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I. A  s z é k e s e g y h á z  m ú l t j a  é ŝ  
a l a p r a j  za.

A  Mecsek hegylánc déli lábánál igen vál 
tozatos, lankás dombok alján, hullámos 
szőlőhegyek közt terül el Pécs, azon a 
helyen, hol a hajdani Pannóniának Sopianae 
nevű fővárosa volt. Kimagasló négy tor- 
nyú pompás dómját, két hajdani, kupolás 
török mecsetét, karcsú minaretjét, számos 
templomát és középületét hosszú fasortól 
szelt zöldelő szép völgy, balról a kies 
üszöghi erdő, távolabb egy hosszú hegy
lánc, s e mögött a kopár harsányi csúcs 
bájos képpé foglalják össze. Erre könyö
köl jobbról a komor Jakab-hegy, mely 
alatt a síkság messze, egész a Dráváig 
nyúlik el.

E vidéken a sok történelmi emlék, az 
emberi kéz munkájának mindenfelé elszórt 
ősi maradványai ragadják meg figyel- 
münket.

Kiváló műkincse a székesegyház, mely 
nemcsak a magyar, hanem az egyetemes 
műtörténelemnek is jelentékeny alkotása.

Helyén igen régi időben, talán még a 
rómaiak korában egy vagy több templom 
állott s körülötte terűit el a belső vár, 
melyet külön fal és árok erősített volt 
meg. Ezenkívül pedig a város és ennek 
erődjei terültek el. Ebben az úgynevezhető 
fellegvárban, tehát aránylag kis területen 
lehetett az öt templom, melytől a hely 
kereszténykori nevét nyerte. A  monumen
tális nagy egyházakat hajdan több kisebb, 
néha szorosan egymás mellé épített tem
plom pótolta, minőt ma is láthatunk 
Bolognában, a hol nem kevesebb mint 
hét, rendetlenül egymás mellé épített, 
összefüggő ó-keresztény imaház áll. Ilyen 
templomcsoport lehetett a pécsi öt (vagy

talán több) egyház is, melyek a föld alatti 
sírkamara, s a későbbi, talán kettő-három
nak helyére épített dóm kivételével mind 
elpusztultak.

A  fennálló és most újból helyreállított 
impozáns egyház koráról kevés bizonyosat 
tudunk. H enszlmann Imre a gurki, dijoni 
románízlésű templomok, s a velencei szt. 
Mark-templommal való tüzetes összehason
lítás és a stíl sajátságainak összevetése 
alapján megállapítani véli, hogy az épület 
jelen alakjában nem lehet régibb, mint a 
X II. század utolsó negyede, vagy a 
X llí-iknak első fele. O nem ad igazat a 
hagyománynak, mely a mostani dóm épí
tését P éter királynak tulajdonítja.

P éter királynak (1038— 1041) tulajdo
nítandó az építés megkezdése, a ki a kö
zépkori szokás szerint az általa épített 
templomot választó nyughelyül.

Erős argumentumokat talált Oobor 
magán az épületen a bontás következté
ben napfényre jött épületmaradványokon. 
így 1882. jul. 4-én a főapsis éjszaki ré
szén nagyszabású román ablak tűnt elő, 
melynek bélletén kilenc inedaillonkép volt 
látható. E falfestmények korát ő a X II. 
százév közepére, legfölebb annak végére 
helyezi. így a székesegyház e részének 
már száz évvel előbb kellett állnia, mint 
H enszlmann állítja. Még ennél is lénye
gesebb azonban egy másik körülmény, 
t. i., hogy ezt az ablakot részben egy 
kisebb ablakba vágták be, mely bizonyo
san még régibb, mint az előbbi; s igy 
ha Cobor feltevése a képek korára nézve 
áll, egészen bizonyos, hogy a szentély a 
X II. század közepe előtt már régen meg 
volt, mert ekkor már, hogy az újon ki
festett templom több világosságot nyerjen,
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a regi
vágtak

kis ablakok helyett 
a falba.

Mind e inellett a kérdés 
pontos eldöntése valamely 
okiratra vár.

nagyobbakat

végleges és 
felfedezendő

Feleken egykor létezett római castrumok 
erődítési rendszere, t. i. a váracska négy 
sarkán alkalmazott négy torony előképül 
szolgálhatott a Szt. István bazilikájának. 
Ez a monumentális templom, pedig, mely

A pécsi székesegyház alaprajza hosszú- jóllehet korán elpusztult, (de III. B éla 
kás négyszög, melynek oldalai a négy világ- alatt újból fölépült), előképe lehetett min- 
táj felé tekintenek. Nyugati keskeny ol- den későbbi nagyszabású román templo- 
dalán van a főbejárat, keleti oldalán pedig munknak, első sorban a pécsi székesegy- 
három félkör alakú fülkében, apsisban háznak is. H enszlmaxn öt ilyen négytor-
végződik. Az így bezárt teret tizenhat 
pillér, négyszögű faloszlop vagy oszlop
tömb hosszában három hajóra osztja. A  
talaj a negyedik pillértől kezdve a fő
hajóban tizennégy lépcsőnyire fel és a két 
mellékhajóban ugyan annyira alább száll, 
mert az épület keleti fele altemplomot 
rejt magában. Ennek boltozatát, mely 
fölött a szentély terűi el, négy izmos pillér 
és tizenhat henger-oszlop tartja. Kívül a 
templom négy sarkán egy-egy négyszögű 
torony emelkedik, a melyeknek belső falai 
közösek ugyan a templom éjszaki és déli 
falaival, mégis az egésznek úgyszólván 
csak ragasztékai, mert azzal belső szer
kezeti kapcsolatban nincsenek.

Nem tartozott eredetileg a templom tes
téhez az a két sor kápolna, mely a ki
szökő tornyok közti teret a két mellék
hajóval párhuzamossá elfoglalja. E kápol 
nák által, melyeket az ujjáépítő-mester 
is megtartott, a templom alaprajza ok 
nélkül kiszélesiilt, de másfelől a tornyok 
legalább némi részben, a templom testébe 
olvadtak.

Az itt leírt alaprajzi egyház, nem 
tekintve a nagy tornyot és a kápolnákat, 
az építés történetében b a z i l i k a  néven 
ismeretes.

Bazilikának közönségesen ötféle, alap
rajzban eltérő egyházat szoktak nevezni, 
de valamennyinek közös vonása, mond- 
hatni alaptípusa az a hosszúkás négyszegű 
tér, melyet két sor pillér s az ezekre 
épített két magasabb fal három hajóra 
oszt; keleti oldala pedig egy vagy három 
félkör alakú fülkében, u. n. apsisban 
végződik.

A pécsi székesegyháznál a sarokra épí
tett négy torony H enszlmaxn vélekedése 
szerint speciális magyar építési sajátság. 
Szerinte e tornyok elhelyezése, maga az 
elv, melyből az építő kiindult, egészen 
elüt a külföldi román templomok tornyai
nak elhelyezésétől. Alapos kutatásait, ki
vált a Szt - István székesfehérvári baziliká
jának felásatása által sikerűit valószínűvé 
tennie, hogy a zalamegyei Szalaváron és

nyu, magyar egyházat ismertet, u. m .: a 
székesfehérvárit, a pécsit, az esztergomi 
Szt.-Adalbert-templomot, Szt.-Lászlú nagy
váradi egyházát, s a vasmegyei Martianz 
nevű falucskának régi templomát. De ezek 
közűi csak a pécsinek tornyai szöknek ki 
teljesen a templom testéből. A  többinél 
mind, tübbé-kevésbbé bizonyosan vagy 
valószínűen, beleolvadt a két mellékha
jóba. Ezeknél tehát az erődítési cél 
nem olyan határozott, mint a pécsinél. 
Ennek okát H enszlmaxn abban leli, hogy 
a pécsi négy torony nemcsak a te ni • 
plomot, hanem a várost is védte. Ez a 
székesegyház nem állott szabadon a város 
közepén, hanem egy kisebb, külön sán
cokkal s bástyákkal megerősített belső 
erődben, mint fellegvárban, egészen közel 
a város éj szaki falaihoz, lejtős hegyoldalon. 
Ennélfogva tornyai jelentékeny védelmet 
nyújthattak a város közeli falainak és sán
cainak is.

Ugyanily jelentékeny ponton állott a 
fehérvári és esztergomi egyház is, sőt ez 
utóbbi valódi akropolisban épült, melyet 
már a rómaiak célszerűnek véltek megerő
síteni. Valószínű H exszlmann szerint to
vábbá, hogy Pécsett is a hajdani Sopianae 
erődített castruma épen a székesegyház 
körül terült el. Legalább itt már sok ró
mai régiséget találtak s az ó-keresztény
sí r kamara.
jéből, a

mely
IV — \

meg
s az

a római uralom ide- 
századból való, szin

tén a székesegyház tőszomszédságában van.
Ezek alapján, mondja H enszlmaxn, ki

derül, hogy a pécsi székesegyháznak két 
előképe vo lt; u. m. a gurki román tem
plom s a Szt. István fehérvári négytornyos 
bazilikája. A  négytornyos rendszert erődí
tési célból, valamely akkor még nálunk 
épen álló római castrumtól vette át Szt.- 
István bazilikájának szerzője, s ezzel való
ságos építési műiskolát alkotott, mert a 
bazilika rendszere számos nagyobb magyar 
egyház, köztük a pécsinek is alapjául fo
gadtatott el.*

* IÍKNSZLMANN : Pécs i'égW-gtü | 00— 07. I.
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A  pécsi székesegyházban a főoltár nem 
a főfülkében a falhoz támasztva, hanem 
úgy mint hajdan, a szentély közepén, nagy, 
szerű baldachin alatt áll, s a miséző pap-

II. A  s z é k e s e g y h á z  k ü l s e j e .

Székesegyházunk a ScHMiDT-féle újjá
alakító terv kivitelével (ha nem tekintjük

A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ ÉS VÁR 1 7 6 3 -B A N .

K PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ DÉLI OLDALRÓL A FOLYÓ SZÁZAD ELEJÉN.

a mai szokással ellentétben, az oltárasztalon 
át nézve, tehát a néppel szemben mondja 
a misét. A  népoltár s a mellékhajók ol
tárai azonban régi helyükön maradnak s 
a nép állandóan kelet felé tekint.

a kápolnákat) lehető legteljesebben vissza
nyerte eredeti alakját. Külső távlati képére 
nézve annyi áll, hogy a négy izmos torony 
a közéjük szorított födélgerinccel, s áta- 
lán a templom sovány, ellapított testével

3*
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semmiféle kor ízlése szerint som harmó
niái, és sem közelről, sem távolról nem 
teszi azt a festői és méltóságos hatást, 
melyet a félköríves, külföldi, sőt némely 
magyarországi templomok is tesznek ! A  
mainzi (977— 1009.), speyeri (1030— 1061.), 
wormsi (1016— 1110.), laaclii (109 3—  
1155) és sok más román Ízlésű templom 
nagy, mondhatni óriás testéhez (a mainzi 
41(>, a speyeri 443, a wormsi 333 láb 
hosszú) a négy kis gömbölyű vagy szögle
tes torony s a kereszthajó és előcsarnok 
kupolái, a két elsőn még a fülkéket, tor
nyokat és kupolákat is körülfutó kecses

36

el. Mind a mellett a pécsi székesegyház 
mostani alakjában, kivált ha tere kissé 
kitágul, távlati hatásra nézve is monumen
tális egyházaink közé fog tartozni. A tor
nyokat karcsúbbá talán az által lehetett 
volna tenni, ha a restaurátor az alsó egy- 
harmad magasságtól kezdve, henger vagy 
nyolcszög alakban folytatta volna. De ez, 
eltekintve a bontás és építés nagy költsé
geitől, ellenkezett volna a restauráció 
fogalmával.

A  templom külsején architektúrái hatás 
tekintetében csak három oldal jöhet tekin
tetbe. A  nyugati, a főbejárat oldala, ter-

arkádok, mind igen sajátszerű festői és 
imponáló művészi egységbe olvadnak, hogy 
nem tudunk látásukkal eltelni. Ilyen ha
tással a pécsi székesegyház külső képe 
nem dicsekedhetik. Sőt még a födélge
rincre állított nyeregtorony sem tette volna 
hatását kedvezőbbé. De ezt senki sem 
ró hatja fel a restaurátornak, ki a részek 
egybe nem olvadt aránytalanságán csak az 
alapterv megváltoztatásával segíthetett 
volna tán; a mi azonban az ő hatáskörén 
kívül esett.

Szembetűnő, hogy e négy torony oda- 
állítása a négy sarokra, fejletlen műizlésre 
vall, s igaza van HENsZLMANmak, ki sze
rint ez olyan hiba, minőt e templom fej
lődött építése korában mái' nem követtek

inészetszerííleg minden egyháznál az épület 
arca; de ez itt még eddig egy szűk terecs- 
kére, a püspöki palota háta mögé tekint. 
A  keleti vagy az oltárfülkék oldalát még 
szintén majdnem egészen egy ház födi ; s így 
a templom külső dísze egész teljességében 
csak a déli oldalon pompázik. Északon 
igen közel halad a templommal pár
huzamosan a várfal s fölötte egy utca, 
még fölebb pedig maga a hegy, melynek 
lejtőjén áll az épület. Ez az oldal tehát 
a szem elől el lévén födve, egészen egy
szerű külsőt nyert.

V

A nyugati homlokzat nemes egyszerű
sége, érthető, világos felosztása és harmo
nikus egységével hat. Két főrészre oszlik. 
A három hajó közös homlokzatára, mely
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a mellékhajók ereszéig (a templom pado
zatától 21'48 m. magasságig) emelkedik, s 
a főhajó és födél külön keskenyebb hom
lokzatára, a rakványra, melylyel együtt

és balfelöl, a díszes külsejű templom mel
let, mely maga kecses idomával kissé 
előrelép s homlokzatának szögletpilaszterei, 
vagyis oszlopaival elfödi a kiilömben is

A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ BELSEJE A RESTAURÁCIÓ ELŐTT.

az egésznek magassága a. keresztig d0'25 
m. ; (szélessége az előbbinek 24 m., az 
utóbbinak 1 í- m.). A tornyok, mivel csak
nem elkülönítve állanak, a nyugati hom
lokzatnak sem lehetnek szerves részei. 
Mint két zordon őrálló emelkednek jobb

rátámaszkodó két torony belső falszalagjait. 
A homlokfal előre szökő sima talapzatán, 
a két pilaszter közti tér egész hosszában 
hat attikai lábon ugyanennyi oszlop emel
kedik, a melyt'k fölött öt nagy (9 7 5  m. 
magas és 5 45 m. széles) félkör iv alkot
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díszes árkádot,. Az oszlopok háromnegyed 
részben lépnek ki áfáiból, 8 így u. n. vak- 
ívet alkotnak. A  templom falát a középső 
ív alatt a félkör ivű főajtó, a két leg
szélső ív alatt pedig a mellékhajókba 
nyiló két ablak töri át. Az ívek fölött a 
homlok egész szélességében még a két 
oldalpilasztert is körülfonva, keskeny kis 
párkányzat fut végig, hogy legyen min 
pihenjen a három hajó közös falát koro
názó felső kisebb árkádsor. E kis párkány 
fölötti tért, az alsó, előbb említett hat 
izmos oszlop fölött hat zömök kis pilaszter 
(Pfeiler) szintén öt részre osztja; csakhogy

csony párkányzat választja el egymástól, 
az alsó falrészlet hosszúkás négyszögű 
alapépítmény, a felső a derékszögű födél 
homlokfala. Mind a két részt hét-hét ív 
diszcsíti. Ezek közül az alsó hét ív oszlo
pai egy negyedrészben a falba olvadtak, 
s a négy középső ív alatt négy (5 1 5  m. 
magas, 0 88 m. széles) ablakon át özönlik 
a világosság a főhajóba. A hét felső ív 
azonban, melynek oszlopai a födél eséséhez 
mérten jobbra-balra nagy arányokban rö
vidülnek, nyílt galériát alkot, s a födél 
homlokfalára vetett árnyéka, valamint a 
templompadlást megvilágító 1 40 m. át-

A l ’ ÉCSI SZÉKESEGYHÁZ A L A l ’ lt AJZA.
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minden részt három arányos félkörív s két- 
két szabadon álló oszlop ismét három fül
kére osztván, tizenöt (2 50 m. magas, 1-50 
m. széles) ivű könnyed hatású és festői 
árkádsort (Zwcrggalerie) nyertünk, mely a 
felette elfutó fűrészfogas főpárkányzattal 
a három hajó közös homlokfalát szép 
harmóniába olvadva koronázza és befejezi. 
Székesegyházunkon e/. a nagy és ez a két 
egymás fölé helyezett árkád függélyes ta
gozásával a három hajót nem különíti el 
egymástól, de erre nem is volt szükség.

Annál érthetőbben, s imponáló méltóság- 
és könnyedséggel érvényesül a főhajó 
büszke kiemelkedése a rakvány két sor 
karcsú oszlopos árkádjaiban. Ezeket ala

mérőjű kerek ablak díszes bélletével az 
egész homlokzatnak könnyed festői hatását 
teljessé teszi.

Egészben és nagyban emlékeztet ez az 
elrendezés a pisai dóm hasonló tagozású 
homlokzatára. Csakhogy ott a mellékhajók 
födélhomlokzata is a, három hajó homlok
zatához kapaszkodik és nvilt galéria töri 
át. A pisai dómon a két alsó árkádsor 
fölött egy harmadik fut végig, s csak e 
fölött emelkedik még a főhajó és a ge
rincfödél kettős atkáddal áttört díszes 
homlokzata.

A középső ív alatt van székesogvházun- 
kon a főbejárat. Itt a félköríves osztatlan 
nyílás, (mely belül csak 4 8 5  in. magas
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és 1 8 6  m. széles, kívül 6 m. magas, 3 75 
m. széles), nem áll arányban a nagy hom
lokzattal. Béllete : külső szélén derékszögű 
iulkécskébe állított oszlop, erre két, há
rom negyedrészben kiszökő oszlopka, egy 
nagy homorodás és több apró tagot szám
lál. A  két szélső oszlopka kivételével va
lamennyinek fejezetét csak nagyjából faragja 
ki a művész és befejezetlen, mint az eredeti 
volt, melynek helyére ezt a kékesfe
hér, sterzingi márvángmásolatot állították. 
H enszlmann szerint e kapuzat műértéke 
abban áll, hogy a fal metszése ferdébb, 
vagyis a nyilás belső széle kisebb, a külső 
pedig tágabb, mint a többi román tem
plomoké, s így nagyobb kapu hatását 
teszi, mint a minő valóban, s a sokaság 
kimenetelét is megkönnyíti.

így akár egészben, akár részleteiben 
tekintsük e díszes homlokzatot, mindig 
több és több szépséget találunk rajta. E 
homlokzat minden izében geniális könnyed 
séggel megalkotott összhangzó egész; s 
ha a kisszerű bejárat nem oly imponáló, 
mint pl. a jaki templomon, vagy másutt, 
annak a szigorú lelkiismeretességnek tu
lajdonítható, melylyel a restaurátor e mű
kincsünket a lehető legeredetibb alakjában 
igyekezett helyreállítani.

A déli oldalt szintén két torony kolossus 
őrzi. A teljes vastagságukban előszökő 
tornyok a déli hajó falával eredetileg 
hosszúkás négyszögű tért zártak el három 
oldalról, s így a két oldalon égnek me
redő tornyok függélyes vonalait két egy
más fölé helyezett födél vízszintes, merev 
vonalai metszették. Ez a kép, még ha fel- 
teszsziik is, hogy a déli hajó falát szép 
bélletű ablakok díszítették, egészben csu
pasz, lehangoló hatású lehetet*-. De nem 
is maradt sokáig így. Az említett három 
oldalról elzárt tér, a templom éjszaki és 
déli felén is csaknem önként kínálkozott 
két sor kápolna építésére. Nem lehet tehát 
feltűnő, hogy mint már említettük, a tem
plom beboltozása után jórészt a főhajó 
falainak közvetett támogatására, részben 
pedig a templom kibővítésére e tornyok 
külső falait éjszakon és délen <‘gy-egy 
fallal összekötötték, s mind a két hajó 
födelét a tornyok kiszökéséig kinyújtván, 
létrehozták a templom mai alaprajzát és | 
terjedelmét.

A restaurátor e kápolnákat már csak 
régiségüknél fogva is, de főkép szükség
ből kényszerült megtartani; habár bizo
nyosan épen ő vitatná el legkevésbbé, 
hogy ezek az eredetileg három hajóra ter

vezett templomnak ma is csak henye 
toldalékai, s hogy minden stílszerű, szép 
díszítés mellett sem válhatnak az összes 
hatás előnyére, mert a templom testét 
nyomottá és ok nélkül terpeszkedővé teszik, 
sőt már eredeti rendeltetésük egy része is 
megszűnt, mert az új lapos menyezet a 
főfalakat többé nem nyomja szét. Csak
hogy méltán tarthatott a restaurátor attól, 
hogy a kápolna-sorok elhagyásával a két- 
két toronynak idomtalan előreszökése még 
kellemetlenebből fog hatni, mint a tem
plom testének némi lapossága. De főkép 
attól kélle tartania, hogy előbb-utóbb úgyis 
csak visszaállítják a kápolnákat, mivel 
szükségesek, és pedig ki tudja minő mó
don, minő tákolás alakjában. Azon volt 
tehát, hogy ha már az épület részeit nem 
hozhatja kellő arányba, legalább a déli, 
legfeltűnőbb oldalnak adjon minél tetsze
tősebb, minél díszesebb külsőt. Es ezt 
el is érte a lehető legteljesebb mér
tékben.

A déli oldalt a restauráció előtt olyan 
magas fal alkotta, hogy a főhajó ablakai 
a mellékhajók padlásaira kerültek, s a fő
hajó falának úgyszólván csak párkányzata 
volt látható, melyre ismét egy nagy üres 
fedél, a főhajó fedele következvén, a déli 
homlokfalra a tizenkét apostol szobrait 
kellett állítani, hogy ezek a nagy vörös 
födéltömeget valamennyire változatossá te
gyék. E szobrok odaállítása nem volt rossz 
gondolat, de a mester B artaljcs József, 
pécsi kőfaragó az arányokat olyan szeren
csétlenül találta el, hogy apostolok helyett 
tizenkét óriás tapodta a magas fal idom
talan párkányzatát. Egyszóval itt az egész 
oldalt nem létezőnek kellett tekinteni, 
hogy a restaurációról lehessen szó. Schmiht 
így is tett. Alapjából uj külsőt adott a 
templomnak.

A  déli falat körülbelül másfél méternyi 
magas kőpadon (Stereobat) nyugvó tizen
két oszlop félkörívei, a fölöttük elfutó 
nyílt árkád díszíti, épen úgy, mint a nyu
gati homlokzatot, melynek méretei is meg
egyeznek a déli homlokzatéival. Az egész 
déli oldal hossza 62 m., magassága 14.20 
m. Minden nagy ív alatt egy-egy félkörívű 
( 3 1 7  m. magas 0.07 m. széles) ablak bo
csát be világosságot a kápolnákba; míg 
középen a díszes főkapu vonja magára 
figyelmünket. Ettől keletre a kápolnák 
ablakai alatt még öt kisebb ablak nyílik 
a fütőkamarába. A déli fal is, mint a 
nyugati, kissé előre szökik, úgy, hogy a 
tornyokat részben elfödi, de nem öleli át
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s nem foglalja a templom testébe ; e miatt 
a nyílt galéria is két végén megszakad. 
A  főfalak felső részén mintegy könnyeb- 
bítésül szolgáló nyílt árkád a f.'lköríves 
építés egyik legjellemzőbb és legkecsesebb 
vonása. A wormsi dóm félköríves záró fa
lát és tornyait, sőt a speyeri székesegy
házat mindkét kupolája és tornyaival 
együtt festői arányokban épült szellős ár
kád futja körül. Ezeknél a galéria szer
ves része a falaknak; ívei alatt az 
egész épületet vagy épületrészt kereken 
járhatjuk; míg más egyházaknál csak a 
födél homlokzatát díszíti. Székesegyházunk 
déli oldalán ilyen szerves résznek nem 
mondható ; de az adott körülmények közt 
ide sem más díszítést, sem más arányokat 
nem lehetett alkalmazni.

A  vak ívek oszlopai irányában a nyílt 
árkád minden harmadik íve után pilaszter 
(négyszögű zömök oszlop) áll, s fölöttük 
díszes párkányzat fut végig, mely elfödi 
a kápolnák félfödelének ereszét. De mi
vel a csupasz rézbádog-födél magában itt 
igen egyhangú, komor hatást tett volna. 
Schmidt a tizenkét apostol szobrát tette a 
fal omlójára.

A  déli homlokzat, mint látjuk, a nyu
gati fal alsó felének ismétlése, de köze
lebbről tekintve, a részletek, jelesen a 
tizenkét nagy ív, s a nyilt árkád oszlop 
fejei a korinthusi alapforma megtartása 
mellett is érdekes változatossággal vonják 
magukra figyelmünket.

A  déli oldal kiváló dísze a nagy kapu 
s a föléje helyezett szép domború kőkép. 
Ez a bejárat egy boltíves négyszögű elő
csarnokba vezet, melyen át jutunk a tu- 
lajdonképeni déli ajtón a hajóba. A  díszes 
külső kapu béllctc nem ferde metszésű, 
mint a nyugoti, hanem a derékszögben 
áttört nyílás a. fal külső és belső szélén 
egyenlő nagy. Kivül az egész félköríves 
kapu nyílást (melynek magassága 6.57 
m., szélessége 4*63 ni.) keretbe foglalt 
széles falszalag futja körül. A simán át
metszett fal külső és belső sarkain, fii 1- 
kécskében egy-egy sugár oszlopka áll és 
segít a falnak tartani a rosettákkal díszí
tett félkörívet. Az oszlopkák fejezeteit két 
sor, sásnemű levélből alakított kehely al
kotja, az oszlopfedő (abacus) négyszöge 
alatt pedig négy-négy oroszlánfő vehető 
észre.

Ez a kapu jóval díszesebb és imponá
lóid), mint a nyugoti bejárat, s minthogy 
későbbi alkotási!, arányba lehetett hozni a 
díszes déli oldallal s az egész épülettel is.

I

A  félköríves ízlésben épült templomok
nak jellemző és egyik festői része a ke
leti oldal. Az épületet itt függélyes lap 
metszi, melynek szélein szerény falszalag, 
a födelek szélei alatt pedig egy sor fo
kozatosan emelkedő ivecske, u. n. félkör- 
ives f r i e s fut végig. Az egészen egy kettős 
aklakocska nyílik a főhajó, kis négyszögű 
nyílás pedig a mellékhajók padlásaira. 
Yáltozatos&á teszi azonban ezt az oldalt a 
hozzá támaszkodó három félköralakú ki- 
domborodás, a középső a p s i s, s a két 
kisebb a p s i d i o 1, melyek a fő- és mel
lékhajók oltárfülkéit zárják magukba. Ez 
az egy, illetőleg három fülke a keresz
tény bazilika s a román ízlésű, sőt némi 
módosítással minden későbbi egyház keleti 
oldalának tipikus alakja.

Székesegyházunknak keleti oldala is a 
sok viszontagság és átalakítás közben so
kat szenvedett. Az apsist a főhajóval 
egyenlő magasságra emelték és két óriási 
ablakkal törték át. De a fentmaradt tö
redékek alapján már H enszlmann  restau
rálta rajzban ; eredeti alakját most nyerte 
vissza. Mind a bárom félkör kettős pár- 
kányzaton nyugszik, melyek alatt az al
templom ablakai nyílnak. Az apsisokategy 
kisebb s egy nagyobb attikai lábhoz ha
sonló párkányzat koszorúzza. A  későb- 
kori román ízlésű templomok apsisait 
külföldön, és nálunk egyaránt többnyire 
faloszlopokkal vagy falszalagokkal díszí
tették, de e székesegyházunkon mint ó-ro
mánkori épületen csak az apsis és az 
apsidiolok érintkezésénél látunk falszala
got ; különben pedig mind a három fél
henger felülete sima.

Az apsist három eredeti félköríves ablak 
töri át, melyeknek magassága 2 m., mély
sége 0.40 in. Az apsis ablakainak száma 
keresztény felfogás szerint a szt.-három
ságot jelképezi. Az apsidiolokon csak egy- 
egy ablak van; magasságuk 1*90 m., 
szélességük 0*4-0 m. A  fedél alatt vala
mennyin díszes párkányzat vonúl cl.

Székesegyházunk éjszaki oldalán a ká
polnák falait minden díszítés nélküli vak
ívek, s az ezek alá vágott egyszerű bélletű 
albakok teszik valamelyest változatossá, s 
a féltedéi eresze alatt a nyílt galéria he
lyett csak félköríves fries fut végig.

Székesegyházunk tornyai a keresztig 
csak 62 m. magasságúak. Szélességük 
ellenben 8 40 m. és 8.03 m. közt, vas
tagságuk (mélységük) pedig 7*44- m. és 
8 3 4  m. közt váltakozva, mind a négynél 
különböző. A  falakat egész a párkányzatig
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széles, függélyes falszalag határolja, s fél
köríves fries és fíírészfog-diszítés négy 
emeletre osztja; de a harmadik emelet 
fölött keskeny párkányt látunk, mely a 
falszalagokat is körülfutja, s innen kezdve 
a tornyok teste valamivel karcsúbb.

A  második és harmadik emeletet két 
kettős ablak töri át, míg a negyedik nyílt 
loggia Az ablakok magassága: 2 ‘30 rn., 
a loggia hármas nyilasa pedig: 4 2 0  m , 
szélességük : 1 m. E fölött ismét félkör
íves fries és fíírészfog-diszítés fut kereken 
s az egészet díszes párkányzat (síma) 
koszorúzza. Erre jő  a 10 m. magas négy
szögű sisakfödél, mely tulajdonkép egy 
oldalain kettős ablakkal áttört, szögletein 
díszes pilasterekkel határolt pavillonon 
nyugszik, úgy, hogy e pavillon ablak- 
íveinek homlokfala a sisakpárkány fölé 
emelkedik. Ily módon tette az építő az 
eresz unalmas vízszintes vonalát elevenné, 
változatossá. (E kis ablakok méretei: 3 1 2  
m. és 1 m.). A  födélsisak sarkain négy 
griffmadár ül, a tornyok csúcsait pedig 
négykarú aranyozott román kereszt díszíti.

A  tornyok jelenlegi alakjukban csak 
attól a párkányoeskától kezdve újak, me
lyen a hármas ablakú emelet (loggia) nyug
szik. Az alsó rész a PoLLÁK-féle restau
ráció alkalmával is meglehetős ép álla
potban lehetett s legfölebb az elporlott 
köveket kellett kicserélni. A  tornyokat 
hajdan is bizonyosan sisakfödél födte, úgy 
mint ezt a dóm múlt századi képén lát
hatjuk. Erre következett a PoLLÁK-féle 
csipkepárkányzat, mely a tornyokat bástya- 
szerűvé s az egész épületet felfordított 
asztalhoz hasonlóvá tette. Schaudt is elő
ször bádogfedelet tervezett; eredeti rajzain 
így látható, de ez sem a román Ízlésnek 
nem felelt meg (valamennyit egész a 
csúcsig kőből, téglából építették), sein a 
falakkal összhangzásban nem állott, s így 
a díszes kősisakot alkalmazta, melynek 
mind arányai, mind díszítményei nemcsak 
a tornyok, hanem az egész épület összes 
hatását nagy mértékben emelik. E díszes 
födél nélkül a tornyok vastagsága is bon
tóbb, s az egész épület nehézkessége 
szembetűnőbb volna.

Az építés technikai tekintetben is le 
hetü legtökéletesebb. A  sisak kockaköveit 
az építő egymásba eresztette, s ezenkívül 
valamennyit rézkapcsok kötik egymáshoz. 
.Belől a födél nyolcszögű, melyhez a négy
szögből az átmenetet többszörös konsol- 
szerű kiszögellés (Űberkragung), hevederek 
és kötővasak eszközük. A tetején díszlő

kereszt nyelének meghosszabbításában egy 
öt méter hosszú vasrúd lóg le és ezen 
húsz métermázsás teher biztosítja a csú
csot és keresztet a viharok ellen.

III. A  s z é k e s e g y h á z  b e l s e j e .
Székesegyházunk belseje, díszítését és 

festményeit nem tekintve is, a legeleve
nebb hatású román bazilikák egyike. Nem 
tartozik ugyan a legnagyobbak közé, de 
helyes arányai, a tér kitűnő részletezése, 
s a részek imponáló méretei és szép har
móniája minden belépőben az áhítatos 
nyugalom mellett a fenség érzését is 
ébreszti.

A  nyugoti kapun belépve, négy vörös 
márvány oszlop és az ezektől jobbra balra 
három három izmos pillértől tartott bolto
zat, vagyis az énekkar alatt állunk. A  
jobbra eső két pillér ív körét ajtó töri át, 
melyen az énekkarnak lépcsőházába s 
innen a karba jutunk.

Ha az énekkar alól cgy-két lépést te
szünk előre, egy pillantással áttekintjük a 
dóm egész belsejét. Elénk tárul innen egy 
tipikus román bazilika összes építési és 
festői szépsége. Közepén két sorban hat 
pár, épnégyszögű, keleti s nyugoti oldalán 
féloszlopokkal erősített pillér, mely az 
egész hatalmas épületet három hajóra 
osztja. A  pilléreket a hossztengely irányá
ban összekötő hét-hét íven emelkednek a 
főhajó falai, a melyek a lapos mennyeze
tet tartják. E falakhoz támaszkodik éjszak
ás délfelől a két mellékhajó, melyekkel 
együtt az épület 2 2 -28 m. széles; a fő
hajó egyedül 1 1 9 8  m. Hossztengelye: 
69 '60  ni.

Székesegyházunk a negyedik pillérpártól 
kezdve altemplomot rejt magában, miért 
a talaj onnan kezdve mind a három hajó
ban 2 '30 m.-el emelkedik. Ilyen módon a 
lépcsőzet az épületet csaknem derékon 
ketté metszette, de azért az egészet egyenlő 
magasságú mennyezet födi be. A  templom 
keleti falát minden hajóban az apsis al
kotja.

A középhajó magas és izmos pillérein 
nyugvó ívek tovahullámzó vonalai önkén
telenül viszik tekintetünket a szentély im
pozáns baldachinja alatt levő oltár, s a 
Megváltó óriás képe felé, ki mint a világ 
ítélő bírája, arany fénytől környezve ül a 
főfülke mélyedésében.

Az említett tagozás, melyet az alsó és 
felső templom lépcsőzete hoz létre, a ro
mán ízlésű építés különösségei közé tar
tozik. Ezt sem az előző korok építményei
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ben, sem a csúcsíves egyházban többé 
nem találjuk. A  szentély ezáltal jelentékeny 
magasságra emelkedett, mely a román 
ízlésű templomot művészi hatás tekinteté
ben megkülönbözteti. Szembetűnő, hogy a 
felső templom lépcsőzete a távolság ha
tását emeli, a főoltár és díszes mennye
zete pedig festőiségében szintén sokat 
nyer ; s viszont innen a magas szentélyből 
visszanézve, a három hajó szép arányai, 
az énekkar művészi részletei, az orgona, 
a mennyezet négyszögű arany rámákba 
foglalt festményei stb. mind fokozottabb 
arányban tárják elénk szépségeiket, mintha 
a talaj mindenütt egyenlő magas volna.

A  fel- és altemplomba vezető lépcsők 
irányában a két pillért mind a három 
hajóban nagy ívek és ezek fölött falazat 
kapcsolják össze. A  főhajóbelit, mely 
alatt t. i. a felső templomba jutunk, 
diadalívnek szokás nevezni. Epén ilyen ív 
metszi el hátul az énekkart is, valamint a 
két mellékhajó megfelelő részletét, s o k é t  
keresztív a mennyezetet is három nagy 
mezőre, a felső templom, a néphajó és az 
énekkar mennyezetére osztja.

A  nagy térnek ilyen szép tagozására 
kedvezően hat az arányosan elosztott dús 
világítás is. A pécsi székesegyházon az a 
stílellenesség, hogy a templom mellé liosz- 
szában két sor kápolna épült, maga után 
vonta a déli mellékhajó ablakainak be
rakását. Schmidt, mivel a kápolnákat meg 
tartá, a déli hajó berakott ablakait azzal 
pótolta, hogy a főhajó éjszaki falán is 
ablakokat nyitott, habár itt eredetileg nem 
voltak. Csak hogy a főhajó nagy üregét 
még ezek se világították volna meg el- 
lően, azért a nyugoti homlokfalat a ío- 
kottnál nagyobb, s a tervezett két a /lak 
helyett négygvel törte át, s e falon a mel
lékhajók irányában is két nagy ablakot 
nyitott. A főfülke hálom s a két mellék
fülke egv-egy kis ablakon át nyeri vilá
gosságát. Iiyen módon a dóm egész bel
sejét harminchárom ablak olyan bőven 
ellátja világossággal, s ez a nagy térben 
olyan arányosan oszlik el, hogy a falak 
festményei és díszítései meg a félreeső 
zugokban is teljes pompájukban díszlenek. 
Ez pótolja a nagy területű falak építési 
tagozásának hiányát.

A  pécsi templom mennyezete lapos, 
technikai szerkezete nem a könnyen le
li aj ló és éghető fagerendák bedeszkázásá- 
ból, hanem vasgerendák közé rakott 
hullámboltozatból áll, s ennek görbületeit 
nem nád, hanem vassodronyok köze ra

kott hatrétegű erős vakolat egyenesíti ki, 
s így a mennyezet falfestményei a lehető 
legbiztosabb alapon állanak. Csupán a két 
szélén végigfutó nagy rosettákat faragták 
erős tölgyfa deszkából, épen mint a képek 
keretei gyanánt szolgáló arany léchálóza
tot is, mely az egész területet tizenhárom 
nagy és ötvenhat kisebb képmezőre osztja. 
A  felső templom 18 90 m., a közép hajó 
2 1 5 0  m , a mellékhajók 13 80 m. magas
ságúak. Ilyen nagy területnek ilyen ma
gasságban való átboltozására dómunk 
építése idején még nem gondoltak; mert 
még e vastag pillérek sem voltak volna 
erre elég erősek.

A  déli oldalról lépve dómunkba, előbb 
négyszögű előcsarnokba jutunk. Szemben 
a déli hajó nagy ajtaja, melynek ívezetét, 
s a fölötte lévő előszökő hevederívet 
(Wandgurten) kétfelől szabadon álló sárga 
márványos lap tartja. Ugyanilyenek eme
lik e csarnok jobb és balfalának heveder- 
íveit s a keresztboltozat izmos bordáit 
(Oewölberippen) is. Ily módon a kis 
csarnok éj szaki szögleteiben négy-négy, a 
déliekben pedig három-három sárga már
ványoszlop jött egymás mellé, melyek a 
komor négyszögű teret nyolcszögűvé tóm • 
pítják s festői tagozásúvá, szellőssé teszik.

Innen a templomba lépve, kőmennyezet 
alatt állunk, melyet, mivel a főfalból szö
kik elő, csak két négyszögű pillér tart; 
lapos födele pedig tizenkét négyszögű 
mély mezőre (casette) oszlik, s ugyanannyi 
rosetta díszíti. Ivalakra kimetszett oldalait, 
kívül-belül két-két ferdén állított négy
szögű medaillonban növényinda fonadék, 
a szöglettereken pedig rózsák díszítik: 
míg külső felét kereken kihajló aranyozott 
akanthus levél, s más kisebb tagokból al
kotott vízszintes párkányzat koszorúzza.

E mennyezettől, melynek oldalait díszes 
szélfogó ajtók alkotják, jobbra nyílik a déli 
hajóból az altemplomnak déli lejárata, az 
éjszakiból pedig az éjszaki. Mind a két 
lépcső-üreg, melyeket erős és magas tö
mör kőkorlát vesz körül, tizennégy lépcső
fokot számlál, mellette pedig mindkét fe
lől egy keskeny lépcsőnek enged helyet, 
hogy a felső templomba juthassunk. E le
járatok oldalfalait belülről nevezetes X I .—  
X II. századi szoborművek másolatai fedik.

E két lejárat mellett pillérek közt van 
a díszes márvány-lépcsőzet, mely a népol
tár elé s a felső templomba vezet. Ez a 
presbiterum a templom legfényesebb, s 
építési tekintetben is legtagoltabb, válto
zatosabb része. Az egész hosszúkás négy
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szögű torét hosszában márvány oszlopos, 
aranyos guirlandoktól ragyogó magas kor
láttal árkádjai zárják el a felső templom 
mellékhajóitól, hol a közönségnek is he
lye van.

A nyugati nyílt árkádsor alacsonyabb 
kőpadjait hat-hat aranykeretbe foglalt már
ványlap mind meg annyi casetta díszíti, 
E kőpadon minden pillér-pár között tizen
egy szürke márvány oszlop alkot hat-hat 
ívet. A  középső pillérpár keleti ív-közét 
ajtó vágja át, s mindennek, mind a többi 
ívnek szögletmezőit és bélleteit a legvál 
tozatosabb mintájú növény díszítmények 
képezik. E dús aranyozási! képalapról 
élesen kiváló díszítmények még az íveken 
nyugvó tömörfái részletet is, mint valami 
finom csipke művet tűntetik fel.

Nem kevésbbé kecses a magasabb fal
korlát tetején végig futó páros oszlopocs- 
kákból alkotott arkád-sor is, melynek 
minden ív-mezője előtt kis konzolon egy- 
egy angyal ül, mintegy jelezvén az an
gyali karokat.

E kis arányú angyalok, mint a kezükbe 
adott jelképekről leolvashatjuk, az imádság 
erejét és különféle hatásait érzékítik meg. 
Ilyenek a virágkoszoru, trombita, mérleg
könyv, sarló és szőlőgerezd, vizöntőedény, 
lánc és kulcs, kereszttel díszített pajzs, ke
resztes lobogó, kehely s végre lándzsa. Az 
áttelleni éjszaki oldalon: püspöki bot, ki
rályi pálca, kereszt, horgony, égő szív, 
fáklya, hal, hárfa, papírszalag, füstölő és 
kard. Valamennyi az ide állított kano- 
noki imaszékek rendeltetésével áll kap
csolatban.

A templom főfalait a déli kapun kívül 
a kápolnák és a tornyok ajtai s a sek
restye bejárata törik át.

A hosszhajótól délre legelőbb is a C’or- 
pus Christi vagy Urteste-kápolnába jutunk. 
E helyen már a X IV . században is ká- 
po'na állott, melyet most a benne levő 
csigalépcsővel együtt helyre állítottak. E  
lépcső a kápolna hátsó részét elfoglaló 
énekkarba, innen pedig mint függő lépcső 
a délnyugati toronyba vezet. A Corpus 
Christi-kápolna hossza 10'25 m., szélessége 
6 25 m., magassága pedig 10 50 m. Aleny 
nyezete koporsó alakú; három keresztül 
feszitett boltozat-heveder, melyek a falak
ból kiálló erős konsolokon nyugszanak, 
három főszakaszra osztják, a hosszfalakat 
pedig kis konsolok koszoruzzák, s ezeken 
színes gerenda fut végig. E gerendákhoz 
ferde szögben vaslécek feszülnek s ezek 
közeit páronként tölgyfaburkolat tölti ki.

A  déli falat négy nagy ablak töri át, 
melyeken a kápolna dús világítást nyer, 
de a csekély szélesség nem sok teret en
ged a képek szemlélőinek, hogy kellően 
eltávolodhassanak. A  kar alatti ajtó a 
délnyugati torony alsó osztályába, egy 
kis sekrestyébe s onnan a szabadba 
vezet.

E kápolna bejáratával szemben az éj
szaki hajóból a Mária-vagy Imre-kápolnába 
jutunk, melynek mennyezete épen olyan 
szerkezetű, alakú és magasságú mint az 
előbbié.

Ugyancsak az éjszaki mellékhajóból ju 
tunk a Jézus-szíve kápolnába is, mely az 
előbbinél valamivel kisebb. Alig ez 10 m. 
hosszú, az 16-80 m. szélességük egyenlő: 
5’80 m. Itt a négy falat koszorúzó huszon
négy kofámon gerenda-koszom nyugszik 
s valamennyit az áttellcnivel is gerenda 
köti össze. Ezek kereszteződése által hu
szonnégy mély mező (casetta) jött létre, 
melyet egyszerűen rátett deszka-lap borít 
be s valamennyi elmozdítható, hogy össze- 
száradás következtében szét ne hasadoz- 
zanak.

E lapos famennyezet fölött van termé
szetesen a vassínek közé rakott hullám
boltozat, mely azonban csak a padlásról 
látható.

A felső templom déli oldalán helyezkedik 
el a szt. Aíór-kápolna, a melynek helyén 
hajdan ugyan már csúcsíves kápolna állott, 
de ez régen elpusztult, s azért e hely a 
folyó század elején végzett restauráció 
előtt pusztán állott. Alost alapjából újon 
beépült. Hossza 18 in., szélessége 5 80, 
magassága csak 7 80, mert alatta még 
terjedelmes helyiség terűi el.

E mellett van még a délkeleti torony 
alsó osztálya; szemben pedig az éjszaki 
oldalhajóból a keresztboltozatú sekrestye 
helyiségeibe s az éjszakkeleti torony alsó 
osztályába jutunk. Ez utóbbi kincstár 
gyanánt szolgál A padlót mindenütt 
Schmidt utasításai szerint rajzolt, ritka 
szép márvány-mozaik borítja.

A  mintázat azonban kizáróan geometriai 
alakzatokat ír le és mellőz minden figurá
lis ábrázolást. Annál szebb azonban a 
világ minden részéből összehordott már
ványdarabok színharmóniája, mely A norf.a 
F rancini bécsi mester jó  ízlését és szak
értelmét dicséri.

Ezzel bejártuk a dómnak a föld színe 
fölötti helyiségeit, s így csak az altem
plom és mellékhelyiségei vannak hátra.

Az altemplom székesegyházunknak két-
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ségkivül legrégibb és boltozataival együtt 
eredeti állapotában fönlevő része. Ezen a 
későbbi kor csupán annyit ronthatott, 
hogy mivel a felső templomba állított 
nehéz márványoltár az altemplom bolto
zatát fenyegette, ide épen a főfülke abla
kai ele idomtalan faltömegeket építtettek 
támasztónak, s ezekkel az egész altem
plomot elhomályosították. Lehordatván 
azonban a felső templomból a nehéz ro
kokó oltár, az altemplomot is meg lehe
tett szabadítani oda nem illő ragasztékai- 
tól. Így ma ez is, nemes egyszerűséggel 
feldíszítve, visszanyerte régi szépségét.

1 íenszlmann tüzetes mérései és össze
hasonlításaiból tudjuk, hogy a nagy rész
ben már elpusztult dijoni szt. Benigne, a 
velencei szt. Mark, s a stájerországi gurki 
altemplomok után a miénk a legnagyobb. 
(> az ezekkel való összehasonlítás alapján 
azt hiszi, hogy a pécsi templom tervezője 
alkalmasint dijoni bencés volt, ki elé 
Calanus püspök, velencei útjában többször 
átutazván Gurkon is, ez utóbbit tűzte ki 
mintakép gyanánt. A. bencés építő szem 
előtt tartotta tehát H enszlmann szerint 
egészben a kitűzött mintát, de a részle
tekben, legalább az altemploméiban inkább 
ragaszkodott a saját (dijoni) kolostora egy
házának sokkal egyszerűbb mintájához 
Ez a vélemény azonban, ha az altemplomot 
P é t e r  király idejebelinek veszszük, ter
mészetesen sokban módosul; annyi áll, 
hogy ez esetben is ismerhette az építő az 
említett egyházakat, mert azok P éter  
király idején már állottak.

Altemplomunk a sanktu rium egész 
hossza és szélessége alatt terül el. Hossza 
egészben 25 m., szélessége 21 m., ma 
gassága azonban csak 4*89 m. A  boltoza

tokat négy izmos négyszögű faltömbön, 
pilléren kívül, melyek egyszersmind a 
felső templom pilléreit is emelik, összesen 
tizenhat karcsú oszlop, s a falak mellett 
megfelelő számú támasztó kő emeli. Ezek 
által az egész altemplom öt hajóra oszlik. 
Az oszlopokat és konsolokat hevederívek, 
s ezek közé rakott keresztboltozatok hi
dalják át. A  keleti zárófal itt is a három 
fülke, mint a felső templomban, s ezeket 
is ugyanannyi félkőrívű ablak világítja 
meg, de itt a két mcllékapsis derékszöget 
zár be, s nem félkör alakú. Figyelemre
méltók altemplomunk arányszámai is, me
lyekből H e n s z l m a n n  megállapíthatni véli, 
mint hatottak a szt. Mark templom osz
lopainak arányszámai a gurki templom 
oszlopaira, a dijoniak pedig a pécsi al
temploméira, és hogy míg a velencei és 
gurki altemplomok alacsony oszlopaikkal 
nyomott hatást tesznek : addig a következő 
két negyedszázad alatt az építési bátorság 
annyira növekedett, hogy a pécsi oszlopo
kat már jóval karcsúbb és magasabbra 
merték tervezni. Ennek következtében ez 
az épület sokkal könnyebb, szellősebb 
mint azok, a melyek sűrű és alacsony 
oszlopaikkal inkább fürdőhöz, mint al
templomhoz hasonlítanak.

Az altemplomból jutunk jobbra és balra 
a két keleti torony legalsó osztályába, s 
ezekből délen a Mór-kápolna alatti, éjsza
kon pedig a sekrestye alatt levő helyisé
gekbe, hol mind a két oldalon vizfűtő* 
készülék nyert helyet. Innen tehát a keleti 
kápolnákat és sekrestyét fűteni lehet, sőt 
az altemplomba vezetett csövek segélyével 
eszközölhető, hogy a presbitérium hőmér
séklete sem száll 1.9— 14° li alá.

F E L S Ö -M A G Y A R O R S Z Á G T  F A T E M P R O M O K R Ó L .

Irta : L eiioczky T iv a d a r .

Az észak keleti hegység, a magas Kár
pátok és Jieszkidek mentében elterülő va
don tájék, rengeteg erdőségek s csendes 
méla völgyekben elhelyezett kisebb-nagyobb 
szláv községek egyik sajátlagos jellege 
volt, s némi részben még most is a külö
nös alkotásé fa  t e m p l o m ,  mely fenyő- 
vagy lombos, terebélyes liárs- és körisfák

árnyékában a parányi házak felett kiemel
kedő magaslaton ott állott magányosan, 
szerényen s mégis oly feltűnő pontot ké
pezve a szegényes vidéken, melyet érdek
lődve szemlélgetett mindaddig az idegen 
utazó, míg a völgy kanyarulatánál eltűnt 
szeme elől és más új képlet, szobrokként 
emelkedő sziklák, vizzuhatagok vagy va
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lamely vár-rom leköt*' figyelmét. Néhány 
évtizeddel ezelőtt még sűrűn lehetett ily 
sajátságos alkotású fatemplomokat látni ha-1 
zánk Felföldjén, azóta azonban, a műveltség j 
előhaladásas a hűbéri viszony megszűntével^ 
a szegényes középületek is mindinkább

év előtt, midőn mint tnnuló döcögős, ne
hézkes járműveken vitt útam a nagyobb 
varosok felé, a Szepesség fenyves, bérces 
tajain hányszor állottam meg társaimmal 
ily fatemplom előtt. S körülnéztük annak 
mohhal kitömött gerendás szerkezetét, vé-

A HRinÓCI TEMPLOM.

eltűntek a föld színéről, helyet engedve 
díszesebb és állandóbb kőtemplomoknak 
annyira, hogy immár ritkaságok közé tar
toznak S nehány évtized múlva talán méír 
az emberek emlékezéséből is ki fognak 
veszni. ”

Emlékszem, hogy ifjú koromban 40— 50

kony, cifra oszlopokon nyugvó folyosószerű 
előcsarnokát s csipkézett zsindelylyel bo 
rított fedelét, míg előtte, apró ^keresz
tekkel jelölt sírhalmokkal borított cinterem 
i n, a » y « ^ ti  bejárattól jobbra, két osz- 
lopon egy madzaggal vagy dróttal oda 
függesztett kopogtató deszkadarab szol-
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Ilyen volt az állapot Abauj, Sáros, Zem p
lén, Ung, Ilereg, Ugoesa, Máramaros,

gált harangul, melyet az egyházfi vagy 
épen az ének-tanitó maga két oda készí
tett fakalapácscsal kopogtatott, midőn az 
alantfekvő völgyben elszórtan álló házakba 
lakozó híveket ekkép imádságra vagy tem- keleti feletkezüek laknak, de mint mondtam,

Szatmár s a többi felföldi megyékben is,
különösen ott, hol ruthén. illetőleg görög-

A PLOSZKÓI TEMPLOM.

plomba szólítá . . . Azóta, természetes, e 
kezdetleges harangpótló szerkezet is vég
kép eltűnt, és ma már nincs az a legsze- 
gényebb fiók-egyházközség sem, mely egy
két csengettyűvel nem bírna, melyek a 
templomtoronyban, vagy a hol ilyen még
nincs, fedeles h a r a n g 1 á b o n díszlenek.

azóta idővel már a legtöbb helyen kőtem
plomok keletkeztek, még pedig akkép, hogy 
a régi kisszerű íatemplomok helyén kőből 
újat, nagyot építvén, az előbbit építkezés 
közben az új falak közé foglalták s mind
addig éveken át használták, míg helyen- 
kint sok ügygyei-bajjal számos év alatt
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felépült az új boltozatos szentegyház, mely
ből azután a régi f’aalkotmányt elhor
dották.

S e régi gerendás egvhá ; épületek ha
zánkban mindenhol egyenlő stílben kelet
keztek, s ha külső díszletük s kisebb-na- 
gyobb terjedelmük különbözött is egy
mástól, de alakjuk mindenütt egyforma 
volt. A  kevés lakosságú, szegényes 
község megelégedett egyszerű, szerény al-

vevék alakjukat, mely kérdésnek biztos 
megfejtése annál kívánatosabb, mert tudjuk, 
hogy Skándináviában s felső Sziléziában a 
régi germánok épen úgy építették kőből, 
gerendából az ily templomokat, mint a tá
vol északi Oroszországban az ottani ortho- 
dox hitűek, kiknél a kupolás fatemplomok 
még ma is szerte divatoznak.

A  németek úgy tartják, hogy elődeik 
tágas, hossznégyszögű fahelyiségekben

AZ UKLINAI TEMPLOM.

kotásúval, míg a népies és tehetősebb I többen a családdal együtt laktak s hogy 
azon igyekezett, hogy több kupolával s később gyülekezési és tanácskozási helyül 
két-három cifrán emelkedő toronynyal el is ily tágas egyszerű épületeket emelvén, 
legyen az látva. idővel, midőn a keresztény hit köztük is

Feltehető, hogy hajdan, évszázadok előtt, terjedni kezdett, ily csarnokokban tárták 
a kereszténység terjedésével hazánkban is az isteni tiszteletet is ; melyeknek alakjára 
már keletkeztek ily közös imaházak. 8 később külön imolákat építettek, de mindig 
így vajmi érdekes lenne mégállapítani, hogy úgy, hogy azok sem kereszt, sem oldalhajók 
egy évezreddel ezelőtt mily alakúak voltak kai nem birtok s mint a profán közháznak 
kezdetben e szent csarnokok, mely nemzettől nyűgöt és kelet felül voltak bejáratai,

4
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arra vonulván a fedél homlokzatai is. 
Idővel, természetesen az ily szentegyházak 
mindinkább díszesebbekké váltak, kiálló to- 
ronykákkal s külső folyószerű nyílt csar
nokokkal láttattak el, s ilyenek Eszak-Né- 
metországban, Norvégiában s Felső-Szilé
ziában még maiglan is, melyek nagy hason-

mát, melynél szívesen megállapodunk, 
hogy közelebbről is megszemlélhessük; 
de megható az is, ha a nyílt árkádon 
vagy csarnokon át az alacsony kör- vagy 
gótidoinú ajtaján, annak sajátszerű ho
mályban nyugvó belsejébe belépünk.

E többnyire faragott hossznégyszögű, 
vagy mint a beregmegyei s z u s z k ó i volt, 
hasított széles gerendákból igen ügyesen 
összeállított templom egy hajóból s a 
román stílnek megfelelőleg, az ennél jóval 
kisebb és alacsonyabb szentélyből áll, 
melynek mindig kelet felé végződő része 
vagy a nyolcszög három oldalával, vagy 
egyenes, sőt néhol kerek záradékkal vég
ződik. A templomok randesen igen csekély

a  csért  t e m p l o m  (Zalamcgyében). a  c s é b i  t e m p l o m h o z  t a r 
t o z ó  HARANGLÁB.

latosságot mutatnak a magyarországi ily 
fatemplomhoz . . .

Valószínű e szerint, hogy a mi felső
magyarországi ó keresztény lakóink ó-ger
mánoktól kölcsönzők az alapmintát, me
lyet későbben a szomszéd galíciai és 
oroszországi fatemplomok egyes feltűnő 
díszítésű részeinek átvételével megtoldat- 
tak, hová különösen a kupolák és dúdoros 
toronykák tartoznak ; bizonyos az is, hogy 
később itt-ott a bizanti befolyás is érvé 
nyesült.

Az ily faszerkezetű templomok, akár 
díszesek, kupolások, akár egészen egy
szerűek, mindig magokon viselik a régibb 
kor tiszteletreméltó s megható jellegét, 
százados elmúlt időkre emlékeztető idő

terűek, a hajó 6— 10, a szentély pedig 
2 — 5 méter bosszú és ugyanoly szélességű;

CS KSZTR EF- V TT) K KI IKSZ Ü L ET.



51é p í t é s z e t i  s z e m l e

azonban a díszesen faragott 2— 3 cm- 
vastag, cserépalakú deszkácskákkal bori. 
tott pikkelyes fedélén túl emelkedő egy
ket kúpolával ellátott hajó-boltozata majd 
csúcsíves, majd köralakú, sőt néhol hagy
maszerű behajlítással díszített.

A  nyugoti oldalról nyíló egyetlenegy 
ajtó többnyire ékesen faragott s vastag 
keretén cyrillbetükkel az építés ideje s a 
mester neve vannak bevésve. A  bemenő 
csarnok, pitvar felett emelkedik a torony, 
mely szintén különböző alakú, majd vas
tag, alacsony, majd ismét vékony, karcsú 
és igen magas ; néhol nyolc, másutt el
lenben csak négyszögű; a kiszökő karzat 
árkádjai felett emelkedő csúcsfedélen azután 
fényes golyó s azon a hármaskereszt min 
denhol pompázik, melyen azonban a le
csüngő, oroszországi modorú zsinegek és 
láncok nincsenek, ezt a nagyoroszországi 
orthodox templomokat oly annyira jellegző 
díszítést a mi ruthéneink sehol sem al
kalmazták. Sok helyütt a nagy tornyon 
kívül a hajó közepéről s a szentély felől 
kisebb s alacsonyabb toronykák emelked
nek. melyek már némileg a muszkák épí 
tési módjára emlékeztetnek.

A  nyugat felőli főtorony közvetlen az 
alsó fedél felett többnyire a szintén régi 
harcias korra emlékeztető, egykori erődí
tési tornyokat utánzó idomban készített 
széles, kiszökő karzat alkalmaztatik, mely
nek folyosóján végig vonuló deszkái alsó 
végükön csipkeszerűleg díszitvék; a kar
zatot fedi azután a torony sisakja, mely 
többnyire hármas, négyes hagymaszerű 
dúdorokkal ékített.

A  ruthén fatemplomokban sem karzat, 
sem székek nincsenek, kivéve egy kettőt 
a szentély oldalában; a bejáratnál levő 
torony alatti csarnokot azonban faoszlopok 
tartják, melyeken virágok, lombfűzér s 
egyéb cifrázatok ügyesen kifaragvák s így 
épen oly díszesek, mint az ikonoztázia 
(képes fal), mely a hajót a szentélytől 
elválasztja, s melynek aranyozott vagy 
festett arabeszkszerű keretei közt a szén 
tek képei behelyezvék.

A  fatemplomokban alig 30— 60 centi
méternyi széles ablakok alkalmnzvák, me
lyek gyér világosságot nyújtanak, csak 
többnyire a déli és keleti oldalon van
nak cs sok helyütt még most is apró 
zöld üveg lapokkal ellátvák.

S ha egyes templomok, mint a gom 
bósi, dombostelki (ploszkói), alsó-vereckei 
stb. igen díszes alakúak, vannak Beregme-

gyében helyenkint oly egyszerűek is, 
melyek épen e tulajdonságuknál fogva 
feltűnnek. Ilyen a többi közt az u k i i na i  
templom, mely a falu felett egy lejtőn 
áll. Ez egy négyszögű hajlékból áll, szen
tély nélkül, egyenes záradékkal. A  faragott 
gerendák minden közvetítő tagozás nélkül 
összeeresztvék és a déli oldalon kétnégy- 
szögű parányi ablak által áttörvék. A  
nagyobb fatemplomokat rendesen körül
futó nyílt árkádszerü folyosót itt csak elől 
a bejáratnál pótolja azon nehány felülről 
kinyújtott oldalgerenda, melyek az előugró 
tetőzettől kajszán kinyúlnak, s melyeken 
külön oszlopok helyett a kinyúló zsindeles 
fedél nyugszik. Ennek célja, hogy a be
járást az eső és hótól védje. E felett még 
is kiemelkedik egy parányi karzat és 
hegyes négyszögű sisakkal fedett torony, 
melyben a harangok csüngnek. A  torony
tetőt egy háromkarú vaskereszt díszíti.

Az ily fatemplomok, ha váratlanúl vil
lám vagy gondatlanságból okozott gyula- 
dás következtében porrá nem égnek, mi
nem epen gyérén 
három századig: is

történik, sokáig, két
eltartanak, mint azt a

gerendáikra vésett évszámok igazolják.
S jóllehet az itteni görög katholikus 

fatemplomok egyenlő ízlésre mutatnak s 
azok alaprajza is egyenlő, t. i. egy hossz
négyzet, mégis külső beosztásukra nézve

c
itt-ott eltérők. így a p l o s z k ó i  (most 
Pombostelek) templomnál a hajó és szentély 
elkülönözött sátorszerű fedéllel vannak 
ellátva, melyek dúdoros toronykákban 
végződnek, míg a nyugoti bejárat feletti 
fedélzet ismét külön nyúlik ki oly módon, 
hogy felülről toronynyal van ellátva, míg 
alsó része a templomot körülfutó nyílt 
oszlopos folyosót is borítja s e szerint a 
bizanti tagozásra emlékeztet.

Ennél az előtorony magasabb a tem
plomhajó kúpolájánál, míg viszont az a 1 s ó- 
v e r e c k e i  hármas toronynyal ellátott 
fatemplomnak épen a középhaj ójának tor
nyos fedele emelkedik magasabbra a töb-

4*
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binél s a r o s z o s í  fatemplom eltérőleg 
a többitől úgy volt szerkesztve, hogy a 
templom egy alacsony szentélyből és egy 
emeletet képező hajóból állott, mely felett 
emelkedett egy kiszökő karzattal s igen 
hegyes sisakkal fedett alacsony torony, 
míg nyugoti oldalról mintegy a bejárathoz 
ragasztva állott a harangláb-idomú hegyes 
sisakkal fedett torony, moly lent a be
járónál és fent a harangoknál nyitott üre 
get képzett.

Valóban kár, hogy a Kárpátok alján 
egykor oly nagy számmal létezett fatem
plomok ma-holnap úgy el fognak tűnni a 
föld színéről, hogy azok nyomni sem fog
nak az utókor számára megmaradni. 1862. 
évben a munkácsi egyházmegyéhez tartozó 
Bcregmegye területén még 30 anya- és 
31 fiók faten.plom állott, míg addig e 
században 72 romboltatott le s helyükön 
kőtemplom emeltetett, s most már alig 
találtatik még húsz, s így valóban égetően 
szükséges, hogy legalább ezek, melyek 
bizonyára szintén nemsokára szilárd épít
ménynyel fognak kicseréltetni, addig, míg 
fennállónak, legalább fényképileg megörö- 
kíttessenek ; mire a hatóságokat kellene 
felsőbbleg utasítani.

Itt a Felföldön jellegzők még a f e s z ü 
l e t e k ,  melyek a templomok, temetők és 
faluk bejáratánál állanak, s melyekre 
nézve az egyes ruthén községek verse
nyeznek abban, hogy egymást cifrábbnál 
cifrábbal felülmúlják. Hók helyütt, hol a 
palakő kéznél van, ennek alkalmas lapos 
kőrétegéből faragnak keresztet, míg másutt 
8 — 10 méter magas fából emelnek. Az 
erre kiszemelt ügyes falusi ács azután oly 
díszeset farag a kemény tölgyfa gerendából, 
hogy láttára a jámbor hívő nem csekély 
megilletődéssel és buzgósággal vet magára 
hétszer keresztet. Az ily feszület felső 
ágát csipkézett rojtokkal, csillagokkal és 
különféle csöngőkkel díszített bádog fél
körű ernyő fedi, mely alatt K risztus vé
res alakja függ. A  Megváltó lábai alatt 
zöldszínű inda és levélfűzér közt egy 
szőlőfürt csüng, melyet keresztbe tett két 
pálmaág környez; ez alatt egy kövér szív 
látható ; természetes nagyságban és barna 
színben, melyből három jókora vasszeg 
emelkedik ki, míg a szív jobb és bal 
oldalaiból egy-egy kiterjesztett szárny 
nőtt ki, oly módon, mintha a szívet a 
légben lebegve tartanák. Ezalatt következ
nek mind a K risztus kínszenvedésére, 
elfogatására s felfeszítésére vonatkozó tár
gyak és fegyverek, még a kukurikoló

kakas is, sőt 1860. évig még a kétfejű 
sas sem hiányzott róla; s mindez nemcsak 
doniborús alakban ki van faragva, hanem 
kifestve is. ügy látszik, az ily feszületek 
nem mennek ki a divatból, sőt hova
tovább terjednek és díszesebbekké válnak.

MEGJEGYZÉSEK A FATEMPLOMUKHOZ.
E ehoczky úr érdekes czikkének illusz

trálására közöljük nehány felvidéki rutén 
templom képét, melyek az ő régebbi rajzai 
után készültek. Összehasonlításul mellé 
adtuk a zalamegyei csébi fatemplom áb
ráját is, néhai Rómer F lóris rajza után. 
H ez alkalommal újból felhívjuk t. olva
sóink figyelmét a hazai népies építkezés 
tanulmányozására, melytől igen fontos 
eredményeket várhatni úgy műtörténelmi, 
mint néprajzi és történeti tekintetben.

Különösen a felvidéki templomok már 
régebben magukra vonták a kutatók 
figyelmét. Több mint negyedszázaddal 
ezelőtt, a Mittheilungen dér k. k. Central- 
commission zűr Erforschung und Erhaltung 
dér Baudenkmale, 1 8 0 6 .  évfolyama 1 . s 
köv. lapjain dr. H a a s  püspök és S c h u i .c z  
F e r e n c  építész nagy érdeklődést keltő 
közleményekben ismertették a szatmári 
egyházmegye fatemplomait. V . ö. még 
I I e n n i n g , Has deutsche Haus, 8 7  —  9 4 . ;  
Meldahl-Poestion, I>ie histor. Formen dér 
llolzbaukunst, 13— 14. I Külföldi ilynemű 
építményeket összehasonlítólag tárgyaltak 
az említett folyóiratban: W o l f s c r o n , 111. 
évf. 8 5 .  és köv. 1.; P e t e r , X V II . 3 0 .  1.; 
K a n i t z , X . 25. 1. ;  E i t e l b e r g e r , Jahr- 
buch dér k. k. Centrafcomm., 1 8 5 6 .  90
1. Y . ö. továbbá: S c h n a a .s e , Geschiclite 
dér bild. Kiinste, IV. 4 4 3 .  I.; K u g l e r , 
Gescli dér Baukunst, 11. 531 ; L e h f e l r t , 
I)ie Holzbaukunst, 209. 1.. E rrkam, Zeit- 
schrift für Bauw esen,!!. 212 1., Y l .  393. 
1.; Rübezahl, 1 8 7 1 .  3 .  füzet. Az össze
hasonlítás szempontjából fontos oroszor
szági ilynemű építkezésekről IIaxtiiausen 
és K irrianoff értekeztek ; a nagyfejlett
ségű norvég fatemplomokat gazdag iro
dalom tárgyalja.

A  hazai rutén fatemplomokról maga 
L ehoczky értekezett nagy művében, Be- 
regmegye monográfiájában, még elébb ,A  
beregmegyei rutén fatemplomok “ címmel 
az Archaeol. Ért. IV . köt. 241— 249. 
1., majd Rómer F lóris ugyanott, Y . k. 
1— 7. 1. ábrákkal. Ez utóbbi cikkből ni 
kálomszerűnek találjuk idézni a 4. lap e 
helyét :

„Jól tennék ácsmestereinkén építészeink,
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ha polgári építményeknél, vasúti, kerti 
házaknál stb. érvényesítenék saját fiiépí
tészetünk mintáit, a helyett, hogy az ide
genszerű és sokba kerülő svájci házakat 
hehozzak. Ha valakinek, bizonyosan a 
népnek van ezredes tapasztalása után 
kellő tapintata, mi erre vagy arra az ég
hajlatra nézve legalkalmasb, mi legjutá- 
nyosabb. Miért nem figyelik meg ezt mű
építészeink is? Talán mivel jobb és di
vatos!) a külföldi; talán mivel könnyebb 
a kész idegent majmolni, mint az eredeti 
hazait tanulmányozni, nemesíteni ?

Mily szép és hasznos feladat lenne mű
ipari iskoláink számára, ha kitűznék ezen 
kérdést: lehot-e magyarországi faépítmé
nyeket és miképen polgáriakra alkalmazni,

díszesebbekké tenni és átalánosítani ? 
Ha valaki ezen kérdést korszerűnek 

1 tartja, egy régi eszmém fog valósulni. 
Legalább a külföldi utazók is, kik azt 
vélik, hogy Pesttel Magyarországot is lát
ták, népünk ízléséről némi fogalmat sze
rezhettek volna, ha árvái, szepesi, beregi, 
máramarosi, székely, oláh modorra épített, 
de hol szükség, (bár valóban vannak 
minden változtatás nélkül használhatók) 
kissé idomított házakat találnának a cif- 
rábbnál-cifrább úgynevezett svájci házak
nál, melyekből csak az alak, vagy sokszor 
az sem svájci0.

A  lelkes Rómer e szavai most is meg
érdemelnék a megszívlelést.

Szerkesztőség.

A Z  UJ E G Y E T E M  E L H E L Y E Z É S E .

A  vallás- és közoktatásügyi ministerium- 
ban febr. 22., 23. és 24-én értekezlet volt 
a budapesti tud. egyetem további építke
zései kérdésében. A z első nap B erzeviczy 
elnökölt. Hangsúlyozta, hogy a kormány 
úgy szándékozik építeni, hogy az egyetem 
fejlődése legalább nehány évtizedre bizto
sítva legyen. Azután Iíoncz Ö dön előadó 
felolvasta az értekezlet elé terjesztett kér
dőpontok elsejét, hogy t. i. 1. Lehet-e a 
budapesti egyetem központi épületében 
jelenleg nélkülözött helyiségek (aula, meg 
felelő rektorátus, központi iroda és tanács
terem, nagyobb hallgatóság befogadására 
alkalmas termek, nehány hittani kari, szemi 
náriumi, esetleg olvasóköri helyiség; torna- 
és vívóterem stb.) előállításáról a köz
ponti épület lebontott részének újból való 
fölépítése s esetleg tovább kibővítés utján 
célszerűen gondoskodni és mely telkek vol
nának ez esetben az egyetem részére 
megszerzendők és felhasználandók ? .Rö
viden vázolta aztán azt a tervet, a melyet 
néhai W kber A ntal volt ministeri építész 
készített az egyetemnek az egyetem-térre 
néző frontja kiépítésére vonatkozólag.

Ezután élénk vita kezdődött, melynek 
folyamán B reznay rektor és P lósz jog 
kari dékán annak a nézetnek adtak kife
jezést, hogy — bár a nagyobbszerű, egé
szen új építkezés sok tekintetben kívá
natos volna a jelenlegi központi épület

I átalakításával s az egyetemtéri homlokzat 
és nehány szomszéd telken emelendő épü
let kiépítésével az egyetem elhelyezésének 
kérdését az adott viszonyok közt elég tűr
hetően meg lehetne oldani s erre nézve 
a tárgyalás alapjául el lehet fogadni a 
WÉBER-féle tervet —  mint a hogy az 
egyetem érdekelt három kara (jogi, hittani, 
bölcsész!) és az egyetem tanácsa felter
jesztéseikben kifejezték. E ötvös és P ulszky 
tanárok ellenben azt fejtegették, hogy a 
jelenlegi helyiségek teljesen alkalmatlanok 
s teljesen új, monumentális építkezés szük
sége forog fenn. W artha tanár nem tartja 
a központi épület helyét alkalmasnak —  
még a szomszéd telkekkel sem —  új épít
kezésre.

Beöthy is az E ötvös véleményéhez já 
rult, nagyon kívánatosnak tartván, hogy 
az egyetemi karok helyiségei lehetőleg 
koncentráltassanak. Rupp ministeri tanácsos 
azt tartja, hogy addig nem igen lehet a 
kérdéshez hozzászólni, míg kalkulus nem té
tetik, hogy mennyi helyiség kell s a központi 
épület telke a megvehető szomszédtelkekkel 
együtt elég tért nyujtana-c?

A második napon Csáky A lbin gróf 
elnökölt. R upp min. tanácsos felszólalására 
a kultuszministeri hivatal két tervet 
is bemutat. Az egyik a jelenlegi központi 
egyetem területének kibővítését igényelné 
a szerb- és zöldfa-utca felé, a másik terv
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szerint sí zálogház és a szomszédos házak 
telkét használnák fel. Bármelyik terv el
fogadása esetén a kisajátítás mintegy 
800.000 forintba kerülne.

Ezután előterjesztik a 2-ik kérdő-pon
tot, mely következőleg hangzik :

2. A  mennyiben a központi épület költ
ségvetése és kibővítése célszerűnek nem 
mutatkoznék, miképen kellene az abban 
levő tanszakok és hivatalok elhelyezéséről, 
úgyszintén a fennebb megjelölt hiányzó

törvényhozás utján tegyen lépéseket, s 
addig, míg e kérdés eldöntve nincs, ha- 
laszsza el az olyan ideiglenes intézkedé
seket, melyek a végleges terv megvalósí
tásának útjában áll hatnának.

K ömig G yula műegyetemi rektor mele
gen pártolja az E ötvös báró tervét, mely 
nek megvalósítása megfelelne a főváros 
érdekeinek is.

Pulszky Á kos szintén helyesli az esz
mét s hangsúlyozza, hogy olyan terv kell,

helyiségek megszerzéséről gondoskodni,1 mely minden szak érdekét együtt és ösz-
nevezetesen : a) egészen új egyetemi köz
ponti telep létesüljön-e s ha igen, hol? 
avagy: ó) használtassék-e fel a műegye
tem épülete s a műegyetem ez esetben 
hol nyerjen elhelyezést?

E ötvös L oránd báró hosszabb beszéd
ben konkrét koncepcióval áll elő. Azt 
tervezi és javasolja, hogy a Józsefváros 
külső részén a szigony- és örömvölgy-utca 
közti területből 177 ezer négyszögméter 
kisajátíttassék s erre a területre építtessenek 
az összes tudomány- és műegyetemi épü
letek. A  műegyetem a Baross-utca felé és 
a tudomány-egyetem az üllői út felé eső 
részre jönne és az egyetemi épületeknek 
parkúl szolgálna az Orcy-kert és az egye
temi fűvészkert. E központi telep létesí
tése az ő számítása szerint nem kerülne 
többe 8 — 10 millió forintnál. Különben 
pedig beterjeszti a következő határozati 
javaslatot:

A  budapesti egyetem építkezései ügyé
ben összehívott értekezlet meggyőződvén 
arról, hogy a tudomány-egyetemnek, úgy

szeségben karolja fel.
B reznay B éla egyetemi rektor hozzá 

járul az E ötvös tervéhez s hosszasan fej
tegeti kedvenc eszméjét, hogy a tudomány- 
egyetemen egy ötödik, gazdasági fakultás 
is rendszercsíttessék.

H ögyes E ndre tanár az orvosi kar 
szempontjából helyesli az Eötvös tervét. 
A kijelölt helyen kényelmesen felépíthető 
lenne az a 27 épület, melyre az orvosi 
fakultásnak szüksége van.

P lusz jogkari dékán a mellett van, 
hogy a jogi és bölcsészeti kar maradjon 
meg a jelenlegi központban s kívánatos
nak tartja a központi egyetem kiépítését.

B ekzeviczy A lbert államtitkár az ér 
tekezleten történt felszólalásokból azt az 
impressziót meríti, hogy a jelenlegi köz 
ponti épületet használni lehet még, ter
mészetesen megfelelő átalakításokkal. Az 
E ötvös terve ellen aggályai vannak, mert 
szerinte teljes helyi koncentráció nem le
hetséges, külföldön sincs. A testületi szel
lem megteremtéséhez az E ötvös terve

mint a műegyetemnek valamennyi épüle- nem járulna hozzá s az egyetem messze
fekvése által megbontatnék az a kapocs, 
mely a hallgatókat az egyetemhez fűzi. 
Aggálya van az óriási költség szempont
jából is. Ilyen tervet hamar megvalósítani 
nem lehet s így a mostani bajok nem

tei, u. m. tantermei, laboratóriumai, orvosi 
intézetei, könyvtárai mai állapotukban nem 
elégíthetik ki a szükségletet és mai he
lyükön kellő módon ki sem bővíthetők : 
kéri a vallás- és közoktatásügyi ministert, 
tegye részletes tanulmányozásai tárgyává orvosoltatnának s e terv elfogadásával más 
azt a kérdést: hol és mi módon lehetne kulturális feladatok elodáztatnának. 
a főváros területén belül vagy annak köz- A mi a jelenlegi műegyetemnek az 
vétlen közelében olyan új telepet létesí- egyetem által lehető felhasználását illeti, 
teni, melynek szabad, a jövő terjeszke- B reznay, K önig, Plósz és B eöthy úgy 
désre alkalmas terein, kertek közepette nyilatkoznak, hogy az a központi egyetem 
elhelyezést találna mindaz, a mi a tud. kiegészítésére igen alkalmas volna, 
egyetem és műegyetem kellő felvirágzá- A  febuár 24-diki tanácskozáson M ihal- 
sára szükséges, és a hol a tanítás és a kovics G éza dr., orvoskari dékán, rész- 
tudományos kutatás igényeinek kielégítése letesen szólt az orvoskari intézetek el- 
mcllett gondoskodva volna arról is, hogy helyezéséről s az orvoskar jelenlegi üllői- 
a tanuló ifjúság mulató-tereket, társalgó úti telepének kisajátítás utján nyerendő 
termeket, szóval kedves és művelő otthont szomszédos telkeken való fejlesztését aján- 
találhasson. Az értekezlet arra kéri továbbá lotta.
a ministert, hogy az új telep léte-) H ögyes E ndre tanár hozzájárult ehhez 
sítésére szükséges összeg megszerzésére aj a tervhez. Az E ötvös által ajánlott helyen
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néhány orvoskari intézet építését szintén 
helyesnek találta, hangsúlyozva, hogy a 
tervbe vett állami közkórházat kellene 
megnyerni. Az egyetemi összes épületek 
helyi összpontosítását nem helyeselte, a 
mennyiben az felesleges.

T auffkr V ilmos a szülészeti kórodák 
szamára emelendő épületek helyéül a bo
tanikus kertet ajánlotta. Ennek a tervnek 
E ötvös L oránd báró ellene szólt. K éz- 
márszky tanár ellenzi e tervet, a mennyi- 
ben megszerezhető —  az orvoskari telep 
továbbterjesztése érdekében —  az iillői- 
uti dohánygyár és sóház. Az E ötvös L o
ránd tervét, a mennyiben ez keresztülvi
hető, örömmel üdvözli s abban egy hosszú 
időre szóló, tervszerű építkezés megkez
dését látja, mert az Orcy- és fiivészkert 
mögött kisajátítandó területeken, a szük
séghez képest, sorban emelhetők az egye
temi épületek.

Jurányi L ajos, a növénytan tanára, el
lenezte a fii vészkertnek akár csak részben 
való felhasználását is s kiemelte a kertnek 
tudományos szempontból való fontosságát. 
Szerinte egy ríj fiivészkert létesítése vagy 
a réginek ujjá-rendezéso sok nehézséggel 
járna.

T auffkr V ilmos kijelentette, hogy a 
mennyiben a fiivészkert felhasználása na
gyobb nehézségekbe ütköznék, a szü’ észeti 
kórodák elhelyezésére a Józscf-fiiíárvaház 
lenne felhasználható. K kzmárszky T ivadar 
ehhez a tervhez hozzájárult. T auffernek 
az Eötvös báró által ajánlott helyen ellen 
nincs kifogása, ha ott a szülészeti kórodák 
építése azonnal megkezdhető.

W artha és Czigler tanárok E ötvös 
tanár terve mellett emelvén szót, K ijn 
(Iyula főv. tanácsnok városrendezési és 
szépítési szempontból az egyetem jelen
legi központi épületének az egyetem-térre 
leendő kiépítését ajánlja s az Eötvös ter
vét részint a részletes adatok hiánya miatt, 
részint az annak kivitele esetében felme
rülő óriási költségek miatt visszautasítja, 

súlyt helyezvén arra is, hogy az egye
tem a város központjában maradjon.

IlUPP I mre min. tanácsos, a közmunka 
tanács nevében, város fejlődési szempont
ból szól ellene E ötvös tervének, azt tartva, 
hogy az egyetemi épületeknek a külső 
Józsefvárosban való koncentrálása meg
akasztaná e városrésznek gyárvárosi fejlő
dését.

K önig G yula dr. melegen védelmére 
kel Eötvös tervének, az E ötvös által 
ajánlott helyet tartván alkalmasnak az 
egyetem részére a fővárosban, a hol a 
tudomány központot nyerhet, mire nagy 
szükség van. Cáfolta K un és R upp érveit.

L echner L ajos főmérnök emelt szót, 
olyan értelemben, hogy az E ötvös tanár 
által ajánlott helyre építtessenek az egye
temi épületek, a műegyetem azonban ma
radjon jelenlegi helyén, kibővítve az ott 
fekvő egyetemi intézetek épületeivel.

Báró E ötvös tanár hangsúlyozza, hogy 
az ő eszméjének lényege az, hogy a vég
leges rendezésnek terve megállapíttassék 
s a kivitel aztán történhetik a sürgősség
hez képest egymásutánban, de nem szük
ségképen egyszerre.

A  tárgyalás ezzel ki volt merítve, mire 
Csáky A lbin gróf összegezte az értekezlet 
tagjainak véleményét, konstatálván, hogy 
az értekezlet tagjainak nagy többsége az 
E ötvös báró eszméjét komoly megfonto
lásra ajánlja, miután azonban ennek a 
tervnek nagy akadályai lehetnek, más 
terv is szóba jöhet s ennek módozatai: 
1. hogy a jelenlegi központi telken, némi 
további építkezés után, a jogi kar helyez
tessék el ; 2. a műegyetem jelenlegi he
lyiségeit a bölcsészeti kar vegye át; íí. az 
orvosi kar üllői-úti telepe bővíttessék ki 
a Baross-utcáig, s a szülészeti klinikák 
az üllői-út mentén építtessenek; 4. az 
orvosi telep közelében építtessék az állami 
közkórház és 5. a műegyetem számára új 
épület emeltessék, esetleg az E ötvös tanár 
által ajánlott helyen. Ezek után az elnöklő 
miniszter meleg köszönetét mondva az 
értekezlet tagjainak, az értekezletet be
zárja.
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P Á L Y Á Z A T O K .

K ereskedelmi minister pályázatai. A z 
1891. II. t.-cikk értelmében Budapesten 
ezredéves nemzeti kiállítás tartatik, mely 
a városligetben fog rendeztetni. A  kiállí
tás két főcsoportból fog állani, még pedig 
I. a történelmi kiállításból, II. a jelenkori 
kiállításból. A  történelmi kiállítást egy e 
célra külön emelendő épületben szándéko
zom rendeztetni. Pályadíjban kívánom ré
szesíteni : először azt a pályaművet, mely 
a leghelyesebben és legcélszerűbben meg
oldja az elhelyezés kérdését, azaz a kiál
lítás tartozékát képező összes építmények 
és létesítmények úgy átalános, valamint 
viszonlagos elhelyezésének módját; másod
szor azt a pályaművet, mely az alantabb 
jelzett eszmének leginkább megfelelő terv
rajzot mutatja be. Minthogy a tervezett 
kiállítás a honfoglalás és a magyar állam 
ezredik évfordulója alkalmával rendeztetik, 
ennél fogva különös gondot kívánok for
dítani arra, hogy a kiállítás ez a jellege 
kellően kidomborodjék és hogy különösen 
az az építmény, a melyben a kiállítás tör
ténelmi része lesz elhelyezve, külső kikép
zésre nézve is az említett jellegnek és 
célnak megfelelő és ahhoz méltó legyen, 
E feladat megoldandó és ez épületnek terv
rajza bemutatandó. A  pályázatban részt 
vehet minden magyar honpolgár, még pe
dig vagy a kitűzött kérdések egyikére, vagy 
mind kettőre nézve. A  részletes pályázati 
programrn, valamint a városligeti terület 
jelenlegi helyzetrajza a Kereskedelmi Mú
zeum tudakozódó irodájában (Akadémia
utca 12.) naponkint délután 3 — 6-ig át
vehetők. A  pályázati határidő az első kér
désre nézve 1893. évi március hó 31-ik, 
a második kérdésre 1893. évi április hó 
30-ik napja. A  jeligével és lepecsételt je 
ligés levéllel ellátott pályaművek a jelzett 
napokig déli 12 óráig a kereskedelemügyi 
minister segédhivatali igazgatójánál vevény 
mellett benyújtandók. A  kitűzött határidőn 
belől beérkezett pályamunkák nyolc napig 
közszemlére lesznek kiállítva. Ez idő letelte 
után a tervek előzetesen egy szakférfiak
ból kinevezendő bizottság által fognak 
megbiráltatni s ennek véleményével együtt 
a kiállítási országos bizottság elé terjesz
tetni, mely a jutalom odaítélése iránt ja 
vaslatot teend. Az első kérdés leghelyesebb 
megoldása 2000 (kétezer) koronával, az 
azt legjobban megközelítő második pálya

mű 1000 (egyezer) koronával fog jutal
maztatni. Á  második kérdés leghelyesebb 
megoldása 4000 (négyezer) korona; az 
azt legjobban megközelítő második pályamű 
2000 (kétezer) koronából álló pályadíjban 
fog részesülni. A  megjutalmazott pálya
művek a kiállítási alap tulajdonába men
nek át, és azok kivitele iránt a kereske
delemügyi in. kir. minister rendelkezik. 
A  KERESKEDELMI M. KIR. MINISTER.

P á l y á z a t i  p r o g r a m r n :
Az 1882. évi II. t.-c. értelmében meg

tartandó ezredéves nemzeti kiállítás Buda
pesten a városligetben fog rendeztetni. A 
kiállítás területéül a városligetnek a Ste- 
fánia-ut jobb és baloldalán elterjedő része 
van kilátásba véve ; azonban nincs kizárva, 
hogy más szomszédos területek is (neve
zetesen a körút) bevonhatók a tervezésbe. 
Mindenesetre figyelem fordítandó arra, hogy 
a városligetben megfelelő terület szabadon 
maradjon s hogy az ültetvények lehetőségig 
kiméltessenek. A városligeti terület pontos 
helyzetrajza a Kereskedelmi Múzeum tu
dakozó irodájában (Y. Akadémia-utca 12.) 
ingyen megszerezhető. Első kérdés: Mi
módon lehet a kiállítási területet a ki
állítás céljának legmegfelelőbben kihasz
nálni.

1. A  rendezendő kiállítás céljaira áten
gedett területen a következő főbb épületek 
terveltetnek és pedig körülbelül az alább 
jelzett terjedelemben :

a) a történelmi kiállítási épület 3000  
négyzet méter használható alapterülettel;

b) néprajzi és házi ipari kiállítási csar
nok körülbelül 1500 négyzet m.-rel;

c) közoktatásügyi csarnok 1500 négy
zet in .;

d) egészségügyi csarnok 800 négyzet- 
méter ;

e) az igazgatósági épület 1000 négy
zet m. ;

f )  mezőgazdasági termények kiállítási 
csarnoka 4500 négyzet m .;

ff) kertészeti csarnok 1000 négyzet m. ;
h) erdészeti pavillon 1000 négyzet m .;
í) borászati és pincészeti kiállítási csar

nok 1000 négyzet m .;
7c) Horvát-Szlavonország kiállítási csar

noka 8 0 0 — 1000 négyzet in.;
7) bányászat, kohászat és épitő-anyagok 

kiállítási csarnoka 2000 négyszögméter;
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m) közlekedésügyi kiállítási csarnok 3500 

négyszögméter;
n) a nagy gépcsarnok 10.000 négyszöix-

inéter; OJ °
o) kazánház es gépszerelő csarnok 400 

négyszögméter;
p) a kapitányi hivatal épülete 350 négy- 

szögméter;
r) íelügyelőségi épület 400 négyszögm.;
s) tüzérségi lak- és szertárépület 400 

négyszögm.;
t) ruhatárak, closettek, vasúti rakodó és 

pénzügyőrségi épület;
//) kiállítási kisvendéglő 800 négyszög

méter ;
v) ünnepélyek csarnoka 5000 négyszög

méter.'
2. A  városligeti területen ez idő szerint 

már fennálló iparcsarnok, műcsarnok és 
királypavillon a jövő kiállítás czéljaira szin
tén felhasználandó. Ez épületek az elren
dezési tervezetnél figyelembe veendők, 
azonban nem követeltetik tervezőtől, hogy 
az iparcsarnokot az eddig használt célra 
újból felhasználja, hanem megengedhető, 
hogy ezen épület esetleg más rendeltetést 
nyerjen és hogy az annak folytán nélkü
lözhető egy vagy több pavillon ipari cso
portok el helyzésére fordittassék.

3. Minthogy az 1. pont alatt felsorolt 
épületek jegyzékében csak azok foglaltat
nak, melyek a kiállítási alap terhére szán
dékoltéinak létesittetni, az elrendezési 
tervezetnél figyelembe veendő még, hogy 
a fő- és székváros pavillonja és számos 
magánpavillonok, továbbá több vendéglő 
és kávéház és egyéb kisebb építmények 
a helyszinrajz tervezetébe akadály nélkül 
szintén beilleszthetők legyenek.

4. Az elrendezési tervezetnél szükséges 
arról íh gondoskodni, hogy ünnepélyek 
megtartására, továbbá a látogató közönség 
esti szórakoztatása céljára oly nagyságú 
terület maradjon rendelkezésre, a melyen 
legalább 20.000 ember kényelmesen elfér. 
A  tervezésbe bevonható a kiállítási terület, 
vagy egyes részeinek éjjel való nyitva 
tartása is.

5. Budapest fő és székváros közönsége 
a városligeti terület átengedésénél a követ
kező kívánságokat fejezte ki:

«) hogy a Stefánia ut a szabad közleke
désnek fenntartandó lévén, az ez ut által 
elválasztott területek áthidalásokkal lesz
nek egymással összeköttetésbe hozandók s 
úgy az áthidalások, mint a Stefánia-ut 
mentén létesítendő kerítések díszes kivitel
ben fognak előállitatni;

h) az átengedendő terület mindkét részén 
lévő ültetvények a legnagyobb kíméletben 
részesitendők, a fenyvesek pedig a pusz
tulástól okvetlen megóvandók.

0. A  fennebbi feltételek tekintetbe vé
tele mellett tervrajz készítendő, a helyszín* 
rajzon feltünteti mérték szerint, melyen az 
említett épületek, valamint a szükséges 
utak, parkírozások és a kiállítás tartozékai 
foltiintetendők. %

A tervrajzhoz oly leírás csatolandó, mely
ből a feladat miként tervezett megol
dásának* eszméje világosan megérthető 
legyen.

2-ik kérdés. Történelmi kiállítás.
1. Minthogy a tervezett kiállítás a hon

foglalás és a magyar állam ezredik év
fordulója alkalmával rendeztetik, ennél
fogva különös gondot kívánok fordítani 
arra, hogy a kiállítás jellege kellően ki
domborodjék és hogy különösen az épít
mény, a melyben a kiállítás történelmi 
része lesz elhelyezendő, külső kiképzésre 
nézve is az említett jellegnek és célnak 
megfelelő és ahhoz méltó legyen. A  tör
ténelmi kiállítás három csoportot fog ké
pezni u. m .: az egyházi, a köz- és magán
életi, továbbá a hadászati csoportot. Meg- 
kivántatik a pályázótól, hogy a szóban 
forgó építmény vázlatrajzát egyidejűleg 
mutassa be az elrendezési helyzetrajzzal.

2. A  történelmi kiállítás céljaira terve
zendő építmény vázlatrajza legalább egy 
alaprajzból, egy homlokrajzból és ha az 
eszme megértéséhez szükséges, egy metszi t- 
rajzból 1 : 200 arányban léptékben rajzolva 
álljon. Az építmény stílje a tervevő tet
szésére bizatik, kívánatos azonban, hogy 
a magyar történelem vagy régi magyar épít
mények * motívumai lehetőleg felhasználtas

| sanak. Az épület vagy építmény ideiglenes 
Ijellegűnek tervezendő és annak létesítésé
hez bármely építési anyag javasolható, 
mégis figyelembe veendő az, hogy a helyi 
ségek, melyek a tárgyak kiállítására fog
nak szolgálni, teljesen tűzbiztosuk legye
nek. A  megoldás kereshető oly irányban 
is, hogy a történelmi kiállítás befejezte után 
múzeumi vagy képzőművészeti célokra is 
alkalmas és felhasználható lenne. Tájéko
zásul szolgáljon, hogy ezen épület költsége 
az esetben, ha ideiglenes jellegű épület 
terveztetik, a 300.000— 400.000 frtot, ha 
pedig állandó jellegű s múzeumi vág) 
képzőművészeti célokra szolgáló épüle*’

* ? A szerk
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terveztetik, a 800.000 frtot túl nem ha
ladhatják.

Budapest, 1893. évi február hó 8-ikán-
A  KERESKEDELEMÜGYI M. KIK. MINISTER. I

A  K is-Cellben ÉRÍTENDÖ KÓRHÁZ ÉPÍTŐ
terveinek elkészítésére nézve pályázat 
hirdettetik a következe feltételek mel 
lett: 1. A  kórház Vas vármegye alispán

vagy a kir. államépítészeti hivataltól 
megszerezhető programéi figyelembe véte
lével tervezendő. Az összes építő költség 
35.000 írtban van megállapítva. 2. Kíván
tatik : a) Az összes épületek alaprajza minden 
emeletről külön-külön, annyi keresztmet
szet, hogy abból a szerkezetek kellőleg 
megítélhetők legyenek; továbbá homlok
zatrajz a főépület fő- és oldalnézetéről, a 
melléképület főnézetéről 1 : 100-hoz mér
tékben készítve, b) Minden munkanemet 
pontosan feltüntető méretkimutatás költség- 
vetés. c) Szabályszerű árelemzés, d) Mű- j 
leírás, melynek mindazon szerkezetekre, j 
berendezésekre stb., melyek a tervből 
kellőleg inog nem bírálhatók, a szükséges i 
felvilágosítást megadni kell 3. Az elsőnek 
Ítélt legjobb pályamű 500 írttal, a második 
150 írttal jutalmaztatik, de a jutalmazott 
pályaművek a kiscelli kórházalap tulaj
donai maradnak; megjegyeztetik azonban, 
hogy a mennyiben a legjobbnak ítélt pá
lyaműre nézve esetleg változtatások rendel
tetnének el, azokat a tervező végrehajtani 
köteles s ennek megtörténtéig az 500 frtnyi 
jutalomdíjból csak 300 írt fizettetik ki. 4 
A pályaművek 1803 évi március 31-én 
déli 12 óráig Vasvármegye alispánjához 
szabályszerűen lepecsételten jeligés levélkék 
kíséretében nyújtandók lu;. 5. A pályadíjak 
Vasvármegye köztörvényhatósági bizott
sága határozatához képest fognak folyóvá 
tétetni

T ervpályázat egyesületi épület ter
veinek elkészítésére. A laibachi „Karodni 
dom“ egyesület épületi tervei és költség- 
vetése elkészítésére pályázat van kiírva. A 
költség-összegnek 150.000 forintot nem 
szabad meghaladnia. A  legjobb mű 1200 
koronával, a második 800 koronával fog 
díjaztatok A  tervek 1 :2 0 0  arányban ké
szítendők és legkésőbb f. é. április 15-ig 
az építési bizottságnál Laibachban nyúj
tandók be.

Pá yázat szökökutra. Készíttessék az 
Erzséoet sétatéren, a kioszk-épület tenge
lyében felállítandó és a környezettel ossz

hangzó díszes szökőkút terve, vagy min
tája. Az egész mű vagy a szobrok anyaga 
lehet kő, éreöntvénv vagv tréhelt mű. A 
mennyiben minta is terjesztetnék be, az 
lehetőleg a kivitelre szánt anyag színeze
tével látandó el. A mű költsége az öt
venezer forintot túl no haladja. A legjobb 
és műbeesesel biró pályamű hatszáz forin
tot, második háromszáz forint jutalmat 
kap. A  kitűzött pályadíjakra csak magyar 
honpolgárok pályázhatnak. A pályaművek 
1893. évi május hó 31 -ik napjának déli 
12 órájáig G k r l ó g z y  K ároly első alpol
gármesterhez, mint a képzőművészeti bi
zottság elnökéhez terjesztondők be.

A  SZABADKAI IZR. KOMIRKSSZÜSI HITKÖZSÉG 
templomot, iskolát és paplakot szándékoz
ván építeni, az építésre vonatkozó tervek 
és költségvetések elkészítése tárgyában 
ezennel pályázatot hirdet.

Kívántatik: 1. Egy templom 800 férfi,
600 női ülőliolylyel, 200 —300 földszinti 
állóhelylyel, továbbá megfelelő nagyságú 
orgona elhelyezésére alkalmas kórussal, 
öltözőkkel és egyéb mellékhelyiségekkel. 
2. Egy iskola épület fiú- és leánygyerme
kek részére, 8 tanteremmel 70— 70 növen
dék számára, egy tanítói szobával és egy
téli tornaholyiséggel. 3. A községi közigaz
gatás részére: «) Egy tanácsterem mint
egy 120 m2 térfogattal, b) Ezzel összefüg- 
gőleg két szobából álló iroda. 4-. Papiak, 
mely ál l : 5 szobából, I irodaszobából és 
a szükséges mellékhelyiségekből. 5. 2
szolgalakás, inch ek mindegyike 2 szobát 
és a szükséges mellékhelyiségeket magá
ban foglaljon, ti. Bazárépület, keresztülfutó, 
mindkét oldalt üzlethely iségek re alkalmas, 
a Battyányi- és íázéchényi-uteát összekötő 
folyosóval.

A felsorolt épületekre nézve a pályázó 
a következő munkálatokat tartozik benyúj
tani : t. az összes alaprajzokat, a belső 
berendezés és a méretek világos kitünte
tésével 1 : 100 arányban. 2. Az épületek 
minden részleteit kitüntető kereszt- és 
hosszmetszeteket, a szerkezetek, és a mé
retek (kottirozás) világos megjelölésével 
1 : 50 arányban. 3. Az összes homlokzati 
rajzokat 1 : 50 arányban. 4. részletes elő- 
méreteket. 5. A  helyi viszonyoknak megfe
lelő anyagárak alapján szerkesztett részle
tes költségvetéseket.

Az építési modor megválasztása a terve- 
! zőre bízatik.

A  templom építési költsége a. belső be
rendezéssel együtt 80.000 forintig terjed-
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b et; a többi épületek stílszerűek, mindazon
által egyszerű kivitelűek legyenek, megje
gyeztetvén, hogy a telken jelenleg lévő is
kolaépület a lehetőség szerint fentartandó 
és hogy az iskola-, községi- és paplak-he- 
lyiségek egyemeletes épületben lesznek el- 
helyezendők. A  telek helyzetrajza, valamint 
a részletes költségvetés alapjául szolgáló, 
a helyi anyagárakat, a munka- és fuvar
bérviszonyokat kitüntető kimutatások az 
elnökségnél szerezhetők meg, ahol az épít
kezésre vonatkozó egyéb felvilágosítások 
is kaphatók.

Az első legjobbnak Ítélt pályamű 2000 ; 1 
a második 1000 koronával díjaztatik.

A  jutalmazott pályaművek a hitközség 
tu'ajdonát képezendik. A  beküldött pálya
művek fölött a hitközségi elnök elnöklete 
alatt jury fog Ítélni, mely á ll : a hitközségi 
képviselő-testület, templom- és iskola építő 
bizottság által kiküldendő 5 - 5  tagból; 
továbbá a főrabbiból, a községi elöljáróság |

által meghívandó H építész-mérnökből és 
2 tanítóból. A  pályadíj csak absolut becsű 
műnek adatik ki.

A  lepecsételt, jeligével ellátott pályater
vek 1893. évi junius hó 1 ig a hitközségi 
elnökséghez beküldendők.

A  NAGYKIK INDÁI REDUT-ÉPÜLET PÁLYA
TERVEIT a városi közgyűlés határozatából, 
a magyar mérnök- és építész-egyletnek 
küldték fel Budapestre megbirálás végett; 
a nevezett egylet véleménye alapján fog
nak dönteni a pályatervek felett.

A  N yíregyházán építendő nagyvendéglö 
tervezésére hirdetett pályázat alapján 
beérkezett pályaművek felett a kirendelt 
szakértő bizottság nem tudván megálla
podásra jutni, azt határozta, hogy a pá
lyaművek megbirálására a magyar mérnök- 
és építész-egyletet kéri fel.

V E G Y E S E K .

A  PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ KÜLÖNÖS TEKIN
TETTEL FALFESTMÉNYEIRE. Irta : ÖERECZE
P éter dr. pécsi áll. főrcálisk. tanár. A  leg
melegebben ajánljuk dolgozótársunk e 
legközelebb megjelenendő monumentális 
művét, melyből egy fejezetet kivonatosan, 
mutatványul mai füzetünkben közlünk. A  
megrendelési felhívásból tájékoztatásul ad
juk a következőt: A pécsi székesegyház 
P éter király temetőhelye, Magyarország 
egyik legrégibb és legérdekesebb épülete, 
ma is egészen eredeti alaprajza, főfalai, 
szép altemploma s nagybecsű régi faragvá- 
uyainál fogva sokszorosan megérdemelte 
azt a nagy műgondot, kitartó munkát és 
anyagi áldozatot, melyet regenerátora, 
D ulánszky N ándor dr., megyés püspök 
ö excellentiája, s a köréje sereglett mű
vészi erők színe java kilenc éven át rcá- 
fordított A  hat-hétszáz év viszontagságait 
átélt mű föléledt romjaiból s az újjá ala
kított egyház valóban az újkori műtörté
nelem egyik jelentős mozzanata! Magával 
az épülő dómmal párhuzamosan dolgozom 
már évek óta annak műtörténelmi leírásán ; 
de ebben főkép nem az elvont architektú

rái szakleírást tartottam szem előtt, hanem 
disz ítmény i oldalát tekintettem általában 
minden művészeti nézőpontból. Leírásom
ban az egyházi, szorosabban a jelképes 
egyházi falfestés és faragás természetéből 
indulok ki s a históriai fejlődés álláspont
járól tekintve szét, igyekszem a stílszerű 
művészet kérdését is valamelyest tisztázni. 
Ebből a célból, és hogy a restaurált pécsi 
székesegyház helyét főkép a díszítő- és 
egyház-művészi tekintetben a kiválóbb 
európai hasonló ízlésű restaurált egyházak 
körében kijelöljem, beutaztam kétszer is 
Olaszországot s a liajna vidékeit; miáltal 
arra a kellemes meggyőződésre jutottam, s 
ezt dolgozatomban úgy hiszem sikerült 
meg is bizonyítanom, hogy a pécsi székes 
egyház restaurátorai a stílszerű egyházi 
művészetnek bonyolult kérdését egészben 
és nagyban jóval szerencsésebben oldották 
meg, mint akár az olaszországi ó-keresz
tény és román Ízlésű templomok restaurá
torai, akár pedig E ssenwein és a köréje 
csoportoséit német művészek, a kik a Rajna 
vidékén fáradnak a stílszerű művészet ki- 
fejlesztésén. Sőt arra meg épen büszkék



60 É P Í T É S Z E T I  s z e m l e

lehetünk, hogy ez a művészeti ág a pácéi 
székesegyházon, jelentékeny részben épen 
magyar művészek által, hatalmas lépést 
tett előre. Különben dolgozatomról némi 
áttekintést nyújt a fejezetek címsorozata, 
mely a következő: Bevezetés: A  mo
dern mű ízlés iránya. Az idegen stílusokban 
való művészies alkotás. —  Á  restauráló mű
vészet Olaszországban s a Rajna vidékein. 
E fogalom ellentétes felfogásai. Álláspon
tunk a pécsi székesegyház restaurátiójá- 
val szemben. —  E l s ő  r é s z :  Első szakasz. 
A székesegyház építés tekintetében. Má
sodik szakasz. A  székesegyház szobormű
vei. Harmadik szakasz. A  székesegyház 
falfestményei. —  M á s o d i k  r é s z .  Kegye 
dik szakasz. A  falképek és díszítmények 
műértéke. —  H a r m a d i k  r é s z :  Ötödik 
szakasz. A  sík-ornamentika székesegyhá
zunkban. Függelék: A  székesegyház res
taurátorai. Források, jegyzetek. A  mű ter
jedelme negyedrétű, ciceró-betűvel szedett 
3 0 — 40 ív. Körülbelül 20 tábla s 20— 25 
szöveg közé nyomott képpel. Ára, előre 
fizetve, fűzött példány: 5 frt, díszes kötés
ben 0 frt. Bolti ára magasabb lesz. Elő
refizethetni posta-utalványon H ornyánszky 
V iktor könyvkereskedésében Budapesten 
és a szerzőnél Pécsett.

Palóczy A ntal dolgozótársunk a buda
pesti uj Dunaliidakról március 4-én fel
olvasást tart a IV . kerületi társaskör 
helyiségeiben.

A  B udapesten létesítendő állami kőz- 
kórház ügyében a kultuszminisztériumban 
február 27-én tartott értekezleten L aufe- 
nauer dr. uj épület létesítését kívánja, vagy 
az üllői-ui városi kórház megvételét 
ajánlja, dr. M üllek az üllői úti barakkór- 
ház helyét, a mivel szemben dr. G ebiiariit 
az ott emelendő istállókat említi fel. J)r. 
K étli az egyetemi oktatás érdekét szem 
előtt tartandónak jelzi. Az értekezlet ab
ban állapodott meg, hogy állami közkór
ház emeltessék, uj épületben, közel az 
egyetemi technikákhoz.

A  szt . János kórházzal kapcsolatos 
megfigyelő osztály számára külön alkal
mas telep építésére szólította fel a bel
ügyminiszter a fővárost, s most ismételte 
e felszólítást.

lép a viszonyok javítását célzó szabály- 
rendelet, a pincelakások száma lejebb 
szállt, a menedékházak ügye szépen fejlő
dött, most tervezik a negyediket a váci 
körútra. A  belügyminiszter elrendelte az 
egészségellenes lakások összeírását.

A szegedi vasúti üzlet vezetőség összes 
hivatalai részére egy díszes palotát épít
tet a m. kir. államvasutak igazgatósága a 
régi Zsótér ház mögött fekvő területen.

K oleuagarakor gipsztáblákból. Most, 
hogy a kolerajárvány újra fenyeget és így 
mindenfelé szükséges járványkórházak mi
előbbi és minél olcsóbban való létesítésére 
gondolnak, nem tartjuk érdektelennek a 
figyelmet a kolerabarakoknak gipsztábla 
szerkezettel való létesítésére felhivni. Ezen 
szerkezet mellett a b arak ok külső mérete, 
tartóssága, tűzbiztonsága, füthetősége tel
jesen olyan, mint a végleges, téglából ké
szült épületeké; belsejük simított gipsz- 
vakolattal készül és könnyen desinficiláható 
lévén, a higiénia követelményeinek teljesen 
megfelel.

E mellett két rendkívüli előnynyel bírnak 
t. i. körülbelül három hét alatt felépíthe
tők és azonnal lakhatók, továbbá alig ke
rülnek valamivel többe mint a deszkákból 
készült barakok, tehát rendkívül olcsók.

Kisebb városok részére ily barakok or
vé i szobával, fürdővel, árnyékszékkel tel
jesen készen, (természetesen bútorzat nél
kül) a következő összegekbe kerülnek :

8— 10
12— 14

20
48

100

agyra 2400
2800
3200
6800

13500

frt.

A  NY1TRAI VÁRTEMPLOM RESTAURÁLÁSA, 
j B ende püspök elhatározta,hogy a nyitrai vár
templomot gyökeresen restauráltatni fogja. 
(Jzobor B éla műtörténész e végből legkö
zelebb a helyszínére utazik, lmgy a szük
séges intézkedéseket megtegye. A restau
rálási munkát már a tavaszon akarják 
megkezdeni.

A  pozsonyi primási palotát városházzá 
fogják átalakítani. A prímás már beleegye 
zését adta, hogy a palotát a város meg
vegye.

A lakásviszonyok rendezése ügyében 
kiküldött fővárosi bizottság március 2-ki 
ülésében jelentetett, hogy közelebb életbe

A deureczeni ref. egyház nagyobb 
építkezés végrehajtását tervezi. A terveket 
és költségvetéseket a G erstek és Bősz-
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ler cég és T óth István építész dolgoz
ták ki.

K aszinó házépítés Szombathelyen. A  
vasvármegyei kaszinó legutóbb tartott ülé
sében elhatározta, hogy saját céljaira 
Szombathelyen 42.000 írt költséggel ka
szinó házat építtet. A  tervek elkészítésé
vel W álder A lajos szombathelyi épí
tészt bízták meg.

A fiumei úszó dock és kapcsolatban egy 
hajógyár felállitása iránt már megköttetett 
a szerződés a kiéli H owald és T ársai 
céggel. Az úszó dock a Mária T erézia 
móló (nagy hullámgát) mellé fog felállít
tatni, a hajógyár ellenben a bergudi öbölben 
fa petróleum-kikötőn túl) fog berendeztetni. 
Kilátás van arra, hogy egy év alatt mind 
a dock, mind pedig a hajógyár megkezdi 
működését.

Gymnasium é p í t é s e  F ehértf.mplomran. A  
vallás- és közoktatásügyi minister, Fehér 
templomban állami főgymnasiumot építtet 
s a tervek elkészítésével Meixner K ároly 
budapesti építészt bízta meg, az épület 
80.000 forintba fog kerülni.

T emesvár. A közkórház igazgatója B écsi 
G e d e o n  dr., K lein Jakab tanár által ké
szített s a  temesvári kiállításon bemutatott 
új kórház terveket felülbírálás és véle
ményadás végett átvette.

A  BUDAPESTI EV. REF. EGYHÁZTANÁCS leg
utóbbi ülésében a fazekastéri kálvinista 
templom építésével Pecz Hamu műegye
temi tanárt, a pályázatra beérkezett tervek 
nyertesét bízta meg, ki is hozzáfogott a 
részletes tervek kidolgozásához, hogy az 
építkezés már a jövő tavaszszal kezdetét 
vehesse.

Detail vásárcsarnok építésére nézve 
a tanács javaslata oda irányúi, hogy a Rá
kóczi- és István-tén csarnokok részletes 
terveinek elkészítésével a mérnöki hivatal 
bízassák m eg; a Hunyadi-téri és hold-utcai 
detail-csarnokok terveinek elkészítését el
lenben a mérnöki hivatal túlságos elfog
laltsága miatt bízza a közgyűlés Ozigler 
G yőző műegyetemi tanárra.

R endezési terv K őbánya számára. A 
fővárosi közmunkák tanácsa az érdekelt 
felek meghallgatása alapján Kőbánya ré
szére egy rendezési tervet készített és a

fii

városi hatóságnak végleges megállapodás 
céljából bemutatta.

Az újaradi két emeletes sörház kiépí
tését gróf Zselénszky végleg elhatározta. 
Az építkezéshez még a tavasz folyamán 
hozzá kezdenek.

Az igazságügyi minister a debreceni 
kir. tábla elnökéhez intézett leiratában 
megígérte, hogy Debrecenben a törvény
szék, járásbíróság s ügyészség számára 
szolgáló palota építését a Debrecen város 
által előlegzctt 200.000 írtból ez év tava
szán megkezdeti.

Az Újvidéken építendő törvényszéki 
palota terveit az igazságügyminister jóvá
hagyva, leküldto a város hatóságához to
vábbi intézkedés végett.

Szabadka város által építendő lovas 
kaszárnya terveit a m. kir. honvédelmi 
minister már jóváhagyván, az építkezés 
hihetőleg rövid időn belül kezdetét veendi.

T emplomépítés Zentán. Zenta városában 
egy második r. kath. templom építése van 
tervbe véve A  tervezetek már készek s 
jelenleg a kalocsai érsekségnél vannak 
felülbírálás és jóváhagyás végett. A tem
plom építésére, telkeken és belső berende
zésen kívül 45 ezer frt van előirányozva.

A  fővárosi képzőművészeti bizottság 
elhatározta, hogy K irályi Pál mellszobrá
nak elkészítésére Kiss G yörgy szobrászt 
fogják fölkérni, arcképének megfestésével 
pedig Stettka Gyulát bízták meg. A  
ferencvárosi te : plombán még el nem ké
szült tiz ablakfestmény költségeire a bi
zottság 15— lfi.000 forintnak megszavazá
sát hozta javaslatba. Báró W esselényi 
Miklós emléktáblájának helyére vonatko
zólag L echner L ajos építészeti igazgató 
azt a javaslatot teszi, hogy az akadémia 
Széchenyi emléktáblájához hasonló nagy
ságú emlékmű a régi városházának a bel
városi plébániatemplom felé tekintő olda
lán, a földszinti első és harmadik ablak 
közé helyeztessék. A  relief azt a jelenetet 
örökíti meg, a midőn W esselényi Miklós 
báró, más kiváló államférfiakkal együtt, 
az 1839-iki árvíz alkalmával a mentés ne
mes munkáját végzi. A tábla 4 4/ 10 méter 
hosszú és két méter magas lesz. Pálya
díjul a legjobb műnek 1000 frt, a máso
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diknak 500 frt lesz kitűzve. Pályázni 
csakis magyar honpolgárnak lehet. A  pá
lyázó művészek kötelesek a gipszmintát 
egy méternyi nagyságban bemutatni. A  
bizottság a javaslathoz hozzájárult azzal, 
hogy az emléktábla a városháza fő
homlokzatán helyeztessék el. A  díja
kon kívül a költségek a 9000 forintot 
meg nem haladhatják. A  pályázat nyílt. 
Szarnovszky F erencz budapesti szobrász 
bemutatta a koronázási jubileumra készí
tendő érem mintáját, melyet a bizottság 
némely módosítással elfogadott.

A  BUDAPESTI VII KÉR. ÁLLAMI GYMNASIUM 
homlokzati mozaik-képeinek kartonjai most 
készülnek Stf.ttka G yula képíró műter
mében ; kettő már elszállíttatott Velencébe, 
hol a mozaik-műveket készítik. Ez új tech
nikának hazánkban ez az első alkalmazása ; 
érdemes építészeink különös figyelmére

K omárom. A  képviselőtestület egy állami 
polgári léányiskola építését határozta el. 
E határozatot a belügyminister a bemu
tatott tervekkel együtt jóváhagyta. Az épí
tési költség közel 72.000 frt

A  váci egyházmegye az ottani főgym- 
násiumot egy 38 méter hosszú épülettel 
kibővítteti s ugyanott tornacsarnokot is 
építtet, mire 30.000 frt van előirányozva. 
A  püspök a terveket és költségvetéseket 
jóváhagyta.

Székesfehérvár város hatósága elha
tározta, hogy a jelenlegi városház helyen 
egy új épületet emeltet. A  költségszámítás 
szerint a 2 emeletes új városház 120.000  
forintba kerülne.

A  SZOLNOKI REF. EGYHÁZ Új templomot 
építtet. A  régi templom helyén díszes 
szállodát építenek.

A  Somossyféle orfeum helyén a tu
lajdonos már legközelebb új és nagysza
bású orfeum-épületet emeltet F ellnf.r és 
H elmer bécsi építészek tervei alapján. 
Az új épület szinházszerűleg lesz beren
dezve.

M auzóleum építés. W ahrmann R f.né, 
atyja, a nemrég elhalt W ahrmann M ór 
országgyűlési képviselő sírja fölé díszes 
mauzóleumot építtet. A  hazai építészek 
és szobrászokhoz intézett felhívás folytán

beérkezett tervek közűi a felkért jury 
Donáth G yula szobrász tervét találta 
legsikerültebbnek, melyhez az építtető 
hozzá is járulván, a részletes tervek elké
szítésével már meg is bízta DoNÁTH-ot. A  
mauzóleum 40.000 írtba fog kerülni.

A  fővárosi közmunkák tanácsa feb
ruár 22 ikén tartott ülésén a napi rend
első tárgya volt a soroksári-utca Kálvin
iéi1 és Borárustér közötti szakaszának 13 
ölre való kiszélesítése. E tervvel a tanács 
már két évvel ezelőtt foglalkozott s hogy 
e mintegy 2 1/ 2 milliót igénylő vállalatot 
végrehajthassa, a kormányhoz folyamodott 
támogatásért. A  kormány a kért támoga
tást ugyan megtagadta, de a közmunkák 
tanácsa emez utca szélesítési tervét és ez
zel kapcsolatosan a hatvani-utcának kiszé
lesítését és a Dunáig egyenes irányban 
való meghosszabbítását a belváros fejlődé
sére nézve vitális érdekűnek tartván, esz
méjéhez tovább ragaszkodik és elhatározta, 
hogy c tárgyban újabb indokolt felterjesz 
tást intéz a kormányhoz.

Szolnok városában, a m. kir. állam
vasutak gyárával szemben, nagy katonai 
laktanyát fognak építeni. Az építésre
200.000 frt van előirányozva, az építés ez 
év tavaszán megkezdhető lesz.

A  B udán létesítendő új vadászlakta- 
nya építésére a fővárosi tanács H auszmann 
Sándor terveit fogadta el a kivitel alap
jául. E terveken a IV . hadtest parancs
noksága némi módosítást eszközölt. Most 
a tervezet jóváhagyás végett a honvéd
miniszter elé kerül.

A  fővárosi tanács elfogadta a pénz
ügyi bizottság ama javaslatát, hogy a 
közoktatásügyi ministernek egy új gymná- 
sium létesítésére öt évi részletben 100.000  
frt szavaztassák meg, de kiköti, hogy az 
új gymnásium a Ferencvárosban, lehetőleg 
közel a Józsefvároshoz épüljön.

Z avaróbb sajtóhibák az „ Építészeti 
Szemle14 II. évi 1. füzetében. A  szerkesztői 
üzenetek első sorában küzdelemmel helyett 
„ sikertelenül“ olvasandó. 18. 1. 2. hasáb, 
4. sor alulról: szükségalakító h. o. szük
ségképen átalakító. 19. 1. 1. hasáb, 22.
sor felülről: szabályokban h o. osztályok
ban. 18. sor alulról: építkezést h. o. épít
kezések. 19. 1. 2. hasáb, 3. sor felülről: 
egyszerű h. o. egynemű.
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