hugó nevét. Sokkal jobban ismer
jük azt a lánglelkesedést és teljes odaadást, melylyel mint egyleti titkárunk 
3 teljes éven keresztül ügyeinknek élt, hogysem azt részletezni kellene, s 
elvesztése történeteid csak annyit jegyezek meg, hogy 1875. szept. 29-én meg
tartott rendkívüli gyűlésben juttatván tudomásunkra, miszerint Budapestre történt 
kinevezése folytán titkári állásáról lemondani kénytelen, fájdalommal találtuk 
magunkat a lemondás elfogadásának kényszerhelyzetében, s az elérzékenyülten 
távozót lelkes szavakban méltató elnök indítványára, volt titkárunknak, önfeláldozó 
buzgalmáért s az egylet felvirágoztatása körül szerzett érdemei elismerésének 
megörökítéséül, jegyzőkönyvileg köszönetét szavaztunk. Ugyanez alkalommal a 
titkári ügyek ideiglenes vitelével én bízattam meg.

De nem kímélte sorainkat a halál sem. Elvesztettük Kubinyi Ferencet, 
Gerster Miklóst, Engelmann Gyulát és Moys Jakabot. Mindmegannyi jólérde 
mesült név egyletünk iránt! Legyen áldott emlékezetük!

És ezzel t. közgyűlés jelentésemnek végére jutottam. Teljes képét 
iparkodtam adni egyletünknek, hiányaival, előnyeivel. Célom amint legelső 
szavaimban kifejeztem, nem az egyes vonások összemosása hanem kitüntetése 
volt. Hogy sikerült-e az egészre nézve azt a fogalmat keltenem, mely bennem 
ól, nem tudom: éppen azért jelentem ki sietve, hogy engem az előnyök el 
nem vakítanak, a hiány pedig el nem csiiggeszt. Sokkal fiatalabbak vagyunk, 
hogysem minden épségünk mellett is kinőni, kiforrni valóink ne lennének. De 
tudjuk igen jól, hogy a forrás nagy erőfejlóssel, pezsgő élettel jár. Erre töre
kedjünk hát, hozzuk és húzzuk actióba az eddig tétlenül, elszigetelten álló 
erőket. Hassunk szóval, de mindenek fölött áldozzunk, tegyünk! Akkor, de 
csakis akkor testesítjük meg az egyletünket összetartó eszmét, akkor teremt
jük meg valóban, kegyelemtől többé nem függő múzeumunkban a magunk és 
utódaink civilisatiójának, igazi humanismusának hatalmas előbbrevivőjét, előbb- 
revivőjét, mert amint azt már én más helyen is mondottam, megcáfolhatlan ama 
paradoxon: hogy „visszafelé kutatva, gyűjtve, biztosabban haladunk előre“.

Dr. Stöhr Antal
titkár.
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A felsőmagyarországi múzenmegylet 1874. évi pénztár- 
számlája január 1-től decemb. 31-ig.

T a r t o z i k 1 °* é.
K ö v e t e l

O. 6.
frt /kr. frt kr.

Készpénzkészlet 1873. évről 119 29 Szolgafizetés.................... 120 —

Bártfa város adománya . . 40 — Irodai szükségletek . . . 65 —
Kassai takarékpénzt. adom. 50 Nyomtatványok . . . . 312 40
Ungar Ignác ur adománya 25 — Leltári tárgyak . . . . 210 —
Különféle adományok . . 14 64 Fuvarbérek . . . . . . 127 94
Klimkovics F. úr alapitódija 100 Lakatos számla . . . . 21 15
Klimkovics G. úr „ 100 — Könyvkötő „ . . . . 29 50
Werfer K. úr „ 100 — Ács „ . . . . 80 —

Krajnyik László úr hagyatéka 100 — Asztalos „ . . . . 8 30
Pártoló tagok dijai . . . 416 — Festő „ . . . . 40 —
Szinelőadás jövedelme . . 20 52 Felszerelési tárgyak, . . 13 20

Kamatokért.......................... 6 — Készpénz mint egyenleg . 63 96

,i>í * .trf ci  i  *
1091 45 ||1091

W  .. -1
45

1875. január l-ón készpénzkészlet 1874. évről 6 3  frt. 0 6  kr.

K a s s a ,  1875. január 1.
Maurer Rezső, s. k.

pénztárnok.

M egvizsgáltatván  helyesnek ta lá lta to tt. 

K a s s á n ,  junius 17-én 1875.

Gerhardt György, s. k. Ganzer Ede, s. k.



IX

A felsőmagyarországi múzeumegylet 1875. pénztár- 
számlája január 1-töl decemb. 3i-ig.

T a r t o z ik
O. é.

K ö v e t e l
o . é.

írt. kr. frt. kr.

Áttétel 1874. évről . . . 63 96
%

Szolgafizetés..................... 120 —

Adakozások az évkönyvre . 60 — Fizetett fuvardíjak . . . 94 46
Pártoló tag-dijak . . . . 412 — Felszerelési tárgyak . . . 168 92
Temesváry Lajos úr által Leltári tárgyak . . . . 126 —

rendezett színelőadás jöv. 22 19 Nyomtatványok s irodai költ-
Hadik-Barkóczy grófnő ala- ségek ............................... 70 75

pitó tag-dija . . . . 100 — Pénztárkészlet mint egyenleg 245 02
Perger János kassai püspök

alapitó tag-dija. . . . 100 —

A d a k o z á so k .................... 67

825 15 825 15

1876. január 1. áttétel U375. évről S 4 5  írt. 0 2  kr.
K a s s a , 1876. január 1.

Maurer Rezső, s. k.
pénztárnok.

Ezen mérleget számszerűit, úgj a bevételi mint a kiadási könyvet 
minden egyes tételeiben átnéztem, átvizsgáltam és a legjobb rendben helyesnek 
találtam. Kassa, 1876. jan. 17.

Ganzer Ede, s. k.
ellenőr.

Alólirottak mint kiküldött számvizsgáló bizottság a mai napon megje
lenvén, ezen mérleget a pénztárkönyv minden egyes tételeivel összehasonlítván 
és megvizsgálván, mindenben helyesnek és megegyezőnek találtuk.

K a ssá n . 1876. január hó 27-én.
Mocsáry József, s. k. Koch Lajos, s. k.

5*



X.{}(’${ • > ti *'r i P Miffpj ( • v. r I f i r l yirj

Az egylet alaptőkéje.
E tőke folyó év május 21-ig 415 írtra növekedett, a kassai takarék- 

pénztárban van letéve, kamatjai egyelőre érintetlenül tőkésíttetnek és egyedül 
közgyűlési határozat folytán mondható- s vehető tel. Keletkezését illetőleg fel
világosit a VII. szám alatt közölt titkári jelentésnek 10-ik pontja s a követ
kező kimutatás :

A tőke magvát képezték azon többszörös, kisebb-nagyobb adományo
zások, melyeket társas összejövetelek alkalmával: Barthos Tivadar közalap, 
ügyész, Schmidt Kálmán prem. tanár, Dobos Miklós cs. k. kapitány, dr. Szele 
Andor jogtanár, Pápay Jeromos prem. tanár* Kosztka Vince prem. tanár, 
Lahner Boldizsár prem. tanár, Richnavszky Ákos prem. tanár, dr. Mariska Vilmos 
jogtanár, Fábián Imre prem. tanár. Komor Elek prem. tanár, dr. Brencsán 
Sándor jogtanár, Antal Emil v. urad. főügyész, Bolkai Vilmos prem. tanár, 
Gömöri Ede prem. tanár, Horváth Lajos elemi tanitó, dr. Werner Rudolf jog
tanár, dr. Bernolák József orvos, Korányi Károly közalap, ügyész, Bezsilla 
Samu köz- és váltóügyvéd, dr. Klekner Alajos jogtanár, Hegedűs Lajos gyógy
szerész, Stéka Antal elemi tanitó, Privitzer Endre j. urad. erdész, Schal ler 
Ernő elemi tan. igazgató, Maxintsák János főig. tollnok, Kozora Endre hit
elemző és Müllner Frigyes rajztanár urak e célra tettek. A f. é. január else
jére eső 80 kr. kamattal együtt összesen...............................133 frt — kr.

Ezeken kivül hozzájárultak:
Barlanghy Adorján jászói préposti titkár . . .  1.—
Stoekinger Lénárd jászói p e r j e l ......................... 5.—
Vitális György postáig, fogalm azó .................... 5.—
Dulny János rudnoki prem. lelkész.................... 5.—
Dr. Kussinszky Arnold jászói prép. pénztárnok. 5.—
Dr. Krausz G. László n.-váradi tanker, főigaz. . 10.—
A jászói prem. prépostság alapitósági dija . , 100.—

Oldalösszeg . . . 264.—
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Áthozat . . . 264.—
N. N.................................................. ........................3.50
KJimkovics Gábor cs. k. főhadnagy által N. N. 3.—
Morvay Bafaél rozsnyói prém. tanár . . . .  —.50 
Nátafalussy Kornél rozsnyói főgymn. igazgató . 2.—
Szepessy Géza rozsnyói prem. tanár . . . .  1.—
Szalánczy István leleszi prem. jószágkormányzó. 5.—
Argaláes Márk leleszi prem. lelkész . . . .  3.—
Bornemissza Zoltán g a z d a t i s z t ..........................1.—
Juhász Mihály nyug. prem. főgyin. igazgató . 1.—
Benedek Ferenc kassai prém. főgymn. igazgató 2.—
Orbán Bertalan kassai premv íőgymn. tanár . . 1.—
Dr. Stöhr Antal kassai prem. tanár alapitó tag-dija 100.— 
Lenner Nándor, jászéi prem. t^nár,-,QQ. „ i .  > 1-—
Macliay András, riovaji prem. lelkész \ . . . 1.—
Somogyi Gergely, k.-helmeezi prem. lelkész . . 1.—
Fábry Emil, kassai prem. tanár • ............................1.̂ —
Szignárovics Ágoston, kassai prem. tanár . . . 1.—
Szekerák Kálmán, theologiai tanár . . . j . 1.—
Neumer János reált, h itta n á r ..................................... 3.—
Zboray Tamás n.-váradi prem. tanár . . . .  1.—
Fülöpp Károly köz- és váltóügyvéd Timkó J. úr által 15.— 

. Gf. Sztáray István . . i ' . , . . . . . 3.—
Összesen . . 415.—



XX.
Ajándékozások az egyleti tárak számára.
E rovat alatt első évkönyvünk, 1872. dec. 12-től egészen 1873. dec, 

19-ig XI. római szám alatt közölte a szíves ajándékozók nevével együtt azon 
küldemények kimutatását, melyekből Múzeumunk létrejött. Most tehát ott foly
tatjuk a sort, ahol az a múltkor megszakadt:

XII. 1871. febr. 20. 1) Forgács József ajándékai: 1. m adarak, 32 db. 
jól kitömött honi madár és 2 darab külföldi, 1 nagyobbfaju kolibri és 1 szt. 
domingói pirók. — 2-or Cyustaceák, 1 nagy példány platicarcynos pajuros. — 
Pankányok, Scorpionidae ; több scorpio europeus spiritusba téve. — 4. két ládá
val honi és külföldi rovarok, máris osztályozva, — 5. 1 rámával lepkék. —
0. 30 faj csiga és kagyló. — 7. 100 db. különféle madártojás. — 8. 40 db. 
ásvány, szép példányok. Ezeken kívül néhány régiség az 1848-diki évekből:
1. 1848-iki egy pár cserkesz lópatkó, milyen még a kassai múzeumban nem 
létezik. — 2. 1848-iki honvédcsákó. — 3. 1848-iki gránát, mely nem robbant 
szét és Kassán a gr. Klobusiczky réten ásatott ki. — 4. Egy szurony, találta
tott az ó-hernádi homokban. — 5. Egy csizma sarkantyústul, milyent 1798. 
év táján a 6-ló fogatú kocsis viselt. — 6. Egy eredeti fabunkó, valamely sze- 
pességi rablóé lehetett, mivel Szomolnokon a városházán volt éltévé. — 7. Több 
régi könyv. — 2) Keresztesy István aranyidkai plébános : egy vadkan-koponyát 
3) Fiedler Károly kassai földbirtokos : egy keresztelő medencének felső rézfe
dőjét 1589-ből s egy XVII. századbeli német bibliát. 4. Baliga Róbert főerdész : 
két kitömött madarat és egy díszes vadászkést, 5. A kassai nemes szappanos 
céh: ládáját okmányokkal, azonfelül egy nagy céhbeli cinkannát és tányért.
6. Henszlmann Samu nyugdíjazott törvényszéki tanácsos Bártfán : egy szarvas 
agancsból készült puskaportartót szép díszítményekkel a XVII. századból.
7. Klimkovics Béla múzeumi őr 1 abaiiji nemzetőri csákót 1848-ból, és három 
XVII. századbeli kancsót. — 8. Bárczay Ödön a múzeumegylet alelnöke : egy 
egyptomi sareophág eredeti részletét festett alakokkal és hieroglyphekkel 
díszítve, és egy XVII. századból való emaillirozott rézkancsót. 9. Miskovszky
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Viktor múzeum-őr: négy darab szép díszitményű kancsót a XVII. századból, és 
egy vas sarkantyút a XV. századból. 10. Miskovszky Amália, szül. Henszlmann 
asszonyság: egy XVII. századbeli, csavart felületű cinkannát. 11. Lehrner 
Magdalena asszonyság: egy mázsa súlyú, Kassán kiásott bombát az utolsó török 
hadjáratból. 12. Antolik Károly tanár: egy XVII. századbeli kancsót. 13. Scholtz 
Mihály földbirtokos Fáiból: egy XVI. századból való puskaportartót, szép gót 
díszítményekkel, unicum a maga nemében. 14. Hegedűs N. több középkori 
pénzdarabot. 15. Hossek francia nyelvtanár : több régi ezüst pénzt. 16. Szabó 
Imre, a kassai kereskedelmi kamara irattárnoka : a kassai lövész-század egyik 
trombitáját 1848-ból. 17. Benczúr Gyula Münchenben lakó művész hazánkfia s 
Kassa városa szülötte felajánld a sz. István kereszteltetését ábrázoló vázlatát, 
mely a kormány pályadiját nyerte, és eddig megjelent műveinek fényképgyűj
teményét is. 18. Révész György festőművész : a „templomban imádkozó leány“ 
című olajfestményét, valamint a „káposztát áruló leány“ című festményét is. 
19. Ameszmayer István: egy XVI. századbeli széles lópatkót. 20. Bohemusz 
Károly tanító: Gömörmegye és Aggtelek barlangjának térképét 1806-ból. 
21. Ugyanaz: több régi ezüst pénzt. 22. Tatárszky Sándor reáltanuló: egy 
francia nyelvtant a múzeumi könyvtár számára. 23. Keresztessy István arany- 
idkai plébános : egy szép nagy sast. 24. Buczy Bódog pesti építész : egy csi
szolt onyx példányt és kővévált mammuth fogat. 25. Molitorisz Dániel kassai 
polgár: egy cethaiuak alsó- és felső fogsorozatát. 26. Békey Imre budapesti városi 
tanácsos: 1 scorpiót, egy pár tengeri kagylót, az aggteleki barlangból való 
több csepegő követ s 1 tengeri lovacskát. 27. Ungár Ignác : egy XIII. század
beli tallért, 1 poharat és 1848-ki húszasokat. 28. Klimkovics testvérek: 
1 három árbocos tengeri hajó mintáját 20 ágyúval, 24 db. részben kitömött 
madarat, van közüttök 1 pelikán, flamingó, papagáj, kolibri stb. 1 óriási dene
vért, 22 darab különféle alakú bronz-fibülát; 6 db. brazíliai rovart, melyek a 
bécsi közkiáilitáson szereztettek, néhány értékes kagylót és csigát, 1 kőszén
kövületet apró uövénylenyomatokkal. 29. Marschalkó budapesti szobrász: 
1 középkori fegyverzárat; Kertész Tódor budapesti kereskedő 2 ládát a fővá
rosból befolyt ajándékozások becsomagolására. 30. 0. Heinrich István Buda
pesten : 1 eredeti Alexi-féle faragváuyt gipszből, mely József nádort ábrázolja. 
31. A budapesti tudomány-egyetem orvostanhallgató-segély-egylet Földváry B. 
elnök eszközlésére : 3 láda régi könyvet s Balassa János orvostudor és tanár 
füzmellszobrát. 32. Heyduk Ambrus, az Országos Iparos szövetség tokaj-hegy- 
aljai kerületi iparos-egyesület titkára : az általa szerkesztett egyesületi Évköny
vet. 33. Mégai Adolfné asszonyság 1 régi legyezőt. 34. Pajkosi János gyinn. 
tanuló 1 régi ezüstpénzt. 35. Károly Gy. Hugó 1 nagy gipszalakot az egyleti 
helyiségek díszítésére.

XIII. 1874. ápril. 30. 1. Schwartz Izaiás 1 Michigán államból való 
termésréz darabot. 2. Wagner Ede Kassán 2 okmányt gr. Széchenyi István és 
b. Simonyi aláírásaival. 3. Jelenfy József a Fövényesi család szívességéből 
több régi okmányt, a nagykinizsi levéltárból. 4, Antalfy János .1 részmetszetet
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és. egy okmányt. — 5. Davitko István 1 kanosét 1731-ből, 1 női mellényt 
arany himezetű virágokkal és ezüst csatokkal a múlt századból, 2 párnabajat 
selyem és aranyhimzéssel. tí. Krupa János Pest városának tér- és látképeit a 
.jelen század elejéről és egy, a föld összes nemzeteinek történetét ábrázoló 
képet 1832. 7. Marzsó K. kassai reáltanuló mintegy 20 drb. régi ezüzt pénzt.
8. Reitzner János 1 japáni kosarat. 9. Tahy Manó recski birtokos egy, az 
egri vár sáncainak ásatása alkalmával talált s Dobó István idejéből származó 
buzogányt. 10. Reményfy Rezső egy,-Kerekudvaron (Hevesben) szántás alkalmával 
talált vassarkantyút, egy kardnak keresztmarkolatját és egy régi török lópatkót. 
11. Diósi Pál 1 középkori egyenes vaskardot igen szép díszítményekkel, Zsig- 
mond s Rudolf királyok által kiállított 2 régi okmányt, 1848-ki kaszából készült 
lándzsát, 12. Nagy Károly és Berta-, egy XVI. századbeli aranyozott csontnyelü 
villát. 13. Rotauseher Károly ezredes és a bécsi hadügyi archivum igazgatója 
a) chinai számoló táblát, b) rizspapirosra készített 5 db.chinai festményt, e) a chinai 
Casch-féle pénzekből összeállított kardot, d) a bangkoki pagodából való rosettát 
e) Búdba két szobrocskáját, f) 2 darab koráit Singaporéból; g) egy japani 
pipát és dohánytartót tokjával együtt, b) a siami király udvari ebédéből való 
csemegéket, i) 1 japáni képes könyvet, k) az 1866-ik évi julius 20. a Lissa 
melletti tengeri ütközet alkalmával szétrombolt „Re d’Italia nevű hadi hajónak 
fa részletét, 1) faháncs kérgen Írott Sanskrit imádságot, m) japáni fogport 
szép dobozzal, n) 18 chinai fogkefét fából. 14. Kecskovszky N. 1848-iki hon
védtiszt Homonnáról a 35. honvédzászlóalj pecsétjét 1849. 15. Vandracsek Janka 
kisasszony Kassán: 1 sárgaréz szögekkel kivert fabuzogányt. 16. Klimkovies testvérek 
a) 1 zerge szarvból készült vadász-poharat, b) több régi ezüst pénzt, c) chinai rizs
papirosra festett 3 festményt és 'egy régi könyvet 1551-ből. 17. dr.Moskovies 
Jakab városi főorvos 1 Leitmeritz mellett talált bronz csákányt, 18. Tenner 
János vasúti indóházi vendéglős 1 Budán talált, török vörös rézből készült kávé 
kannát. 19. Tordássy András Kossuth-féle amerikai bronz-érmet 1851-ből. 
20. dr. Majoross.y Géza a magyar orvosok és természettudósok egri és rima- 
szombati bronz-emlékérmét. 21. Relay Róbert 1 ezüst érmet. 22. Horvát Imre 
ügyvéd egy delphint öntött vasból és egy láva darabot 111. Napoleon melkópé- 
vel. 23. Gerhard távirdai hivatalnok 1 távcsövet. 24. Kainart Vilmos vasúti 
pónztárnok egy csinos kancsót, egy XVI. századbeli vas zárat vésett díszítmé
nyekkel, b. Stift, II. József császár, Döbrentey Gábor és Mária Therézia bronz
emlékérmeit, 10 darab gombot és csattot, 2 kulcsot és 1 régi vaskörzőt. 
25. Petrikovics Lajos egy 100 Mos Kossutb-bankót. 26. b. Vay Miklós 
bi Kötvös József mellszobrát gipszből. 27. Pelion Béla pesti mérnök 5 db. 
ezüst, 5 db. rézpénzt, 2 db. játékjegyet s egy 5 fitos Kossuth-bankót 1848/49-ik 
évből. 28. Vozáry Mór pénztárnok Szepes-Ofalúból 1 fából faragott óriási pipát. 
29. Jelenfy Józsefné több fakövületet, és tengeri csigát kagylókat, egy vas 
nyilat és egy magyar bibliát 1590-ből. 30. Ocskay Klára szül. Lehoczky 
asszonyság Molauer Mihály nemesi okmányát, II. Lipót eredeti aláirásával. 
31. Éder Istvánná asszonyság egy csinosan esztergályozott rokkát 32) Révész
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György festőművész, egy vörös tiszti sipkát a 9-ik honvéd zászlóaljtól 1848-ból. 
33. Kochancsik szül. Boros Jozefa asszonyság egy XII. századbeli kis oltárkát 
emailirozott hátterű alakokkal, 2 rendkívüli nagyságú díszítményekkel ellátott 
fazekat, egy kaszát 1848-ból, 1 ólmos botot és 2 lámpást. 34. Maurer Gusztáv 
több régi török pénzt. 35. Myskovszky Viktor múzeumi őr, egy XIV. századból 
való kulcsot és egy japáni újságot. 36. Weisz Flórián több szomolnoki régi 
pénzt. — 37. Kukovszky Paula és Paulina kisasszonyok: a) 1 képet á 
jour-modorú fafaragmányokkal, b) 3 képes könyvet, c) 1 fiókszekrényt virágos 
díszítményekkel, d) 1 kis ládát réz sarok pántokkal, e) 2 régi findzsát, 2 por- 
cellán edényt és egy régi sütemény-mintát. 38. dr. Szély József tokaji gyakorló 
orvos, egy 49. honvédszázadosi díszföveget, egy olasz töltény - táskát és több 
Kossuth-bankót. 39. Scheidler szül. Rakovitz Jozefa 1 régi történelmi könyvet, 
150 db. régi rézmetszettel, 6 darab régi olajfestmény, a Fucker család fáját 
és egy régi pecsét-lenyomatot. 40. Rotauscher Károly ezredes Kassa városának 
látképét 1617-ből, Wallenstein Alfréd eredeti levelének fényképét (1632) leírás
sal s szép tartálylyal. 41. A kassai pékcéh két cinkannát, egy aranyozott két
fejű sast, okmányokat. 42. Stögermayer Antal egy 1848-iki szuronyos fegyvert. 
43. dr. Seidl egy hátultöltő karabinert a porosz hadjáratból. 44. Ellinger János 
rendkívüli nagyságú földképet. 45. Mihályi Károly egy szekrényt órával, egy 
szép diszitményü zsebórát, 5 darab régi könyvet, egy növény-gyűjteményt és 
néhány régi pénzt. 46. A kassai szücs-céh 1 nagy cinkannát és 1 cinbilli- 
komot, magyar nyelven irt régi céhjegyzőkönyvet, két régi okmányt 1370-ből 
és 1 meghívó réztáblát, 2 XV. századbeli szép kulcsot. 47. Krajnyik Gyula 
Szilián 2 régi ezüst pénzt. 48. b. Horváth-Kossuth Mihálynő asszonyság 8 db. 
bronz gyűrűt. 49 Fayt Antal garadnai erdész utján az Aianyossy- és Lehócky 
családok: 1 régi rézgyűrűt, 1 asbest-követ, ugyancsak Fayt A. ur 25
drb. madarat és négylábú állatot, mind sajátkezűleg kitömve, 1 microscopot, l 
kinőtt ritka bikkfa-darabot; ezeken kivűl 10 példány régibb madarat kitatarozott.
50. Krajnik Mihály tanár 1 régi pecsétnyomót, s 1 XVI. századbeli okmányt.
51. Kaczvinszky Géza kir. ügyészi hivatalnok 2 régi pénzt. 53. Schönviczky János 
áldozár 5 régi s újabb lengyel pénzt, l lengyel s 1 magyar régi bankjegyet. 
54. Bárczay Oszkár honvéd főhadnagy 36 kötet régi s újabb könyvet.

XIV. 1874. julius 23. 1. Schifbeck József 1 német bibliát 1785-ből. 
2. Illincz Konrád 1 négylábú csirkét spiritusban. 3. Stépán Pál 1 kétcsövű pisz
tolyt, a bártfai kovács-céh rézből készült s gyöngyházzal kirakott díszkalapá
csát, 1 római sarut. 4. Gerster Ede 1 kardot Mária Therézia korszakából, 6 db. 
megkövesűlt fát, 1 kristályt (jegecet), 28 régi ezüst pénzt. 5. Pawek N. több 
régi pénzt. 6. Moys J. többfele ásványt s kövületet. 7. Holländer R. 1 kitűnő 
fémtükröt. 8. Szikay Béla 1 ón billikomot. 1 „Daguerretyp“ c. könyvet, vala
mint „Adó" és „Két garas“ című könyvet is, melynek csak két példánya 
került ki a sajtó alól. (?) 9. Krajnyik Gy. Kassa városára nézve érdekes négy 
arcképet, 1 magyar női főkötőt vörös bársonyból s arany díszítményekkel. 
10. Horváth S. 1 rendkívüli nagyságú szarvas agancsot. 11. Szikay Béla több
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rendbeli régi pénzt. 12. Özv. Sárközyné asszonyság több régi patkót. 13. Fayt 
Antal 1 búvár kacsát kitömve és 1 vipera kígyót spiritusban, 13. Soós Sándor, 
b. Luzsénszky >Pál által készített s sóvári Soós Sándor által kijavított igen 
szép s valódi művészies ihlettséggel készült góth templom mintát fából. 
15. Zsércsei plébános 1 igen szép feszületet. 16. Weiss Vilmos 1 régi pecsét- 
nyomót. 17. Tatárszky S. 1 francia nyelvtant. 18. Palczer Amália 1 régi szép 
üvegfestményt. 19. Zehetgruber Karolina hasonlóképen szép üvegfestményt. 
20. Beitzner F. I kövületet. 21. Hajdú Imre 3 régi ezüst pénzt. 22. Herlitzko 
N. 1 Magyarország címerével díszített régi fejszét. 23. Kovács János 1 régi 
zárt. 24. Beich N. 1 gránit szelencét, 1 régi lakatot, 1 bárdot. 25. Myskovszky 
Viktor 1 XVI. századbeli ajtó vaspántot szép díszítményekkel, 1 kancsót 
1628-ból. 28. Bolkay Vilmos 9 ezüst és 5 darab régi rézpénzt. 27. Kéler 
József 7 db. régi okmányt. 28. Mártonfy M. 3 kötet könyvet. 29. Baross 
László 1 lengyel aranyozott pénzt 1831-ből. 30. Gedeon Kelemenné asszony
ság a magyar természetvizsgálók és tüdősek emlékérmét 1846-ból s 3 íorintot 
a pénztár számára. 32. Alexy Ödön 1 saját faragása, igen szép díszítmények
kel ellátott botot Schwarzenberg fenyveseiből. Burger D. L. tanár egy 100 frtos 
Kossuth bankót. 34. Kaczvinszky Béla 3 régi ezüst érmet. 35. Geduly F. az 
„Arch. Értesítő“ több évfolyamát.

XV. 1874. nov. 5-én. 1. Egy régi magyar nyelven irt biblia, mely Hannoverában 
nyomatott, Hegedűs Lajos kassai gyógyszerész utján. 2. Egy régi kis olajfestmény, 
mely Máriát a kis Jézussal ábrázolja. Adom. özvegy Koregtko Mária asszony
ság Kassán. 3. Több igen szép ásvány és jegec, adom. Koregtko Mária k. a. 
Kassán. 4. Luther Márton arcképe öntött vasból 1668. adom. Gaskó. Gy. Kassán.
6. Budapesten Kliinkovics Ferenc tanár s egyl. v. t. által gyűjtött ajándékok : 
2 darab pálmaág és tájkép, adom. Telepi Károly képt. titkár Budapesten. 
1 őskori halfog, adom. gr. Eszterházy Ferenc Budapesten. 1 fekete márvány 
darab, adom. gróf Eszterházy Károly. 1 khinai szobor, adom. gr. Eszterházy 
Pál Budapesten. 1 fehér márvány tábla, adom. gr. Eszterházy Mór Budapesten.
I nyildarab és egy khinai festmény, adom. Szabó József asztalos Budapesten.
II  darab régi ezüst pénz, Mitterdorfer Gyulától Bpesten. Fából faragott gót 
díszítmények és 1 ókori cserépedény, adom. Marsalko F. szobrász Bpesten.
1 tengeri csiga, adom. Erdélyi Mariska kisasszony Budapesten. Hermina főhguő 
és Dürer Albert szobraik, adom. Maraszton József Bécsiben, Henszelmaun Imre 
mellszobra, kőből faragva Alexy által, adom. Buczbalaj Bpesten. Barabás Miklós, 
Jókay Mór és Reményi Ede mellszobraik, adom. DunelszkyBpesten. 1 olajban fes
tett kép, mely egy patakon átmenő arabs családot tevén ülve ábrázol, adom. 
Molnár P festő Bpesten. 1 vas sisak és 1 két kézbe való kard, kiemeltetett 
a Duna medréből a Margitsziget és Pest közt, megszerezve Novelly Antal és 
adományozva Herman kárpitos által Bpesten. 1 szép jegec, adom. Novelly 
Antal Bpesten. Polák pesti építész szobra, ki a nemzeti Múzeumot építette 
föl. .2 nagy szekrény, ásványok részére, adom. Kremier József. 7 Több régi 
könyv, pénz, két olajba festett kép, adom. gr. Sztáray I. és Oppitz K. kassai
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gjran. tanulók. 8. Több régi könyv 1600—1670-ig és Lengyeloszágnak tér
képe ♦ régi kassai falragaszok, adom. Tatárszky János. 9. 2 régi vassarkantyú, 
1 régi földteke a hozzá tartozó úvegedénynyel, továbbá 2 igen szép tölgyfa 
gubacs és 1 kitömött fürj, adom. Fayt Antal Garadnán. 11. Több darab gipsz 
öntvény, adom M. Kosch asszonyság Kassán. 12. Egy régi kép ráma, adom. 
Zelán János Aboson. 13. Egy khinai pénz és egy 48-ik évből való s a hon
védek által a csákón hordott magyar korona. 14. 1 régi könyv, 1600, adom. 
Barvulszky Károly. 15. „Herrn Johann Claidius Hadrian Helvetius hinterlas- 
senes Werk vom Menschen“, adom. a Klimkovics testvérek. 16. Egy 1672-ik 
évben nyomatott könyv, adom. Brudel F. cs. k. hadnagy, ugyanő két darab 
ezüst pénzt. 17. Ifj. Seiler A. 1 keleti pénz. 18. Demarcsek S. volt gymn. 
tanuló néhány régi s újabb rézpénz. 19. Várjon G. a „Törvényhatósági tudó
sítások“ cimü becses Kossuth-féle Írott lap. 20. Novelly J. I 1551-ből szár
mazó Bock-féle igen érdekes és becses régi növénytani könyv. 21. Néh. Loósz 
J. ur hagyatékából régi pénzek, könyvek és térképek, adom. Loósz J. múz. 
aleínök. 22. Néh. Benzur V. egy sajátkezüleg készített rézmetszvény anya
mintázat, ajánd. Loósz J. 23. Egy cseppkő darab a szopotnyicai malom táján 
Nagy-Ladna mellett fölfedezett uj cseppkő-barlangból, ajánd. Loósz J. 24. Sze
mere Lajos kisazari birtokos több régi pénz. 25. Haymann F. Kassán több 
régi pénz. 26. Englender M. Kassán egy régi illustrált német könyv. 27. 
Quirsfeld K. Kassán 2 porcellán-szobrocska. 28 Alexy Ö. egy sajátkezüleg fara
gott bot. 29. Sehallcr E. egy rézpénz. 30. gr. Erdödy J. üvegből készült 
szobrokat. 31. NagyfejeŐ I. plébános két darab ezüst pénzt a mohi-pusztáról. 
32. Szabó V. városi képviselő Bártfán 2 korsót. 33. Kol’eny L Bártfáról egy 
régi csészét. 34. Koregtkó A. Kassán még régebben egy becses régi cin-kannát.

XVI. 1^75. május 13-án 1. A nemzeti múzeum részéről 90-féle egyes 
s kettős példányú kül- s belföldi madár, melyek jelentékeny részének kitömé
sére Fayt Antal választmányi tag vállalkozott. 2. Gedeon kassa-egyházmegyei 
r. kath. lelkész Fayt A. utján egy XVI. századbeli német Verbőczyt. 3. Lisz- 
kay Ferenc forrói r. kath. lelkész Machay Endre novai plébános útján egy 
régi római pánzt. 4. Koppy cs. kir. tábornok egy régi ezüst pénzt. 5. Dr. Föld- 
váry Béla gyakorló orvos-tudor két ezüst érmet és egy miniatur metszetet.
6. Csorba ügyvéd 2 forintot az „Évkönyv“ nyomdai költségeinek födözésére.
7. Ellinger János nagyszámú régi könyveket, tér-, arc-', táj- és jelmezképeket.
8. Botauscher Károly cs. kir. ezredes becses régi s újabb történelmi s egyéb 
tárgyú könyveket. 9. Oppitz Károly főgyinn. tanuló 2 ezüst s 2 réz régi érmet 
10. Czitó Dániel 2 porcellán tálat s egy tányért a század elejéről. 11. ifj. Maras:: • 
toui József akad. festész egy-egy emlékérmet a természetvizsgálók kassa-epe • 
jesi s rimaszombati nagygyűléséről, továbbá az-„Abauj-kassai' Közlöny“ munka
társainak általa készített egy műlapját. 12. Leich József erdész Buzinkán mada
rakat, melyeket Fayt A. tömött ki. 13. Klimkovics Gábor cs. kir. főhadnagy 
6 db. regi könyvet. 14. Fayt Antal 3 db. felragasztott mohozatot. 15. Petróe; 
Gellért ügyvéd hat db. régi könyvet. 16. Néhai Kupecz Amália 5 db. 10 filés
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Kossuth-bankót. 17. Horn István olasz kir. kapitány Magyarországnak 1615-ből 
való olasz nyelvű történetét. 18. Schwarz Vilmos -egy kis fösz-medaillont. 
19. Hajdú Imre három db. ezüst pénzt. 20. Mascha kapitány egy nagy 
Radeczky emlékérmet. 21. Maurer Gusztáv Eperjesről 1 db. régiséget. 22. Mau
rer Emil 5 db. kagylót. 23. Diviaczky György egy régi szótárt. 24. Turner 
Jakab 1 régi ezüst pénzt. 25. Dr. Lúcz Ignác főreált, tanár egy szépen aranyo
zott szaru burnót-szelencét. 26. Wolny József székesegyházi kanonok több db. 
régi ezüst pénzt. 27. Rainichofszky Vince bádogosmester egy régi agyagkorsót 
domborművekkel. Özv. Földváryné asszonyság egy régi német könyvet 1686-ból. 
30. Skach Kálmán főreált, tanuló egy német könyvet 1813. 31. Pelczer N. 
Kassán 1 régi jegyzőkönyvet. Antolik Károly tanár Berlinből 1. német füzetet, 
melyben saját találmánya van leírva és rajzolva. 33. Imre Lőrinc kir. tanfel
ügyelő kinyomtatott jelentését az abaujmegyei népiskolák állapotáról. 34. Grün- 
feld Etelka asszonyság egy selyemmel kivarrott régi függöny-borduret. 
35. Chrismár Napoleon r. kath. segédlelkész IX. Pius pápának selyemre hím
zett franciaművű arcképét. 36. Myskovszky Viktor múzeum-őr több db. lengyel 
ezüstérmet. 37. Géczy István r. katli. segédlelkész egy XVI. századbeli Fugger- 
féle okmányt.

XVII. 1875. julius I5-én. Glevitzky Béla Kassán: 1 gipszből öntött 
Venus-Amor szobormű, 1 német-latin olvasókönyv, 1 halálfej, 2 régi latin 
könyv, i  aranynyal s ezüsttel kivarrt török kendő, — Petrányi János Kassán: 
1 latin s 1 német régi könyv. — Szentgyörgyi N. főreált, tanuló Kassán: 
1 szabályos gömbalakú tyúktojás kettős kemény héjjal. — Szabó József Budán : 
1 ezüstérem. — Gedeon László őrnagy: a 42. zászlóalj pecsétnyomata. — 
Glevitzky Béla Kassán: ismét i latin s 1 német régi könyv. — Fayt A. : 
1 magyar s 2 német régi könyv. — Metzunzéfi kaszinó : az asztalos-céh 1724-ből 
származó kannája. — Heidi Viktorina : 1 elefántcsontból készült csinos régi 
legyező, egy régi fejtü gyöngyházból készülve, aranynyal díszítve, nyílvessző 
alakkal. — Bornemissza Árpád Kassán : őstörténelmi marnuth csontok csere
háti Szolnok tájékáról. — Ifj. Pocsátko Károly 62 db. porcellán findzsa, 2 üveg- 
kosár, 1 porcéban kép. — Gr. Sztáray István főgymn. tanuló Kassán : 1 régi 
tőr s 1 régi német növénytan.

XVIII. 1875. október 31-én. Ocskayné asszonyság 1 bajor ezüst tálért, 
több római pénzt és 5 db. régi okmányt. — Sztrakay János Sírokéról több 
ásványt. — Okruczky houvédfőhadnagy : a) Szász Gerő költeményeit, b) a cs. 
kir. gyalogság szolgálati szabályzatát 1848, c) egy bronze korszakbeli bronze 
csákányt, d) egy honvéd szuronyt, e) Janku Ábrahám a havasi király tilinkó- 
ját és pipáját, f) Janku Ábrahám arcképét. — Krajuyik Kálmán: Epistolae 
Mathiae Begis 1764. nyomatott Kassán. — Komjáthy Mária egy legyezőt. — 
Komjáthy Lőrinc két régi könyvet. — Schürger Tivadar távirdatiszt: több 
régi római pénzt. — Trasy István : a mohi pusztán talált buzogányt. — Hal- 
noky László : a mohi pusztántalált sarkautyut. — Illés L. jegecedett ásványdara
bot. Ifj. Alapfy Géza; a kassai 2-dik adókerületi adóhivatal pecsétjét. — ifj.
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Konrády N .: Trója veszedelme című könyvet. — B. Mesko István : egy partece- 
dulát, egy hallenyomatot palakőben. — Leicht Sándor: a tornái vár alatt talált 
kulcsot. — Korponay János több db. régi pénzt. — Kövér György: egy 
ezüst pénzt. — Klimkovics testvérek több db. régi pénzt és egy régi pecsét- 
nyomót, egy orosz nyelven irt ukazt és egy szent énekek könyvét. Hutkay 
Sándor: egy persa újságot, egy db. obsidiánt s több régi pénzt. — Fülhegyi 
Emilia: Fülhegyi Henrik honvéd őrnagy vitézkötését 1848-ból. — Legányi 
Samu: egy vörösréz cukortartót. — Walencsik: egy porcellán tányért festett 
díszitménynyel.— Maurer Rezső egy régi pecsenyeforgató gépet. — Móri Ferenc 
állat-gyógyász Besztercebányán : egy természettant s egy régi ezüst pénzt. — 
Magyar kir. kohóhivatal, Oláblápos-Bányán, kohóterményeket. — Legányi Fri
gyes : a) egy fedeles vörösréz edényt 1796-ból, b) egy vörösréz cukortartót,
c) egy szerecsendió-tartót s reszelőt, d) egy vörösréz gyufatartót egy női cipőt 
ábrázolva. — Dobozy Pál földbirtokos Abaujban : 12 db. gyönyörű féldombor 
művekkel díszitett s fából készült ostábla követ. — A sztropkói ferencrendi 
zárda: egy XVI. századbeli szőnyeget. — Myskovszky Viktor múzeum-Őr a) két 
db. oltárkendőt, nyomtatott díszitményü bordűrrel, b) több db. szövött szegély- 
zetti részletet, c) két XVI. századbeli fajenee kancsót. — Ilykovics Viktor 
görög kath. lelkész Kruzslyován : egy madarakkal és díszítményekkel hímzett oltár
kendő részletet. — Klein Ernő evangélikus lelkész Bártfán : Calendarium san
ctorum oder Kirchen historia cimü igen érdekes könyvet 1610-ből. — Dr. Heim 
orvos Kassán: több régi könyvet. — Jermy Károly keresk. Kassán : két 
légpisztolyt. — Tordási András: két kép megvételére 10 frtot.— Loósz József 
Magyar és Erdély képekben cimü munkát és egy a kassai szőlőkben talált régi 
lengyel pénzt. — Kaplárcsik Mihály : egy 100 forintos bankó minta-nyomtat
ványt 1841-ből s több — a magyar szabadságharcra vonatkozó eredeti okmányt. 
— Treforf Ágoston miniszter úr ő excellentiája : a) Dürer Albert nagyobb és 
kisebb Passio képeit, b) Mátyás és Beatrix gypsz mellképeit. — Dr. Földváry 
Béla egy régi magyar orvosi könyvet. — Károly Gy. Hugó 3 gypszalakot, egy 
pokálrajzot s több könyvet. — Weiss József egy fakövületet. — B. Fischer 
Sándor, egy igen szép példány Pastor roseus-t.

XIX. 1876. decemb. 29. Egy arany gyűrű a 16-ik századból, 1 régi 
porcellán kosár, 1 gyöngyházból készült amulet, 1 hímzett emléklap és 3 db. 
régi ezüst pénz. Bayer Mari kisasszony Kassán. — Egy db. ásvány és egy 
ezüst pénz. Oravecz György jekelfalusi lelkész. — Egy kövült csiga, 1 régi 
ládazár, 1 török tallér és cintál. Klimkovics testvérek. — Egy régi lámpa, 
1 magyar lókantár. Mecze Vilmos, késmárki egyéves önkéntes. — Két db. 
kőrajz és 1 részmetszet, az 1848. julius 2-ára egybegyűlt főrendek termének 
alaprajza. Fayt Antal garadnai erdész. — Egy 1848-ki huszárdolmány. Desewffy 
Gyula. — Négy db. ezüst- és 6 db. rézpénz. Sziky Bertha irrhölgy. — Egy 
természetes fabunkó, 2 db. csepkő, 1 hegyjegőc. Ganzer Ede. — Luther 
Márton és egy olasz pap bronz mellképe. Habel Adolf. — Lexion termino
rum technicorum. Hamburg Izidor. — Bereghvármegye leírása. Lehoczky —
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Paraenesis: Ethica Christiana II. rész. Doby Antal. — Több db. török ezüst 
pénz; egy menyasszonyi ágy függönye 1791-ből. Novelly József. — Leibuitz 
egyetemes tudománya. Stőhr Antal. — Egy régi kulcs. Balás Mihály. — 
Két db. kétcsövű pisztoly, egy szabályzati könyv. dr. Kemény. — Egy db. 
kő ék, 1 $b. bronz-karperec 1 db. kövület, több irat Rákóczy és Bercsényitől, 
a Bukovics családnak nemesi levele. Orczy Gyula., bábái földbirtokos. — 
Ládák, szabadalmi okmányok, pecsétnyomók. A kassai tímár-, kőműves, üveges-, 
kötélverő-, kovács-, borbély-, szíj- és nyereggyártó céhek. — Két db. irat 
1848-ból. Czéhmester Antal.

XX. 1876. april. 9. Egy zsebóra bronzból és egy dohánytartó bőrből, 
melynek hátlapján I. Napoleon képe alatt következő felirat olvasható: Napoleon 
premier empereur et roi. Villenrotter Henrik. — Nyolc db. ezüst és 9 db. 
réz pénz. Tetmayer László. — Egy nyőstény hiuz. Czeininger Antal— Egy bibor- 
bársony aranyhímzésű lótakaró, a tulajdonjog fenntartásával. Krajnik Gyula. — 
Egy szépen kiképződött mészpát jegec. Steller N. — Három db. régi könyv, 
Rákóczy F. kincstárnokának aranymérője; egy 1852-ben használt dísz bádog
kard. Kálnássy Sándor. - -  Egy ezüst pecsétnyomó gyűrű. Timkó Józsefné 
urhölgy. — Egy bőrből készült levél és pénztárca, állítólag Kisfaludyé. 
Schelley József. — Több régi bankó. Vadász József. — II. József császár 
idejében kiadott több régi bankó. Somossy Antal. — Több érdekes kályhaíiók 
a XVI. századból. Pausz Tivadar — 100 frtos régi bankó. Bakos János. — 
Sz. Pétert ábrázoló kis olajfestmény. Vesrek József. — Hat db. kassai nyomtat
vány. Loósz József. — Egy bronz edény és Deák Ferenc égy eredeti levele. 
Bárczay Ödön. — „Pugio Fidei“ című régi könyv. A b. Melczer család. — 
Egy régi jogi könyv, 8 db. okmánymásolat és Ugocsamegye alispánjainak 
névsora. Doby Antal. — A m. n. múzeum Széchenyi országos könyvtárának 
fölös számú példányairól szóló jegyzék. A nm. vallás és- közoktatási minisz
térium. — Több régi könyv. Quirsfeld Károly. — Több régi kanna és vasazat 
a XVI. századból. Myskovszky Viktor. — Egy a rozgonyi mezőn talált vas 
lándzsa. IQ. Jakobs Gusztáv. — Fáy Andrásnak szerelmes levelei s több érde
kes okmány 1848/9-ből. Ujházy Ferenc.

XXI. 1876. máj. 21. Négy db. rézmetszet a XVIII. századból és 
egy okmány a XVlI.-ből, gf. Hadik János. — 114 db. réz- és ezüst régi pénz 
egy kis arany s egy magyar bankjegy. Machay Endre. — 6 db. régi ezüst 
pénz. Végh Pál. — Egy régi biblia, 3 db. régi banjegy és 6 Luzsénszky Pál 
haláláról szóló tudósitás. Miskolezy János. — Velence története rézmetszetekkel. 
Hruska Rezső. — Egy régi német biblia képekkel és egy 1848-ki szinlap. 
Spéri Istvánka. — Két db. régi könyv 1740-ből kassai nyomtatás. Pinéles Sámuel. 
— 3, db régi könyv 1747, 1750, 1767-ből, 3 db. régi Írott kántorkönyv 1657-ből 
és régi fametszetek magyar versekkel. Hűbei Antal. — Egy kassai nyomatásu 
könyv. Literati Gyula. — Egy régi török kard. Koderle Emil. — Régi egyp- 
tomi és római pénzek. Horváth Antal. — Colloquia Erasmi Roterodami 1662. 
Konrády Lajos.
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3Iind ezen mind az előbbi szám alatt közölt becses ajándékokért, fogad
ják a tisztelt adományozók egyletünknek legmélyebb köszönetét és háláját. 
Bocsássanak meg ha tapasztalt érdeklődésük jó indulatuk arra bátorít, hogy 
kegyes pártfogásukat továbbra is kikérjük; ha azért esedezünk, hogy ismerő
seik, barátaik körében ügyünknek szives támogatói, terjesztői legyenek.

Minden emelkedett lelkű polgárához a hazának, de különösen a vidé
ken lakó lelkész, tanító, tisztviselő és földbirtokos urakhoz fordulunk. Az Ő 
becses figyelmükbe ajánljuk azt a temérdek, a köztudalom előtt még eddig 
ismeretlen, hiányzó láncszemet, mely a jelen civilisatiót a múlthoz fűzi: a 
netaláni őskori leleteket, melyekre nézve a Hernádvölgye valóságos arany
bánya, a kőbaltákat, vésőket, edényeket, bronze eszközöket, kövületeket, csontma
radványokat, fegyvereket, régi pénzeket, p$r-penészlepte elévült okmányokat, a 
művészet és ipar geniálHásának használaton kivid álló remekeit, régi szöve
teket, csecsebecséket, képeket, könyveket stb. szóval mindazt, ami tanulságos, 
ami megőrizni méltó. A közokulásnak ezen fontos tényezői legtöbbször a 
tudatlanságnak, sokszor pedig a gondatlanságnak, nembánásnak lesznek vissza- 
hozhatlamd elveszett áldozatai. Mentsék meg kérjük, a meg nem érdemiéit 
enyészettől. Ott pedig ahol őket, világért sem mondom hogy a szükkcblüség, 
hanem talán a tulajdonnak kedves érzése, tudata tartja vissza, méltóztassa- 
nak azon irányban vállalni felvilágosító szerepet, hogy tárainkban a tulaj- 
donjog fenntartásával helyezhetik el az illetők szeretettel őrzött műtárgyaikat 
emlékeiket, s ezt téve a tudvágyó nagyközönséggel tesznek jót, míg jelenleg 
legfeljebb is egykét vendégüknek s ezek között sokszor bizony nem igen érdek
lődőknek nyerik meg az illemszabályok által kisajtolt színlett bámulatát.

A  müveit világgal való versenyben eddig csak múltúnkra hivatkoz
hatunk. Concentráljuk tehát emlékeinket, bizonyítékainkat, hogy hassanak egy 
ponton, itt a felvidéken Kassán mint legalkalmasabb helyen marosak azért 
is, mert mióta a kassa-oderbergi vaspálya megnyílt, az alföldnek, a főváros
nak, de nyugati vendégeinknek is a gyönyörű Kárpátalja, a tátrafürcdi és 
koritnyiczai fürdők végett, Rutka, Kassa, Budapest kedvelt nyári körútja. Ha 
tehát városunkban teremt alaptőkénk és tárainkhoz való szives hozzájárulá
sával a lelkes nagy közönség egy, hazánkhoz vidékünkhöz méltó Múzeumot, 
— mert hiszen mi, kiknek a puszta gondozási teendők jutottak osztályrészül 
csakugyan nem teremthetünk, — biztos lehet róla, hogy az adománymorzsák
ból emelkedő Intézet nem fogja az adakozók műveltség iránti érzékét, Felsö- 
magyarország culturáját, zárt ajtók megé temetve, senki által sem ismerve, 
nem respectálva képviselni.

A titkár.
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Általános kimutatás a tárak műtárgyairól.

A )  Régiségtár.
1 ____  Darab

1. A g y a g b ó l  és p o r c e l l á n b ó l  való m ű t á r g y a k  . . . .  157
Ezek közt van:

1 thea-service valódi khinai porcellánból;
fajence-korsó..............................50 darab
fa jence-tá l...................................35 „
porcellánból készült tárgy . . 62 „

2. E r c b ő 1 k e s z ü 11 t á r g y a k ........................................................  360
Ezek közt van:

kivert díszítm ény........................52 darab
zár és la k a t..................................20 „
k u lc s ............................................ 25 „
k a n c s ó .......................................35
régi sarkantyú..............................19 „

3. B r o n z t á r g y a k ............................................................................  87
Es pedig:

f ib u la .........................................22 darab
k a r d ...............................................5 „
szo b ro csk a .....................................6 „
g y ű rű .............................................25 „
spirál-tekercs . . . . . .  7 „

4. K ő k o r s z a k b e l i  t á r g y a k  (Obsidian k é s p e n g e ) ....................  8
5. F e g y v e r e k ....................................................................... ..... . 70
6. S z ö v ö t t mű  vek (textil Arbeiten).................................................  88

Ezek közt 15 párnahaj a XVII. évszázból.
7. Ü v e g t á r g y a k .................................................................................  40

Ezek közt 4 velencei pokál és 2 üvegcsillár.
8. F a f a r a g á s z a t i  m ű .....................................................................  48
9. Kü l ö n f é l e  t á r g y a k  ..............................   395

Összesen . . . 1253



81
B )  Éremgyűjtemény.

Régi pénzek és é r m e k .........................................  2047
Bankjegyek . . . . .  . . .......................... 103

Összesen: 2150

O )  Könyvtár.
1. Könyvek . . . . V  . \  ^ ................................. 1528
2. Okmányok és té r k é p e k ...........................................176

Összesen: 1704

I> )  Képtár.
1. Festm ények.........................   95
2. Rézmetszetek ....................................................  00
3. Szobrok és gypsöntvények, valamint a kámeák

gypslenyomatai . . ...................................... 1502
Összesen: 1647

' •  . .VM-’ i J b ' .v  >4 r i Qi;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

E )  Termószetrajziak.
1. Kitömött madár és á l la t .............................................248
2. Tengeri növények..............................................  95
3. Kagyló g y ű jte m é u y .........................................  6515
4. Ásvány g y ű jte m é n y ..............................................2153

Összesen: 9011

Összegezés.
I. Régiségtár, á l l ................  1253 darabból

II. Eremgyűjtemény, áll . . . .  2150 „
III. Könyvtár, á l l .........................., 1704 „
IV. Képtár, á l l .........................., . 1647 „
V. Természetrajzi gyűjtemény, áll . 9011 „

Összesen: 15765 darab
K a s s a ,  1876. május 21.

M y s k o v s z k y  V i k t o r ,  s. k.
múzeum-őr.

U'A : í£t)*$£)'( »I • iJ i í r  <|í t
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XIII.

A Felső-magyarországi Múzeum-egylet összes 
tagjainak névsora. 1876s májú 21-ig.*)

A ) T is z te le tb e li  tagok  :

1 Barátosi Mircse János, Velence 
Benczúr Gyula, fest. akad. tanár München.
De Leva József, főlovag Padua 
Fulin Rinaldo, lovag Velence 

5 Geduly Ferenc, orsz. műeml. bizott. titkár, Bpesten 
Dr. Hampel József, m. n. múzeumi segédőr 
Dr. Henszlmann Imre, egyetemi tanár Budapest 
Hegedűs K. Lajos, miniszteri tanácsos Budapest 
Dr. Ipolyi Arnold m. püspök, Beszterczebánya 

10 Klirakovics Ferenc, akad. fest. s rajztanár Budapest 
Dr. Krenner József m. n. múzeumi őr, Budapest 
Kubinyi Ferenc, m. n. múzeumi igazgató Bpest t  
Latinovics Albin, földbirtokos Bpest 
B. Nyáry Jenő, földbirtokos Bpest 

15 Gf. Péchy Manó, földbirtokos
Pulszky Ferene, m. n. múzeumi igazgató Bpest 
Stefani Frigyes, lovag Velence 
Telepy Károly képző m. társ. titkár Bpest 
Trefort Ágoston, m. kir. vallás- s közokt. miniszter 

20 Ujházy Ferenc, akad. festész Bpest 
IQ. B. Vay Miklós, földbirtokos Bécs 

22 Gf. Zichy Rezső, földbirtokos Enyiczke Abaujvárm.

*) A helybelieknél a lakhely nincs kitéve.
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B ) A la p ító  tagok .

1 A jászói prémontréi prépostság 
Bárezay Ödön, földbirtokos Bárcza, Abaujm. 
Bulyoszkyné Szilágyi Lilla urhölgy, művésznő Bpest 
Gf. Forgách Kálmán, földbirtokos N.-Szaláncz, A bin.

5 Gf. Forgách László, „ ,, „
Gf. Hadik-Barkóczy Ilona urhölgy ő excel.
Horovitz Mór, festő 
Jakob Péter, építész 
Kassa sz. kir. városa 

10 Dr. Klekner Alajos, jogtanár
Klimkovics Béla, akad. festesz s főreált, rajztanár 
Klimkovics Ferenc, akad. festesz s főgymn. rajzt. 
Klimkovics Flóris, szobrász 
Klimkovics Gábor, cs. kir. főhadnagy 

15 Krajnyik László, földbirtokos f  
Perger János, k. m. püspök f 
Dr. Stöhr Antal Sziárd k. prern. főgymn. tanár. 
Werfer Károly, nyomdatulajdonos 

19 Gf. Zichy Rezső

C) P á r to ló  tagok .

1 Ambrus Lajos, gyáros f  
Angyal Gábor, közs. elemi tanító 
Antal Emil, Kassa városának urad. főügyésze 
Antalfy Lajos, cs. k. százados

5 Antolik Károly, főgym. tanár Arad 
Aranyossy Géza, K. városi tisztviselő f  
Baczoni Albert, főreált, tanár 
Bárezay Albert, Abatij m. főispán 
Barthos Tivadar, közalap, ügyész 

10 Bázel Károly, földbirtokos 
Bellaágh Sámuel, iparos 
Beller Károly, kereskedő 
Benczúr Emil, gyáros 
Benczúr Géza, köz- s váltóügyvéd 

15 Benczúr Vilmos, magány zó f
Benedek Ferenc, prem. főgym. igazgató 
Bernáth Bertalan, kir. törv. jegyző 
Dr. Bernolák József, honv. törzsorvos

6 *



Bernovics Gyula, kereskedő 
20 Bezsilla Samu, köz- s váltóügyvéd 

Bohemusz Károly, közs. elemi tanító 
Bolkai Vilmos, prem. főgym. tanár 
Brudl Fülöp, cs. k. hadnagy 
Bulyi Dezső, köz- s váltóügyvéd 

25 Burger László, prem. tanár Jászó 
Dr. Buzay Károly, orvos Bpest 
Id. gr. Csáky Rezső, földbirtokos 
Cséplő Péter, prem. főgym. tanár Nagy-Várad 
Csiskó János, ev. lelkész 

30 Dr. Csorba Gyula, megyei főorvos 
Davitko István, iparos 
Deil Jenő, keresk. és iparkamr. titkár 
Demkő Imre, jogakadémiai igazgató 
Gr. Desewffy Dénes, földbirtokos Finta Sáros m. 

35 Desewffy Sándor, lelkész Sárospatak 
Desewffy Zsigmond, biztositó ügynök 
Dobsina bányaváros közönsége 
Eder Ödön, köz- s váltóügyvéd 
Eliseher Károly, iparos 

40 Engelmann Gyula, köz- s váltóügyvéd f  
Erdődy JánöS, tanitóképezdei tanár 
Ereős István, m. k. pénzügyi tisztviselő 
Fábián János, megyei ügyész 
Fabinyi Gyula, polg. isk. tanító 

45 Fábry Károly, magánzó
Faller Gusztáv, nyug. bányatanácsnok s akad. tanár 
Fayt Antal, v. erdész Garadna Abauj m.
Fink Károly, városi tanácsnok 
Ferenczy József, tanárjelölt

50 Forgács József, jószágkormányzó Zétény, Zemplénm. 
Dr. Földváry Béla, orvos 
Frey Lajos, építész Bpest 
Frölich Károly, iparos f  
Pülöp Károly, köz- s váltóügyvéd 

55 Galgóczy Kálmán, v. főmérnök 
Ganzer Ede, v. főszámvevő 
Gaskó Gyula, közs. elemi tanító 
Gerhardt György, kereskedő 
Gerhardt János, mérnök 

60 Gerster Gizella, közs. tanítónő 
Gerster Miklós, iparos f



Gross Miksa, bányász f  
Gyurász Gyula, közs. elemi tanító 
Gf. Hadik Endre, főgym. tanuló 

65 Gí. Hadik János, főgym. tanuló 
Gf. Hadik Sándor, főgym. tanuló 
Haltenberger Béla, iparos 
Haltenberger Rezső, iparos 
Id. Halykó Mihály, iparos 

70 Hammersberg Dezső, földbirtokos 
Hammersberg László, jogász 
Haske Emil, v. erdőmester 
Haszlinger József, ügynök 
Hauszer Vilmos, iparos |

75 Haydu Gyula, főreált, tana? Nagy-Várad 
Hedry Bódog, lelkész, Siroka, Sárosm.
Hegedűs Lajos, gyógyszerész <
Hegedűs László, törv. biró Bpest
Dr. Horváth Géza, járás orvos Forró Abaujm.

80 Horváth Lajos, közs. elemi tanító 
Hrivnyák János, földbirtokos 
Hubcsik József, közs. elemi tanító 
Huszka Antal, v. zenetanár 
Juhász Mihály köz- s váltóügyvéd 

85 Juhos J. Gyula, magánzó
Kaezvinszky Géza, kir. alügyész N.-Kikinda 
Katz Gusztáv, könyvkereskedő 
Kaplárcsik Mihály, főreált, tanár 
Dr. Károly Gy.-Hugó, felső nőképz. int. tanár Bpest 

90 Keleti Gusztáv, festész Bpest 
Késmárk városa közönsége 
Kieselbach Károly, iparos 
Klein Adolf, iparos 
Dr. Klekner Alajos, jogtanár 

95 Kliegl Róbert, m. k. pénzügyi hiv. Lőcse 
Koch Lajos, kereskedő 
Kolacskovszky Elza, polg. tan. tanítónő 
Komjáthy Lőrincz, nyug. városi tanácsnok 
Koncsér Mihály, iparos 

100 Konrády Mihály, közs. elemi tanító 
Koós Kálmán főszolgabíró 
Korányi Károly, köz- s váltóügyvéd 
Korponay János, megyei levéltárnok 
Kosztka Győző, prem. főgym. tanár



105 Kozák Ede, szállító
Kozora Endre, hitelemző 
Kövér Jánosa, közs. elemi tanító 
Krajnyik Gyula, földbirtokos 
Krajnyik Mihály, papnöveldéi lelkész 

110 Krenos István, kereskedő
Krieger János, v. főkapitány f  
Khulmann Ferenc, kereskedő 
Ifj. Kunst György, kertész 
Lang Imre, építőmester 

115 Lapsánszky János, főreált, tanár 
Lászy Vilmos, színigazgató 
Legány Samu, iparos 
Lencz Ödön, gépészmérnök Bpest 
Lengyel Samu, fényképész 

120 Lenhardt Adalbert, iparos 
Letzter Simon, fényképész 
Lokhorn János, v. kapitány 
Loósz József, v. tanácsnok 
Löffler Lajos, kereskedő 

125 Macher & Koszner, szállítók 
Mácza János, telekkönyvvezető 
Maffey Gaudenz, cukrász 
Dr. Majorossy Géza, v. orvos 
Maiéter Vilmos, magánzó 

130 Ifj. Mandl Pál, kereskedő
Markó Lajos, közs. elemi tanító 
Mártonfy K. Márton, polg. tan. tanító 
Mathiasz János m. tisztviselő 
Maurer Adolf, könyvkereskedő 

135 Dr. Maurer Arthur, orvos Rozsnyó 
Maurer Gyula, iparos 
Maurer Rezső, kereskedő 
Mauritz Rezső, főreált, igazgató 
Meissl Károly, magánzó 

140 Mester Antal, m. mérnök
Mikes Gyula, mérnök S.-A.-Ujhely Zemplén 
Mocsáry József, iparos 
Dr. Moskovits Jakab, v. főorvos 
Dr. Moskovits Leo, orvos 

145 Moys Jakab, köz- s váltóügyvéd f 
Müller János, mérnök 
Müller Frigyes, főgym. rajztanár



Münster Tivadar, v. polgármester 
Myskovszky Viktor, építész és főreált, tanár 

150 Nagy László, kir. törv. bíró
Nagy Mariska, polg. tan. tanítónő 
Naményi Gyula, árvaszéki ülnök 
Nátafalussy Kornél, főgyin. igazg. Rozsnyó 
Novelly Antal, magánzó Bpest 

155 Novelly Imre, mérnök Bpest
Novelly József, keresk. és iparkamarai tisztviselő 
Novelly Sándor, keresk. és iparkamari elnök 
Novotni Ferdinand, magánzó 
Oppitz Károly, m. kir. földbeeslési tisztviselő 

100 Orbán Bertalan, prem. főgymn. tanár 
Dr. Ováry Endre, orvos f  
Dr. Ováry Pál orvos, Szántó, Abaujm.
Palásthy Endre, kereskedő 
Pápay Zsigmond, prem. főgymn tanár 

165 Paulikovics Lajos, főreált, tanár 
Pausz Tivadar, üvegkereskedő 
Pellion Béla, mérnök Budapest 
Pellion Lajos, erdész Szász-Sebes 
Pischl Ferenc, m. kir. pénzügyi tanácsos 

170 Pollák Ferenc, nyug. főreált, igazgató 
Pocsátko Viktor, könyvkereskedő 
Puky Gyula, kir. törv. biró 
Rakovszky György, földbirtokos 
Ratkowsky János, iparos 

175 Reitzner Felix, iparos
Rélay Róbert, köz- s váltóügyvéd 
Répászky József, theol. tanár 
Répászky Mihály, építész 
Ruszinko Zsigmond, kir. törv. biró 

180 Schaller Ernő, közs. elemi t. igazgató 
Schifbeck Mátyás, szálloda tulajdonos 
Schiller Ferenc, üveg kereskedő 
Schmidt Károly, iparos 
Schmidt Lajos, iparos

185 I)r. Schütz Nándor, egyházmegyei levéltárnok 
Dr. Senka József, közkórházi főorvos 
Soós Sándor, m. k. selyemterm. biztos 
Soukup Adolf, v. mérnök 
Stadler Sándor, tak. pénzt, igazgató 

190 Steer Ferenc, kir. ügyész
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Stéka Antal, közs. elemi tanító 
Strasser Gusztáv, iparos 
Sudy János, közs. elemi tanító 
Svirbély János, iparos 

195 Szabó József, hitelemző
Szabó László, m. k. tisztviselő 
Szakkay József, állami gépész, t. igazgató 
Szakmáry Károly, kereskedő 
Dr. Szemák István, főreált, tanár 

200 Szentléleky Gyula, közalap, ügyész f  
Szerencsi Mór, kereskedő 
Szerényi Ede, v. főjegyző 
Szikay Lipót, főreált, tanár 
Szilcz István, ügyvéd 

205 Szinyey Bertalan, prépost 
Szlabey Géza, gyáros 
Szluka Rezső
Szmrecsányi Jenő, kir. közjegyző 
Gf. Sztáray István 

210 Sztudinka Gyula, iparos
Teleky Péter, kir. törv. elnök 
Timkó József, köz- és váltóügyvéd 
Tok Samu, köz- és váltóügyvéd Torna 
Tordássy András, magánzó 

215 Tóth János, iparos 
Trohan János, iparos
Tutkó József, m. kir. pénzügyi tisztviselő 
Ungár Ignác, gyáros 
Várjon Gábor, magánzó 

220 Ifj. Várkoly János, kereskedő 
Vaskor József, iparos 
Vitális György postáig, fogalmazó 
Vukovics Mihály, kereskedő 
Weichardt Alajos, köz- és váltóügy véd 

225 Weiss Vilmos, püspöki titkár
Willnrotter Henrik, városi tisztviselő 
Záhr Rezső, kereskedő.
Zemányiné Flóra, községi elemi tanítónő 

229 Zemányi Gizella kisasszony
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