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MŰEMLÉKEK fentartása és helyreállitása , azok ismerete és méltánylása , jelenleg

egyaránt a magasabb vallásos érzetnek és kegyeletnek, valamint az emel

kedettebb nemzeti öntudatnak, a műveltségnek és nemesebb müizlésnek

igénye . Mert e műemlékek mindenkor a népek szellemi fönségének s anyagi tehet

ségének mérvei ; hatalmának és nagyságának jelzői .

Egyiptom s Assziria műveltségéről,s nagyságáról fogalmunk sem lehetne , alig

néhány lapnyi kétes és homályos történelmük töredékei nyomán . Míg fenmaradt mű

emlékeik romjai s a föld alól kiásottak maradványainak töredékei népeik tehetségét

és dicsőségét maig hirdetik . És Hellas és Róma nagy műveltségét classicus remek

irodalmoknál is élénkebben tüntetik elő művészetök maradványai.

De a jelenkor népeinek is, valamint hazánknak és nemzetünknek , vannak

századai , melyekből alig vagyunk képesek néhány lapnyi följegyzést, alig néhány

sornyi műveltségtörténeti adatot felmutatni akkori polgárosodásunk , a művészet s

ipar köréből . Míg ugyanazon századokból nagyszerű műemlékek maradtak ránk,

melyek az akkori művészet s ipar, a vallás és társadalmi , a polgári s állami élet

virágzására teljes világot vetnek ; s az eszményi emelkedettség és közérzet magasabb

fejlődését tanusítják.

Mert a műalkotás az emberi tehetségnek és művelődésnek oly kétségtelen

folyománya, hogy annak szükségét csak a fejlődés legalacsonyabb fokán, vagy csupán

az anyagias elsülyedésében nem érzi . A mint magasabb szellemi életre és fejlődési

fokra emelkedik, az anyagot azonnal eszményei szerint kezdi átalakítani . Valamint

legmagasabb életeszményeinek , a vallási érzetnek a külső istenitiszteletben ad kifejezést:

ugy áthatja eszményeivel az egész életet . A szükségest és hasznost ez által meg

szépiti, az ipart művészetté emeli , a munkát és keresetet tudománynyá teszi. Az

épités architekturává, a műkészités plastikai alakitássá és festészetté lesz . A nyers

termelés feldolgozással párosul . Ez uj alkotás és képezés által az emberiség legma

gasb tehetsége nyilvánul , az élet nemesül ; kevesebb nehézséggel és több szelid

örömmel jár, s az anyagiaknál jóval nemesebb élvezetet nyujt. Mig a nélkül a durva

anyagi élet és munka , az anyagias élvezet elvadulásra és pusztulásra visz .

Csak a műveletlenség s anyagias életbe elmerülés , a haszonlesés és cynismus

párosulva a tudatlansággal s izléstelenséggel vetheti meg a műveket, melyek a ma

gasb civilisatio és cultura tanui , ama classicus mondat szerint : ars non habet osorem

nisi ignorantem .

I
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Bármily ismeretes lehet mindez , e szempontok jelzése s ismétlése mégsem

egészen fölösleges kivált nálunk , de sokhelyütt másutt sem , valahányszor a műemlé

kek fentartása- és helyreállításáról van szó. Nem lehet fölösleges a ténynyel szem

ben , melynek még naponkint tanui vagyunk, látván , mint pusztulnak folyton legne

mesebb műemlékeink. Mert egyre még gondatlanul nézzük, mint hanyagolják el,

mikép vetkőztetik ki müalakjokból; sőt mikép romboltatnak le naponkint vandal

módra értetlenség s élhetetlenség miatt , vagy nyomorult apró anyagi haszon s napi

mellékes érdekek tekintetéből , oly emlékek, melyekhez multunk legvirágzóbb fejlődése

legdicsőbb hagyományai füzödnek ; és melyek lerombolásával nemzeti történetünk

legszebb emlékei, műveltségünk, magas művészetünk, ipar- és műtörténetünk sokszor

egyetlen adatait látjuk egymásután szemeink előtt megsemmisíttetni s elenyészni .

Ha a magasabb műveltségű köröket ez eszmék már át is hatották , de a

közérzetet még nem birták maig annyira meghódítani , hogy a műemlékek folytonos

rombolása vagy múizlésökből teljes kivetkőztetése miatt minduntalan figyelmeztetnünk

ne kellene még e barbársággal szemben azok jelentőségére .

A népről , mely multja emlékeit nem képes méltányolni , mely azokat nem

ismeri , jelentőségöket nem érti , művészetöket nem képes többé élvezni , el lehet

mondani , hogy nem ismeri multját, nem eredetét és fejlődését. Nem birja annak

folytonosságát, nem ismeri saját magát, nem tehetségét és képességét , nem nagy

ságát és dicsőségét .

Mint Afrika vándor lakója a nomád berber és beduin tompán s érzéketlenül

megy át földje ókori nagyszerű római mű -romjai felett; mint az egyiptomi müföld

nyomorult fellahja egykedvűn fészkel az őskor műalkotmányainak romjai közt ; s a

rabszolga mór bután felkaczag, ha a műfaragvány töredékébe botlott : oly képet nyujt

valójában a műemlékeinket folyvást és már századokon át pusztító gondatlanság és

érzéketlenség. De amazok menthetők, mint elvadult korcs lakói a földnek, melyen

csak tenyésznek , vagy mint idegen nomádok s rabszolgák rajta, hol e műveket nem

öseik emelték, nem atyáik , nem vallásuk és nemzetök dicsőségének hagyományai.

Mig nálunk ellenben a gondatlanság mellett a gögös tudatlanság s a tetszelgő

álműveltség fanyar mosolyával nézi le az emlékeket , melyeknek minden romja és köve

öseink emelkedettségének és nagylelkűségének remek műve . Melyekhez hasonlót mai

czifraságaink ál- és pótdiszítményeivel nem vagyunk képesek nemcsak alkotni , de sőt

felfogni sem . Mert megérteni vagy méltányolni sem birjuk ama müérzéket és tehet

séget , mely ezeket oly áldozatkészséggel alkotta . Valahányszor azonban ez a népek

történetében beáll , mindenkor a nemzetek hanyatlását jelzi ; melyek a mint nem

képesek többé az ősök nagy alkotmányait fentartani, tisztelni és megérteni, azonnal

megszünnek képesek lenni azok folytatására vagy ujak alkotására .

Mily magas vallásos érzet és szellemi élet, mily kifejlett polgári és társa

dalmi lét , mily kiképzett műérzék, ipar és művészet volt az ellenben , mely e

műalkotmányokat nemcsak létre hozta, de századokon át bennök kedvét lelte és

dicsőségét helyezte ! Mily nemes lelkesedésről, monumentalis közérzetről szólnak

ezek nekünk, melynek ma közönségünk nemcsak hogy teljes hiával van, de azt meg.

érteni sem képes többé . Magyarázzuk meg neki , a mennyire képesek vagyunk rá,

e nehány lapon műemlékeink története egyik szakasza leirásával , s egyszersmind

azok helyreállitása egyik példájával is : mily kor tanui és mily történet beszélői e

műemlékek.
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csak az

EGJELENTÉKENYEBB, legnemesebb és nagyszerűbb műemlékek azonban , melyek

ránk maradtak , a tárgy természeténél fogva, mindenütt és mindenkor a vallá

siak, az egyházi műemlékek. Az ember legmagasztosabb érzete a vallás , volt

egyszersmind műalkotásai legmagasabb tárgya. Nemcsak az ó-világ művelt népeinél

Indiában és Egyiptomban, Palaestinában s Assziriában , Hellasban és Rómában a művé

szetnek lelke a vallás , tárgya az istenség előállitása , a templom alkotása és diszi

tése volt. De ez nevezetesen a keresztény kor művelt népeinek és hatalmas államai

nak is legmagasabb műtörekvésévé lön . Századokon át legfőbb igyekezetök egyike

volt művészetök egész tehetségével és teljes fényével a legnagyszerűbben alkotni

istentiszteleti épületeiket . Mi sem jellemezheti ezt hivebben , mint Florencz városá

nak, mely akkor közügyei intézésében a művelt világ legszabadabb és legkifejlettebb

iparos és kereskedelmi városa s köztársasága volt, ama 1294 -ben hozott tanácsha

tározata : hogy közönségök épitőmestere Arnolfo tervet terjeszszen elő , ama magasz

tos nagyszerűségben, melynél az emberi tehetség és hatalom már szebbet és nagyob

bat feltalálni nem képes . E ténynél , - a mint azután S. Maria del Fiore nevű

székesegyházát kezdve Arnolfo Cambiotól , Giotton , Orcagnán , Ghibertin át egész

Brunelleschiig és Berniniig a világ első művészei alkotják és diszítik ,

szólhat még hangosabban , hogy Európa legnagyobb városai századokon át versen

genek a felett, melyik képes közülök nagyobbszerű basilikát vagy dómot épiteni :

Róma-e vagy Firenze , mert az utóbbi kupolája még az előbbiénél is magasabb ,

vagy Amiens és Köln , Milano és Strassburg, Rheims és Westminster stb .

De e magas vallásos szellem és műérzék mellett kiváló figyelmet igényel

az , hogy mindezen nagyszerű egyházalkotásaikban nemcsak a népek története és

élete fénypontjai egyesülvék. Hogy azokban nem csak ünnepeiket és győzelmeiket

ülik , életök ünnepélyes mozzanatait megszentelik, holtuk után temetkeznek s emlé

keket állitanak a történet és jövendő számára . Hanem e monumentalis művekben

egyszersmind nemzeti egyéniségök és jellemök teljesen tükröződik . Velök vallás

érzetöknek s a népszellemnek megfelelő uj műizléseket s eredeti müidomokat alkot

tak. Műalkotmányaikat mintegy belső lényegökből fokozatosan kifejtve, az ugyneve

zett basilikai román -félköriv s az ebből keletkezett gót csúcsiv stylben , a mű

tökélynek s izlésnek nemcsak elérhető legmagasabb fokára emelték és kiképezték ,

hanem e múiránynyal és müizlésekkel egyszersmind az egész művészetet és ipart, a

házi és közéletet áthatották .

Valamint a román izlésű basilikában vagy a gót domban minden tárgy ,

kezdve az épülettől a butorzatig, az oltártól a toronyig, a kehelytől a csengetyúig

és kilincsig vagy ajtóvasalásig, azután a festményig, ruhaszövetig és himzésig egy

öntetű azonos stylben készült , mint ezt a legcsekélyebb helység góttemploma is, ha

minden részében épen fenmaradt, maig tanusítja; ugy még a házi és közélet szilár

dabb és becsesebb tárgyai és eszközei is ezen muizlések irányával s alakitásával

művészileg képeztettek és valódi mübecscsel s izléssel birtak .



Oly valódi culturai mozzanatot képez ez az emberi művelődés történetében ,

minőt előhaladott jelen korunk még általában nélkülöz .

Mert a mint jelenleg nemcsak a műemlékek becsét , nemcsak azok műtör

téneti jelentőséget közönségünk általában nem érti és nem érzi , ugy mai ujabb alkot

mányai is, kezdve az egyháztól s középülettől a magán diszalkotásig, e múérzéket

teljesen nélkülözték . Bizonyos ecclecticus , változó divatirány és szokás volt az egész ,

mit bennök az utóbbi időkig a művészet helyett kifejezve találunk. De az élettel

és a műérzékkel ezek semmi vagy csak igen laza viszonyban állottak. Egészen elenyé

szett az a mélyebb , elevenebb érzet , mely a művészetet a szellemi élettel s az egész

műveltséggel legszorosabb összefüggésben mutatja ; elveszett s hiányzik az a közérzet ,

mely a műalkotás jelentőségét és történeti fejlődését az emberi művelődésben

lényeges tényezővé emelte . S ez az oka , hogy sem emlékeit méltányolni , sem azokat

fentartani nem tudja , valaminthogy ujakat alkotni sem képes ; és hogy a művészetet

az élet szükségletein kivül álló üres luxustárgynak, egyszerűen fényüzésnek tekinti ,

nem pedig ama müveltségi kelléknek, melynek például nem csupán hivatása a szoba

üres faltereit rosz képekkel és festményekkel befödni, hanem a köz- és magánéletet

izléssel szépiteni s közönséges eszközeit is ama szépizléssel áthatni, melylyel a hellen

vagy az etrusk nép a cserepet is , vizkorsóját, az amphorat és fazekát disziti.

Mig e müérzet át nem hatotta a közönséget , mig az vérré s meggyőződéssé

nem vált , addig, igaz , hasztalan irunk és süket füleknek beszélhetünk a műemlékek

fentartásáról és helyreállitásáról . De vigasztaljuk magunkat, hogy az előtörő eszmék

és magasabbb tehetségek igyekezete és feladata volt mindig a rosz izlés s a meg

rontott közvélemény, a barbárság és vandalismus tettei ellen tiltakozni és küzdeni .

Midőn a franczia forradalomban Cluni község tanácsa monostoruk ama nagy

szerű egyházát lerombolta , melyben a középkori szobrászat és festészet remekei az

épitészet nagyszerűségével vetekedtek, az arra diadalmasan átvonuló Napoleon az

eléje jött községtanács hódolatára és meghivására azzal felelt: takarodjatok szemem

elől , ti vandalok, kik remek egyházatokat lerombolni hagytátok ; nem akarom többé

látni Clunit, nem megyek hozzátok. '

De nemcsak a lángeszű hatalmasok , az egyszerű nemes izlésű s nagylelkű

polgárok is nem egyszer adták e magas monumentalis érzésnek ujabban is jelét .

Midön a IV . Henrik által monumentalis izlésben arkadokkal diszített parisi place

royale egyik házát még a mult században valami fukar szatócs megvásárolván, ennek

nagy ablakai egyikét szűkebbre falaztatta, a párisi tanács 300 livres birságot vetett rá

s helyreállitásra itélte . A polgármester Robert de la Pommereau az esküdtekhez szólva ,

mondá : « Polgártársak , legyetek ez esetben szigoruak . Emlékezzetek meg arról , hogy a

nemzetek nagyságuk hanyatlását , a közszellemnek enyésztét és a barbárságba sülyedést

mindig nagy műemlékeik lerombolásával kezdik. Egykori nagyságukból törpékké

sülyedve , igyekeznek köbe irt történetök nagy emlékei lerontásával lelkiismeretök kiáltó

szavát elfojtani.»

De mi még büszkén szólunk ezzel szemben az egyéni s tulajdonszabadságról

vagy testületeink önhatóságáról ! Ezzel mentegetve őket, valahányszor látjuk, hogy

rombolják le egymásután tulajdonukban levő nemzeti nagy emlékműveinket , melyek

nek a nemzet védelme alatt kellene állniok , mint mindenütt a világon a művelt és

• Allez vous en vous étes des Vandales , je ne visiterai pas Cluny .
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szabad országokban és népeknél . Városaink nyárspolgári szelleme ehhez még mű

veltségnek s a korral való haladásnak véli ma, ha például műemlékszerű érdekes kapu

és bástyatornyai ledöntése által utat szélesíthet ; s a jó emberek örvendenek még

neki , hogy ha valamely ódon remek egyház lerombolásával tágabb baromvásártért

nyerhetnek. Ez is culturtörténet. Még pedig a legujabbkor műveltségtörténeti adatai

nak egyike.

Mig azért a közvéleményt s a művelt közönséget legalább a műértelem s érzék

át nem hatja , vagy csak multunk nagy alkotásai és történeti műemlékei iránt a

történetismerettel párositott kegyelet nem lelkesiti : addig hasztalan szólunk emlékeink

fentartásáról, süket füleknek beszélünk azok helyreállitásáról . Mert e nélkül még a

most üres fitogtatásból divatba jött restauratiók is , hivatlanok által kezelve és léte

sitve , többet ronthatnak mint épitenek.

Sulyt kivántunk itt azért arra helyezni , hogy egykét műemlékünk története

és helyreállitása leirásával előtüntessük, mily szorosan függnek a műemlékek össze

hazánk története, és nevezetesen annak legérdekesebb része , műveltség- és műtörté

nete eseményeivel . És kimutatni kivántuk, mikép kell a helyreállitás létesitésében

eme történeti és műtörténeti szempontokat, mint indokolt szabályokat szem előtt

tartani, melyekből a helyreállitásnak a történeti műemlékeknél kiindulnia kell . Mert

félthető maholnap, hogy még e restauratiók által is majd nemzeti emlékeink részle

tei nagyjából elpusztulnak ; mint már is fájdalom több példa szólhat e felöl. Törvény

pedig maig egy sornyi sincs nálunk, mely minden restauratió szigorú ellenőrzését ez

irányban elrendelné és követelné .

Ly kiváló műemlékeket alkotott, ilyekkel diszlett Beszterczebánya városa is ,

valamint hazánk összes városai ama, jelenben közönségesen csak tudatlan

ságunk miatt oly sötétnek vélt korban , melyből állami létünk és polgári

szabadságunk legerősebb alapkövei s legnagyobb emlékei maradtak ránk. "

Midőn Beszterczebánya a XIII . század közepe felé számos bányatelepeivel és

vidéke birtokosaival az ország szabad királyi városai sorába lép , már ugy látszik

ezzel egykorulag műemlékszerű izlésben emelt egyháza is felépült volt .

A történet ugyan mitsem szól e felől. A város legrégibb korára alig vet egy

két okmány némi szük világot. A kor eröskarú és nagylelkű vallásos férfiai máskép

is alkottak és tettek, de keveset jegyeztek fel. Annál többet hagytak alkotásaikból

számunkra. Mondhatni annyit, hogy az örökségét századokon át pusztító ivadék még

maig sem volt képes azt egészen elpusztítani . Ámbár akkor épült egyházaikat három

szor is , és három különféle izlésben átalakították az utódok ; mégis nem voltak

Lásd Ipolyi Magyar műtörténelmi tanulmányok 1. Magyarország középkori épitészete 35. Ezek össze

függésben műemlékeinkkel előállitva .
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képesek annyira tönkre tenni és kivetkőztetni eredeti müalakjokból, hogy a szakértő

a műtörténet világánál első tekintetre föl ne ismerje azok eredeti műalakját, izlését

és korát .

Magyarországban akkor még a XII . század közepe felé a nyugati félkörív

idom , vagy úgynevezett román épitészeti izlés uralkodott ; söt épen ekkor, midőn

már másutt nyugaton kimulóban volt , nálunk az úgynevezett átmeneti izlésben , a

román félkörívből a gót csúcsívbe, ujabb kiváló virágzásnak indult.

Az egész Árpádházi korszak alatt uralkodott már ugyan az akkori művelt

világszerte divott régibb basilikai román izlés ; melyben hazánkban is a püspöki

székesegyházak részben még az ó-basilikai műizlésben faragványokkal és mozaikokkal

diszitve épültek ; valamint ezeknek még egyes kevés maradványait vagy csak adatait

maig birjuk s ismerjük .'

A XII . század óta azonban az átmeneti izlésben nagyszerű lendületet és fej

lödést nyert nálunk is az épitészet. A székesegyházak átalakulnak . De nevezetesen

a monostorok, a benedeki és premontrei , a zirczi és domonkosi szerzetesek nagy

műiskolái fényes művészetet fejlesztenek ki , melyeknek maig nevezetes példányai a

lébényi és pannonhalmi, a jáki és ócsai , a bényi és horpácsi, a bél- apátfalvi, bódvai ,

arácsi , deáki s a t . egyházak. Többnyire még oly helyeken , apró , kis , ismeretlen fal

vákban léteznek ezek országszerte , hol senki többé a művészet nagy emlékeit s a

mütörténet becses adatait nem keresné . Mégis mümaradványaink világra szóló

leirásai , sőt képei nemcsak ezeknek, de számosabb hasonló már romban levő egy

házainknak is , nem csupán hazai szakirodalmunk e nemű kiadásaiban megjelentek ”,

hanem a külföld műtörténeti publicatióiba is átmentek.3

E művészibb alkotásu székes és monostori egyházak mellett , városainkban is

ugyanazon korból , a xiii - dik századból való egy csoport román izlésü egyházi műem

lékkel találkozunk. Ezek jellege azonban nagyobbára eltér ama székesegyházi és

monostori fényesebb műemlékeinktől. Mig azok két toronynyal, hármas hajóval, köz

vetlen ezek fölé helyezett félkörű záródásu szentélylyel , vagy karral s oltárhelylyel

végződve , sajátságosan vannak alakítva , s ez által mintegy akkori hazai sajátságos

műtypussal birnak ; ehhez dusan faragványokkal s ékes portalékkal diszitvék : addig

eme városi egyházaink nagyobbára szerényebben egy toronynyal, olykor csak egy

vagy két hajóval épültek , minden kiválóbb szobrászi disz s ékesebb portalék nélkül .

Ilyennek tanusitják Beszterczebánya xiii . századi egyházát is annak még fen

levő egyes mümaradványai , a mennyire azokat az átalakitás nem érte és eredetisé

gökben ránk maradva még kivehetők.

A városnak legbecsesebb és legrégibb műemléke az ugynevezett vártemplom ,

és jelenleg is a város plebániai egyháza. A mint az a város régi várának, mintegy acro

polisának bástyái és falai, tornyai és városháza rommaradványai közt áll , “ ujabb

1

i Lásd Ipolyi , Az egri régi székesegyház, hol első egyházépitészetünk e korszaka részletesen van

tárgyalva.

2 Lásd Eitelberger, Essenwein , Ipolyi , Henszlmann , Rómer leirásait a Mittheilungen és Jahrbücher, és

az Akademia által kiadott Archaeologiai Közlemények eddigi x . kötetében . Valamint a Monumenta s Archaeo

logiai Értesitő köteteiben , s ujabban a kormány által kiadott Magyarország Műemlékei ismertetésében.

3 Például idézve csak Kugler, Lübke , Schnaase német nagyobbszerű mű- s épitészet történeteit; melyek

ben több részlet rajzokban is megjelent ezek közül.

+ Lásd városaink ezen acropolisairól s különösen a beszterczebányairól Ipolyi Beszterczebánya városa

műveltségtörténetét.

1
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átalakitásai daczára is mindenfelől feltünteti müjellemét , mely által a műértőhöz

világosan beszél, mikép épült koronkint a változó műizlésekben és mint alakittatott

át legujabban a mult században.

Eme műrészletei adják kezünkbe a biztos fonalat, melynek szálai különféle

idomai korszakainak műtörténeti felismerésére vezetnek.

A templom homlokzata közepén álló tömör s magas toronyépülete keletdéli

oldalán látható ablakok (lásd 1. ábrát) mutatják a román műkorszaki épitészet fél

körív izlését : a mint eme styl kis toronyablakai módjára, közepén oszlopocskával

ketté választva, e szerint kettős fél körívvel alakittattak, mint ezt az alábbi ábrán

látni . Ismeretes , hogy ezen toronyablak-alakitás az úgynevezett oszloppal össze

kötött kettős ívnyilás (a német münyelv szerint gekuppelte Fenster ), az egyszerübb

román stylü alkotmányoknak nálunk is épen egyik ismertető jele .

E felett láthatók tovább a torony felsőbb emeletein a későbbi kis és hegyesen

csucsíves ablakok, melyek már a román izlésre következett átmeneti izlést a

csúcsívbe jelzik. Mig a torony legfelsőbb emeletei már ujabb átalakitásra

mutatnak .

A leirt részletek a műtörténetben és műemlé

keink ismeretében jártasak előtt világosan beszélik ,

hogy ez egyház még a xii. századi román félkörív

izlésben kezdett épülni . Tervezete e szerint s alakja

az akkori rendes román izlésű templomok alakjára

volt rendezve .

Homlokzata tömör erős toronyépületéhez kes

kenyebb három hajójú egyház csatlakozott. Mig a

hajók felső részét a félkörű oltárhajlék, az ugyneve

zett apsis végezte be .

Ez egyház ily eredeti első alakjára és kinézé

sére nézve a legközelebbi és legvilágosabb példát

szolgáltathatja maig Korpona városának hasonló tömör

s magas tornyú , három hajójú egyháza, melynek egy

hajóján még a félkörű apsis az oltárhajlék is megmaradt; mig a másik hajón a

sekrestye hozzáépitése , középhajóján pedig a gótizlésű uj szentély alakitása által

enyészett csak el .

A Beszterczebányához közel fekvő Korpona ekkor máskép is az itteni bánya

városok egyik régibb- s kitűnőbbje volt. Királyi városi autonom hatóságának sza

badságlevele számos városnak mintapéldányul szolgált. Beszterczebányával együtt

a hét bányavárosi szövetségbe tartozott , s ebben sokszor mint a délfelé legelőbbre

tolt főhelynek, nagy szerepe volt. Aranyművesei készítették a bányavárosoktól a

királynak, tárnoknak s a t. évenként ajándékban járó ezüstbillikomokat. Ipara és

kereskedelme virágzott. S egyháza maig kivehető eredeti román müizlésének irá

nyát is az egész vidék követte. A Korponáról Beszterczebányára vezető uton fekvő

kiváltságos városkák és helységek régibb e kori templomai is mind hasonló izlés

ben és modorban épültek , habár kisebb mérvben is ; és majd csak két vagy

egy hajóval találjuk azokat a román izlés e részleteivel alakítva ; mint például a

bábaszékit, dobronyait, szászit, hajnikit stb. Mig ellenben a román izlés egyéb részleteit

is már eltérőbb változatokban hasonlóan feltaláljuk a közel fekvő többi bányavárosok

1. ábra.
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templomain ; mint a körmöczbányai és selmeczbányai acropolisok régi templomai

tornyain és félkörű vagy kerek halotti kápolnáin az úgynevezett románizlésű carna

riumokon .

E mellett még Selmeczbányán a domonkosiak régi monostori s mai ple

bániai egyház már a magyar benedeki román monostori két tornyu , három hajós

alakítást mutatja; mig az ujbányai későbbi gót izlésben átalakitott egyházának hom

lokzata a cisterczi román egyházépitészet mintájára épült. '

Ennyit birunk még, vagy csak részben kiismerhetünk Beszterczebánya leg

régibb román müizlési xiii . századi alkotmányai maradványaiból .

A felvirágzó város , mely első korszakát már monumentális műizlésben emelt

egyházzal kezdette , nem sokára a kimúló román izléssel előtörő ujabb gót izlés

áramlatát is követte .

KKORBAN, a XIII . században, a román félkörívű műizlés már mindinkább átme

netben van nálunk is az ugynevezett gót csúcsív-izlésbe .

Ez Francziaországban a xii . század végén a St. Denisi tudós apát Suger

által feltalálva, vagy csak tudtunkra először alkalmazva monostora egyházán , a mint

egyszerüen a román izlés motivumait s elveit a csúcsívezettel tovább kifejleszté,

mint az elöbbi izlés fokozatos tökélesitése , azonnal felkarolva, nagy hóditásokat tesz .

A templomok nemcsak ez uj izlésben épülnek ezentúl , de a régibb egyházi remek

épületek is páratlan diszszel és művészettel ez izlésben alakittatnak át , vagy ujon

nan emeltetnek, kezdve a párisi Notre - Dametól Amiensen , Rheimsen stb . át egész

Strassburgig.

A xii. század elején Németország is felveszi ez irányt. Megkezdi a kölni ,

azóta még folyvást hét századon át épülő dommal , s a magyar sz . Erzsébet tiszteletére

emelt magdeburgi egyházzal.

Majd Magyarország is követi a művelődés és müizlés ez áramlatát a xiii .

század vége felé; mint az már a kassai domonkos monostori egyházon és sz . Margit

szigetén mutatkozik . Ámbár a késő román átmeneti izlés nálunk még e század másik

felében is uralkodik s egyre emeli még oly nagyszerű alkotásait , minő a jáki remek

monostori egyház.

A xiv. század kezdetével azonban a gót-csúcsív izlés már nálunk is teljes

uralomra lépett . Árpádházi királyaink korszakával mintegy teljesen bevégződik ama

román félkörív styl , melyben hazánk annyi remeket alkotott , s oly magas művé

szetet fejtett ki . Az Anjou -ház uralkodásával kezdődik lassan és nehezen eleinte

a gót izlés , melyben késöbb számos és legtöbb egyházunk épült, de melyek közt

· Lásd az itt emlitett bányavárosi egyházak leirását s részben rajzát az Archaeologiai Közlemények több

füzetein át kiadva .
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aránylag kevés nagyobb műbecsű emléket alkotott, azt is jobbára későbbi korszaká

ban , vagy ez izlés hanyatlásának, a vegyesházi királyok alatti korában , Zsigmond

és Mátyás király idejében; mig az utóbbi alatt már a renaissance is kezd elő

törni . De az egyházépitészetben csak a jövő század másik negyedében nehézkesen

kezdi műveit , s alig alkot azontúl is nehány nevezetesebb emléket , azt is már csak

hanyatlási korszakában az ugynevezett barock-izlésben.

Nekünk azonban , ha ezzel épitészetünk korszakait röviden jeleztük, a mint

azok beszterczebányai egyházi műemlékeinken is egymásután mutatkoznak, itt

legelöl csak az átmeneti s a rákövetkező gót épitészetre kell tekintettel lennünk .

A mint a román izlés ugyanis feltalálta a támrendszert , s az oszlop helyébe a támot

alkalmazta , ezzel kedve szerint fejthette ki a tám felett a keresztívet. Csak egy

lépés volt még, hogy azt a támrendszer teljes kifejtésével a csúcsívig emelhesse , s

a falterek enyésztével nagyszerű ablakzatnak adva helyt , azon magasztos , nyulánk

könnyü és csarnokszerű alkotmányokat létesitse, melyek a gót izlést képezik .

E rendszer magas művészi tökélye és fensége, szembeötlő szépsége és nagy

előnyei ellenállhatlanul vonzották és magával ragadták a kort , és a népnek akkor a

maihoz képest hasonlíthatlanul kifejlettebb múizlését , valamint mély s erős vallásos

érzetét . A tökéletlenebb román izlés a belöle kifejlett tökéletesebb mellett nemcsak

hogy többé meg nem állhatott a gyakorlatban; hanem még régibb ,, kevésbbé

diszes emlékei is alig voltak fentarthatók . Sok régibb azonnal, a többi alig hogy fel

épült , alig hogy egy vagy fél századot állott , már is az uj izlés előretörésével átala

kittatott az uj csúcsív-izlésben . Legelőbbkelő egyházi székeink és városaink siettek a

csak nem rég felépült diszes román basilikáikat lerombolni és helyökbe gót domokat

épiteni , vagy csak azokat átalakitani . Nevezetesen e templomok szentélyeit érte legelül

e változás. Az eddigi kisebb félkörű oltárhajlékkal záródó román izlésű szentélyek

helyébe most az uj izlésben mindenütt magas csúcsives , nagy ablakú és hoszúra nyuj

tott szentélyek épülnek .

Igy kezdik azonnal a királyi főegyház Fehérvárt, az esztergomi, egri székes

egyházak a xiv. század elején a sort . Károly király valamint Fehérvárt igy átalakitja,

úgy visegrádi királyi lakhelyén is nagyobb dómot épit . ' Mig Telegdi Csanád min .

denfelé korszakias páratlan tevékenységet fejt ki az uj izlésben . Annyira el volt

ragadtatva akkor mindenki az uj épitészeti izlés és művei által , hogy még legszá

razabb s a műtörténeti adatokban már épen oly szegény krónikáink és okmányaink

is szintén lelkesedve és bámulva szólnak és böbeszédüekké lesznek , midön ezen

épitkezéseket felemlítik . Elmondják : « mily művészi , csodás szerkezetű, mily magasztos

dicsőséges, bámulatos a mintegy kőből faragott uj magas csúcsívezet » . ” Részletesen

elbeszélik Telegdi Csanád műveiről , hogy a mint e tudós, művelt , hatalmas tollu és

ékesszólásu férfiu a királyi titkárságból főpásztori székekre emelkedik , ugy az uj stylt

mindenütt behozza az általa épitett monostorokon , egyházakon és palotákon : Telegden,

Egerben és Esztergomban , hol az utóbbi helyen nevezetesen az érseki palotát és

várat nagyszerű tornyaival és bástyáival épen úgy ez uj épitészeti müizlésben , vala

mint az akkori ujabb várerőditési szabályok szerint is alkotja .

1 Theiner Monumenta Hungar. Sacra . I. 500 .

2 Lásd összeállitva ez adatokat Ipolyi gri régi székesegyház 41. , a fehérvárira Thuróczi krónikája

mondja gloriosa testudo . Opus artificiosae testudinis ac eminentissimae. Testudo lapidea miro artificio . Hasonlón

Bonfinisnál és Tuberonál : mirifici operis structura . Testudo artificiosissima.
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Mütörténetünkben e korszakias fordulatot jelző adatok azonban egyaránt tájé

kozhatnak már a hazánkban beállott akkori műmozgalom s müizlés iránt .

Ezt az épitészeti mozgalmat s uj irányt látjuk már ekkor Beszterczebányán

is korán keletkezni . De műemlékei keletkezése ennek még egy eltérőbb és eddig általunk

alig észlelt alakzatára is nevezetes világot képesek deriteni .

V.

B

ESZTERCZEBÁNYÁNAK is e szerint a XIII . század közepe felé épült román egy

háza szintén még alig állott felszázadnál tovább , midőn a virágzásnak

indult város , már is a xiv. század kezdetén , egy ujabb nagyobb egyház

épitését, vagy csak a létezőnek tetemesebb átalakitását és bővitését tervezte .

Egy 1300 -ról keltezett pápai okmány már is teljes búcsút engedélyez mind

azoknak, kik a beszterczebányai Boldogasszony -egyháznak épülését , ugymond, elő

segítik, vagy azt a szükséges fölszereléssel ellátják s megajándékozzák.

Hogy az ekkor ugy látszik tervezett uj egyházépités vagy részben csak

átalakitás, mire , mint alább kimutatható lesz , rendesen pápai bucsúlevél kéretett,

csakugyan nemsokára még a xiii . század első negyedében foganatba vétetett, azt egy

ujabb pápai okmány tanusitja. 1323 -ban ismét XXII . János pápa Avignonban kelt

bullájával, ujabban búcsút engedélyez mindazoknak, kik a beszterczebányai egyház

épület segélyzéséhez hozzájárulnak és Szász Miklósnak (Nicolai Záz) lelkeért, ha

egykor testétöl elvált , az Úr imádságát s az Angyali üdvözletet elmondják .

Szász Miklósnak felemlitése a pápai okmányban ily alkalomból rendesen arra

mutat, hogy egyike volt a templomépités fötényezőinek ; és hogy ez általa, mint

egyik patronus és alapitó vagy főbb donator által eszközöltetett, ki a templomépités

számára az ezt segélyző búcsút kieszközölte .

E véletlen nehány sornyi adat a történetvizsgálat szövétnekénél tekintve

azonnal teljesebb világot vet nemcsak a beszterczebányai ekkori egyházépitkezések

múizlésére és műtörténetére , hanem az egész vidék itteni akkori mümozgalmaira .

A város legrégibb történetének első ismeretes feljegyzője, egy későbbi krónikás

a xv. század végéről s a xvI . század elejéröl, beszéli a régibb hagyomány szerint ,

mint ő mondja , hogy a mai Beszterczebánya még IV. Béla korszaka elején csak

egyszerű falu volt , melynek akkor egész területét földesurak birták és lakták jobbá

gyaikkal. A plebánia -egyház ekkor még Antalfalván vagy Szászfalván volt ; valamint

e hely maig Beszterczebánya tőszomszédságában áll , s mind a két fenebbi név alatt

ismeretes . Itt Szászfalván lakott volna tehát az egyik birtokos , kinek ama Szászi

Miklós unokája, ivadéka lehetett . Mig a másik birtokos laka a Beszterczebánya alatt

folyó Garamon túl volt , hol még akkor is , midőn az emlitett krónikás, a ki ezt beszéli

élt és irt, lakása kertjeivel és tavaival , ugymond, látható volt . '

• Thurnschwamb krónik. Engel Gesch . d . Ung. Reichs . I. 190 .
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E tudósitását a városról szóló régibb, egykorú okmányok adatai is igazolják.'

Beszterczebánya egész környékével ezek szerint nagyobbára a Bors ösmagyar vezéri

nemzetségből származó Balassa család elágazott ivadékainak birtoka volt .

A Balassák Detre és Bytter családágainak ivadékai már a XIII . századi

okmányok szerint Nógrád megyétől kezdve Zólyom , Túrócz , Liptó s Árva megyéken

át ezek főhelyeinek urai voltak . 1222 óta egyszersmind e család kiválóbb egyénei

viselték a zólyomi főispánságot , melyhez tartozott Beszterczebánya területe . A

zólyomi főispánság akkorában egész tartományt képezett . Hozzá tartozott a mai

Turócz, Liptó és Árva megye is, és egyszersmind a zólyomi nagy korona-uradalom

kormányzósága.

E családból egymást követő Detre, Mikó , Mihály, Miklós, Bytter stb .

föispánoknak, kik az egész x111 -dik századon át e hivatalt viselték, legnagyobb

befolyásuk volt e vidéknek akkortájt bányamivelőkkel való megtelepitésére . Mintegy

11. Endre uralkodása óta és iv. Béla idejében folyton tart e vidéken mindenfelé a

nemes érczek kutatása, uj bányák s aknák nyitása és bányász gyarmatokkal való

megtelepitése ; részben a koronának zólyomi uradalmaiban , melyeknek a Balassák

a főispánság mellett kormányzói voltak , és részben saját itteni birtokaikon .

Minden arra mutat e mellett , az okmányok adatai , a régi városi jegyzőkönyvek,

a krónikák és tényleges állapot , hogy a mint jószágaikon nyitott s eladott bánya

telepeiket városi szabadságokkal szervezték , ugy magok is a földesurak saját bá

nyáikkal ezen bányavárosi községekbe léptek .

Ez által a vidék bányavárosai keletkezésére s a bányaipar lendületére a leg

nagyobb befolyással voltak . Városokat alkottak és szabadalmaztattak ; uj egyházakat

s plebániákat alapitottak, épitettek és átalakitottak uj telepeik vagy régibb de ujonnan

megtelepitett birtokaik , faluik és helységeik helyén , melyek ez által most jobban meg

népesedve , nagyobb üzletnek örvendve, városokká emelkednek . Szóval e vidék polgá

rositásának és virágzásának megalapitói és előmozditói lönek . Vizsgálataink nyomán

látni fogjuk, hogy e vidék ekkori műtörténete s műmozgalma e család egyes ivadé

kaival a legszorosabb összefüggésben áll .

Valamint Szász Miklóst e családnak nyilván egyik ivadékát a beszterczebányai

egyház átalakitása élén , annak inditói közt találjuk, ugy találkozunk e közt a család

más kitűnöbb egyéneivel is . Legkitűnőbb része volt mégis ebben Donch lovagnak ,

Miklós atyjának ; kinek kiváló alakja, valamint az akkori műveltségi állapotokra nagy

befolyást gyakorolt e vidéken , ugy az itteni uj egyházi épitkezéseknél is az ez

időbeli gót műmozgalomnak nagy lendületet adott számos egyház -alapitásai s épitke

zései által .

· Lásd ez okmányokat részletesen idézve és tárgyalva Ipolyi Beszterczebánya városa műveltség történe

tében , hol a Balassák egyes ágai hibásan a Hunt-Pázmán nemzetségieknek véleményezvék .

2 Botka Donch család Századok 1876. 112. és Nagy Iván Magyarorsz. családai 1. Balassa cs .
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VI.

E

Oonch lovag és később zólyomi főispán , máskép is egyike volt a xiv. század

kezdetén hazánkban beállott új átmeneti korszak legkiválóbb államférfiainak .

Az egykorú történeti adatok s okmányok mint jeles hazafit, vitéz katonát ,

ügyes hadvezért és diplomatát , de nevezetesen mint derék administratort és nagy

reformert állítják elő ; ' ki új városokat alkot, helységeket s plebániákat alakít ; jobbá

gyait s alattvalóit a földesuri viszony alól fölszabaditja, polgári szabadalmakat oszt ,

új megyéket kerekit ki , polgári és nemesi családokat , javaival adományozva , alapít.

E mellett pedig épen oly monumentalis munkásságot fejt ki az egyházi művészetnek ,

valamint korszakias tevékenységet a civilisatiónak terén .

Valahányszor hazai műemlékeinkkel szemben állunk, s elhagyott maradvá

nyaikból , sőt azok romjaiból is még kisugárzik felénk egykori művészi fényök, mind

annyiszor előnkbe lép a kérdés, kik voltak a nagylelkű férfiak, kik e müpártolók és

művészek , a kik a tudatlanság miatt sötétnek vélt ama korban a művészet e nagy

szerű és derült emlékeit létesiték. Alig tudjuk többé egy vagy más nagylelkű mű

pártoló alapitójok s alkotó művészök nevét romjaikból kifejteni; alig történetada

tainkból egyikét vagy másikát kiolvasni .

Ime itt áll egy új alak elöttünk , kinek nemcsak nevét és műveit ismerjük,

hanem egész politikai pályáját. Ezzel teljes világot vet mütörténetünk kérdései egész

sorára e vidéken : hogyan, mikor és mikép , ki által keletkeztek maig fenmaradt

műemlékei ?

E szempont ki fog menteni , ha Donch zólyomi főispánnak beszterczebányai

műemlékeink történetével is szorosan összefüggő azon tetteit röviden jelezzük , melyek

műenılékeink keletkeztét is teljes világitásba helyezik .

Történetünk korában a xiv. század elején , a királyi szék üresedése alatt s a

trónért küzdő versengések közt, Donch lovag atyjával Domonkos zólyomi főispánnal

együtt a szabad királyválasztási párthoz tartozott, és e szerint Csák Mátéval tartott .

Egyesülve a honti Hunt-Pázmánokkal s a nógrádi Balassákkal , a felső bányavidék

és megyék területét megszállva tartották . Korpona, Dobronya és Zólyomtól kezdve

egész Túrócz és Liptón át Árváig az ország határaig, a felvidéket annak kulcsával

a bányavárosokkal kezükben birták .

Mire azonban Róbert Károlynak pártja megerősödtével hadai a dobronyai

ostrommal bevették itteni szélső erődeiket , Donch lovag pártjával hűtlennek bélye

geztetett . De a mint Károly 1307. királylyá választatott, majd meg is koronáz

tatott, Donch azonnal meghódolt a törvényes királynak. Ezentúl legföltétlenebb hivei

közé tartozott . Egész odaadással és feláldozással szolgálta a királyság s az új dyna

stia ügyét. Ennek nemcsak legszilárdabb támjai egyike lön , de az új kormányzattal

előtérbe lépett nagy országos reformoknak is , mint az első államférfiak egyike, leg

erősebb előmozdítója volt .

i Lásd Botkánál Donch család i . h . kiemelve e tevékenységet.
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Ott volt már a rozgonyi , komáromi és visegrádi csatákban , melyek gyözel

mével Károly királyságát véglegesen megalapitani segiti . A Bazarád -féle oláh fölkelés

ellen viselt hadjáratban már páratlan vitézségét és hűségét tanusitá a király személye

iránt is . Ámbár ő maga a háborut ellenzé , és a felkelők megtorlása helyett Bazarád

felajánlott meghódolását bölcsen elfogadandónak vélte ; mégis , mint az egykorú krónika

beszéli , a csatában a királynak lesből megtámadását észrevéve , veszélyeztetett sze

mélyét , mintegy védfal, fiával Lászlóval körülvéve , a királyra czélzott csapásokat és

nyillövéseket saját testükkel fogták fel.

Hasonló hűséggel kiséri a királyt tengerentúli útjában, midön fiát Andrást a

a nápolyi királyi trónra viszi . És jár előbb is már diplomatiai küldetésben Franczia

országban s Avignonban XXII . János pápánál . Mely alkalommal még előbb a keletre ,

a sz . földre tervezett zarándoklásáról is értesülünk.

Mindennél érdekesebb ránk nézve a mozgalom , melyet a hazai műveltség és mü

történet terén tanusit ; nevezetesen pedig tárgyunk érdekében ama tevékenység, melyet

az akkori egyházépitészeti művészet körében kifejt. Valamint családja, ősei , és zólyomi

főispáni hivatalában elődei , melyet 1317 óta atyja után viselt , úgy ő is a felvidék

új bányavárosai és telepei alkotásával és rendezésével foglalkozott mindenek elött .

A bányaláz, az ércz , arany s ezüstkutatás a vidéken még akkor a xiv. század

elején folyvást tartott . Az idegen jövevények , a hazai városok gazdagabb lakosai és

tözsérei még egyre kutatták és keresték mindenfelé az arany s ezüst ércz - ereket.

Egy helyről a másikra vándorolnak a vidéken , s új és új bányákat nyitnak . A leg

többnek felhagyott aknái s üregei a bányavárosok hegységein és erdőiben maig jelzik

ez általános keresést és kutatást. Mint korunkban a Californiába, S. Franciscóba

vagy Australiába , Sidneybe és Melbourneba tóduló aranyásók , úgy szállongtak akkor

e vidékre a gyarmatok, és egyes hazai és külföldi gazdag tözsérek és kereskedők.

Az elöbbi főhelyek : Selmecz , Beszterczebánya és Korpona mellett , ekkor a XIII .

század végén s a xiv . század elején ujabban Körmöczbányán , Lipcsén , Libetbányán,

söt Rózsahegyen is « kezdtek mindenfelé kutatni , ásni és kaparni » mint egy régi

krónikás irja. A legtöbb helyt csekély vagy kevesig tartó sikerrel , mint Korponán ,

Lipcsén stb . , hol a bányászatnak nagyobbára már nyoma is elenyészett, s legfölebb

még mezője régi helyneveiben maradt fel emléke . De ez idötájt emelkednek még ez

által a mult századi szab . királyi városok sorába : nevezetesen Körmöcz , Lipcse ,

Rózsahegy, Túrócz-Szt . -Márton . Mindannyi várossá emelkedését nevezetesen Donch

lovagnak köszöni , ki azoknak földesura s egyszersmind főispánja volt . Több okmány

egyenesen öt nevezi, mint kitől e városok szabadalmaikat nyerték . Másoknál, mint

Körmöcznél és Túrócz-Szt . - Mártonnál , az okmányok adataiból felmerülő körülmények

rámutatnak. Valamint Körmöcz már ekkor, úgy Túrócz-Szt . - Márton is, melynek

Donch földesura volt, és hol plébániát adományoz és templomot épit 1315 -ben,

Károly király által Korpona szabadalmaival emeltetnek a királyi városok sorába .

Ezt követi Rózsahegy, melynek Donch által kieszközölt szabadalmát Tamás érsek

mint főcancellár 1318 -ban hirdeti ki ; mig Lipcsét, hol hasonlón Donch templomot

épit s külön lelkészt helyez be 1330-ban , szintén Korpona szabadságaival emelteti

a királyi városok közé . '

: Lásd az adatokat az okmányok alapján Botka i . h . és Schematismus Historicus Neosoliensis az illető

helyek nevei alatt .
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Donch felismerte a lendületet , melyet a mult században az utolsó Árpádok

által alkotott iparos- és bányavárosok vettek s adtak az országnak . Folytatta tovább

birtokain jobbágyai felszabaditását és nagyobb helységeinek szabadalmazása által váro

sokká rendezését , iparosokkal és bányászokkal megtelepitését . Neve méltán az ország

ama városalkotó polgárositói és reformerjei közt fénylik , kik hazánkban jobbágyaik

és birtokaik helységei felszabaditása által a polgári s iparos életnek terjesztői voltak .

Addig leginkább csak a királyok és a főpapság, a püspökök székhelyei emelkedtek

rendre szabad városokká , polgári , ipart üző lakossággal . A föurak birtokain csak

itt látjuk a felső bányavidéken az első példát . Donch őseinek a Bors nemzetségből

származó Balassák- , Byterek- és Detréknek hagyományát követte ; kik, mint emlitök,

már az árpádházi királyok által megkezdett s befejezett polgárositási mozgalomban

e bányavidéken oly élénk részt vettek . Az ő idejökben alakult már e vidék legtöbb

városa , bányatelepe és gyarmata . Donch ez irányt folytatta. Az általa felszabaditott

városok ugyan alig valának képesek többé az elöbbi régibb városokkal versenyezni ,

Túrócz- Szt . - Márton , Rózsahegy , Lipcse még királyi városi állásukat sem tudták

fentartani. Ezeknek bányaiparuk is épen nem volt , vagy csak oly csekély, hogy hamar

kimerült . De mind ez mitsem von le Donch föispán érdeméből , ki saját érdeke

ellenére is jobbágyai és birtokai szabadalmazásával igyekezett a polgári rendet gya

rapitani s az országot virágzó városokkal szaporitani .

Érdekesebb e mellett tárgyunkra nézve az , hogy mindezen városokba ő maga

nagyobb egyházakat a kor müizlésében emel , azokat művészileg disziti , plébániákat

alapit s adományoz. Ezzel pedig egyszersmind hazánkban egy új múirány terjesz

töje s műtörténetünk kiváló alakjává lesz. S a mint ez összefüggésben áll itt tárgyalt

müemlékeinkkel és azok történetével , Donch alakját is ezek világitásában kell még

előállitanunk.

VII.

M

IÓTA Donch föispán I. Károly királysága törvényes ügyéhez csatlakozott, a

legbensőbb viszonyban találjuk öt nemcsak a magyar főpapokkal, kik Ká

rolyt a trónra segiték , de folytonos összeköttetésben áll a pápai curiával is .

Nevezetesen találkozik az akkori föpapokkal épen amaz előbb jelzett civilisatori

és reformeri tevékenységben , a mint városokat szabadalmaz és alkot, templomokat

épit s plebániákat alapit. Magyarország akkori kitünöbb főpapjai, a mint döntő

szerepet vittek a politikában , ugy Donch főispánnak ezen polgárositási irányát

hozzájárulásukkal leginkább istápolták s előmozditották, hahogy nem annak talán

egyenesen inditói lehettek ; a mennyire ismeretes, hogy mint előbb megjegyeztük,

épen a püspöki székvárosok és birtokok számos helyei az elsök , melyek a földesuri

s alattvalói viszonyból kiszabaditva , virágzó városokká s az ipar s kereskedelem helyei

és központjává lesznek hazánkban .

Tamás esztergomi érseket I. Károlynak legerősebb hivét , kit vagy háromszor

megkoronázott egymás után , az okmányok épen igy, mint több város és számosabb
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plebánia s egyház alapitóját hirdetik ; - s igy találjuk öt Donch föispánnal együtt

Rózsahegy városa szabadalmai kiadásában közreműködni , melyeket külön okmányával

megerősiti és kihirdeti Donchnak, az uj város földesurának egyenes kérelmére .

Utódát az esztergomi érseki széken , a fejedelmi vérből származott Boleszló

herczeget I. Károlynak neje által rokonát , még bensőbb viszonyban találjuk Donch

főispánnal. Okmányaiban , melyekkel a Donch által kieszközlött templomépitéseket

és plebániákat , mint péld . a zolnait Zólyom vmegyében , megerősiti , Donchot egye

nesen keresztkomájának nevezi . Henrik veszprémi püspök, előbb Tamás érseknek,

majd Károly királynak titkára és szepesi prépost , ki a rozgonyi döntő csatának,

(melyben Donch is mint láttuk , résztvett) és Károly ezt követő megkoronáztatásának

emlékét a nevezetes monumentalis falfestménynyel ekkor 1317 -ben megörökitette ,

kétségtelenül buzdithatta Donchot hasonló nagy falfestmények készittetésére , melyekkel

mint alább halljuk, nevét s alakját megörökitve ránk hagyta. Nem kisebb hatással

lehettek Donchra Telegdi Csanád érsek felebb emlitett nagyszerü alkotásai az uj

gót csúcsív izlésben , kivel hasonlón már mint királyi titkárral az udvarban szolgált

és később mint érsekkel országnagygyá emelkedett .

Ez irányban Donch működését leginkább megvilágitják követségei , melyekben

a szent széknél Avignonba ugylátszik többször is eljárt. Először 1323 -ban küldetett

I. Károly által XXII . János pápához. A számos okmányból , mely e felöl még fen

maradt, a követség főbb indoka nem vehető ki egészen világosan . Az európai politika

nagy forrongásban volt . A német birodalom ellencsászárjai egyikét János pápa az

évben maga elé idéztette Avignonba ; majd erre Németországra az interdictumot

is kimondatta. Másrészt a lyoni zsinat által ujra sürgetett kereszteshadak költségei

födözésére és Magyarországban ehhez még Gentilis bibornok sz . széki követ Károly

királylyá megválasztatása ügyében oly sikeres küldetése kiadásainak megtérítésére

kivetett annaták beszedésének kérdése , valamint a nápolyi Anjou örökösödés, a bos

niai pöspöki szék betöltésének ügyei erősen foglalkoztatták a pápai és magyar

udvarokat. A követségek és jegyzékváltások egymást érték . Ugyanez évben még

Telegdi Csanád egri püspökké választásának megerősitése esik, és különösen a

zágrábi püspökiszék betöltésének ügye is fenforgott. Donch nevezetesen ez utóbbi ügy

elintézésével is meg volt bizva . E püspöki székre a pápa előbb I. Károlynak és test

vérének a franczia királynénak óhajtására kinevezte az utóbbinak gyóntatóatyját

Corvói Jakab domonkos-szerzetest , hogy mint bizalmi férfiu közvetitőül szolgáljon a

franczia és magyar udvar, valamint a sz . szék közt. Utóbb a két udvar megváltoz

tatta e szándékát, és Károly Donch követe által tiltakozott a pápánál ; maga pedig

Jakab szintén vonakodott elfogadni a zágrábi püspökséget.

Donch ezek mellett az alkalmat személyes ügyeiben is felhasználta . Régi

fogadása tartotta , hogy a szent földre zarándokol a keresztesekkel . Most állása ebben

akadályozhatta és magát fölmentetni kérte . Ennek más ájtatos cselekedetekkel ,

templomok épitésével stb . felváltását ajánlhatta, mert a kért felmentést megnyerte.

Ezek közt találjuk még számára a pápai engedélyt, hogy a lipcsei egyházban

temetkezhessék , melyet családja épitett, s hol körüle ősei feküdtek. A mily egyszerű

ez adat , oly jellemző ez is az itt vázolt műtörténeti mozgalom akkori uj kor

szakára.

A román basilikai egyházépitészet korszakában az egyházban még nem volt

szokás, sőt nem volt szabad temetkezni . Zsinati határozatok hozattak és ismételve
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tiltakoztak ez ellen . Rendesen ott állott az egyház körül fekvő temetőben a köralakú

halotti kápolnaépület , az ugynevezett carnarium vagy ossarium , hová a hivek kitű

nöbbjei temetkeztek ; s melynek sirboltjába tétettek a szűk temetőből kiásott csontok.

Az e felett álló toronyszerű csontházkápolnában lehetett csupán gyászisteni tiszteletet

is tartani . A fő-, a székes- , a monostori és plebániai egyházban e mellett csak az

alapitó , a fundator és donátor, a főpásztor, az apát temetkezhetett . Azért vannak

e kori árpádházi királyainknak, például , különböző temetkezési helyeik. Mert min

denki az egyházban , annak föhelyén kivánt nyugodni , mi csak az általa alapitott

egyházban történhetett. Igy sz. István az általa épitett székesfehérváriban, Péter a

pécsiben , Aba a sármonostoriban , Endre a Tihanyiban , Béla a szegszárdiban , sz .

László a nagyváradiban stb. temetkeznek. Mások csak, mint az egyháznak ujabb

átalakitói , mint például III . Béla és I. Károly stb . a fehérvárinak , temetkeznek -

ismét ott. Mig szokásba jö, hogy az elöbbkelő családok az ösök által emelt monos

toraikban s plebániai egyházakban, s végre az előkelő hivek közül is az egyház

jótevői az illető templomokban temetkeznek.

A mükorszak , melyben Donch élt és egyházi alkotmányait épité , máris a

román müizlés kimulására következett gót mũizlés első kora volt . Ezzel kezdödik

már nemcsak a halotti kápolnákban és temetőkben , de a plébániai templomokban

való temetkezés is . Mint a Donch felől szóló amaz érdekes adatból értesülünk , ekkor

tehát még nálunk , a gótkorszak kezdetén a plebániai egyházban való temetkezés

rendkivüli eset volt , és csak pápai engedély mellett történhetett volna . De ez enge

dély szövege is , fentartva a zsinatok határozatát , egyszerüen és correcte csak a

templom melletti temetőben való temetkezésről szól . Erre azonban mint rendes és

szokásos dologra aligha kellett pápai felmentvény. Az tehát csak az egyház védurának

a templomban való temetkezése kérésére vonatkozhatik . Jelzi tehát nálunk a kort ,

melyben halotti kápolnáink a román izlésben épült carnariumok részben felhagyatnak,

s a templomokban az egyházi régibb jog és zsinati szabályokkal ellenes ama temet

kezések kezdödnek , melyek siremlékeikben, a sirlapok domborműveiben és szobraiban

oly nagyszerű művészi s történeti kincset hagytak ránk, hogy a szobrászat legszebb

emlékeit és számos történetadatot egyedül nekik köszönhetjük. De ez megmagyarázza

azt is , hogy az előbbi időből , a xiii . század végeig csak igen kevés , alig egy -két ily

hazai siremléket , szobrot vagy domborművet vagyunk képesek felmutatni. Mig a

XIV . századdal ezek hosszú sora veszi kezdetét nálunk is . '

Ugyanakkor kieszközölte Donch maga s neje Klára számára , hogy mind

ketten külön gyóntatóatyát s udvari lelkészt tarthassanak ; s interdictum idejében

is az ő neje és családja jelenlétében misét szolgáltatni lehessen . '

Ez engedélyek közt szerezhette meg már Donch , mint zólyomi főispán , avig

noni akkori követsége s ottani időzése alatt az ugyanez évben 1323 -ban Avignonban

kelt fenebbi búcsúokmányt a beszterczebányai egyház épitkezésére, és Szász Miklós ,

mint az egyházépitkezés egyik védnöke s előmozditója számára . Ez okmány az,

mely a beszterczebányai egyház átalakitásának idejét, valamint annak szerzöit szá

munkra fentartotta, s ránk nézve műtörténetünk egyik kiinduló pontját jelzi . Mert

· Lásd a fenebbi temetkezési szokásra az adatokat s idézeteket Ipolyi egri székesegyház ; az utóbbi sirem

lékekre Ipolyi kisebb munkái I. 63. Magyarország középkori szobrászata emlékei .

2 Lásd ez s a fenebb emlitett okmányokat Donch követségéről Theiner Monumenta Hung. Sacr . I. 493

s következő lapok.
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mint emlitök, Szász Miklós valószinüleg Donchnak egyik fia vagy csak rokona és

kiséretének lovagja volt , ki a családnak Beszterczebánya körüli birtokain lakott ; és

kinek a beszterczebányai templomépitkezés és személye számára ez évről szóló búcsú

levele csakis Donch által eszközöltetett ki ez évben , Avignonban léte alkalmával .

Onch lovagnak négy fia ismeretes : László , Miklós, István és János. Ez a

Miklós volt, úgy látszik, a család birtokának régi fészkében, Szász- vagy

Antalfalván lakó Szászi vagy Szászfalvi Miklós. És ez a Szászfalva vagy

máskép Antalfalva is volt Beszterczebánya vidéke földesurainak , a Balassa család

egyik ágának ama régi laka a város közvetlen szomszédságában levő hegyhát fen

sikján , melynek területéhez tartozott előbb Beszterczebánya első gyarmataival. Itt

volt még Beszterczebányának első anyaegyháza is, mielőtt a telep várossá emelke

dett ; mint ezt a fenebbi krónikai feljegyzés beszéli . ' Igy láttuk , hogy Donch föispán

is még hasonlón mint ősei , saját birtokain és lakhelyein , Lipcsén és Túrócz-Szt.

Mártonban várai aljában városokat alkot, királyi szabadalmakat eszközöl számukra ,

és nekik hozzá templomokat épit s plebániákat alapit s adományoz .

A szászi vagy antalfalvi ösi fészekben lakó család hasonlón járt el Beszter

czebánya alapitásában . A fiúk követték az ösök példáját. Elősegitik a várost egyháza

épitésében is. Mig utóbb a következő századokban is itt találjuk öket szászi s antal

falvi, valamint a körüllevő faluk birtokaiban , mint szászfalvi lovagokat , mint Donch

családbelieket rendesen a lovag (miles) nemes czimmel és Dank, Dankó névvel

emlitve . Majd Dank örökösöknek is neveztetnek késöbb a város jegyzőkönyveiben,

midőn már nemesi birtokaikkal és jobbágyaikkal ök is a város területébe olvadnak,

s azoktól a városnál fizetik le adójokat. Ámbár e mellett még mindig külön meg

jegyzik a város xiv. és xv. századi adójegyzékei, hogy ezt mint nemes birtokosok

faluiktól és jobbágyaiktól fizetik. ?

· L. f. Engelnél Gesch . d . ung. Reichs Thurnschwamb idéz . helyét .

2 Lásd ez adatokat Ipolyi Beszterczebánya városa műveltségtörténetében , hol az emlitett jegyzőkönyvekből

részletesen idéztetnek az illető helyek, melyek a család neveire s ivadékaira vonatkoznak . Igy fordul elő rendesen

a miles, a nobiles kifejezéssel a szász- és antalfalvi birtokosok neve , valamint a Dankó név : 1380-ban : Danco

de haereditatibus filiorum Galli . A Dankok ekkor a legmagasabb , 38 frt adótétellel irattak be . S ismételve azután

filii Militis . Tehát a család akkori fejének , mint főúrnak , jelzője volt egyedül a lovag név még akkor Beszter

czebánya jegyzőkönyvében. Valamint Donch maga is igy miles lovag czimmel jön elő rendesen a felőle idézett

más okmányokban . A czim akkor épen különösen az Anjouk idejében a külföldi szokás szerint nagyobb divatba

jött Magyarországban is , midőn az anjou -házi fejedelmek azt udvarukkal behozták , s a régi magyar birtokos

föúri, sőt mint itt , Osvezéri családbeli egyéneket is , kik udvaruk szorosabb szolgálatába léptek , mint Donch főispán,

lovag czimmel kezdék kitüntetni a külföld divatos e nemű czimei szerint. Hasonlón nevezi a jegyzökönyv tovább

a család ivadékait : Filii Militis (a lovag fiai). Máshol igy e kifejezés áll : Bartholomaeus Danconi militi . Ez a

Bartholomaeus máshelyt ismét Barlának is iratik (mi nyilván mindkettő Bertalant jelent) , és e Barlák is e csa

ládnak ivadékai , ágai s örökösei , kik később a Barlay külön nemes családnéven fordulnak elő a jegyzőkönyvben,

és kik után Beszterczebánya örökli végre vétel által a Balassa Donchok emlitett faluit, Szász- vagy Antalfalvát a

többi helységeikkel . Ugyane jegyzőkönyvekben neveztetik e Dankó vagy Dank, Donch családbeliekkel , mint

3
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Valószinű , hogy Miklós atyjának avignoni követsége alkalmával , ennek kisére

tében volt ott, s a búcsút maga eszközölte ki , valamint a beszterczebányai egyháznak,

úgy saját személye számára s lelke üdvére . Máskép annak szövege alig volna jól

magyarázható, mikép jut Szász Miklós neve bele s alkalmaztatik jótéteménye részére

is , ha azt ő maga mint az egyház egyik jótevője ezzel ki nem kéri .

Más esetekből ismerjük, hogy ily követségek rendesen nagyobb kisérettel tör

téntek. Különösen tudjuk ezt az akkori avignoni követségekről . Mire Avignon a pápák

fogságának székhelye lett , megszünt körüle a troubadurok hires éneke , s Petrarca

lyrája már csak mint az epigon mesterkélt éneke hangzott fel. A Provence virág

kertjében rablólovag banditák ólálkodtak . Az Avignonba vezető utakon nyereséges

keresetet üzött a rablómesterség, az akkor Európa minden részéből oda búcsútjáró

zarándokok, valamint a diplomaták , s ügyes felek seregein , a fejedelmek és föpapok

kincsethordó követségein. Magának az udvarnak nemtelen lovagjai, kik tegnap leeresz

tett sisakkal rabolták ki a püspököket, szánakoztak másnap rajtok a fogadásnál.

Több magyar követséget is hasonló sors ért akkor. Az okmányok beszélik

még, mikép 1329 -ben a Monforti grófok Radulf és Hugo fegyvereseikkel Miklóst, a

megválasztott esztergomi érseket, midön Avignonba ment a pápához , megtámadták ,

kiséretével és szolgáival elfogták , lovaikat , pénzöket és podgyászukat elrabolták .

Hasonló esetről értesülünk ismét 1332 -ben . István nagyváradi prépostot és Tamás

erdélyi főesperest, kik mint 1. Károly követei Hecsei Gebeth és Harzáczi Thaplán

nemesek, és ezek csapatai által kisérve mentek Avignonba a pápához , az uton isme

retlen rablólovagok támadták meg. A magyarok vitézül ellenállva , védték magokat .

rokon Dávid comes zólyomi főispán, ki velök hasonlón adót fizet a városnak és tőle ismét ajándékot kap , vala

mint Dankó is és testvére Lőrincz ( frater, úgymond, domini Dávid ). Máskép e Dávid is , mint a család tagja,

nemcsak zólyomi főispán , hanem milesnek is czimeztetik . Beszterczebánya akkori leggazdagabb családai egyike

a Károlyok , e feljegyzés szerint 150 arany forinttal tartoztak neki . Nyilván földeket, birtokot, bányákat szereztek

a határos földesúrtól. Még 1480 -ban is mindig nevezik a városi jegyzőkönyvek e családot s örökeseit a Danko ,

Danck , Daink, Dawko és Dainko változó nevekkel irva , mint szász- vagy antalfalvi és jakabfalvi birtokosokat .

Szólnak itteni jobbágyaikról, örökségeikről és özvegyeikről. ( Dankin , és de haereditatibus filiorum Danko, vagy

Dankin pawern von Anthony- , Jakob- , Windisch- és Dayczen-dorf, azaz : a Beszterczebánya körül fekvő Antal

vagy Szászfalva, Jakab. , Német - falva parasztjai és jobbágyai.) A mi világosan mutatja, hogy a város egész itteni

környéke falui e Donch család birtokaiból s jobbágyaiból állottak és hogy ezekkel , bányatelepeikkel a város

polgári hatóságához csatlakoztak , oda fizettek adót . Nevezetes adat , mely kétségtelenül azt tanusitja, hogy leg

előbbkelő , vezéri főcsaládaink ivadékai is , kik e városokat alapiták területeiken , saját birtokaikkal mikép vegyül

nek el városaink polgársága közé még virágzásuk s uralkodásuk idején, midőnők a főbirtokosok körüle , ők a

főispánok, országnagyok, s mégis a városnál fizetik az adót . De nemcsak Beszterczebánya jegyzőkönyveiben

találjuk igy a Donch család örököseit két századon át nevezve . Más okiratok is épen igy emlitik . Egy 1402.

okmány (Lásd Botka i . h . 124) hasonlón mondja : Filiorum Donch comitum de Liptou et Zólyom . Donchunk

halála után több mint félszázaddal tehát , igy neveztetnek még fiai, örökösei mint Donch liptói és zólyomi főispán

családjának ivadékai . Rendesen a család nevezetes férfiai nevén neveztettek akkor a család általok alapitott ,

tőlök leszármazott új ágai . Valószinünek látszik tehát , hogy Szász Miklós is , mint szász- vagy antalfalvi birtokos,

a család örökségén , melyet még később is igy a Donch vagy Donk családbeliek birtokában találunk , csakis

Donch családbeli és e szerint Donch lovag főispánnak Miklós fia volt ; s igy természetes , hogy az 1323 -ban

Avignonban kelt búcsút saját személye , valamint a beszterczebányai egyház számára atyja által szerezhette, midőn

ez az évben ott járt, s maga számára is ily pápai engedélyeket szerzett .

Egyébkint 1391 -ben is találunk még szászfalvai szászokat nevezve (a liptói registrumban Tört . Társ .

IV. 6. ) , kik jogigényeiket András beszterczebányai birónak xiii . századi királyi adományaig viszik fel. E jogigényt

szászfalvai Szász Dávid támasztja . Lehet , hogy ez azonos ama Donch családi Dávid zólyomi főispánnal. Miáltal

fönebbi föltevésünk is igazolva lehet , hogy a Szászi és Donch család egy , és Szászi Miklós is tehát Donch

főispán fia lehet . De lehet az is , hogy ez a Szászi család , mely András , beszterczebányai birótól származik , más

Szászfalva nevű helytől vehette nevét . Sőt lehet , hogy András comes ivadékai a szászfalvai Donchokkal házasság

által elve yülve , birtok s örökösödési viszonyban voltak már ekkor, s ez által származhatott a hok külön

szászi vagy szászfalvai ága és családja.
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A két lovagcsapat közt fegyverre került a dolog, s megütköztek egymással. A csa

tában a magyar követség egy embere elesett . A többiek az erősebb támadóktól

leverettek . A követség mindenéből kifosztatott. Elszedték tölök a magokkal vitt pápai

bullákat és breveket . Elrabolták a követség pénzét, lovait , málháit és még öltönyeiket

is . A pápa ez eset alkalmából , miután ez annyiszor ismétlődött, egyházi kiközösitést

hirdetett az ismeretlen rablók ellen , kik a magyar követségeket kifosztották .'

Kétségtelen , hogy Donch lovag, mint a király követe , ily nagyobb kisérettel

járt Avignonban ; s hogy e közt volt fia is , Miklós , valamint László fia igy volt

vele és csapataival az oláh bazarádi felkelésben . Épen ez évi avignoni követsége

idejéből 1323 -ból szól nevezetesen Donch föispán egyik okmánya is a felöl, hogy

hiveit Lászlót Harabor fiát, és Miklóst Lászlónak fiát, a feláldozó hűségért, mely

lyel öt legterhesebb vállalataiban kisérték , földbirtokkal adományozza. Hasonlón

ismeretes Donch más okmányaiból, hogy épen igy jutalmazza kisérete és csapatai

több vitéz férfiat, mint Liptói Rudlin grófot, és nevezetesen Palugyai, Plathy, Lu

bellei , Lipthai , Kubinyi , Mesko, Folkusházy, Fehérpataky családok öseit , kik mind

annyian zászlóit követték és seregében szolgáltak .

Az adatokból valószinüvé lesz, hogy fia mellett még egy más Miklós nevű

lovag is , ugy látszik a Harabor családból , kisérte ekkor Avignonba számos magyar

úrral Donch főispánt ; és hogy ha nem Miklós fia, ugy ez a Harabor családbeli

Miklós, kinek birtokot is adományozott , lehetett Donchnak szászi családi birtokán

ama Szászi Miklós nevü lovagja, ki a bucsut a beszterczebányai egyházépitkezés

számára akkor Avignonban a sz . széknél kieszközölte .

2

FÖNEBBI ténynek , melyet hosszasabban véleményeztünk, még további követ

kezménye is volt . A beszterczebányai egyházépitkezést ekkori egész folya

mán át egyre ujabb s ujabb bucsulevelekkel látjuk segélyezve . Ezek adatai

szerint századokon át követhetjük nemcsak az esztendők kelte által folytonosan

jelzett korszakait ; hanem e levelekből értesülünk még itt , mint ritkán másutt, oly

teljességgel és határozottsággal azoknak neveiről is , kik épitkezését elősegélték .

Boleszló esztergomi érsek , Donch föispán komája, mindjárt a következő év

ben 1324-ben átveszi a Donch és Szászfalvi Miklós által kieszközlött pápai bucsu

levelet , s megerősitve hozzájárul az épitkezés elősegitéséhez .

Nyolcz év mulva már 1332 -ben ujra János beszterczebányai plebános szerez

ily bucsulevelet ; és most ismét ezt Telegdi Csanád esztergomi érsek megerősitvén ,

· Lásd az okmányokat Theiner Monum . Sacr. Hung. I. 524-555.

2 Lásd az okmányokat Katona Hist . Crit. VIII . 477. , Fejér Cod. Diplomat. Botkánál i . h . 120. és 123 .

A Rudlin és Harabor családot illető kiadatlanok a Batthány -féle köpcsényi levéltárból Cod . 25. fasc . 2 , s a

Fehérpataky család egyik Öse, Anda Albusra vonatkozókat a család kelecsényi levéltárából Fehérpataky László

közlése szerint másolatban gyüjteményemben .

3 *
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segélyzi részéről is az épitkezést . De három év mulva 1335 -ben ujra Besztercze

bánya előkelő polgárainak egyike, Károly Miklós , biróviselt gazdag és jótékony

férfiu szerez a templomépület számára búcsút. ' Kiről tudjuk, hogy atyja Péter már

előbb Beszterczebányán kórházat, altariát és ama templomot alapitá, melyről alább

itt szintén szó lesz .

Alig lehet kételkedni , hogy mindezen ujabb bucsulevelek is még folyvást az

akkor hatalma magaslatára emelkedett zólyomi főispán Donch közvetitése által

szereztettek Avignonban. Donch , ki az alatt pataki és komáromi föispánná is lett ,

nemcsak mindegyre nagyobb befolyást gyakorolt fontos szolgálatai által az udvarnál, s

ujra eljárt Olaszországban és Nápolyban I. Károlylyal , András fiát a nápolyi trónra

viven : hanem a pápai curiával is valószinüleg ismételt követségei és viszonyai által

folytonos összeköttetésben állott , s ott nagy befolyással is birhatott .

Nevezetes adat erre , valamint Donch főispán civilisatori és reformeri irányára

s administratori intézkedéseire nézve egy pápai okmány, melyet ekkor Avignonban

kieszközölt, s melylyel egy régi országos intézményt és szokást, miután az vissza

éléssé fajult, megszüntetett.

A középkori polgárosodás egyik nevezetes régi szabványa volt nálunk is, hogy

az a helység, melynek területén valamely meggyilkolt ember teste találtatott , köteles

volt ezért büntetésül a főesperesnek egy ezüst márkát fizetni.

Ellenkező esetben a meggyilkolt mindaddig, mig a büntetést le nem fizették,

eltemetetlenül fekve maradt a helység területén . A rendszabály arra szolgált , hogy

a társadalom polgárosodása kezdetén még gyakoribb gyilkosságok miatt, magokat a

községeket érje a felelősség, s ök legyenek kénytelenek megakadályozásukra felügyelni.

Ne türjék a köztük tartózkodó és lappangó gyilkosokat, hanem azokat kiszolgáltatni

ez által kényszeritessenek. A polgárosodás terjedésével e rendszabály már fölöslegessé

s alkalmazása embertelenné válhatott . De még egyre mint régi szokás és részben

visszaélés gyakorlatban volt . Donch föispán amily humánus és felvilágosodott ember

volt, kieszközölte a pápai curiánál , hogy e visszaélést az ő vármegyéiben saját

tekintélyével is betiltsa . A pápa 1328-ban egyenesen az általa megnevezett Donch

főispán kérelmére a zólyomi , nyitrai és honti főespereseket, mint a kiknek föesperesi

kerületébe estek az ő vármegyéi területei , e márkaszedéstől mint canonellenes

visszaéléstől eltiltja .”

A tilalom csak jóval később 1351 -ben I. Lajos másik törvényczikkével lett az

ország törvénye által az egész országra is kiterjesztve. De még akkor sem hatott át .

Albert s Ulászló törvényeinek e titalmat ismételniök kellett. 3

Donch e föllépése saját főispánsági területén tehát a törvényt már húsz évvel

megelőzte .

Donch e befolyásának tulajdonitható, hogy halála után is fia vagy csak lo

vagja ama Szászfalvi Miklós ismét külön bucsulevelet szerez a saját birtokán lévő

azon szász- vagy antalfalvi templom ujonépitésére vagy csak átalakitására , mely egy

: Lásd az itt s már előbb idézett búcsúk okmányait a beszterczebányai levéltárban 448. csomag 4. , 13. ,

15. , 17. , 18. darab. A szöveg illető helyeit idézem a Schematismus Historicus Neosoliensis 1876. 107 .

2 Theiner Monumenta Hung. Sacr. I. 520. , hol a Donch főispánról szóló okmányokban ennek nevét

sokszor eltorzítva találjuk, Dontius , Duntius sat. irással , valamint az illet8 főesperességeket is ; de nem annyira ,

hogy azokat igy is fel ne lehetne ismerni.

3 Corpus Juris Hung. Decret. 1351. Art. 2 .
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kor Beszterczebánya területe első telepeinek anyaegyháza volt. Ennek is tehát ujon

épülése most a beszterczebányai egyházépitéssel egykorulag vétetett foganatba.

1350-ben ugyanis Avignonban kelt pápai bullával bucsu engedélyeztetik megint

azok számára, kik a Beszterczebánya melletti Antalfalva vagy máskép Szászfalva,

vagy mint az okmány még nevezi , a , « lovag faluja » (villa militis, miután e Miklós

épen úgy mint maga Donch főispán mindig lovagnak, milesnek neveztetik) egy

házépületét elősegitik ; valamint a lovag fiának Lörincznek és testvérének üdveért

és holtuk után azok lelke nyugalmáért imádkoznak .

Nyilván ekkor már Donch főispán halála után Miklós fia a fenebb emlitett

Szász Miklós lovag, nem lakott Szászfalván, hanem mint egy 1349. okmány beszéli ',

az atya után örökölt komáromi birtokra tette át lakását. Ellenben Szászfalván most

fia Lörincz, kinek számára a templomépitési bucsu szól, lakott, a bucsulevélben em

litett ama testvérével Dávid gróf és zólyomi főispánnal együtt, mint ezt Besztercze

bánya városának felebb a jegyzetben közlött jegyzőkönyvi idézete nevezi. Szászfalva

e szerint a Donch család ifjabbjainak volt atyjok életében székhelye. Mig Donch fö

ispán élt , igy Miklós lovag lakik itt , és nevezi magát Szászi vagy Szászfalvinak.

Mire atyja halála után átveszi a család föbirtokai székhelyét , fia Lörincz lesz ismét

utána Szászfalva lakója s annak urává.

Jellemző erre nézve maig egy régi festvény a szászfalvi sz . Antal-egyháznak

jelenleg egyik mellékoltárán alkalmazva. Ez a boldogságos Szűznek a középkori

festészetben gyakran használt ugynevezett Sz . Anyasági (sancta Maternitas) alakját

ábrázolja, a mint karjain s ölében a kis Jézuson kivül még valamely családnak

oltalmába ajánlott gyermekeit is tartja. Itt a boldogságos Szűz karján az egyik kis

gyermek kezében a Sz. Lörinczet jelző róstélyt látni ; mi nyilván a Szűz oltalmába

ajánlott Lőrincz nevű fiút jelezi . Ámbár a kép jellege a xiv . század első felénél vala

mivel ujabb modorúnak is mutatkozik , lehet mégis , hogy az az elöbbi eredetinek

talán későbbi másolata .

E bucsulevelek során azonban már is egyházi műemlékeink keletkezésének

legnevezetesebb mozzanatait jelezve találjuk. Ismeretes máskép is e bucsu -bullák

mütörténeti jelentékenysége . Valamint számos egyházépitkezés s átalakitás adatait és

korát, körülményeit s az alapítók neveit többnyire már csupán ily bucsulevelek szö

vegéből vagyunk képesek felismerni és kifejteni, ugy elmondhatni , hogy számos

egyházi műemlékeink létrehozását is nagyobbára e bucsuleveleknek köszönhetjük.

Hittani kézikönyveinkből is, a katekizmusból tanuljuk már, hogy e bucsuk

nem a vétkek bocsánatjául osztattak, mint azt a hitujitás óta divatba jött állitani ,

melynek már egyik alapokául tulajdonittatott ez állitólagos visszaélés ; hanem a

bűnökért tartozó elégtételkép , az azokért való ideiglenes büntetéskép voltak a bucsuk

által meghagyott jó cselekedetek teljesitendők.

E jó cselekedetek egyike az istentiszteleti épületek s a felebaráti szeretet

művei , a templomok és kórházak épitése és segélyzése , az e magasztos és nemes

czélokra való áldozás és alamizsnálkodás voltak.

i Fejér Codex Diplomat . Hung. IX. I. 709 .
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A bűnök nagy részének , az isteni törvények megszegésének s a felebaráti

szeretet ellen elkövetett kihágásoknak egyik megfelelőbb correctivuma volt a lelkiis

meretre az elégtétel és javitás e neme . S ennek köszöni valóban a világ egyrészt

ama nagyszerű műalkotásait, kezdve a középkori basilikáktól és domoktól , Róma Szt.

Péter egyházaig. A hol csak valamely kitünöbb s nagyobbszerű egyház épült, melyet

a máskép akkor is nem épen bökezű s ahhoz mainál jóval tehetetlenebb és sze

gényebb közönség meg nem birt , mindjárt a bucsuk segélyére szorult ; épen ugy mint

a falusi templom és kápolna, mely a kisebb költséget sem birta . Ez által épültek

nagyobbára ugy a legfényesebb templomok , valamint a szegény- és kórházak. A ki

vétkeiért vezekelni , azokért lelkiismerete megnyugtatására eleget tenni kivánt , ennél

a legtöbbször máskép sem tehetett jobban eleget ; de ilyenkor azt nemesebb és ked

vesebb módon sem tehette , mint ha Isten dicsőségét és felebarátja javát előmozditva ,

költségével vagy kezemunkájával hozzájárulhatott az istentisztelet és művészet ez

emlékei , vagy a keresztény szeretet intézetei emeléséhez , alapitásához , épitéséhez és

segélyezéséhez .

Mert a ki vagyonnal vagy filléreivel nem járulhatott hozzá, ezeknek akkori, a mai

nál jóval nagyobb hiányában , annak szabadságában állott, kézimunkájával elősegiteni

azt. E bucsulevelek szövegében ott találjuk mindig a kifejezést, hogy a ki templom

épületet (fabrica ), annak szükségleteit keze kitárásával és segélyével ( « manus admo

verint vagy porrexerint adjutrices» a rendes kifejezés) és bármivel is előmozditja,

részesülhet a bucsuban . Azért halljuk sokszor Európa ama műremekeiről , melyeket

Franczia-, Olasz- és Németország oly nagy számban felmutatnak, mikép járnak nem

csak az iparosok egész osztályai , hanem a köznép is bucsu menetekben , lelkesedve

énekek s imák közt zászlóik alatt mint segéd- és anyaghordó munkások segiteni a

nagy vállalatot, mely több százezernyi munkáskezet és milliónyi költséget igényelt ,

mig felépült. De a mit sem egyesek, sem a legtehetségesebb közönségek nem lettek

volna képesek akkor kiállitani , ha a nép buzgósága , lelkesedése és műérzete nem

istápolta volna ebben .

Jellemző mindenesetre a tény , hogy épen az , mi által az emberiség erre

lelkesült , a miben egyedül találta buzgó lelke jutalmát , a vétkeiért való elégtétel s

ideiglenes bűnhödés és vezeklés , melyet e bucsulevelek hirdettek , tartotta fenn egy

szersmind ezzel az adatokat is, mint mondók, az épületek keletkezése s eredete

koráról , s azok alapitóiról és jótevőiről.

Igy birjuk Beszterczebánya és vidéke templomairól is már a xill . század óta

folytonosan egész a xiv. század eljéeig több mint tiz ily bucsulevélben épitkezései

egész sorát és chronologiáját. Nem kevésbbé kimutatható ez igy más egyházaknál,

hol még ez okmányok fenmaradtak . '

Leginkább e kor, a xiii . végétől s a xiv. század eleje volt dus ily bucsuen

gedélyekben . Az elfogultság vagy a történelmi ismeret félszeg iránya és hiánya

ennek okát eddig az avignoni fogságban levő pápai szék visszaélésének kivánta

tulajdonitani. Valamint e szerint ugyane visszaélés elhatalmazása szülte volna a

protestantismust. Ma a mütörténet is felvilágosithatja ennek okát . Ama nagy mű

lendület hozta mindinkább e bucsulevelek akkori sürű keletét szokásba , mely az uj

1 Lásd e búcsúlevelek chronologiai jelentőségét már igy kimutatva : Ipolyi Az egri régi székesegyház

története . 43
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csúcsív építészet fejlődésével s általánosabb alkalmazásával mindenfelé keletkezett .

Ez uj költséges izlésben kezdtek épülni egyszerre a nagyszerü domok, sőt átala

kulni az addigi román basilikák is . De ezen minden emberi számitással s anyagi

erővel daczoló magasztos és oly nagyszerü gót műalkotmányok ,
melyek közül

e miatt kevés épülhetett ki teljesen csak nagy testületek és tömegek adakozása s

áldozatai által , ezeknek a munkában teljes s ingyenes részvéte és segélye mellett

létesülhet
tek . Alább itt tárgyalt műemlékei

nk történetéb
en is fogjuk hallani , mily cse

kély költségekr
ől szólnak rendesen e költséges nagyszerü épületek számadása

i . Mit

csak ugy lehet magyaráz
nunk, ha tudjuk, hogy legnagyobb

részt épen e bucsulevel
ek

által eszközölt adományok
ból s ingyenes segédmunk

ával készültek . Mindenese
tre kö

zelebb áll a történelmi igazsághoz amaz állitás , hogy e bucsulevel
ek kevésbbé voltak

okai a hitszakad
ásnak, de inkább nekik tulajdonit

ható a világ nagyszerü és remek

egyházi műemlékei
nek és művészeté

nek létesülése .

BUCSULEVELEK adatai azonban nemcsak egyházépitkezéseink korára , nemcsak

egyházaink alapitóira és donatoraira , hanem e műemlékek épitészeti styljére

is képesek még világot deriteni. Itt épen hazai műtörténetünknek egy eddig

ismeretlen egész szakaszát képesek felvilágositani.

Hazánkban , nevezetesen a felföldön, számos régibb egyház látható még, mely

eredeti keskeny csúcsives ablakaival , kissé nyomott keresztivezetével és egyenes fallal

záródó szentélyével , világosan az átmeneti vagy a gótizlés első korszaka alakitá

saira és csekélyebb , kisebb vagy szegényebb alkotásaira mutat ; midön még sem

a szentély háromoldalú záródása, sem az ablakzat ez izlésben nem volt teljesen

kiképezve és kifejlődve ; de azért már a román izlés régibb félkörű oltárhajléka is

elmaradt, és helyébe nagyobb, tágasabb szentélyek kezdtek épülni . Az egész tem

plom is még azonban a kisebb falusi község vagy városka számára korlátoltabb

mérvben készült , mintsem hogy a gótizlés kifejlettebb formáit e kisebb mérvben

szükségelte volna .

Mindezen emlékek nyilván az átmeneti korszak művei , midőn a román fél

körívű épitészet már megszünt, de a gót idom még nem fejlődött ki teljesen , vagy

csak nem volt még általánosan e kifejlődésében alkalmazva . Kiképzetlen kezdetet

jelez tehát ez alak, mely egyszerübb templomépületeinknél mindenütt az első fejlő

dést jelzi .

Mind a mellett a vizsgálat ez épületekkel szemben eddig határozatlanul állott

s habozott a felett, mely korszakba helyezze azokat. Többnyire a szerint, a mint

ez emlékeken a román s átmeneti , vagy csúcsív-izlés későbbi vagy korábbi nyomai

mutatkoztak, helyezte ezeket a gót izlésnek kezdetére vagy végére . De eddig még

az iránt sem volt tisztában , vajjon az ily kezdetleges gót izlésű egyházak sajátlag

mely korszakba helyezendők nálunk : a xiII . század végére-e , midön már az átmeneti



24

román izlés kimulóban volt ? vagy a xiv. század elejére, midön már a gót izlés

nálunk is általánossá lesz ? Ily kisebb műemlékeknél , hol a múidomnak csak csekély

nyoma maradt fenn , még a középkori múizlések meghatározásában szakavatottabb is ,

ki alig hibázhat 30—50 évet, határozatlanul állhatott.

Az elöbb idézett bucsulevelek chronologiai adatai és Donch zólyomi főispán

nagy műépitészeti tevékenységének nyomai e kérdést szintén képesek még megfejteni.

Ugyanakkor, midőn a fenebbi beszterczebányai és szászfalvi egyházépitkezések

a xiv-dik század elejétől 1300-1350- ig folyamatban vannak, értesülünk Donch fő

ispán más egyház -épitkezéseiről is . A mint királyi városokká emeli Lipcsét, Túrócz

Szt.-Mártont, Rózsahegyet s a lipcsei templomnál családja számára temetkezést,

Zolnán , Zólyomban plebániát eszközöl ki a pápától és az érsektől : ugy Túrócz-Szt.

Mártonban is 1315 -ben a plebániát s egyházat ujonnan dotálja; mint ezt az erről

kiadott nevezetes okmányok beszélik . ' Söt az utóbbit ujra is épiti ,

habár erről amaz okmányok világosan nem szólnak , de annál

inkább hirdetik ezt a Donch föispántól maig fenmaradt műemlékek.

A túrócz- szt . - mártoni egyház szentélyében, mely a fenebb

jelzett kezdetleges gót izlésű egyházak jellegével bir, nagyszerű

falfestmény maradványai találhatók még ; a mint ezek a bemesze

lésnek egy tűz alkalmával lepattogott és részben később általunk

levakart kérge alól előtüntek .

A mennyire a falfestmény kivehető , a szentély két oldalát

elfoglaló mintegy tizenkét álló alakot ábrázol ; valószinüleg az

apostolok alakjait, hasonló elrendezéssel , mint ezt Mártyánczon

Vasmegyében találjuk; csakhogy e képek , Storno véleménye

szerint is , ki ezeket és a Mártyáncziakat lerajzolta, az utóbbiaknál

jóval régibb korból és más festő kezéből származnak . Máskép a

szt . -mártoniak sora végén is hasonló térdeplő alakok láthatók ² .

Csakhogy mig Mártyánczon csak egy alakot , a plebános donátort,

ki a templomot festeté, látjuk lefestve, addig itt a képek sorozata

végén mindkét felől kivehető még a donatorok képe , kisebb tér

deplő lovag és neje alakjai. Kezökből a szokott hosszú mondat

szalag csavarodik fel, melyen rendesen az ajtatos fohász és felajánlás

mellett az alapitó vagy festető donator neve és az esztendőszám

alkalmazva volt . De itt már mindez a meszelés által elmosva fel nem ismerhető 3 .

Elég jellemző azonban a lovag alakja , hogy benne Donch lovag és főispán képét

felismerjük, ki ekkor a templom oly bőkezű adományzója volt .

Az itt 2 alatt mellékelt kép mutatja a lovagot . Benne tehát fentartva birnók.

hazai történetünk e nevezetes alakját. A jelmez , az öltöny , melyben a lovagot elő

állitva látjuk, alig hagy fenn kétséget a festmény kora és személye iránt .

A lovagok , az előkelőbbek öltönye , elöbb századokon át csak keveset változott

hazánkban vala mint másutt Európaszerte. Nagyjára még mindig a római tógá

hoz vagy keleti kaftánhoz többé kevésbbé hasonló bővebb vagy szűkebb, hosszabb

0

1

1

2. ábra.

1

i Lásd Schematismus Histor. Neosoliensis 1876. 240—2 , és Letopis 1874 , 70 .

2 L. Rómer, régi falképek. viii . tábl .

3 E falfestménynek , sőt az egyháznak is helyreállitása az itt leírt helyreállitási munkálatok folytán hasonlón

most tervezve van már, s nem sokára foganatba vehető lesz .

1
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vagy rövidebb felöltő volt , mely rendesen jóval térden alul , gyakran bokáig leért.

Fölötte azután a csattal és kapocscsal , melltűvel vagy gombbal , az agraffal, oldalt

vagy közepén összekapcsolt palástot viseltek ; mig alul a lábak csupán a lábszárakra

felhuzott egymástól különváló harisnya vagy csizmaszerű lábravalóval voltak fedve.

Csak a xii. században kezd ez öltöny is lényegesebb változatokat . A nadrágviselet

amaz ujabb módozatának feltalálásával, hogy az addigi külön lábszáröltők fenn a de

réknál vagy a csipön egyesitve összevarrattak, s az altestet is fedték,
a felső

viselet is változásna
k indul . A hosszú és bö , térden alul s bokáig érő öltözet ez

által , a nadrág feltalálásá
val, részben fölöslegess

é vált . Rövidebb s egyszersm
ind

szűkebb , a testhez szabott könnyü lovag-öltöny jött helyette divatba. A bő köpenyt

s palástot is e szerint rövid gallér váltá fel, melyről hoszszú csuklya függött le , mely

mint föveg az addigi turbánszer
ü süveget , vagy a hosszas magas kalapot könnyen

pótolhatta .

A divat már akkor is Francziaországban az ottani udvar és lovagjai körében

keletkezett . A xii. század óta s különösen a xiv. elején csakhamar elterjed ez az

olasz , spanyol , angol és német lovagok körében is . Képünk, melyet itt közlünk , épen

úgy mutatja , hogy az hazánkban is e század elején divatossá lett . Valamint ezt

látjuk a magyar Képes Krónika ezen Anjou -kori képein is , ' hol a lovagok, fegyveresek,,

királyok képei mind ily frank divatu rövid öltönyben láthatók. Mig a régibb hun

magyar krónikai alakok ezzel ellentétben a hosszú keleti kaftánszerü öltözetben ,

süveggel, turbánnal, kalpaggal vannak ábrázolva . E régibb öltöny is még fentartotta

ugyan magát sokáig, nevezetesen az ünnepies és nemzeti viseletben, ámbár ez is a

nadrág felvételével mind rövidebb és szükebb lett . Mig ellenben az uj rövid öltöny

divata különösen az udvarnál , a lovagoknál , és mint fegyveröltöny (Waffenrock) a

hadban is a szoros és rövid vért- és pánczélhoz alkalmazva túlnyómová lesz .

Ehhez járult , hogy ugyanakkor a franczia divat szerint a szakált és bajuszt

vagy röviden viselték, vagy egészen leborotválták .

A túrócz- szt . - mártoni falfestmény alakja nyilván ily xi . vagy xiv. századi

viseletü alakot állit elő . E divat akkor felvéve egy ideig mintegy a xiv. század

közepeig állandó marad , és csak ezentul kezd ismét változni : nevezetesen a lovagok

képes és emlékszerü előállitásánál már a vértes , pánczélos , sisakos öltöny jön szokásba . ?

Alig lehet kételkedni , hogy miután Donch lovag 1315 -ben a túrócz -szt.-már

toni egyházat dusan javadalmazta, mint ezt a felebb emlitett, ez évről szóló okmány

beszéli ; majd e birtokát képező helységet szabad királyi várossá is emelte , s ennek

ekkor templomát is ő épitette , annak ezzel egykoru falfestményein látható alapitó

vagy donator képe másé lehessen , mint az övé . - Ki e szerint itt nejével és gyer

mekeivel térdepel védszentjei elött ; mint az ily festmények akkor általában szokás

ban voltak.

Tárgyunkra azonban , valamint ennek meghatározása , ugy a Donch által

épitett templomnak alakja , idoma s izlése kiváló érdekkel bir ; mert kezünkbe adja

a mérvet, melylyel az akkori itteni , valamint a beszterczebányai egyházaknak épi

tészeti idomára következtethetünk ; miután ezek , mint láttuk , részint általa , részint

az ő és fiai közbenjárásával és segélyével épültek.

Toldy által kiadva Emich képes díszkiállitásában .

2 Lásd a viselettörténetére erről az adatokat és hasonló képeket : Weiss Kostümkunde 1. 54. Köhler

Trachten der Völker 113 , 148 , 183 sat . Schnaase Geschichte der bildenden Künste vi . 56 .

4
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A már a Donch által épitett túrócz-szt . -mártoni egyházat tekintjük, a mint

az maig eredeti alakjában fenmaradt : előttünk áll egy háromhajós, alacso

nyabb tornyu és nyomott csúcsivezetü egyház . Tagozatlan durvább támjai, és

laposabb keresztivezetének kevéssé kifejlett gerinczei , valamint keskeny csúcsives kis

ablakai tanusitják , hogy az a kifejletlenebb gót izlés korlátoltabb első alakitásai

egyike. De legjellemzőbb részlete ránk nézve a középső hajóból kinyuló szentély.

Csupán ez utóbbinak mutatja alaprajzát az itt 3. sz . alatt mellékelt fametszet.

A mint ez egészen eltér a román szentélynek félkörü, vagy a fél nyolczszög

gel alakitott oltárhelye ,

apsisa záródásától ; ugy

másrészt még a gót szen

tély későbbi rendes há

rom oldalu záródását sem

találjuk rajta. Hanem

egyszerün egyenes hát

fallal végződik.

A mi ezen zárodásá

ban ezenfelül jellemző,

az az egyenes hátfalba

alkalmazott ablaknyilás ,

itt különösen két ablak

egymás mellett . Ezen

eddig kevéssé észlelt kö

rülmény nyilván arramu

tat , hogy az oltár felett

hasonlón alakitott ket

tös vagy egy középablak

mellett az oltár dispositiója még a régi román korszaki volt . Ekkor még t . i . az

oltárasztal felett nem volt az oltárnak képekkel vagy szobrokkal diszitett állvá

nya. Hanem a nagyobb, fényesebb oltároknál az ugynevezett ciboriumszerű oszlopos

mennyezet emelkedett egyszerün az oltár körül . Ez alá, annak mintegy közepére ,

volt azután az oltárasztal helyezve . Mig az egyszerübb oltáralakitásnál az oltár

asztal a zárfal előtt állott . Mindkét esetben tehát az egyház zárfalába alkalma

zott egy vagy kettős ablaknyilás az oltárasztalra vethette a világosságot. E mellett

az oltár mögötti falat vagy az oszlopos ciborium belső kupját rendesen festmények

is diszitik .

A későbbi szentélyalakitás a magas és nagy ablakzattal , mely a háromoldalu

falzáródásra volt alkalmazva , engedte meg csupán a nagy szárnyoltárokat ; melyek

dus képeikkel és szobraikkal csak a későbbi gót izlésben a xiv. században jönnek

nálunk is divatba .

11

3. ábra .



27

A túrócz -szt .-mártoni szentély ezen alakitása azonban már azért is jellemző ,

mert számos ekkori itteni , és részben Donch föispán és fiai közbenjárásával épült

hasonló más egyházakon is feltalálható.

Mindjárt ama szászfalvi vagy antalfalvi egyház is, mint itt a 4. szám alatt

közlött alaprajzán látható, egészen hasonló szentélyü egyházat mutat.

Ez azon egyház, melyről föntebb emlitök, hogy egykor Beszterczebánya első

telepének anyaegyháza volt, hol a vidék birtokos ura, Bors vezér s Balassa család

beli Donchok egyik ősi lakhelye állott ; hol Szász vagy Szászfalvi Miklós lovag s

valószinüleg Donch föispán egyik fia lakott. Ki atyjával Avignonban járván , a bucsut

a beszterczebányai egyház épitkezése elősegitésére megszerezte . És ki később ugyan

csak a szászfalvi templom ujabb 1350 -diki épitése alkalmával is ennek számára bucsu

levelet nyert. A mai kis egyház, melynek alaprajzát a fametszet mutatja , tehát nem

volt már ama régi egyház, melyhez egykor Beszterczebánya első telepe mint fiókegyház

tartozott. De mint a bucsulevél fenebbi kelete tanu

sitja, amaz ujabb, mely ekkor a xiv . század elején a

beszterczebányai templomépitkezések alkalmával ujon

nan épittetett Szászfalvi lovag Miklós által , és ekkor

már a tövében , a régi főuri birtok széke alatt királyi

várossá emelkedett Beszterczebányának lett fiókegy

házává .

E kis templomban jelenleg már látható késő

gót ívezet azonban még ennél is ujabb és nyilván a

templom három szárnyoltárával együtt csak késöbb a

xv. század végén , vagy épen a xvi . század elején ké

szült . Akkor Beszterczebányán is e késő gót izlésben

ismét ujabb egyházépitkezési nagy lendületet találunk.

Hasonló mesterkélt késő gót hálózatos gerinczezetü

ivezetekkel diszittetnek a váregyház kápolnái , mint

ezek maig láthatók . És hasonló szárnyoltárok kelet

keznek itt is , mint Szászfalván s a vidék más tem

plomaiban .

Világosan tanusitják ezt a szászfalvi templom

nak e hálógerinczes szervezetlen késő gótboltoza

tára szabálytalanul függesztett czimeres köpajzsok is. Itt az 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 10. ,

11. , 12. , 13. , 14. számok alatt közlött ábráik mutatják, hogy azok épen ama besz

terczebányai polgárok czimerei, kik akkor Beszterczebányán a váregyház és kápolnái

ujabb épitkezéseinek alapitói és donatorai voltak . A polgárok akkor nálunk is

Magyarországban a nemességtől eltérő ily jelző czimerekkel éltek , mint a németor

szágiak, melyek rendesen vagy mesterségükre vonatkoztak ; mint itt a létrák (8. és

12. ábra) és a kalapácsok, a csákány (6. 11.) a bányászatra ; vagy mint a művé

szek, köfaragók, épitészek czimerei az egyenvonalu szögmérték különféle formáival

alakultak.

Az itt közlöttek közül igy felismerjük még a Königsberger, a Gurteller (a 12 .

sz . nevével is K. M. , azaz Königsberger Mihály , és a 8. sz . G -vel , valószinüleg

Gurtellert jelezve) , valamint a 7. sz . a . a Platth család czimereit (mint ezzel még

alább találkozunk) ; — mig a többinek már neveit nem ismerjük. Ezek tehát, kiknek

4. ábra .

4 *
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czimerei , mint mondók, a xv. és xvi . századi beszterczebányai egyházi épitkezéseknél

is előfordulnak , voltak akkor a szászfalvi egyház jótevői , kik ujabb ivezettel s oltá

rokkal ellátták akkor, midőn a Donchok utódai s örökösei a Barlák sat . kihaltával

ezek jószágai a beszterczebányai polgárok és a város birtokába jutottak . Mint ez

utóbbi körülményt a város jegyzőkönyvei s levéltárai okmányai tanusitják .'

5. ábra . 6. ábra. 7. ábra .

18

8. ábra . 9. ábra .

12. ábra .

101 ábra. 11. ábra .

*

s

o

s

13. ábra, 15. ábra . 14. ábra .

De épen ugy ott találjuk még a szászfalvi templomban első alapitóinak , a

Donchoknak czimerét is . Alig lehet kételkedni , hogy a templom fenebbi kisebb

czimerei közt látható ama nagyobb , s az anjoui liliomvirágokkal diszitett vért , melyet

itt a 15. sz . ábra mutat , a Donchok czimerét állitja elő .

1 Lásd Ipolyi Beszterczebánya műveltségtörténeti vázlata . S a város levéltárában lévő okmányok ez

eladásokról .
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یویا

16. ábra .

Hogy a Donchnak mily érdemei voltak az Anjou -ház, és nevezetesen Róbert

Károly iránt , már fenebb érintök . Nemcsak pártjának legerősebb férfiai egyike lön,

ki Róbert Károly királynak minden csatáiban oldalán küzdött fiaival és zászlója,

kisérete lovagjaival; hanem a legfontosabb követségekben is eljárt, a pápai curiához

Avignonba, Francziaországba ; valamint Nápolyba az ottani

Anjouk trónjára is kisérte Károly fiát, Andrást . Méltán nyer

hette tehát a királytól és felvehette régi czimere helyett családja

uj ága számára , melynek alapitója lön, az uj czimert. Valamint

akkor szokásban volt, hogy a fejedelmek családi czimereik

ily részleteit leghűvebb s legérdemesebb lovagjaiknak adomá

nyoztak viselésül ; ugy akkor az Anjouház czimerének liliomai

a legdiszesebb czimerek egyikét képezték , melynek adományo

zása részükről a legszebb elismerést és kitüntetést fejezhette ki .

S ebben senki méltóbban Donch lovagnál nem részesülhetett .

A liliomok akkor a franczia, a nápolyi s a magyar királyság

czimerében együtt diszlettek és felvétettek az illető országok

czimereibe is ; mint Róbert Károly és Lajos ismeretes országos

pecsétein s egyházi emlékmüvein is látjuk.' Hasonlón a ná

polyi ágnál Johanna és András vértjein is előfordulnak ; mint

itt a 16. sz . alatti ábra ezt Andrásnak nápolyi főegyházban levő

sirján, és a 17. sz . a . Johanna képeiről véve , mutatja. De épen

e fenebbi szászfalvi czimerünk liliomvirágai száma , azok kettős

alakitása és dispositiója mutatja, hogy az eltér Anjou kirá

lyaink saját czimerétől, s hogy az nekik mint ne talán sajátjok

nem tulajdonitható. De igenis oly lovagnak és családjának, ki

az Anjouktól nyerte kitüntetésül czimerük egyik alakzatát .

Ilyenek e vidéken pedig csak a Donchok lehettek. A szászfalvi

templom e czimerével tehát épen ugy , mint a pápai bucsulevéllel, és Donch lovag

alakja falfestményével, az erről szóló okmányok mellett , bizton meghatározhatjuk,

hogy a szászfalvi egyháznak hasonlón mint a túrócz-szent- mártoninak alapitois

épitői akkor a xiv. század elején csak a Donchok lehettek .

I
a

17. ábra ,

ÚRÓCZ-SZ.-MÁRTONI és szászfalvi egyházaink épitésének korát s alapitóit megha

tározva , valamint sajátos múidomukat kimutatva érdekes tovább látnunk ,

amint azok e kiváló külön múidomukkal , itteni müemlékeink egész csoport

jára világot deritenek , s ezek keletkezése s műkora iránt tájékoznak.

Túróczban ugyanis Sz.-Márton körül , valamint Zólyomban Beszterczebánya

és Szászfalva körül még maig, mint mondók, egész csoport a fenebiekhez hasonló

· Lásd Pray Syntagma de Sigillis XII . tábla , és Ipolyi Magyar ereklyék 57. lap , 24. és 25. sz . ábra .
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idomú egyházzal találkozunk , melyek az akkori rendes és szokásos román átmeneti

és gót idomzattól eme sajátságos alakitásuk által eltérnek . Ehhez a mennyire ezek

keletkezési korát és körülményeit ismerjük, az elöbbiekkel egykoruaknak, és a Donchok

ama templomépitkezései idejében és részben általuk is keletkezetteknek mutat

koznak.

Nagyobbára mind kisebb falusi egyházak, melyek alaprajza hasonló a fenebbi

15. sz . a . szászfalvi egyház ábrájához. A mérsékelt nagyságu hajó mellett mindenütt

e négyszögü laposan záródó szentély, hátsó falába alkalmazott egy vagy két keskeny

csucsives ablakkal fordul elő. A szentélynek e jellemző részletei nevezetesen képe

zik ez idomnak mindenütt hasonló jelzöit .

Túróczban Sz .-Márton körül ilyenek : a sz . -ilonai , a szoboszlói a mellette lévő

Folkusházával vagy Folkusfalvával, amely hasonlón a Donch birtoka volt , hol ez egyik

hű lovagjának a Folkusházy család ösének , mint egy fenebb idézett okmány beszéli ,

birtokot adományoz) — a bélai , a neczpáli , szucsányi , turányi . Mind a három utóbbin

még szintén román átmeneti alakitások és részletek , valamint hasonlón mint Sz.-Már

tonban érdekes régi falfestvények maradványai is mutatkoznak . Melyek tehát való

szinüleg ugyanazon mester és iskola művei lehetnek , mint a sz . -mártoniak . Ehhez a

szucsányi és turányi egyházak keletkezése korát 1332 körül , tehát ugyan e korból ,

okmányilag is adatolva birjuk. Továbbá még részben ilyenek az 1323 -ban emlitett

sz . - péteri , sz . -máriai , nagy-jeszeni és sz . -mihályi egyházak . Az utóbbi szentélye

ugyan már ujabb csúcsivben átalakittatott , de az egyház már hasonlón Donch ko

rában 1321 -ben okmányilag emlittetik . '

Mintegy tiz maig fenlévő egyház tehát csupán Túróczban e korból s ez idomban

keletkezve , nyilván jelzi az uj lendületet , melyet akkor a túróczi sz . -mártoni egy

ház Donch általi épitése adott . Ennek három hajós temploma, tágasabb szentélyével

nagyobbszerű falfestményeivel volt tehát a minta az akkori itteni többi kisebb falusi

egyházépitkezésekre.

Eddigi mütörténeti vizsgálataink alapján valószinű , ha nem bizonyos, hogy e

falusi egyházak legnagyobb része addig csak apróbb román kápolnaépület volt , kis

félkörű oltárhelylyel és zárodással ; sőt a legtöbb valószinüleg csakis faegyház le

hetett . A falukon a kötemplomok még annyira ritkák voltak az első századokban ,

hogy az okmányok szövege rendesen felemliti a köegyházakat (ecclesia lapidea) . ” Mig

ellenben gyakran fából épült monostorok söt várak felöl tudósitanak . És jelenleg a

műtörténetből és műemlékeinkből ismeretes , hogy mily műformákkal épültek a kor

müizlésében ama korszakban a falusi faegyházak is. Alig lehet kételkedni , hogy Donch

lovag föispán, mint Túrócz nagyobb részének ura , amint itt főhelyét szabad várossá

emeli s nagyobb háromhajós egyházzal, s ezt falfestményekkel disziti : egyszersmind

közvetlen vagy közvetett hatással volt e számos falusi templomok épitésére saját,

családjai és szolgálatában álló lovagjai birtokain .

Donch bizonyára nemcsak ruhadivatot hozott be magával franczia s olasz

utjaiból, mint képén viselete mutatja . De a mily jeles államférfi, reformer és ad

ministrator volt , mint ilyen , városokat alkotó, emelő s felvirágoztató, egyházakat

bőkezűn alapitó , ugy uj épitészeti izlést is hozhatott be .

· Lásd az itt nevezett egyházak műalakja leirását és a fel8lök szóló okmányok és történeti adatok idé

zését a Schemat . Historicus Dioec . Neosoliensis . 187 231-277 - ig .

2 Lásd erre az adatokat Ipolyi , Az egri régi székesegyház.
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Francziaországban , Avignonban követségei alkalmával az uj egyházépitészeti

mozgalmakkal is alkalma volt megismerkedni . Avignon e korban e mümozgalmak

központját kezdé képezni . Az uj pápai palota gót izlésben nagyszerűen kezd épülni .

Simone Martini a sienai iskola első mestere s a világnak akkor Giotto mellett leg

hiresebb festöje fényes frescoi egész sorával diszité a pápai várpalota termeit s

kápolnáját s a főegyház falait. Még ezelőtt már Nápolyban az Anjou ház alakjait

estette, s iskolája valamely sienai mestere Magyarországban is Robert Károly ké

pét s véggyőzelme emlékét a szepesi egyház falain megörökité . '

Mily viszonyban volt mind e mümozgalmakkal Donch föispán , vajjon itt

fogamzott- e már benne az eszme , itt keletkezett-e a vágy, hazájában is hasonló

műveket alkotni ? Innét hozta -e a művészt , ki amaz egyházakat épité és a festöt,

ki falfestményekkel diszité ? Ki foghatná rá biztosan , az egyenes adatok teljes

hiányában ? Valószinűnek látszhatik mégis . iv . Károly császár épen igy Avignonból

hozta akkor magával a hires Arrasi Mátyást, a prágai sz . Vid föegyház s a karlssteini

hires királyi vár genialis épitészét , ki ezt az avignoni pápai palota mintájára

tervezte . ?

Kétségtelen , hogy oly lelkes és belátó férfiura, minőnek Donchot a felöle

szóló emlékek mutatják, nem voltak hatás nélkül a külföldi ekkori műirányok és

műmozgalmak. E sajátságos müidom pedig, melyet itt turóczi egyházain s alább

számos zólyomin alkalmazva találunk , a déli francziaországi egyházaknál is akkor

fsok helyütt divott . Nemcsak rendes alakja volt ez a kisebb városok és faluk tem

plomainak az Il-de-France , Champagne , Burgogne , Bretagne és Normandia tarto

mányaiban is, hanem nagyobb székesegyházaknál, is mint a laoni és doli előfordul;

melyeken a négyszögű s egyenes falzárodáson a középső ablak is látható, mint em

lékeinken . Hasonlók a monreali , vernouilli stb . nagyobb egyházak. 3 Mig a cis

terciek ez idomot általában magyarországi egyházaikon is érvényesitik. “ Nevezetes ,

hogy épen a Provenceban soha sem hatván át a gót épitészet egészen , templomai

folyton megtartották a román átmeneti izlés ily alakzatait. Lehet tehát, hogy Donch

lovag és épitésze innét hozták be e sajátságos gót átmeneti idomot. És lehet , hogy

még a félig -meddig elenyészett vagy mészkéreg alatt lappangó itteni falfestményeink

részletesebb vizsgálata és kifejtése épenugy a festő iskolákra is rá vezethet , melyek

nek művei .

Hasonlón azonban mint Túróczban Sz. -Márton körül , találunk Zólyomban

is Beszterczebánya és Szászfalva vidékén egy csoport ez idomban alakitott egyházat.

Mindannyi az átmeneti kor müvének mutatkozik, s nevezetesen szentélye hasonló

sajátságos alakitása által tér el az itteni többi román- és gótizlésü egyháztól.

Ilyenek egy vonalban Beszterczebányától és Szászfalvától kezdve lefelé Mi

csinye , Cserenye , Dubravicz, Ocsova ; mig az utóbbi mellett álló zolnai egyháznak

mai sekrestyéje , mint ez egyház legrégibb részlete , bir hasonló alakitással , hol az

egyenes zárfal közepén lévő kis ablaknyilás alatt maig is áll a régi köoltár. Erről

· Lásd erről részletesen : Ipolyi Magyarország festészeti emlékeiből .

2 A művész saját felirata a prágai domban : Rex Romanorum Avione adduxit ad fabricandam ecclesiam .

L. Gruebert is Die Cathedrale zu Prag . 17 .

3 Lásd ezeket Violet- le -Duc Dict . de l'Architecture 1. 4 , 8 .

4 Ipolyi A kúnok Bélapatfalvi egyháza kiadásában a cisterci egyházak alaprajza.

5 Violet- le - Duc i . h . I. 150 .
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az egyházról emlitök pedig már előbb , hogy az egykorú okmánya tanusága szerint

épen Donch föispán közbenjárására épült , és nyert erre engedélyt, melyet kereszt

komájától Boleszló herczeg esztergomi érsektől eszközölt ki , a főispánságban elödé

nek Tamás fiainak Bichor és Zubrata testvéreknek számára . '

Másfelől Szászfalván és Beszterczebányán felül, még a póniki és szeleczi

egyház emlékeztet e müidomra . Pónik igy nevezve Pónitz vagy máskép Fülöp mes

tertől (mely utóbbi névnek az előbbi okmányainkból ismeretes röviditése) , ki 1310

--- 1332 alapitja ez egyházat , Tamás érsektöl, mint felebb emlitök , Donch föispán

barátjától és szövetségesétől nyervén arra engedélyt . ? E templom tehát eredetileg

épen egykorulag épül a Donchok által itt kifejtett egyházépitkezési mozgalommal .

Érdekes erre szintén az előbb emlitett szeleczi egyház fenmaradt e kori eredeti rész

lete is sekrestyeépületén . Itt mellékelt alaprajzának ábrája ( 18. ) mutatja, hogy

zárfala ugyan nem egyenes, hanem sem a román

izlés félkörü, sem a gótizlés három oldalu záródá

sával sem bir . Itt tehát az egyenes záródás alak

zatát ismét ujabb átmenetében figyelhetjük meg.

Az oltár feletti két középső ablak félreismerhetetlen

átmeneti kajácsos alakzatával s alkalmazásával itt

is legjobban jellemezheti e müalakot s annak korát .

A legérdekesebb két példány még itt az elöb

biek során erre a hajniki és dobronyai egyház .

Mind a kettön meglátszik , hogy eredetileg román

izlésben épültek, részben hasonlón mint a korponai

és beszterczebányai . E mellett mindjárt látható ,

hogy a régi félkörü oltárhely , az apsis helyébe mikép

toldatott az egyházhoz ekkor, a xiv. század elején ,

a nagyobb négyszögü s egyenes záródásu szentély.

Mind a két hely egyenesen Donch föispán hatósága

alatt állott , mint korona-uradalom , melynek ekkor,

mint mondók , Donch mint zólyomi főispán egyszer

smind fökormányzója volt . Dobronya egyháza e

mellett hasonlón a városka magaslatán , mintegy

fellegvárában s erödében állott , mint maig helyze

téből látni . E várat pedig Donch egykor megszállva tartotta s benne ostromoltatott ,

midőn még Róbert Károly törvényes megválasztása és koronáztatása előtt a sza

badkirály-választási párthoz tartozott . A bevett várral közepén az egyház is szenve

dett . S ujabb helyreállitásában s átalakitásában Donchnak is , mint a ki ostromol

tatása alkalmával sérüléseinek oka volt, része lehetett .

Mindezen részleteket , melyeket a felhozott történetadatok s az itteni müem

lékek vizsgálata még szolgáltatnak , összevéve , határozott képét birjuk a beszter

18. ábra .

· Lásd az okmányokat Schematismus Hist. Dioec . Neosoliensis 1876. 212. 1. idézve .

2 Lásd az okmányokat u . ott idézve .

3 Mint Pónik Fülöpből , úgy Szelecz a régi Mindszentből származott. A helység régi , s jelenleg már egé

szen ismeretlen neve , az okmányokban Zólyom-Mindszent volt . Az egyház főoltárképe is Mindenszenteket állitá elő

még a mult évtizedben is ; midőn plébánosa az előbbi püspök jóváhagyásával helyébe sz . Method és Cyrill , a

szlávok apostolai képét téteté .
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czebányai váregyház leirt eredeti alakjának és szóban lévő xiv . századi átala

kitásának .

A xiii . században román izlésben , egy toronynyal, három hajóval és az ezt

fenn bevégző félkörü oltárhelylyel , hasonlón , mint mondók , a korponaihoz épült besz

terczebányai templom , tehát ekkor a xiv. század elején, mintegy 1300—1333 -ig a

Donch család , nevezetesen Szász Miklós lovag, Donch föispánnak valószinüleg fia

vagy csak egyik hű lovagja közbenjárásával ujonnan átalakittatott. Uj , nagyobb, tága

sabb szentélyt nyert az elöbbi kis félkörü oltárhajlék helyett, oly négyszögü s egyenes

záródásu alakban , mint a minőt maig a dobronyai és sz . -mártoni egyházon találunk ;

s mint ezt általában a Donchok befolyása által ekkor épült egyházak mutatják.

Csak erre magyarázhatók a beszterczebányai váregyház épitkezésére vonatkozó

e korbeli adatok. Mert román részletei már az előbbi századból valók , mig a többi

szintén maig látható gótizlésü részletei csakis a xv. század végéből származhatnak ;

valamint ezt késő gót mũizlésök s az akkori épitésökről szóló adatok tanusitják,

Ezen összehasonlitó vizsgálat azonban , bármennyire tovább ment szorosan

vett tárgyunknál, mégis a beszterczebányai egyházi műemlékek ekkori története

mellett , hazai műtörténetünk egy eddig nem ismert műmozzanatával is megismerte

tett ; és a tárgyalt müidomban épült egyházaink egész csoportjának korát , keletkeztét

és szerzőit meghatározni segitett.

xiv. század közepén tul nincs többé adatunk , mely a beszterczebányai egy

házépitkezésekről tudósitana . Csak a század vége felé 1398 -ban értesülünk

az előbbi bucsuleveleknek az esztergomi érsekhelyettes által történt meg

erősitéséről . A mily sürűen szóltak e bucsulevelek a xiv. század kezdetétől fogva

mintegy 1332 -ig , ugy egészen elhallgatnak ezentul a következő század végeig.

Egyéb adatunk sem lévén e korból az itteni egyházépitésekről, kétségtelen ,

hogy mintegy másfél századon át érintetlenül állhatott az egyház ama román átme

neti és részben már kora gót alakzatában , melyben eredetileg épült s a xiv. század

elején átalakittatott. Midön egyszerre ismét a xv . század végső évnegyedében na

gyobbszerü ujabb épitészeti mozgalommal találkozunk az egyház körül, a mint uj

mellékkápolnák hozzáépülnek oldalain , s az egész egyház a fényes és dús késő gót

ízlésben átalakittatik .

A magyar műtörténet már az árpádkori korszakban két, sőt három uj műépi

tészeti mozzanatot mutat . A mint kezdetben még a román basilikai ízlésben kelet

keznek első egyházaink ; majd a kifejlettebb román s erre megint az átmeneti épi

tészet kezd uralkodni; sőt a xlii . század végén itt-ott már a gótízlés is mutatkozik

némileg kora első elemeiben .

Az Anjouházzal azonban a gótízlés mind erősebben lép fel s nagyobb tért

foglal el . Elöbb, mint láttuk, átalakitásaival , majd első kora szigorúbb és nemesebb

5
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uj alkotásaival is érvénybe lép . Nevezetesen 1. Lajos alatt Kassán , Nagyszombatban,

Mária völgyén s más Pálos-monostorokon már igy határozottan kifejtve találjuk.

Mig Zsigmond alatt mind nagyobb virágzásnak indul , és mindinkább kifejti már dú

sabb formáit is Pozsonyban, Szakolczán sat. helyütt . De csak késő virágzásában,

nagyobbára már Mátyás király alatt , terjedt el hazánkban oly általánosságban , hogy

a régibb egyházak is jobbára ismét e styl fényes , de hanyatló műidomában

egészen átalakittatnak . Kevesebb épül talán ujonnan ; ámbár ez is nagy számot tesz,
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19. ábra .

különösen faluhelyeken, hol még a fenmaradt kisebb kápolnák vagy fatemplomok

is ekkor szilárdabb anyagu , megfelelő nagyságu egyházakkal váltatnak fel. De annál

több alakittatik át a városokban, valamint az előbbi századokon át épülőben lévő

gót-egyházak is ekkor nyerik befejezésöket a stylnek e kevésbbé szervezetes, de

könnyü és tetszős, diszes és dus ékitményei formáiban . Erre mutatnak Pozsonytól

Budán át Kassáig és Szepesig nevezetesebb egyházainknak e részletei . E szerint

módosabb városainknak szűkebbé lett, vagy már diszteleneknek látszó egyházai is
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ekkép alakulnak át . Rendesen a mellékhajókhoz ragasztott s beléjök nyiló számos

kápolnákkal előbb körülépittetnek. Mig a középhajó felső részéhez is ujabb nagyobb

szentély épül .

Mindannyin azután e kevésbbé szervezetes alakitás , a nagy és tág ablakzat ,

az ívezet dús és változatos de szervezetlen háló- , csillag stb . alakzatú gerinczei

e késő kort és hanyatló ízlést világosan tanusitják ; ha nem beszélnének is e felől

az adatok, melyek azonban e késöbbi korban , már bőven szólanak . '

7

ourt ,

20. ábra .

Ez ízlésben s e módon alakittatott át ekkor a beszterczebányai váregyház is.

Régi tornya , hajója megmaradt alaprészleteiben . A torony csupán néhány emelettel

és a toronytetővel jóval hosszabbra emeltetett fel. Az egyház hajója is e szerint ma

gasabb csúcsívezetet nyerhetett . Mig oldalain mindenfelé magas vagy emeletes uj

· Lásd Ipolyi Magyar műemlékek 1. Csalóköz műemlékei ; s Magyarország emlékszerű épitészete . Kisebb

munkái . Műtörténeti tanulmányok . I. 41 .

5 *
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.

kápolnák épittetnek , melyek a templommal összekötve azt tágasabbá és szélesebbé

tevék. S egyszersmind az akkori szokás szerint a gazdagabb alapitó családok saját

kápolnáiúl oratoriumjaikképen , és temetkezésül , siremlékeik helyéül szolgáltak. Mig

fölül a középső hajóhoz az uj téresebb és hosszabb szentély épült a késő gót izlés

teljes diszével és fényével.

Az uj épitkezés az emlitett oldalkápolnák hozzáépitésével kezdődik . Az első ,

melyről értesülünk, a templom keletdéli részén alkalmazott ama kápolna volna , me

lyet 1473 körül Mühlstein Vid zólyomi alispán vagy a kamara algrófja (Vicecomes

Zoliensis mondja az okmány) emeltetetett az Oltáriszentségnek (ugynevezett Corpus

Christi kápolna) tiszteletére . Felöle 1473-1477 -ben Rómában kelt s az esztergomi

érseki helyettes Mihály milkói püspök által átvett s megerősitett bucsulevelek szól

nak hasonlón . Ezek szerint a « templom oldalára épitett » kápolna alapitójának az

emlitett Mühlstein Vid neveztetik . E kápolna ugy látszik ugyanaz, mely ma a sz .

Ignácz kápolna neve alatt ismeretes . Ujabb nevét a mult században sz . Ignácz

tiszteletére szentelt ujabb oltárától vette . A szegényes, minden mübecs nélküli, sőt

az egyházi művészetet sértő izléstelen oltár ezen helyreállitásaink folytán most eltá

volittatik , s egy régibb eredeti gót izlésű szárny- és szekrényoltárnak ad helyet, mely

a kis és szük kápolnának még meglehetősen fentartott gót izlésű magas hálógerin

czezetű ívezetével s ablakaival összhangzásban van . Mig valami tudatlan szobamázoló

által a falusi mészárszékek módjára vörösre fent és függönyöket ábrázoló szine he

lyett eredeti gót izlésének megfelelön kifestetik, s ablakai is szines üvegfestményekkel

láttatnak el .

E kápolnának, vagy talán az egyháznak más akkori mürészleteit jellemzik

még egy kapunyilás, ha nem sirbolt vagy siremlék maradványai, melyek ma e ká

polna oldalán kivülről az egyház falába alkalmazva láthatók .

Érdekes és az egyház ekkori átalakitására jellemző faragványai ábráját, a

mennyire ezek még a lekopott és töredezett darabokon kivehetők, a elöbbi lapon

közölt két rajz a 19. és 20. sz . a . állitja elő .

Egyfelől térdeplésére hajolva a b . Szüzet üdvözlő angyal áll , kezében liliom

virágot tartva , szárnyasan és dúsredőzetű palástban és miseingben (alba) . Mig más

felöl a b . Szüz térdeplő szobra van alkalmazva, bő és dús redözetű felső- s alsóöl

tönynyel , széteresztett hajjal, a mint a gót izlés ékitményeivel faragott térdeplőnek felső

polczára könyököl . Mindakét alakot a rajz ugy tünteti elő , a mint az időtől meg .

viselt , lemosott s részben , nevezetesen a Szűz és az angyal fején, kezén letört vo

nások és részletek jelenleg mutatják .

Az egymással szembe alkalmazott két alak közt , mely igy az angyali üdvöz

letet állitja elő , emelkedik azután a kapuzat ivezetének kerete . E kapuzat a

templom egy kisebb ajtónyilását vagy sirboltja ajtaját is képezhette. Faragott köke

retének kanyar csúcsivezete fent egyenesen emelkedve rózsában végződött , mint ez

rendesen a késő gót izlés kapuzatai keretének alakján látható . Az egész alakitás

valamint a szobrok dús mesterkélten törött redőzetű faragása kétségtelenül a jelzett

késő gót izlés legnemesebb és legszebb ily műveinek egyik példánya . Teljes fogalmat

adhat egyszersmind a műizlésről s e művei tökélyéről , melyekkel egyházunk akkori

átalakitásai és diszitése foganatba vétettek. Egészen öszhangzásban találjuk ezeket

egyházunk többi hasonló műrészletei és faragványai jellegével , melyeket alább fel

hozunk. A közlött ábrák letöredezett s elmosódott részletei azonban kevésbbé engedik

!
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meg, hogy itt műkezelésök határozottabb jellemzésébe ereszkedjünk. A szép mű kissé

már keresett és mesterkélt naturalisticus irányát egyházunk más hasonló emlékei ,

melyekkel alább találkozunk, még élénkebben jellemzik .

Érdekes adatul szolgálhat a kápolna alapitójára nézve a czimer, mely e farag

vány alakjai talaján látható . Az angyal alatt ( 19. ábr.) már is némileg a renaissance

izlés alakitásaira mutató két meztelen genius inkább, mint sem angyal van , mint

vérttartó alkalmazva . Az általok tartott vérten a kerék alakja látható . E kerék a

czimerpajzson hasonlón utalhatna talán Mühlstein alispánra vagy algrófra malomkö

vet jelentő nevénél fogva, mint a kápolna előbb nevezett alapitójára. A b . Szűz

alatt lévő hasonló vérten már nehezebben vehető ki az erősebben lekopott czimer

alakzat . Ezen is keresztbe vont vonások láthatók ugyan , melyek hasonlóknak mu

tatkoznak a kerékküllőkhöz. De talán inkább egymást középen átszelő vonásokból

alakitott , oly műköfaragó jelre, vagy ezekhez hasonló polgári czimerekre mutathat,

minök az ily műveken , mint azok művészeinek vagy alapitóinak jelei és czimerei

gyakran előfordulnak . Ilyenekkel találkoztunk már előbb is itt az 5–14 . sz . a . ábrákon .

Rendesen az épitőmesterek s ezek páholyai köfaragó legényei éltek ily jelekkel ,

melyek, mint emlitök, a szögmérő vonalaival voltak képezve. Velök jegyezték az ál

talok faragott műdarabokat . Innen mentek át más müvészek, a festök s iparosok

művei jelzésére ; majd végre mint czimerek is az iparos polgárcsaládoknál haszná

latba jöttek . Lehet hogy itt is ha nem az alapitó , ugy akár annak neje polgári

czimere , vagy a szobrász müjele lappang benne . "

EMPLOMUNK többi kápolnái ugyanekkori épitéséről szólnak még hasonlón más

adataink . Nem sokára az előbbi után , 1475 -ben emliti ismét egy pápai

bucsulevél , hogy Orbán beszterczebányai aranymüves a templom mellett

szent Antal kápolnáját alapítja. E kápolna még 1492 -ig , ugylátszik , szintén folyvást

épülőben volt . Mert ez évben az emlitett pápai bucsulevelet Mihály milkói püspök,

mint az esztergomi érsek helyettese ujra átveszi és megerősiti .

Melyik volt e kápolna a beszterczebányai templomot maig lent s az emele

ten körülvevő vagy hat kápolna közül ? nehéz meghatározni . Lehet az is , hogy e

sz. Antal-kápolna ama sz. Antal- vagy szászfalvi egyház volt, melyről előbb emlitök,

mikép épült vagy alakittatott át a xiv. század elején. És hogy ujra a xv. század

vége felé nyerte késő gót gerinczezetü boltozatát , valamint faragott szárnyoltárait . És

pedig e részleteit máris beszterczebányai polgárok készitették , mint az ivezetén

alkalmazott czimereik tanusitják. (Lásd ezeket közölve az 5–14. ábrák alatt .) Antal

Most e befalazott kapuzatkeret közepére van alkalmazva sz . Andrást ábrázoló régi kőszobor, mely hason

lón ez egyház akkori műrészleteiből maradt fen , s előbb a mellékbástya toronyfalára volt beépítve , honnan a

mostani helyreállitás alkalmával helyeztetett ide . Lehet , hogy sz . András e szobra is épen a kápolnához tartozott,

ás okmányokban e Corpus Christi kápolna szt . András kápolnájának is neveztetik .
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vagy Szászfalva ekkor már ugyanis Beszterczebánya birtokába jutott , a szászfalvi

Donchok kihaltával örököseiktől megszerezve , valamint kis temploma már Beszter

czebánya fiókegyházává vált . Holott ennek egykor, mint hallók , anyaegyháza volt,

midőn első telepei , bányász népe itt megszállott . Csupán az okmányok ama hatá

rozott kifejezése, hogy a beszterczebányai templom mellett vagy templomhoz épült, '

látszik arra mutatni , hogy a kápolna csakugyan nem a beszterczebányai egyházhoz

tartozó szászfalvi sz . Antal fiókegyház kápolnája, hanem a beszterczebányai tem

plomhoz , annak oldalára s vele összekötve, beléje volt épitve ; s ezzel emlitett ká

polnái sorába tartozott . Épen igy emlittetnek még más bucsulevelekben az egyház

többi mellékkápolnái is.

A sz. Borbála és Jeromos kápolnájának, mely maig is még e néven fenáll s

legjobban fentartotta eredeti müizlése alakját, és melynek helyreállitásáról szólnak

alább e lapok : a Platth család általi alapitását, épülését és bevégzését 1477. és

1491 -ből számára engedélyezett ily bucsulevelek részletesen tudatják.

Hasonlón a Kálmán János által Ker. sz . János tiszteletére emelt s az egyházzal

összekötött kápolnát, ? igy 1480 -ban keltezett bucsulevél nevezi . Mig egy 1500 -diki

okmány Alamizsnás sz. Jánosnak az itteni egyházban létezett külön oltárnokságáról

szól . Ily oltárnoksági külön oltárok is hasonlón különválón kápolnaszerüleg voltak

alakítva . 3 Valamint 1492 -ben kelt bucsulevél ismét sz . Mihály kápolnát emlit , mely

nek számára védnöke vagy alapitója Königsberg Mihály szerzé a bucsut .

Az okmányok külön elnevezései szerint, tehát mintegy hat kápolna épült az

egyház oldalfalaihoz. Ezek részben maig mint kápolnák fentartva láthatók . Részben

a mai sekrestyében s a fölötte levő kápolnaszerü , most nyilt páholynak használt

csarnokokban keresendők. Ezek csillag- vagy hálógerinczezetü diszes gót ivezetének

vállkövein láthatók még az ez okmányban nevezett alapitóik, a Königsbergek ,

Gurtallerek stb . polgári és bányászi czimerei , mint ezeket a felebb 5-14. sz . alatt

közlött ábrák mutatják.

Hasonlón a templom másik oldalán is a fenlevő ily gót kápolna mellett a

bejárat elötti csarnok, valamint fölötte az emeleten levő páholy , egykori régi ká

polnára mutat . Mindenütt itt is még az eredeti késő gót ivezet hálógerinczei , valamint

a régi falfestményrészletek ezt tanusitják. Nem is emlitve azt , hogy a toronyépület

mellett , és a Borbála kápolna felett levő most elhagyott üres hajlékok és rakhelyek

is hasonlón ily régibb kápolnák s altariák lehettek .

Elöttünk áll e szerint egyházunk késögót épitkezéseinek képe , a mint az a

xv. század vége felé, a felhozott adatok szerint mintegy 1470 -töl 1500 -ig , és még

jóval ezentul is átalakul . Az egyház a hajónak mindkét oldalán hozzáépült kápolnák

által , melyek nagy ivnyilásokkal a templomhoz csatlakoztak, s mintegy ujabb hajókat

képeztek , mindinkább tágasabbá és téresebbé lesz .

Mindezekben világosan látjuk ama fönebb jelzett műmozgalmat , mikép alakul.

nak át ekkor egyházaink. Nevezetesen ily városainkban , hol több dus patricius polgár

1 In Ecclesia parochiali , szól az 1475. okmány szövege , s ad ecclesiam parochialem B. M. V. in Newsol .

irja az 1492 -diki .

2 Juncta et constructa ad ecclesiam .

3 Lásd igy a bajmóczi régi xiv . századi oltárnokság maig fenlevő eredeti gót kápolnáját a bajmóczi

egyházban. Schemat . Hist . Dioec . Neosol . 1876. 88 , 365 .

4 Lásd ez okmányokat már f. idézve a város levéltárából . Schematismus Historic . Dioecesis Neosolien

sis . 1876. 108–111 .
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az akkori virágzó bányaüzlet és kereskedés által meggazdagodva uralkodik és viszi

a szerepet . Mig nagyobb székes , monostori vagy királyi egyházainknál , a királyok ,

püspök s apátok által nagyobb költséggel létesitett átalakitások rendesen inkább egy

öntetűek voltak, s az egyház összes részleteire vonatkoztak : addig az ily egyes,

módosabb polgárok buzgósága, kegyelete s emelkedett nemes műérzete által létesült

egyházi épitkezések leginkább ily családi kápolnákból állottak . Bennök mint csalá

daik oratoriumában saját oltáraiknál és védszenteik előtt imádkoztak és hallgatták a

szent misét . Azoknak védnökei , pártfogói, művészeti diszök , oltáraik , szobraik , fal

festményeik bökezü alkotói voltak életökben , és holtuk után is bennök temetkeztek ;

ott állottak siremlékeik ; és családjaik, örököseik fölöttök végezve imáikat , örökölték

e családi szentélyeiknek gondjait, védnökségét és pártfogását. Ennek czimén disziték,

gazdagiták, s ujabb műremekkel látták el e kápolnákat. Flórencz egyházai ily családi

kápolnáitól s oltáraitól kezdve , ez időből mondhatni mindenütt a virágzó városok dús

családjai ily áhitatának és műszeretetének köszönhetjük a legszebb műemlékeket, a

művészetnek nagy virágzását és remekeit .

Mind e kápolnáink műrészleteiből azonban alig maradt fenn egyéb, mint az

előbb emlitett csinos késő gótivezeti faragott hálógerinczek , ezek egyszerübb vállkövei

és csucsives nagy ablakaik , faragott keretei és mérművei (Masswerk) ; ha kiveszszük

ezek közül a sz . Borbála kápolnát, melynek műemlékeit alább helyreállitása leirá

sánál külön és részletesen ismertetjük.

Csak a bemenet fölötti emeleten levő kis kápolnában sikerült e helyreállitási

munkálatok alkalmával régi nagy falfestményei egyes részleteit felfedeznünk, s a

többszörös bemeszelés alól a mészkéreg levakarásával félig-meddig kibontanunk.

E falfestmény maradványai másolatát színnyomatban mutatja az ide mellékelt

II . tábla.

E maradványok egyike sz . Sebestyén vértanuságát állitja elő , a szent alakjá

nak bevett rendes ábrázolásával , a mint a fatörzshöz kötött meztelen teste át van

nyilazva. Körüle tájképrészletnek, fölötte aranycsillagos kék éggel képezett háttérnek

maradványai tünnek elő .

Tovább alul a falra festett zöldszinezetü szönyegmintázat töredékei vehetők

még ki . E fölött a falon sorban még három kiálló gyámkö -talapzat maradt meg,

egyszerü tagozással lefelé csúcsba végződve , melyekre három szentnek szobra lehe

tett alkalmazva . De ezek már egészen elenyésztek.

A fal másik oldalán az elöbbinél jóval nagyobb és terjedelmesebb festmény

nek töredékei , hasonlón az itt a II . táblán hű színnyomatban látható jelenetet : sz .

Kristóf legendájának képét mutatják. Az előtérben sz. Kristóf óriás alakja vállán a

kis Jézussal és kezében a bottal látható , a mint a folyón átgázol . Háttérben az alak

felett hasonlón az aranycsillagos kék ég, mig körüle változatos tájkép mutatkozik .

Ennek sziklái közül lép elő a folyam másik partján a remete alakja, ki lámpájával

átvilágit, az utasokat vállán átszállitó óriáserejü pogány, mint a legenda beszéli , de

jószivü Kristófnak . Mig egyszer a felebarátilag magát feláldozót segélyeért, a Meg

váltó méltatja arra, hogy a parton megjelenve, magát általa átvitesse . Innét neve is

Kristophoros, a Krisztusviselő . Mire megtér és kereszténynyé lesz .

A középkori egyházi művészet egyik legkedveltebb tárgya volt e legenda

alakja , a sz . Kristóf-szobrok és festmények előállitása. Hazánknak is régibb román

és gót müizlésü egyházain képe még gyakori. Eddigi vizsgálataink nyomán mintegy
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tizenhárom ily régi falképét ismerünk még egyházainkon .' Rendesen azok külsején,

a torony és főkapuzat falán alkalmaztattak. Se helyzetben az egyháznak jelvies

képeül szolgálnak , azzal a jelentéssel , hogy valamint szent Kristófnak alakja

egykor vállán vitte az Üdvözitőt, ugy hordozza az egyház is magában a Megváltót.

A templomok és ily kápolnák belsejében jelentősége azonban még ama legendai

vonással is magyaráztatik, hogy az ajtatos közhit szerint az , ki sz . Kristóf képét

látta a templomban s ahhoz fohászkodott, aznap nem hal meg. Falfestményünk

helyzete is kápolnánkban arra mutat, hogy annak a padban az oltár felé ülő előtt

önként szemébe kellett tünnie .

A mint jelenleg e kápolna az emeleten két nyilással is az egyház alább érin

tendő renaissance modorbani átalakitásánál áttöretett , ezzel s a vakolat és meszelés

által a képek erősen megsérültek. Ennek daczára is azonban jól kivehető még raj

tok a késő gót műkorszaki festészet jellege . A test rajzán és szinezetén meglátszik

már az erősebb természethűségre való törekvés. Nevezetesen sz. Kristófnál a Krisz

tus felé forditott fő s mindkét alak egymásfelé forduló arcza szembetünön eltér e

kép régibb merevebb előállitásaitól ; melyeken sz. Kristófnak óriási szoborszerű alakja

inkább előre forditott fővel van ábrázolva . Igy mindjárt, a hozzánk itt legközelebb

álló példán , a Donch föispán egyházalkotásai közt nevezett túróczi szucsányi egy

ház külső falán . ” Hol a szent képe nyugodt szoborszerű állásban van festve. Képün

kön ellenben már a realisticus természethűségre való törekvést és felfogást jelzi

Kristóf hatalmas testének megfeszitett erejét mutató előtérése is , a mint a vizbe lép ,

s ez gyűrűző hullámokat képez átlábolásánál. A kisded Jézus is nyakán elhelyez

kedve, amint erösen a szent fejéhez fogódzik, s az részvéttel s áhitattal tekint feléje,

inkább a természet után van már képezve , s eltér a régibb merevebb és nyugodtabb

képzéstől , mely rendesen a vállon ülve állitá elő. A bot , melyre a szent az átkelés

ben támaszkodik a legenda szerint ekkor kivirit ; mit a régibb előállitás rendesen a

bot végén képezett virág-alakkal jelez ; mig itt természetesebben a bot felső része

leveles pálmafát képez . A szikla - tájkép sa remete jelenete kiegésziti ez ujabb mó

doni előállitást , mint az már a xv . század másik fele óta oly gyakorivá, s a festészet

oly kedves tárgyává lesz , folyton mintegy két századon át , hogy ez idöben minden

jobb festő megkisértette rajta ecsetét . És még a xvI . század végén is, nevezetesen

a németalföldi iskola tájképfestészetének igen kedvelt gyakori staffageát képezte .

A képünkkel egykoru nagy festök művei közt Wolgemutnál , Dürernél stb . sehol

sem hiányzik falképünk e két előállitása : Sz . Sebestyén és Kristóf képe . Ha ezekkel

összehasonlitjuk , mi által egyedül lehetséges festményünknek nemcsak korára , de

iskolájára is világot deritenünk, legközeleb járna némileg sz . Kristófunk képéhez a

Zasinger Mátyás név alatt ismert xv. századi mester3 sz . Kristóf képének metszete ;

mint ez a magyar országos képtár metszetgyüjteményének egyik kiváló példányában

is látható . “ Mig sz . Sebestyén itteni előállitása ismét inkább hasonlitható lenne a

W -betűjegy alatt ismert mesternek Sz . Sebestyén képe metszetéhez ; melynek egyik jó

példánya hasonlón az országos metszetgyüjteményben meg van. 5 Mesterét eddig

1 Lásd Rómer Régi falképek . 3–151 .

2 Lásd képét Rómernál f. i . 145. közölve .

3 Máskép Zagel és Zink , vagy sajátlag M. Z. mesternek nevezve . Lásd Bartsch Peintre Graveur e . n . a .

4 XIX . tárcza 2. sz .

5 xix . tárcza 7. sz .
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Bartsch határozó nagy müve szerint rendesen Olmützi Venczelnek vélték . ' Mig

ujabban Thausing Dürerje jeles művében Wolgemutnak tulajdonitja ." A körülmény

annál inkább érdekes és felemlitendő itt , mert alább ugyane mester metszeteivel ha

sonló műfaragványok fognak egyházunk művei közt előfordulni .

ZEN oldalkápolnákkal a xiv . század késő gót izlésben átalakitott, nagyob

bitott és tágitott templomnak , ugyanekkor úgylátszik ívezete és kétségte

lenül szentélye is e fényes izlésben egészen ujonnan átalakittatott. Nemcsak

a szentély oldalára alkalmazott ama fönebb emlitett kápolnák alakitása tanusitja

ezt , és a szentélynek ekkori azokéhoz hasonló késő gót eredeti alakja . Az okmá

nyok adatai is még erre mutatnak.

1494 -ben Gürteller Miklós és neje , valamint 1500 -ban ismét Königsberger

Mihály által a beszterczebányai egyházépület elősegitésére kieszközölt bucsulevelek

tanusitják , hogy ekkor nemcsak a kápolnák, hanem az egyház is épülőben volt megint .

Ez kétségtelenül az egyház ekkori uj ivezete s ama része volt , melyhez a nagy

emeletes kápolnák épültek , melyeknek , mint emlitök , ivgerinczezete gyámkövein a

Königsberger és Gurteller család czimerei- és nevök első betüivel jelezve láthatók, mint

azt a 8. és 12. sz . alatti ábra mutatja.

Königsberger Mihály a gazdag beszterczebányai bányabirtokos máskép is mint

az itteni egyházak egyik legbuzgóbb és bőkezűbb jótevője s azoknak becses műtárgyak

kal diszitöje ismeretes. Ekkor 1505 -ben kelt végrendeletében is nemcsak a vidék összes

egyházainak jelentékeny összegeket hagyományoz , hanem különösen a besztercze

bányai egyház szentélyének uj nagy oltárára 1000 frtot, valamint az egyház ujon

nan befödésére 1000 frtot ad ; s e mellett az általa épitett Alamizsnás sz . János ká

polnája oltárnokságára tesz alapitványt, s azt dús egyházi ruhákkal megadományozza.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek s a hagyomány szerint is ennélfogva ő tar

tatott a szentély felépitőjének, melyben mint az előbbiek említik, márvány siremlékén

szobra állott s a sekrestyeajtó felett czimere függött; mely tisztelet csakis annak

épitőjét s alakitóját illethette. Ehhez a város jegyzőkönyvei is az egyház körül folya

matban levő nagyobb épitkezésekről szólnak. 1483 óta . Bennök több éven át tetemes

kiadások állanak az egyházra feljegyezve, valamint a köfaragókra és épitkezésekre.s

Ez adatok tanusitják, hogy 1505 előtt tehát már a templom uj csúcsivezete

s a szentély készen állott, és még csak tetője s a nagy oltár, melyekre Königsberger

a nagy összegeket hagyományozza, lehettek készülőfélben .

1 Peintre Graveur e név alatt .

Thausing Dürer 153 .

3 Lásd a város levéltárában 448. 2. sz . a . és Schematismus Hist . Dioec . Neosoliensis . 1876. 112 .

4 Lásd e végrendeletét a város levéltárában 229. 1. , és Schematismus Hist . Dioec . Neosol . 1876. 112 .

5 Lásd u . ott 112-114 . stb . , és Beszterczebánya műveltségtört. 99 .

6
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Mindez arra mutat , hogy az addigi régi szentély, mely a xiv . század elején

hasonlón ujonnan és oly négyszögü idomban épült, mint a dobronyai és túrócz-szt

mártoni, valamint a Donch föispán által épitett akkori többi egyházak szentélyei ,

most a xv. század végső éveiben mintegy 1494-1505-ig átalakittatott . Valószinüleg

a hajónak addig szintén nyomottabb ivezetével együtt, uj hasonló késő gót fényes

izlésben alakitott hálógerinczezetü ívezetet nyert , minővel akkor a templom kápolnái

épültek ; és melynek képzése nyomait a szentélyen épen ugy , mint a kápolnákon

maig világosan kivehetjük.

E szerint a szentély, mint az jelenleg látható, hosszabbra kinyujtva, végén

a nyolczszögből alakitott három oldallal képezett zárfalat nyert. Ez volt a rendes

akkori alakitás hazánk e korszaki gót egyházain . Falait dús hosszu és nagy csucs

ives ablakzat diszité , mint az ujabb ablakok átalakitásán a régiek eredeti csucsív

alakjának nyomai még most is világosan kivehetők. Fenn késő gót izlésü háló- vagy

csillagívezet emelkedett , mely a mult században hasonlón lerontva, ujabbal váltatott

fel. Az ívezet gyámoszloptövei , vagy vállkövei letörettek s ujabb áloszlopvonalok

nak (Lisene) adtak helyt . Csak az ívezet külső támfalai maradtak meg az ablaknyi

lások közötti faltéreken . De ezek csúcsai is , mennyezetes toronykái és párkányzatai

leüttettek , s most egyszerüen pléhlemezekkel vannak fedve . Csupán mintegy hir

mondóul maradt fel még egy-két ily disz csúcsmives toronyzatos és mennyezetes

támfal a templom kelet -déli bejárata mellett , az oldalkápolna külfalazatán , melyek

eléggé mutatják, mily kecses volt még e külső támfalak késő gót alakitása is . De

ezeken is mennyezeteik alól hiányzanak már a szobrok , melyek hogy egykor bennök,

mint rendesen a dusabb és művészibb alakitásnál , alkalmazva voltak , még üres

hajlékuk és talapzataik mutatják. Csak a szentély körül lévő kültámok párkányzatain

találunk még ily szoborcsoportozatok torzóira , töredékeire . Csodás emberi és állati

szörnyalakzatok, koronás királyalakok , s mellettök majmok, centaurok, vadállatok s

ezek viadalai és küzdelmei . Mindannyi jelvényies , symbolikus s allegorikus előállitá

sok, mint ezek a középkori ugynevezett physiologusok és bestiariusok jelvényes ábrái

és meséi értelmével, az állatok mesés tulajdonai előállitásával fejezték ki az illető

vonatkozásokat . ' A majom a kevélységet és fajtalanságot, hasonlón a sertés , az eb

stb . tisztátalanságot és bujaságot, az oroszlán az erőt s éberséget stb. ábrázolá ;

mint ezt a középkori emlékek, festmények és kéziratok leirása és képei stb . egész

sora magyarázza.

Az itt fenmaradt töredékek , a mennyire a félig letört alakok és részletek

kiismerhetők , úgy látszik , a hét főbün előállitására vonatkoznak . A küzdő koronás

alakok a majommal s torzképü állatokkal , a mint egymást letaszitani látszanak, talán

épen a kevélység vagy irigység képei lesznek . Itt -ott még mondat-szalagok töredékei

is mutatkoznak, s rajtok a feliratok nyomai . De már csak egyik felirata volna

kibetüzhető , mely a német mondatot : „ stuos mich nicht , denn ich stuos dich “ (ha

engemet letaszitasz , én is tégedet) értelmére jönne ki . Rendesen igy az egyházak

támjai párkányzatán , oszlopfőin van a hét főbűn a hét főerénynyel szemben előál

litva. Nálunk például Löcsén a templom falára is festve. Mig itt a templom külsején

azzal a jelentéssel állhatott , mint Jákon , Gyulafehérváron az ablak párkányzatán

· Lásd Ipolyi kisebb munkái: Magyar műtörténelmi tanulmányok . A középkori szobrászat emlékei Magyar

országon 1. 94 .
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faragott majmok s ebek , hogy a tisztátlanok , a bűnökkel beszennyezettek künn ma

radnak és nem mehetnek be a szentélybe ; a sz . irás (Apoc . 22 , 15.) mondata sze

rint: « kivül (a szentélyen , kihajtva, eltávolitva belőle legyenek) az ebek , a kuruzslók,

a tisztátalanok és bálványozók » .

Sajátságosan egy régibb hagyomány vagy monda Beszterczebányán azt tar

totta volna fel e felöl, hogy e torzalakok Luther Mártonra vonatkoztak , s a katho

likusok által gúnykép alkalmaztattak. A hitujitás idejében e miatt letörettek és

megcsonkittattak. Ily oktalan pórias felfogásnak ellentmond , mint magától is értetődik

már, a mű keletkezésének kora , mely Luthert és hitujitását jóval megelőzte . A kö

zépkor ily szobrászati alakitásait s ezek ismeretes alakzatait igy találjuk már egyéb

kint is az egész világ hasonló egyházi műemlékein számos helyütt alkalmazva.

Nem kevésbbé diszes és a művészet hasonló alkotásaival ékesitett lehetett a

szentély belülről . Ámbár jelenleg mind ennek semmi nyoma sem maradt többé ránk,

és csak régibb érdekes feljegyzések értesitenek még felőle. De a templom más ré

szeiben fentartott maradványok is tanusitják még, milyen lehetett a szentélynek mint

az egyház főrészének müvészi alakitása .

Kétségtelenül hasonló dús hálógerinczezet diszité csúcsivezetét, mint a mel

lette levő oldalkápolnákon , a mai sekrestyén s a felette levő emeleti páholyon

vagy egykori kápolnán látható . A késő gótizlés idomában, az ugynevezett körte

élnek ( Birnprofil) horonyai és hengerei képzésével faragott kögerinczek hasonló

dús domborművekkel diszitett gyámkövekre ereszkedtek le s azokról emelkedtek

fel sűrű ivszáraikkal . A sűrűn alkalmazott nagy és dús csúcsívezetű ablaksor,

oldalán faragott keretekkel , fent mérművekkel diszitve festett üvegképeinek dús szi

nezetében ragyogott. Hátterében állott a fényes szárnyas szekrényoltár. Hasonló

volt ez a sz . Borbála mellékkápolna ama szárnyas szekrényoltárához , melyet itt

a czimlap képe az 1. táblán előállit . Rajta látható még a szobrokkal diszitett

középső szekrény, s e mellett két oldalt az ajtószárnyak domborműveikkel és képe

ikkel . E szárnyakkal a középső szekrény zárható volt ; s akkor az ajtószárnyak hátsó

részei ismét más képek uj sorát , melyekkel rendesen befestve voltak , mutatták elő .

Ilyen , csakhogy még jóval dúsabb , magasabb és nagyobb volt szentélyünk

régi szekrényoltára is . Még a xvii . századi egyházlátogatási feljegyzések is (midön

tehát már a közönség a hitujitás s a renaissance korszakának betörése és teljes

uralma korában nagyobbára egészen elvesztette a középkori nagy egyházművészet és

müizlések iránt érzékét) elragadtatással szólnak az oltár müvészetéről , remek szobrairól

és képeiről . Számos szobrokkal , ugymond a feljegyzés, ékes és elegans művészettel

alakitva, a boldogságos Szűz elnyugvását, elhunytát és mennybevételét ábrázolá .

Ismeretes a keresztény ikonologia szerint , hogy a boldogságos Szűz halála , mennybe

vétele , akkor rendesen ugy állittatott elő , a mint a Sz . Szűz vagy térdelve , vagy

ágyban nyugva haldoklik , körülvéve a haldoklót beszentelő apostolok s az ezek közt

megjelenő Üdvözitő által ; ki ekkor lelkét kis gyermek képében karjaira veszi . Ilyen

volt oltárunk szekrényének is föképe vagy inkább középső szobor-csoportja. Vala

mint hasonló előállitások e korból az egykoru hires szobrászok és festök ily oltár

müvein láthatók , például Stoss Vid krakói , Wolgemut s más hazai mestereink ol

tárain is . Mig később a Tizian hires mestermüve által leginkább ismeretessé lett

előállitás jött szokásba , melyen a bold . Szűz az ég felé emelkedik, s az apostolok

az üres sirt körülállva tekintenek fel a megdicsőülthöz.

6 *
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Oltárunkon e szoborcsoportozat alakjai, valamint a szárnyakon s a dús csúcs

ivezettel és toronykákkal , mennyezetekkel képzett oltár-alkotmány emelvényein elhe

lyezett kisebb -nagyobb szobrok oly remek művészettel voltak a fönebbi feljegyzés

szerint alkotva, hogy alakjaikon az érzés és indulatok a legtermészehivebben voltak,

ugy mond , kifejezve.' Az utóbbi jellemzés tanusitja , hogy e művek is tehát a xv.

szazad vége felé s a xvi . század elején uralkodni kezdő realistikus és naturalistikus

iskola művei voltak , mely mint fönebb egyik kápolnánk falfestmény -töredéke (a 11. táb

lán) már inkább az életteljes természethűségre , mintsem az eszményi előállitásra

törekedett. Hogy ez oltár valóban akkor s ugyanazon mester által készülhetett , ki az

alább leirandó sz . Borbála-kápolnának itt a czimképen látható oltárát készité , tanu

sitja a körülmény, hogy egykorulag készültek. Az utóbbi elkészültét , mint alább leirjuk,

a rajta olvasható 1502. évszám jelöli . Mig a készülő főoltárra , mint előbb közölve

volt , Königsberger Mihály 1505 -ben 1000 forintot, tehát oly összeget hagyományozott,

mely meghaladta ama legnagyobb összegeket, minők az ily művekért a legelső rangu

akkor élő művészeknek, például egy Wolgmutnak vagy Stossnak fizettettek. Nem

csoda tehát , hogy e nemben kitünő és remekmű lehetett .

Az oltáron alul állott azután jobbfelől a szentélyben a szentségház , a pastofo

rium . Igy neveztetett középkorban a hajlék , melyben az oltár mellett , és nem az

oltáron volt elhelyezve az oltáriszentség , mint ez jelenleg az úgynevezett taberna

culum - féle szekrényben nálunk a főoltár közepén , másutt külön az oltári-szentségká

polna oltárán elzárva tartatik . A román izlésű egyházakban még rendesen a pixis

eucharistica nevű szelenczében , mely gyakran a sz . Lélek galambalakjában képezte

tett , függött le a főoltár felett emelkedő oszlopos és kúpos mennyezet, a sajátlag

ugynevezett ciborium , közepéről . Mig nyugaton a csúcsív korszakával rendesen a

szentély jobb oldalfalába alkalmazott fülkében tartatott ; melynek nyilása már korán

a csúcsív-izlés legdiszesebb alakitásaival keretezve diszittetett. A csúcsív-nyilást dú

san tagozott keret vette körül s oldaltoronykái, a fialák között , emelkedett a csúcs

íves és mérmüvekkel diszitett homlokzat ; és ez fent a rózsa- vagy keresztvirágban

végződött. 3

Ebből a gót izlés dús kifejlődésével, s annak nevezetesen hanyatlási és túlára

dozó diszitményei korszakában nagyszerü külön alakitások képzödtek. Nagyobbára

mindannyi a szentély falához alkalmazott magas és dús torony alakban képeztetett .

E tornyok alsó emeletében volt a vasrácsos ajt óval elzárandó hajlék az oltáriszent

ség számára . Épen e korban nagyszerü ily remekeket alkottak a leghiresebb szob

rászok is , mint Stoss és Kraft Krakkóban és Nürnbergben . E művek számos kisebb

tornyocskáinak áttört mennyezetei alatt szobrok állottak . Hazánk is dús volt

ezekben . Maig még számosabb ily kitünő művet képes e korból felmutatni, mint a

nagyszerü és remek kassai , a lőcsei stb . És még itt Beszterczebánya tőszomszédsá

gában az óhegyi három hajós gót egyházban is fenmaradt maig egy ily nagyobb

toronyszerü szentségház.

1 Az 1688. és 1696. egyházlátogatási jegyzőkönyv a beszterczebányai plébánia levéltárában igy ir : Altare

maius speciosum , operae eleganti antiqua exstructum , statuis plurimis
obdormitionis et simul assumtionis

Mariae adeo eximiae artis, ut statuarum maiorum et minorum vultuum affectus naturalissime pateant .

2 Wolgemutnak legnagyobbszerü oltárműveért 1400 frt, a hasonló schwabachi oltárért csak 600 frt fizet

tetett , nejének ehhez még 10 frt ajándék járt, és már ez akkor rendkivüli nagy összegnek tartatott. L. Thausing

Dürer. 67 .

3 L. ilyeneket Ipolyi Magyar Műemlékek I. Csalóköz műemlékei a képtáblákon s leirásokban .
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Ilyen s a fényesebbek egyike volt a beszterczebányai is . Mint az előbb idézett

egyházlátogatási jegyzőkönyvek leirásai felöle tudósitanak : magas gót művezetü , köböl

faragott áttört csúcsos tornya vékony sugárban nyult fel egész a szentély magas

csúcsívezetéig. Rajta a mint számos toronykáktól kisérve emelkedett fel, ezeknek

dúsan képzett mennyezetei alatt a támoszlopok által keretelt fülkékben mindenütt a

szentek művészileg alkotott szép köszobrai állottak. '

Másfelől a szentélyben a templom akkori nagylelkü jóltevőjének, kinek költ

ségén , mint emlitök, a templom és szentély ily művészileg és fényesen alakittatott

át, Königsberger Mihálynak siremléke , életnagyságu vörös márvány szobra , s a szen

tély egyik portaléja felett czimere is állott.

E nagylelkü buzgó és műpártoló, előkelő polgár és biróviselt férfiu , ki , mi

több , nemcsak kora műveltségének , de műtörekvésének is , mint az általa emelt mü

emlékek mutatják, szinvonalán állott, Beszterczebánya egyik régi polgári családjából

származott. A város jegyzőkönyvei családját már a xiv. század óta emlitik . Mint

neve , mely majd Königsbergnek , majd Königsbergernek iratik, mutatja , hogy eredetileg

Bars vármegyéből Ujbányáról (németül Königsberg) származott át Beszterczebányára ;

hol származása helyétől a német bányász polgároktól vette az akkori szokás szerint

ez elnevezést . Mátyás király alatt az Ernustok , Turzók, és késöbb sógoraik a Fug

gerek mellett a Königsberg család is az első bányaiparosok sorába tartozott . De

buzgósága és vallásossága, valamint műérzete Mihályt amaz idegen bányatőzséreknél ,

kik itt csak nyerészkedtek , bérleteikkel , magasabbra emelte . Minden okmány, mely

. felőle szól , egész végrendeletéig, beszéli egyszersmind szülővárosa iránti emelke

dett hazafias érzelmét , bőkezüségét , vallásosságát s monumentalis emelkedettségét ,

ama korban, midőn az itt elhatalmazott tőzsérkedés és szédelgés közt, melynek az

előbb emlitett Ernustok , Turzók, Fuggerek és társaik oly nagy lendületet adtak,

annyi beszterczebányai család esett áldozatul . Königsberg és családja a nemsokára

bekövetkezett és már forrongó hitujitási mozgalmak daczára is még erősen lelkese

dett vallása s az egyházi művészet iránt . A nagy gazdagságnak és kincsnek , melyet

halála után hagyott, még jó része az egyházi művekre volt végrendeletében is

szánva . ' A szentély és kápolnák fényes épitkezése , az oltárképek és szobrok mű

faragványai és festményei, s az egyháznak rézzel befedetése mellett, a bevégzetlen

művekre is nagy összegeket hagyományoz. Kápolnájában oltárnoksági alapitványt

tesz . Dús mühimzésü , drága szövetü , gyöngyökkel és ékkövekkel kivarrt egyházi

ruhákkal ellátja , s ezen felül még a vidék összes templomait tetemes hagyaték-ösz

szeggel is megadományozza. Ezekben épen ekkor készülőfélben voltak , hasonlón

mint Beszterczebányán , maig nagy részt fenmaradt szárnyoltáraik, dús szobraikkal

és képeikkel , valamint részben ujabb hálógerinczezetü csucsivezeteik.3 Königsberger

Mihály bőven adakozott ezekre is . A szászfalvi templom e részletein ott találtuk

még czimerét is, más akkori beszterczebányai polgárokéval együtt, kik mindannyian

vetekedve diszitik a beszterczebányai egyházépitészeti páholynak és művészeti isko

1 Az előbb idézett egyházlátogatási jegyzőkönyvek még 1754-ben irják felőle : « Tabernaculum lapideum

in latere evangelii sanctuarii , pro reponendo Sanctissimo antiqui laboris -- cuius altitudo turriculatim ascendit

usque ad fornicem . Elegantibus sculpturis usque ad summum verticem ornatissimum . » Fentartására egy malom

birtoka szolgált. Lásd Schematism . Hist . Neosol . 116 .

· Lásd ezt a város levéltárában 229. 1. És jó részt közölve a Schemat . Hist. Neosol . 112. és több rá

vonatkozó helyén .

3 Lásd e templomokat és műtárgyaikat a Schemat . Hist . Neosoliensis .
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lának műveivel (melyekről valamint mestereikről és művészeikről még alább fen

maradt műveik leirásánál fogunk hallani) a környéknek , a város helységeinek és

saját birtokaiknak egyházait.

Ugyanezen korból és műkörből valók voltak még a beszterczebányai templom

egyéb alakitásai is . Nevezetesen a toronynak ekkori épitését Petermann nevü pol

gárnak tulajdonitva jelzik a régibb jegyzőkönyvek . ' Valószinüleg ekkor emeltetett ez

magasabbra , diszittetett az erkélylyel és szobrokkal , melyeknek maradványai és nyomai

még most is rajta láthatók. Valamint megfelelő gót csúcstetős födelet is nyert ;

melynek helyét pótolja most a rézkatlan alaku és hagymaszerű kettős kidudorodásu

izléstelen ujabb tetőzet, a mult század ugynevezett barock és czopfos modorában

alakitva , mint ez rendesen tornyainkon mindenfelé látható nálunk , s innentul csakis

egy -két, a többinél maig hátramaradottabb német , osztrák tartományban s Orosz

országban.

A templomnak, régi egyházlátogatási jegyzőkönyveiben kitünő művészettel

vésettnek emlitett négy más mellék szárnyas szekrényoltára is ekkor készülhetett . ?

Valamint a dús egyházi öltönyök , ékszerek , kelyhek , keresztek , ereklyetartók,

melyek nagyszerű művészi kincsét már csak az egyházi régi leltárak összeirásaiból

ismerjük.

Mütörténetünk és műemlékeink adatai valóságos kincsbányáját képezik még

ezek. Ámbár egy kereszten és ritka kitünő magyar sodrony-zománczos kelyhen kivül

belőlök semmi egyéb sem maradt fenn, mint épen csak e jegyzékekben, mintegy

hirmondóul fentartott emlékük . A két utóbbi tárgy már másutt hasonló ily műkin

cseink nyomán részletes müleirásban részesült.3 A többinek jegyzékét is a tárgyak

elenyészte szomorú és tanulságos történetével már másutt adtuk . *

Mind e műalkotások tehát ekkor a xv. század végén és a xvI . század elején a

késő gót izlésnek, s egyszersmind városainknak legvirágzóbb korszakában keletkeztek.

Mintegy félszázadon át tartott e mülendület s élénk múiskola Beszterczebányán is.

Mert az elöbbi xv . századi alapitók és műpártolók alkotásainak teljes bevégzéséről

csak a következő század elején értesülünk . Igy Königsberger Mihálynak is halála után

1

1 L. Schemat . Hist . Neosol . 114 .

Cum eximiae artis sculptura mondja a leirás . L. Schemat . Hist . Neosol . 117 .

3 Magyar mű- és történeti emlékkiállitás . Mütörténeti tanulmány különös tekintettel a magyar ötvös és

zománczműre. 33. s köv . és 61–2 .

+ E jegyzék a beszterczebányai egyházmegye történeti névkönyvében 1876-ban kiadva a plebánia egyház

látogatási jegyzőkönyveiből még a mult század végén számos ily ornatust, misemondó ruhát s egyházi drága

ságot emlit , melyeken művészileg voltak az inventariumban részletesen leirt szent képek a drága szövetekre

himezve és gyöngyökkel és drágakövekkel oly dúsan kirakva (egyen Königsberger czimere is ) , hogy alig lehetett

azokat viselni . A város a reformatió óta részben lefoglalva tartotta e kincset . Egész irodalmi per folyt

közben a protestánsok és jezsuiták közt már ezek megkárositása, képeik , gyöngyeik, drágaköveik és szöveteiknek

lemetszése iránt . Az egyik pluviálén lemetszett drágaköveket s a 12 apostol hiányzó két képét a protestans pap

neje számára orozta volna el . Mig emezek ismét a jezsuiták által lemetszettnek álliták . ( Lásd Topogr. M. reg.

Hung. 406. és Schemat . Neosol . 1876. 124. ) A város tanácsa , mint az egyház védnöke, a mult században nem

nyugodott addig, mig az általa haszonvehetlennek jelzett drágaságok eladását ki nem eszközölte . Beszterczebá

nyán , hol egykor ily dúsan készültek az arany ékszerek , nem találkozott már ekkor többé még becslő sem , ki gyön

gyeik és drágaköveik értékét megszabni képes lett volna . Ide s tova Budára s Bécsbe küldettek . Vége az lett , hogy

a 6000 frton felül becsült készlet mintegy 3000 frton adatott el . De ez összeget is József császárnak az egyházak

ily kincsei elkobzásával megbizott biztosai lefoglalták . Az ezért az országgyülési sérelmek közé is felvett ügy

eredménye volt , hogy alig nehány forintnyi összeggel kártérittetett e nagy kincs , melynek a műtörténetre nézve is

oly becses jegyzékét a műértő olvasva , értékét bizvást százezerekre teheti . Ily műkészlettel és műkincscsel birt

tehát a középkorban nálunk csak egy másodrangu hazai városunk közönséges plébániai egyházának is öltöny

és szertára .
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hozzá méltó fia, mint gazdag örököse , folytatja atyja műveit, hasonlón lelkesedve

mint atyja szülővárosa és egyházai művészi diszeért, valamint vallásáért. Mert a

hitujitásnak e század harmadik tizedében a város tanácsában elhatalmazásával , mi

dön ő már csak másodmagával maradt benne még katholikus , készebb volt befo

lyásos állásáról lemondani , mintsem vallását elhagyni.

A

HITUJITás, mint mindenütt , itt is elterjedésével véget vetett az egyházi

művészetnek, s azzal a múiskolák gyakorlatának és virágzásának. De nemcsak

hogy semmi ujat nem alkotott többé ; az addigi alkotások is mind inkább

nemcsak elhanyatlottak , veszni indultak : hanem részben czélzatosan épen a hit

ujitók által leromboltattak.

Ismeretes ugyan , hogy maga Luther, mint sok másnak , ugy a képeknek is

fentartása mellett volt még. De már tanitványai a hitujitásban tovább mentek . Ezek

egyike Karlstadt saját szemei előtt rombolta le a wittenbergai Mindszent-egyház

remek szobrait s darabokra törte ablakai művészileg festett üvegeit . Követői , a szél

söbb irányuak, valamint Calvin és felekezete Németországnak a művészet remekei

diszével ragyogó domjait és monostorait, ezek rom- és szeméthalmazaivá változtat

ták . Az uj ikonoklasták kalapácsai még a magán házak és kápolnák szent képeikig

is elértek, mond Violet-le Duc e veszteséget épitészet-történetében részletesen ki

fejtve, és még a kolostorok képes codexeinek sem kegyelmeztek , a hol hozzájok

juthattak, ugymond, halomra égetve azokat , mint akár a barbárok az alexandriai

könyvtár kincseit . Legtöbb helyütt ugyan a templomok drágább arany s ezüst

műkincsei és javai csak azon ürügy alatt koboztattak el , hogy értékük az uj isko

lákra fog fordittatni. De már a szelidebb és méltányosabb Melanchton feljajdulva

panaszolja, hogy a fejedelmek, a világi hatóságok lefoglalták ugyan mindenütt az

egyházak kincsét és vagyonát, de azért még az iskolára sem adtak belőle semmit.

Beszterczebányán is csak ez utóbbi eset állott be egyelőre . Az egyhá

zak s a plebánia, a kórház s altaria dús javai és telkei a hitujitást behozott

városi főemberek , a tanácsosok és tisztviselők által lefoglaltattak. Előbb ugyan

mintegy bérletben tartattak , majd örökbe véve azt, meg is osztakoztak a bir

tokon . " Az egyház azonban s az istenitisztelet régi állapotában maradt sokáig.

Legfelöbb kétszin alatt kezdtek áldozni s a papok megnősültek . A beszter

czebányai első hitujitók mint Baumhackel stb . már 1523 -ban egyenesen Wit

tenbergből jöttek, és mint Luther első tanitványai ennek az oltárok- , szent képek

és szobrokra nézve szelidebb tanát követték . Ez lehetett az ok , hogy meghagyattak

1 Dict . De l'Architecture 1. 161 .

Lásd ezt a városi s plebániai levéltárak okmányai idézésével leirva a Schematismus Histor. Neoso

liensis 1876. 143-6.

3 Lásd u . ott 146. 1. az Oláh - féle főesperesi visitatió érdekes jelentése e részleteit .
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a templomokban . Annálinkább kellett ezt türniök , mert még papjaik is rendesen

sokáig miséztek ; mint ezt a hitujitásnak a tanácsban lévő hivei leveleikben pana

szolják. A nép sem szokhatott hozzá egy könnyen , hogy istenitisztelete megváltoz

tassék ; annál kevésbbé hogy templomát diszétől megfoszszák. Meghagyattak tehát a

művészet eme alig nehány évtizedet élt , részben valóban remek s mindenesetre a

német művészet akkori szinvonalán álló művei . Ugy is alig hogy elkészültek volt

még csak. Mert az egyes tárgyak részletei befejezéséről szoló adatok még 1515 -ig

felérnek . A korán , s alig tiz évvel később behatott hitujitási eszmék megzavarhat

ták ugyan egyelőre a hivöket; megakaszthatták a vallásos feláldozó buzgóságot ,

mely a hitérzet és vallásos élet e nagy műveit alkotta . De haszontalannak, rosznak,

vétkesnek , elvetendőnek mégsem merték egyelőre az emberi tehetség és törekvés , a

legmagasabb eszmények és művészet dicsőséges műveit mondani; melyekben eddig

büszkeségüket helyezték, és melyek a népet legszentebb vallásos érzéseiben lelkesiték.

Csak lassan lehetett tölök elfordulnia a hitujitási eszmék és tanok elterjedésével

s a hitszakadásnak minderösebb nyilvánultával . Mire e művek is inkább már csak

türettek s elhagyatva állottak . A hitujitók szélsői elött majd végre botránykövé is

váltak már. A családok ivadékai, kiknek ösei ezeket kápolnáikban és pártfogásuk

alatt mint családi szentélyeket alapiták és disziték, részben a hitujitás hiveivé let

tek, részben kihaltak, elszegényedtek az épen akkor bekövetkezett bányaipar-hanyat

lás , tözsérkedés és bukások miatt . A Thurzó és Fugger czégeknek tözsérkedése és

minderősebb egyedárusága miatt, melylyel nemcsak az állami , de a magán bányákat

is zálogba venni igyekeztek , nagy megrázkodtatások és bukások álltak be a bánya

üzletben . A bányák és házak birtokával egyes kápolnák védurasága is rájok jutott.

Ezeket is bányáikkal együtt idegen factoraik, ügynökeik kezelték , s ezzel drágasá

gaiktól és műkincseiktől megfosztották .' Igy történt nevezetesen az alább leirandó

Erzsébet-egyház dús készleteivel és felszerelésével, melynek becses műtárgyait a

Thurzók egyik krakói factora magával vitte .

Megrabolva , féligmeddig elpusztulva, letörve vagy csak elhagyva voltak mind e

templomok, kápolnák műkincsei és műemlékeik , midőn a katholikusok 1671. e régi

egyházukat épen ugy fortélylyal és erőszakkal visszafoglalták, mint azt másfél szá

zaddal előbb a hitujitók tevék. Ebben Pázmány régibb ajánlata és terve vitetett ki :

« Nem a nép pártolt el , ugymond ő egyik előterjesztésében, az egyháztól és foglalta

el az egyházakat az uj vallás számára, melyre csak rávették ; hanem a város föbbjei,

tanácsa és az idegen tőzsérek , a német kamarahivatalnokok hozták be a hitujitást s

hatalomszóval birták rá a népet. Hasonlón kell ugymond cselekedni , hogy régi hi

tökre visszatérjenek . Buzgó katholikus hivatalnokokat kell ő Felségének és a kor

mánynak alkalmazni a kamaránál és nevezni a város főbiráiul és tanácsnokaiul , hogy

a templomokat visszavegyék. A többit a hitküldérek , a jezsuiták buzgó predikacziói

és iskolai tanitása épen ugy megteszi a népnél , mint a hitujitok tevék , s vissza

téritik azt csakhamar. » A terv kivitele ámbár csak Pázmány halála után , de végre

itt is teljesen sikerült, a « cuius regio , illius religio » , akkori protestans elvnek megfor

ditott viszonalkalmazásával .

De a visszakerült egyház épen legszebb diszében mindenfelé meg volt sérülve .

Megszakadt egyszersmind a régi egyházi művészet és hagyomány ama szála , mely

1 Lád Schemat . Hist . Neosol . 143—9. Ipolyi Beszterczeb . 103—4 .
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minden emlékét a nagy közönséggel összeköté , s az egész vallási , nép- és műélettel

oly szorosan összefüzé. A legtöbben nem értették többé az egyházi művészet e régi

szent és jelvényes alakjait, nem azok megható nyelvét , nem a legendákat , melyek

egykor a néphez világosan beszéltek , mikor vonatkozásaikat mindenki megértette és

családi , nemzeti és véd -szentei legendáit, azok jelentését mindenki tudta még . Most

alakjaik megsértve , letörve, elhanyagolva állottak . Nem volt többé , a ki az ösök által

emelt szentélyeket és kápolnákat kegyeletes kézzel helyreállitsa . De söt az egyházi

művészet is és annak kegyelete a hitujitás által töle elidegenitett keblekben nem ta

lált többé sem részvétre , sem érzékre ; annál kevésbbé volt képes gyakorlatba lépni ,

és ujabban műszépségével hatni és lelkesiteni .

Épen ugy mint a hitirányok és hit -eszmények megváltoztak , megváltozott

az alatt a művészet iránya is. Az úgynevezett reformatióval majdnem egyide

jüleg előtörő renaissance irodalmi és művészeti izlés és iskola más esznszményeket,

más izlést állitva előtérbe, még inkább elidegenité a közönséget a középkori nagy

egyházi művészet hagyományaitól és eszményeitől . Maga a renaissance izlés csupán

az irodalmi és tudományos iskola által lépvén életbe , mindig csak a műveltebb , ma

gasabb körök tudákos és mesterkélt izlése volt , s a népnek nemcsak körén kivül

állott , de azt , a hitét s érzelmeit lelkesitő régi egyházi művészethez képest , mint ide

gen , egészen hidegen is hagyta.

A jézustársaságiak azonban a mint a kor irodalmának , tudományosságá

nak , iskoláinak és izlésének szinvonalára állottak , s ebben az uj korral haladni

a reformatioval szemben is elkerülhetlenül szükségesnek tartották , azonnal felkarol

ták az uj irodalmi müizlést . Ebben a humanisták művei már akkor az antik iro

dalmi tanulmányok nyomán oly magas műveltséggel , a tágas tudományos kör mel

lett annyi könnyüséggel és kecscsel szóltak ; a művészek pedig az antik müeszmények

fölébresztésével oly remekeket alkottak, minök Michel Angelo és Rafael művei voltak.

Mind ez megragadta a művelt elméket . És miután Romában s Olaszországban ez a

müízlés is a templomok küszöbén született , azok falain és oltárain nevelkedett , két

ségbe sem jöhetett , hogy az az egyházban általában helyén van ; hogy az jól, szépen

s mi több ahhoz még divatosan , sőt az uj kor haladó műveltségének kifejezésére

méltón s illően használható .

Az ujabb kor a műtörténetnek s nevezetesen az egyházi műrégiségnek ala

posabb tanulmányozása által megingatta már e nézeteket ; s ebben is egészségesebb

és jogosultabb irányokat s eszméket igyekszik érvényesiteni .

De akkor , midőn a beszterczebányai egyház megrongálva , elhanyagolt, letöre

dezett műemlékeivel visszakerült a xvii . század végén , az elöbb vázolt renaissance

mütörténeti irány késő s hanyatló idomában már nálunk is uralkodott .

Még mindig voltak ugyan emelkedett múérzetű , a vallás és történet által lelke

sült férfiak, kik megértették, kegyelték az elöbbi régi egyházi műemlékeket ; ismerték

azok becsét és jelentőségét . Fönebb emlitök egyházunk egyik ekkori első lelkészei leirá

sát ; ki még az egyházi látogatás jegyzőkönyvei száraz részletes ismertetésében is lelke

sedve s jellemző műértelemmel szól az egyház eme műemlékeiről : oltárairól , régi képei

és szobrai természethűségéről ; szentségháza s egyéb tárgyai művészi nagyszerűségéről

és szépségéről.

A csonka , por- és piszoklepte szobrokat , melyekről a festék lepattogott , az

egyes részek letörtek , nem is merik azért mint irják megujitani, nehogy
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azok eredeti műszépségét , a kifejezés hűségét megsértse az ügyetlen javitás és be

festés' Mily műérzet nyilatkozik még e szavakban ama barbár romboló eljárással

szemben , mely erre nem soká bekövetkezett és még maig oly lelkiismeretlenül

gazdálkodva ez emlékekkel templomainkban , folytonosan dúl , s emészti műtörténetünk

emlékeit s adatait .

Egy ideig azonban e kegyelet még tart . Az uj kezdetnek tehetetlensége is ,

majd a folytonos országos és vallási forrongások, Tököly és Rákóczy erre járó felkelő

hadai , melyek még a templom megtartását is kérdésbe helyezték, nem igen engedtek

alkalmat rá , hogy az egyház diszesebb helyreállitására vagy uj átalakitására lehetett

volna gondolni.

Ámbár másrészt ekkor már az egész művelt világon az ujitó renaissance

irány nemcsak annyira uralkodott, hogy minden uj templom ez izlésben épült , ha

nem a régi egyházak is ebben alakittatnak át . Mint fönebb vázoltuk , hogy egykor a

román s még inkább az erre következő gót izlésben az egyházak legnagyobb része

átalakult : most ez a sors érte öket is , a renaissance annyira divatos és műveltnek

vélt izlés vandál rombolásai által .

Alig kerülték ki ezen sorsot a világ legnagyobb remekei is, a legnagyobb gót

domok , hogy nem estek áldozatául . Azt is többnyire csak azért, mivel helyökbe ha

sonló nagyszerűt nem volt képes a renaissance alkotni. De hol azt megtehette, ott

ezek, is és a régi román basilikák egyaránt, kezdve Róma sz . Péteregyházától egész

a londoni sz . Pálig, mind hódoltak az uj izlésnek . A hol csak bármily kisebb vagy

nagyobb átalakitás foganatba vétetett, a régi egyházi izlés ez emlékszerü remekein,

ott mindenütt s ugy szólván a legujabb idökig, épen semmi tekintetbe sem vétetett

az illető műemlék eredeti izlése . Söt inkább örvendettek neki az illetők, s büsz

kék voltak még műveltségökre s izlésökre , ha bármi módon ráaggathaták, bármi

hamis ékitményekben vagy álmotivumokban , vakolattal és föszszel a renaissance izlés

valamely uj részleteit vagy diszitményét. Azt vélték : szebb , divatosabb , korszerűbb

lesz egyházuk , ha egy ily renaisssance izlésű kápolnát ragasztanak hozzá, ha vala

mely részletét igy átalakitják, vagy csak a régi izletes csúcsos torony helyébe valami

pléhes, bádogos hagyma- s retekalaku , izléstelenül kidüledező hasas alkotmányt bi

gyesztenek rá . És ha mást nem tettek , ugy legalább is mindenütt , még a legreme

kebb régi domokban is , kivetették a régi müizlésű s becsű oltárokat , butorokat , esz

közöket , s helyökbe hasonlón a legizléstelenebb oszlopos oltáralkotmányokat állitottak ;

melyeknek fából és deszkából, vagy téglából és föszből készült oszlopai azután fes

tékkel nyomorultan bemázolva hazudták a fehér parosi s a zöld , sárga, vagy veres :

verde- , rosso- és giallo -antico márványnemeket.

Csak a legszegényebb, a legelhanyagoltabb templomok s oltáraik kerülhették

ki a műdivatos vandalismus rombolásait . Vagy csak itt-ott sikerült a kegyeletnek ,

talán mélyebb műértelemnek is, mint müemléket- vagy inkább már mint régiségi

curiosumot fentartani egy -egy ily szárnyas szekrény-oltárt szobraival és képeivel .

S igy maradt fel még egy részök hazánk egykor ugyan műgazdag, de idővel megfogyott

és szegényebb részeiben . Hol néha még a szegény jó nép kegyelete s áhitata sem

engedte meg , hogy pénzen ama érdekes emlékek kidobassanak s átalakittassanak .

1 Az 1696 -diki egyházlátogatás a plebánia levéltárában igy irja még : adeo eximiae artis , ut statuae quae

plurimae habentur maiores et minores , novitus colorari aut deaurari non sint permissae , ne vultuum affectus,

qui naturalissime patent obtegantur. Lásd Schemat . Hist . 116 .
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Az ekkép véletlenül inkább és szükségből , mintsem kegyelet- vagy műértelemnél

fogva fentartott emlékek képezik pedig most ugyszólván ezen kori nevezetes és élénk

mügyakorlatunk és műtörténetünk egyetlen adatait . Ily sors érte mütörténetünk e

korszakában beszterczebányai gótizlésű egyházunk műemlékeit is .

M

IDÖN a mult század közepe után , a Beszterczebányán dúlt 1761 -diki tűz által

is megrongált templomunkat ekkor , mintegy 1774- ig ismét átalakulóban

találjuk, már a renaissance izlés végső hanyatlásában volt. S épen ekkor

vette föl egyházunk is e hanyatló izlésnek azt az alakját, melyben jelenleg látható .

A szép korarenaissance és az erre következett kellemes , ugy nevezett virágzó

vagy magas renaissance izlés a xvii . századdal egészen elkorcsosodott . A tulzás és

nagyzás , melyet már Michel Angelo kezdett , Bernini , Maderna, Pozzi , Borromini

s utódaik a legtulhalmozottabb szertelenségig vittek , most elfajulásra jutott . Követöik

pedig ezt még tovább , egész a kacskaringós és tekercses ugy nevezett barock

vagy paróka- és czopf- izlésig , helyesebben izléstelenségig vitték , hasonlón ama nagy

paróka -divathoz, melynek izléstelen korában keletkeztek . Mert csakugyan e bizarr

paróka divathoz képest, azok minden formája az egymás fölé tekerödző kacskaringós

vonalakból állott ; s minden diszitmény- részletök álalakzatokból , hamis motivu

mokból képeztetett . Mint az akkori divatos vendéghaj csinált fürtjei, vagy hátul

lefüggő hajtekercsei, az ugy nevezett czopfok és vuklik , ugy e müformák is csak

mesterkélten és természetlenül voltak ráaggatva diszitvényül a tárgyakra , melyekkel

elfödve azok természetes szervezetét és alakját, szélesen szerteterpeszkedtek . Holott a

nagy és remek izlések nem ismertek más diszitményt azonkivül , mely magának a

műnek conceptiójából, rendszeréből és szervezetéből képzödött . Ebben a legki ..

sebb ékitménynek is , mint a mű minden részének organicusnak , a mű szervezetéhez

tartozónak kellett lenni . Mig abban minden csak külsőség és czifra volt . De ez a

duslakodás és szertelenség, a mint nem volt természetes , ugy nem is lehetett e

miatt képes az ily dus alakitásoknál a megfelelő drága anyagot alkalmazni . Az ál

képzések , az áloszlopok stb . mellett tehát álanyagot , föszt, vakolatot , fát használ

márvány és kö helyett , s ezeket befestve színnel márványnak, aranyzással ércznek

hazudta.

Igy keletkeznek a tégla- és vakolatból , fából és gipszből készült márványra

festett oszlopsorok , azok megaranyozott fejezetei ; a görög és római , de templo

mainkban minden jelentést nélkülöző szükségtelen urnák és vázák , a ghirlandok és

fesztonok, a virág s gyümölcsfüzérek és nyitott koszoruk ; melyeknek a mint semmi

közük sem volt az egyházzal és isteni tisztelettel , ugy a legdusabb alkalmazás, arany

zás , márványzás és színezés mellett is a művészetet teljesen nélkülözték. Mert

csupán utánzott s mindig ugyanazon öntött mintáknak többnyire fősz leöntetei és

másolatai voltak , melyeknél a művészi alakitásnak már többé semmi része nem volt .

7
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E művészeti irány uralkodott és zsarnokoskodott , sőt dult és rombolt akkor

hazánkban is a legnagyobb mérvben . Szerencsétlenségre épen akkor lépett ez izlés

a franczia XIV. Lajos féle udvari parókás divattal világszerte és nálunk is uralomra ,

midőn az ellenreformatiói küzdelmek után az egyház legyőzte az uj hitfelekezeteket.

A legtöbb, nevezetesebb egyház, sok monostor ekkor visszakerült. De mily állapot

ban ! A legtöbb elhagyatva, disztelenül állott . A hitujitás nemcsak hogy nem alko

tott uj egyházi művészeti izlést , de söt mindezzel ellentétbe helyezte magát. Puri

tanismusa roszalta és gyülölte, vagy csak megvetette és elhanyagolta azt. Beszter

czebánya egyházának fenebb vázolt korszaka a példa rá , hogy ott is , hol a rombolástól

megkimélte műemlékeit, mindezek piszkosan , elhanyagolva , megcsonkitva kerültek

vissza . A visszafoglalt egyházaknak restauratiója, és helyökbe gyakran ujabbak épi

tése elkerülhetlen volt . De azóta uj világ támadt . Az egyházi művészet gyakorlatá

nak és hagyományának szála megszakadt . A renaissance a művészetben és iroda

lomban sokkal erősebben gyözött és határozottabban emelkedett uralomra , mintsem

a vallás terén a hitujitás . Oka az volt , mert a renaissance e vívmányait az egyház

is elfogadta irodalmában, a tudományban és művészetben .

Az egyházi életnek e terén , valamint a tevékeny ellenreformatió harczmezején

akkor a kitünöen szervezett Jézus-társaság vitte a főszerepet . Vallási buzgósága és

correctsége mellett is , felismerni vélte a renaissanceban a tudomány és műveltség, a

haladás és humanismus felélesztett antik classicai uj termékenyitő irányát. Nem

csak elfogadta ezt czéljai előmozditására , hanem a mozgalom élére állva , iskoláival

a műveltség e régi s ujonnan felélesztett elemeit csak ugy meghóditá ismét egyidőre

ez irányban az egyháznak , mint egykor a hellen bölcsészetet s irodalmat az alexan

driai iskola mesterei , a görög egyházatyák és egyháztanitók, s a rómait , a latint , a

Jeromosok és Ágostonok; vagy a középkor barbársága után ujra megint a Bédák

és Alcuinok , s a renaissance kezdetén a Petrarkák és Traversarik .

Átvették igy a jezsuiták a művészetet is és az épitészetet . S a mint a sok

templom s ezek közül épen a legkeresettebbek, az iskolák , egyetemek , udvarok , söt a

legnehezebb missiók és visszafoglalt helyek templomai kezökbe jutottak, s ök lönek

a legtehetősebbek , anyagilag is és szellemileg , kik ezek helyreállitásában fáradoztak ,

a mérv- és hangadó tekintélyek azok művészi izlésére nézve : ugy a kor művészi izlé

sét és divatát megragadva , ezt mindenütt a renaissance ama hanyatló, mesterkélt ,

csak a külső fényre, pompára és látványosságra intézett idomaiban vitték át.

Ez adta ezen épitészetnek a jelenleg némileg már gúnyként hangzó jezsuita

styl nevét ; melyben beszterczebányai egyházunkat is igy átalakulni látjuk.

Nem mintha a jezsuita izlés nem alkotott volna nagyot, becseset és szépet ;

söt ellenkezőleg, ez korának nemcsak szinvonalán , hanem annak legfőbb magaslatán

is állott akkor, midőn keletkezett és divatban volt . Művészi iskolája , és a jezsuita

művészek s épitőmesterek nevei a renaissance kezdete óta mindig az első mesterek

mellett neveztettek .

A Berniniek és Borrominiak mellett ott áll mindjárt utánok a műtörténetben

is a hires Pozzi jezsuita -rendtárs épitész neve . Oly alkotásaik mint a kölni – még

részben gót és kora renaissance jezsuita egyház, s a luxenburgi és koblenczi

első rendű nagy műemlékek, vagy csak a másod rangúbb bécsi , söt nálunk is a

nagyszombati jezsuita templomok csekélyebb alkotásai is mutatják , hogy mit tudtak

az átalakitásoknál épen ugy, mint a késő divatos uj épitéseknél , szépet , nagyot és
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a művészetnek megfelelöt alkotni . A jezsuita művészet e későkori iskoláinak is

voltak kitünö s első rangu művészei és festői, nemcsak rendtársaik , de azon világi

művészek közt is , kik az ő szellemökben nevelkedtek s egyházaik számára dol

goztak. Ezek közé tartoznak oly első rangu akkori világnevezetességek , mint Murillo

és Rubens, Vandyk és Seghers. És csak nálunk is hazánkban egy Palko (a po

zsonyi jezsuita ottani egyházuk remek oltárképei festöje) vagy nagyszombati egyházuk

épitője, és Graner, Sigrist Maulpertsch és Krakker ama kornak legnevezetesebb , sőt

egyetlen festői és művészei voltak . '

Nem annyira az ő hibájok, mint a kor hamis iránya volt , hogy a renaissance

túlozásával az álclassicismus , s ezzel némi bizarr realisticus kivitel köttetett össze .

Ez főleg abban rejlett, hogy a szellemtelen utánzásban nem a tárgy természetéből

indultak ki , hanem némely magában üres classicus formák utánzását még kicsapon

gón túlzott mesterkéltséggel is álanyagokban előállitani igyekeztek. Innét a classicus

volutákat tulzón és kicsapongó phantasiával utánzó tekercses kacskaringós alakok ;

a mindenütt , kellett s illett , vagy nem , alkalmazott korinthizáló lapos oszlopfök ; s

az, mint mondók , márványt s oszlopokat hazudó fa -gerendák és vakolatok , gipsz

vázák és ghirlandok oktalan használata.

A legroszabb volt ebben minden esetre az , hogy az egész kidomborodó fösz

alakitásaival és festményeivel csak a látványosságra , a decorativus pompára , a felfujt

dagályos nagyszerüségre, a szertelen csillogtató de üres pompára volt mintegy czé

lozva , és nem a műtehetség kifejtésére, nem a bensőbb , valódibb egyházi és vallásos

szellem s áhitat ébresztésére intézve . Még ennél is roszabb volt pedig az , hogy sok

helyütt e divatos, de szellemtelen , üres és decorativus diszitések s ujitások által a

régi egyházi művészet nagyszerű és remek alkotásai , mint mondók , letörettek és ki

dobattak a templomokból ; s részben még maig dobatnak, romboltatnak vagy csak

ujra és ujra megsértetnek s mellőztetnek . Egész országok és kitünő városok müisko

láinak nagy alkotásai ily szinleges , és csak a tudatlan szemét kápráztató álczifra

ságok miatt elenyésztek. Magas csúcsívezetek leromboltattak , hogy nyomorult

dongaboltozatnak vagy lapos kúpszelvényeknek, ugynevezett cseh boltoknak (böh

mische Platzeln) helyet adjanak. Mesterileg alakitott és művészileg faragott támok

oszlopcsoportjaikkal letörettek, hogy helyökbe lapos tégla falrovátkok gipszből ké

szült korinthi capitelekkel alakittassanak . Remek szárnyas szekrényoltárok , a Stos

sok , Wolgemutok és iskoláik nagy művei kihányattak , hogy helyökbe festett deszka

és faoszlop, vagy legfeljebb ilyen márványozott-gipsz alkotványok emeltessenek .

Ehhez járul még, hogy mind ez az ál-holmi , mely alig képes egy századot kiállani ,

kétszeresen , ha nem többszörösen annyiba került , mint a mennyi költséget igényel

vala az , ha az egyház régi művészetének alkotásai fentartattak s helyreállittattak

volna . De ahhoz akkor már senki sem is értett, erre senki sem mert volna többé

vállalkozni . Az egyházi élet fejlődésével, melyet a renaissance és reformatió meg

akasztott , megakadt egyszersmind épen legszebb virágzásban az egyházi művészet

is, az Angelico Fiesolék , a Van Eykok és Schöngauerek , a kölni stb . mesterek

iskolái elvesztek . Csak legujabb korunk támasztá ismét fel hosszú tanulmány után

ezek elhunyt művészetét . S akkor oly hatalmas volt még e classicismusi barock

Igy mondja Pulszky is ujabban (Életem és korom Budapesti Szemle 1877. XXVI. 264. ) A jezsuitáknak

s az ellenreformationak is voltak nagy emberei s e kor eszméi sem maradtak meddők, sőt képesek voltak oly

remekműveket létesiteni , minőket Rubens , Vandyk és Murillo ecsete festett.
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ugy az ő

divata , párosulva a müismeret s izlés hiányával , hogy erről senki sem álmodhatott.

Eme sors érte akkor a beszterczebányai egyházat is .

Valódi vandal barbarismussal töretett le ennek is , mint annyi más egyház

nak, ama mesteri szép ívezete , melynek hasonlóját még a mellette levő kápolnákon

lenn s emeletén láthatjuk. Akkor dobatott ki a köböl mesterileg faragott magas szép

szentségház dús szobraival , melyet elöbb leirtunk . Hasonlója lehetett ez ama kas

sainak , melyet ma mint műremeket bámul a művészet . Akkor semmisittetett meg

a remek szárnyas szekrény - főoltár, melyhez hasonlót , de sokkal csekélyebbet mutat

itt a czímlap mellett levő 1. táblán a sz . - Borbála kápolna fentartott ily oltárának

képe ; és aminő remekeket maig Löcsén , Kassán stb . egykori hazai egyházművésze

tünk legnagyobb dicsőségeként büszkén mutatunk még fel a műtörténetnek , mint

egykor dúsan virágzott hazai egyházművészetünk nagy emlékeit. A vallási kegyelet

s emelkedettség hiányát rendesen követi azután még a háladatlanság jóltevőink s

azok iránt , kiknek köszönjük jólétünket , reputatiónkat , dicsőségünket ; sietünk elfe

ledni öket is , lerombolva emlékeiket, midön már nem értjük alkotásaikat. Ez követ

kezett be végre itt is . Kivettetett, sőt megsemmisittetett ujbányai Königsberger

Mihálynak, a város e hires polgárának szobra is , ki az egyháznak ily remekművek

általi diszitésével városának fényét és dicsőségét annyira emelte . Mint a főoltár s a

többi mellék szárnyoltárok szobraiból és képeiből csak egy töredék sem maradt fenn,

brából sem . Mi arra mutat , hogy a legnyomorultabb módon széttörve

köanyagul használtatott fel. De az oltárszobrok és képek még ennél is roszabbul ,

csak tűzanyagul használtatva égettethettek el vagy elkorhadtak egészen .

Ugyanekkor veszhettek el igy a templom többi hasonló emlékszobrai . Bennök

a város nevezetes férfiai egész sorát birta még szintén egyházában , mintegy hires

polgárai pantheonában ; minő akkor minden ily nevezetesebb városi egyház volt .

Mely épen ugy a szobrok , domborművek és sirlapok hosszú sorában birta nagy pol

gárai emlékét ; mint a székesegyház a püspökökét, a monostori az apátokét ; és

még a falusi családi lakhely temploma is a családok nagy öseiét. Nem kellett sem

az érdemes nagy férfiak számára külön szobort felállitani , sem képeiket kiadni . Ott

voltak naponkint s a legnagyobb ünnepélyek alkalmával láthatók az egész nép által ,

a legfényesebb helyen , a templomban. S itt vesztek el , nagyobb részt kihányva s

letörve a méltatlan unokák , a renaissance s a reformatio nagy haladása és felvilá

gosodása által . Még Bél Mátyás emliti hires nagy munkájában a mult század ele

jéről, midőn Beszterczebányán lakott, hogy látta itt a Thurzók , Mühlstein Vid , a

Glocknitzerek, Königsbergek stb . ily siremlékei sorát . Most mind e szobrokból ösz

szesen csak két töredék maradt . Egyik, melyről alább szólunk a 29. sz . ábránál ,

hogy a Borbála kápolna alapitónéját állitja elő . A másik , melyet fenebb a 19. és 20 .

sz . alatti ábrákban adtunk ; s mely talán Mühlstein Vid síremlékéhez is tartozhatott .

A többi siremlék, melyek jelenleg még itt-ott a templom falában elhagyva s letöre

dezve láthatók , már mind későbbi és műbecsnélküli czímeres és feliratos egyszerű

sirkölap. Épen az érdekesb részét , a javát rombolták tehát el és felhasználhatták

azoknak még anyagát is .

I

• Bártfán igy botrányosnak, vagy csak alkalmatlannak találván a prot . lelkész a sirlapok domborműalakjait

az elfoglalt régi egyházban, mindannyit az egyház kövezete javitásánál felhasználta , egyszerüen a domborművel ,

arczczal a földbe forditva, hogy sima hátlapjokon kényelmesen lehessen járni . Igy történt volna Nagy -Szebenben

és másutt is . Ipolyi : A középkori szobrászat Magyarorsz . Kisebb . Munkái . Mütört . Tanulm . 1. 212 .
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Fölösleges lehet tovább e rombolások történetét elbeszélni ; bármikép tarto

zik is egyházunk műemlékei enyészte első rendben annak történetéhez és helyre

állitásához . Mert bizonyára kevésbbé tartozhatik ehhez ujabb átalakitása által nyert

jelenlegi kinézésének leirása ; mely alig képezheti már a történet és még kevésbbé

a műtörténet tárgyát. Nincs is e részt egyéb mondanivaló ; csak alkalmazni kell

erre is mindazt, mit előbb általánosságban e régi egyházi műizlésekben épült tem

plomoknak a legkésőbbi renaissance modorban történt átalakitásairól mondottunk.

Itt is a szentély és hajók leszedett csúcsív boltozata helyett a tonna boltozat , a

laposabb kúpszelvényrészletekkel , az épitészetnek köznyelvén úgynevezett cseh töltelék

kel képeztetett . Ennek magasan kidomborodó, tág és széles ivhajtásával az addig szer

vezetesen tagozott hármas hajó most egygyé foglaltatott össze . Ez által az egész egyház

tág, és világosabb tetszös kinézést nyert . A kor iránya mindinkább arra volt intézve ,

hogy az egyház ama régi , mély értelmű , symbolikus és ritualis felosztását, melyet többé

a kor nem értett , feloszlattassa . Az elzárt szükebb szentélyek, a több osztályra választott

hajók helyett , mindinkább nyilt, tág csarnokokká alakittattak át az egyházak. Mig elöbb

a szentek szentjét, az oltárt , a szentélyt elöl az úgynevezett lectorium sorompói s

emeletes erkélyei , honnét a sz. leczke és evangelium hirdettetett a hiveknek , mint

egy födték s eltakarták a nép előtt , és fölötte a nagy feszületek függtek le a nép

és szentély közt, – az ujitásoknál s átakitásoknál mindenekelőtt ezek távolittattak

el az egyházakból. Hazánkban nincs már példa sem rá , hogy a lectorium csak egy

helyütt is megmaradt volna, s a nagy középkeresztek is a szentélyek elejéről már

eltüntek . ' Mind nyiltabban , szélesebben és csarnokszerüen épültek már az egyházak

az egymásra következő műizlésekben. Csak a hajók voltak még elválasztva . A renais

sance ezeket is eltávolitá és egy hajóvá foglalta öket össze széles átívezésével . Min

den felől tág, nyilt csarnokot állitva elő, melynek minden pontjáról szabadon lát

ható legyen a szentek szentje, az oltár, melyet nem tűrt többé titokszerüen födve .

Ennek megfelelőn az elöbbi keskenyebb csúcsivezetű ablakok helyett, melyeknek

festett üvegü színeiben csak mérsékelten hatott be a titokzatosan félhomályt és tüzes

izzószínt váltva játszó világosság ; most nagy és tág félkörívezetű vagy épen négy

szögü fehérüvegü ablakok alkalmaztattak itt is . Templomunk falán is látni még a ha

nyag munka nyomát , a magasabb csúcsíveknek berakását , s oldalfalaik tágasabbra

kitörését.

Az ívezetnek támjai s oszlopszálai helyébe hasonlón a lapos négyszögű falro

vátkok (lisenek) alakittattak, csupán aranyzott vagy sárgára festett gipsz , fösz feje

zeteikkel , hazudva korinthi oszloprendszert.

Az oltár hasonlón a látott régi remek faragványu helyébe , e kor izlésében ma

gas, négy oszlopos állvány által körül vett háttérrel képeztetett. Az oszlopok által

tartott architrav féle gerendázatnak izléstelen kanyarulata fokán a conventionális ró

mai hamvvedrek , vagy vázák emelkednek, a czopf izlés ezen elkerülhetetlen legmaga

sabb és egyszersmind legüresebb és legszellemtelenebb diszitményei . Mindez téglá

ból és főszből készült, mely márványszerüre simitva festetett, mig a hasonló anyag

ból gyúrt szobrok s köböl faragott angyalok azon kor szinészies műpáthosával s ál

lásában alkotva , ily fehér burokkal vonattak be , hogy parosi vagy pentelikoni fehér

márványt mutassanak . A Stucco-mű készitőjének a Budapestről meghivott olasz

· Lásd egyesek nyomait Kassán , Löcsén stb . Ipolyi középkori szobrászat Magyarorsz.
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Castoni , mig a szobrok faragójának Hebenstreit József neveztetik az egykorú plebá

niai feljegyzésekben .

Az oltár fölötti ez állványnak háttere közepén befoglalt nagy oltárkép azon

ban az akkor hazánkban élő első mesterek egyikének Krakker János Lukácsnak műve .

Krakker sokat és szépet festett hazánknak ez időszakban épült templomaiban . A mű

pártoló gr. Eszterházy egri püspök dolgoztatott vele legtöbbet Egerben , hol elte

metve nyugszik . A mai főegyház két utolsó mellékoltárán is , de nevezetesen a mi

noriták ottani egyházában , valamint Eger vidéke több helysége templomában számos

szép és nagy képe maradt fenn. Érdekesebbek még nagy fresco falfestményei az egri

lyceum könyvtára ívezetén : tridenti zsinat képe ; és a jászói premontrei prepostság

templomkúpjain keresztelő szent János élete szintén frescoban számosabb nagy

s érdekes jeleneteivel . A mester rendesen nevével és a festés évével jelzi képeit .

A beszterczebányain igy olvasható neve mellett az 1774. év feljegyezve ; mig a

plebánia jegyzőkönyveiből a festménynek 226 frt és 40 krba került ára felöl is érte

sülünk . Ez év egyszersmind tehát az egyház átalakitása teljes bevégeztének idejeül

vehető fel. Krakker ecsete és rajza máskép is oly feltünő és kedvezőn eltér e kor

roszabb műveitől, hogy festményei könnyen felismerhetők. Erősebb színezete Rubens

modora követőjére mutat . Képe kétségtelenül a beszterczebányai egyház ezen átala

kitásának egyetlen jobb és némileg műbecsű alkotása . Ez is azonban csak az első

sikeretlen kisérlet után készült . A főoltár képe festését előbb valami Kics nevű

kontárra bizták . De a festvény még ez izlés és műérzék nélküli ujitóknak is oly

rosznak és botrányosnak látszott , hogy azt elvetették ; mint ez maig igy portól lepve

látható a templom egyik rakhelyén félretéve. Krakkert , kinek hire már akkor elter

jedt , ezután bizták meg ujabb kép festésével. A templom régi hires oltárának főképe

szerint a bold . Szűz mennybevétele volt előállitandó . Mit Krakker a mennybevétel

nek tiziani és rubensi képei mintája szerint , csakhogy természetesen kisebb mérvben

és kevesebb alakkal , gyengébb művészettel és modorosabb alakitással is létesitett .

A mellékoltárok is hasonlón , csakhogy jóval egyszerübb hátállványnyal , kisebb

és roszabb képekkel készültek . Ezek némelyikén is felismerhető az akkori hatásra

és látványosságra intézett festészeti iskola modorossága.

Még inkább ily jelleggel bir az ivezetnek fresco kifestése. A szokott bra

vourral látványos decoratiói és szinházi cortina modorban festett nagy alakzatok a

renaissance izlésnek oszlopos , urnás és ghirlandos keretezésével , e nemben még a

jobbak és tetszetősebbek közé tartoznak . Festöjét az egykoru feljegyzések a körmöczi

Schmidtnek neveznak. Valószinüleg ugyanaz lehetett , ki ekkor a körmöczi templom

kifestésében s oltárképein hasonló sajátságos decorativus modorával remekelt. A képek

hatását rontja az , hogy a festés az oldalfalakon elmaradt , s ezek fehérre meszelve

lévén , színtelenségök s egyhanguságuk rikitó ellentétben áll a boltozat élénk és dús

színezetével s alakjával.

Az egész egyház ekkép kivéve régi alakjából, és részben bevégzetlen falfestése

mellett is , mai kinézésében elég teszetösnek mutatkozik . Sőt összehasonlitva más

hazai e nemü egyházainkkal, még a csinosabbak s izletesebbek egyikének mondható .

Kicsinyben és jelentéktelenségében egyik variansa , vagy inkább kivonatos kézi kiadása

csak az akkori czopf- izlés nagy foliansainak . Kétségtelenül elég alkalmatos és tisz

tességes azonban igy is az isteni tisztelet megtartására ; és sokkal jobb állapotban

is van egyrészt, másrészt pedig sokkal erősebben át van alakitva és kivetkőztetve
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régibb izléséből , mintsem hogy annak eredeti stylszerű helyreállitása többé indokolt

vagy egykönnyen kivihető lehetne . A mily nagy és tetemes költséget igényelne ily

helyreállitás, ugy az csak akkor állana arányban a fenmaradt keves régi rész

lettel , ha erre fölösleges költségkészlet állana rendelkezésre . Addig ennek hiányá

ban a templomnak csupán azon további részletei helyreállitására lehetett gondolni

és vállalkozni , melyeken még régi s eredeti izlése műformái nagyobbrészt meg

maradtak , és csak sérüléseket, könnyen eltávolitható átalakitások által szenvedtek.

E részletek pedig, már fönebb emlitett egy -két kápolnájában maradtak még ez álla

potban ránk.

M

IG a templom-épület förészében , a hajóban és szentélyében a leirt módon

egészen átalakult, addig kápolnái lényegökben majdnem érintetlenül maradtak

ránk . Csupán a templommal és szentélylyel való összeköttetésük alakittatott

át annak izléséhez képest . A felső kápolnák karzatszerün , a templomba szolgáló tág

félkörív nyilással , mintegy oratoriumokká , ima- és karzatpáholyokká alakittattak . Az

alsó kápolnák is csak uj félkörü nyilást nyertek e szerint a régi csúcsíves helyett .

Közülök azonban az egyik a szentély oldalán közönséges ajtóval elzárva sekrestyévé

is képeztetett . Mig elöbb a régibb egyházakban ily sekrestyék többnyire hiányoz

tak , vagy csak a tornyok alatt és az oltárok mögé igen szük helyre voltak szoritva ;

most mindinkább szükségeltetnek és terjeszkednek. De mindannyi kápolnán még

mind a régi diszes csúcsívezetnek dús hálógerinczezete , mind csúcsíves és fent mér

művekkel diszitett ablakaik is megmaradtak . Csupán régi szárnyas szekrényoltáraik

dús faragványaikkal és képeikkel hányattak ki belőlök , ujabb , csekélyebb és rosz

izléstelenekkel felváltva ; valamint régi falfestményeik bemeszeltettek (mint ezt a

11. táblán látott szép falfestmény sorsa mutatta) ; vagy ujabb szobafestési modorban

kontárul bemázoltattak .

Az egy sz. Borbála kápolna az egyház északi alsó részén tartotta meg egye

dül nagybecsü szárnyas szekrényoltárát . A kápolna már e remekműnél , valamint

nemes alkatánál , s ivezete remek vállköveinek szobrainál fogva is méltán megérde

melte stylszerű helyreállitást ; és erre mintegy kihivni és felhivni látszott a műértöt,

hogy eredeti müizlésben restauráltassék . Ennek kivitele valóban a mily kivánatos

nak, oly czélszerünek is kinálkozott .

Ily műemlék helyreállitása azonban mindenkor nemcsak avatott műtörténeti

ismeretet igényel. Tájékozva kell egyszersmind lennünk általában annak keletkezése ,

körülményei és története nevezetesebb mozzanatai iránt , hogy a kegyelet méltó tekin

tetével lehessünk restauratiói munkáiban egyaránt mürészleteire , valamint történeti

emlékeire. Csak az adja meg ily műemléknek az életteljes összefüggést a multtal és

jelennel , az élettel , a művészettel s a történettel , mire azt ujra föléleszteni törek

szünk. E nélkül a járatlanság s üres hivalgás, vagy a legjobb akarat is többet ronthat

8
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rajta, mint a mennyit használ . És még a művészi és műtörténeti szempontból való

kiindulás is csupa önkény , merő fictio lehet , mely csak művészi czélokat lát maga

előtt ott, hol a vallásérzetnek s a történetnek is jogosultsága van ; s azért ezeket

is érvényesiteni kell . Ez adja meg egyszersmind a műemléknek a vallásos, a nem

zeti és népéletben érdekét s illető helyét , mely nélkül mindig csak idegen s

életnélküli hideg szépséggé lesz a legművészibb restauratió is ; kontárkodás pedig

és rombolás méginkább a többi .

A sz. Borbála -kápolnának máskép egyszerű története is ott kezdődik , midőn

templomunk körül a xv . század végén , késő gót izlésbeni átalakitása idejében az

oldalkápolnák egész sora épül falaihoz a gazdag polgárok bőkezüségéből, hogy a

templom az által diszesebb és tágasabb legyen. Kápolnánk épen egyike volt a leg

nagyobbaknak és legszebbeknek .

Keletkezését és alapitása történetét hasonlón nagyobbára csak a bucsulevelek

tartották fen. Az 1477 -ről szóló ily pápai bucsulevél tudósit , hogy sz . Borbála és

Jeromos tiszteletére a bold . Szűz beszterczebányai egyházának oldalán alapitott

kápolna épült , mely ekkor még felszentelve nem volt (és talán teljesen még el sem

készült) , midőn Kegel Györgynek , mint egyik pártfogójának közbenjárására a kápolna

számára a bucsuengedély megszereztetett .

A következő évben 1478 -ban márczius 14-én Mihály milkói püspök s eszter

gomi érsekhelyettes , Esztergomban kelt ujabb bucsulevelében részletesebben tudósit

alapitójáról és felépüléséről . E szerint beszterczebányai (polgár) Platth Miklós az

egyház oldalához sz . Borbála és Jeromos kápolnáját alapitotta s annak épitését meg

is kezdette volt, midőn meghalálozván , az épitést özvegye Dorottya folytatta és

bevégezte .

A kápolna művészi diszitése azonban soká folyt. És méltán , mert oly művé

szi épitészeti, szobrászati és festészeti diszszel birt, hogy elkészülése valamint nagy

kincset és költséget, úgy hosszú időt is , összesen mintegy huszonöt esztendőt vett

igénybe .

Felépülte után ugyanis mintegy tizenhárom év mulva értesülünk szobrairól ,

egy 1491. kelt bucsulevélből, mely ezek tiszteletére is bucsut engedélyez . E szerint a

szobrok közül három érczből, rézből volt, úgymint a bold . Szűznek, jobbra mellette sz .

Borbálának és balra sz . Jeromosnak szobra. Más három szobor ezenfelül ezüstből

készült, egyik a Feszületet , a másik kettő ismét sz . Borbála és Jeromos alakját ál

lita elő . '

E leirás s a körülmény, hogy e szobrok érczből , sőt ezüstből készültek és

hogy hozzájok bucsuengedély volt kötve , azt látszik tanusitani , hogy a három első

érczszobor valószinüleg az oltár felett állott , érczböl talán életnagyságban öntve .

Közepén a bold . Szűz , mellette a kápolna védszentjei képezték az oltár felett álló

szobrokat . Mig ellenben a Feszület s a védszentek ezüst szobrai valószinüleg ki

sebb szoborkák lehettek. Talán mellképek, úgynevezett herma ereklyetartók voltak,

minők nagyobb ünnepélyek alkalmával állittattak ki az oltáron . Ismeretes a dús

és nagy kincs, melyet ez utóbbi nemben nálunk is egyházaink birtak . Szent kirá

lyaink István és László , első magyar szenteink Adalbert, Gellért vértanuk, vala

mint más szenteink ily ezüst aranyzott zománczos mellképei hermái úgynevezett fejek

· Lásd a felhozott okmányokat a város levéltárában és idézve Schemat . Historicus Neosol . 109. és 121 .
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(francziában chef) kisebb szobrai , mint másutt mindenütt a világon , ugy hazai egy

házainknak is legnagyobb diszét és dús kincsét képezték . Bámulva tudósit még ezek

egész soráról a franczia király követe , midőn a székesfehérvári templomban II . Ulászló

esketésén jelen volt , hogyan és hány ily ezüst s ereklyés mellszoborral voltak diszitve

a templom oltárai . ' Maig fenmaradt ily hazai emlékeinket s az elenyészettek felől

szóló adatokat már máshol közöltük képben és leirásban . · Hogy itt hasonló emlé

kekről van szó , tanusitja azon körülmény is, miszerint e szobrok kétfélekép jönnek

elő ugyanazon kápolnában , érczben s ezüstben ; mi csak igy magyarázható.

De ez egyszersmind tanusitja a kápolna dús diszét s az alapitók nagy áldo

zatát ' és gazdagságát . Midön e szobrok elkészültek, Platth Miklós az alapitó régen

elhúnyt már. De neje Dorottya nem kisebb áldozattal folytatta a kápolna befejezését

és benső művészi ékitését .

A Platthok Beszterczebánya első családai közé tartoztak . A város legrégibb

jegyzőkönyveiben a xiv . századból előjönnek már a Platth családbeliek , mint Mihály

és mások. Miklós , a kápolna alapitója, mint a város első tanácsnoka , mindjárt

a város birája után emlittetik már 1467 óta a városi okmányokban.3 Az ekkori

adójegyzékekből, melyekben majd Platte , majd Platth és Platthy változatokban for

dul elő nevők, a legtöbb adót fizetők közé tartoztak. A mennyire nevök, az itteni

ama birtokos nemes családokéval emlittetik , kiket mint a Donch család örököseit

fönebb ismertettünk , lehet , hogy e Platth vagy Platthe s Platthy család talán egyik

ága volt ama palugyai Platthy családnak, mely épen Donch föispántól nyerte nemesi

adományát , kinek zászlója alatt szolgált , s vele hasonló összeköttetésben állhatott,

mint a családnak itteni elöbb látott Szászfalvai, Barlay stb. más rokonai , örökösei

és lovagjai. Ez annál valószinübb , mert e Platthy család egyik kitünő őse , György,

épen ekkor a xv. század végén és xvi . elején, az akkori beszterczebányai gazdag

tözsérek mellett , a Thurzókkal és Fuggerekkel viszonyban fordul elő : a mint ezek

II . Ulászlónak a koronajavakra, bányákra , sőt a királyi várakra és városi jövedel

mekre , mint zálogra tetemes összegeket kölcsönöznek. 1599 -ben igy Platthy György

4000 forintot kölcsönzött Ulászlónak , s ezért a pozsonyi grófságot, s a sopronyi ka

pitányságot az ezzel járó harminczadok jövedelmével vette zálogba ; egyszersmind

pedig a királyi udvarnokok sorába vétetett fel. *

Vajjon fia , testvére , vagy csak rokona volt -e talán ez a gazdag György ká

polnánk dús alapitójának, Platt vagy Platthe Miklósnak , s a Platthy név csak ennek

magyaritása - e ? nem vagyunk képesek meghatározni.5 Családjáról csak egy véletlen

fenmaradt okmánybóló annyit tudunk még, hogy kápolnánk alapitójának leányát már

1479-ben Kegel György birta nöül. Ugyanaz , ki a pápai bucsulevelet kieszközölte

1477-ben , melyben ipja Platth Miklós halála után már ő neveztetik a kápolna párt

fogójának.

1 Lásd Henszlmannál Székesfehérvári ásatások .

2 Ipolyi magyar ereklyék és középkori ötvös művek ; Kisebb munkái 1. 265 .

3 L. a városi levéltárban Fasc . 8. Nr. 3. kiadatlan hártya - okmányát stb .

4 Nagy Iván Magyarorsz. családai . A Platthy család alatt .

5 A Donch főispán által adományozott Palugyai Platthy család egyik ága jelenleg is Beszterczebánya

mellett Szalatnyán és a környéken birtokos. A jelenlegi családfő Platthy György kir . tanácsos előbb Zólyom vár

megye alispánja és képviselője volt . Egy másik e családból Platthy Mátyás jezsuita , később beszterczeb . kano

nok , számosabb munkák szerzője volt . A család mai czimere is azonban eltér a fönebbi Platth családétól , mint

azt alább látni fogjuk .

6 Egykorú másolat Beszterczebánya levéltárában . Fasc . 895. sz . 61 .
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Hogy annak valóban gondját viselte , a fenebb emlitett okmány is beszéli .

Eszerint Kegel György mint Platth Miklósnak s özvegyének, Dorottyának veje, 500

forintnyi tökét tesz le még 1479 -ben a sz . Borbála-kápolna alapitványául , melyet

Körmöcz városa kölcsön vett volt . '

Alighogy azonban a kápolna fényesen felépült s dús alapitványokkal ellátta

tott , ama fönebb emlitett ércz s ezüst szobrokkal diszittetett , már nem sokára ,

ismét az ujabb nagyszerű szárnyas szekrény-oltárt nyerte , melyet itt a czimlap

mellett az i . tábla mutat . Ez oltár még úgy látszik a xv . század végén kezdett

készülni . A mily nagyszerű a mű , elkészitése több évet vehetett igénybe , mig 1502 -ben ,

mint leirásában közlendő felirata mondja , teljesen elkészült . Ekkor a kápolna elöbbi

oltára mellőzésével tétettek talán félre s elenyésztek amaz előbbi ércz s ezüst szob

rok , melyek addig valószinüleg az oltárnak úgynevezett predellájára, az oltárasztal

hátulsó részén emelkedő fokozatos párkányzatra voltak állitva . Kétségtelen , hogy az

ezüst ereklye -szobrok , hermák vagy mellképek még mindig az uj oltárra is nagyobb

ünnepélyek alkalmával szokás szerint kitétettek, mig a hitujitás idejében a kápolna

valamely protestans pártfogója azokat saját birtokába vevén , teljesen elenyésztek .

Hasonlóan , mint ez a templom ily kincsével történt, s mint a Thurzók egyik factora

igy a sz . Erzsébet- altaria alább leirandó kincseit elorozván , magával vitte Krakóba,

hol azokat eladta .

A sz . Borbála -kápolna nagylelkű és buzgó alapitói , Platth Miklós , özvegye

Dorottya , annak leánya és veje, mintegy harmincz éven túl is tehát még a kápolna

gondját viselték s azt a művészet remekeivel disziték, mint szárnyoltára elkészül

tének 1502 -dik éve is mutatja.

SZ. BORBÁLA - KÁPOLNA műemlékeit itt mindjárt azok helyreállitásának leirásá

val összefüggőleg adjuk. - A kápolna alaprajzát előtünteti egyszersmind

ivezetének itt 21. sz . alatt mellékelt alaprajza. Ezen látható , hogy nyilt

oldala alsó részén a templomhoz , mig felül a mai sekrestyéhez épült négyszöget

képez . Csúcsívezete hálózatot vagy inkább csillagzatos csürlöded alakokat képző

gerinczei a kápolna négy szélén és közepén részben a külfal kiálló oldaltámain nyug

szanak , mig a horony vájásokkal körtve -élben és négyszögű véglemezzel képezett

gerinczek szárai hat helyütt , a négy szögletben és közepén gyámkövekre eresz

kednek. Látni , hogy e képzés már inkább mesterkélt , mint sem szervezetes ,

mint a késő gót izlés hasonló dús alakitásai általában . Azért a gyámkövek is

az ivszárak leereszkedése végpontján inkább diszitményül , mintsem támúl vannak

alkalmazva.

· U. az u . ott Körmöczbánya egy más levelében , midőn már a tanács protestáns volt , megtagadja a

fizetést ; azzal menteget8dzvén , hogy eddig már eleget fizettek és most szükségtelennek tartják tovább a kamatot

és tökefizetést ily kápolnákra.
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De e gyámkövek, az ivgerincz-támokat képező szobrok, kápolnánknak valóban

egyik legnagyobb műbecsű alkotása . Közülök öt majdnem teljesen épen maradt fenn ,

csak a hatodik, mely sz . István királyt állitá elő, romboltatott le.

A mult században ugyanis a kápolna oldalfalára, két ablaka közé Gurtsek

Ignácz nevü jézus-társasági szerzetes uj oltárt állittatott sz . Alajos tiszteletére . Ez oltár

márványból ugyan a szokott oszlopos modorban a hanyatló renaissance izlés minden

izetlenségével és meglehetős gyarló képpel készült. De máskép is a mint az eredeti

w
o
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22. ábra .

alapitók joga megsértésével helyeztetett a kápolnába , ugy annak gót idomával , szob

raival s oltáraival a legkirivóbb ellentétet képezte . Részben még az ablakokat is

eltakarta. Odahelyezésekor romboltatott le a gyámkövek egyik szobra, mely szent

Istvánt állitá elő. A restauratio első feladata volt tehát az ugy is minden műérték

és történeti becsnélküli tárgyat, mely az alapitók jogát már is bitorolta, innét eltá

volitani , és ezzel a letörött hiányzó gyámkő szobrát is helyreállitani .

Mily szobor hiányzott itt , s mily izlésben volt az helyreállitandó ? a többi

gyámkőszobor mutatta . Eme kis műremekek hű ábráit itt közöljük egymás után .
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Legalól az éjszaki szögletben sz . László magyar király mellszobra van alkalmazva,

melynek ábráját a 22. sz . alatti kép mutatja.

E szobor a királyt a szokott ötágu koronával, bőredőzetű felső prémes , s alsó

szűkebb gombos öltönyben állitja elő ; a mint egy kezében az országalmát, a másik

ban a hosszúnyelű bárdot, sz . László rendes jelvényét tartja. De ez utóbbi már

csak részben maradt meg, felső része le lévén törve. Alatta még a festett felirat

is , kis gót betüvel irva : sanctus ladislaus, látható , mint az a fal meszelése

Ta
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e

23. ábra.

levakarásával kitünt . Az épen fenmaradt szobron csakis a bárd letört részlete volt

helyreállitandó . A másik gyámköszobor a kápolna alsó szögében , melynek képe

a 23. sz. alatt látható , szent Adalbert vértanut , Magyarország első apostolát állitja

elő . Püspöksüveggel fején s a főpásztori bottal kezében, diszes széles vállkendővel

(humerale) nyakában , s misemondó ruhában , az akkori xv . századi bő szabás sze

rint , (az ugynevezett casula inter brachia plicata) tágabban leereszkedve vállán , van

előállitva . Másik kezében könyvet tart s az alatta fenmaradt festett felirat részletén

még a (sanctus Aldalbertus név olvasható .
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Az e mellett levő harmadik gyámköszobor a középen sz . Jeromos hitvallót s

egyházatyát állitja elő , mint a 24. sz . rajza mutatja.

Az egyházi ikonographia bevett szokása szerint, mint Róma egyházának papja

rendesen a nagykarimáju bibornoki kalappal , s mint a szent földön remetéskedő, nagy

szakállal és könyvvel egyházi öltönyben van előállitva.

Ezentul a felső szögleten a negyedik gyámkőszobor a pannoniai , sabariai szár

mazásu toursi sz . Márton püspököt még mint római lovagot mutatja . Képe a

25. sz . ábrán látható .

Az inkább fejedelmi, herczegi , mintsem lovagi s igy szokatlanabb fövege

miatt alig lehetne felismerni, ha nem mutatna rá a mankón csuszó koldusnak apró
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24. ábra .

s mintegy csak jelvényies alakja ; kinek meztelensége befödésére a lovag köpö

nyege végét kardjával levágja ; valamint a szent rendesen legendája ezen ismeretes

jelenetével képeztetik . Neve festett aláirásából már csak az utolsó betü töredékei

vehetők ki . Mig sz . Jeromos elöbbi képén alig találunk mást ebből , mint nehány

betű széle vonalát .

A felső vég felső szögletében Sz . Imre magyar herczeg mellszobra van alkal

mazva . Lapos föveggel s hasonló bövebb felső és szükebb alsó öltönyben van ké

pezve , mint sz . László előbbi alakja. Egyik kezében kardot (mint vezér) a másikban

liliomszálat, szüzességi jelvényt tart , mely félig letörött , mint azt 26. sz . alatti

ábránk mutatja.

1
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Hogy e szentek során itt sz . István szobra állott a középen , hol a mult

században felállitott oltár helyén , mint előbb mondók, a gyámkőszobor az ivgerin

czek végszárai előtt letöretett, azt szentjeink e névsora tanusitja. Az alapitók nyil

ván a magyarországi, pannoniai , tehát magyar védszentek szobrait kivánták ide

állitani . Az elsőbbiekhez , a római pannoniai szentekhez tartozott sabariai sz . Márton

s a slavóniai , tótországi Stridóban születettnek vélt sz . Jeromos . Mig sz. Adalbert ,

ܓ
ܓ
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t

17715

25. ábra .

László és Imre a magyarországi szenteket álliták elő , kik közül tehát sz. István

király képe , mint az első magyar szenté nem hiányozhatott. A letörött mellszobor

azért csak az övé lehetett s e szerint a helyreállitás ujabb szobrának felállitását

önként követelte.

Az alapitók vallásos buzgósága s emelkedett hazafias érzete mellett, melylyel

különösen Magyarország védszenteit kivánták dicsőiteni , azoknak nem kisebb mű

9
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érzékéről tanuskodnak e szoborművek . Mert ha ábráikat tekintjük, meggyőződhetünk,

hogy e szobrok kitünő szobrászmesternek s iskolájának művei.

Kétségtelenül az akkor előtört német műizlés és iskola realisticus irányának

jellege mutatkozik már e müveken is . Ez irány s izlés ekkor a xv. század vége

felé s a xvi . század elején Dürerben érte el nem annyira kezdőjét, mint eddig

vélték, hanem inkább virágzása és culminatiója legmagasabb fokát.

Már Dürer mesterénél is Wolgemutnál és kortársaiknál mindenfelé feltaláljuk

ez irányt . S itt csupán az lephet meg, hogy a xv-dik század végén, midőn kápol

Sa

Ges

26. ábra.

nánk elkészült , nálunk is annyira kifejlődve találjuk ez irányt az előmutatott mesteri

műveken . Ez annál inkább feltűnhetik , mert e néhány szobormű nem áll itt csupán

egyedül, mint talán egyszerűn importált műtermény, vagy csak mint idegen impor

tált művésznek munkája. Mindjárt alább látni fogjuk, hogy ezekkel itt számos ha

sonló művek egész sora összefügg, melyek elkészitésére nemcsak egy művésznek

egész élete és munkássága nem lett volna elegendő ; hanem ezeknek egész műhelye

ket s iskolákat kellett akkor itt alapitaniok s igénybe venniök, miután eme szobor

műveik nálunk e környéken a száz számra mennek.
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Hogy azonban ez iskola iránya az akkori hires német mesterek s iskoláik

által jött be, az kétséget szintén nem szenved . Annyira ki van fejezve ez alakokon

a német , sváb és frank , nürnbergi , augsburgi stb. múiskolák és mesterek realismusa ,

hogy műveik készitöinek iskolái iránt nem hagynak fen semmi kétséget .

E realisticus és naturalisticus iskola elfordulva az addigi régibb typicus és

conventionalis felfogástól, mely bizonyos meghatározott alakban és kifejezéssel állitá

elő nevezetesen a szent képeket és alakokat, nemcsak a jót és szépet , az erényt és

magasztost ábrázoló eszményektől eltért, s a köznapi életből vette és természet után

másolta a realismusnak, a valóságnak megfelelő képeit : de a mint a szépnek, az eré

nyek kifejezésének eszményét , a természeti valóságra törekedve , ennek alárendelte , ugy

a természetben talált , rút , kellemetlen , anyagias kinézésű , vagy ügyetlen és minden

báj nélküli alakokat söt a torzalakokat is felvette a szentek és vallás képei ábrá

zolásául . Mig ezt azonban a hangadó olasz művészet , épen ugy mint egykor a hellen ,

az előtte alló szép és nemes népalakokat másolva előnyösebben tehette, a legszebb

mintákat választva ki szent képei eszményitéseül , addig a német életnek többnyire

az akkori rendesen izetlen s ügyetlen, vagy épen rút és durva köznapi alakjai,

bármily természethű alakitással is , s épen annál kevésbbé kinálkoztak a vallás ma

gasztos képeinek hösei és hősnői előállitandó eszményeiül , az ily egyénitő felfogásban . '

Azért ez iskolának bármily mesteri természethűségre , s a valóság tökélyére törekvő

különösen szent képei , legkevésbbé sem felelnek meg amaz igénynek, melyet az egy

házi művészet követel . Ez inkább a lelki állapotnak , az erénynek s nemes érzésnek

az arcz szépségében , a szerénység, alázatosság, szüziesség , áhitat és lelkesültség ki

fejezésében, mintsem a természet erőteljesebb alakjai durva kinézésének egyénitő ki

fejezésében kereste feladatát. Ámbár azért az utóbbiak mint mesterművek a magok

nemében , és nevezetesen mint műtörténeti emlékek is épen oly jogosultsággal , mint

nagy műbecscsel birnak .

Egy tekintet az elöbb közlött ábrákra azonnal meggyözhet, hogy ezek is ke

vésbbé felelnek meg az előállitott szentek alaktökélyének, vallási és történelmi eszmé

nyének. Ellenben azok nyilván az akkori népélet alakjainak félreismerhetlenül

egyénitő, individualisáló utánzásai . Sz . Adalbertnek erős vonásu és kifejezésű

arczképe inkább egy akkori beszterczebányai polgárnak vagy papnak ajtatos arcz

kifejezésére emlékeztethet , mely e szerint a művész elött állott , mintsem hogy a

lelkesült szent vértanunak és hittéritönek, milyen a magyarok apostola volt , typusa

és eszményképe lehetne . Szent Jeromosnál, hol a conventionális szokásos nagy szakál

és öreget mutató redős arcz , melylyel a remeteéletű szentek festettek, már inkább

az e nemű bevett elöképre figyelmeztethet. Sz . László arcza is azonban inkább az

akkori durva nagy vonásu vastag ajku, kifejezésesebb arczu alakzatot állitja

elő, mintsem a szentnek régibb magyar művészeti typusait, melyekkel még alább

találkozunk . Ámbár legendája szerint némileg ilyen volna a sz. Lászlónak tulajdo

nitott alak, mely oroszlánképünek mondja, s arczának erősen kiálló végrészleteit s

vonásait kiemeli . ? De itt még a kihajtott prémgalléru felső bő öltöny is inkább a

kor viseletére mutat , mintsem a szt. Lászlói előállitás képei typusára. Hasonlón

látni ezt sz . Imre szobrán is . A szüzies , jámbor és délczeg vékony alak helyett , az

1 Lásd erről alább a német festészetben e népies alakokat egyénitő irányt.

Legenda s . Ladislai ( Endlicher stb . kiadás . 3.) secundum physionomiam leonis , magnas habuit extre

2

mitates .
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életből vett elhizott fiatal arcz hasonló bő öltönyben látható . Ehhez még lapos fövege

is egészen szokatlan és mintegy felváltva van sz . Mártonéval. Ennek fején megint a

herczegi korona inkább Imrét illetné meg, s ifjabb arcza is jobban illenek az előb

bire . Lehet , hogy ilyesekben tévedések és felváltások is foroghattak fenn a kivitelnél .

Mindenesetre félreismerhetlen e szobrászi iskolánk műveinek már is kifejlett realisti

cus és naturalisticus iránya ; s ebben mestere kitünöleg remekelt. Már a redőala

kitás is sokkal egyszerűbb, nagyobb szabásu és természetesebbnek is mutatkozik ,

mint a Mühlstein Vid - féle Oltáriszentség-kápolna portaléjáról (vagy lehet az ala

pitónak sirjáról) fenmaradt és előbb közlött Angyali Üdvözletnek (1. a 19. és 20 .

ábrát) máskép hasonlón szép szobrászati művében . De melynek letört s az időtöl

lekopott arczvonásain e határozottabb részletek már jól ki sem vehetők.

Szobrainkon egyébkint a testtartás , a mint fejeiket majd meghajtva és le

görnyesztve (mint sz . Adalbertnél és Jeromosnál) , majd lehajolva és félrehajtva

(mint szt . Mártonnál és Imrénél) valamint az arcznak erősebb kifejezése és kidüledő

vonásai , arra is emlékeztethetnek , hogy az ily gyámkövekre alkalmazott szobrokon

rendesen ezt a kifejezést adták az alakoknak mintegy az ivtámok czéljának jelzéséül ,

mintha nehezen viselnék vállukon az ivezet nyomasztó terhét ; valamint e szobrászi

képzés már az antik művészetben, az Atlasok és Karyatidok támokat képező emberi

alakjain is hasonlón fejeztetett ki .

Szobraink müirányának felismerése és méltatása egyszersmind kijelöli és

meghatározza az eljárást, mely a hiányzó sz . Istvánszobornak helyreállitásában volt

követendő . Kétségtelenül a középkori szobrászati alakitásnak az előbbiekkel össz

hangzásban levő modorban kellett azt kivinni . Sem a renaissance , sem a mai fino

mitott naturalisticus modort nem lehetett ebben követni . De az elöbbiekkel való

összhangzásában sem volt szabad annyira menni , hogy az eredetiek hamis irányát

felvegye és szolgailag kövesse . Mig alakja s mintázata az elöbbiekhez volt hango

landó , addig nem lehetett e hüséget odáig túlozni, hogy sz . István arcza is vala

mely xv. századi német nyárspolgárnak bármily hű , de esetlen arczkifejezéséhez

hasonló legyen ; s annak öltönye ennek szörmés ködmöne (Wamms) alakjára legyen

szabva . Hasonlón mintázva tehát a régi szobrokhoz, és hasonló erős, éles arczkife

jezéssel , de a szentet méltón előállitó , s e mellett a legrégibb s leghivebb typusok ,

elöképek szerint volt alakitandó . Szent István ily legrégibb , mert egykoru képét a

magyar koronázási paláston , a neje Gizella királyné által készült casulán , mise

mondó-ruhán , egykorulag készitve s neve feliratával megjelölve, elég felismerhe

töen birjuk maig. Se képe kétségtelenül a szentnek legjobb typusául is vehető .

Különösen ama helytelen előállitásokkal szemben , melyek a bevett egyházi ikonologia

szabályaival és szokásaival ellenkezőleg, a renaissance -korban keletkeztek s jelenleg hasz

náltatnak . Ezeken rendesen a szent a votivképek alakjában térdelve a sz . Szűz előtt ,

állittatik elő , mintegy ama történeti jelenetben , mely szerint a b . Szűznek országát

koronájával felajánlja . — Mig az ikonographia minden szentet önállólag saját fenségében,

majestásában képez csupán , és nem mint mellék alárendelt alakot. Mint ilyet már

csak történeti vonatkozásában festheti jelenetezve ; de nem midőn öt föleg előállitani

kivánja szentsége dicsőitésében . Régibb emlékeink is azért mindig egyedül állitják

még elő a szentet . Mint a xv. századi szepesi székesegyház főoltára szekrényének

egyik szárnyán ; s ugyanott egy kisebb és mesteribb tempera-képén , miről még alább

lesz szó. A szent mai votivképszerű előállitásai csak a xvi . században kezdődnek ,
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ugylátszik az olasz festő iskolák ugynevezett « santa conversazione » képei mintájára,

melyeken a sz . Szűz igy, az előtte vagy mellette térdeplő s álló votiv védnök

szentekkel állittatott elő , az illető donatorok számára. Nem is emlitve tovább azt ,

hogy ehhez azután sz . István királynak későbbi képein látható viselete még igy sem

illett hozzá ; a mint rendesen az ujabb magyar zsinóros , mentés és dolmányos öltö

zetben , szűk csizmanadrágban vagy bakancscsal képeztetett.

Képünk azért természetesen eltérőleg ezektől , sőt eltérőleg a többi itteni

szobraink hasonló naturalisticus irányától is , de velök máskép összhangzó müjelleggel

27. ábra .

van mintázva és kivive . Az öltöny sem nem a xv. századi polgári , sem a mai disz

magyar- vagy huszárviselet, hanem híven a szent királynak történeti alakjához, a

vele egykoru eredeti byzanti királyi öltöny. Igy mint a casulán lévő képén is , három

ágú koronával s a királyi palásttal van képezve , melynek oldalra alkalmazott nyilását

a válon agraf tartja össze ; mig kezében országalmát és keresztmódra alakitott lándzsát

tart a királyi jogar helyett.

Itt közlött képén a 27. sz . alatt látni, hogy nemes izlésben s egyszerü

ségben állitja elő a restauratio uj szobra a szentnek alakját; melyet mégis máskép

rajza mintázata és kivitele megfelelő összhangzásban mutat a többi szobrokkal a
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nemesebb , kevésbbé egyénitett s inkább eszményies arcz és testtartás mellett, meg

tartva az öltönyredözetben is, valamint az egészben amazok erősebb idomitását.

A mű rajza és tervezete e szerint az előbbiek mintájára Storno által készült.

A kivitel Lápicz Antal czenki születésü ( gróf Széchenyi István ismeretes lakhelye)

magyar szobrásznak sikerült műve.

Az itt ismertetett valamennyi szobormű megfelelőn a kápolna egykori művé

szi kifestésének hasonlón színezve volt . A mai műtörténeti ismereteink folytán két

ségen kivül áll , hogy nemcsak a középkorban, hanem az antik classicus szobrászat

ban is a faragványok és szobrok rendesen ki voltak festve, főkép ha azok a diszépület

belsejében alkalmaztattak . Még a fehér márvány hellen szobrokon is maig erős rész

letekben szemlélhető a befestés. Nemcsak az archaikus műveken, mint például a

marathoni hösön látható nyoma ; nem hiányzott az Athen legjobb korszaka remekein

sem , mint a Theseus-templom penteli fehér márványból épült architrávján, vagy

Jupiter chryso -elefantin, azaz aranyozott ivarcsont szobrán . A középkorban azonban ,

mely nálunk kevésbbé diszes kő- s fa -anyagot használhatott csak nagyobbára, s a

templomban födél alatt a falakhoz, melyek sokszor dúsan voltak szinezve , helyezte

el szobrait , már mindenütt ott találjuk a szinezést, a polychromiát, mint a farag

vány egyik rendes diszitését . Csak midőn a renaissance utánozni kezdi a szintelenül

rámaradt antik márvány faragványokat s az egyszinü ércz - szobrokat , kezd a szinte

lenség uralkodni . De mivel a renaissance- izlés templomaiban sem ércz- , sem fehér

márványszobrokat nem lehetett általában egykönnyen alkalmazni , ebben is , mint

másban a pótanyaghoz folyamodik, a surrogatumokra tér át . A homokkőből , a fából

faragott, vagy épen a gipszből gyurt szobrokat fehér fénymázas festékkel vonja be ,

hogy fehér márványt hazudjanak ; vagy egészen bearanyozza tetőtől talpig, hogy

mintegy érczet mutassanak. E gyakorlat által , mely most századokon át tart, elve

szett az élénkebb szinérzék, mely az antik művészetben már oly izlésesen , s

középkoriban még dusabban kifejlett ; a minthogy ezt maga a szinnek természetes

szépérzete követelte . Csak az ujabb műtörténeti ismeret vezetett ismét hozzá vissza .

Eddig rendesen a középkor festett kőszobrainak, melyek valahogy ránk marad

tak, nagy szolgálatot véltek tenni , a renaissance és kinövései , a paróka- és czopf

izlésben, ha azokat egészen fehérre befestették , vagy csak jól bemeszelték , hogy igy ,

mint vélték, finom izlésükben átalakitsák.

Ez történt kápolnánk itt leirt szép szobraival is . Mindannyi be volt me

szelve . És pedig, mint a mészkérgek rétegei tanusiták, már több izben is oly

alaposan s erősen , hogy a mészburok levakarásánál a festék is nagyobbára már

összekötve lévén vele , lehullott . Alig lehetett csak itt -ott egyes maradványait felis

merni . A helyreállitásnál ott, hol a szinek némi nyoma utalt , mindenütt a közép

kori e nemü szinezési technikát kellett tehát követni . Ez rendesen nemannyira a

természethűségre volt irányozva , mint inkább a harmonicus szinhatásra . E szerint

majd erősebb , majd halványabb szint, majd aranyzást követelt . Itt is például saját

ságosan sz . Jeromosnak kalapja karimáján egyes rovátkok váltva vörössel s arany

zással voltak eredetileg festve ; mi szép szinhatást kölcsönzött a szoborfőnek a hűség

ellenére is ; miután a bibornoki kalapnak , mely itt a szentnek római papi állására

vonatkozó jelzője, vörösnek kellett volna lennie . A helyreállitás e szinnyomokat , a

hol rájok akadt , mégis hiven követte , mig a többiben a középkori köszobor-poly

chromia szabályai és kezelése szerint járt el a szinezésben és aranyzásban . Mit

a

1
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azért is itt külön és részletesebben megjegyzendönek és kiemelendőnek véltünk,

mert jelenleg a műtörténet -ismeretnek s az elvesztett szinérzéknek hiányában a ma

gát müveltnek tartó tudatlan közönség semmin sem botránkozik meg jobban az ily

általa nem értett és nem izlelt restauratioknál a kőszobrok polychromikus befes

tésén . A szinérzéket a pseudoclassicismus által már egészen elvesztett mai nem

zedék csakis az egyhangu fehér, szürke vagy sötét szinezést véli szépnek, nemes

nek s izlésesnek . S a népnek maig a természetes élethez hivebb és azért erősebb

szinérzékét durva, műveletlen izlésnek véli , vagy legfelebb tarka , ugynevezett rácz

szent festésnek tartja az efélét. Mindebben középen áll itt is a helyes műérzék és

művészet ; melynek tanulmányozása megtanit arra , hogy a legkirivóbb szinek is al

kalmazhatók szépen és kellemesen , ha azok öszhangzásban , a teljes szinharmoniában

használtatnak. Ennek hasonlón oly nagy mestere volt a classicus, valamint a közép

kori nagy művészet, hogy erre nézve is még mindig hozzá kell járni iskolába forma

és szinérzéket vesztett álmiveltségü közönségünknek. Ama nagy műkorszakoknak a

köszobor is nem szintelen szürkeségében , de az alak teljes szinében s ez által is

életelevenségében s annak derült műhatásában tetszett .

Szobraink alatt feltalált festett névfeliratok is az eredetiek nyomán ujittattak

meg, hol ezek fenmaradtak ; s a szerint pótoltattak, hol már részben vagy félig el

enyésztek .

M

ŰEMLÉKÜNK legbecsesebb részletét, az előbb leirt szobrászati művek mellett ,

kétségtelenül a kápolna szárnyas szekrényoltárának szobrai, domborművei és

festményei képezik. Képét a czimlap elé helyezett 1. tábla lehetőleg

hű rajzban állitja elő . Egyike lévén máskép is hazánk e nemü legnevezetesebb

műemlékeinek , mely a mint egymaga e helyreállitási munkálatokat megérdemelte ,

ugy annak ismertetése is , mesterének vagy csak múiskolájának vizsgálata mütör

ténetünk parlagon hagyott nehány lapját méltán igénybe veheti .

E vizsgálat , melylyel e kiváló műnek iskoláját és mesterét felderiteni törek

szünk, az első kisérlet ugy is hazai középkori műiskoláink s azok mesterei megis

mertetésére .

A szobrászat és festészet műveivel dusan képezett ily szárnyajtós szekrény

oltároknak a középkori műizlésben keletkezését és fejlődését már máshol volt alkal

mam előadnom . Ugyanez alkalommal vázoltam már Magyarország hasonló közép

kori fenmaradt műemlékeinek egész sorát . '

Az egyházi művészet e dus és fényes oltáralkotásai csak a xv. század első

fele óta és nagyobbára csupán csak Németországban fejlődtek ki. Itt is alighogy

· Lásd Ipolyi A középkori szobrászat emlékei Magyarországon ; kiadva a magyar tudományos Akademia

évkönyveiben és különnyomatban . Ennek második kiadása, Ipolyi kisebb munkái . I. Műtörténeti tanulmányok.

1. 142 .
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egy századnál valamivel tovább virágoztak ; s mégis ezalatt az egyházakat nagy

szerü szobrászati és festészeti műveikkel elárasztották , s ezzel a művészetnek egé

szen uj nemét s külön iskoláit képezték.

A német földön uralkodó e müáramlatot , lehet mondani , hogy azonkivül az

egész világon majdnem egyedül csak Magyarország követte . Ha a Németországhoz

tartozó sziléziai , cseh stb . tartományokat és Lengyelországot, de ennek is csak Ma

gyar- és Németországgal határos részét kiveszszük , sem a szobrászat hazájában,

Olaszországban , sem a franczia , spanyol és angol egyházi művészetben , nem talál

juk azt sehol annyira elterjedve, mint hazánkban . Csak kivételesen tünnek fel

másutt európaszerte művei itt-ott a magasabb műveltségi népeknél is, mint idegen

szerü alkotások. Mig nálunk maig a százados idegen uralom és pusztitás, a folyto

nos hadak és fölkelések, a hitujitás képromboló dulásai és a késő renaissance pusz

titó műujitásai daczára is számos és mesteri emlékei maradtak fenn . Az osztrák és

lengyel határtól kezdve Erdélynek végszéléig mindenütt találkozunk még hazánkban

művei nevezetes maradványaival vagy csak nyomaival . Legtöbb található természe

sen az ország felsőbb vidékein, mint Szepesben és Sárosban , Turóczban és Zólyom

ban , hol a háboruk is kevesebbet dultak s a hitujitás itt elterjedt lutheri felekezete

is nem rombolt el mindent , mint az alsó vidék ikonoklasta kálvinistái . Az ujitási

ügyetlen viszketegnek sem volt annyira kitéve a legtöbb régi egyház a nép szegény

sége miatt. Vagy épen talán oly sok is volt itt e müvekből, hogy még a pusztitás

daczára is elég maradt ránk. Tudomásunkra is épen azért innen jutott a legtöbb ,

hol eddig azokat leginkább összekereshettük s összeirtuk .

Alig is van magának Németországnak , az e müvek keletkezése és dus gya

korlata hazájának temploma , melyben maig nyolcz vagy épen tizenkét ily középkori

szárnyajtós szekrényoltár találtatnék , melynek mindegyikén azután 10—20 festmény

szobor- és dombormű számlálható, mint például nálunk csak Bártfán is vagy Lőcsén .

Bártfán ehhez még oly másodrendü kisebb és gyarlón épült jelentéktelen késő gót

izlésü egyházban találjuk ezeket felhalmozva, mely alig képes ennyi művészi , festé

szeti és szobrászati kincset magába foglalni. Vannak még oly vidékeink is e mellett ,

hol ha nem minden falusi templom , ugy mégis minden második vagy harmadik ren

desen három -négy ily oltáron számos hasonló xv. századi szobor- és dombormű

faragványnyal és szárnytáblaképpel telve van .

Másutt Németországban is alig hogy a muzeumokban : Münchenben , Borosz

lóban , Linczben stb . találhatók ily tömegesen , mint nálunk sokszor a falusi vagy

kisvárosi templomban . Mig ellenben Nemzeti Muzeumunkban ismét sajátságosan

alig birunk csak egy -két darabot is belölök felmutatni; ugy hogy saját közönségünk

nek alig lehet még csak fogalma is e nevezetes hazai középkoji müképzésről , festé

szetről és szobrászatról ; holott néhol még egyházaink lomtárai is telvék velük.

Mindez eléggé tanusithatja , mily dusak voltunk a műalkotások e nemében , hogy

annak legkifejlettebb müiskolai alkotásaival versenyezhetünk ; s oly remekeket alkot

tunk ebben hazánkban , mint például a kassai főoltár. Mely ha nem mul fel min

dent e nemben , egymaga mégis oly mintaszerü alkotmány, melynek párját keresni kell .

E dus müproductióval szemben , melyet a xv . és részben a xvi. századi

műveink százakra , sőt ezerekre rugó maradványaikban maig felmutatnak, méltán lép

elénk a kérdés , hogy kik voltak tehát a művészek , a kik ezeket alkották ? Hol vol

tak a műtermek és műhelyek , az iskolák és páholyok , melyekben ezek készültek ?
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Vajjon hazai művészeknek tulajdonithatók - e és kiknek ? Vagy hogy a külföldről,

mint importált múczikkek származtak-e be hozzánk ? és ez esetben honnét ?

E kérdésekre a válasz az eddigi műtörténeti vizsgálatok és adatok hiányos

sága miatt nem könnyü . Rendesen ugy hangzott , hogy minden ily jobb művet mind

járt valamely külföldi ismeretesebb nevezetességnek tulajdonitott. És miután a kül

földi művizsgálat is eddig mindössze is épen csak nehány ily nevezetesebb művész

nevét és műveit ismerte határozottabban , mint például a korszakias iskolát alkotó

Van Eykot és Löchner Istvánt, Schongauert és Stosst , Wolgemutot és Dürert , Kraftot

és Riemenschneidert , Sirlint és Fischert stb . rendesen mindjárt készek voltunk vele ,

hogy e műveket nekik s iskolájoknak tulajdonitsuk.

Ha azért itt e kérdés vizsgálatába ereszkedem , teszem azt , mert tárgyunk

szóban levő műemlékeinek jellemzésére , felderitésére és leirására épen oly elkerül

hetlennek tartom , valamint hazai műtörténetünk e nevezetes fejezete megirására

szükségesnek vélem .

Kétségtelen , hogy mindezen müvek szorosan és hiven követik ama müirá

nyokat és műgyakorlatot, melyek akkor Németország nagy mesterei műhelyeiben

kifejlődtek. Igen természetes volt tehát azok eredetét és származását más adatok

ismerete hiányában ama nagy mesterek iskoláiban keresni .

Igy tulajdonittattak nevezetesen a bártfai, löcsei, szepesváraljai , valamint

nevezetesen itt közlött beszterczebányai szárnyoltárunk művei is Stoss Vid ekkori hires

mesternek vagy csak iskolájának.' Valamint azonban ezen állitás beszterczebányai

oltárunkra nézve csak ugy látatlanban történt, mint az idézett szerző szavaiból vilá

gosan kivehető , ugy az a többi sárosi és szepesi emlékekre is inkább csak vélemé

nyezve volt, minden egyéb adat , sőt szorosabb mütörténeti összehasonlitás nélkül.

Az állitás csupán azzal indokoltatott , hogy Stoss Vid , az ily műalkotások akkori leg

nagyobb mesterei egyike a xv. század végső két tizedében a határos Lengyelor

szágban , Krakkóban mintegy husz éven át nagy munkásságot fejtett ki e téren .

Valószinűbbé tette még e mű-befolyást az összeköttetés , melyben Bártfa közvetlen

a magyar-lengyel határon és kereskedelmi utvonalon állott , s a szoros viszony , mely

ben a xvi . zálogos szepesi város Lengyelországgal volt .

Nagyobb valószinüséggel tulajdonittattak még legnagyobb e nemü hazai reme

künk a kassai szekrényoltár festményei és szobrai Wolgemutnak és Riemenschnei .

dernek az akkori két legkitünőbb művésznek e nemben . ' Riemenschneider mellett

csak az összehasonlitás ennek más hasonló műveivel szólhat . Wolgemutra ellenben

az oltár festvényein több mellékkörülmény mutatna . A mesternek W. névjegye a

képeken több helyütt előfordul, s e mellett arczképe is (mint ez tanitványának

Dürernek levételéből ismeretes) a kép több alakján felismerhető volna . Ellenben a

műösszehasonlitás Wolgemut ellen szólna. A kassai oltárképek nemcsak sokkal job

bak Wolgemut eddig ismeretes legjobb képeinél is , hanem egészen el is térnek az

1 Lásd Lepkovszky jeles lengyel régiség- és műtörténetiró ismertetését a bártfai templom műfaragványairól

Mittheilung. f. Erf. d . Baudenkmale 1858. 254. Hasonlón követi őt ebben a szepesi műemlékek egyik avatott

ismerője Merklas u . 0. 1860. 276. Az utóbbi után mondja ezt felsőmagyarországi utazásában Lehner Oesterr .

Revue. 1864. IV. 237 .

Lásd e felől Henszlmann Magyar szépirodalmi szemle 1–5 . sz . és Oesterr. Revue 1865. VI . 166. A szob

rokat Gasser állitása szerint tulajdonitja Riemenschneidernek . Mig Lehner csak felületes megtekintés után mondja,

kétségtelenül Henszlmannt követve , Wolgemut által Nürnbergben készültnek , sőt részben állitólag Dürer művének .

Oesterr. Revue 1854. I. 251 .
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ő modorától , valamint a nürnbergi frank iskoláétól is ; mint ezt Wolgemut művei

legavatottabb ismerője s e mesternek műtörténetirója véleményezi . "

Az ily műemlékeknek, mint itt a beszterczebányaiak , müjelentősége, mestere

és iskolája meghatározásában a művizsgálat csak a műtörténet adatai és összeha

sonlitó műtanulmány utján járhat el biztosan . Ha beszterczebányai oltárunk műveit

a Wolgemutnak és Riemenschneidernek tulajdonitott kassai művekkel összehasonlit

juk, a műértőre nézve első tekintetre felismerhető, hogy azok nem tulajdonithatók

sem a kassaiak mesterének, sem iskolájának, sem pedig Stoss Vidnek, mint a kik

nek eddig rendesen tulajdonittattak. A kassaiak mind a tökély , mind izlés, mind a

kivitel tekintetében messze felülhaladják beszterczebányai emlékünk máskép kitünö

és jeles mesterének műveit . Sépen ugy csak látatlanba véleményezve tartatnak

Stoss Vid műveinek is , hasonlón mint a bártfai és löcsei művek, melyeket szintén

csak könnyedén fogtak rá, minden további összehasonlitó tanulmány nélkül .

E föltevés ellen szólnak a műtörténeti adatok is . Stoss Vidnek jelenleg már

részletesen ismeretes életadatai és művei készülésének chronologiája ellentétben álla

nak a neki tulajdonitott magyarországi művek adataival . A nürnbergi hires mester

szülővárosát 1477 -ben hagyta el , ottani polgárjogáról lemondva és Krakkóba köl

tözve , hol közel husz éven át, 1496 -ig remekei egész sorát alkotta . Ezek közt neve

zetesen Kázmér királynak márványból faragott oszlopos , mennyezetes, számos szo

bor és domborművel alakitott nagyszerü ravatalát, valamint a dus és számtalan

alakzattal készült krakkói főoltárt . Ezek és más művei, melyek végett egyenes meg .

hivást nyert Krakkóba , ottani munkásságát teljesen igénybe vehették . Mig azok

bevégeztével 1496 -ban azonnal visszatért Nürnbergbe, hol ez évben máris ujra a

város polgárai sorába felvétetett, s ott , alig távozva többé a városból, mintegy 90

esztendős agg korában 1533 -ban bekövetkezett haláláig folytonosan lakott . ?

Ezzel ellenben a bártfai, löcsei, beszterczebányai oltárművek készüléséről fen

maradt adatok majd 1464 -től fogva szólnak, 3 midön tehát Stoss még nem volt Krak

kóban ; majd 1502—1520-ig , “ midön már Nürnbergben oly viszonyok közt találjuk,

melyek miatt nem foglalkozhatott többé itteni müvek készitésével .

Stoss , viszontagságos életének ismeretes adatai szerint, a mint Krakkóban

bevégezte munkáit, 1496 -ban visszamenve hazájába és Nürnbergben megtelepedve ,

hosszas és kellemetlen vagyoni s üzleti keresetekbe bonyolódott, melyek öt nemcsak

a városhoz lekötötték, de munkáiban is gátolták . Épen a jelzett években, midőn a

bártfai, löcsei és beszterczebányai oltárok a xvi . század első tizedében egymásután

1502—1509 . elkészültek , Stoss Vid már 1501 óta bünvádi kereset alatt volt .

1503 -ban okmányhamisitás miatt megbélyegeztetésre és fogságra itéltetett . Arcza

mindkét ajkán tüzes vasbélyeggel átüttetett s örökös belebbezésre itélve , megfogadnia

kellett, hogy a városból , Nürnbergből , nem fog távozni . Majd a veje által miatta

2
· Lásd Thausing Dürer hires életirója e véleményét alább felhozva.

Lepkovszky i . h . 256. irja : Bekanntermassen verliess Veit Stwosz Krakau mit Schluss des xv . Jahr

hunderts nach Beendigung des prächtigen Grabmals des Königs Kasimir, von wo er sich nach Nürnberg begab .

Doch wäre hier anzunehmen , dass er noch vorher in den ersten Jahren des xvi . Jahrhunderts in Bartfeld,

Leitschau , Kirchdorf und Neusohl , und zwar mit seinen Schülern sich aufgehalten habe .

3 Lásd az oltárokon ez esztendőkről szóló adatokat Lepkovszkynál i . h . 256. és Miskovszkynál : Mitthei

Singen 1871. 112--3 .

4 Merklas : Mittheilungen 1860. 277. Csupán e fenidézett évszámok fordulnak elő e műveken határozottan ,

melyeken kivül a többi csak véleményezés .
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támasztott zenebonában megszökött ugyan és rövid időn át valamely kolostorban

mint menedékhelyen rejtezett. De a csakhamar visszatérő , ujra toronyfogságba zára

tott . Majd ismét ujabb keresetekbe is bonyolódott . Mindez annyira megakasztotta

ekkor munkásságában , hogy midőn 1508 -ban császári kegyelmet nyert, ez sem hasz

nálhatott neki többé . A városhoz kellett folyamodnia, parancsolná meg a mestereknek

és legényeknek , kik közül a polgárjogot vesztetthez senki nem akart munkába lépni ,

hogy hozzá szegődjenek. A város , bár nem tiltotta el többé öket mint addig

tevé - hogy nála munkát vállalhassanak
, de közbenjárni nem akart tovább sem s

a vállalkozást az illetők szabad akaratára hagyta.

Stoss ezen életadatai tehát azt tanusitják, hogy legalább a xvi . század első

tizedében , midön jelzett oltárműveink , és nevezetesen a beszterczebányai is készül

tek, legkevésbbé foglalkozhatott velök . Azontul is , bár még sokáig, 1533 -ig élt , az

állitólag 95 éves korában megholt agg, és egy ideig meglehetős munkásságot fejtett

ki ; nagyobbára mégis csak hazája, Nürnberg egyházai számára dolgozott. Testvére

András , egy itteni kolostor perjele s a város tehetős polgár-családai számos művet

készittettek általa, melyek még maig részben vagy csak már egyes
töredékeikkel

diszitik Nürnberg és környéke egyházait. De e müvek készitésében is megakasztotta

már őt is az épen akkor előtörő hitujitás , mely munkái jó részét megsemmisitette ,

vagy csak megrongálta ; annyira, hogy jelenleg csak keveset ismerünk az általa

készült művek közül , a mi épségben s eredeti helyén vagy rendeltetésében megma

radt volna. E neki részben bizonytalanul tulajdonitott művek is nagyobbára csak

töredékekben s átalakitva maradtak ránk .

Ismeretes , hogy leghiresebb műve , ugynevezett rózsakoszoruja, mely az An

gyali üdvözlet és Szűz Mária hét öröme szobor- és domborműveit állitá elő , alig

készült el , midőn a katholikus tan és képek ellen dühöngő Ossiander Nürnbergben

a hitujitást hirdetve , azoknak is eltávolitását sürgette. A nép ajtatos kegyelete és a

műremek iránti lelkesedése ellenére azonban még sem lehetett lerombolását s eltá

volitását a város föbbjeinek átvinni . A remekmű e miatt a fentartás ürügye alatt

zsákszerü boritékkal takartatott el . A gyenge kötél azonban , melyre felfüggesztetett,

mert állitólag az eredeti erős lánczot, melyre elöbb kötve volt , valaki ellopta —

leszakadt s azáltal a mű darabokra tört. Mint jelenleg látható , e század elején

állittatott össze töredékeiből Heideloff által . Igy is oly magasan van elhelyezve ,

hogy hozzáférhetlensége miatt az alapos összehasonlitást alig engedi meg. – Más

műveivel is , mint a nürnbergi várban látható állitólagos faragványai, a heilsbroni

s a krakkói csak részben fenmaradt szobrai , bizonytalanságuk miatt , vajjon a mester

töl származnak-e , valamint töredékeikben a nagy mester művei összehasonlitó tanul

mányát igen megnehezitik . "

Nem kisebb nehézséget okoznak a Wolgemutra vonatkozó műtörténeti adatok

is arra nézve , hogy ily műveinket egyszerün neki , műhelyének és iskolájának tulaj

donitsuk. Wolgemut is akkor, midőn a xvi . század elejéről határozott évszámokkal

jelzett oltáraink készültek , épen másfelé volt számos és kitünő művek készitésével

elfoglalva. Már az előbbi század vége óta a schwabachi nagy oltár készitésével fog

lalkozott , melyet 1507-ben ismételten megsürgetve , csak 1508 -ban volt képes Dürer

i Stoss Vid életéről s munkáiról szóló adatok ujabban a nürnbergi városi levéltár okmányai stb . szerint

összeállítva megjelentek Eitelberger Quellenschrift zur Kunstgeschichte x . Lochner, Neudorfers Nachrichten

von Künstl . 84 .
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1

Albert egyik testvérének, Jánosnak, mint legényének segitségével elkésziteni és fel

állitani . 1501 -ig közben a goslari terem falfestményeit készité . Mig 1502—1503

közt tehát épen a beszterczebányai oltárok készitése idejében a nagyszerű

heilsbroni ily szárnyas szekrényoltáron dolgozott . Mely a számos kép és faragvány

mellett, csupán az oltárt felajánló donatorok családjának, Frigyes brandenburgi

örgrófnak s nejének tizennyolcz gyermekével együtt, a mester által remekül előálli

tott husz arczképnek festését igényelte . '

Ez időben készültek épen beszterczebányai oltáraink is , mint előbb emlitök,

s mint a felőlök szóló adatok beszélik , és ezek közül az egyik fenlevőnek, melynek

képét itt a czimlap mellett az I. táblán közöljük, még az év felirata is , 1502 , ezt

tanusitja. Vegyük hozzá , hogy az egyháznak fönebb leirt s ennél jóval nagyobbszerü

főoltára is , valamint e mellett még más négy oltárán kivül több hasonló mű, mint

alább e leirásból látni fogjuk, ugyanakkor keletkezett ugyanitt. És hány készülhetett

még ezen felül, melyekről feljegyzéssel sem birunk. Csak a Beszterczebánya szom

szédságában maig találhatók nagy száma is meglep már. Még a kápolnaszerü fiók

egyházakban is , mint Szászfalván és Jakabfalván, valamint a vidék más kis egy

házai némelyikében, három ily oltár is fenmaradt és pedig mindegyik 10—20 képpel

és szoborral . Hasonlón másutt is az országban , mint Löcsén , Bártfán stb . épen

ekkor készültek egyházaik remek oltárművei , és mellettök is másféle még száz más

hasonló ; s ezzel azonnal e müvészet oly nagyszámu alkotásainak képe áll előttünk ,

melyeket aligha leszünk képesek többé egy -két még oly hires s annyira foglalkozta

tott müvésznek , mint Stoss és Wolgemut volt, műhelyére s iskolájára visszavinnünk .

Stoss épen ugy mint Wolgemut nagy munkásságot fejtettek ki ugyan e téren . Isme

retes , hogy számos mesterekkel és legényekkel dolgoztak műhelyeikben . Hogy ezek

ben a legtöbb csupán iparilag és mesteremberi módra gyártatott, és hogy e czik

keikkel a külföldi vásárokra Budáig és Krakkóig eljártak . De ha tudjuk, hogy meny

nyi száz ily nagyszerü oltáralkotmány s mennyi ezer ily kép és szobor készült akkor

csak nálunk is , nem is emlitve a tizszer , söt talán százszor annyit , a mi német

föld számára készült , nem fogunk kételkedni azon , hogy oly hosszu életü s oly

dusan alkotó müvészektől , mint Stoss és Wolgemut , és műhelyeikből sem kerülhetett

volna ki annyi .

Hogy eddig rendesen minden ily jobb művet rájok fogtak , annak oka csupán

az volt, hogy a műtörténet e terén leginkább az ő nevük volt ismeretes. Ha

azután az ily műemlékek nálunk és másutt műveikhez némi hasonlatot mutattak,

azokat a szakavatottabb művizsgálat is kész volt mindjárt nekik , vagy csak iskolá

joknak tulajdonitani. Kétségtelen , hogy ez a bővebb és tüzetesebb ismeret és vizs

gálat hiányában némi jogosultsággal birt . De a belőle levonható biztosabb eredmény

csakis az volt , hogy a mesterek, kik e müveket késziték , talán Wolgemut és Stoss

iskolájában, műhelyében dolgozhattak és tanulhattak , mint akár Dürer Albert pél

dául és testvére János és száz más.

De a mint e mesterek művein más befolyások is mutatkoznak , épen ugy felte

hető , hogy másutt is tanulhattak és gyakorolhatták művészetüket . És ha számos ily

műveikkel találkozunk hazánkban is , méltán feltehető, hogy e művészetet nálunk is

s önállólag gyakorolták .

i Stilfried : Kloster Heilsbron 144—7 . és Thausing Dürer 63–68 .
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A kérdés tehát e müvekkel szemben hazai műtörténetünk szempontjából csak

az marad e vizsgálataink után is , hogy miután mind e müvek sem Stossnak,

sem Wolgemutnak, de még iskolájoknak és műhelyöknek sem tulajdonithatók egy

szerüen vagy épen kizárólag kik és hol voltak tehát a művészek nálunk , kik e

műveket alkották hazánkban ? Mily mesterek műbefolyása alatt állottak ? és mily

iskolák hatása mutatkozik műveikben ?

B

JÁRMILY kevés hazai művész neve s emléke maradt fenn a középkorból , mégis

annak minden korszakából, sőt minden századból ismerünk még legalább

nehányat mintegy hirmondóul vagy csak annak tanuságául , hogy azok hiával

sohasem voltunk . Mit ugy is ránk maradt számos műemlékeik , művészeik nevei

hiányában is eléggé hangosan beszélnek. Ez az arány a külföldön is , hogy a régibb

korból mindenütt jóval több műemlék, mintsem művésznév maradt fenn .

Már az első századokban találkozunk egyes szerzetes és más művészeink nevei

vel . Ezután a vegyes királyok , nevezetesen mindjárt az Anjouk korában , az akkor virág

zása uj korszakát kezdő olasz művészet is fellép már, s a giottoi , toskanai s a Simone

féle sienai iskolák tanitványainak műveit és neveit Budától és Székesfehérvártól

kezdve Szepesváraljáig mindenfelé fölemlitve találjuk. Több ekkori királyi képirónak ,

mint Henriknek, Bertalannak stb . neve mellett ' , ismerjük még Aquila Jánost a

xiv. századból nagyszerü falfestményeivel, melyeknek egész sorát sikerült ujabban

templomainkban neve feliratával s arczképévelfeliratával s arczképével együtt fentartva felfedezni. ? Más

templomaink már csak a festmények és faragványok nyomát tartották fel e száza

dokból , tanuskodva a felől, mily sürü munkásságnak örvendett a művészet hazánk

ban. Mert az ezerekre menő ekkori gót izlésü egyházaink közül alig volt egy , mely

falfestményekkel diszitve nem lett volna. Az egyházfestészeti, valamint a szobrászati

műgyakorlat folytonossága hazánkban tehát már az elöbbi korból mindenfelé kimu

tatható .

De a későbbi gót izlésben is, a mint a szárnyas szekrényoltár dús faragvá

nyaival, szobraival és képeivel alkalmazásba jön Németországon , mintegy a

xv . század eleje felé, ugy nálunk is már mindjárt jelentkeznek művei. Még monos

toraink köréből is számos szerzetes művész neve maradt ránk a műgyakorlat e korá

ból . Ily festő- s faragó -mestereket emlitenek pálos és domonkos-szerzeteseink kró

nikái : Dénes , Vincze, Lörincz, Zágor, Orbán , Servet fráterek neveit oly helyeken ,

hol inég műveik egyes maradványai is feltalálhatók. 3

· Lásd e festők és szobrászok neveit Ipolyi Magyarorsz. műtörtén . tanulm . 1. A középkori szobrászat és

festészet Magyarorsz. Nagy Iván Magyarorsz . képzőművészek 1874. Századok 36. – Tudom . Gyüjtemény 1821 .

II . 124.

2
Magyarországi rég. emlékek III . Rómer Régi falképek .

3 Lásd az előbb idézett műveket .
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Az első ily szárnyoltármű határozott emléke azonban nálunk már 1412 -ből

maradt volna fel Liptóban a szmrecsányi templom egyik oltárán ez évirattal

jelezve . ' Közel áll ehhez az , melyet 1427 -ben a barsi Garam melletti szent Be

nedek-monostor temploma számára Szentbenedeki Miklós györi kanonok s a kirá

lyi udvar kápolnája énekkarának igazgatója készittetett Kolozsvári Tamás mester

festő által (Magister Thomas pictor de Kolosvár) . Az oltáron a szent Három

ság, a Boldogságos Szüz , a Mindszentek és Sz . Egyed lehettek a felirat szerint a

föképek. Mig ezek alatt a donator czimerei voltak alkalmazva és arczképe , szülei

és testvérei képével együtt előállitva . ” A Garam melletti Benedek-monostornak

művészete ekkor s ezentul mintegy századon át kitünő virágzásnak indult. Ennek

köszönjük nevezetes monumentális gót egyházát dusan faragott portáléjával s oszlop

főivel , számos szárnyas szekrényoltárait festményeivel és szobraival. Közülök több ,

maig fenmaradt és szintén csak a xvi . század elején készült , mint feliratuk mutatja.3

Tehát már részben művészete hanyatlása korában . Még késöbb is azonban a

mohácsi csatának egykoru nagy falképe festetett itt az egyházban. Korábbi legneve

zetesebb s legremekebb ily emlékei közé tartozik amaz Úrkoporsója mely jelenleg

Esztergomba átvive és helyreállitva látható s mely mint egyetlen ily mű a maga

nemében a bécsi műkiállitáson is feltünt volt . A középkori oltárokon alkalmazott

templomszerü ereklyeszekrény-alakban szobrokkal diszitve és kifestve, szóban levő

oltármű-faragványainknak is egyik legszebb és legritkább példánya . Vajjon ennek is

mestere Kolozsvári Tamás festő volt - e ? Vagy pedig a kolostornak az egész száza

don át folytonosan virágzó műiskolájából annak talán szintén szerzetes benedeki

művészei műhelyéből került- e ki ? jelenleg mindezt a további adatok hiányában nem

lehet meghatároznunk. Csak annyit tudunk , hogy benedeki pannonhalmi főmonosto

runk még a xvi . században hasonlón dus ily festett faragványoltárokkal és faszob

rokkal volt diszitve . Mint egy feljegyzés véletlenül is tudósit még felőlök , hogy

midőn 1594-ben Sinan pasa bevette a pannonhalmi vármonostort , belépvén a temp

lomba, számos festményei és szobrai láttára ama kérdésre : miféle dolgok azok ?

Zádori protestáns várkapitánytól azt nyerte válaszul , hogy azok az apátnak istenei .

Az erre felháborodott pasa parancsára az apátnak vállán kellett a szentek szobrait

kihordani a templomból . * Mi csak a fából faragott ily szekrényoltárok szobraira

volna vehető.

Azontul csak 1461 -ből birunk adatot a kis -szebeni egyháznak ily fényes szár

nyas szekrényoltára éviratában . És mindjárt erre 1466 -ból maradt fenn még egy

tudósitás a bártfai ily főoltár felől . Ez évben szerződik Bártfa városa a templom sz .

Egyednek szentelt főoltára képeinek 21 arany forintért elkészitése iránt . A mester

neve nem maradt ránk , valamint műve sem . Mert mig a templom többi és késöbbi

tizenkét szárnyoltára fentartatott, épen a legrégibb, a főoltár elenyészett , ujabb oltár

által váltatván fel. De már az 1466. évszám is mutatja, hogy e főoltár előbb készült ,

mintsem Stoss Vid 1477 -ben Krakkóba költözött s ott műhelyt és műiskolát ala

pitott . Befolyása tehát ekkor sem neki , sem iskolájának Bártfán nem lehetett . El

lenben itt Bártfán már jóval előbb igen élénk mümozgalmat találunk, mely mintegy

: Igy értem legalább Myskovszky Archaeol . közl . xi . 33 leirását, hogy az évszám az ottani gót oltáron áll.

2 Tudom . gyüjt. 1821. 11. 124. lap .

3 Szekrényoltár, képei egyikén az 1495. másikán 1511 felirat áll .

4 Ipolyi Veresmarti élete és munkái . 516 .
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a xv. század közepe elött kezdődvén , még 1521 -ben is folytonosan tart . Ez alatt

alkotja a felvirágzó város régi román monostori egyháza helyébe a háromhajós és

két tornyos gót domját; benne nagyszerü szobrászati és festészeti művészettel diszi

tett tizenkét szárnyoltárt s a nagy falfestményeket kivül és belül , melyek legkésőbbje

sz . Kristófnak és a magyar szent királyoknak képeivel 1521 számmal van jelölve . Ekkor

épiti nevezetes városházát dus faragványok egész sorával diszitve párkányzatait ; s

ennek egyes részleteit máris az előtörő renaissance izlésben alkotja. Mindez arra

mutat , hogy a városban nemcsak nagy mütevékenység uralkodott, de valódi müis

kola s mügyakorlat keletkezett . Már első épitésze , kivel a város a gót dom felépi

tésére szerződik , a városnak fia és polgára , Miklós köfaragó - szobrász volt . Csak

utána , ugy látszik , halála után veszi át annak befejezését a hires kassai Krom Ist

ván épitész . Ennek elkészültével 1466-ban szerzödik a város a főoltár képei festé

sére . Mig a tornyokat csak 1486-ban kezdik kiépittetni az anspachi származásu

Stemaseg János köfaragó által . ” De ez sohasem készült el velük . Mig a tizenkét

szárnyoltárnak oly művészileg alkotott képei és szobrai mestereinek neveiről , kik itt

szintén egész műhelyt tarthattak és iskolát alkottak , mitsem tudunk többé .

A szepesi , löcsei stb . egyházi műemlékek és remek oltárfaragványok és képek

festő- és szobrászmesterei közül is alig ismerjük igy egy-kettőnek nevét és műveik

készülési idejét . Határozottabban közülök eddig csak Löcsei Miklóst ismerjük, kinek

ecsetét s iskoláját a Szepesség ily emlékein több helyütt még nyomozhatjuk. Mert a

festő neve épen véletlenül ott áll a poprádi egyház egy -két képén . Az egyik a fájdal

mas sz . Anyát (Piéta) állitja elő dus virágos szövetmintázattal sajtolt aranyos alapon ,

mint akkor a szárnyoltárok képei készültek . A másik hasonlón mint a mennynek

királynéját ábrázolja a b . Szüzet , karján a kis Jézussal , mindkét oldalán fejét koro

názó angyalokkal . Az egykoru s a kép aranyozott hátteréhez hasonlón s vele egy

fadarabból készült kereten a művész nevét s a kép készitése évét az aranyalapba

benyomva találjuk gót nagybetüirással:

NICOLAUS DI LEUCXIA A. D. 1484. PINXIT.

Azaz : Nicolaus de Leuczia A. D. 1484. pinxit (Löcsei Miklós festette 1484) .

E képek , ha nem is a kitünöbbek és legjobbak, de mindenesetre az akkori job

bak közé tartoznak . Kétségtelen , hogy Löcsei Miklós ama kiválóbb mesterek egyike

volt , kik akkor Löcsén és környékén , Sárosban , Szepesben számos ily szekrényoltár

müvet készitettek . Hogy a művész képén ily feltünően jelzi nevét s annak keletke

zése évét , mig száz más vele egykorunál mindezt nem találjuk : ez nyilván arra

mutat , hogy nemcsak műalkotásainak művészeti önérzetével birt , hanem önálló czége

és műhelye is volt . Mert rendesen csak ily önálló mesterek szokták művészi öntudatuk

mellett magokat képeiken megnevezni s műveik készülte évét jelezni . És valóban

összehasonlitó művizsgálataink ezen ugyszólván kezdetén is feltaláljuk már másfelé

is Lőcsei Miklós mester műveit . Nemcsak a poprádi szárnyoltárok nevével fenma

radt e képeit , talán e templomnak ujabban felfedezett falfestményeit is ő készité .

Szülővárosában is , lakhelyén Löcsén , hol műhelye volt , szintén a szárnyoltárművek

ben oly dus templomnak ily képein is ráismerhetünk még. Nevezetesen az itteni

Passio, a kínszenvedés oltárának képei mesterünk ecsetére vallanak . Hasonlón a

• A fenebbi adatok a város levéltárából közölve Myskovszky által . Mittheil . 1871 , 110.
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képmaradványokon, melyek jelenleg a sz . Erzsébetről nevezett oltár régibb részleteit

képezik és 1493. évszámmal vannak jelölve , szintén rá is ismerhetünk. ' Valószinü

leg a további tüzetesebb összehasonlitó vizsgálat e mester több művét is fel fogja

még fedezni. Annyi jelenleg is bizonyosnak vehető, hogy Löcsei Miklós műhelyében

már jóval 1480 előtt és 1493 után is itt a Szepesség és vidéke számára számosabb

művet alkotott . És lehet , hogy ugyanő alkotta még a lőcsei más oltárok egyes kép

köreit is : nevezetesen rajtok a passio képei sorát, melyeken az eszményies szépség

a természethűséggel , az élénk szenvedélyes cselekvény a nyugodt fenség kifejezésé

vel , a correct rajz a szép szinérzékkel a legnagyobb összhangzásban mutatkoznak.

E mellett a mellék , népies alakokon Löcse és vidéke köznépének arcztypusa mutatja,

hogy az eszményit az élethűséggel tudta párositani . Miután ezen oltárok a löcsei kró

nika szerint csak 1508 -ban végeztetettek be , lehet , hogy Miklós mester ekkor állott

művészete teljes magaslatán . ?

Ennél azonban még egy jóval régibb és jelesebb itteni festőiskola műveit

nyomozhatjuk a szepesi e nemü müemlékeken . Fájdalom ! a mester nevét nem ismer

jük , söt csupán a sz . István király ama tempera festményü képe mesterének nevez

hetjük, mely a fennebbi Lőcsei Miklós képeivel együtt szemlélhető volt Budapesten

1876 -ban az ottani magyar mű- és történeti emlékkiállitás alkalmával.3 E régibb

és jobb stylben és technikával , gyengédebb szinezetü temperafestékekkel készült

mű a legméltóbb müfelfogással állitja elő szent királyunkat , kinek ezen egyik legré

gibb képe a szentnek méltó typusául szolgálhat , valamint hogy akkor valószinüleg

bevett képei typusa szerint festetett. Az arcznak , a szakállnak és hajnak finom .

és gyöngéd, valamint az öltönynek diszes és színdus mintázatu szövete és fényes

kezelése a kölni, alsó -rajnai iskolákra mutat . Alig lehet kételkedni , hogy ugyan ő

mestere a szepesi székesegyház főoltára régibb szárnyképeinek, melyek a magyar

szent királyokat, valamint az Anjou -háznak rokon szentjeit, sz . Lajost stb. állitják

elő . Ezeken is a nemes felfogás és kifejezés mellett a dus színü s mintázatu viselet

mindenütt a jelzett kölni és rajnai müirányra és kezelésre mutat. E névtelen mester

iskolájának hatása alatt keletkezhettek itt a vidék hasonló egyes képei és falfestmé

nyei , melyeken az alsó -rajnai iskola befolyása még észrevehető . Ilyen volna neveze

tesen a csötörtökhelyi remek kápolna régi oltárának főképén fenmaradt egyik részlete

a bold . Szüz halála előállitásával. Ezen is a gyengéd, majdnem miniaturszerü festés

finom szinezéssel és rajz tökélyével , valamint nemes, ihletett és kellemteljes kifeje

zéssel meglepő.

Már előbb más alkalommal figyelmeztettem az itt Szepesben és környékén

mutatkozó ezen eltérő mügyakorlatokra.5 Nyilván a szerint , a mint az itteni régibb

és ujabb mesterek a külföldi műhelyek iskoláiban gyakorolták magokat, ezek külön

böző müirányának befolyása alatt dolgoztak itthon is . Innét származik a műirányok

Lásd Merklas és utána Lehner véleményét és leirását . Oesterr. Revue 1864. IV . 238 .

2 Legujabban , Henszlmannak a m . Akadémiában tartott felolvasása szerint , sikerült volna a 18csei tem

plom és szárnyoltárai szobrászait is felfedezni. E szerint a főoltár szobrai Kranachnak 1509-ben megjelent képei

után készültek Pál szobrász által 1516 körül , ki itt hasonlón egész szobrász iskolát alkotott .

3 Mind a három kép jelenleg a szepesi püspökségi székesegyházi gyüjteményben foglaltatnék a műtárlat

jegyzéke szerint . Megjelent hű fénykép -másolatban is , még mielőtt az utóbbi helytelen restauratió által némit

szenvedett . Leirásukat lásd Ipolyi Magy. mű- és tört. emlékek kiállitása . Mütört . tanulmány 23 .

4 Lásd az Oest . Revue 1864. VIII . 215. és u . 0. II . 250. Lehner leirását is .

5 L. Ipolyi középkori szobrászat Magyarországon , melynek 1863. első kiadásában figyelmeztettem már a

felsőmagyarországi szárnyoltár művek faragványain és képein mutatkozó különféle iskolák befolyására .
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és műizlések különfélesége is nálunk sokszor egy helyen vagy egy vidéken . Máris

kimutathatjuk ezek egyes példáit és sorát összehasonlitó művizsgálataink ily első

kisérletei nyomán.

Épen ugy mint a festészetben ezt itt látjuk , kimutattuk másutt épitészetünk

ben, ' valamint kimutatható az szobrászatunk és faragványaink során is ; ámbár

ismeretes, hogy a középkorban rendesen , sőt még a renaissanceban is sokáig az

épitész, szobrász és festő egy művész személyében volt egyesülve. A szepesi ekkori

késő gót remekművek egyik kiváló épitészmesterének iskolájára épen igy rá lehet

ismerni a szepesi székesegyház Zápolya kápolnájában, valamint a csötörtökhelyiben.

Oly két remek alkotás volt ez , hogy tervezetét a bécsi sz . István domnak régi hires

épitészeti páholya s iskolája maig fentartotta hasonló nevezetesebb épitészeti terve

zeteinek gyülteményében ."

Még régibb és nevezetesebb szobrász- , köfaragó- s épitész- iskolát képeztek itt

előbb a kassai Krom - család tagjai. Krom István köfaragómester már a remek kassai

dom munkálatai vezetésénél 1446 óta emlittetik , és 1459-ben testvére Ágoston vele

együtt vezeti a monumentalis mű alkotását . István 1464-ben a bártfai templom

bevégzésével is megbizatik . S ö alkotja épen ugy, ott mint Kassán , ama remek szent

ségház-toronykákat dus szobraikkal , melyek a legjobb e nemü müvekkel, minök a

Stoss- és Kraft-félék , például a nürnbergi sz . Lörincz egyház szentségtornya, bátran

kiállják a versenyt . Hogy a kassai Krom-család akkor ott virágzó épitészeti és

faragó -páholyt, műhelyt s iskolát telepitett meg, mutatja a családnak ottani nagy

befolyása. Ágoston 1460 óta városi tanácsúr, mig a családból Krom János és Márton

ugyanekkor választó polgárok , és később e tehetős művész-család egyik fia Krom

János 1497 -ben plébánosa Kassa városának és a remek egyháznak, melyet valószi

nüleg atyja István nagyobbrészt oly művészileg kiépitett. Vajjon azonos volt -e ezen

Krom István , kit a kassai városi , az egyház épitkezéséről szóló jegyzőkönyvek emli

tenek , ama Kromauer Istvánnal , ki a bécsi sz . István -dom számadásaiban mint

ennek művészei egyike emlittetik már 1430 -ban ? A mily valószinü lehet ez, oly

nehéz meghatározni . 3 Kevésbbé valószinü , hogy a beszterczebányai városi jegyző

könyvekben egyszerün István mesternek nevezett épitész és köfaragó, ki a város

tól többször fizetést huz épen beszterczebányai egyházunk épitész- és szobrász

munkáiért , azonos volna a kassai és bécsi Krom és Kromauer Istvánnal . Mig ez

Bécsben , Kassán és Bártfán is , mint láttuk 1430-tól kezdve mintegy 1480 - ig fordul

elő , midön tehát már legalább 70 éves lehetett ; addig a beszterczebányai egyház

épitőjéről, István épitészről és köfaragóról a városi jegyzőkönyvek 1489 -ben és a követ

kező években szólnak. Sőt lehet, hogy itt Beszterczebányán is már két István nevü

külön művészszel van dolgunk. Mivel a jegyzőkönyv majd István épitészt, majd

István köfaragót nevez . Ámbár a középkorban e monumentális egyházak épitői , mint

• Ipolyi Magy. Műemlékek i Csalóköz Műemlékei ,

2 Ezek részben most a dom hires épitőmestere Schmidt által kiadatnak . Hogy e szepesi mesterművek

tervezete ott találtatott az egyház régi épitészeti műpáholya rajzai közt , arra utalhatna , hogy ezek készitői a bécsi

egyház műpáholyából annak művészei közül valók voltak . De miután e páholy rajzai között épen úgy előfordulnak

a prágai dom híres franczia épitészének, Arrasi Mátyásnak , valamint az eszlingeni épitkezések mesterének , Beb

linger Máténak tervezetei, jele , hogy a hiresebb épitészek tervei már akkor e páholy számára mindenfelől össze

gyüjtettek. E megtiszteltetésben méltán részesülhettek szepesi mestereink remekei is . L. Oesterr. Revue 1864. VIII .

213. és Archaelog, értesitő 1877. 247 .

3 L. ez adatokat Bártfára felebb idézve , Kassára és Bécsre Henszlmanntól Oesterr. Revue 1865 , VI . 161.

Lehner u . 0. 1864 I. 261. és VIII . 220. összeállitva .
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tudjuk, egy személyben köfaragók és épitészek voltak egyaránt. Ugyanakkor Besz

terczebányán Stenczel mester mint épitész vagy csak ácsmester emlittetik 1489 -ben .

Hasonlón előfordul János vagy Hanus festő 1503 -ban , midön itteni szárnyoltáraink

készültek. E mellett a szomszéd Zólyom város számkönyvei is emlitik Walach János

festőt ekkor 1492 -ben . A műtörténet egy hasonló nevü nürnbergi származásu hires

festőt ismer e vezetéknéven szintén e korból: Walch , máskép Barbari Jakabot ,

Dürer Albert kor- és versenytársát, s annak testvérét Walch Miklóst, kik mindket

ten az olasz és német müirányt egyaránt követték . Az e nevü művészcsalád , ugy

látszik, többfelé is el volt ágazva . Velenczéből Nürnbergen át egész Brüsselig dol

gozott mindenfelé. Az utóbbi helyen Jakab utoljára Margit föherczegnönél, II . Lajos

özvegyének, Mária magyar királynénak testvérénél s a németalföldi helytartóságban

elődénél udvari festő volt . Lehet , hogy Zólyomban és Beszterczebányán ugyan

ekkor a xv. század vége s a xvi . elején dolgozó Walch János is tehát e családhoz

tartozott , mint Jakab és Miklós testvérek. Ezek különböző Walch és Barbari nevei

ket is a szerint nyerhették , a mint majd Olaszországban , majd a külföldön dolgoz

tak. Mig azért Velenczében Barbari, azaz idegeneknek, külföldieknek neveztettek ,

addig Németországban Walch , azaz Wälsch , vagyis olaszoknak hivták öket. Külö

nösen nálunk a Valach forma mutatja , hogy ama János zólyomi (hol akkor a

magyar királynéknak hasonlón volt udvara) festő is ily olasz eredetű lehetett .

Épen ugy előjön még e Walach János mellett egy Miklós nevü festő is Beszter

czebányán , mint a Walch testvérek közt , igy hivják az ifjabbat . E Miklós még a

xvi . század elején mintegy 1532 - ig emlittetik a városi számkönyvekben. De épen

ugy már az elöbbi korból találunk itt Zólyomban és Beszterczebányán festőket.

A zólyomi városi jegyzőkönyv már 1465 és 1469 -ből emliti a fizetéseket, melyeket

a festőnek keresztek és szobrok festéseért, valamint a városi levéltár tokjai czimei

nek kifestéseért kiszolgáltattak. Ámbár itt ismét, fájdalom , a festőnek munkája mel

lett nevét nem jegyezték fel. Crowe és Cavalcaselle olasz festészete történetéből

ismeretes , hogy a festészet legrégibb emlékeit képezik Olaszországban épen a levél

tárak tokjai tábláin festett ily képek . Egy -két ily példányt közülök szerencsés lehet

tem országos képtárunknak is régi képgyüjteményemmel ajándékozni , és valószinü ,

hogy a zólyomi levéltár tokjai tábláinak festett képei is ilyenek lehettek. '

De e felhozott adatokkal is, melyeket épen csak a hozzáférhető s részben

fenmaradt városi jegyzőkönyvekből e vizsgálataink közt véletlenül találtunk , kimu

tatható már, hogy Beszterczebányán és környékén ekkor a xv. században és a követ

kező elején , hasonlón mint Szepesben , Sárosban : Löcsén , Bártfán, Kassán stb . voltak

oly művészeink, kiknek műhelyeiben és müiskoláiban készültek e dus festészeti,

szobrászati s épitészeti művek , melyek mümaradványaival még egyházi műemlé

keinken itt-ott találkozunk.

Mi ez azonban mind , a tiz és nehány név s adat , mely épen véletlenül fen

maradt vagy tudomásunkra jutott a feliratokból s jegyzőkönyvekből e művészekről ,

azoknak kétségtelenül nagy számához képest ! Az egész mindössze is egy -két oltár

vagy kép feliratából, egy -két városnak felületesen vizsgált jegyzőkönyvéből szárma

* A beszterczebányai és zólyomi emlitett müvészekről szóló mindezen adatokat az illető jegyzőkönyvekből

lásd Ipolyi Beszterczebánya városa müveltségtörténeti vázlata 100. s köv. lap. A Walch festőkről szóló adatokat

lásd Bartsch Peintre Graveur, Müller, Füssli stb . Kunstlexikonokban e név alatt , és nevezetesen ujabban Thausing

Dürer 78 , 83 , 216. stb .
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zik . Annyi száz más vagy egészen elenyészett, vagy még felfedezésre vár. Ha a

műtörténeti vizsgálat egyszer ennek nyomozására kiterjed s a városi , valamint ipar

testületi jegyzőkönyvekben keresni fogja a bejegyzett mesterek és segédeik nevét,

mint ezt Cavalcasellenek az olasz festészet történelmében korszakot alkotó művében

sokszor igy olvashatjuk, valószinüleg még számos felvilágositó adatra fog akadni ,

melyből hazánk szerény műtörténete'adatai is reconstruálhatók lesznek.

Eddig is már az egyetlen ily műben , mely a hazánk közelében fekvő s vele

szorosabb viszonyban állott Boroszló városa festő czéheinek 1345–1523 . évekből

származó jegyzőkönyveit közli, számosabb ily magyar festő- segédekre s tanulókra

találunk , kik az ottani festőknek épen ily szárnyoltárképek és szobrok készité

sével foglalkozó műhelyeiben képezték magokat és dolgoztak mint mestersegédek

és inasok .

Igy találunk több magyarra Beynhard Jakab akkor nevezetesebb boroszlói

képiró műhelyében . 1484 -ben Magyar Miklós (Nicolaus der Unger) négy esztendőn

át tanult és dolgozott nála. A későbbi évszám mutatja, hogy e Miklós nem lehet

azonos az elöbb emlitett Löcsei Miklóssal , ki már ekkor mint kitünő mester festette

a poprádi és löcsei egyház szárnyoltárai képeit . Ellenben lehet , hogy azonos amaz

előbb emlitett beszterczebányai festő Miklóssal , kit még 1532 -ben is mint itteni fes

töt neveztetni hallunk . Ugyanazon mesternél tanul és dolgozik 1488 -ban Magyar

Valter (Walter Unger ). És lehet , hogy az ott 1486 -ban nevezett Grann Mátyás is

Magyarországból való esztergomi Mátyás volt . Valamint Glaser Pál ily boroszlói

festő műhelyében tanonczai közt már az 1465 -ben nevezett Rosenauer Nickel rozs

nyói Miklós lehetett . Mert Rozsnyónak hasonló régi gót egyháza mügyakorlata és

emlékei köréből ily szárnyoltárai képeiről maig birunk még maradványokat s adato

kat . Hörlen vagy Herlin Lenhart boroszlói mesternél 1505 előtt hasonlón egy Magyar

István fordul elő . És ugyanott Lember Miklós tanonczai közt még 1512-ben is a po

zsonyi Blómlein (Blumlein , Virág) Simon nevét találjuk ”.

Ha a boroszlói e nemű másodrangú mesterek tanonczai közt annyi magyart

találunk, feltehető, hogy még nagyobb számmal lehettek magyar segédeik is ; és

hogy kétségkivül a külföldi hiresebb és keresettebb mesterek műhelyeiben jóval

többen dolgozhattak és tanultak a magyarok közül ; nevezetesen az akkori leghi

resebb művészek helyén Nürnbergben annak nagy mesterei Wolgemut , Stoss , Kraft,

Fischer műhelyeiben . Valószinüleg a szepesiek és sárosiak a közel Krakkóban

is már tanulhattak és dolgoztak ; mig nevezetesen a beszterczebányaiak Augsburgi

mesterekhez is járhattak ; a város szoros viszonyban lévén rézkereskedése által ,

melyet az augsburgi házak egész Velenczéig közvetitettek , e város tözséreivel; kik ké

sőbb , mint nevezetesen a Thurzókkal sógorságba lépett Fuggerek , velök együtt bérlik

a beszterczebányai kincstári és városi rézaknákat , kohókat és hámorokat . Ismeretes ,

hogy épen igy dolgozott a békesi , ajtósi földmives fiának unokája, Dürer, az az Ajtós Al

bert Wolgemut nürnbergi műhelyében testvérével Jánossal s az utóbbi épen ez időtájt

is , midőn szóban levő szárnyoltáraink készültek. De mig a Dürerek atyja, a békesgyu

lai aranyműveslegény kivándorolva Nürnbergbe , s ottani házassága által a város polgá

rává lévén , Ajtósi magyar nevét Dürerre változtatta ; és hires fia Albert a német festé

szetben korszakot alkotva , mint Nürnbergben született , magát büszkén irta įmár remek

Lásd ez adatokat Schultz Urkundl . Geschichte der Breslauer Maler- Innung. 63 stb .

11 *
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művein németnek : Alemannus és Noricus Dürernek ; addig atyja testvérének a gyulai

zabolaműves-ötvesnek fia, Miklós , még mint kiváló kölni polgár s aranymives mester

megtartotta Magyar Miklós nevét . És ő is épen ugy, mint a boroszlói mestereknél tanuló

magyar műves inasok , egyszerűn Niclas der Ungernek neveztetett .

Ha csak annyira ismernök is Wolgemut, Stoss s egyéb akkori nevezetesebb mes

terek műhelyei és tanonczai nevét , mint a boroszlóiakat , könnyen rátalálhatnánk hazai

mestereinkre , kik nálok , műhelyeikben dolgozván , tanulván , e nevezetes műemlékeinket

alkották. A wolgemuti iskola nevezetesen oly közel áll beszterczebányai szárnyoltárunk

faragványai és képei művészetéhez , mint ezt azok leirása alább tanusitandja , hogy ám

bár azt nem lehet azért egyenesen magának Wolgemut mester művének tartanunk , mert

ennek jobb műveinél jóval gyengébb , de azért befolyásának hatása művészére félreis

merhetlen .

Nem kisebb hatással lehetett ezen hazai mügyakorlatunkra Stoss Vid mester is

kolájának befolyása is , mind annak daczára , hogy valószinüleg sem ő nem dolgozott ha

zánkban , mint elöbb kimutattuk, és legfölebb csak vásárokra járhatott műveivel hozzánk :

sem pedig a neki ugy is csak ráfogással vagy látatlanban tulajdonitott bártfai, löcsei és

beszterczebányai müvek nem sajátjai , hanem különféle más iskolák művei . Mig ellenben

azért a Stoss -féle iskola befolyása is másfelé több helyütt kereshető hazánkban .

Stoss Vid mesternek ugyanis két müvész fia egyenesen hazánkban telepedett

meg , s nálunk több helyütt állitott fel ily szárnyoltárok festményei és szobrai készitésére

mühelyt. Egyik fia János Beregszázon lakott , hol az akkor épült gót izlésű egyház s

azon vidék más egyházai szárnyoltárai műveinek készitésével lehetett elfoglalva. Mind

ezekből alig maradt fel valami eddig tudomásunkra. Talán a beregszázi átalakitott ere

detileg csúcsiv izlésű egyház egy két kőfaragványa származnék még töle. Majd áttette

lakását innét Erdélybe, hol Segesvárt állitott műhelyt, s dolgozott bizonyára az ottani

gótizlésű egyházakon . Még atyja halála előtt azonban 1530 -ban meghalt, és festőműhelyét

ugy látszik egyik tanitványa és segéde Segesvári Keresztély örökölte özvegyével Mag

dolnával , midőn ezt nőül vette , és ez által Stoss Ferencz kiskorú gyermekeinek Ferencz

nek, Imrének és Györgynek, mint mostoha apjok, gyámja lett .

Stoss Vidnek másik fiát, Mártont , ellenben Medgyesen találjuk, hasonlón család

jával megtelepedve . Nyilván ő is itt dolgozott a gótizlésű egyház művein . Hol még atyja

halála után is 1534-ben élt ’ . Mind a kettőnek azonban művei legnagyobb részt elenyész

vén, vagy csak eddig ismeretlenek lévén , nehéz meghatároznunk alkotásaikat , és meny

nyire követték hires müvész atyjok mügyakorlatával annak iskoláját.

Csak e nehány adat is azonban , mely ujabb mütörténeti vizsgálataink nyomán

majdnem véletlenül felmerült, ugyszólván az utfélen találva, a nélkül , hogy nyomozásukra

külön kiindultunk volna , a tudositások egész sorát szolgálatja arra , hogy a német szárny

oltár művészetnek gyakorlata, dús festészeti és szobrászati alkotásaival hazánkban is virág

zott . Hogy számosabb mestereink , mint Kolozsvári Máté , Lőcsei Miklós és Pál , a bárt

fai és szepesi régibb oltárok névtelen mesterei , nálunk is e művészetet űzték . Hogy ezek

mellett a kassai szobrász és épitész Krom család tagjai, mint István és Ágost,oly fényes

műveket alkottak , minő a kassai és bártfai szentségházak dús szobraikkal . Hogy oly

1 L. Eitelberger Quellenschriften für Kunstgeschichte, Thausing Dürers Tagebuch III . 80. stb . és Thau

sing Dürer 33 .

2 L. Lochner Neudorfers Nachrichten Quellenschriften X. 103 , hol Stoss örökségi ügyér3l szóló nürnbergi

városi levéltári okmányokban ez adatok gyermekeiről előfordulnak .

!
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kisebb városokban , mint Zólyom és Beszterczebánya , ily épitész , köfaragó, szobrász és

festő mesterek neveinek egész sora merül fel a xv . század közepétől kezdve a xvi - dik

elején még jóval túl is akkor, midőn itt s a vidéken ez emlékek szárnyoltárok , szentség

háztornyok, festvények és faragványok oly nagy számban keletkeztek . Látjuk, hogy nem

zetünk fiai ugyanakkor szerte jártak a hiresebb német nürnbergi, boroszlói , augsburgi stb .

művészek műhelyeibe dolgozni és tanulni . Hogy végre közülök oly kitünő mesterek váltak

a külföld számára is , mint az ajtósi földmives családnak gyermekei , a Dürerek . És hogy

viszont nemcsak oly elsőrendü külföldi mesterek , mint Wolgemut, dolgoztak hazánk

számára, hanem ezeknek , mint Stoss Widnek ismét fiai, is viszont hazánkban telepedtek

meg s itt állitották fel műhelyeiket , melyekben e műveket egyházaink számára alkották .

Ily változatos hazai müelemek és gyakorlat folytán könnyen megfejthető, hogy

ezen műemlékeinken is különféle mesterek és iskolák befolyása látható . Rajtok majd a

régibb , gyöngédebb, eszményibb kölni s alsó rajnai, majd az erősebb , durvább és termé

szethűségre törekvő frank, sváb stb müirányok hatását észlelhetjük. Söt gyakran egy

s ugyanazon műemléknél , vagy csak ugyanazon templom műtárgyain vegyesen is érvé

nyesitve látjuk. Nyilván a szerint, a mint hazánk ifjai, a művész tanonczok és vándor

legények majd az egyik , majd a másik külföldi mester műhelyében tanultak és dolgoztak,

hozták onnét magokkal mestereik tulnyomó irányát is . Több mesternél tanulva elsajá

titák ezek különféle irányait és igy gyakorolták itthon is , vegyes eklektikus modoru

művészetöket . Ennek nyoma annyira meglátszik nálunk mindenfelé, annyira em

lékeztet minden lépten e műveknél a velök rokon német iskolákra , hogy több

megnevezett s ismert és még sürübben létezett magyar mestereink daczára nem

vagyunk képesek eddig ebben valamely különválóbb hazai magyar müiskola elemeit ,

irányát jelezni . Csak itt -ott jellemzi a hazai mestert népünk arcztipusairól és viseletéről

vett egy -egy hűvebb vonás , egy - egy magyar öltönyrészlet vagy más mellékes nyom .

De ilyeket azután még oly remeken is találunk mint a kassai főoltár műve ; mely két

ségtelenül e művészetnek általában legremekebb alkotásai egyike, ha nem legjobbja,

nemcsak nálunk , de talán az egész világon .

Mind e vonások azonban nem voltak még ezért képesek külön hazai magyar isko

lát s irányt alkotni ; hacsak azzal nem jellemeznők ezt, hogy e műveink hazai népies

és nemzeties alakok és typusok mellett többnyire mindenütt oly vegyes eklektikus mo

dort követnek , annyira vegyitik a különféle iskolák sajátságait és vonásait , mint mondók ,

hogy sokszor a legélesebb szemű művizsgálatot és összehasonlitást is képesek zavarba

ejteni az iránt , mily iskola műveinek tulajdonitsa a képeket még akkor is , ha ezek

nem mesterlegényi kézművies készitmények csupán ; a mint hogy a legtöbb közülök

kétségtelenül az .

Hazai korlátoltabb körülményeink, szükebb és kevésbbé kifejlődött nemzeti éle

tünk nem engedte , hogy külön müizléseket és műirányokat , önálló nemzeti müiskolákat

alkothattunk volna . Csak egyes jellemző vonásokból , különváló idomokból állott legföleb

minden sajátságunk, melyet a román izlés kezdete óta kimutatni képesek vagyunk. A

szárnyoltár müvészete máskép is kizárólag német műkülönlegesség volt. Innét hozzánk is

csak átszármazott mint egyszerü utánzás . Onnét vettük azt át , de virágzóbbá tettük ha

zánkban , mintsem bárhol máshol volt a németföldön kivül . A nagy és müvelt német nemzet

nemes műalkotásai egyikét sajátitottuk el magunknak benne ; valamint annyiszor amüvelt

ség annyi más nemes elemeit vettük át tőle. Épen ugy átvették ismét a németek is ennek

elemeit a világ más régibb s ujabb népeitől , és szerencsésebb körülmények közt kifejleszt
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hették azokat . Mig nekünk jóval mostohább visszonyaink közt mindig örvendenünk

kellett , ha müveltségök szinvonala felé emelkedhettünk . Hogy ezt tettük , és hogy e mel

lett mégis nemzeti egyéniségünket is fentartottuk, és nem olvadtunk bele az idegen mü.

veltség felvételében és müvészete utánzásában ; hogy a müveltség áramlata szerint kö

vetve annak hullámzását , abban egészen el nem merültünk az idegenbe , az mindenesetre

csak érdemünkül tudható be ; mert külön nemzeti egyéniségünk életképessége mellett

szól . Az elsajátitás e terén is , ugy látszik, abban nyilatkozott , hogy nem vettük át tel:

jesen és kizárólag az egyes e nemű sváb , frank stb . iskolák szolgai utánzását. Mestere

ink vegyes ekletikus iránya a műelemek felszedésében érvényesité magát . S e mellett

még az egyes vonásokban , mint mondók, az arcztypusban , a viseletben áttörnek nálok a

népies és nemzeti jelleg is . A müveltség és művészet ily hatása mindenütt előfordul a

népeknél , s az ily befolyások rendesen viszonylagosak .

Ez általános vonások talán már határozottabban tájékozhatnak még oly művek

provenientiája, eredete, keletkezése , mütörténeti jellege és jelentékenysége iránt , minő

beszterczebányai szárnyoltárunk is , és itteni mükörének többi szobrászati s festészeti al

kotásai , Azok müiránya és műbecse meghatározására nézve nem szükség egyéb , mint hogy

az összehasonlitó vizsgálat végett , oltárunk múleirásával részletes ismertetését adjuk .

LTÁRUNK a szárnyas szekrényoltárok fönebb jellemzett alakitását mutatja, mint

czimképünkön látható az 1. táblán . De elrendezésében terjedelmesebb nagy

sága és magassága mellett is már mérsékeltebb alakitás mutatkozik . Mert

méretei nagysága daczára a szárnyképek , domborművek és szobrok sűrű alkalmazásával

nincs annyira tulterhelve , mint rendesen más ily müvek. Két szárnyajtója csakis két

lapot mutat ; mig az ily nagyobb alakitásoknál minden szárny rendesen három s több

lappal van változtatásul ellátva.

Az oltár bemélyedő középszekrényében a gazdag csúcsfaragványnyal képezettmeny

nyezet alatt a három főalak szobra áll . Mint rendesen az ily hármas szobru alakitásnál ,

középen a b . Szüz áll . Karján a kisded Jézussal , fején koronával , kezében királyi jogarral ,

lábai alatt a holddal , s alul öltönye uszályát tartó két angyallal, mint mennyország király

néja van képezve . Mellette kétfelől a kápolna védszentei állanak. Jobbról sz. Borbála , bal

felöl sz . Jeromos szobra . Mind kettő e szentek bevett egyházi ikonographiai ábrázolását

mutatja. Az első mint koronázott előkelő szűz , a kehely s hármas ablaku torony jelvényé

vel legendája szerint állittatik elő . Mig sz . Jeromos hasonlón e szerint az oroszlánnal és

római bibornoki viseletben , egyik kezében kettős kereszttel , másikban mint egyházta

nitó és szent atya könyvvel ábrázoltatik . A szárnyajtók egy -egy lapja csak két képet ,

a két szárny előlapja tehát összesen négyet mutat . Mig ily nagyobb alkotásoknál ren

desen a szárnyak négy, sőt több lapján nyolcz és több kép vagy dombormű alkalmaz

tatott . Ezek közönségesen az oltár védszentei legendáját, azután Krisztus Urunk vagy

Szűz Mária életét és szenvedéseit állitják elő. Mig oltárunkon ettől némileg eltérőleg,
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elől mindjárt különféle szentek képei s életjelenetei ábrázoltatnak , kik az oltár fő véd

szentjei alakjával nincsenek viszonyban . A jobboldalnak szárnyán alul ( I. tábla) sz . Orsolya

szűz vértanu és társnői szenvedésének jelenete van képezve erősen kiálló domborműben :

a mint a hajón megérkező szűzeket a hunok megtámadják. Ennek az ellenkező szárny

alsó osztályában megfelel az ugynevezett tizezer vértanu képe , mely rendesen a közép

kori egyházi festészetben sz . Orsolya s tizenegyezer társnöje mellék képeül ábrázoltatott .

E felett sz . Péter keresztre feszitése, lefelé forditott fővel; mig a másik oldalon sz .

Orsolya szenvedése felett az első tekintetre nem könnyen felismerhető püspöknek képe

látható , a mint két rabot a kalodából megszabadit. Valószinüleg sz . Lenart (Leonhard)

legendájából vett jelenet lehet. E szerint sz . Lénárt a püspökségről lemondván , kegyel

mül nyeri Istentől s a fejedelemtől, hogy fogságba esett s ártatlanul szenvedő embertár

sait kiszabadithassa s lánczaikat feloldhassa . Igy játsza ki a kegyurat , ki vára tornyához

erősitett lánczczal kitett kalodához kötteti rabjait, hogy egykönnyen meg ne szökhesse

nek. Ez a nyilt torony és kaloda látható képünkön is , a mint a püspök a benne fogva levő

rabokat megszabadítja. A háttérben fenn a hegyen látszik a kényur vára ' . Alatta az akasz

tófå, melyen két felakasztott alak függ. Lent az előtérben a poroszló alakja, a mint ugy

látszik egy embert elfog. Az előállitás mindenesetre a ritkábbak és szokatlanabbak közé

tartozik. Mert sz . Lénárt rendesen csak az emlitett lánczczal , vagy házi állatokkal , mint

védszent ábrázoltatik. Máskép az akasztófa jelvényét az ikonographia csak sz . Ferreol

nak , szintén ritka előállitásában használja, ki legendája szerint az ártatlant kiszaba

ditva tömlöczéből , az által , hogy ő maradt helyette fogságban, a fogoly helyett felakasz

tatott ?.

Fent az oltárszekrény fölött a dusan képezett tornyozat emelkedik. A tám- , to

ronykák (fialák) s ivek között , oszlopszerű gyámtövek talapzatán szentek szobrai álla

nak . Alul a feszület s a kalvária látható , mint ezzel ily szárnyoltárok felső része

rendesen végződik . A Megváltó keresztje mellett két felöl, s a latrok keresztfája közt

Szűz Mária s sz . János evang . szobra áll a feszület alatt . Azon felül a mind inkább

vékonyulva magasba nyúló toronyzat legfelső emeletén sz . Farkas püspök és sz . Lörincz

szobra áll még. Az első mint templomépitő az ácsfejszével és templommal , a másik

vértanusága ismeretes eszközével a rosttal kezében .

Az oltár-tornyozat alakja bármily dúsan és nagy arányokban van alkotva, a

a csúcsívépitészet összes motivumait, a támoszlopokat és támiveket , a toronycsúcsokat ,

fialákat, mérműves csúcsiv alkotásokat , lombozati ékitményeket felhasználva, mégis a

mérsékeltebb s izletesebb ily alkotások közé tartozik. Sem az apró szobrok tömegével

nincs annyira elárasztva , sem oly számos és szélesre nyúló emeleteket nem képez , mint

rendesen e müvek . Egyszerűbben két emelettel van alkotva , s egészen sajátságosan

fejeztetik be fent az együttesen felfutó s egyenlő magasságban végződő támok , és

toronyka-csúcsok koronájával. Mig másutt e műveknél rendesen a többi felé magasan

kinyuló csúcs , a gótizlés bevett modorában rózsafaragványnyal végződik . Ennek ellené

ben mívünk inkább az angol horizontalis csúcsívmodor hasonló alakításával bir , minő

ritkábban jön elő igy nálunk a későbbi mennyezetek , szentségházak és tornyok alakitá

sán . Itt is mint ily későbbi , de épen nem izléstelen alakitás áll ; sőt egyszerű, átlátszó

fejlődésében , nemes arányaival és szép vég kifejtésében meglep .

1 Lásd a Legenda aurea Jacobi de Voragine Hist . Lombardica Grässe kiad . 687. Gravissimam catenam

fecerat, quam in cippo (kaloda) suae turris affigi mandaverat stb .

. Lásd Migne Dict . Hagiographique 1. 1007. és Christliche Kunstsymbolik und Ikonographie Prag. 1870. 71 .
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Közvetlen az oltár-asztal fölött emelkedő oltárfokozat, a predella hátlapja,

hasonlóan , mint a felette emelkedő középszekrény , nagyobb bemélyedéssel van alakitva ,

melynek alsó és felső párkányzatát dús lomb- és mérműfaragvány szegélyezi . Ebben

mintegy hajlékban életnagyságu fél szoboralakban számos szent képe van előállitva .

Középen (1. tábla) az Üdvözitő , jobbja három újját áldásra emelve , mig baljában

a világtekét tartja . Körüle szent püspökök , fejedelmek , szűzek képei láthatók , melyek

az úgynevezett tizennégy segélyző szentet (sancti auxiliares , Nothhelfer ), kiknek esede

zése különös szükségben kéretett , ábrázolják. Mint sz . Dénes , kezében levágott fejével,

Kristóf vállán a kisded Jézussal, Borbála a kehelylyel, Katalin a kerekkel stb . A kö

zépkor képköreinek egyik leggyakrabban alkalmazott előállitása, mely ily szárnyoltárok

predelláján is különösen kedveltetett.

Az oltárnak ezen egész szobrászati , plastikai műalkotása már a német, neveze

tesen frank nürnbergi iskolának, sőt mondhatjuk egyenesen Wolgemut műhelyének gya

korlatára és technikájára mutat . A mű összehasonlitása azt tanusitja, hogy e müvek , ha

nem is a mester egyenes befolyásával, de valószínűleg iskolája tanitványai egyike által

készülhettek . A női alakzatok Szűz Mária , sz . Borbála kiváló nagy szobrai még a gyön

gédebb , eszményibb képzést mutatják . Az akkori udvarias mozdulatot : a kellemet jelző

meghajlott állása karcsubb felső test mellett az alul dúsan lefolyó , bő és megtört

redözetet képező hullámos öltözet , gyúrt uszályával , egészen hasonlók még ez iskola

képzéseihez . Valamint ennek sajátjai az arcznak szobrainkon jól fentartva látható

ragyogó fehéres és rózsás színezése .

Ellenben a férfiakon , s a nöi korosabb alakoknál feltünök az erősebb vonások ,

az érzékités , a szenvedély, a fájdalom , erőszak, stb . kifejezése. Miben már az egyéni

felfogás, a természethűségre törekvés mutatkoznék . Míg a női szüzies alakokban az

ártatlanság , a magasb vallásos ihletettség és lelkesedés eszménye kifejezésére az egy

szerűn szép ifju alakot , a tiszta kellemes szint használják, a régibb egyház-festészeti

felfogás, eszményies typicus és hagyományos modorában ; addig amaz erősebb, férfias

és koros alakokban , már egyszerűen az életet másolják . Miben rendesen az élethűséggel

a mindennapi közönséges durvább kifejezést veszik fel; sokszor egész a torzalakig

utánozva durva, szenvedélyes s érzékies vonásu, s ügyetlen idomtalan testalkatu elöké

peiket . A legkitünöbb német mütörténetirók egyike Lübke, ezt az akkori német népélet

alakjainak kinézésével , mint már fönebb kápolnánk köszobrai tárgyalásánál érintém ,

tartja magyarázandónak. Mig, úgymond , a román népeknél , az olaszoknál stb . a művész

előtt a kedvezőbb éghajlat szép és nemesebb alkatu népsége állott , addig a német

művészt , a ki természethűségre törekedett, inkább erős kifejezésü de idomtalanabb ala

kok vették körül. - A német tisztes, de esetlen polgárok , s az idomtalan, otromba

parasztok durva nehézkes alakjai, ugymond, nem szolgáltathatták a művész számára a

szépség és kellem typusait . A nyárspolgárias feszes, zárt és korlátozott körökben nem

fejlödhetett ki fesztelen, hajlékony, üde, s ügyes növés s alak, viselet és mozgás , a nyilt

férfias arcz és tekintet . Ha egyes szép női vagy jellemzőbb derültebb férfi arczot is

képesek voltak előképül találni , rendesen hiányzott ehhez is a nemesebb növésü hajlé

kony test plastikai alakzataival.

Természetes volt , hogy a Madonnák, szüzek , angyalok , ifjak képei gyengédebb ,

nemesebb kifejezésére, mint müvünkön is látjuk, e szerint még mindig a régibb eszményi

elöképek szolgáltak. Míg a férfiak s korosabb alakok előállitásában a természethűségre

törekvés, erős élethű , de durva vonásu , esetlen sőt torzalakokat képezett. Ezt találjuk
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részben szobrainkon is. Sz. Jeromos , sz . Farkas, a kereszt alatti fájdalmas Szűz , a fel

feszitett latrok, a domborművek egyes kiképzettebb alakjai, a mily élethű , érzést és szen

vedélyt kifejező alkotások, (mint itt sz . Jeromos mellett az oltár egyik legjobb alakját sz .

Farkas szobra képét a 28. sz . alatt mellékelt ábra mutatja ), oly kevéssé mondhatók más

kép a művészi magasb kifejezés és tökély példányainak. Rajtok részben már az iskola

modorossága is észrevehető , a mint a mély durva vo

nást utánzó művész még mélyebbre véste , a görbe

száját még kissé jobban elgörbitve lehajtotta. Épen

igy az öltöny redőzete is sok helyütt még élesebb

és megtöröttebb , más helyütt elhanyagoltabb ; a

mint a művész alkotásában inkább utánzott mo

dellje szerint dolgozott , mintsem az életből leste

el és fogta fel alakját.

Több jellemző vonás és kisebb mellékkörül

mény erősen emlékeztet , már igy e műveken a

Wolgemuti iskola és modor alakitásainak utánzá

sára . Mindannyi szakáltalan arczon , de különö

sen a főbb műveken , a nők és kis Jézus arczán

azonnal szembetünő például , a mint a tojásdad

hosszas arcz daczára, az alsó állnak partja kerek

deden elödomborodva kiáll . Hasonlóan látható ez

a gyámkövek szobrain is kápolnánkban ; mint szent

Márton és sz. Imre fönebb 25–26 . sz. alatt közölt

képein . Ez s általában oltárunk több szobrának,

nevezetesen sz. János és Lőrincz képének hason

lata a gyámkövek sz. Imre és Márton szobrával, azt

tanusitja , hogy mind a kettő egy mester rajza után ,

ha nem egy kéz által készülhetett . Wolgemutnak s

iskolájának egyik kiváló sajátsága az állnak feltü

nöen kidomborodó alakitása is . De nála ez még

jóval lágyabbnak mutatkozik, s azt az áll bemélyedő

gödörkéje is rendesen gyengiti. Ellenben szobrain

kon a kidomborodó alakitás is erősebbnek mutat

kozik , a gödörke is hiányzik , s inkább ez egyenes

szétválasztó vágás mélyedése látszik meg. E helyett

ismét a mester iskolájának más sajátságai mutat

koznak rajta ; mint az ajk erősebb kidomborodása ,

a szemek finom és vékony metszete ; a hosszúdad

arcz szélesebb homloka ; mint ez utóbbit Wol

gemutnál is Wan Eyk modora feltünő utánzásának vélik. ' A kézen az ujjak tartása is ,

például sz. Mária és sz. Margit szobrain egészen hasonló egyes wolgemuti művek

sajátságos feszes tartásu ujj -alakitásához ; ' mint ez például zwickaui oltárán sz . József

28. ábra.

· Lásd Thausing Dürer 60. – U. o . 56. mondja ő is Wolgemut egyik legkorábbi művének , a hofi 1465 -ben

készült oltárnak ily képeiről : Das Kinn springt weich gerundet vor, zuweilen mit ganz feinen Grübchen .

· U. ott a schwabachi wolgemuti oltár sz . János képeiről : eigenthümliche Spreizung der Finger, s hogy

e képzést Dürer is eltanulta mesterétől , mint ez képein sokszor előfordul.

12
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kezén is látható , kinek arcza is hasonlatot mutat oltárunk sz . Jeromos szobrának arcz

képével ; valamint az ottani sz . Mária-arcz is oltárunk sz . Mária-szobra arczképével .

Ugyanott , mint általában már a régibb mesterek , de különösen az ekkori nürnbergiek

nek Wolgemut és Stoss Vidnek képein rendesen előfordul a Szűz ruhája uszályát térde

pelve tartó két kis mellék -angyal, épen ugy , mint itt szobrunk mellett ; de e müvünkön

arczban igen hanyagul vannak dolgozva s kivive ; mig a háttért is épen úgy dús szövet

mintázattal sajtolt aranyzott szőnyegtábla képezi . Hasonlóan emlékeztet a régibb

mesterek e nemü alakitására a hosszú uszályu , bő és sűrű redőzetü női öltöny, minőt

a Szüz szobra mutat . Wolgemut is ily alakitásaiban Schongauer , más nevén Schön

Márton e nemben legmesteribb előképeit utánozta csupán ; mit Zwickau oltárművén

erősebb és durvább kivitelü utánzásával követett .

Oltárunk sz . Borbála szobrának alakítása is nagyban hasonló a már fönebb idé

zett Zasinger vagy Zagel Márton nürnbergi régibb rézmetsző s Wolgemut társa fenma

radt egyik vésetének sz . Katalin képéhez ; mint annak egy példánya a magyar országos

rézmetszetgyüjteményben (XIX . köt . 3. lap) található .

Az oltár szárnyain leírt domborművek is hasonlóan ugyanazon mester s iskola

müveinek mutatkoznak . Ezek is a jobb és szorgalmasabb kivitelü e nemü munkák közé

tartoznak ; de azért mitsem különböznek az ily másod- söt harmadrangu mesterek és

legények apró faragványaitól. A tervezet , a compositió rendesen a jobb mesterek ily

elöképeire mutat ; mit azután az alkalmazásban másodrangu erök is kivihettek .

Mint rendesen a szárnyoltárok e képtáblái domborművein , itt is a felfogás,

berendezés és előállitás inkább képszerü és festészeti dúsabb alakitást , mintsem a szob

rászati egyszerübb s világosabb, határozottabb képzést követi .

Ismeretes , hogy mig ebben az olasz szobrászat művei e szabályt követik , a

német iskola , nevezetesen a szárnyszekrényoltárok mügyakorlatában a festészeti felfo

gást utánozza . Az anyag is az ily hárs- és más fa-domborműveknél a lágyabb , köny

nyebb, dúsabb mintázást s alakitást jobban megengedhette. Ehhez a teljes és változatos

befestés és aranyzás hasonlón a festészeti feladatot tartotta szem előtt. A szobrok öltö

nyének dús és erősen megtört redőzete szintén a van -eyki iskola fényes festvényeiről

ment át e faragványokra. Ennek hatást azonban csakis a szinek változatos árnyalata

adott . A későbbi túlzott alkalmazás által úgyis a bő öltöny s uszály túlhalmozott és

zavart redőzeteiben végre az alak , a test kifejezése s arányai egészen elvesztek .

A szobrászat lényegesebb plastikai feladata eltünt , s helyébe mindinkább a festészeti

képzés állott be .

A mennyire a szárnyképek leginkább Krisztus Urunk , valamint a szentek élete

és kinszenvedése jeleneteit ábrázolták , a dúsabb képszerű alakitás mellett egyszersmind

élénkebb és mozgalmasabb drámai és tragicus jeleneteket állitottak elő , küzdő és szen

vedő fájdalmas és szenvedélyes kifejezésü és mozgásu alakokkal . Mi ismét e képeknek

szobrászi elevenséget kölcsönzött. Ebben azután gyakran a kornak népies és pórias élete

és felfogása tükröződött , melyet a legelső mesterek , és köztök nevezetesen Wolgemut

is felvettek. Az előtörő reális irány megkivánta , hogy nem annyira a benső lelki állapot

nak képe , ihletettsége, erényessége nyerjen kifejezést, mint inkább az arczon mutatkozó

erősebb érzések, küzdelem és szenvedélyek. Nevezetesen igy látjuk ezt az alakokon ,

melyek alacsonyabb vagy épen aljas , bűnös szerepet játszanak a képen . A gonoszság , a

kegyetlenség, árulás , erőszakoskodás stb . cselekvényére e műkörnek, és nevezetesen

Wolgemutnak még inkább túlhajtó iskolája a legpóriasabb alakokat veszi mintául a
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népből ; s az aljas és rút alakzatokat a legvastagabb kifejezéssel és szinekben állitja elő .

Ezek kinzásainak , szenvedéseinek jelenetei , poroszlói és bakó -alakjai valóban , mint egy

újabb müiró mondja, elrémítök és hajmeresztök. Többször, úgy látszik , épen e durvább

alakok és jelenetek képzésére a durvább művészlegények használtattak fel; mig a

magasztosabb, eszményiebb szentek alakjait, melyeken az ártatlan szűzies szépségnek

és fönségnek kellett kifejezésre jutni , maga a mester készité . Innét e müvek különféle

becse is. De ez eszményi szépség és fenség kifejezésére sem lévén bővében , mint fönebb

mondók , a népéletben a jó elöképek , nem igen voltak meg a magasabb tehetségek sem ,

kik ily megfelelő eszményi alakokat képesek lettek volna műveiken alkotni . Azért ren

desen a régibb e nemű előképek és typusok használtattak. Innét van , hogy mig a közön

séges esetlen alakokban élethűség és természetesség mutatkozik , a madonnák, a szűzek

képein a van eyki , a schongaueri finomabb képek typusát találjuk utánozva Wolgemut

nál is és műköre s iskolája művészeinél s követöinél ; mint ez épen beszterczebányai

műveinket is annyira jellemzi .

Amaz érzékiebb népfelfogásnak és e kor durvább izlésének hódolnak a szent ké

pekben előállitott erőszakosabb szenvedési jelenetek is . Igy látjuk oltárunkon a szent

Orsolya és társai életéből vett képen mindjárt azon élénk s erőszakos jeleneteket ábrá

zolva , a mint a szüzekkel megérkező hajót a pogány hunok megtámadják. Az előállitás

ugyan a kölni iskola leggyakoribb képei egyike. Schöngauertöl is hasonlón birjuk egyik

hires metszett lapján . S képünk jelenete sem tér el lényegesen a berendezésben . Csak

hogy mig azok az ellenséges elemet , a pogány hunokat rendesen közönséges középkori

poroszlókat , vagy a pogányokat jellemző hegyes süvegü alakokkal állitják elő , itt már

a hunok inkább a török viseletet s a magyar népies alakot jellemző kucsmát , a

prémes kalpagból lefüggő süveget viselik . Ez talán képünkön is közelebbi hazai nem

zeti vonásnak vehető volna , mely e szerint itt is , mint rendesen , csak az arcztypusban

és viseletben tűn fel. Ehhez a hunok lovas támadását is ábrázolja még az előtörő

lovagcsapat ; mig Schongauer és más mesterek képein csak gyaloghad látható.

Máskép durvább , erőszakosabb vonásra mutat , a mint a csapat vezére a szent szűzet

hosszú hajánál fogva rántja le a hajóról. Schongauer ismeretes előállitásán csak

kendöjénél fogva húzza a középkori pánczélos lovagias öltönyü ellenség , kardvágást

mérve a hölgyre, s társai gyalog nyilasok. Ezen előtér mellett képünkön a középen

árboczos és vitorlás nagy gálya látható . Mig Schongauernál ismét ezt a partra szál

litó kisebb bárka képezi . Mind a kettőn ez telve van az érkező szenteknek alakjaival.

A háttérben az e nemü jobb müveken látható változatos szép tájkép domborművünkön

is mutatkozik : a kikötő , a város, s messze távolban még a tenger vitorlás hajókkal.

E kép hasonló előállitása egyébiránt Wolgemut művei közt is előjön ; s a besztercze

bányai mű kivitelénél annak mestere már ezt is előképül használva , nagyjában egy

szerüen másolhatta.

Még mozgalmasabb és erősebb kinzási és kivégezési jeleneteket mutat oltárun

kon a másik oldal alsó szárnyképe. Ez a II . Sapor alatti tizezer perzsa vértanú halála

és szenvedésének előállitása . Ezen ábrázolás , mint mondók , rendesen e középkori egy

házi képkörökben sz . Orsolya és tizenegyezer szűz vértanú társnöje mellékképeül alkal

maztatott. Igy állitja elő domborművünk is . A meztelen embercsoportokat üldözöik

a poroszlók , a meredek sziklaormokról a mélységbe letaszigálják ; mig másokat fegyve

rekkel kergetnek le , hogy magok ugorjanak a halálba. A szikla alatti téren azután azo

kat , kik élve hullottak le , újra gyötrik. Egyik hátrakötött kézzel lefejeztetik. A másik

12 *
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agyonköveztetik ; az előtérben püspök fekszik a földön elterülve , a mint a más felől

álló perzsa fejedelmek előtt a bakó lábával agyontiporja . Az ily kép-részletekben nyilván

már az ájtatos előállitásnál a művészeti bravournak jóval nagyobb része volt ; mely

az ily kinzások kegyetlenségei kifejezésében művészetét kimutatni igyekezett, s ezzel

az erős idegű közönség bámulására, kedvtelésére és rémületére inkább , mintsem áhi

tatára számitott .

Ily tömeges kivégzések képe a kigondolható legkegyetlenebb halálmódok rész

leteivel , a mint az áldozatok karóba huzatnak , felfeszittetnek , lenyilaztatnak , megkövez

tetnek, a sziklákról ledobatnak az alatta fekvő tövisekbe és karókra, s ezek mezitelen

görnyedező , kinlódó , menekvő és haldokló alakjainak előállitása egyike volt az akkori

művészi alkotás legnevezetesebb feladatainak és némileg a remeklés követelményeinek .

A kitünöbb művészek közül ezt jobbára mindannyian megkisértették. Ismeretesek neve

zetesen Carpaccionak és méginkább Dürernek e tárgyú, a tízezer vértanut előállitó

képei , metszetei , rajzai s a bécsi Belvederben látható festménye, melylyel elöbbi régibb

metszetei és rajzai nyomán épen ez időtájt , midőn a beszterczebányai oltármű készült ,

el volt már foglalva ; mig azt 1508 -ban Frigyes szász herczeg számára elkészitette ;

de melynek dusabb kivitele már jóval eltér itteni domborművünk előképeitől.

Egyszerűbb és mérsékeltebb előállitást mutat oltárunk két további domborműve .

Sz . Lénárt jelenetében a kalodába fogott rabok , a foglyokkal küzdő poroszlók , valamint

az akasztófán lógó két elszáradt , megfeketült alak azonban nem kevésbbé jelzik ez

irányt . Valamint a másik domborművön sz . Péternek fővel lefelé keresztre feszitése is , igy

látható , mint ily szenvedési s kinzási jelenet , mely máskép az oltár védszentjeinek ké

peivel épen ugy nincs semmi összeköttetésben , valamint nincsenek az előbbiek . Jellemző

az utóbbin a részlet is , hogy a fővel lefelé megfeszitettnek öltönye lábánál bokáján felül le

van kötve , nehogy felboruljon . Hasonlón fordul elő e vonás a löcsei sz . Péter és Pál

oltárnak ily előállitásán . Máskép e dombormű mind annyi közül a mint legszobrászibb

ugy egyszerübb s a többinél méltóságosabb is . Kevés alakjával, közepén a keresztre

feszitett apostollal , oldalán a kezeit lekötő két bakóval s háttérben a kivégeztető zsar

nok képével , arányos szobrászi elhelyezéssel szépen betölti az egész keretet . A háttér

ben a város , az előtérben a köhalom , melybe a kereszt van illesztve , látható.

A többi dúsabb előállitású domborműveinken is azonban a compositio , a szerke

zet világossága , sőt az élénkebb tárgy a tömörülő cselekvény mellett , annak lehető egy

szerű előadása , vagy csak egysége el nem tagadható. Kevesebb motivummal és világo

sabban alig lehetett volna a népies jeleneteket előállitani, mint sz . Orsolya szenvedése

képét az előtérbe helyezett megérkező hajó , az előtörő lovasok csapata , és a főalakok

nak erőszakos jelenete által. Épen igy a tizezer vértanú elég szemlélhetőn állitja elő a

különféle halált ábrázoló jeleneteket , s a vértanúk csoportjait a sziklákon stb . Mig

sz . Lénárt képén ez még jobban és világosabban fokozódik, az egymás fölött és mellett

elrendezett több jelenetben, nehány alakkal beszélve az egész eseményt föbb vonásai

ban , melyet már inkább eposi fejlődéssel fejez ki , mintsem drámai mozgalommal és

jelenetezéssel , mit a többi kép mutat. Fent a kényúr várlaka áll a kegyetlenséget jelző

bitófával, melyen az általa felakasztottak függnek. Lent a jelenet , a mint az embereket

elfogatja. Mellette mindjárt a torony nyilt tömlöcz csarnoka , a kalodába fogott rabok

kal , s ezek mellett kimagaslik a foglyokat szabaditó sz . püspök alakja, a mint a foglyo

kat megmenti . Mindannyinak hátterét e mellett megfelelő s helyes távláttal alakitott

tájkép fejezi be .
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A képsor e compositiói számos elöbbi mester által megkisértve jutottak már ily

elöképekben beszterczebányai mesterünkre . Aligha tanulmányozta ezeket műtörténeti

leg , mint épen ekkor már az új festészet mestere Rafael, még az antik ideálok alakjait

is mintáivá tette , hogy azokat festményein alkalmazhassa ; például a vatikáni stan

zákban Attila Leo előtti képében a hunok alakjait Traján oszlopa dákjairól vette .

Mesterünk valószinüleg csak a műhely és iskola mintáiból vette már át ezeket , a hogy

ott tanulta és más ily oltárműveken láthatta ; vagy metszetekben kiadott példányai

kat, melyek már régóta vásárczikket képeztek , maga is birhatta . De a bizonyára jobb

nak mondható kivitel mutatja, hogy mesterünk nemcsak ezekben gyakorlott volt , hanem

e mellett már eredetiségre is törekedett. A hunok alakja, viselete , mint mondók arra

látszik mutatni , hogy ezek képeit a hazai népéletből vette . Kétségtelenül már több ily

sikerült oltárművet alkothatott elöbb . Mestersége és művészete jó hirének köszönhette

valószinüleg e munkát is , melylyel kétségtelenül mint előkelő és jóhirnek örvendő kitü

nöbb mester volt megbizva . Vagy csak hogy mint ily mesternek ügyesebb és kitünöbb

segédje dolgozott annak tervezetei és rajzai után .

Legfölebb a képek összeállitása ellen lehet kifogásunk . Mert , mint mondók ,

eltérve az ily szárnyoltárok régibb eredeti gyakorlatától, a szárnyakon egymástól egé

szen eltérő s annak fövédszentei életével is semmi összefüggésben sem levő különféle

jelenetek képeit, össze -vissza véve a szentek életéből , állitotta elő e domborművekben .

Holott ezek máskép a Megváltó élete és kinszenvedései jelenetein kivül , rendesen csak

az oltár fő képén levő szentek legendáira vonatkoztak , s igy itt sz . Borbála és Jeromos

életét kellett volna a szárnyak előlapjai képein előállitani . Máskép legfölebb még a do

natorok egyes védszenteinek alakjai egyszerű előállitással foglaltak ezeken helyet , s a

szélső táblákon a donatoroknak előttök térdelő képeivel festettek rendesen . Az ily elté

röbb vegyes alakitások , mint oltárunkon , csak is már e műgyakorlat hanyatlása korában

kezdenek divatozni . Igy már ekkor például Dürernél ily nehány szárnyoltár-alkotásán

hasonlón alkalmazva látjuk különféle szentek képeit , minden egyéb vonatkozás nélkül ;

csak hogy a donator egy vagy más védszentének megrendelt képeit állitják elő . Ezentúl

csak arra volt tekintet, hogy minél mesteribb művészetre alkalmat adó jelenet vagy

alak alkalmaztassék. Nem volt többé mérvadó a régi egyházi ikonographiai irányzat ,

mely az oltáron nem hatásos képek kiállitását , hanem az illető szent történetek kifejté

sét kivánta ; épen úgy mint ezt az egyház falképein hasonlón azok egész cyclusával ,

teljes képkörével fejezte ki .

Emez a művészeti remeklések mellett háttérbe toluló egyházi irány miatt lett

azután mérvadó e képek előállitásában is ama elöbb jelzett s az egyházi festészet esz

méjétől eltérő divat, hogy minél megkapóbb , s a kor népies izlésének leginkább tetsző ,

élénk , mozgalmas erös jeleneteket kezdtek alkalmazni . Nevezetesen e modorosságba

esett német múiskolák , mint Wolgemuté is és annak köre , ezekben fejezhették ki egy

szersmind leginkább a realismusra , az élet és természethűségre irányzott törekvésöket .

Az ily erősebb , durvább kifejezésü jelenetek alacsonyabb tehetségökhöz , erejök- és fel

fogásokhoz mért tárgyat is még leginkább szolgáltattak . Épen úgy gyönyörködött ezek

ben a kor izlése is . Az erősebb, durvább idegű és közéletű népség megkapó jeleneteket

kivánt. A mint a nép durva izléséhez képest kedvtelve , kiváncsian vett részt a kinzó

büntetések szemlélésénél , a kivégzéseknél ; számitotta a poroszlók és bakók által mért

csapásokat ; a bünhödök kiáltásait , a gyötröttek jajgatását és sohajtásait; kárörömmel

nézte a szégyenfára állitást , mulatságot talált a kivégeztetés s a kinpad gyötrelmeiben ;
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úgy az ily szenvedések minél erősebb és torzitottabb képes előállitásaiban is kedve telt .

Ehhez járultak még a nép akkori ájtatos szinjátékai , az úgy nevezett passiók és myste

riumok , a Megváltó és a szentek életének és szenvedésének drámai előadásai . A mint

ezeknél a drasticus jelenetek és képzések leginkább megragadták az erősebb érzésű

durvább kedvteléshez szokott népet , úgy szerették ezt ezek képes előadásában is látni .

Ezen befolyások és felfogás alkotásai oltárunk domborművei is . Ámbár dicsére

tökre elmondható , hogy ez irányt még a tisztességesebb modorban és az akkori jobb

izlés határai közt követik . Alább egy más művünkön részben már is erősebb túlzásaival

találkozunk .

D

OMBORMŰVEINKNÉL ezen , valamint minden tekintetben előnyösebben térnek el

oltárunk szárnyai hátlapjainak festett képei . Míg a domborművek a mester

rajzai szerint nagyobbára a segédek által készülhettek , addig a festmények

a kiváló mesternek saját művei . Rajtok az egyszerűbb , mérsékeltebb jelenetezés ,

az alakok nyugodt fensége mellett , a finomabb kivitel az izlést mutató kezelés azonnal

feltűnnek . Fájdalom , hogy a szárnyajtók hátulsó lapjaira lévén alkalmazva , azok az

oltárt szemben néző által nem egykönnyen láthatók ; mert a szárnyajtók az oltárnak

már kissé korhadozó faalkotmánya miatt nehezen lévén mozgathatók , nem könnyen

lehet ezeket elöl bezárni , hogy a képek innét teljesebb világitásban megtekinthetők

legyenek. Míg az oltár háta mögött a világitás oly kedvezőtlen , hogy nagyobbára

csakis gyertyafénynél lehet a képeket kivenni .

A szárnyak ezen hátlapjai alsó részén sz . Borbála életéből vett két jelenet van

festve. Szent Borbála legendája a középkor egyik legkedveltebb és legszebb történetét,

elbeszélését és olvasmányát képezte . Hösnöje, a szüzies báju erényes hölgy, épen oly

előkelő és gazdag , mint művelt és lelkesült volt. Túlemelkedve családjának érzékies

pogány életén , mely nem volt képes mélyebb érzését kielégiteni , magasabb eszmények

lelkesiték keblét s nemesebb vágyak tölték be szivét . Ekkor véletlenül értesül a keresz

tény vallás felől , hallja magas tanait és nemes erényeit . Azonnal elhatározza, hogy

tüzetesen megismerkedik velök . E törekvése közt egész a magasabb hittani tanulmá

nyig emelkedik . Akkor a keresztény hitbölcsészet legmagasabb iskolája Alexandria volt ;

s a híres iró Origenes ennek legbuzgóbb s első tanárai egyike. A szűz levelet intéz

hozzá s kéri tanitását és munkáit olvasásul . Az ünnepelt hittudós legjobb tanitványai

egyikét Valentinián püspököt küldi hozzá tanitoul . A hölgy elragadtatással hallja és

lelkesen követi a mély hittanulmányt . Megerősödve s lelkesülve általa , ellentáll pogány

atyjának, ki leánya titkát fölfedezve, meg akarja neki tiltani a keresztény hitvallást .

A kifejlett küzdelemben mi sem képes a gyengéd nőt hiteszményei követésében megin

gatni . Hasztalan zárja el s örizteti atyja a toronyban. Rajta is három ablakot töret

leánya , hogy e jellel a sz . Háromság mély titkát hirdesse . Magánál örzi a kelyhet , hogy

az Úr teste és vére áldozásával táplálkozva erősödjék. Hirdeti vallása tanát környeze
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tének , atyja palotájában és kertjeiben a körüle dolgozó művészeknek és munkásoknak,

a mérnököknek és épitészeknek , kik a palotát , az útakat, a tavakat , vízmedenczéket és

szökőkutakat tornya körül készitik . Mindannyit lángbuzgalmával , tudományával s elra

gadó ékesszólásával megtériti . Atyja a házassággal kisérti meg ; elibe vezeti a szép ,

gazdag, kellemteljes ifjú jegyest, kinek szánta . A szűz elodázva megveti. Már csak Iste

nének és vallásának kivánja magát áldozni . Atyja ellenben annál inkább kegyetlenségé

vel, kinzással akarja kényszeriteni új hite megtagadására . Mire most a hölgy is cselek

völeg lép elő s atyja , a fejedelem , a birák előtt , kik büntetni akarják, nemcsak hirdeti

az igaz hitet, megtámadja a bálványozás oktalanságát ; de megragadva a bárdot , neki

megy a bálványszobornak , melynek imádására kényszeriteni akarják, s egy ütéssel

ledönti .

Épen e jelenetben állitja elő szép festvényünk egyik képén a szentet. A bájos

hölgy királyi diszben , fejedelmileg öltözve , egész méltósággal előre lép , ütésre felemelt

kézzel , mely a kalapácsot tartja a ledőlő félben levő bálványszobor felé. Meglepetve

nézi ezt két férfialak . Az egyik fejedelmi öltönyben , úgy látszik , a szűz atyjára, mig a

másik nemes és szép ifjú alak kérőjére mutat. Ez előtér mellett csak a háttér tájképi

távlatának apró jeleneteiben látjuk a szent martyriumának további jeleneteit , vértanu

sága és szenvedése ábrázolását , a mint felfüggesztett testét szövétnekekkel égetik stb .

A másik szárny alsó képén a catastrophának végső jelenete van ábrázolva , a

mint a megszenvedett és legkegyetlenebb kinzásokon keresztül hurczolt szűz mind e

felett diadalmaskodva végre lefejeztetik . E jelenet épen oly egyszerűn és komolyméltó

sággal van ábrázolva , a legszükségesebb egy két alakkal , mint az előbbi . Középen a

térdelő szűz , arczán tükröződő vallásos ihletetséggel és ájtatos megadással . Mögötte

atyja , vagy a fejedelmi biró zsarnok alakja. Előtte a kardot csapásra intéző hóhér ;

kinek ferdén , a mint a vágásra fordul, elforditott felső teste mutat csupán ama erősza

kosabb , torzitott és ferditett alakitásra , mely — mint fönebb a domborművek leirásánál

jellemeztük - e kor képein még az első rendü mestereknél is mutatkozik , midőn ily

bakóalakokat ábrázolnak.

A szentnek e képei s élete ábrázolása kápolnánk oltárán , mely különösen az ő

tiszteletére , mint a kápolna védszentjének volt szentelve , általában azon mély tiszteletre

mutatnak , melyet a szent szűznek életéből meritett lelkesedés szült . Egyike volt az

ünnepeltebb szenteknek az egyházban. Ünnepére számos sz . beszéd szólt , melyben a

középkori szónokok a szent élete legendáját erős szinekkel festve, apró körülményesség

gel adták elő a népnek, mély tanulságokat vonva ki belőle a hivek számára ; kik a szent

életéből megható példát és vigasztalást meritettek . Egyike lön az úgynevezett tizen

négy segélyző szenteknek , kik között oltárunkon is az alsó oltárfokozat, a predella ,

szobrai sorában kehelylyel előállitva látjuk. Nevezetesen mint véd és segédszentnek

esedezése kéretett a haldoklók kínjai, halálküzdelme és szenvedése közt . Különösen az

épitészek , művészek, mérnökök s ennélfogva a bányászok és tüzérkatonák védszentjéül

és pártfogójául vétetett . Ismeretes igy Palma Vecchio velenczei és Van Eyknak 1437 -ben

festett hires képe ( jelenleg a párisi Louvre gyűjteményben ), mely sz . Borbálát mint az

épitészet és művészet pártfogóját állitja elő . A kép előterében ülő szent körül s mögött

látni a nagyszerü gót egyház tornyának épitését , a köfaragókat, a páholyokat, munká

sokat stb . Valószinű , hogy itt is oltárunkon , mint ilyen , a bányászat, a tudomány és

művészet pártfogójakép állittatott fel szobra és képe tiszteletül sz . Jeromossal együtt.

A kápolna nagylelkü s buzgó alapitói Plath Miklós és neje Dorottya egyik sem viselte
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a két védszent nevét , és csupán , mint alább gyanitjuk, leányuk volt e védszentjök

nevére keresztelve , kinek tiszteletére a fényes művészetü kápolnát emelték. Valószinű ,

hogy a magasb műérzetü , bányái dús áldása által meggazdagodott alapitó házastársakat

talán ez eszme is vezérlette , hogy a bányászat , a tudomány és művészet védszentjeinek

szenteljék. Az utóbbi feltevést az is erősitené , hogy e kápolna később , úgy látszik, álta

lában a bányászok , sőt az összes bányavárosok szövetségének szentélye volt . Mert a

későbbi okmányok, melyekben a többi bányavárosok részéről e kápolna számára fizetett

járadék megtagadtatik , azt látszanak tanusitani , hogy az összes bányavárosok közkölt

ségén gondoskodtak szükségeiről , mint a bányászok pártfogója kápolnájáról.

XXIV.

跨

sz . BORBÁLA jeleneteit előállitó két alsó kép fölött levő festményeken még

más szentek alakjait látjuk . Mindegyiken egyszerűn egymás mellé helyzett

három alak van festve. Az egyik szárny felső képében három apostol - alak áll

igy egymás mellett , semmi viszonyba sem helyezve egymással, egyszerü szobrászati

elrendezéssel . Mig a másik szárny felső képének közepén a Megváltó alakját, kezében

királyi jogarral és könyvvel, egyik oldalán a bold . Szűzzel , másikán magyarországi

szent Erzsébettel s ennek lábainál a koldussal mutatja.

E képek itt is minden összefüggés nélkül vannak összeállitva s úgy az oltár szen

teivel , mint egymás közt semmi viszonyban sem állanak . Csak a sz . Borbála életjelene

teit ábrázoló két kép van tehát vonatkozásban az oltár fővédszentével . Ez is a hátulsó

lapon és nem elől a szent szobra mellett van alkalmazva . A többi itt is a festett hátla

pon , úgy mint a domborműveken egymástól eltérő külön szent képeket mutat . Sőt a

felső képek mint mondók , szokatlanabbul még egy képen is külön sz. alakokat vegyite

nek s állitanak egymás mellé. Mert ha az apostolokra vonatkozó három alakhoz hason

lóan az apostolok képei igy egymás mellett gyakran előfordulnak is , annál ritkább az

oly összeállitás , mint a másik képen Krisztus , Mária és magyarországi sz . Erzsébet

alakjai együtt. Ha nem a donatorok kifejezett szándéka volt , hogy a szentek ily vegyes

jeleneteivel legyen az oltár diszitve , úgy kétségtelenül mind ez ismét e kor késő egyházi

művészetének tulajdonitandó , midőn így szoborszerü felállitással vegyitettek már a

képeken is különböző szentek alakjai. Nem ismerték többé jól az egyházi képkörök elő

adása sorát, vagy csak annak helyes alkalmazását és kifejtését. Egy szóval ez nem volt

már a régi hagyományos hieraticus festészet.

A művész újabb felfogása mellett azonban ecsete minden dicséretet érdemel .

Bátran elmondható , hogy oltárunk festményei nemcsak a jobb , de legjobb ily alkotások

közé tartoznak hazánkban . Egészen eltérve ama durvább, mozgalmas előállitástól,

melyet oltárunk domborművein találunk , festvényeink mestere a mily nyugodt , egyszerü

méltósággal és fenséggel adja elő jelenetei alakjait , oly finom izléssel és gyöngéd ecset

tel is rendelkezik azok kivitelében . Nemcsak a nagyobbára jó és hibátlan rajz, de bizo

nyos kellem és szép szinérzék is jellemzi és teszi kedvessé majdnem finom szinezésüek
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nek mondható festményeit. Különösen áll ez sz . Borbála képeiről, annak nemes állása ,

arcza s egész megjelenése szép alakitásáról . Mig a felső sor festvényei a mint szobor

szerü egymásmelletti állásban vannak előadva , úgy ridegebb , feszesebb alakitást és

tömörebb alakokat is mutatnak , s ezek nyugodt arczán a kifejezés is közönségesebb .

Feltünő az öltöny diszes kivitelében a felső ruha finom szegélyzésének és mint

egy a szegély himzésének egy -két helyütt betük és szavak egész sorának odafestésével

való alakítása. Igy látható sz. Borbála atyjának palástja szegélyén a következő betük

kel festett himzés :

ERMTPOH BAINBLMSTWHEGEOTANRVERMIMID

MORTALITERMARSILTERHO

Mig sz . Borbála palástja szegélyén ismét a következő betük fordulnak elő :

ANW SONRITTE A MORESBMPNMRIWSOAMWEMO

L NES

A betük sora egyes külön szavakba alig fogható össze , hogy belőlök valami értelem kiol

vasható legyen . Legfölebb egyes helyeken jöhetne ki egy és más összefüggetlen latin

vagy német szó . Például egy helyütt MORTALITER és AMORE, más helyütt GOT

ANRVER szók volnának igy kihozhatók . A németre mutatna az , hogy több W betü

fordul elő. Van köztük egy -két oly alakú betü is , mely a mai s az akkori betüalakoktól

eltér; de ez talán kettő mindössze is , és pedig a T és L-hez hasonló ; mit azért fönebb e

betűk helyettesitenek . Egy -két betűnél , mint az A felső vonásának hosszabbra nyújtása

s a H középső vonásának meggörbitése , lehet hogy összevonási jelre is vehető ; de ez is

csak egy -kétszer fordul elő. Nehány betü pedig a redőkbe irva alig vehető ki . Valószi

nüleg mindannyi szók vagy nevek kezdő betüi lesznek az egymással egy szóba nem

vehető betüjegyek . Rendesen ily képeken az öltönyszegélyek mondataiban a szentek

nevei vagy a szentekre vonatkozó szók olvashatók ki . És itteni képeink egy másik alak

ján Szűz Máriánál hasonlón az angyali üdvözletnek következő verseit olvassuk :

AVE MARJA GRATJA PLENA,

DOMINUS TECUM , BENEDICTA

TV JN MULJERIBUS.

Ezután pedig még : 0 MARJA FLOS VJRGFNUM áll.

Nevezetesebb a képeket befoglaló keretközbe alkalmazott kisebb gót irásu két

sor : Az egyik a szárny hátulsó képoldalán :

1502 an dem Tag sanct Ypoliti,

a másik szárnyon ugyanott:

ist geendet worden diese tafel.

Ezzel meghatározva birnók oltárművünk elkészülte évét és napját: hogy

1502 -ben sz . Ipoly napján bevégeztetett. A betük a fönebbi feliratok initialisai ellené

ben kis gót vagy barátirást mutatnak. Fájdalom , mind az első, mind a másik feliratban

hiába keressük, ez érdekes utóbbi év feljegyzés mellett is , a kép mesterének nevét .

Az elöbbi ily öltönyszegély-irás már a németalföldi és kölni iskolától kezdve

általánosan divatos volt . Igy jön elő Van Eyk genti hires oltárképein . A trónoló Isten

palástja gyöngyökkel diszitett szegélyében dicsőségére vonatkozó s mintegy e gyöngyökkel

himzett mondatok olvashatók. Kölni Vilmos egyik képén a Bold. Szüz , más szüzekkel való

előállitásában az utóbbiak nevei koronáik gyöngyeivel vannak kirakva . De nev

13
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Wolgemut mesternek is sajátsága volt , hogy ily mondatokat , kezdőbetüket, sőt saját és

az illetők nevének , kik a képet rendelték, vagy kiket a kép ábrázolt , kezdőbetűjét itt ott az

öltönyre befestve alkalmazta . Igy a Tucher család arczképein saját neve W. kezdőbetü

jének ismételt alkalmazása mellett az arczképeken , a mellcsatban s az elöing szegélyén

H. T. N. T. az illetők nevei első betüit festve találjuk ; mig a főkötöre külön a követ

kező meg nem fejthető kezdőbetüketfesté: M. H. J. M. N. S. K. A kassai képeken a ven

dégség jelenetében a tálakon látható igy többször a W. betü . Feliratunkban is itt több

ször előfordul ugyan a W ; de ez a többi sorában elvegyitve művésze nevére nem fogható.

Késöbben is azonban a kölni iskolának xvi . századi képein ily feliratokban csu

pán egyszerűn a szentre vonatkozó mondatok olvashatók. Képgyüjteményemben szent

Orsolya mártyriumi jelenetének ilyképen a szent palástja szegélyén hasonlón a követ

kező fohász áll : MATR - BAI - SIMA - VRSVLA - BIDE - VOER - VNS (azaz :

Martyr ( ?) beatissima Ursula bitte für uns). Vértanu boldog szent Orsolya imádkozzál

érettünk . Lehet , hogy szent Borbálaképünkön is csak a szentre vonatkozó ily mondat

áll . Talán épen legendája párbeszédei azon mondatainak egyike, melyeket benne atyjá

val vált . A mondatnak atyja palástján s a válasznak a szűzén kezdőbetüit foglalhatná

tehát magában a kezdő betük ily nagy és hosszú sora . De lehet , hogy talán hasonlón

mint Wolgemut Tucher - féle képein a betük a festőre s a kép donatoraira vonatkoznak ?

Mily érdekes adat rejlenék akkor bennök, még a képnek elkészülte éve és napja határo

zott adatán felül is !

A képek elkészültének és évének jelzése is máskép gyakoribb eset . De annál

ritkább , hogy a festő nevét is feljegyezze és magát megnevezze . Akkor amazt szüksége

sebbnek vélték fentartani, mint a művész jelentéktelennek vélt nevét . Jelenleg az ellen

kező eset áll . Épen igy előfordúl ez Wolgemutnál is ; például hofi oltárművén , hol hason

lón olvasható : nach Christi geburt MCCCCLXV iar, ist dis werck gesetzt worden . Itt

már a mű felállitását is , mig nálunk csak elkészültét jelezné a felirat.

XXV.

AJJON azonban azért , hogy e mellékvonások is Wolgemut művein előfordulnak,

épen ugy lehet- e tovább velök hasonlatot keresnünk oltárunk képei és Wolge

mut művei közt ? Oltárunk szobrai mint láttuk nem csak a frank és nürnbergi

iskolára, hanem különösen Wolgemutnak modorára is mutatnak. De Wolgemut műhelye

a mily nagy keresetnek örvendett , épen ugy számos segédet is foglalkoztatott, kik ugyan

a mester tervei, mintái és rajzai szerint dolgozhattak nagyobbára ; e mellett mégis a sok

jobb és roszabb kivitel , a mű többé -kevésbbé sikerült példányai egyaránt az egyéni

tehetségtől és képességtől függhettek. Többen segédei és legényei közül már más

műhelyekben is dolgoztak . Más iskolák és műgyakorlatok irányát is magokkal hoz

ták , sőt már Wolgemutnál készült műveiknél is érvényesithették. Voltak bizonyosan

köztük olyanok is , kik magasabb képzödésök és képességök által egy és más irány

ban túltettek a mesteren is . Hiszen tanonczai és legényei közt oly magasabb tehet
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ségüek is voltak , és a mesterrel együtt dolgoztak művein , minő például Dürer Albert

volt. Igy a zwickaui oltár egyes képein , mint az angyali üdvözleten például ' , még

Zeitblomra is emlékeztet , ki tehát szintén Wolgemut mester műhelyében dol

gozhatott. ” A nála történt megrendelések kivitelére oly hiresebb , önálló szobrász

mesterekkel is egyesült gyakran, minő akkor Kraft volt . Wolgemut maga első

rendben inkább festész volt , mint szobrász . A faragást műhelyében csak a szük

ség szerint űzte , mint azt az ily szárnyoltárok alkotásai kivánták . Ezek szobrai ,

faragványai, azután inkább csak mintái és tervezetei szerint szobrászlegényei által

készülhettek .

Mindez eléggé megmagyarázza, hogy Wolgemut hasonló munkái a legkülönböző

becscsel sőt eltérő múidomokkal is birhattak . A neki tulajdonitottak közt épen ugy talá

lunk érték nélküli durva deszka -festvényeket, rosszul faragott alakokat, mint finomabb

nemes és művészi alkotásokat. Már idejében egyenesen megkülönböztetik mühelye ily

rosszabb és durvább munkáit a megrendelők. Világos szerződéseket kötnek a mester

rel e miatt. Schwabach városának gondos atyái, midőn hasonló szárnyas szekrényoltárt

rendelnek nála 1507 -ben, és pedig jelentékeny 600 frt összegért, nemcsak az elkészités

idejét kikötik , de gondosan meghatározzák azt is , hogyha a mű egyes képei nem sikerül

nének, a mester addig tartozik rajtukjavitani , mig a kivánalomnak megfelelnek. Ha pedig

a képek oly roszul ütnének ki , hogy azokon a mester sem segithet, tartozik azokat vissza

venni , s értök a költséget visszatériteni . Ez nyilván arra mutat, hogy e művön , mely

már mintegy a xvi -dik század kezdete óta készülőben volt és megsürgetve a fentebb

nevezett évben elkészült, nagyrészt a mester legényei dolgozhattak . S ezen oltáron is a

domborművek erősebb alakitása eltér a festményeknél követett műiránytól . Mig ezek a

régibb frank és nürnbergi iskolát s a wolgemuti előbb jelzett irányt követik, addig a

festett képek itt is jelentékeny eltérést mutatnak Wolgemut előbbi régibb modorától .

De melyek ismét beszterczebányai oltárunk gyöngédebb és finomabb, eszményibb ké

peitől eltérőleg, a realisticus természetes felfogásra törekszenek, erős, kifejlett alakza

taikkal , és mozgékonyabb drámai jelenetezéssel , mely a régibb egyházi styltöl s bevett

felfogás- s előállitástól hasonlón már nagyobbára eltér . De Wolgemutnak e festészeti

modorában is a műtörténet már szintén más iskolák befolyását képes kimutatni. Kezdve

a van eyki németalföldi és a kölni mesterek iskoláitól , egész Schongauer mesterig, mind

ezek nevezetesebb irányának egy -egy vonása és részlete mutatkozik képein is ; mig a neki

tulajdonitott műveken a közönséges rosz legény-munkától kezdve , egész Zeitblom ecse

teig a legkülönnemübb gyakorlat föllelhető . Pályája vége felé pedig a mester maga is

minderösebben átmegy a realisticus irányba, melyben már hires tanitványával Dürerrel

épen verseng ; mig ez mesterét jóval felülhaladva, ez irányt teljes magaslatán kifejti.

Wolgemutnak tehát azon művein is, melyek teljes biztossággal neki tulajdonit

hatók , mint a schwabachi és zwickaui oltárok, oly különféle múirányokat látunk , hogy ez

nemcsak a mester egymástól eltérő ecclecticus, régibbs ujabb modorának tulajdonitandó ;

de a vele vállalkozó külön mesterek , mint egy Kraft, a műhelyében dolgozó számos

segéd , mester és legénynek is külön váló iránya és modora műveire mutathat.

Midön azért ily művekkel szemben állunk, mint az itt látott beszterczebányaiak,

melyeken épen úgy a wolgemuti iskolának sajátságai, valamint eltérőbb más vonások is

• Mint azt Quandt kiadása : Die Gemälde d . M. Wohlgemut zu Zwickau mutatja.

2 Zeitblom ama képein is , melyeket e kitünő mester korábbi idejéből szerencsés lehettem az országos

képtárnak ajándékozni, e modora meglátszik még.

13 °
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és irányok mutatkoznak , önként a művizsgálat elé áll a kérdés, mennyiben tulajdo

nithatók ezek netalán a mesternek vagy csak iskolájának ?

Eddig egyszerübbnek s kényelmesebbnek látszott ilyesmit a felületes vizsgálat

mellett, sőt sokszor látatlanban is igy , mint fönebb emlitök, Stoss vagy Wolgemut

mesternek s iskolájoknak tulajdonítani. Vizsgálatunk nyomán azonban a felhozott tör

téneti és műtörténeti adatok mellett , sőt még fenmaradt ily műemlékeink nagy számá

nál fogva is , kimutattuk , hogy nem lehet mindezeket csak oly könnyedén s egyszerűn

Wolgemutnak és műhelyének tulajdonitanunk ; még akkor sem , ha rajtok ennek is

kolája és müiránya világosan észlelhető.

Vegyük számba azt , hogy épen ez időtájt csak az egy beszterczebányai egyház

számára öt ily szekrény- oltár készült . De mennyi volt még a városnak és vidékének más

templomaiban ? Eddig a fenmaradt ily emlékek száma Zólyom , Túrócz s a határos

bányavidéken , beszterczebányai egyházmegyei legujabb vizsgálataim s összeirásom szerint

mintegy go számra rúg még . ' Vegyük továbbá számitásba azt is , hogy ezeknek , nem úgy

mint Beszterczebányán csak egy ötöde, de hogy egy harmada maradt fen e műemlékekben,

és birjuk a számot , mely mutatja , hogy akkor e vidéken mintegy 300 ily kisebb nagyobb

oltármű , kép és szobor készült mintegy félszázad alatt . S alig fogjuk ezeket ezután

mind csak külföldi műhelyek provenientiáinak tarthatni ; annál kevésbbé oly könnyeden

Stoss vagy Wolgemut műhelyeinek tulajdonitani.

Épen úgy láttuk a mestereket is , kik itt a xv- dik század közepétől mint fara

gók , szobrászok és festők dolgoztak és e müvekkel foglalkoztak . Zólyomban és Beszter

czebányán vagy hármat találunk ekkor véletlenül is megnevezve. István köfaragó szob

rászt , Valach Miklós , Hanus vagy János festöket. Lehet hogy nincs is köztük még a

valódi mester neve , ki épen a szóban lévőket készité . Közülök csak Valachnál találjuk

határozottan megemlitve , hogy feszületet és más képeket készit. Valószinü azért mégis ,

hogy ezek az ö , vagy mások műhelyében itt vidékünkön készültek , a vidék helységei

ama számos szárnyoltára számára . Ezek legtöbbje ugyan beszterczebányai oltárunk

műveinek szinvonalán sem áll , és harmadrangu legénysegéd munka . Mig művünkön má

sok , ha nem első rangu ily hazai mesterünk vagy mestereink dolgozhattak ; addig azok

ismét csupán legényeik , segédeik munkái lehettek , kik műhelyeikben a kisebb s melléke

sebb műveken dolgoztak . Épen igy dolgozhattak mestereik is egykor Nürnbergben talán

Wolgemutnál és másutt mint tanonczok és vándorlegények. Azért ismerték és követték

a frank, a nürnbergi, a wolgemuti iskolát . Valószinüleg abban dolgoztak , annak előkelő

mesterei lehettek már. És lehet, hogy nemcsak Wolgemut tervezeteit, rajzait és mintáit

használták, de hogy a jobb festményeket talán részben még ő is készithette számukra ?

Mindez föltehető . És mint föltevés is jól tájékozhat e müvek keletkezése iránt .

Világot derit hazai műtörténetünkre , annak nehány mesterére , műhelyeire . Mert e mü

összehasonlitás által kimutattuk és jellemeztük a műbefolyásokat , melyeket felismerhet

tünk és műveinken mutatkoznak . Még legnagyobb részt ugyan nem vagyunk képesek

azokat teljesen sem határozottabban kimutatni . Nem ismerjük e kori mestereink nevei

nek sem nagyobb részét , nem a hazánkban dolgozott idegen mesterek nevét , s a tölök

származó műveket s iskoláik teljesebb befolyását, nem különösen Stossnak , sőt Wol

gemutnak sem nálunk időzését , vagy működését . Hogy az elöbbi krakkói műhelyét fölke

reshették hazánkfiai, az valószinü . Hogy annak fiai nálunk telepedtek meg s a Tiszán

1

1 Lásd Schematismus Historicus divec. Neosoliensis 1876. a táblázati összeállitásokat .

1
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túl s Erdélyben több helyen műhelyt állitottak s ily szobrászi és festészeti műveket

alkottak, az a fönebb közlött adatoknál fogva már most kétségtelen .

Wolgemutra nézve épen igy felismerhető volna a nürnbergi iskolának befolyása

Beszterczebányán. Sőt Kassán a főoltár remek festményei egyenesen igy tulajdonitattak

neki ; épen úgy, mint az ottani szobrok Gasser müképzett szobrász által a kitünö Riemen

schneidernek . Henszlmann szakavatott műismeretével , valamint szorgalmas művizsgá

latával nem is alap nélkül tulajdonithatta e képeket Wolgemutnak. ' A mesternek gyakran

alkalmazottjegye a W. betü épen ugy többször előjönne a festmény vendégségi jelenetének

képein , az ezen látható tálakon ; valamint a mester azon arczképén is , melyet tanitványa

Dürer festett. Henszlmann e képeken három helyütt felismerhetőnek véli az egyes jele

netekben alkalmazott alakokon . E képeknek általa az eredetiekről gonddal készittetett

fényképei szerint magam is Wolgemut arczképét egy negyedik jeleneten még jobban

felismerhetőnek vélném . E jelenet az , hol sz . Erzsébet születésénél atyja II . András s e

mellett sajátságosan Mátyás király arczképéről felismerhetön festve áll ; mint a kinek

korában t . i . a kép készült . Ezek mögött magyar ruhás , kalpagos, bajuszos s egészen

magyar arcztypusu , nyilván arczképezett alak látható . Kétségtelenül az alapitó , a dona

tornak arczképezett alakja , ki e nagyszerü remek festményeket költségén készitette . .

Mig mögötte egy más alak képe arczélben látható ; mely véleményem szerint jóval

nagyobb hasonlatot mutat Wolgemutnak amaz arczképével , melyet tanitványa Dürer

festett, mint sem a Henszlmann által e képeken kimutatottak. Jobban is helyén volna

itt az általam emlitett képen , a templom épitését akkor segélyző Mátyás király és a

magyar, fájdalom ismeretlen nevű , főur donator arczképei mellett , a festőé is , ki e párat

lan mestermüvet készité .

Mi sem volt természetesebb azért , mint e kassai oltárképeknek összehasonlitása

beszterczebányai oltárunk müvével , melyen a wolgemuti iskolának annyi jellemző

vonása látható . De ez összehasonlitás , mint fönebb már előre bocsátva megjegyeztem , a

föltevésnek egészen ellenmondott . A kassai képek nem mutatnak hasonlatot besztercze

bányai oltárunk képeivel . Bár ezek is , mint kiemeltem, a jobb müvek közé tartoznak , s

ámbár lépten-nyomon rajtok a wolgemuti iskola befolyásának jellege és vonása mutat

kozik ; a kassai remek festmények mégis minden tekintetben nemcsak oly kitünő művek,

hogy a beszterczebányait messze tulhaladják és hasonlithatlanul nagyobb müvészre

mutatnak , hanem egészen más festészeti iskola műveinek is látszanak lenni , mint

sem a beszterczebányaiak. Czélszerűnek véltem azért tovább a műösszehasonlitás és

meghatározás végett a kassainak fényképeit Wolgemut mai egyik legavatottabb ismerő

jével , műtörténete és művei jellemzése kitűnő irójával Thausinggal ? közölni , s aziránt

véleményét kikérni . — Thausing az eredetiről vett fényképek nyomán , a mennyire ezek

ből , mint mondja, az eredeti jellege kivehető , azt véli , hogy « a kassai Szt . - Erzsébet

oltárnak saját szavait idézem kitünö festményei nem hogy, Wolgemutnak , de söt

aligha lehetnek csak iskolájának is művei . Inkább egyenesen Schongauer Márton sváb

festői iskolájának jellegét látszanak magukon viselni . Az alakok kifejezése s testalakitása

finomabb, szebb s érzékenyebb , mint Wolgemutnál . Nyilván e képek ugymond

továbbá Magyarországban készültek , mit több nemzeties vonás elárul ; nevezetesen

a magyar alak is á fejedelmek kiséretében (az általam előbb a kép donátorának nevezett

1 Lásd az előbb idézett Oester. Revue 1865. II . 167 .

2 Dürer élete hires irója s e tekintetben is Wolgemutnak ebben tárgyalt korára és műtörténetére nézve

első tekintély.
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magyar öltönyü föur). Ezen adatok nyomán arra kellene következtetni , hogy a xv-ik

századi sváb iskolának Magyarországban élő kitünő mesterétől , nem pedig a nürnbergi

vagy frank iskolából származik . "

Hazai műemlékeink e páratlan remeke mindenesetre megérdemli a bővebb vizs

gálatot s összehasonlitást , mely műtörténetünkre hivatva van élénkebb világot deriteni ,

s ime nevezetes adatokkal bővitheti még annak parlag lapjait. Ez czélja e vizsgálatnak

is , és oka hogy e tárgynál részletesebben és hosszabban időzök.

Ha Henszlmann határozott véleménye ellenében Thausing feltételes véleménye

áll , ugy a kassai képek W. betűjele is e képeken más mestert jelezne . ? E W. betű

eddig is elöbb valami Olmüczi Venczel jegyének tartatott . Thausing kimutatta , hogy az

Wolgemutnak tulajdonitandó. De ezzel jelzi Walch is némely műveit a Caduceus

jegye mellett . Előbb emlitök a beszterczebányai Walach Miklós festő mellett , hogy e

Walch máskép Barbari Jakab , Dürernek versenytársa, részben mestere , és Maria

magyar királyné nénjének, Margit németalföldi helytartónőnek udvari festője volt.

Hogy Magyarországban is volt , vagy csak ide dolgozott , tanusitja Mátyás király anyjá

nak , Szilágyi Erzsébetnek általa festett arczképe . (Most a gróf Andrássy család gyüj

teményében .) De vajjon itt e W. alatt lehet-e rá vagy testvéreire gondolnunk , vagy

mily más festöt kell a névjegy alatt keresnünk ? Nem lehet szándékom tovább fejteget

nem . Elég ha ezzel a felmerülhető további vizsgálatra figyelmeztettem . De ez összeha

sonlitó vizgálatunk is már arra mutat , hogy valamint Szepesben az alsó rajnai és kölni

iskolának nyomait , Beszterczebányán a frank és nürnberginek befolyását találjuk, ugy

Kassán , Bártfán és Löcsén a sváb schongaueri és kranachi iskola kitünő mesteréiét is

nyomozhatjuk.

Thausing általában a neki bemutatott hasonló magyar, nevezetesen besztercze

bányai művek másolata szerint azt véli , « hogy hazai művészeink a külföldről importált

müelveket és mügyakorlatot itthon tovább fejlesztették , saját hazai felfogásuk szerint ,

még akkor is , midőn a külföldön már más irány jutott előtérbe . Igy viseli a besztercze

bányai oltár is magán a nürnbergi iskola késöbbi jellegét. De annak készitője magyar

művész lehetett ; mert az alakok közt valóságos magyar typusok fordulnak elő .»

Az utóbbi megjegyzésre már fönebb, a hun alakoknál figyelmeztettem . De e mel

lett Thausing következtetését , hogy a mű készitöje oly magyar, ki a nürnbergi iskolát

követi ugyan, e mellett azonban magyar vonásokat mutat , valóságos magyar typusokat

alkot művében, ily nyiltan csak azért nem mertem kimondani , nehogy tulzottan

részrehajló és elfogult hazafiui felfogással vádoltassam . De ily tekintély nyomán , és

szemben itt tárgyalt emlékeinkkel ezt hazai műtörténetünk számára készséggel érvé

: Nach reiflicher Ueberlegung, immer die Möglichkeit einer Täuschnng durch die Photographie vor

behalten , glaube ich , dass die vorzüglichen Gemälde dieses Kaschauer St. - Elisabeth -Altares gar nicht von

Wolgemut , ja kaum aus seiner Schule stammen , Sie scheinen mir vielmehr directe das Gepräge der schwäbischen

Schule Martin Schongauers zu tragen . Formen und Ausdruck der Figuren sind feiner, zierlicher und empfindsa

mer als bei Wolgemut. Offenbar sind die Gemälde in Ungarn angefertigt, dass verräth mancher nationale Zug

und namentlich wie sie recht hervorheben , jener offenhar magyarische Begleiter (a születést előállitó képen) .

Kurz ich würde nach den Vorlagen auf einen vortrefflichen in Ungarn lebenden Meister der schwäbischen Schule

des xv. Jahrhunderts schliessen , nicht auf einen Nürnberger oder Franken .

Thausing és Henszlmann véleménye közvetithető volna azon feltevés által , hogy a kassai képeket Wol

gemut talán Schongauer rajzai vagy elveszett metszetei után festette. Ismeretes , hogy a W. jegyű metsző, kit

majd Olmützi Venczelnek , majd biztosabban Wolgemutnak tartanak, Schongauernek számos rajzát véste . Lásd

ezeket felsorolva Bartsch Peintre. Graveur VI . 103. és 317. Épen ugy feltehető azonban, hogy nemcsak rajzait

metszette, hanem azok után festett is . Hasonlón mint Schongauer rajzai után metszett lapokra rávéste saját W.

névjegyét, ugyanazt tehette a rajzai után festett képen is .

2
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nyesithetjük ; addig is , mig e műveink további teljesebb vizsgálatai nyomán adataink

nak egész sorát erre összeállithatjuk. Ebből talán kimutathatjuk majd akkor, hogy épen

ugy, mint a román izléstől kezdve volt már hazai saját müidomunk, mely e középkori

művészetünket jellegezte ; hasonlón volt ez gót műkorszaki hazai dus szobrászatunk és

festészetünk műveiben is.

S ezzel ugy hiszszük hazai műtörténetünk egy uj nevezetes mozzanatát mutat

tuk ki ; mely a folytatott vizsgálat által annak uj fejezetét képezheti .

Hogy a külföldi műelvek és műgyakorlatok hazánkba hozva , annak műiskoláiból

nálunk tovább fejlesztettek, mint Thausing fönebb mondja , annak e nemű hazai műem

lékeinken hasonlón nem egy nyomát találjuk. Hogy Beszterczebányán is ez igy tovább

virágzott , egyházunknak még más nevezetes ily emlékei tanusitják, melyeket mindjárt

itt az előbbiekkel összefüggésben felhozhatunk.

XXVI.

egyháznak keletdéli oldalán , fényes késögót művészettel falához alkotott nyilt

csarnok áll . Ennek eleje dus ivezetü kapuzatot mutat, keresztbe szelt három

levelű ivek oldalnyilásaival. Fent dusan faragott iv zárkövek láthatók . Ezek

egyikén a kisdedeit vérével tápláló pelikán (Krisztus halálának jelvénye) dombormű

képe , a másikán a Königsberger családnak ama czimere van kifaragva, melyet a

12. szám alatti ábra fönnebb mutat : a lajtorja a K. M. (Königsberger Mihály) betük

kel . E hajlékszerű alakitásu csarnok dus ivezete alatt Krisztus urunk kinszenvedésének

a getsemanni kertben , az olajfák hegyén előállitása (a németben ugynevezett Oehlberg)

látható , mint itt 29. szám alatt ábrája mutatja ; valamint ez a középkori egyházakon

még több helyütt előfordul. Például hazánkban is maig hasonló Kis- Mártonban talál

ható . Bécsben Szent-Mihály egyházán, a sz . Mihály téren stb .

A beszterczebányai egyike e nemben nemcsak a legnagyobb s legdúsabb , hanem

a művészibb képzéseknek. A számos szobor és dombormű köböl van faragva. Az előtér

alakjai életnagyságuak. Itt látható lent a kertben kinszenvedése előtt imádkozó Meg

váltó, az előtte magasan tornyosuló szikla fölött megjelenő angyal, s az Üdvözitő alakja

alatt a vele virrasztva álomba merült három apostol szobra . Mindannyi megható kép .

A természethűségre törekvés , melylyel a keservében imádkozó , s az alvó alakok képezvék ,

nem nélkülözi az eszményies kifejezést sem . Különösen sz . János nemesebb arcza

hosszu hajával és Péternek elől kopasz fején a göndör hajzat és szakál az ily régibb jobb

egyházi előképekre mutatnak . Ritka dus és változatos a háttérben a nagy kert, fákkal,

bokrokkal, cserjékkel, keritéssel , ajtókkal, utakkal erős és nagyobbára teljes dombormű

ben alkotva . Még elevenebbé teszi a háttér számos alakja és jelenetei . A mint az áruló

Judás vezeti a fegyveres poroszlókat és szolgákat Krisztus elfogatására. Mintegy husz

alak, különféle arczczal s állásban , a mint a kertajtón betörnek. Elöl Judás az erszény

nyel kezében karonfogva a vezért , ki lámpást vive óvatosan lép elő . Mig erőszakosabb

csapatai előretörve, egymásra tolonganak az ajtón , mások a keritésen beugranak. E közt
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egyik földre bukik , magával rántva a letörött garádnak egy faágát, s könyökén mutatva

a sérülést , a mint kettészakadt öltönye. Másik kettő épen a sövényt áthágó helyzetben

van . Mig egyik bejutott poroszló a megugró tanitványt palástjánál megragadva vissza
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tartja a szökéstől. Mindez , mint látni , csupa mozgékonyság s elevenség . Müvésze való

ban remekelt e nemben . De a tárgy szentsége és komolysága rovására , hiven az akkor

uralkodó amaz irányhoz , melyet fenebb vázoltam , valóságos passiói genreképeket ,
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népies jeleneteket állitott elő ezekben, minökkel a nép mulattatására, álmélkodá

sára , egyszóval a látványosságra számitottak , és melyekkel a passiói játékokban ily

gyermeteg naiv modorban sokszor a magasabb érzetet vesztve , e szent jeleneteket

lealjasiták. A mester vagy csak annak előképe mindebben a realismusi természet

hűségre már némi tanulmánynyal is annyira törekedett , hogy a kert fáit is keletiesen

ábrázolni igyekezett, s nem csak egy -két chablonszerü pálmát , hanem egészen keleti

növényzetet igyekezett képezni .

A távlatban , a kép fölött s a falra festett csillagos és holdas ég alatt , látható

városra azonban nem birhatta Jeruzsalem képét , s realismusának valamint eredeti felfo

gásának s alakitásának már azzal adott benne kifejezést, hogy rá Beszterczebánya

akkori látképét festette. A kaputornyok és bástyák mellett a nagy épület , mely az ivezet

egyik lefutó gerinczéhez van alkalmazva , most is felismerhetőleg ábrázolja Besztercze

bánya ama régi városházát , praetoriumát , mely jelenleg már iskolává változtatva s több

ször átalakitva , egyházunkkal általellenben látható . Még most is igy látni rajta a felső

emeletét körülfutó oszlopos nyilt árkádok ivcsarnokát, s a belőle közepén kiemelkedő ,

keskenyebben toronyszerüleg alakitott második emeletet , mint ezt képünk is mutatja.

Hajdan azonban s eredetileg a kép szerint , e felső emeletnek fedelét nem lehetett látni .

Bástyatoronyszerüleg emelkedtek fel falai a tetőn tul is , mint ez maig még Besz

terczebánya nehány régibb házán a főtéren s a főutczán látható . A falak fent, e

kép szerint , rovátkosan voltak koronázva ; mi annak még kitünőbb várszerű kinézést

adott. Mig lent és földszint hasonló nyilt csarnok folyosó futott egykor a ház körül ;

akkori városaink ily fedett csarnokai (Laubgänge) módjára , melynek erősebben kiszökö

támjain nyugodtak az első emelet könnyebb és keskenyebb oszlopfolyosói. Mig a fölött

a másik emelet csak a ház belső falán folytatva, toronyszerüleg emelkedett és fent

rovatkos fallal volt koronázva képünk szerint. Jelenleg azonban egyszerű fedéllel van

átalakitva ; mig az alsó folyosó befalaztatott és csupán az első emelet szép oszlopcsar

noka maradt meg. Félő, nehogy az is leromboltassék, valamint már lerombolták fedele

felső falát és mint szemeink láttára romboltatott le a tér egyik házfedelének is hasonló

falkoronája . — Pedig kicsiben e régi városház majdnem oly szép alakitást mutat e rész

ben és pedig kora renaissance izlésben , mint például a prágai hires Belvedere ; melynek

képe az épitészettörténetnek már kézikönyveibe is átment , mint a kora renaissance egyik

nemes példája. Ime igy reconstruálható még e képből is a város régi főépületének képe

s oly müvészi alakja , melyhez hasonlót többé hazánk fel nem mutathat .

Nehezebben ismerhető fel már a másik kitünöbb alaku , dus homlokzatu épület

e képen , mely az ivgerinczezet másik lecsavarodó és egymást átszelő szárához van

alkalmazva . Mig a harmadiknál a messze távlatban feltünő magas torony és templom

várszerű alsó falával, a magaslaton kiálló helyzetben , kétségtelenül a város végén álló

radványi fellegvárszerű egyház és torony képe volna, mely Beszterczebánya végének

látképe távlatán , bár honnét nézzük azt, minden felül épen ugy mutatkozik mint e

képen látható .

E nagy mű mestere tehát bármily jeles művész, e mellett már teljes realista

is volt . Nemcsak korának népcsoportjait, poroszlóit és városait alkotta a zsidó

népseregek , a római legiók és Jeruzsalem helyett , mint ez általában nemcsak

annyira a realismus, mint az akkori szük látkör és felfogás miatt a rendes eset

volt ; hanem egyenesen Beszterczebánya városát s valószinüleg poroszlóinak is képét

adta . Az utóbbiaknak természetesen akkori alacsonyabb lehajlott karimáju sisakja

14
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(Pickelhaube) , rövid kabátja és hosszu szárú csizmás viselete hasonló volt a többi

eféle viseletekhez . A város alakitásában minden esetre mégis azon eredeti vonást

mutatja, mely ama öntudatosabb művészetünket jelzi , hogy e mestereink itthon

önállót is alkottak az eltanult külföldi irányok és iskolák mellett. Épen ugy jól

jellemzi művészünket , hogy a fő és nagyobb alakokban megtartotta úgy a magasabb

komolyabb előadást , kifejezést és stylt , mint az egyházi typust is . Az egész köfa

ragvány itt is be van festve, a régi polichromia szép izlése szerint , minden a maga

szinét viselvén rajta. Jelenleg ugyan ez is csak megrontva látható. Mert valami

Zollinger Antal nevű szobafestő kontár mázolta be 1824-ben durva ecsetével és

szineivel ; melyek most kérgesen lepattogva mutatkoznak már ; ez által meglehetősen

megrontva a mű eredeti kinézését . És mivel ezt a porlékony köröl megsértése nél

kül alig lehetne levakarni , e nélkül pedig sem a régi festés nem vehető ki jól többé ,

sem az helyre nem állitható , az egész egyébként meglehetősen fentartott mű ily

helyreállitása is csak nehézséggel és kárral járna .

De mig a müvet elrontó kontár ott feledte rajta nevét, fájdalom , e münek

jeles mestere nevét nem ismerhetjük itt sem . A mű csarnokszerü hajlékának ivzár

kövein látható Königsberger czimer, mint előbb emlitök, kétségtelenül arra mutat ,

hogy e mű is azok közé tartozott, melyekkel Beszterczebánya jeles polgára az

ujbányai származásu Königsberger Mihály akkor ez egyházat diszité . De vajjon e mű

még életében készült -e el , mint más ily művei , vagy csak ez is azok közé tartozott,

melyek halála után a XVI . század első éveiben készültek el ? Meghatározni biztosan

nem lehet . Kétségtelen , hogy itt is már a kifejlettebb iskola műve áll előttünk.

A genreszerü népies humoros előállitás, az öntudatosabb törekvés a természetután

zásra, és e mellett mégis az alakitásban és kifejezésben mutatkozó nemesebb eszmei

felfogás, mind arra utal, hogy itt jóval kifejlettebb mesterrel van dolgunk ; ki már

a népiest a torzitástól megtudta kimélni és különböztetni; s ki a természetutánzást

az alak eszmei kifejezésével is érvényre tudta hozni. A jelenet előállitására máskép

mesterünk már ugy is számos előképpel rendelkezett . E tárgy oly gyakori volt, mint

Krisztus urunk kínszenvedésének egyik főjelenete, hogy akkor rendesen minden mű

vészt foglalkoztatott. Számtalan ily ismeretes kép maradt ránk az első mesterektől

is egész Wolgemutig, Kraftig és Dürerig . Képünkhöz hasonlóbb volna még ezek

közül leginkább az A. S. betükkel jelelt bizonytalan nevü mester metszetének lapja.

(Az országos rézmetszet gyüjteményben is előfordul e lap példánya az ó német mes

terek müvei közt xix. tárcza 10. lap) . Itt az alvó apostolok ugyan még jóval fino

mabb alakitást mutatnak, de nem az elfogatási jelenet . Hasonló Schongauer Márton

ismeretes szép lapja is (u . ott xviii . 9.) , ámbár ettől is dús részleteiben eltér. Messze

tulhaladja nevezetesen Wolgemut zwickaui szárnyoltára e jelenetét . Ennek mind

előtéri alakjai, az imádkozó Megváltó , az alvó apostolok , valamint a háttéri elfo

gatási jelenet, durva legénymunkának mondhatók a beszterczebányaival összehason

litva ' . A zwickaui képen is hasonlón mutatkozik a keritésen át betörő poroszlók serege ,

a rajta átlépő alak stb . De ezek , mint például Judás földön ülő s hivogató alakja,

durvák s esetlenek képünkkel hasonlitva . A háttéren tul a kalvaria ormán a kereszt

helyét ásó és kapáló jelenet daczára sincs benne amaz élénkség, mozgalmasság s

élethűség, mely képünkön mutatkozik . Ebből látni , hogy mesterünk legalább az

· Lásd ezt Quandt kiadásában : Die Gemälde des M. Wohlgemuth in der Frauenkirche zu Zwickau . 1. és

II . tábla .



IC7

akkori ily provincialis művészetnek kifejlett álláspontja szinvonalán volt ; és épenugy

tudott a kor izlésében megkapót alkotni , mint a régibb egyházi eszmények követé

sével nemesebb alakokat képezni . Vajjon benne ama beszterczebányai János festöt

lehetne-e gyanitani, ki ekkor e számkönyvek szerint folyvást mintegy 1531 -ig elő

fordul ? Nehéz minden egyéb adat hiányában meghatározni.

Hogy azonban itt az egyházon, annak külsején hasonló fülkéiben s külcsar

nokaiban ily szobrászati és festészeti müvek akkor folytonosan készültek templomunk

körül , azt nemcsak ez olajfák hegye mellett látható egy másik, most már üres fülke

vagy hajlék mutathatná (melybe ujabban helyeztetett csak el egy feszület és kép) ;

hanem az okmányok is beszélik még. Nevezetesen 1492 -ben tudósit egy bucsulevél ,

hogy a beszterczebányai Boldogasszony egyházának temetőjében , mely annak fala

körül volt , a hasonlón Königsberger Mihály által alapitott ily szent hely (nem

mondja, hogy kápolna, tehát valószinüleg csak ily a falba képzett hajlék vagy fülke

lehetett) ismét a bold . Szűz hét öröme képével volt diszitve . A bold . Szűz hét örö

mét hét fájdalma mellékképekint előállitó ily faragványok, domborművek és képek ,

hasonlón alkalmaztattak volt egyházainkon, mint ezt még jelenleg Stoss Vid egyik

fenmaradt remekmüve Nürnbergben , melyet felebb emlitettünk , mutatja. Valószinü ,

hogy itt is Beszterczebányán ilyet jeleznek az olajfák hegye mellett templomunk

külsején az okmány szavai . De e müböl semmi sem maradt egyéb ránk e felem

litésnél .

A fenmaradt emlékek azonban egyaránt, mint az okmányok tanusitják, hogy

egyházunk körében is , ugymint általában hazánkban , dúsan virágzott a középkori

szárnyas szekrény oltárok szobrászati és festészeti művészete . Hogy helyben számo

sabb mesterek foglalkoztak egyházaink e művészeti disze alkotásaival ; hogy azoknak

nagyobb műhelyekkel és iskolákkal kellett birniok . És hogy ezekben a sok mellett

még kiváló jobbat söt eredetit is alkottak , mint azt itteni emlékeink összehason

litó művizsgálata íme tanusitja.

XXVII.

M

ŰEMLÉKEINK története s müleirása után azok stylszerü helyreállitásáról kell

már szólanunk. A fennmaradt szárny- és szekrényoltár egyes apróbb mellék

diszletei s faragványai letörésén kivül meglehetős ép állapotban volt . Több

helyütt ugyan a fakorhadás és szuörlés nyomai mutatkoznak rajta, de ezek nem

képezvén lényegesebb sérüléseket, csak itt-ott igényeltek némi javitást , melylyel az

elkorhadt részlet könynyen kiváltható volt ; mint a predella alsó keretén stb . Ha

sonlóan a szárny egyik dombormű táblája, mely sz . Orsolya jelenetét ábrázolja ,

tetemesebben meghasadt . De ennek kifoldozása és javitása nagyobb sérüléssel járt

volna. Mig most a repedés nem tünik fel annyira zavarólag ; ellenkezőleg a beékelés

s ennek uj szinezése az egészet megronthatta volna. Épen ugy az itt lepattogott

s letörött apró részleteket csak annyiban tartottuk pótlandóknak, a mennyire nem

14 *
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hatnak zavarólag ujitásaik és a javitások . Azért nem egy helyütt inkább az elfakult

vagy vörösre lekopott aranyozást és festést e régi szinében meghagyandónak véltük,

mintsem hogy uj és fris szinezés és aranyozás ragyogó foltjaival az egésznek hangulatán

változtassunk .

Általában az ily müvek helyreállitásában jogosult a múelv , hogy a jóból , a

javitásból s ujitásból inkább kevesebbet mint többet alkalmazzunk. Nemcsak egy

szerűn mint műrégiségnek jól áll a régi szinezet és szirom ; hanem mint egyházi

műnek és cultus-tárgynak is inkább megfelel e tisztes archaikus régies kinézés , mint

sem a kiáltóbb s elütöbb uj szinezéssel s aranyozással tulságosan ragyogó fölelevenités,

vagy épen a teljes átalakitás . Azért csak ott , hol a hiányzó letört részleteket kellett

helyreállitani , lehetett az ujonalakitás a feladat. Igy a csúcsos toronykáknak , a bold .

Szűz koronájának, a predella szobrai hajléka felső nagy lombozatu keretének, melyek

részben letörve voltak vagy egészben elenyésztek, kellett ujonnan készülni . Ezek a

451

1

$

L

30. ábra . 31. ábra .

fenmaradt más hasonlók vagy letörtek részletei mintájára készültek Storno rajzai

után, részint Sopronyban az általa begyakorlott mesterek műhelyeiben, részint Besz

terczebányán a püspöki ipariskolában Dvihaly Emil tanár vezetése alatt és nagyob

bára testvére János által kivive .

Az oltár többi részét csupán óvatosan lemosni , letörleni és levakarni, meg

tisztitani kellett a százados piszok , por és sártól , mely fedte . Ez által a mű régi

nemes szinei , melyek alig voltak már kivehetők, nagyobbára kitüntek s az eredeti

nek kellemes hatását felszinre hozva jól mutatkoznak.

Az oltárasztalnak alsó homlokzatát fedő lapot, mely a lépcsőig leér, az ugy

nevezett frontalét, antipendiumot , hasonlón egészen meg kellett ujitani. Az eredeti

régen elveszhetett . Jelenleg a mult század izlésében készült s tölgyfaszint mutató

deszka-alkotmány helyettesité a letört régit ; rajta a barock czopfos aranyozott gir

land képezte egész diszét . A faszinű arany koszorus egyszerün naturalisticusnak és

$

1

1
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classicusnak lenni akaró alkotmány, a legkirivóbb ellentétben állott a dus szinezetü

s alakitásu oltármű felső részével . Eltávolitásával ennek helyébe, az oltár eredeti mű

izlésében és szineiben hangolt, és szorosan az egyházi hasonló alakitásokat követő

azon frontale készült , melyet a czimlap melletti képen az 1. táblán látni . Felső

része hármas lóhere ivvel képezett előreszökő szegélyzetet mutat. Mig a tábla gót

keretezéssel több mezőre van osztva . E mezökön stylizált lombozat közt közepén

a Megváltót jelző kereszt , mellette elől a két evangelista Máté és Lukács szárnyas

angyal és ökör jelvénye , míg a két oldalon Márk

és János szárnyas oroszlán és sas képe látható.

A mű Storno tervezete szerint s általa vitetett

ki és festetett Sopronyban. A magas rozzant régi

oltárlépcsőzet is ujjal váltatván fel, gond volt rá,

hogy dus szinezetü szőnyeggel borittassék, mely

nek szinhangulata az oltáréval összehangzólag azt

fokozza . Hasonlón az oltáron a feszület, az ugy

nevezett canontáblák és gyertyatartók ujonnan az

oltár izlésében és szinezetével , az előbbiek Storno

rajzai szerint fából a beszterczebányai püspöki

ipariskolában ; az utóbbiak bronz fémből dús

aranyozással és kék szinű zománczczal Oberbauer

budapesti egyházi ékszer-műhelyében készültek .

E gyertyatartók alakja még az átmeneti egyházi

izlés hasonló művei utánzását mutatja. Rajtok a

régi egyházi jelvényies alakok láthatók ; amint a

viaszgyertyatálczát emelő gyikok fejüket az égő

világ meleg sugarai felé kinyujtják ; jelezve mint

egy, hogy az isteni világosság melegére és suga

rára a sötétség lakói is kibuva előjönek . Mig lent

sasalaku ragadozó madarak és szörnyek nyakai

összefonódása és kiterjesztett szárnyaik képezik a

kék zománczos s aranyos szárak talapzatát ; me

lyek kinyujtott karmaikon mint lábakon állnak.

Egyike az egyházi kisebb művészet ismeretes leg

szebb képzéseinek az oltárgyertyatartókra nézve .

Az oltáron a későbbi divatossá

lett és kevésbbé illő s megfelelő mise

könyvpárnák helyett könyvtámla alkal

maztatott ; mint ezek régebben az oltá

rokon az ujabb párnák helyett egyedül

voltak szokásban , és hasonlón az oltár

hoz diszesen faragott , vagy kirakott

aranyzott és szinezett művel készül

tek . Az oltárunkra készittetett hasonló

könyvtámlának itt ábráját a 30. és

31. sz . alatt közöljük, mivel nemcsak

szokatlanabb már ezeknek ritualis hasz
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nálata , hanem régibb példányaik

is igen ritkák. Ennek eredetije

egy ily római oltárkönyvtámla ,

mely gróf Lichnovszky kanonok

olmüczi nevezetes egyházi mű

régiségi gyüjteményében talál

ható , s ez után Storno rajza sze

rint a beszterczebányai püspöki

ipariskola által készült . Az oldalt

kifaragott műnek fölső lapja ugy

nevezett intarsia mű ,vagyis fa -mo

zaikkal van kirakva . Közepe szi

nes veres és kék alapon világos

faszinben mutatja a megváltó

nevére vonatkozó betüket ihs,

sugarakat , keresztet és mérmü

veket. A diszes mű a mily szép

és czélszerü , oly jutányosan ké

szülhet , hogy nálánál a közön

séges párnák is költségesebbek,

s vele ezek helyett egy czélsze

rübb régi egyházi butor léphet

ismét használatba nálunk is , mint

az máshol igy használtatik .

Végül még ezeknek s főleg

az oltár müizlésének megfelelő

oltárteritöre is ki kellett a mű

gondot terjeszteni.
Ez is a

régi egyházi művészetnek
és kép

zésnek megfelelőleg , nem mint

a későbbi és mai divatos csip

kés oltárteritök a könnyen sza

kadozó s hozzá gyakran a ri

tuale - ellenes pamutból , hanem

vászonból készült, színes selyem

himzéssel ; a régi egyházi műke

zelést hasonló képalakitással pá

rositva. Az itt a 32. és 33. sz.

alatt közlött ábrák mutatják

ennek részleteit . — Egyiken kü

lön a szöglet alakitással másikon

a szegélyrajzzal
is kiegészitve .

Képes előállitása Krisztusnak

mint a hegyen álló keresztes bá

ránynak jelképét mutatja, amint

innét lábai alól az élet paradi
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csoma négy folyamának kutforrása csörgedezik. Mig a hivek, mint juhok és szar

vasok képezve sietnek az élet forrásának vizéhez s az élet fája gyümölcsének élde

letére : a szentirásnak az apokalypsisből és zsoltárokból vett mondatai szerint ;

mint ezek már az ős egyház műjelvényeit képezték , a régi keresztény sarkophagok

vésetein , például Junius Bassus ismeretes sarkophagján és a basilikák mozaik falkép

rakatai és festményei előállitásain , például a ravennai Apollinare in Classe , San Vitale és

Battisterio S. Giovani mozaikjain '. Az egész eszme képköre itt izlésesen van stylizálva a

hímzés technikájához alkalmazott visszatérő alakzatokban és központot képező , hegy és

N

A

34. ábra .

szőlőfa alakokkal , melyek körül az állatok alakitása arányosan s a kivarrási mintázat

szerűn csoportosulnak. Mig a teritő szögletein a müvet felajánló donator czimere van

középkori modorban jelmondat szalaggal képezve . A Storno által tervezett rajznak him

zésben kivitele a paulai szent Vinczéről nevezett keresztény szeretet leányai vezetése

alatt levő beszterczebányai püspöki nőipar-képzésre és egyházi öltöny készitésére

· Lásd Richter Mosaiken von Ravenna. Beitr. z . krit . Geschichte der altchristlichen Malerei , 16 , 85 , 102

sat . Arringhi, Bosio sat. képes munkáiban .
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állitott tanodában készült . Hasonló teritő , de drága aranyos és szines brocat egy

házi szövetből igy stilizálva készült a könyvtámla polczának nagyobb ünnepélyes

alkalomkor való beboritására . E teritö is a régi egyházi képes előállitás szerint a

négy evangelista szárnyas jelvényét állitja elő , mint itt a 34. sz . a . ábra mutatja '.

XXVIII.

LTÁRUNK mellett maga az egész kápolna is épen ugy igényelte a stylszerű

helyreállitást és diszitést . Letört , megrongált s bemeszelt szobrai helyreálli

tását már elöbb , azok müleirásánál tárgyaltuk. – Mint ezek egykor befestve

voltak, és a befestésnek, felirataiknak a tisztitásnál még elötünt nyomait viselték, ugy két

ségtelenül a kápolna egész fala is egykor ily szinpompában ragyogott; mivel nem nyers

épitészettel , nem négyszögkőlapokkal, hanem vakolt fallal épült , s e miatt szinezve kel

lett lennie , hogy többi dús szinben ragyogó részleteinek, mint az oltár és szobrok voltak ,

öszhangzólag megfeleljen . Sőt valószinüleg hasonló falképekkel is diszitve volt, minök

töredékeit fönebb a 11. táblán itt egyházunk egy másik jóval csekélyebb és kevésbbé

diszes kápolnájából közöltük. Mindennek azonban kápolnánkban alig volt többé nyoma

felfedezhető . Amint a fal maga egyenetlen volt , azt mutatta, hogy többszöri leva

karás és vakolás által szenvedett . Még későbbi , söt egészen ujabb e századi szoba

festésszerű szinezése részletei is csak itt -ott látszottak a legfelsőbb mészréteg alatt .

Tehát ez is megint levakartatott. Csupán a boltozat gerinczei maradtak meg izlés

telenül bemázolva, oly modorban, melyről nehéz volt megmondani , vajjon festett fa

gerendázatot akartak-e mutatni , vagy a szép és csinos tagozásu kögerinczezetet csak

valami decorativus mintával elmázolni , nehogy ezek műfaragása kivehető legyen .

A helyreállitás első feladata volt itt a falakról az ujabb vakolás és meszelés púpos

egyenetlenségeit levakarva , azokat egyenesre simitani és hasonlón az ivezet kögerin

czezetét is a szines bemázolástól megmenteni . Erre a helyreállitott falak stylszerű

kifestése következett . A középkori egyházi szokás szerint, mely az oltár körül és a

székek mögött lent a falak terét drága és dús szinü szőnyegekkel boritá , haszná

latba jött , hogy a templomfalazat alsó részei ehhez képest dús szőnyegmintákat

ábrázoló alakzatokkal festettek ki . Ezt követte kápolnánk alsó falai befestése is ;

mintegy az ablakpárkányzatig ez is hasonló szőnyegmintákat követ ; mig azon felül

egyszerűbb szinezést és mintázatokat vesz fel ; csupán mintegy falszerü háttérül

szolgálván a kápolna fényes szinezetű diszletei , festett ablakai , szobrai és képei szá

mára . Az oltárral általellenes falon annak nagyobb s üresebb terén a felajánló votiv

feliratok középkori szokása szerint , dusabb keretezéssel gót izlésben képezett tekerödző

mondatszalagon szép kezdőbetű festéssel és nagyobb akkori betükkel a xxv. zsol

1
1

1

Ily selyemkelméjü diszes oltár könyvtámlaboritók régi használata ismeretes az egyházi inventariumok

ból . A heilsbroni kolostor ily jegyzékében igy áll : Item ad pulpitum de serico vel auro intextos pannos ix .

( Repertor. f. Kunstwissensch . Schestag. 1875. I. 91. )
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tárból vett ismeretes mondat , mint az ezt készitető donator ajtatos óhajtása és fohá

sza lön alkalmazva :

DOMINE DILESI DEGOREM DOMY'S TVAE ET LOGYM HABITATIONIS

GLORIAE TYA .

Uram szerettem a te házad ékességét , s a te dicsőséged lakhelyét.

Egy nagyobb falkép ellenben az oldalfal terére festetett. Ez az elötte e kápol

nában elhelyezett keresztelő medencze fölött áll ; s a keresztség szentségének itteni

feladására vonatkozólag, miután kápolnánk ezentul egyszersmind keresztelő kápolnául

is rendeltetett, Krisztus Urunk keresztelése jelenetét ábrázolja . A kép szinnyomatát

itt a 11. tábla mutatja. A hosszu négyszögben és ennek négy végén az evange

listák fönebb leirt jelvényeivel diszitett keretezés közepén a mandorla a tojásdad

nymbus terében ábrázoltatik Krisztus Urunk kereszteltetése jelenete. Fent az Atya

isten alakja a mint a felhökből áld és szól a feliratban , mely a kép körül olvasható .

HIC EST FILIVS MEVS DILECTVS, IN QVO MIHI BENE COMPLACVI.

M (at) xvii . v.

Ez az én szerelmes fiam stb . Középen a Megváltó a Jordán vizében áll ;

egyfelől mellette az öt keresztelő sz . János, másfelől felső ruháját tartva az öt

szolgáló angyal veszi körül . E festvényre az elökép összhangzólag műemlékünk

korával , ennek műköréből volt veendő . E körnek egyik legnemesebb , legmintaszerűbb

képe , mely e tárgyat előállitja, Schongauer Márton hires metszete . Krisztus keresz

teltetését a gót mũizlésben e kép legmegfelelőbben állitja elő . Ennek némileg szabadon

tartott utánzása képünk, megfelelő átalakitással . Az alakok ugyanazok maradtak , mint

Schongauer hires képén ; de a berendezés más s a helyhez és tárgyhoz jobban illőleg

van alkalmazva képünkön . A mint háttere keretét ezen a mandorla , a tojásdad

nymbusnak egyházias és ritualisabb alakitása képezi , ugy fent véghajlásában a styli

zált felhökön trónoló s arany sugarakkal környezett Atya Isten alakitása is a méltó

ságosabb és bevett régibb egyházi izlésre mutat Schongauer naturalisticusabb kép

zése ellenében. Hasonlón mig az a realisticusabb iránynak megfelelőn természethűségre

törekszik a meztelen részletekben , és csupán Krisztus teste soványas alakitásával

mutatja ebben a régibb szokást : addig képünkön a testrészletek meztelensége csak a

legszükségesebbre szoritkozik. A Megváltó alakja méltóságosabban , az alsó mintegy

keresztelési fehér ingben , nemes magasztos tartással , arczát elébbre forditva van

előállitva. Hogy a régi keresztény egyházi művészet általában az alakoknak ily mez

telen képzését kerüli, még az angyaloknál is és kis gyermekeknél, valamint a Krisztus,

képeken , az egy feszületet kivéve, azt a régibb typicus elöképek tanitják, és az

egyházi ikonographia mai legavatottabb ismerői , mint Garucci és Kreuser ujabban

helyesen vitatják '. Keresztelő sz. János s az angyal alakja nagyobbára hasonló

képünkön Schongauer rajzához. Az utóbbi itt is , a mint a felső öltönyt tartva szolgál ,

jelvényies és realisticus eszme szép egyesülését ábrázolja. Ezt a viz , a szikla s virá

gós előtér tájképszerű bevégzése is szépen s harmonicuson folytatja ; mig fönn a

mandorla fénykörébe olvad . A falfestmény frescoszerüleg mézgás és viaszos festékekkel

kezelve, Storno müvészi ecsetének sikerült müve .

1 Lásd Garruci Storia dell'arte crist . nei primi otto secoli 11. 52 . És Kreuser Kristl . Bild,
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KIFESTÉS egyik külön feladatát képezte az ivezetnek kellő szinhangulatban

előállitása . Mig a köböl faragott dús gerinczezet szárai köszinnel bevonva.

csupán a ki- és bemélyedő tagozások architektonikai vonalai jelzéseül és gyen

gédebb szinezéssel s aranyzással kiemelve kezeltettek ; addig a gerinczezet közötti

ivterek és mezőnyök világosabb , derült s kellemes halvány kékeszöld szinezettel ,

mintegy a magasba emelkedő könnyedség képzéseül ily levegő égszinnel lönek befestve.

Képes előállitás rajtok a csillagalakzatokat képező gerinczezetnek csak is középső

mezőnyeire van alkalmazva ; nehogy a mezőnyök teljes befestése által , az ugy is

keskeny boltozat a szük világitásu kápolnában nehézkessé és nyomasztóvá tegye az

ivezetet , melyet könnyedén és légiesen kellett ezért képezni .

E szerint a középső csillagzati alak négy sugár mezőnyébe is a lebegő négy

arkangyal alakja festetett be ; mint az alább a 21. sz . alatt közölt alaprajzi ábrán ,

ezeknek csak gyengén vázolt alakzata által jelezve látható . De a festményen azok

lebegő karcsu , légies alakja , a majdnem átlátszón festett fehéres és rózsaszin árnya

lásu öltönynyel , nemcsak könnyü aetheri szárnyalást mutat ; hanem az egész ivezetet

mintegy magasba emeli az egyszerü feltörő könnyüded alakitással . Storno ecsetének

a nehéz feladat megoldása itt is igen sikerült . Mig Pannonhalmán a remek oszlopos

oltármennyezet fölött (az úgynevezett régi basilikai és román izlésű oltártfedő czibo

rium) ily a mienkhez hasonlón lenyuló csillagivezet mezőnyein a négy arkangyalt

s a többieken a szárnyas kerubfejeket meleg, sőt tüzesen izzó szinekben mintegy

égve, lángolva adja , a nyitott mennyországnak szinte teljes dicsősége fénysugaraiban ;

addig itt mintegy az égivezet felé a légies regiókban a földről felszállva festette ez

angyali könnyűded alakokat .

Az ivezet ily kifestésére máskép az egyházi művészet , csak is csillagos eget ,

vagy dús képes jeleneteket szokott alkalmazni . Az első már Giotto óta használt

közönséges üres banalis képzés ; és ha erős szinezettel bir a kék szin , még nyomasztó

is . Nem kevésbbé az a dús képes előállitás is . Mig ellenben a kifestés ily jobb

mintáit már az ó -keresztény katakombai és basilikai festészetben találjuk, melyeknek

ivezetén a könnyü antik geniusi alakitást látjuk az angyalokra alkalmazva. Se mel

lett legfőlebb egy közép képet , mely az Üdvözitő nagy áldó alakját mutatja elő ;

megható képzésben festve arany alapon vagy mozaikban ; mint egy a nyilt mennyből

megjelenve rajta az itéletre ' . Mint ez is hasonlón már a régi basilikáktól kezdve

szokásban volt s ezek után szintén Giotto is a paduai Arena-kápolnában alkalmazta .

Az ivezet középső három mezeje azonban kápolnánkon laconicus egyszerü

séggel jelzi , a középkori szokás szerint , czimerek képeivel , keletkezése és helyre

állitása történetét . Ez ívterek ily czimerek festéseül voltak már felhasználandók, a

műemlékünkön itt felmerült hasonló czimermaradványánál fogva is , s a helyreálli

tásnak nem lehetett eltérni az oly eredeti jelző részletektől , minöket általában a

czimerek középkori monumentalis műalkotásoknál képeznek , melyeknek ezek elma

radhatlan jelzői voltak .

· Lásd erről Schnaase Geschichte der Bild . Künste (más . kiad. ) III . 98 .
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Ismeretes , hogy misem gyakoriabb , mint az alapitók , a költséget felajánló

jóltevők, tehát a fundatorok és donatorok czimereinek alkalmazása a középkori ily

műemlékek ivezetének gerinczei egymást átszelő központján, hol rendesen a főhelyen

az egymást átszelő keresztivezet gerinczezetének zárkövét (Gewölbe Schlussstein)

képezik . Ezen ivzárkövekbe rendesen a köbefaragva látható az illető alapitó czimere ;

vagy csak fatáblára festve van olykor rá függesztve. Hasonlón találjuk ezt hazánkban

mindenütt, kezdve végszélétől Dévénytöl , Pozsonyon és Kassán át egész Szepes

váraljáig. Hires családaink monumentalis czimerei nagy részét már csakis ezeken

találjuk fentartva. Dévényben például a Garák tekerödző kigyóját és a Czilleyek

csillagait, Szakolczán a Bánffyak vagy Balassák ökör- és a Stiborok kutyafejét.

Pozsonyban és Mária -Völgyön a guti Országok és Bátoriak háromszor vagy négy

szer ékelt mezejét; Sz . Györgyön és Bazinban a Sz . Györgyi grófok császári koro

náját stb .

De sehol sem fordul ez elő érdekesebben és teljesebben , mint például Kassán

a főegyházban, ama szép és művészi szentségház -tornyon , melyet fönebb emlitet

tünk . Ennek ajtaja vasrácsozatának azon belső rózsáin , melyek az egymást keresztező

vaspántok szögeül szolgálnak , mindannyin szinezett czimeres kis vértek vannak alkal

mazva, melyeken akkori föuri első családainknak, kik e művészi szentségházat készit

tették s a kassai templom épitéséhez egyébkép is költséggel járulhattak , kifestett czi

merei egész táblázatát , mintegy heraldikai kézi könyvét , szinezve találjuk, mikép hasonló

egész multunk e monumentalis emlékeiből sehol sem maradt ránk igy szinben , miután

okmányaink pecsétei csak vak s ezt is elmállott nyomatban adják czimereiket . Igy

maradt itt fenn Mátyás s Ulászló királyok és Kassa városa czimere mellett a Zápo

lyák, Perényiek , Forgáchok, Drugethek , Szentgyörgyi grófok, Csákiak , Csetnekyek,

Butkayak, Garayak czimere még eredeti alakjában, melyek egy részét a még élő

családoknál , kik azokat viselik, már csak eltorzitva ismerjük ; és ami még ennél

is érdekesebb : világosan beszélik , hogy mindezen akkori föcsaládaink mily élénk

részt vettek a kassai dóm nagyszerű műalkotásaiban . Igy méltán emelkedettséggel

nézhetjük mindenkor ösi czimereinket , midőn azok műemlékeinken majdnem az

egyetlen szóló emlékek , melyek még az általános némaság mellett, a mely ezeket

körülveszi , egyedül beszélik el keletkezésök idejét, alapitójuk nevét, vagy csak vilá

got deritenek az emlék chronologiájára , alapitója, fundatora és donatora család

jaira . Mert ezen emlékeink korában a czimer máskép is ugy , mint a festmény, majd

nem az egyetlen szóló emlék volt . A feliratot s általában az irást a legtöbben nem

tudták olvasni . Az egyházi szokásban levő latint nem is értették. Ellenben családai ,

urai , országa , városa czimerét ismerte a nép s a közönség. Törvényeink szerint még

a biró is nem irásban idézte meg a feleket, melyet sokan nem tudtak volna elol

vasni , hanem pecséte czimerével . Ez képezi sajátlag a czimer és pecsét történeti és

monumentalis jelentőségét, mig most ezt a pecséten is már a felirat helyettesitheti .

De akkor a stylszerü alkotásnak beszélő kelléke lévén , ma a restauratiónál is némileg

tekintetbe kell vétetnie .

Annál nehezebben nélkülöztük itt az alapitó czimere hiányát kápolnánkon ;

és miután ivezetének alakitása zárköveket sem használt , nem is remélhettük, hogy

ilyenre a mész és vakolat alatt , mely azokat boritani szokta , ráakadhassunk. Annál

meglepőbb volt, hogy ennek daczára az ivezet egyik mezőnye terén , a vakolat és

mészburok vastag rétege levakarásával ugyanazon szarvasfő czimer domborműve tünt

15 "
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elő egy köpajzs faragványban, melyet épen igy szárnyoltárunkon kifaragva látunk ;

valamint ez kápolnánk alapitójának alább látható siremléke ábráján is előjön. (Lásd

e czimer képét a szárnyoltáron a czimlap melletti 1. táblán a B. Szűz középső

szobra felett, a mennyezet középső támján. Az ivezeten a 21. sz . a . ábrán , és a

sirkövön a 35. sz . a . ábrán) . A kivehető szinrészletek szerint a pajzs kék udva

rában a szarvas aranyszint mutatott , valamint hasonlón látható ez az oltáron is .

Müemlékünk e jelző monumentalis részlete fölfedezésével, ki volt jelölve a

helyreállitás számára is az ut, melyet az ivezet mezőnyei decoratiójában követnie

kellett. E szerint ez ujra szinezve helyreállittatott , s a pajzs körül a szokott heraldikai

akkori lombozattal festetett. Mivel azonban a czimer a három ivmezőnynek elsején

állott, következéskép az ivezet következő hasonló mezőnyein is ily czimerképnek

kellett alkalmazva lenni . Ezek mégis többé nem voltak felfedezhetők . Talán csak

festve lehettek eredetileg is , és nem köböl faragva , mint az első. Vagy talán fatáb

lára festve voltak oda függesztve, mint ez hasonló emlékeknél gyakori , például a

ferenczieknél Pozsonyban a remek sz . János-kápolna csúcsivezetének zárkövein stb .

Minélfogva könnyebben el is enyészhettek akkor, midőn a legbarbárabb tudatlansággal

és kegyetlenséggel még az alapitónak, ki ez emléket oly nagy költséggel , buzgó

sággal és müizléssel emelte , köböl faragott czimerét is ugy bevakolták és beme

szelték , hogy rá valami szobafestő mázolhassa patronfestését, mikép az többé

látható sem volt már, és csak az ivezet épitészeti vizsgálata s levakarása által volt

fölfedezhető . Lehet az is , hogy már eredetileg, ugy mint az oltáron , a két mellék

pajzs az alapitóé mellett üresen marad . Ennek daczára az ivezet mezőnyeit a

helyreállitás az előbbi czimerrel egy irányban üresen nem hagyhatta. A kiegészités

irányát pedig régi műemlékeink vizsgálata mutatta meg . Nemcsak hasonló czimerek

voltak a mezőnybe alkalmazandók , hanem a középsőt e szerint nevezetesen csakis

az ország czimere vehette igénybe . Igy találjuk országunk czimerét rendesen a középső

zárkövön az alapitók és donatorok czimereitöl körülvéve régi egyházaink ivezetein ,

mint itt ábránk a 21. sz . a . mutatja ; például az idézett helyeken Pozsonyban ,

Kassán stb. Rendesen hasonlón alakittatott korona nélkül ; valaminthogy a gót izlés

ben még a czimerek nem voltak koronával alakitva , melyet ma democraticus czimer

ellenes érzülete daczára mindenki nemcsak pecsétje, de zsebkendője kezdőbetüi

felett is visel , s nem is képes már korona nélküli czimert képzelni ; mely pedig

eredetileg a heraldika valódi használata és virágzása korában sohasem , vagy csak

kivételesen jött elő még az országok és királyok czimerén is. E helyett rendesen a

lovagot csak a sisak, rangjához képest a nyilt vagy zárt, az egyházi személy czimerét

pedig az illető főpapi tiara , vagy a papi kalap fedte felül. S a korona nélküli czimer

legkevésbbé sem mutatott respublikát ; mint ezt mai nap a tárgyat nem értő tudat

lanság képzeli . A harmadik mezőny czimere a donatoré lön , körülvéve a felületes

vázlaton jól ki nem vehető jelmondatával

DENS ET PATRIA.

A czimerek körüli mezőnyöket egyszerü gót izlésben alakitott lombozat veszi

körül , mint ez ily középkori czimerek miniaturjain látható . Mig a középsőről , az

eredeti hiányzó lámpa helyett egy máshonnét szerzett , de e korból való régi egy

házi csillár függ le , dús gyertyatartókarokkal s fent szárnyait repülésre kiterjesztő

madárral , mintegy a leszálló Szentlelket képezve .
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ÖZÉPKORI műemlékeinknek, már a román, de nevezetesen a gót izlésben leg

fényesebb diszét egyházainkban a festéssel égetett szines üvegű ablakok képez

ték. Nélkülök a hosszu és tág, dús kerettel és fent diszes mérmű faragvá

nyokkal , rózsákkal , levelekkel, lángozattal képezett nagy ablakok üres unalmas tért

mutattak, mely az egyház dús szines festményeivel és szobraival nem állott volna

öszhangban. Azért mintegy az előbbi szines aranyozott üvegű mozaikkal diszitett

falterek helyébe lép a szines üvegű ablak, mely a gót izlésben annak nemes és magas

eszményi alkotásait annyira diszité s emelte . Máskép is szervezetes és tagozott fala

zatu és ivezetű alkotmányaiban , alig maradt más tér a nagyobb képsorok alakitására ,

mint e tág és hosszú ablakokon , melyekkel a fal úgyszólván egészen át volt törve .

Valószinű , hogy itt leirt műemlékünk s egyházunk, mely mint láttuk az egy

házi művészet minden alkotásával oly dúsan volt ellátva , nem nélkülözte már ere

detileg e diszt sem. De ebből itt nem maradt ránk semmi ; mint általán hazánkban ,

az e felől szóló adatokon túl alig ismerünk eddig egy két ily festett üvegü ablak

maradványnál többet . Pedig kimutatható , hogy azok alkalmazása egyházainkban még

a XVII . században is divott . Mégis annyira elenyészett jelenleg mindenütt , hogy

ebből is alig maradt hirmondóul nehány töredék, mely meglehet talán azóta , hogy

láttuk Sz . Györgyön, Zöldligeten, Pozsony vármegyében, már ott is gondtalanul

elveszhetett .

Annál inkább a helyreállitás feladatának véltük itt , hogy egyházaink e régi

disze és művészete is helyreállittassék, ugy mint az már jelenleg a helyreállitás kellé

kévé lön Angolhon protestanssá lett egyházai restauratioitól kezdve , egész a mi egyhá

zainkig, mi által az egyházi művészet e fényes ága nálunk is már ismét gyakorlatba lép.

Műemlékünknek festett ablakokkal helyreállitására nézve itt is mérvadó volt

kápolnánk története s annak mümotivumai és képei . Ezekben adva volt már, mily

képkör alkalmaztassék az üvegablakok lapjain, melyek a rájok festett alakzatokat a

legfényesebb világitásban mutathatják fel.

Müemlékünk legkiválóbb alakitásait kétségtelenül annak fönebb tárgyalt szobrai

(Lásd a 22—27 . sz . a . ábrákat fönebb) s oltáralkotmánya képei mutatják. Ezekből lát

juk, hogy alapitóik azt különösen hazai és családi védszenteiknek ajánlották fel. Ezen

ájtatos és hazafiui eszmére kellett tehát a helyreállitásban az ablakfestvények kép

körénél is a sulyt fektetni. Csupán helyesebben kellett a kört kiegésziteni annak

teljes ismeretével , mit egy xv. századi buzgó alapitótól nem igen lehetett igényelni .

Eszméjét azonban felismerve, igen is igényelhető , hogy az teljesen vitessék ki .

E szerint ama hazai fővédszenteinknek, kiket már a kápolna fönebb közölt

szobrai előállitanak , teljesebb képsora volt itt ez üvegfestményeken megfelelön elő

állitandó ; mint ezt a mellékelt iv. tábla szinnyomatán a kápolna két nagyobb ablaka

mutatja ( a lap két szélén, a közsépső t . i . az alább leirandó sz . Erzsébet egyház

nak ablaka máshová tartozik s alább lesz felőle szó . ) Az első ablakon fent e szerint

sz . István és sz . Adalbert , alatta sz . Imre és sz . Gellért áll . Mig a másik ablakon
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a magyar kereszténység ezen első terjesztői s nagy erényeinek példányképei , Árpád

házi fejedelmeink és első hazai apostolaink sorának körét kiegészitik sz. László

király és sz . Mór pécsi püspök, magyarországi sz . Erzsébet és IV . Béla leánya sz .

Margit képei . Alul ellenben mind a két ablakon a kápolna szent védnökei állanak ;

és pedig az egyiken sz . Borbála a mint elötte az alapitó Platth Miklós és neje Dorottya

térdelnek felajánlva a tiszteletére emelt müvet s kérve esedezését. A másik ablakon

lent ellenben épen igy a kápolna másik védszentje sz . Jeromos előtt a kápolnát uj

diszében helyreállitó donator püspök térdel , hasonlón esedezve a szenthez közben

járásáért . Mindannyi alakot köriratban neve jelzi , valamint a fejedelmi szenteket az

alapitókat és donatort szokás szerint a mellettök alul elhelyezett czimerök is . Mig

Beszterczebánya városának nagyobb czimere áll az egyik középső mérműben , mely

ily kitünö czimerre épen alkalmas helyet nyujtott .

E mű a jobb gót műkori hasonló alakitások mintaszerü ily ablakfestményeit

utánozza. Storno mesteri cartonjai után a tiroli Neuhauser -féle, jelenleg egyik legje

lesebb mühely által készittetett . A megfelelő decorativus keretfoglalással, szőnyeg

mintázatu háttérrel és a mandorla későbbi formája alakitásával körülvéve a szentek

alakjait, ezeket a régibb egyszerübb és monumentalisabb szobrászati állásban és egy

másutánban tünteti elő, a későbbi és mai tableauszerü compositiók ellenében.

Az ellőállitás, a viselet ugyanazon ikonographiai szabályokat követte, melyeket

a szobroknál, különösen sz . István király szobra helyreállitásánál mint stylszerüen

követendőket kiemeltünk . A szentek méltóságos állásban , fejedelmi és főpapi disz

öltönyükben , koruk e nemű viseletéhez közeljárólag voltak képezendők. Mig az

alapitóknál s a donatornál a megfelelő akkori és mai polgári s egyházi diszviseletet

követtük. Az alapitó nőre nézve ez annál könnyebb volt, mert alább a 35. sz. ábra

mellett leirandó siremlékéről volt alakja lemásolható az üvegfestmény ezen alakitása

számára . Hasonlón ennek polgári viseletéhez volt mellette férje is , az alapitó , ily

öltönyben képezendő .

Az alapitók- és donatornak ily alkalmazása az illető védszentek előtt máskép

is a mily ajtatos és régi szokás volt az egyházban , oly érdekes és monumentalis

előállitást képezett e müveken , melynek köszönhetjük legbecsesebb történeti képeink

s emlékeink fentartását. Ugyszólván a katakombák és sarkophagok ily ugynevezett

« adorante » és « vovente » votivképeivel kezdődnek már ezek. Azontul a világ első és

legfényesebb basilikáiban találkozunk velök . Byzantban a Hagia Sophia nagyszerű

mozaikjain találjuk már a narthex előcsarnokának bemeneténél , kapuja felett, alapi -

tóját Justinián császárt leborulva a trónoló Megváltó elött . Hasonlón a ravennai

sz . Vitale basilikának kupolája hires mozaikjain az egyházat alapitó és felajánló csá

szárt és császárnőt országa s udvara nagyjai egész csoportjával. Az ily régibb byzanti

alakitásra mutatnak még a XI . századi hasonló siciliai mozaik müvek is , mint Paler

moban az Ammiraglio egyház mozaikjain az alapitó tengernagy a b . Szűz elött földre

borulva tekenösszerű öltözetében . S ugyanott Roger, Sicilia királya , Kálmán királyunk

ipja , a mint lehajol a Megváltó előtt, ki a koronát fejére teszi . A legnevezetesebb

ily régibb s már is a votiv képekhez hasonlóbb III . Pelágius pápának képe a római

sz . Lörincz basilikán , a mint e templomot felajánlja ’; és a római Laterannak

· Lásd Rossi Musaici cristiani delle Chiese di Roma . III . Papa Pelagio offre a s . Lorenzo modello della

Basilica ; come vediamo effigiati in molti simili monumenti fondatori ed i restauratori dei sacri edifici.
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797-ben készült mozaikján a trónoló szent Péter elött egy felöl III . Leo pápának,

másfelől Nagy Károlynak térdelő alakjai; a mint az egyiknek a stolát, másiknak a

zászlót nyujtja az aláirt fohászszal: Beate Petre dona vitam Leoni papae et victo

riam Carulo regi dona. Károly itt hasonló rövid felső bizanti palásttal és a lábszáron

körül kötödző saruval van képezve , mint kápolnánk itt mellékelt ablakfestményén

sz . István . Mig sz. László viselete s képe üvegfestményünkön a veleméri és más

xiv. századi falfestményeink hasonló typusszerűvé vált egyházi alakitásainkról vétetett .

Hasonlón találkozunk magyar királyaink képeivel is az egyházak festett abla

kain s egyházi eszközökön , mint azok alapitóival vagy donatoraival . Sz . István és

Gizela képe aranyban és zománczban igy térdepelve a feszület alatt van alakitva a

nagy műbecsü passaui Gizelakereszten ' . Hasonlón mind a kettő sz . Imrével együtt

a Gizela által készült s felajánlott casulán a mostani koronázási sz . Istvánpaláston ;

Sz. László ismét igy látható a veleméri és más egyházai régi gót műkori falfestmé

nyein ; különösen a jelenetben , melyen a nagyváradi egyház épitése van lefestve,

mint ez egyháznak alapitója . II . Endre és az alapitók , a donatorok igy láthatók a

lebényi egyház egykori faragványai fenmaradt ábráin . III . Endre király, az özvegye

által emelt schwaizi königsfeldi zárda ablakai üvegfestményein térdelve , imádkozva

hasonlón látható még a Dominus Andreas Rex Vngariae felirattal és Magyarország

czimerével . Utóda Károly a pöstyéni egyház dombormüvén (most a nemzeti mu

zeumban) és a szepesi főegyház falfestményén ; II . Lajos a brüsseli sz . Gudula egy

ház ablakain . Mig főpapjaink közül is többnek , mint Tamás esztergomi érseknek ,

és Henrik veszprémi püspöknek képeit igy találjuk szintén a szepesi votiv képen

I. Károly mellett . Szécsi Dénes bibornok esztergomi érseké hasonlón állott Pozsonyban

a primási palota sz. László -kápolnája szárnyoltárának képén és czimere annak üveg

festményű ablakán ’. Mártyánczon igy az egyház falfestményei donatora s azok festöje

Aquila János képei a xiv . századból , hasonlón térdelve láthatók . Mindannyi mellett

nagyobbára ott van még az ájtatos fohász is : orate pro me fundatore, donatore,

pictore stb . a név, a czimer és sokszor az év is . Ennyit ismerünk csak nálunk is ,

kevés fenlévő műemlékünk e legbecsesebb maradványai közül , melyek az ájtatos

eszmével és szokással történetünk nevezetes monumentalis alakjait tartották fen szá

munkra .

Másutt azonban a középkorban , az ily előállitások, már épen annyira szokásban

voltak, hogy az oltártól kezdve a sirköig alig készült valamely kitünöbb mű, hol farag

ványban , képben , falfestményben, annak alapitóit és donatorait előállitva nem birnók.

Van Eyk korszakias genti oltártábláján épen ugy ott találjuk már ezeket , mint

Memling brüggi , Holbein baseli ismeretes remek votiv-képein és Wolgemutnak heils

broni oltártábláján. Melyen például a kolostortalapitó Hohenzollern nürnbergi vár

grófok , a mostani porosz dynastia őseinek , mint donatoroknak nagyszámu ily családi

arczképeit találjuk. Követik ezt hazánkban is épen ugy a szárnyoltárok, mint rajtok

Szécsi Dénes bibornok képét igy emlitök még ; vagy itt is Szászfalván Szászfalvi

Lörinczét fönebb leirtuk ; még a sirköi dombormüvek és sirképek is , melyeken

hasonlón, mint Németország ily votivképein a német családok gyermekeik bő számával

térdelve vannak arczképezve . Nálunk is például igy a csallóközi csötörtöki egyházban

· Lásd szinnyomatban kiadva Labarte Histoire des Arts, album 11. planche CXVIII f. 49 .

• Ipolyi Veresmarti élete s munkái 1. 473. , és Középkori festészet Magyarorsz.
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Mérey alnádor nagyszámu családjával; és még a XVII-dikből is Rozsalyi Kun Anna

elöbb Barkóczy László neje, majd Tárkányi István özvegye tizenkét gyermekével és

két férjével, mindössze tizenöt térdeplő alak a keresztfa alatt van a nagy temploma

képen (elöbb a tárkányi egyházban , utóbb a perbenyéki kastély kápolnájában Zemp

lénben , most a nemzeti muzeumban) előállitva .

A renaissance és a hitujitási mozgalom elején is még egy ideig fentartják

magokat e votiv-képek . Majd átmennek az olaszoknál különösen a renaissenceban az

ugynevezett santa conversazione -féle tableauszerű alakitásokba ; melyeken a szent

védnök főképe körül alább a donatorok képe, majd velük viszonyba is hozva festettek ,

( a conversazione jelentése szerint mintegy társalogva) . Majd ismét ugy alakitattak , hogy

a közép kép vagyis a fő szent mellett álló szentek képei a donatornak és családjának,

nejének , gyermekeinek arczképeit viselik ; mint ez a « szent család» képén is többször

észrevehető , különösen az olaszoknál . De hasonlón fordul ez elő késöbb már a néme

teknél is , például Orley hires sz . Ágnes képe (a müncheni képtárban) , mely Mária

magyar királynét udvari hölgyeivel állitaná igy elő az azt körülvevő egymással társalgó

szent nök képeiben . Később csak a Madonnák arcza festetik ily szép nöi arczké

pekkel . Ennek kezdeményezése is ugyan a renaissance elejére tehető ; mint az álli

tólag már Rafaelnek tulajdonittatik , és Rubens Madonnáin neje arczképét festve, ez

irányt csak folytatta volna ; és ez irány is – a mint kedveseik arczképeit a szent ké

pekbe és alakokba festetik a donatorok —- még sokáig fentartja magát . A régibb s ez

ujabb ájtatos egyházi szokás csakis a protestantismus elterjedésével tért ki teljesen

az egyházból , a mint az a művészetet s életet a vallástól elszakasztotta . Azóta a

purismus azt vélte, hogy az ily votivképeknek mint profánoknak, az egyházban nincs

többé helyök . – De ámbár ezáltal kitért is az egyházból, azért az életből s gyakor

latból még sem térhetett ki egészen ; csak , mint mondók , profánná lett ; ugy mint az

egész müvészet és élet az egyházon kivül azzá vált . A különféle egyesületek , sweiczi

és németalföldi, hollandi lövészek, a jótékony intézetek, gildek tagjai stb . épen igy

festetik még tovább is mint egyleteik donatorai , alapitói csarnokaik ablakaira , falké

peire stb. jótékony alapitóik egész körét. '

A középkorban azonban a mint ezen egyházi szokás az üveg mozaikon kelet

kezett leginkább hatást gerjesztőleg ; ugy később is ennek a festett szinekben égetett

ablaküveg volt sajátlagi tere . Korán találkozunk ezeken is ily emlékekkel . Már

Ausztria babenbergi fejedelmei és püspökei képeit igy találjuk a xiii . században a

heiligen- kreuzi monostor román izlésü ablakain ; valamint III . Endre magyar királyét

feliratával és czimerével , a következő század elejéről, mint emlitök, a königsfeldi

monostor ablaküvegein . Nevezetes Francziországból a xiv . század elejéről ( 1334. körül )

az evreuxi cathedralis egyik festett ablakán Gaufried de Faé püspök képe , a mint

térdelve kezében tartja a felajánlott festett ablakot ; mi arra mutat , hogy ez ajándék

még ritka és nagy becsünek tartatott. Mit ó -franczia felirata is mutat : L'Evesque

Giffroy donna ceste verriér. (Giffroy püspök ajándékozta e festett ablakot . )

A votivképek e régi kegyeletes és ajtatos szokása a régi egyházak helyre

állitásával , s a középkori egyházi műizlések mai felkarolásával önként s természetesen

előtérbe lépett ismét mindenfelé . Egyik legszebb példáját nyujtja ujabban Rómában a

1 Lásd erről Lübke érdekes iratát : Zur Gesch . der holländ . Schützen- und Regentenbilder, Repert . für

Kunstwiss. 1. 2 .



121

S. Lorenzo fuori la mura legrégibb basilikájának restauratiója . E basilika már

III . Sixtus és II . Pelagius idejében épül és a vi . században restauráltatik . Szentélyét

a hajótól elválasztó diadalivén igy látni már a vi . századi mozaik műben a Megváltót ülve

a földtekén , mellette más szentekkel sz . Péter és Pál- , István- , Ipoly- és Lörinczczel ,

kiknek Pelagius pápa, mint donator a basilika épülete képét kezében tartva , azt felajánlja .

A templom legujabb restauratiójánál, annak byzanti mosaik-modorban tartott arany

alapu freskóin (Caparoni festő műve) igy állittatik elős mintegy elbeszéltetik e képekben

a templom felépítésének és restauratiójának egész története egyszerün azzal , hogy épitői

és reustauratorai alakjai, korrendben vannak igy a homlokzaton előállitva a Megváltó és

a basilika védszentei körül . Elöl Konstantin császár , III . Sixtus , Hadrián császár,

II . Pelagius , III . Honorius és végén IX . Pius pápa , annak legujabb donatora és restau

ratora , amint kezében a basilikát tartja s a Megváltónak s védszentjeinek felajánlja .'

E melléktanulmány, melyet a tárgy ikonographiai fontossága miatt itt fel

jegyezni kivántunk, tájékozhat már az ily votiv-művek és képek egyházi használata

s alakitása iránt , a jelenleg szokásba lépő ily műrestauratióknál . Az elöbbi régibb

példák , valamint az utóbb idézett legujabb restauratiói példa mutatja, hogy ezeknél

az egyházi monumentalis irány a legegyszerübb s világos előállitást igényli . Monu

mentalis elrendezéssel képezendők azért az alapitók , a restauratorok , a donatorok

a templom fő- és védszentei mellett . Mig a képszerü , a tableaui, és különösen amaz

álczázott ellőállitások , melyekben a donátorok és családjaik arczképei , a képen lát

ható szenteknek , vagy csak a profánabb környezetnek és mellékszemélyzetnek arcz

képeiben láthatók, már is az ujabb renaissance és realisticus iránynak kinövései . Igy

találjuk ezeket a későbbi olasz iskolákban , sőt némileg a német realisticusban is már,

mint nálunk is például kassai oltárunkon Mátyás királynak, a donator föurnak és a

festő mesternek (lehet Wolgemut) arczképeiben , mint mellékszemélyekben előállitva .

Ablakaink egyszerü előállitását tehát az alapitók és donator képeire nézve

ebben igazolva birnók . A nehézséget , mely azonban mindkét esetben előfordulhat,

csupán az képezi , hogy ily monumentalis falfestmények és még inkább az üvegfest

mények csak nehezen , s az utóbbiak talán soha sem adhatják hiven vissza az

arczképet,mire rendesen csak a szobrászati ellőállitás van inkább az ily monumen

talis emlékeknél hivatva . Mig ily üvegképeken ez általában inkább signum pro re

lehet ; és csak nagyon általánosan tájékozhat régi műemlékeinken is történeti alak

jaink kinézése iránt . Mig azt a mindig realisticusabb szobrászat sirkövei többnyire oly

kifejezésteljes hűséggel adják . Más az , hogy az ily restauratióknál csak ritkáb

ban ismerhetjük már az alapitók arczképét. Emlékünknél is Platth Miklós alakja

iránt nem lehettünk tájékozva, miután sirköve elenyészett. Ilyenkor a legközelebbi

vonatkozás szokott felhasználtatni, mint azt a régi mestereknél , szobrászoknál , épité

szeknél és festőknél találjuk , kik műveik egyes főalakjaiban hagyták ránk saját

becses monumentalis alakjukat. Minden ily nagyobb mübecsű régibb alakitásoknál szól

maig a hagyomány, a rege , amint egy vagy más szobor és kép arczában stb . a müvészt ,

az épitészt , az alapitót véli felismerni, ki azt készité vagy készitteté . Máshol ismét ,

nevezetesen a későbbi korban , már a műtörténetből tudjuk, vagy csak a művizsgá

latból és összehasonlitásból ujabban felismerhetjük ily alakokban a művet alkotó

1
Ugyanily előbbi restauratióra vonatkoznak ez egyházban a Fieschi sirja melletti freskók az egyház

XIII . századi restauratorait VI . Inczét s a fenebb nevezett bibornokot állitva elő . Ugy hogy annak alapitása és

helyreállitásai történetét egy sornyi feljegyzés nélkül is e votivképek folytonosan beszélik .

16
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művész arczképét . Ismeretes ez igy nevezetesen Kraft szobrász mesterről , kinek alakja

hasonlón ily műveiben fenmaradt. Igy emlitök azt előbb Wolgemut vélt arczképéről

Kassán stb . Az eszme tehát közel állt , hogy ily képben a helyreállitó müvész alakja

alkalmaztassék . Hasonló történt itt is az alapitó képében , habár ez is távolról sem

mondható e tekintetben sikerültnek vagy hűnek.

Sokkal szerencsésebbek voltunk az alapitónöre nézve , kinek , mint mondók s

alább látandjuk, alakját sirkövéről hivebben másolhattuk le az ablakfestvényre .

M

ŰEMLÉKÜNKET helyreállitva, a legméltóbb tárgytól fosztottuk volna meg, ha

az alapitónőnek másutt felismert e siremlékét bele nem állitjuk, vagy talán

vissza nem helyeztük volna a kápolnába , melyet alapitott . Kápolnánk előtt

alig egy lépésnyire, az egyháznak hajója szélén , annak talaja kövezetében volt e dom

bormű siremléklap , melynek itt a 35. sz . a . ábráját közöljük, fekve s a járdába

berakva látható .

E sirköröl, miután feliratában az illetőnek még keresztneve sem olvasható biz

tosan , csak a homályos hagyomány szólott még, beszédben és későbbi feljegyzések

ben is , hogy az talán , állitólag az egyház nagylelkű egyik ujonépitönöjének, előbb

emlitett Königsberger Mihály gazdasszonyának sirköve . Igy szólnak vélekedve a

későbbi egyházvizsgálati látogatások is . Mig tehát magának Königsbergernek szobrát

a szentélyből kidobták , neje emlékét e szerint itt eltürték volna a templom szélén ,

annak talajába helyezve . De e föltevéssel minden adat ellenkezik . Königsbergernek

fönebb látott czimerével a bányahágcsóval és neve első betűivel . (Lásd ezt fönebb

a 12. sz . a . ábrán) egészen ellenkező és pedig két czimert is látunk sirkövünkön .

Az egyik kétségtelenül a nő férjének, másik a nő családjának czimere lehet. Máskép

is Königsberger felebb idézett végrendeletéből tudjuk , hogy két neje közül az egyik,

a ki öt túlélte , Benignának neveztetett , mig első neje jóval elötte , tehát 1513 előtt ,

halt meg ; holott sirkövünkön e számot találjuk mint a nő halála évét. Valami más

gazdasszonyára , mint az idézett feljegyzés és hagyomány szólt , gondolni egyébkint

sem igen lehet . És e vélemény valószinüleg csak a régibb német Hausfrau, vagy

Hauswirthin kifejezésnek, mely akkor a feleséget jelentette , félreértett forditásából

származhatott . Ily , akkor fényes emlék csakis oly kitünö s előkelő nő számára készül

hetett, minőnek azt a sirkő felirata hirdeti.

E felirat részben , mint itt a képen látható , kitörve és megsértve , a névre

nézve kétségben hagy. Azon a latin hexameter és pentameter két verspárjában csak

következőt olvashatni biztosan , mig a megsérült , lekopott helyeket itt s az ábrán voná

sok jelelik ; de az összevont vagy egymásba font betűket teljesen kiirva adjuk :

.
ARA · QVE · IACET · HIC · INO GISIMA MATER.

CLARA · FVIT · VITA · RELIGIONE FIDE .

cVỊ : FVIT IN · P DOMINO SERVIRE · SVPERNO.

HOC · IACEO · DVRO · PVLVIS · ET • VMBRA LOCO · AN · 1513 .

. .

.
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A felirat egy két hiányzó betűje kiegészitése a versmérték többé-kevésbbé

megtartásával csak a következő olvasást engedhetné meg :
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35. ábra .

Barbara (vagy talán Chara, Clara ?) que jacet hic, inopum largissima mater,

Clara fuit vita , Religione, Fide .

Cui fuit in placitis (precibus ?) Domino servire superno,

Hoc iaceo duro pulvis et umbra loco . Anno 1513 .
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Vagyis magyarul: Barbara (vagy Clara , vagy a kedves anya) ki itt nyugszik

a szegények könyörületes anyja, ki tündöklött élete , hite és vallásossága által . Kinek

óhajtása volt Istennek szolgálni , e kemény kő alatt mint por és hamu nyugszik. 1513 .

esztendőben .

A kiegészités csak az első szóra mutatna nehézséget . A kövön lejárt első

két betű , mint a rajzon látni , leginkább a Chara szót vagy a Clara nevet adná .

Mig a versmérték a Barbara nevet kivánná . De ennek négy első erős betüje szá

mára a sirkövön alig volna hely. Azután a Barbara név, bármikép illenék is a sz .

Borbála-kápolnánk alapitónéjára, ismeretlen ; mert az alapitónő neve Dorottya volt;

mint fönebb a kápolna alapitása történeténél felhozott okmányok egyenesen, határo

zottan és többször ismételve a kápolna alapitóit Platth Miklóst és ennek halála

után özvegyét Dorottyát is megnevezik , és egyenesen nekik tulajdonitják a kápolna

épitését s alapitását . Csak mellékesen emlittetik még Kegel Miklósnak neve , mint

patronusának , ki egy más fönebb felhozott okmány szerint Platth Miklós leányát

birta nöül . De ez utóbbi nönek keresztnevét az okmány nem nevezvén , lehetne

mégis , hogy ez a Kegel Miklósné volt Platth Borbála az alapitók leánya ; ki a

kápolna diszitését , a nagy oltárral s a többi felszereléssel szülői halála után is folytatta.

A minthogy valóban férje, mint a kápolna patronusa ismételve neveztetik és előfordul

az okmányokban . Ez esetben tehát a sirkő sajátlag nem az alapitónő Platth Dorottya

nak, hanem leányának , Borbálának sirköve volna . Ekkor is azonban Platth Bor

bála épen ugy , mint anyja Dorottya, ki kápolnánk alapitója s épitője volt , annak

bevégzőjéül és védnökeül tekinthető . Igy találjuk a siremlék két czimere egyikét ,

a pajzsban levő szarvasfőt, a kápolna ivezetén (Lásd ezt 21. sz . a . ábrán) valamint

láttuk a szárnyoltár közepén (1. tábla) . Ez tehát a Platthok czimere lehetett . Mig

a másik polgári családi jegy inkább , mintsem czimer, melyet a siremléken alul a

czimerrel átellenben vésve látunk, vagy Platth Dorottya családjának, vagy talán

veje Kegel György Platth Borbála férjének polgári családja czimere lehetett . A besz

terczebányai családok polgári ily jelei és czimerei fordultak már elő hasonlón előbb

(az 5–14 . sz . a . ábrákon itt közölve) , egyházunk más kápolnái és a szászfalvi tem

plom ivezetéről másolva , melyek közül a 14 - dik és 7 -dik számú nagyobb hasonlatot

mutat az e sirkövön levőhöz .

Legyen tehát e sirkö akár az anya Platth Dorottya, akár leánya Platth

Borbála sirköve , mindenesetre az alapitó családé , mind azt a sirkövön és a kápolnán

annak ivezetén s oltárán előforduló czimerek itt is világosabban beszélve , mint a

feliraton a nevek, fentartották.

A sirkő másolatán az arcz kinézése lehetőleg hiven volna visszaállitva ; miután

a századok óta felette járó léptek tiprasától élesebb vonásai már lesimitva és behor

pasztva vannak. Épebb az arcz gyengédebb vonásainál még a viselet , mely mint ké

pünk mutatja , az akkori előkelő polgárnőnek , de má ra divatosabb és előkelőbb osztá

lyok női öltönyét is állítja elő . Hohenzollern Anna brandenburgi választó fejedelemnő

a heilsbroni monostor sirkövén például hasonlón bekötött fővel látható , s olvasóval

övében . Mig más sirköveken igy a háziasszony jelvényei a kulcsok és táska, vagy

erszény az övről függve hasonlón előfordulnak. Sőt emlékképünk öltözetén a hosz

szu alsó öltöny dúsabb redőzete és szegélye , a felsőnek már is a divatba lépő

spanyol módra felfujt vállujjai, a dusabb gombházak, ékes övcsatok stb . a szokottnál

jóval diszesebbek és keresettséget , előkelőséget és divatot mutatnak.
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A mű késő gót ágas és lombos decorativus keretezéssel , szintén a jobb

hasonló dombormű siremlék-képeink közé tartozik ; minőket az akkori közeli száza

dokból még legalább százat birunk olyakat, melyeken nemzeti életünk és történetünk

legnevezetesebb alakjait szoborban és domborműben találjuk előállitva. Ámbár jó

részök természetesen már is többé-kevésbbé szenvedett, megsérült a gondatlanság

miatt, mig a létezett legnagyobb rész ezen felül el is veszett . Mikép maradt meg épen ez ,

kápolnánk alapitónőjének szobra , mig férjeé elveszett ? Mig az egyház többi jóltevője s

egyszersmind Beszterczebánya hires polgárai : a Thurzók, Mülsteinok , Glocknitzerek,

Königsbergerek stb . számtalan szobrai elenyésztek , és mint előbb elmondtuk , tömegesen

kidobattak az egyházból. Ez itt talán csak ugy volna magyarázható, hogy maga az

egy sz . Borbála-kápolna és oltára elkerülvén a lerombolást és restauratiót , e siremlék

is vele a kápolnában akkor megmaradt. Valószinüleg a kápolna talajába vagy annak

falába lehetett behelyezve ott, hol az ujabban betett oltár állott. Ekkor, a sirkő

innét alkalmasint kitétetett a kápolna elé . Midön azt , ugylátszik csak ujabb helyéről

visszatettük, azon a helyen hol eddig feküdt, azért semmi sirnak, vagy sirgödör

nek , melyet ily sirlapok fedtek , nyoma nem mutatkozott . Jele , hogy oda a sirlap

csak később helyeztetett.

Méltán tettük tehát a helyreállitással vissza a kápolna falába, a nagyszárny

oltárral átellenben a bemenetnél felállitva ; és a falnak kiemelt megfelelő keretezésébe

foglalva. Megillette méltón e hely szép műemlékünk vallásos , ájtatos és bőkezü

alapitónéját, ki az Isten házát a művészet ily remek alkotásaival diszité . Ki , mint

sirirata beszéli, fényes műalkotása mellett mint a szegények jótékony anyja is

tündöklött kegyessége és vallásossága által ; és kinek egyedüli óhaja vala ezzel az

Urnak szolgálni . Reméljük, hogy neve , alakja, dicsősége fenmarad ezzel hazánk

nemesebb leányainak sorában méltó példányképül .
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ELYREÁLLITOTT műemlékünk körében az alapitónő siremlékén kivül , még egy

nevezetes egyházi müemlék igényelni látszott kápolnánkban való elhelye.

zését . Egyházunk régi nagybecsü mütárgyai közül még egy művészi alko

tásu keresztelő medencze kerülte el szerencsésen a máskép általánosnak mondható

pusztitást és rombolást. Ez , mint itt az v. táblán látható ábrája mutatja, egyike

a legszebb e nemű alkotásoknak . Hazánknak még nehány fennmaradt (pozsonyi,

kassai , gyöngyösi sat . ) s a külföldnek számos ily ércz keresztelő medenczéi közt

is kiváló helyet foglal. Képe is azért már többször, ámbár gyengébb rajzokban

látott világot. '

A mű egyébiránt szintén elhanyagolt helyzetben a padok mögé szoritva ,

disztelenül a portól lepve alig jól kivehetön állott , épen kápolnánk sorompói elött

a templom hajója végén . A szép mű mintegy magától kivánni látszott, hogy a res

tauratiók keretébe bevonassék. Nemcsak mert az egyetlen ily tárgy volt, mely mű

izlésénél fogva nem igen illett többé annyira a megujitott templomba, mint inkább

kápolnánk régi müizlésű alkotásai közé ; hanem e mellett a hely is , hol állott, még

oly alkalmatlan , illetlen és szük volt , hogy a keresztség szentségének magasztos

ténye is megkivánta már méltóbb s illöbb elhelyezését.

Ily hely épen a sz . Borbála -kápolnában kinálkozott. A két festett üveg ablak között

levő fal előtti tér , melyre a nagy és fényes falkép ezért festetett, Krisztus urunk

keresztelése előállitásával (Lásd a 111. tábla szinnyomatát) a müvészi alkotásu szép

keresztelő medenczének felállitására nemcsak legalkalmatosabbnak , de legméltóbb hát

térnek tetszett . Helyreállitott kápolnánk ezáltal egyszersmind külön keresztelő kápol

nává , méltó és fényes baptisteriummá lett . Az ily baptisteriumok az egyházi régi

gyakorlatban hajdan mindenütt külön kápolnakép voltak alkotva az egyházak mellett .

Hazánkban is fennmaradtak még nevezetesebb emlékeik, a pápóczi , a jáki remek

román basilikai baptisteriumokban ; és országunk határán is a petronelliben . A kül

földön még fényesebb ily alkotásokat találunk mindenfelé. A hires florenczi sz. János

baptisterium például , a S. Maria del Fiore cathedralis mellett , falai nagyszerü

mozaik diszével és Gióberti mesteri alkotásu érczdombormüvü kapuival , egyike az

ily legfényesebb alkotásoknak . A honából számüzött Dante énekeiben sovárogva

visszavágyott hozzá , hogy keresztelő sz . Jánosnak ezen egyháza mellett, hol a

keresztény életbe lépett , nyugodhassanak meg egykor, ugymond, porai , annak

megszentelt földében . Az ajtatos keresztény kornak egyik legmagasztosabb helye

volt mindig keresztelője , melynek szent vizéből lépett ki az egyházi életbe . A

ritualis szokást hivebben és szigoruabban megtartott külföldön, Olaszország stb .

nagyobb egyházaiban maig is ily külön keresztelő kápolnák vannak berendezve .

Tudomásunkra is : a bécsi Mittheilungen zur Erhaltung und Erforschung der Baudenkmale kiadásában

és a Vasárnapi Ujságban.
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Örvendenünk kellett tehát az itt kinálkozó alkalomnak, hogy ilyet egyházunk mellett

is hasonlón berendezve s a művészileg diszitve alakitanunk lehetett.

Az érczből öntött keresztelő medencze , mint az V. képtábla itt mutatja, a

gót izlés műalakitását követi . Kehelyszerü alakban emelkedik hatlevelü talapzaton ,

melynek áttört dombormüvében láthatók a szörnyalakzatok, szárnyas és tekerödző

kigyók, sárkányok, a mint az élet fáján rágódnak, az eredeti , az ösbűn egyik ismeretes

jelképekint. A talapzatról felfutó szárnak közepén képződik a gömb , melyen tul a

dusan tagozott és lombozattal domboritott szár a többszögü medencze kelyhét tartja.

Ezen gót müizlésben alkotott ivezetekkel s toronycsucsos fialákkal képezett hajlé

kokban állanak egymásután külön az apostolok domborművü alakjai , hasonlón meg

felelő jelvénykép vonatkozva a keresztség szentségére. Mert mig lent az ösbűn kigyói

tekerődzve rágódnak az élet fáján, addig fent a keresztelőkutnak medenczéjét körül

állják az apostolok, kik a Megváltótól küldettek, hogy elmenvén az egész világra ,

hirdessék az evangeliumot és kereszteljék a népeket . Ezt jelzi a felirat is , mely kis

gót betükkel a medencze alsó és felső szélén domborműben olvasható :

† in * nonne (nomine) * sancte * et * individue * trinitatis * patri (s) * et *

fili(i) * et * spiritus sancti * amen * qui * crediderit * et * baptisatus * fuerit * salvus *

erit * ibs * (Jesus) xr * (Christus) nra (nostra) * salbs * iste est aqua bite fons salutis

et gracie pstas * (praestans) * bndicione (benedictionem) fort (i) tudo fragilium p (r)io (r)um

remis (sio) peccatoru (m ).

A szentirásból s az egyház tanitásából összeállitott szöveg magyarázata : Az

eloszolhatlan szent Háromság, az Atya és Fiu és Szentlélek nevében amen , a ki

hiszen és megkereszteltetik üdvözül . Jézus Krisztus a mi üdvösségünk , ő az élet vize

s az üdvösségnek és kegyelemnek kutforrása, áldást adó , a gyengék erőssége s az

elkövetett bűnök bocsánata.

A szárnak gömbjén ezenfelül még a következő érdekes felirat olvasható ,

mely e keresztelőmedencze keletkezésére, elkészülte esztendejére és donatora vagy

mestere nevére mutat :

1475 m(agister) iodocus.

Azaz 1475 -ben. Jodocus mester. Vajjon a keresztnéven nevezett Jodok mester

a mű öntője és vésője volt-e ? Vagy pedig annak adományozója, ki azt az egyház

számára készittette ? Nehéz biztosan meghatároznunk. Beszterczebánya városának e

korban már bőven jegyző és szóló levéltárában nem voltunk képesek eddig e

Jodok néven sem az egyikét sem a másikát fölfedezni. Az m a magistert , mestert

jelentő név ez időben egyaránt a kitünöbb családu s állásu férfiak, valamint a kitünő

művészek czimeül is szolgált .

A felirat mellett feltünő domborművű czimer, mely az apostolok közt a me

dencze egyik oldalán látható , szintén nem igazít biztosabban útba . A czimer paj

zsában , valamint fölötte a zártsisakon látható czimerdisz az egyszarvunak heral

dikailag ugynevezett előrészével kinövő alakját mutatja . Ez alatt a pajzson még egy

fél malomkő képe áll . Ez utóbbi jobban jelezhetné a Mülstein családot, melyről

alább felhozott okmányok szóltak , hogy Mülstein Vidzólyomi alispán vagy alka

mara-gróf az egyik kápolna alapitója volt ; s a kinek czimerét ama kápolna egyik

emlékén az angyali üdvözlet szobrai alatt levő czimerpajzsban véltük a kerék alak

ban felismerni (a 19. sz . a . ábrán .) Kétségtelenül e fél malomkö-kerék sokkal jobban
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illik , mint czimertanilag ugynevezett beszélő czimer, Mülstein Vidre, mintsem az

elöbbi egyszerü malom-kerék képe . De a Jodok név a Vidétöl igy is eltér. Lehet

tehát, hogy Mülstein készittette e szép keresztelő-medenczét , és hogy ezt jeleli

az egyszarvút és fél malomkövet mutató czimere . Mig Jodok kitünő itteni ötvös,

érczöntő és mümintázó mester volt . És ama beszterczebányai jeles művészeink köré

hez tartozott, kiket elöbb mint szobrászokat , festöket, épitészeket már megneveztünk.

Beszterczebánya már ekkor a xv. században hires volt rézbányái ércz és ötvös ipa

ráról . Majdnem egykorulag hallunk a város nagy harangja és más vidéki harangok

nak itteni öntéséről . Nevezetesen 1490-ben János beszterczebányai harangöntöt

emlitik a városi számkönyvek . S a következő években már ágyúöntökről is szól

nak . ' Valószinü tehát , hogy itt is a Jodok mester név alatt a kitünő keresztelő

medencze ötvösét kell keresnünk ; mig adományozója, a kinek költségén készült , mint

a czimer mutathatná , talán a Mülstein családból való volt.

A mű egészben megfelelő, izléses alakitást mutat . Egyes részei , mint a talap

zat áttört müvének alakzatai, igen erősen , és a jelvényes jelentés mellett szép deco

rativus ízléssel vannak mintázva ; mint ezt az v . táblán a külön részlet-ábra

mutatja. Gyengébbek az apostolok domborművű képei s a gót orrnamentika tago

zása . E medencze is hasonlón az ily müvekhez be volt minden részében festve s

aranyozva . Később azonban ugy látszik ujra is befestetett; s ez , valamint százados

elhanyagoltsága okozhatta , hogy a festés szinei rajta annyira homályosak és pisz

kosak . A helyreállitás ezen nehezen segithetett teljesen. Le kellett volna vakarni

a régi festéket is , hogy uj megfelelő polychrom szinezést nyerhessen . De ez kétes

minöségü ujitássá válhatott volna . E helyett jobbnak véltük az egészet lemosva

kitisztitani s hiányait itt- ott kiigazitani .

Ellenben egészen ujonnan kellett alakitani a medencze födelét; mert az ere

deti már régen elveszett , s helyét egy közönséges lapos rézfedő, s a felett czopf

izlésben alakitott kis fatornyozatu fedél pótolta. Valószinü , hogy az eredeti is fából

volt ; máskép a födél levétele a keresztelésnél nagy nehézséggel jár vala , ha a

nehéz öntött érczfödelet minden alkalommal leemelni és föltenni kellett volna. De

az ily fafödél is kétségtelenül a medenczének megfelelőn gót izlésben lehetett ala

kitva , és mint ilyen könnyen összetörhetett a százados használat által . Azért jelenleg

a medencze általunk helyreállitott födele, hogy állandóbb és mégis a gyakorlati

használatnak is megfelelően könnyen levehető legyen , stylszerüen pléhlemezből

készült , a gót izlés támjai , homlokcsúcsai , erkélyei , ablakai és mérművei áttört

alakzataival (mint ez képünkön a mellékelt v . táblán látható) , Stornonak izléses

és könnyű tervezete szerint ; ki jónak látta az eredeti medenczéhez hasonlón dús

polychrom befestéssel diszitett födélre is rájegyezni az eredetinek adományozója s

mestere nevéhez , s a mű keltéhez hasonlón helyreállitója , donatora nevét , a födél

„Renovavit Arnoldus Episcopus 1877.“ feliratával.

A keresztelő medencze elé s az oltár lépcsőihez állittatott két régi nagy

gót candelaber ; melyek félretéve már , de még eredetiségökban épen fentartva

ama szászfalvi gót egyházban léteztek , melynek épitését és szárnyoltárai képeit és

faragványait a beszterczebányaiak műkörével szoros összefüggésben láttuk. Egyer

tyatartók mint ily magasabb, nagyobb candelaberek, fából diszesen faragva és dúsan

1 Ipolyi Beszterczebánya város a műveltségtört. vázlata 105. sat .
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szinezve és aranyozva , igy használtattak bizonyára eredetileg az oltárok lépcsőin ,

mert az oltárra öles hosszaságuk miatt alkalmatlanok lettek volna . Most kijavitva

hasonló alkalmazásba jöttek a keresztelő medencze és az oltár-lépcső mellett

elhelyezve . '

ÁPOLNÁNK további bútorzatát kiegészitik még hasonlón gót izlésben készült pad

jai . Ezek egyike mennyezettel s karszékekkel képezve , mint eredeti régi mű

megnyerhető volt kápolnánk számára a Beszterczebányával határos radványi

egyházból, hol az mostanig állott , és szintén beszterczebányai emlékeinkkel bizonyára

azonos műkörből származott. Egyes részei azonban az örlő szútól annyira megvoltak

rongálva , hogy több helyütt tetemes ujitást igényelt . De ez az előbbi részletek

modorában készült . Egyszerű alakitása és durvább vésetei daczára is, amint ezek

dusan s élénken vannak képezve és szinezve , igen szerencsésen a szőnyeg-mintá

zatot ugy tüntetik fel a távolból rajta , mintha a pad valami keleti élénk szinű sző

nyeggel volna boritva. Nem is lehet kételkedni , hogy tervezője eredetileg e hatást

akarta vésetei alakzataival s ezek befestésével elérni ; a mi valóban sikerült is neki .

Az ily padok diszitésére rendesen a szönyeg - boriték használtatván , igen termé

szetesen fejlődött ki véseteiken és befestésökön ezen ornamentika decorativus moti

vuma , és hasonló szőnyeg - mintákkal vésettek és szineztettek azután a padok

faragványai is . Ez eszme épen ugy találón alkalmaztatott itt , mint a templomok

falazata és támjai alsó részénél , melyek szintén szönyegmintákkal festettek be , miután

a nagy ünnepélyeknél szőnyegekkel voltak boritva. E padokhoz azonban a térdep

löket s ezek előrészének táblázatát már egeszen ujból kellett alakitani , és véseteik

alakzatain és szinezetén egyszerűbben ugyan , de hasonlón az volt a feladat, azokat

ily himzési és szövési ornamentikával disziteni . Erre már is igy a magyar házi ipar

ornamentikájának utánzását véltük felhasználandónak ; mint az népünk himzéséről,

virágos szűreiról , ködmöneiről , ágy s asztaltakaróiról levéve , jelenleg mint a magyar

háziiparnak múmintái a kormány kiadásában világot látnak. A többi padra nézve ,

melyeket ujból kellett alakitani , ezeket ugy véltük legczélszerüebben alkalmazhatni ,

hogy a padok az egész kápolna alsó hozzáférhető falát széltében és hosszában föd

jék . Ez által a falfestészetnek mintegy erősebb alsó táblázatot , s egyszersmind a

falnak és festésének alól födözetet is adtunk a sérülések ellen . Sajátlag pedig a gót

izlésben alakitott ülésre használható diszes támlás padok sorát képeztük velök.

Az ide mellékelt 36. sz . a . ábra mutatja e padok egy ily ülésének és tám

lájának részletét ; a minő mintegy tizennégy egymás mellett folytatólag képezi az

egész padsort a kápolna falánál. A 37–42 . sz . alatt itt mellékelt ábrák mutat

ják továbbá e gót izlésű s alakzatú padok támlái külön vésetei mintáinak ábráit ,

· Igy találunk hasonló gyertyatartókat például a heilsborni monostor inventariumában : Item duo magna

candelabra super gradum . Repert. f. Kunstwiss . I. 89 .

17
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melyek részben a fent jelzett magyar házipari minták szerint Storno által tervezve,

Szeberényi József beszterczebányai műasztalos által vésettek ki ; részben pedig a

püspöki fafaragó ipariskolában készültek , a mindjárt alább leirandó besztercze

bányai sz . Erzsébet egyháznak mozaikszerű farakatú hasonló padjai számára .

Végre még a helyreállitási munkálatoknál mindig kivánatos votivtábláblák

felállitását kell feljegyeznünk. A középkor műemlékeinek egyik legbecsesebb részletét

képezik ezek , melyeken az alapitók, az ajánlók fohásza mellett, melylyel Istennek

37. ábra . 39. ábra.

40. ábra .
42. ábra .

AR

41. ábra . 36. ábra. 38. ábra .

müvöket felajánlják, rendesen az évirati feljegyzésekkel megemlitve találjuk az egy

házi műemléknek készülte évét, alapitója nevét, és más alkalmi körülményeket . Sok ily

felirat mint például a ferrarai dom hires réztáblái , a florencziek sat . nálunk például

a sajátságosabb marmaros-szigetiek , szepesiek, mártyáncziak sat . , többször az egyet

len és megbecsülhetetlen műtörténeti adatokat képezik.

A helyreállitásnál , különösen korunkban , ezt annál inkább elmulaszthatlan kel

léknek tartjuk, miután e följegyzések műtörténeti fontossága iránt tájékozva vagyunk.
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Mert ámbár sokat iró és mindent feljegyző napjainkban a jóval apróbb és jelenték

telenebb események is már feljegyeztetnek, vagy épen lapjainkban naponkint ava

tatlanul és ügyetlenül hirdettetnek , mégis egyrészt a helyreállitás művészete is

már oly tökélyre emelkedett , hogy jól helyreállitott műemlékeinken maholnap a

helyreállitás részletei , a hol azok jól készültek , alig lesznek többé felismerhetők; s

ezzel a művizsgálat is jövőre megnehezitve vagy épen lehetetlenné lesz téve . Az

utóbbira nézve azért, valamint a műemlékek ismeretére szükséges, hogy ez adatok

a mily pontosan , határozottan , oly könnyen legyenek ily műalkotmányaikon , azok

votiv-tábláin feljegyezve; miszerint a vizsgáló s általában a tárgyért érdeklődő , első

tekintetre ismerje az emléknek keltével annak rövid történetét , valamint régi és uj

alakitásait világosan kijelölve birja. A történelem s a kegyelet egyiránt igényli , hogy

az emléktáblán a műemlék kora s alapitói neve épen ugy határozottan ki legyenek

emelve , mint az ujitás. Azért hol az előbbiről teljesebben szólnak az adatok , czél

szerü e körülményhez képest két ily ércz vagy márvány votiv-táblának megfelelő

helyen alkalmazása, hogy az emlék decorativus részletei közé a falon elhelyezés ,

befalazás által alkalmasan befoglalható legyen . Az első tábla igy adhatja a műem

lék multjára vonatkozó adatokat, mig a másik a helyreállitást minden lényeges

részletében kijelölheti , megtartva azért a lapidáris felirat tömör egyszerűségét. A mű

történet és restauratió ez ujabb igényeit szem előtt tartván , s e szabályokat , me

lyeket ha elődeink követnek vala , most műtörténelmünk lapjai üres tabula rasa

helyett dusak volnának az adatokban , követendőknek vélvén , itt kápolnánkban is a

votiv
emlék táblák az üvegfestményü ablakok alá alkalmaztattak ; mivel ezek

képei is az alapitásra és helyreállitásra vonatkoznak ; és hol erre máskép is alkalmas ,

az egésznek feldiszitéséhez arányos hely mutatkozott . A falba foglalt carrarai fehér

márványlapok elsejére megfelelön az ablak üvegfestmény alapitói képének a követ

kező vésett s aranyozott initialékkal készült felirat tétetett :

A. D. MCCCCLXXVII

SACELLVM HOC SS. BARBARAE ET HIERONYMO SACRVM

PIETATE ET MVNIFICENTIA CONIVGVM NICOLAI ET DOROTHEAE PLATTH ERECTVM

INSIGNIS ARTIS ECCLESIASTICAE STYLI STRUCTURA ET CELATVRIS ORNATVM

IMPOSITA DEMVM ARA HAC MAGNIFICI OPERIS A. MDII. CONSVMMATVM

POST QVATVOR INDE QVOD EXSVRREXIT SAECVLA IAM SQVALIDVM

ORNATVQVE SVO DECIDVVM ET EXVTVM STETIT

A. D. MDCCCLXXVII. ARNOLDVS IPOLYI EPISCOPVS NEOSOLIENSIS

PICTVRIS MVRALIBVS ET VITRORVM NOVIS AC RESTAVRATIS SCULPTVRIS

FRONTALI ARAE SEDILIBVS STRATO TESSELATO EX NOVO ORNATVM

TRANSLATO HVC LAPIDE SEPVLCHRALI FVNDATRICIS

AC BAPTISTERIO ANTIQVO RENOVATO AFFABRI OPERIS

SACELLVM INSIGNI ARTIS STYLO PRIMAEVO RESTITVTVM VNA BAPTISTERIUM CONSTITUIT

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS SED NOMINI TVO DA GLORIAM '

1 A felirat magyarázata : Az Ur 1477. esztendejében e szentély sz . Borbála és Jeromos tiszteletére

ajánlva, Platth Miklós és hitvese Dorotya buzgósága által az egyházi művészet magasztos izlésében , szobrokkal

és faragványokkal diszitve , emeltetett . 1502 -ben e nagyszerű oltár-művel bevégeztetvén , négy század multán

már hanyatlásban , diszét vesztve állott .

Az Ur 1877. esztendejében Ipolyi Arnold beszterczeb. püspök ujból fal- s üvegablakfestményekkel, szobrai,

faragványai s oltára helyreállitásával , uj oltárhomlokzattal , padokkal , talaja kirakatával feldiszitette . Az alapitónő

siremlékét ide áttétette , és megujítván e régi remekművü keresztkutat , az eredeti egyházi műizlésben helyreállitott

szentélyt egyszersmind keresztelő-kápolnává rendelte . Nem nekünk Uram , nem nekünk , hanem nevednek legyen

dicsőség

17 *
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XXYI.

GYKORULAG a beszterczebányai plebánia -egyháznak a xiv . század elején történt

épitkezéseivel , és kora gót izlésben való alakitásával ugyanitt a városban

másf elé is találkozunk hasonló egyházi műalakitásokkal , melyeknek műem

lékei még részben ránk maradtak .

Ugyanakkor, midőn Szászfalvi Miklós és Donch zólyomi föispán a besztercze

bányai polgárokkal egyházunk épitkezésén s átalakitásán előkelő részt véve közre

müködnek , értesülünk először egy beszterczebányai polgári családról , a Károlyokról ,

kiknek hasonlón már kiváló része volt amaz egyháznak az uj gótizlésbeni átala

kitásánál .

Fönebb emlitök, hogy 1335 -ben Miklós , Károly beszterczebányai polgár fia az

egyházi épitkezések elősegélésére adott előbbi bucsuk megerősitését kieszközölte s

ezzel ujabb bucsukat nyert . "

Ezzel egykorulag értesülünk azonban , hogy Károly Péter beszterczebányai

polgár itt kórházat templommal s oltárnoksági javadalommal alapitott . Az eredeti

okmány erről , ha létezett, fájdalom régen elenyészett. Csupán egy későbbi okmány

tartotta fel a tény emlékezetét , melyben Károly Péter, mint a kórház , a templom

s oltárnokság alapitója egyezkedik a beszterczebányai plébánossal ennek kártala

nitása iránt , hogy az általa emelt kórházban és templomban alapitott káplányok mint

a kórház s oltárnokság igazgatói és gondnokai, bizonyos plébániai teendőket ott

végezhessenek . Ez egyességet Miklós esztergomi érsek Lipcse városában időzve

megerösiti.

S ezen egyetlen okmány az , mely által tudtunkra jutott Károly Péternek

ezen alapitása , a kórháznak , templomnak s oltárnokságának általa történt épittetése .

De ez okmány is csak egyszerű, későbbi hibás és hiányos másolatban maradt ránk

Beszterczebánya városa levéltárában. Nevezetesen a kelet vagy az érsek neve benne

nyilván hibásan áll : a mint Miklós érseket nevezve kelte 1303 -ról szól ’ . Mert ez évben

az esztergomi érsek nem Miklós, hanem Mihály volt . Miklós esztergomi érsek nevének

éve iránt kellene tehát tájékozást nyerni . Csakhogy a xiv. században több Miklóst

találunk egymás után az esztergomi érseki széken . Az 1329 -ben választott Miklós

mindjárt leköszönvén 3 , csak az utána következett Monoszlói Miklós , vagy ennek utódja

V. Miklós alatt, 1350—66 között levő időszakban lehetett keltezve az okmány . De

lehet az is, hogy a kelet éve helyes , és a Miklós név iratott le hibásan Mihály helyett ,

i Lásd fönebb Schematismus Historicus Neosol . 1876. 107 .

· Lásd városi levélt . fasc . 341. 30. sz . Az okmány ugy látszik innét többször is kiadva : Katona és Fejér

által , a hiányos kelet általuk különfélekép véleményeztetett. Lásd Schematism . hist . Neosol . 82. sat . s Ipolyi

Beszterczeb . városa művelt . tört . vázlata 69 .

3 Feltehető mégis , hogy e Miklós érsek ez időben Lipcsén épen Donch főispánnál, ennek lakhelyén tar

tózkodhatott érsekké választása ügyében , miután e miatt akkor hasonlón hasztalan járt Avignonban , mint erről

fönebb Donch avignoni követségénél volt szó .
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ki 1303 -ban volt esztergomi érsek. A xiv. századnak legalább is közepére azonban

biztosan tehető okmányunk kelte . De maga az okmány azt tanusitja , hogy ekkor már

a kórház , annak temploma , oltárnoksága állott ; káplánai voltak , és hogy csupán

ezek joghatósága és hatásköre szabályoztatott a beszterczebányai plébánia irányában .

E szerint kétségtelen , hogy amint a kórház jóval előbb épült , az alapitás egész biz

tossággal tehető a xiv. század első felébe.

Rendesen a mint városaink virágzásnak indultak, ugy a keresztény vallásos

polgárosodás egyik első követelménye szerint e városok kiválóbb templomai után ,

mindjárt kórház is alapittatott.

Nevezetesen már a XIII . században , midőn magyarországi sz . Erzsébet nagy

erényeinél fogva s a betegek ápolásában tanusitott keresztény feláldozásáért szentté

avattatott , az erre keletkező kórházak példáján indulva, sz . Erzsébetnek mint védszen

töknek voltak ajánlva s az ő tiszteletére szenteltettek . Ismeretes , hogy sz . Erzsébet

magyarországi két szolgája, Farkas és Dávid, mindjárt asszonyuk halála után vissza

térve Magyarországba, már igy 1244-ben épitenek birtokukon templomot sz . Erzsébet

tiszteletére ' . Mig a kassai sz . Erzsébetegyház 1283 körül már jóval később épül .

Ellenben a marburgi Németországban még amannál is előbb .

Beszterczebánya a xiii. század vége felé a mint virágzásnak indul , a xiv .

század elején fényesebben s kiváló műizlésben alkotott egyházai mellett , bizonyára

kórház emelésre is gondolt már. Hogy tehát ez is ekkor a xiv. század elején épült ,

valószinü . Amint akkor közönségesen az ily intézetek nem a városok és a közönség,

hanem a magán jótékonyság, egyes tehetős és gazdag jóltevők által alapittattak ;

ugy történt itt is .

Igy értesülünk a későbbi okmányból , hogy sz . Erzsébet kórházát templomá

val , oltárnokságával , káplányaival Károly Péter -alapitotta . Mily dús lehetett ez

alapitvány, tanusitja az elöbb idézett okmányban felemlitett ama körülmény, hogy

csupán a káplánainak átengedett némely plebánosi jogokért, mint a kórházi halottak

temetéseért s az offertoriumért, Károly Péter a beszterczebányai plebánost azzal kár

talanitja, hogy e jogért neki nyolcz jobbágyát és mészárszékét adományozta .

A későbbi okmányokból is , midön már II . Lajos idejében a kórház rectora

tusa pöröket vitt , elidegenitett s elfoglalt javai miatt , kitünik, hogy birtoka még

huszonkét jobbágyból és két malomból állott ; és hogy a városban csak ő birhatott

a Besztercze és Garamfolyón malmot , és e mellett még örlési és lisztárulási egyed

árusággal birt ?

Más okmányokból és leltárakból tudjuk még, hogy a bányászok az általok

talált drágább érczkövek felajánlásával járultak a jótékony intézethez , s hogy a tem

plomnak becses egyházi készletei és kincsei voltak. A hitujitás alkalmával azonban

a város akkori egyes főbb protestans emberei által mindenféle ürügyök alatt lefog

laltattak , általok birtokba vétettek, majd egészen elsajátittattak. Elöbb fiaikat, roko

naikat helyezték be rectoroknak , majd protestans rectorokat neveztek, a kórházi

birtokot haszonbérbe vették, s végre épen ugy mint a plebániait s egyházit eltulaj

donitották . Igy jutott végre az egyház s a kórház a Thurzókra , mint pátronusokra,

• Ipolyi Magyar műemlékek I. , Csallóköz műemlékei 149 . - Archaeologiai közlem . I. kötet és Fejér Cod .

Dipl . iv . kötet és Fejér Cod . Dipl . iv. I. 33. c .

· Lásd erről az okmányokat II . Lajostól, a város levéltárából kiadva Schematismus Hist . Diocc . Neso

liensis 1876. 83 .
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kik a bányákat bérelve , azt munkásaik számára igénybe vehették , és kiknek egyik

hivatalnoka , factora, még az egyház készleteit és kincseit is elorozta. Késöbb a

katholika vallás visszahelyezésével , minden igyekezet és pörök daczára , régi birto

kából csak kevés volt visszavehető ; miből jelenleg nehány elaggott polgár teng, s az

oltárnokság alighogy nehány száz forintot kap ' .

A nagylelkü, buzgó és gazdag alapitónak , Károly Péternek , e nevű családja

több tagjával találkozunk már itt a xiv. században Beszterczebánya ekkori jegyző

könyveiben .

Ezek majd Károly fiainak nevezik magokat , majd egyszerűn a Károly nevet

mint vezetéket viselik . Az elöbbi Károly Miklós mellett , ki 1335 -ben a főegyház

épitkezéseit , mint fönebb mondók, elősegiti , igy találjuk ugyanakkor a xiv. század

első felében ( 1303. vagy 1329. óta) kórházunk alapitójának Károly Péternek nevét ,

a fönebb idézett okmányokban . Lehet , hogy ezen testvérek ama Károly fiai voltak ,

ki Miklós atyjának neveztetik . A század végén 1393 -ban és 1399 - ben is igy szólnak

még a jegyzőkönyvek az egykori Károly városbiróról , ugy látszik, Péternek és Mik

lósnak amaz atyjáról, emlitve annak birtok-örökségi ügyeit . 1398 -ban hasonlón ezek

szerint még Károly Miklós uj birtokokat szerez . Ugyanekkor emlitik még e család

ból Károly Andrást is . Az egész századon át látjuk tehát a családot, s az utóbbi

hasonnevüek Károly birónak talán már unokái , Miklós és Péternek fiai lehetnek. '

KÓRHÁZRÓL s alapitójáról szóló emez adatok mellett , e kórház sz . Erzsébet

templomának maig fennmaradt eredeti részletei hasonlón mutatják, hogy az a

hazánkban xiv. században divott kora gót mũizlésben épült . A mint kór

házak rendesen a város végén épültek , ugy itt is a városnak alsó , még 1870-ben lerom

bolt régi kaputornya szomszédságában , közvetlenül a város fala mellett állott e kór

ház : s mellette annak mintegy udvarán épült volt eredetileg temploma . Szentélyével

éjszak -keletnek, homlokzatával délnyugotnak volt irányozva megtartván még részben ,

a mennyiben helyzetében lehetett , a régi ritualis keletezési szokást . Mig kapuja az

utcza felül oldalán volt .

Az itt mellékelt alaprajz 43. sz . a . mutatja e régi xiv. századi egyház szen

télyét , sekrestyéjét és hajóját. Hajójának pontozva jelölt tulsó oldalfala később letö

retett , midőn 1745. körül ehhez az ujabb templom hozzáépittetett. Ennek az uj

templomnak most a régi templom eredeti hajója csak mintegy előrészét, mig szentélye

mintegy mellékkápolnáját képezi .

· Lásd a fönebbiek részletes történetét az okmányok szövegeinek városi levéltárból idézésével a Schema

tismus Historicus Dioecc . Neosol . 1876. 83 .

· Lásd Protocollum Judicatus Neosoliensis sacc . xiv. Mintegy 1331. óta folytatott töredékes feljegyzések

a város levéltárában .
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Ha már régi egyházunk fönebbi alaprajzát s itt 44. sz . a . mellékelt külön

oldalmetszetét tekintjük, rajtok a műértő a tiszta kora gót izlés egyszerűbb alakitásait

azonnal felismerheti.
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A szentély a szokott módon három oldallal záródik, melyek egyszerűn tagozott

támokkal vannak képezve . Köztük áll a három hosszú keskeny csúcsiv ablak. Az
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ivezet egyszerűn csúcsos keresztives, erősen kiálló gerinczekkel van képezve . A 45 .

sz . a . itt mellékelt ábra mutatja e gerinczek egyszerü tagozását , mely a legrégibb

átmeneti , sőt román izlési tagozásra mutat . Hasonlón az iv leereszkedése is ily

régibb alakzatú oszlopszálakba fut le , melyeknek fejezetei még az ódonabb alakitás

szerint kehelyszerű alakuak . Mint ez a 44. sz . alatti fenebbi átmetszeti rajzon lát

ható . De mig itt az apsis- a szentélyzáródás szögleteiben az oszlopszálak egészen

lefutnak , addig az ivezet középső gerinczei az oldalfalak közepén dúsabban vannak

képezve , s a hármas összefutó gerinczhez képest három oszlopszálba futnak . Mint

itt a 46. sz . a . ábra mutatja. E szerint az oszloptagozás már inkább körtealakú

éleket (profil) képez , s az oszlopfők is , vagy inkább támszálak kehelyszerű fejezetei

jobban ki vannak vájva. Valamint a szálak sem futnak a falon végig le , hanem

megtartva a támtönek jellegét a fal középen mintegy letörötten bevégezve , már is
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gyámköszerű képzést mutatnak, mint ez a gót izlés kezdetén és első fejlődéseiben

előfordulnak .

Még inkább emlékeztet erre a templom oldalfalában talált régi kapuzatának

részlete , melyet itt a 47. sz . a . ábra mutat . Midön a templom ujabb közönsé

ges , sőt nyomorult kis ajtaja helyébe , a helyreállitás alkalmával ujon alakitott hom

lokzatának megfelelő gótizlésű kapuzatot adtunk, amint az előbbit kivettük, feltünt

mögötte az eredeti régi kapuzatnak itt ez ábrán közlött részlete ; többi részletei

már előbb elenyészhettek, kivettettek , és csupán e töredék hagyatott meg befalazva

régi helyén .

Ábrája mutatja oszlopos tagozatát, s a kehelyszerű oszlopfőkön az ivgerinczek

alakitását, a mint váltakozva , a körteél és hengeralakban felfutnak . Ezen alakok is

a kora gót formákat mutatják, midőn még a kapuzat alakzata inkább megtartotta a

román oszlopszerü alakitást , és nem fejlődött ki csupán a dús horony, henger s körte

alakokkal váltakozó keretezéssé .
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Mindez , valamint az élesebb csúcsiv alkalmazása tanusitja, hogy ritkább kora

gót épitészeti emlékeink egyike maradt fenn e részletekben ; amint ez hazánkban

még a xiv. században divott. Műemlékünkben tehát, keltének biztosan kimutatható

chronologiai adatainál fogva, érdekes példánynyal birunk műtörténetünkre nézve ,

mely mutatja még az ily kisebb egyházi épitészeti műveinken az ekkori gót izlés

alakitásait és fejlődését hazánkban .

Annál érdekesebb ez itt , miután előbb a Donch főispánnak tulajdonitott vagy

csak általa keltett épitészeti műmozgalom leirásában láttuk, hogy annak korábbi

müiránya ettől egészen külömbözött . Mig sz . Erzsébet- egyházunk a rendszeresebb

gót egyházépitészeti fejlődést mutatja, a szentélynek háromoldalu záródásával , a

három magas csúcsives ablakkal , az erősen kiszökő támfalak közt , melyek sajátlag

tagozottabb s az ivezetnek megfelelő szervezetesebb alakitást képeznek ; addig a Donch

főispán által keltett műirány, mint kimutattuk, inkább a még egyszerűbb s kevésbbé

szervezetes nehézkes provenci külön alakitást mutatná , melyen a szentély egyenes

zárfallal s ennek közepén egy vagy két kis és szűk ablakkal épült. S ivezeti szer

vezete sem felelt meg a gót dúsabb alakitásnak, miután csak az egyszerű kereszt

ivet alkalmazta a négyszögű szentély szögében alkalmazott támoknak megfelelőn.

Ilyen , mint láttuk, Beszterczebánya tőszomszédságában a szászfalvi akkor épült

templom ; s az egész vidéken valamint Túróczban sz. Márton mellett kimutatott

több ily egyház.

Igy épülhetett Beszterczebánya eredeti román egyházának első gót szen

télye is , mint ez maig a dobronain , a hajnikin sat . mellette látható . S azért

kellett annak a xv. században ujabb, fényesebb, kifejlettebb gót izlésű szentélyét

ujraépiteni.

Károly Péter s épitészmestere már ekkor a gót izlés fényesebb kifejlettebb

irányát követték. S e tény jelzése érdekes adatot képez hazai ekkori épitészetünk

mütörténetében is.

M

ÚEMLÉKÜNK mindezen részleteiből azonban csak kevés maradt fenn. Alig

hogy a szentélynek s a sekrestyének ivezete, támjai s egy két ablaka tar

tották meg e régi kora gót formákat. Hajója, a mint az uj templomot

egyik oldalához hozzáépitették s ebbe fennmaradt részét befoglalták egészen kivet

kőztetett régi jellegéből . Csúcsivezete és támjai leromboltattak, helyökbe közönséges

dongaboltozat s az antik oszlopot utánzó czopfos hamis faloszlopvonal (Lisene)

lépett itt is ; valamint az egész kis és jelentéktelen közönséges művü ujon hozzá

épült templomon a renaissance egyes csekély ékitmény-alakzatai mutatkoznak . De

mivel az uj épület által a régi egyháznak az utczára nyiló hosszoldala az uj

templomnak homlokfalává lön , ez is külön homlokcsúcscsal alakittatott át . A régi

becses és művészi alkotásu portale, melynek feltalált töredéke ábráját előbb közöltük,

részben kivettetett, részben befalaztatott, és helyébe egyszerű ajtó tétetett.

18
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Fölötte azután a homlokfal aránytalan és disztelen pusztaságában emelkedett ,

és fent még laposra is le volt szelve . Mely mögé közvetlenül a templomtetőre alkal

maztatott egy alacsony nyomott toronyka. Ez egy maga kicsinyben is teljes kivo

nata volt ujabb izléstelen toronyalkotásainknak . A mint a templomkának nem is

homlokzatán , hanem e mögött annak födelén, és mintegy nyakán ült , ugy elhelyezése

ügyetlenségét csak alakja rutsága nevelhette . A bevakolt deszkatorony alkotmány

fedélcsúcsát alólról ugy nevezett golyvás (Verkropfung) kinövés képezte , mely felül

azután a szokásos felforditott hagyma vagy retek alaku kidudorodásba és csúcsba

ment át . Kinézése képes volt nemcsak a templomot , hanem annak egész táját is

elcsúfitani. De ilyenek már közönségesen nálunk mai hires művészi századunk

többi közönséges toronyalkotásai is .

Itt tehát nem is eleve annyira a helyreállitásról , mint inkább uj alakitásról

lehetett szó , hogy ez ormótlan kinézésű multszázadi homlokzat és torony helyett ,

csak némileg is valami oly tisztességesebb alakot nyerhessen , mely a többi fenn

maradt részleteknek eredeti gótműizlésben helyreállitásával összhangzásba hozható

legyen. Igy kellett az előbbi homlokzatnak és toronynak leszedésével s átalakitásával

annak a legegyszerűbb gót izlésnek megfelelő azon alakot adnunk, melyet itt a

vi . tábla képe mutat . Egy ily kisebb templomkának , mely sajátlag eredetileg nem

épült toronynyal , diszét és egyházi feltünő jellegét mindig a homlokzat képezte ugy

is . Mert e luxusnak , melyet jelenleg a toronyépitéssel minden falusi templom üz ,

midőn a közönség majdnem elengedhetlen és az egyedüli műszépség kellékének véli ,

ha egy izléstelen vagy ormótlan tornyot bigygyeszt templomához , a középkor

nagy művészete ritkábban hódolt . Ha szép művészi tornyot nem emelhetett , akkor

rendesen csak kis fedél toronykát (úgynevezett Dachreiter) emelt a homlokcsúcs

fölé. De ezen azután annak magasba nyuló vékony egyszerű csúcsára helyezte a

súlyt ; s e miatt rendesen , ezen hatása emeléseül, hasonló fiók kis toronykákat alkal

mazott párkányzatán ; melyek által mintegy kisérve s megifjodva emelkedjék a középső

magasba . Mig lent az ily toronyka a homlokzaton erősen kiszökő gyámkövek ivein

állott , melyek a gótizlés szerinti gyámkő s ivezet idomát veszik fel. Ezekfölött emel

kedik a négyszögtestből a nyolczszögű toronyfedél , pyramidalis gúlacsúcsba átmenve .

S igy látható képünkön is a toronyka a kis templom eredeti gót mũizlésének ezen

idomában helyreállitva .

E mellett a torony alatti tul - magas csupasz homlokzat falcsúcsát is stylszerűn

kellett megfelelőn átalakitani . Ezt csak az eléjehelyezett kapuzati előcsarnoknak

homlokcsúcsos alakitásával lehetett alkalmasan tagozva megtörni ; mint ez a gót

izlésnek az ily homlokzatoknál és kapuzatok fölött egyik rendes motivumát képezi .

Képünk a vi . táblán mutatja, hogy ezt némileg az úgynevezett szélhomlokcsúcscsal

(Wimperg ), a hajlék ivezetét kétfelől támaszfallal erősitve alakitottuk. Ezeknek tető

zetét köböl faragott támfalcsúcsok, fialák képezik, mig a homlokzatot körózsafarag

vány koronája emeli . E homlokzat közepén gótidomú keretezésben annak mintegy

pajzsterén a ihs az Üdvözitőt jelző monogramm áll , a styl e korának megfelelő kis

gót betűkkel .

Fölebb két felül az egyház homlokzatába alkalmazott , köböl faragott és styl

szerün alakitott nagy mondat szalagokon , az előbbihez hasonló betűjellegű felirat áll .

Egy felén FONDATA 1303. , a másikon RENOVATA 1876. Az alapitásra felvettük

az okmányátirat esztendejét ; mint kétségtelenül e templom alapitására nézve a legko
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rábbit ; melynél , mint előbb ez egyház történetét előadva mondtuk, lehet hogy talán

késöbb épülhetett fel.

Alább az előbbi aránytalan és szegényes ablakok helyett , ujabban kitört s

megfelelő izlésben tartott , kökeretezéssel és fent diszes mérművekkel alakitott abla

kok alkalmaztattak. A mérművekben szines , lent fehéres szögletes üvegszemekkel

(úgynevezett Patzenscheiben) , a mint ezek rendesen a gót izlés korában a legegy

szerübb alakitásnál is dús mintázatot képezve alkalmaztattak.

A kapu fölött alakitott csarnok falán fennmaradt üres tér egy nagyobb fal

festvényre adott alkalmas helyet , melyre Storno ecsete mézgás encausticus szinek
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PATRES NOSCRI-HIC-ADORAVERVNC aceXROC FONCE -BIBERVNC +

48. ábra .

ben aranyalapon Krisztus Urunkat a szamariai nővel Jákob kútjánál állitja elő,

mint az ide mellékelt 48. sz . a. ábrán látható . Mely épen csak árnyék vázát képezi

az eredeti szindús nagy és erőteljesen , de emellett monumentálisan egyszerűn festett

képnek , minő ily külső nagy homlokfalt megillet .

Alatta a felirat : PATRES NOSTRI HIC ADORAVERUNT ET EX

HOC FONTE BIBERUNT. Atyáink itt imádtak , s e kútforrásból ittak . A szent

irásnak (János iv. 6. 12. 20.) e jelenetre vonatkozó szavaival jelzi , hogy e templom

Beszterczebányának nemcsak azon első szentélyei egyike volt , hol őseik annyi szá

zadon át imádták Istent ; hanem hogy itt az egyháznak tanitásából és egyaránt e

18 *
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jótékony intézet feláldozó keresztény szeretetének és jócselekedetének kiapadhatlan

kútforrásából meritették őseik és meritik az unokák maig testi és lelki tápjokat.

Mert nemcsak ' maig a kórházban még ápolást ad az alapitó kegyes áldozata ;

de ujabban még az általunk hozzáépitett s a templommal összekötött leánynö

velde és tanoda egyszersmind a lelki és testi tápláléknak még bővebb és ujabb for

rásává is lön .

Ez alatt, mint a vi . képtáblán látható , csúcsives portale köböl faragott kere

년
I

SACOSVGAVIATVERITAS-OT-VITA

49. ábra .

tének felső ivterén , az úgynevezett tympanonban , erőteljes faragványban alkalmaz

tuk a Megváltónak dombormüvü képét , mint itt a 49. sz . a . ábra mutatja. Jobb

kezével áldva, a másikban a világgömböt tartja. Feje körül a keresztes fénykör

ágaiban az 1. 2. , Alpha és Omega , a kezdet és vég, az Üdvözitöt mystikusan jelző

betűk vannak bevésve . A mellkép alatt futó mondat szalagon az Üdvözitő szavai

felirata áll : EGO SUM VIA ET VERITAS ET VITA . Én vagyok az ut s igazság

és élet (János xiv . 6. ) – Az Üdvözitő ezen előállitása igy már az egyházi művé
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szetnek a basilikák mozaikjaitól kezdve , egyik legfönségesebb képzése , mely rendesen

a főhelyen, a kupolákon s a kapuzatok felett alkalmaztatott . Domborművünk Storno

rajza szerint igen sikerülten s erőteljesen , a fenség s méltóság kifejezésével van

alakitva, és Lápicz Antal czenki hazánkfiának sopronyi műhelyében a margitai szép

kő domborművében vitetett ki . Sz . István király szobra, melynek ábráját már a

27. sz . a. közöltük, hasonlón ebből készült a nevezett ügyes mester által .

Alatta az ajtó szintén a gótika kisebb művészete ily mintái szerint erös vas

lemezzel és pántozása dús ékitményi mintázatával készült . Rajta a lemez vörös

alapterén a fekete vaspántok és fehér czinszögek színeiben ékes minta képezte

tett, mely Storno rajza szerint a Loh-czég beszterczebányai épitészeti műhelyében

vitetett ki .

XXVII.

1

ELYREÁLLITÁSt itt , az előbb leirt inkább uj alakitások mellett sajátlag csupán

sz . Erzsébet templomának ama régi szentélye igényelt , melynek alaprajza

és átmetszete képét a 43. és 44. sz . a . ábrában adtuk. Ezen eredeti szentély

jelenleg, mint már mondók, az uj templomnak alsó oldalára esvén , itt mint az

egyházba nyiló külön kápolna késöbb sz . Anna tiszteletére szenteltetett ; miután az

uj templomnak főoltára lön szent Erzsébetnek szentelve .

E régi szentély csúcsivezete és támjai meglehetős jó állapotban voltak .

Csupán falain kellett a századokon át ismételt vakolás és meszelés által képezett

egyenetlen és piszkos rétegeket levakarni. E helyett most helyreállitásával régi izlé

sének megfelelő falfestést igényelt . Ezt a kápolna kis tereihez képest egyszerün

lehetett végezni , épitészeti részletei tagozásának a befestés általi kiemelésével .

A kápolna zárfalát képező három oldala mindegyikének közepén létezett hosszú ,

keskeny, csúcsives ablakzata azonban egészen ki volt véve régi formájából, a középső

befalaztatott, a két szélső pedig szélesebbre töretett ki ; mi által a szentély e vég

része is elveszté az ízletes gót szentélyzáródás alakzatát . Ezt kellett tehát mindenek

előtt helyreállitani . A berakott középső ablak ujra kitöretett , a két szélesebbre

kitörött ismét a középső arányai szerint helyreállittatott.

Mind a három ablakba megfelelőn azután dús szinezetü üvegfestmény alkal

maztatott . A középsőben magyarországi sz . Erzsébet alakja áll fejedelmi diszvise

letben, legendája egyik szép jelenetét jelző rózsakosarat tartva kezében ; mint a

szegényeknek vitt alamizsna s eledel a kosárban , midőn ezt férje vizsgáló szigora

elött rejtegetve mentegeti , hogy rózsákat visz benne , csodásan rózsákká válnak .

Képét a 11. táblán a középső kisebb ablak szinnyomatú képe mutatja. Alul dús

talapzaton áll , melyen a donator czimere látható . Mig fent a gót izlésben emelkedő

mennyezet a magasba tornyosul fölötte. Háttere csillagokkal beszórt eget képező

mintázatot mutat . E középső ablak mellett kétfelől levő ablakok üvegfestményü

képein hasonló csillagos ég képezi a háttért, melyen az örangyalok lebegő alakjai láthatók,

a mint az egyik kis gyermeket tartva kezében az ég felé emelve s felajánlva viszi ;
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mig a másikon az őrangyal rózsát szór pályájára. Az első kép vonatkozással arra ,

hogy e szentély eredetileg magyarországi sz . Erzsébetnek volt , mint a kórház tem

ploma , szentelve , ujra ennek emlékére nemcsak visszaállittatott , hanem a szent is

példányképül állittatik elő , mint a magas nöi erények képe a növendékleány gyer

mekeknek ; kiknek most régi szentélye kápolnául szolgál , a mellette épült nőnevelő

intézet és tanoda számára. Mig a két másik ablak üvegfestményképén az őrangyalok

igy a kis gyermekek nevelésére és pályájára vonatkoznak ; a mint az erény utjára

rózsát hintve , öket az égnek fölajánlva Istenhez vezetik. Mind a három üveg

festmény Storno cartonjai szerint sopronyi hazánkfia , Wülfing tanár által készült

Sopronyban ; ki a györi Hedervári- féle kápolnának üvegfestményeit is készité .

A szentély c polygon záródásában , a három ablak körül , mutatkozott egy

szersmind a legalkalmasabb tér annak falfestményekkel való diszitésre . Ennek kivi

telét az itt mellékelt vii . képtábla csak gyengén sikerült szinnyomatban mutatja.

Csakhogy minden két szent alak közé oda kell gondolnunk a festett üvegablakot .

E szerint ama középső festett ablak mellett , melynek sz . Erzsébetet előállitó képét

a 11. képtábla mutatja, áll egy felöl ezen vii . képtáblánk közepén látható sz . István ,

mig másik felén sz . László . Erre mindkét felől ismét következik a két leirt festett

ablak . Egy felén sz . Adalbert , másikán sz . Gellért; mig a szentélyfal végső szögében

ismét a
sor végén egyfelől sz . Margit, másfelől sz. Erzsébet alakja következik,

mint az e képtáblánkon látható .

E képkörnek a szentély falzáródásának ablakai üvegfestményei körül alaki

tására nézve mérvadó volt az , hogy e templom eredetileg is magyarországi sz . Erzsé

betnek volt szentelve . Mi által mintegy kijelölve volt , hogy körüle az ország és

királyi családja szentjeinek képei alkalmaztassanak. A középső ablakon levő üveg

festményű alakja körül tehát eszerint a falon a hozzá legközelebb járó képkörnek

alakjai, családja, az Árpádház fejedelmi szentjeinek, s az első magyar szentek

apostoloknak képei festettek ; s ezek sorának végén méltán a fejedelmi család

jából származott szent szűzek foglalhattak helyet. Egyfelől sz . Margit , másfelől a

másik magyar sz . Erzsébet III . Endre leánya , ki mint anyja Svajczban a kolostorban

tölté szent életét .

Az egymás mellett állva festett képek már önként kivánták e helyt a szob

rászati elrendezést s alakitást . Eszerint a gót izlés ezen képzései modorában , a

mérmüvekkel dúsan áttört talapzaton s tornyos mennyezet alatt vannak festve. De

e mellett a stylszerű szép , könnyed alakok s a szinezés, melynek e szinnyomatú kép

csak halvány vázlata , mutatja a festői nemes tervezetet és kivitelt. A viselet itt is

a sajátlagi historiai és conventionalis közt ama közép utat tartja, mely a régibb

typikus előállitást követi ugyan, de ennek mennél nemesebb s magasztosabb alaki

tásával igyekszik az ujabb izléstelenebb képek helyébe a megfelelőbb régibb egyházi

müvészeti felfogással e szentek képei typusát ábrázolni . Mert a szentképek előálli

tásában nem annyira a történethűség a feladat, mint inkább az egyházi ikonogra

phiának hagyományos szabályai megtartása , melyek a régibb typusok követését

igénylik. Amint az egyszerű történeti vagy épen archaeologiai hűségre való törekvés

nem lehet ebben a szabály ; ugy az ikonographiai conventionalis és typikus előállitás

mellett , megvan azért ebben a történelmi stylnek is, különösen a mellékes tárgyak,

· Lásd Tarnóczy Ungaricae sanctitatis Ind . és Liebenau Königin Agnes v. Ungarn stb.
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a viselet stb . festésében saját jogosultsága . Sz . István itt is , mint f. a 27. sz . a .

közölt szobrának ábrája, és mint a . táblán az üvegfestményen, az egykoru bizanti

királyi öltönyben lép elő ; mig sz . László alakja hasonlón fönebb tárgyalt régi fal

festményeinknek, mint a velemériek, a martyáncziak typikussá vált képezését követi.

Szent püspökeink is e correctebb stylszerű modorban követik igy a rendes előálli

tást. Mig a szent szűzeket inkább mint fejedelmi nöket ily öltönyben véltük festöibb

állásban itt képezhetni , mintsem szerzeteik akkori viseletében , melyben öket , képeink

jelenleg inkább szabad képzéssel (mint például szűz sz . Margitot a typicussá vált

csillagpalásttal , mint ezt fönebb üvegfestményünk is a 11. táblán megtartotta ), mint

sem akkori viseletük pontos és hű ismeretével állitják elő .

E képsor végén is , épen ugy, mint fönebb a sz . Borbála-kápolna üvegfest

ményeinél (111. tábla , hol már ez ajtatos szokást indokoltuk) a festőművész alkal

masnak vélte még e votivkép régi stylszerű jellegeül az alapitó fundatornak és a

helyreállitó donatornak alakját alkalmazni ; a mint térdelve felajánlják e művet , s a

szentek könyörgéseért esedeznek. Az alapitó Károly Péter a középkori polgári és

művészi öltönyben , itt is a festőművész képét ábrázolná . Imára emelt kezében a

mondatszalag látható az egyszerű fohászszal :

ORATE PRO ME FYNDATORE RETRO KÁROLY.

Átellenben hasonlón a helyreállító donátor imára emelt kezében levő mondat

szalagán :

ORATE PRO LE DONATORE ARNOLDO EL.

Lent a falat köröskörül mindenütt a stylizált idomitott arany liliomvirág

( francica, fleur de lis) középkori alakzata sárgán vonalzott kék téren mintegy sző

nyeget képezve boritja. A szentek fölött veres virágos szőnyeg van festve. A többi

fal egyszerü köszinben van tartva (mint ezek részletei vii . táblánkon láthatók) ; és

csupán az oszloptövek , ezek fejezetei, s az ivezet gerinczeinek tagozata vannak dusabb

polychrom festéssel kiemelve . A fent keresztben összefutó gerinczek két zárköve egyi

kében Magyarországnak, a másikban , miután a fundatornak czimerét nem ismertük és

ki nem kutathattuk, a donatornak háromszögű pajzsczimere áll . Sem a zárköveken

semmi festés vagy alakitás nem volt feltalálható, sem a falakon . Mindannyi szám

talanszor lévén már vakolva és meszelve , ezzel egykori disze is régen elenyészhetett.
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ZENT Erzsébet-templomunk a mint ki volt véve régi formájából, ugy még

kevesebbet tarthatott meg e mellett eredeti butorzatának régi diszéből . A

berakott s átalakitott csúcsablakok előtt egy rozzant oltáralkotmány állott,

mely a mily gyarlón volt az oszlopos czopf izlésben alkotva a mult században , oly

elhagyottan romladozón nézett ki .

Helyébe egyszerű oltárasztal alkotását véltük legczélszerűbbnek ; miután a

szentély szűk polygon zárfala, az ablakok üvegfestményképei s a falfestészet dús alaki

tása által , már is fényes háttért képeztek , melynél megfelelőbb az oltár felett alig

lett volna máskép alkotható, hogy a szűk ablakzatot s e falfestményeket el ne

takarja.

Ily egyszerű s mégis diszesen elhelyezhető oltárnak képzésére legalkalma

sabbnak látszott a régi oltárasztalok alakja, mint az itt az 50. sz. a . ábránk mu

tatja. Oszloplábakon emelkedve hátterében áll a szentségtartó számára a kis taber

naculum . És e mögött (nem pedig mint a képen látszik e fölött, mi ritualis hiba

volna) áll sz . Anna egyszerű szobra, a kis szűz Máriát tartva s mintegy imára

oktatva .

E szobor alkalmazásával egyszersmind megfeleltünk a kegyeletnek is . Mert

emlitök, hogy sz. Erzsébet templomának e szentélye sz. Anna kápolnájává változ

tattatott akkor, midőn a mult században a régi templom egy része leromboltatott s a

hozzá épült uj templom szenteltetett sz . Erzsébet tiszteletére . De e mellett e kép

uj jelentőséget is nyert azáltal , hogy e szentély jelenleg a nőnevendék- intézet kápol

nája levén , annak oltárképeül sz . Annának a kis Máriát vezető s oktató alakja

megfelelőn volt alkalmazható . A szobor Storno rajza után és polychrom befesté

sével fából készült az előbb többször kiemelt Lápicz Antal szobrász által .

Az oltár további fölszerelését képezik a predellája felső polczán emelkedő

fokozataira helyezett hasonló gyertyatartók, minök a sz. Borbála-kápolna fönebb

leirt ércz aranyozott és zománczos gyertyatartói, a világosságot kereső s előle rejtező

jelvényies állatábrákkal . A cánontáblák is igy megfelelő izlésben polychrom kere

tezéssel , valamint a misekönyvpolcz épen ugy rakott faművel színes alapon régi min

ták szerint készültek , mint ezt fönebb a 30—31 . sz . a . ábra mutatja, s mint ott

leirva volt . Mind ez , mind pedig a hasonlón mozaikszerű fa - rakatu padok a

helybeli püspöki fafaragó iskolában készültek, annak mestere Dvihaly Emil tanár és

ügyesebb növendékei által . Ezeknek mintái részben szintugy a magyar házi iparnak

kiadás alatt levő képtáblái szerint alakitattak, mint ez fönebb a sz . Borbála-kápolna

padjainál leirtuk , s ott ábráikat is közöltük a 36—42 . számok alatt . Ezen padok is

itt a fal hosszában vonulnak el , annak mintegy táblázatát és talapzatát képezve , de

alacsonyabbra alakitva, a kis leánynövendékek használatára.

Az oltárdiszitését itt is még a könyvpolcz selyem födője, régi izlésben ,

bestiariusi alakzatokkal szöve , képezi , melynek ábráját az 51. sz. alatt közöljük .

Valamint mellékeljük még az oltárnak ily stylszerün s egyházi jelvényekkel mintázva
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képezett és himzett teritöit ; melyek épen ugy, mint más ily egyházi öltöny -készletek,

itt ez intézet egyházi öltönyök készitésével foglalkozó női munkaiskolájában készültek,

Az első az 52. sz. ábra rajza szerint már a katakombából ismeretes , s sar
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50. ábra .

kophagokon , valamint a ravennai basilikák mozaikjain előforduló öskeresztény művé

szet jelvényes ábráit mutatják, a mint az élet fájának gyümölcsét a bűnös kigyók

rágdalják, mint a madár-alakként felszárnyaló lélek az üdvösség kelyhéből iszik, s
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eledeléből eszik : az eucharistikus kép ezzel egyszersmind kiválóan az Oltáriszentségre

vonatkozik . Ugyanily másik oltárteritő hasonló mintázatának ábrája látható az 53 .

sz . a . Itt is az élet fájának gyökerén rágódó sárkányok tekerödnek lent , mig fent

az eucharistikus jelvényű szőlő gyümölcse felé repkedő madarak láthatók , közben a

Megváltó nevének jelvényeivel . Ez utóbbi motivumot ismétli a harmadik 54. sz . a .

teritö himzése . A Jézus és Mária nevek az élet fájának levelein és gyümölcsein

vannak formálva, mig ellentétben ezzel igy képezett Eva neve körül a halál gyü
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mölcsén kigyók tekerődzve rágódnak. Mindezen alakzatokban az öskeresztény jel

vények s a középkori ornamentalis képzések egyesülnek ; a mint ezeknek első nyo

mait igy már az öskeresztény kor képzései végén s a középkoriak elején álló ravennai

s egyéb basilikák művészetében találjuk '.

A helyreállitást itt is a votiv feliratok sora jelzi és fejezi be , hasonlón a

középkori ezen ajtatos egyházi szokást követve .

· Lásd péld. Richter Mosaiken von Ravenna 18 .
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A szentély diadalivén a következő , Istennek e művet felajánló felirat áll , nagy

és dús középkori initiálisokkal kifestve :

DOMINE DILEXI DIGOREM DOMJS TVAK.

IT LOOVM VABITATIONIS GLORIA ), TVA ..

Uram ! szeretem a te házad ékességét s a te dicsőséged lakhelyét (XXV. Zsolt .)

Az oldalfalra Sz . Erzsébetnek régi magasztos hymnusából vett felajánlás van közép

kori kis irással festve :

Decorata novo flore

Christum mente, botis, ore,

Collaudet ecclesia .

Nova nobis lux illbxit,

Nova stella, qvam prodbxit

Nobilis Hungaria,

Magyarul: Uj virággal ékesitve ,

Krisztust áldja és dicsérje

Egyházunk hű szózata .

Benne ránk uj fény derüle ,

Uj csillagnak lőn szülője

A nemes magyar haza .

Mire következnek az alapitás és helyreállitás történetét jelző votivtáblák , azon

elv szerint felállitva , mint ezt fönebb a sz . Borbálakápolna ily emléktábláinál

indokoltuk .

Az alapitásra vonatkozó tábla azon oldalon , melyen az alapitó képe áll :

INEVNTE SAECVLO XIV .

DOMUS HOSPITALIS CVM ECCLESIA ET ALTARIA S. ELISABETH HVNG . VID . R.

PIETATE PETRI KÁROLY CIVIS OPVLENTER DOTATA ET EXSTRUCTA

INIVRIA TEMPORVM ET HOMINVM OPIBVS ET FORMA PRIMAEVA EXVTA

SANCTVARIO HOC ECCLESIAE ANTIQVAE DECIDVO IAM ET SQALIDO

SVB VOCABULO SACELLI S. ANNAE SOLVM HODIE RESIDVO.

A másik oldalt : A. D. MDCCCLXXVI ARNOLDVS IPOLYI EPISCOPVS NEOSOLIENSIS.

PICTVRIS MVRALIBVS ET VITRORVM ARA STRATO SEDILIBVS.

SCULPTVRIS PORTALI TVRRI EX NOVO AD PRIMAEVVM STYLVM RESTAVRATVM

SACELLVM CONSTITVIT DOMUS A SE ERECTAE SCHOLAE PVELLARVM

ET PARTHENAEI SORORVM CHARITATIS S. VINCENTII A PAVLA.

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS SED NOMINI TVO DA GLORIAM .

1 Azaz : A xiv . század elején magyarországi Sz . Erzsébet tiszteletére Károly Péter polgár buzgósága által

dúsan alapitott e kórház, oltárnokság s egyház, az idők s emberek állhatatlansága által birtokaitól megfosztva, régi

alakjából kivetkőztetve disztelenül állott , már csak szentélyében fentartva, mint sz . Anna tiszteletére változtatott

kápolna. Az ur 1876-dik esztendejében Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök a fenmaradt szentélyt eredeti műiz

lésében helyreállitván , oltárral , fal- s ablaküvegfestményekkel, padozattal és székekkel , dombormű- és szobor

faragványokkal, toronynyal és kapuzattal ujonnan ékesitve , a paulai sz . Vinczéről nevezett keresztény-szeretet

leányainak vezetése alatt levő nőnevelő intézet kápolnájaul rendelte .

Nem nekünk uram , nem nekünk , hanem a te nevednek legyen dicsőség !

E mellett hálát kell itt mondanunk Beszterczebánya városa kegyurasági hatósága képviselőjének, Ráner

Sándor polgármester urnak, ki minket e helyreállitási munkálatok közt a legszivesebb készséggel istápolt .

A templom mellett egyfelől a házon (mely egykor kórház s az altaristák laka volt , később pedig a hit
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AVI

ÉGÜL egyuttal megemlitjük még itt a folyamatban levő további helyreállitási

munkálatokat. Ezek egyelőre a plebániai egyház ama másik oldalká

polnájában vétettek foganatba, melyről fönebb egyházunk története leirásában

emlitettük, hogy az , az egyház keletdéli oldalán , a történetadatok szerint valószi

nüleg Mühlstein Vid zólyomi alispán vagy kamaragróf által 1473 -ban emelt Oltári

szentség (Corpus Christi) kápolna volt .

A mult században e kápolna sem hagyatott érintetlenül. Épitészeti műizlé

sének megfelelő régi művészi oltára , hasonlón a többiekhez , kivettetett , és helyébe

akkor a sz . Ignácz tiszteletére szentelt maig fenálló oltár állittatott. Szokott czopfos

modorban emelt oszlopos alkotvány, mely e nemben is még a jelentéktelenebb és

roszabbak közé tartozik , minden műbecsnélküli képpel , elhanyagolt és már is roska

dozó állapotban .

Épen maradtak még azonban a kápolna épitészeti műrészletei , mint csúcs

ives kettős ablakzata s ivezetének gerinczei . Csak falai mázoltattak be többszörösen

s ujabban még e században az akkori közönséges izléstelen szobafestési modorban .

A helyreállitás feladatát itt egyszerűn ezen izléstelen torzitások eltávolitása

s a kápolnának ujabb stylszerü ekitése képezi . E szerint eltávolittatik a disztelen

oltár. Az ablakok festett üveggel diszittetnek . A kápolna falai stylszerűen kifestetnek.

Az eddigi oltár helyébe , a kápolna izlésének megfelelő szárnyoltár állittatik

fel ujonnan . Az oltárosztal előlapja, az ugynevezett antipendium , hasonlón körül

belül a sz. Borbála-oltáréhoz Storno terve szerint készül ; valamint a predella is , az

ujitás idejében lefoglaltatván , egy ideig az evang . lelkészek és tanitók lakásaul szolgált) befalazott márvány táblán

a következő felirat áll :

BÉL MÁTYÁSNAK

A MAGYAR HELYTÖRTÉNET JELES IRÓJÁNAK

A NEMZETI TUDOMÁNY TERÉN TANUSITOTT

HAZAFIUI ÉRDEMEI ELISMERÉSEÜL

EZ EMLÉKKÖVET E HÁZRA

HOL MDCCVIII LAKOTT. ÁLLITOTTÁK MDCCCLXXVIII

ZOLYOM VÁRMEGYE ÉS BESZTERCZEBÁNYA VÁROSA

KÖZÖNSÉGE .

A templom másik oldalán ujonnan épült nőtanodán a falba helyzett fehér márványlapon a következő

felirat áll :

A NŐNEVELÉSNEK

EMELTE E HÁZAT

MINT KATH . LEÁNYTANODÁT

NŐI -KÉZIMUNKA ISKOLÁT

NEVELŐ INTÉZETET

KISDEDOVODÁT ÉS GYERMEKKERTET

ALAPJÁBÓL ÉS SAJÁTJÁBÓL

IPOLYI ARNOLD

PÜSPÖK

MDCCCLXXIII.
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oltárasztal fölé helyezett hátlap . Ebben középen a szentségtartó számára tabernacu

lum helyeztetik be , melynek ajtaján aranyháttéren a Megváltó képe van festve a

mint a kenyér és kehely megáldásával az Oltáriszentséget alapitja . Ezzel továbbra

is e helynek mint Oltáriszentség-kápolnának eredeti rendeltetését megtartani és kife

jezni akartuk .

A predella fölé állittatnak a szárnyas szekrény oltárképei . Ezen szárnyoltár

régi s kápolnánkkal valamint egyházunk gót művészetével nemcsak egykoru, de két

ségtelenül ugyanazon műhelyből származó mű .

Mostanáig a Beszterczebánya tőszomszédságában levő Jakabfalva késő gót

egyházában volt félretéve. Egykor bizonyára ez egyház egyik szárnyoltára lehetett .

De a mult században itt is a szárnyoltárok leromboltatván , helyökbe a közönséges

oszlopos barock alkotmányok állittatak. A letörött szárnyoltárok egyes részletei azon

ban félretéve az orgonakar egyik zugában maig fennmaradtak . Ezek egyike még

nagyobbára oly épen maradt fenn, hogy letörött faragványrészletei , lekopott aranyo

zása és festése helyreállitásával igen jól használható s beillön alkalmazhatónak mu

tatkozott kápolnánk oltárán .

E szárnyoltár középső és főképe sz . Mária- Magdolnát állitja elő , dusan

aranyzott és szőnyegmintázattal festett háttéren . A szent álló alakja kezében a

drágakenet - szelenczét tartja, mely az egyházi régi ikonographiában rendesen e szen

tet jelzi . Mellette a két szárnynak ismét kettőre (tehát összesen négyre) osztott térei

elölapján négy szent szüznek álló alakja van festve aranyos háttérrel ugymint 1. sz .

Ágnes a báránynyal, 2. sz . Katalin a kerékkel , 3. sz . Borbála a karddal és kehelylyel

és 4. sz . Dorottya a virággal . Mindannyi fölött szépen faragott aranyozott és szines

dús , lombozat képezi a keretezést. E képek a jobb ekkori ily festmények közé tar

toznak . Nevezetesen gyöngéd és finom szinezetök s az ecsetelés mesterre mutat .

Az oltár szárnyait kinyitva, ezek hátulsó lapjain s a háttért képzökön ismét

ujabb festmények sora tárul elénk . A négy lap tere nyolcz képre lévén beosztva .

minden lap két külön képet mutat , a következő sorban : 1. Mária-Magdolna , köny

nyeivel áztatva az Ur lábait . 2. Bünei megbocsáttatnak ; a Megváltó előtt térdel és

körüle a rosz szellemek torzalakok képében elszállnak . 3. Krisztus feltámadása után

a kenettel sirjához menve , az Urral a kertben találkozik . (Az ikonologiában ugy

nevezett : Noli me tangere jelenet) . 4. Magdolna mint bünbánó a pusztában remetés

kedve imádságában az angyalok által fölemeltetik '. 5. A szentnek legendájában leirt

jelenet , midön Peregrin haldokló neje a hajóról kitétetik a partra . 6. A visszatérő

hajó a parton találja az ujjonszülöttel. 7. A haldokló lovag a mint sirjában fek

szik . És 8. a mint kivive a szent közbenjárására feléled , hogy az Oltáriszentségben

részesülhessen ?.

A hátlapok festményei sora jóval gyengébb festőnek műve már ; és nyilván

ezeket a mesternek , ki az előlapok képeit festé, egyik másodrangu segéde készit

hette. E jól fentartott részletek mellett , hiányzott azonban az oltáralkotmány

1 Hasonlón mint a Scheufleinnak tulajdonitott ónémet iskolai képen , melyet gyüjteményemből az orszá

gos képtárnak voltam szerencsés ajándékozhatni, hol most az első teremben az országos képtár jegyzéke szerint

15. sz . a . ismeretlen festötôl való Egyiptomi Sz . Mariának van jelölve . E szerint tehát Sz . Magdolnára iga

zitandó ki .

2 Mind a négy utóbbi jelenet leirva Sz . Mária - Magdolna legendájában : J. Voragine Legenda Aurea .

Graesse legujabb kiadásáb. 409 stb .
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felső része , mely most Storno tervezetei szerint készül a beszterczebányai püspöki

fafaragó tanodában, a többi az oltár és kápolna felszerelésére szükséges egyéb e

nemű tárgyakkal.

A Jakabfalván talált ily másik szekrényoltárnak már csupán szárnylapjai ma

radtak fenn . Az ezeken látható jelenetek , ugy látszik, sz . Jakab apostol legendájára

vonatkoznak . Ezek is helyreállitva a plébániai egyházunkban lesznek elhelyezhetők .

Ez utóbbi képek is ugyanazon mester finomabb ecsetének művei , ki az előbbinek

előlapjait festé. Mind a két oltármű festményei kétségtelenül a beszterczebányai

müiskolának műhelyeiből kerültek ki , s érdekes további adatai s emlékei az egyházi

művészet itteni magas és dús virágzásának ; melynek termékei a város környékén

levő gót stylben épült egyházak számos hasonló s részben már veszendőbe menő

maradványai'.

A kápolna keletkezése valamint helyreállitása történetét jelzi s az itt is alkal

mazott votivtábla, melynek a falba helyezendő érczlapján a következő felirat áll :

SACELLVM SS. CORPORIS CHRISTI

VITI MVLSTEIN VICE COMITIS ZOLII

PIETATE A. D. MCCCCLXXIII ERECTVM

ORNATV ARTIS IAM EXVTVM

A. D. MDCCCLXXVIII ARNOLDVS IPOLYI EPPVS NOVISOLII

ARA, PICTVRIS MVRALIBVS ET VITRORVM.

EX NOVO ORNATVM , ANTIQVIS ITEM SEPOSITIS.

ARAE VICI JAKABFALVA ICONIBVS HVC TRANSLATIS

AD PRIMEAVVM ARTIS ECCLESIASTICAE STYLVM RESTAVRAVIT .

LAVS TIBI DOMINE REX AETERNAE GLORIAE . 2

i Lásd ezeket részletesen felsorolva a Schematismus Historicus Neosoliensis 1876. illető lapjain.

2 Azaz : AZ IMÁDANDÓ OLTÁRI SZENTSÉG KÁPOLNÁJA

MÜLSTEIN VID ZÓLYOMI ALISPÁN BUZGÓSÁGA ÁLTAL

MCCCCLXXIII . EMELTETETT S EGYKORI DISZÉT VESZTVE

MDCCCLXXVIII . IPOLYI ARNOLD BESZTERCZEBÁNYAI PÜSPÖK ÁLTAL

UJONAN OLTÁRRAL, FAL- S ABLAKFESTMÉNYEKKEL DISZITVE

A JAKABFALVI RÉGI OLTÁR FÉLRETETT KÉPEI ALKALMAZÁSÁVAL

HAJDANI EGYHÁZI MŰIZLÉSÉBEN HELYREÁLLITTATOTT.

URAM NEKED LEGYEN HÁLA , ÖRÖK DICSŐSÉG RIRÁLYA !





IPOLYI ARNOLD

hasontárgyu magyar műtörténeti munkái s egyházi műemlékek kiadásai

ugyanott megszerezhető :

A KÖZÉPKORI EMLÉKSZERŰ ÉPITÉSZET MAGYARORSZÁGON.

A KÖZÉPKORI SZOBRÁSZAT EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON.

- A KÖZÉPKORI MAGYAR FESTÉSZET EMLÉKEIBŐL.

Mind a három megjelent a M. 7. Akadémia ÉvkönyveiX. és XI . kötetében és külön kiadásban .

Ugyanezek második kiadásban

IPOLYI ARNOLD KISEBB MUNKÁI. MAGYAR MÜTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK.

I. kötet . Kiadja Ráth Mór.

A DEÁKMONOSTORI XIII . SZÁZADBELI ROMÁN BASILIKA . Hely- és műtörténeti

monographia 6 képtáblával . M. T. Akadémia évkönyve X. kötetében és külön kiadásban .

MAGYAR MŰEMLÉKEK I. CSALLKÖZ MŰEMLÉKEI, hat képtáblával.

MAGYAR TÉGLAÉPITÉSZETI MŰEMLÉKEK, egy szines táblával .

A KUNOK BÉL-HÁROMKUTI VAGY APÁTFALVI APÁTSÁGA XIII . SZÁZADI EGY

HÁZÁNAK LEIRÁSA , két rézmetszetű képtáblával .

MAGYAR EREKLYÉK . Mütörténeti tanulmány két képtáblával és számos fametszettel.

Mind a négy fönebbi munka megjelent a M. T. Akadémia Archaeologiai Közleményei

I. , II . , III . , IV . köteteiben és külön kiadásban . Közülök a magyar téglaépitészeti műemlékek

s a magyar ereklyék, középkori magyar ötvös művek, képek nélkül második kiadásban

is megjelentek a fenebbi idézett czim alatt : Ipolyi Arnold kisebb munkái. Magyar műtörté

neti tanulmányok I. Kiadja Ráth Mór.

AZ EGRI MEGYE RÉGI SZÉKESEGYHÁZA, öt képtáblával, az Egri Emlékkönyvben és

külön kiadásban .

A BESZTERCZEBÁNYAI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETE ÉS MŰEMLÉKEI LEIRÁSA

táblázattal a Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis 1876-diki egyházmegyei névkönyv

kiadásában .
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