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A budai országházi terem múltja.
Mikor az 1783. december 4-én kelt 

helytartótanácsi le ira t Buda város 
tanácsát a helytartótanácsnak, ka
m arának és kúriának  Budára tö r
tént áthelyezéséről értesítette, egy
ben az uralkodó azon elhatározását 
is közölte, hog'y az üresen álló bu
dai klarissza-kolostor a kúria szék
helyéül és országházul fog' szol
gálni. (Claustrum Clarissarum Bu
dáé, quod aliunde vacuum  est, pro 
Curia Regia ac Regnicolari Palatio 
mox adaptetur. Budai levéltár. 
Lccumt. antiqua 655 sz.). Az épület 
á ta lak ítására  H illebrandt Ferenc 
udvari építész kapott megbízást, ki 
a kú riá t az uriu tcai, az ország'házat 
pedig a sütőutcai homlokzaton he
lyezte el, mely utóbbi utca innen 
kezdve az Országház-utca elnevezést 
viselte. Országházi célokra két ter
met rendeztek be, melyek nagyob- 
bika a sütőutcai oldalra, kisebbiké 
pedig a hajdan i kolostorépület 
északi szárnyába került. Minthogy 
azonban II. József uralkodása alatt 
országgyűlések ta rtásá ra  nem volt 
kilátás, az üléstermek egyelőre más 
célokat szolgáltak, amely rendelte
tésüket akkor is m egtartották, am i
kor II. József halála után néhány 
országgyűlést itt tarto ttak .

Budán a farsangi nagy táncmu
latságokat először a Városháza 
nagyterm ében tarto tták , am int ezt 
a bérlőnek a  budavárosi tanáccsal 
1780. szeptember 25-én kötött szer
ződése bizonyítja. (Budai levéltár. 
Régi szerződések, 23. sz.). E szerző
dés szerint a városházi nagyterm et 
a hozzátartozó három  szobával stb. 
együtt hat esztendő ta rtam ára  bérbe 
adták Paum ann János M ihálynak 
évi 460 fr t  bér ellenében (den in gé
méinél- Stadt-Rath-H aus befindli- 
chen Saal, sam m t dreyen beiderseits 
anstossenden Zimmer) azzal, hogy

a farsang tartam a alatt ott tánc- 
mulatságokat rendezhet, farsang 
m últával azonban köteles a nagy
termet a hozzátartozó három szobával 
együtt a budavárosi tanács rendel
kezésére bocsátani.

A városházi bálok akkor .szűntek 
meg, amikor Tuschl Sebestyén 1787. 
július 11-én a karmelita-templom
ból átalakított budai színházat évi 
1000 ír té rt bérbevette s ugyanakkor 
a báltartási jogosítványt is meg
kapta évi 600 írtért. Ekkor m ár az 
ország legfőbb kormányzószervei, a 
helytartótanács és kamara, Budán 
tarto tták  székhelyüket s a nagyobb 
igényű dikaszteriális tisztviselők szá
mára nem lett volna megfelelő bál- 
helyiség a városházi nagyterem; az 
uralkodó tehát úgy rendelkezett, 
hogy a táncmulatságok céljaira a 
visszavonásig az úgynevezett ország
házi nagyterem használható fel. 
Tuschl Sebestyén számára a fenti 
szerződés már ezt a nagytermet biz
tosította (wird Ilim jetzo zwar mit 
höchster Begnemigung erlaubt, sol- 
che in dem hiesigen Landhaus-Saal 
zu haltén) s kötelezte a budavárosi 
tanácsot, hogy a használati jog 
visszavonása esetén más táncterem
ről tartozik gondoskodni. Az 1788. 
november 6-án kötött újabb színház
bérleti szerződés csupán annyit vál
toztatott a bérleti feltételeken, hogy 
a báltartási jogért nem követelt kü
lön bért, az a színházbérlet tartozéka 
lett. (Budai levéltár. Régi szerződé
sek, 28. sz.)

Ez volt a helyzet még akkor is, 
mikor Zwoneczek Alajos Ferenc 
1832. július 2-án feleségével, báró 
Dőry Annával egyetemiben a  szín
házbérletet megkapta. Zwoneczek 
vállalkozása rövidesen megbukott s 
mikor 1833 október 30-án a Nemzeti 
Játékszín igazgatói, t. i. Bartha Já-
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nos, Páli Elek, Telepi György és 
Megyery Károly vették á t a bérle
tet, a báltartási jog nem foglaltatott 
benn a szerződésben. Üjból vissza
állíttatott azonban a régi helyzet, 
mikor 1836. november 18-án ismét 
német színészek kapták meg a bér
letet. (Budai levéltár. Új szerződé
sek, 18.)

Azalatt az idő alatt, amíg a budai 
színházbérlet m agyar színészek ke
zében volt, a budavárosi tanács más 
módon hasznosította a háltartási jo
got. 1833. november 21-én ugyanis 
szerződést kötött Fischer Péterrel és 
feleségével, Huszák Franciskával, 
melyben a báltartási jogot 502 fo
rin tért bérbe adta. A szerződés sze
rint a báltartási jog gyakorlására 
megkapták az országházi nagyter
men kívül a kistermet, az étkező- 
helyiséget és a ruhatárat teljes fel
szereléssel egyetemben (übergibt auch 
riicksiclitlich dér Festung zu jenem 
Beliuf die beiden Landhaus-Sáále 
m it den dazu gehörigen Garderobe- 
und Speise-Zimmer) s itt voltak köte
lesek a farsangi bálokat megtartani. 
(Budai levéltár. Új szerződések, 47. 
szám.)

Az országházi termekkel a buda
városi tanács az előadottak szerint 
II. József felhatalmazása alapján 
rendelkezett s csaknem 40 esztendőn 
háborítatlanul használta azokat anél
kül, hogy a használatért valam it 
fizetett volna. 1823-ban azonban a 
kam ara érvényesíteni k ívánta II. 
József kikötését s a budavárosi ta 
nácsot más tánchelyiség kijelölésére 
u tasíto tta azzal, hogy kötelezettsége 
teljesítéséig is bért tartozik fizetni 
az országos alapnak (fundo regni- 
colari) a terem használatáért. A bu
davárosi tanács felírt az újabb meg- 
terheltetés ellen, a kam ara azonban 
hajthata tlan  m aradt s 1823. május 
21-én úgy határozott, hogy sem az 
újabb tánchelyiség kijelölése, sem a 
bér fizetése alól nem menthető fel a 
budavárosi tanács. 1823. július 23-án 
a budavárosi tanács közvetlenül az 
uralkodóhoz fordult s hivatkozott a 
város áldozatkészségére, mellyel a 
városi színház használatát ingyen

engedte á t a vállalkozóknak; h iva t
kozott a budai polgárság egyetlen 
jövedelmi forrásának, a borterm e
lésnek a pesti borkereskedelem 
m iatti hanyatlására  (quod concur- 
sus in emporio celebri Pestiensi 
vinorum ex universis regni parti- 
bus incredibili pláne quantita te  
adferri solitorum unicum huné 
hujatis terren i proventum  suffe- 
rat); hivatkozott végül arra , hogy 
a bálok látogatottsága nagyon meg
csappant, m ert a táncm ulatságokat 
inkább m agánlakásokban szokták 
tartan i s a vízivárosiak a „Fácán- 
hoz“ címzett vendéglőt, a tabániak  a 
,.Hét választóhoz14 címzett vendéglőt 
használják e célra. E beadványnak 
sem volt foganatja, m ert 1823 októ
ber 14-én a helytartótanács értesí
tette a budavárosi tanácsot, hogy 
az országházi táncterem  használata 
ügyében igyekezzék megállapodásra 
ju tn i az illetékes tényezőkkel. (Bu
dai levéltár. M andata regia, 270. 
1823.)

Ennek megfelelően a budavárosi 
tanács 1823. november 5-én jelentette 
a nádornak, hogy az országház 
gondnokával évi 150 forintban álla
podott meg, ezt azonban nem bér, 
hanem a fenn tartási költségek meg
térítése címén fogja űzetni, m ert az 
országház nem adható bérbe (cum 
domus regnicolaris in eademque 
contentae commoditates exarendari 
nequeunt). Ez a megállapodás 1824 
pünkösdjén lépett életbe, am ikor 
t. i. az új színházbérlővel kötött 
szerződés érvénye kezdődött. (Budai 
levéltár, 502/1823.)

Meg kell it t jegyeznünk, hogy egy- 
ideig a színházbérlőn kívül a kar
melita-kolostorból átalak íto tt kaszinó 
bérlője is jogosítva volt a bá lta r
tásra, ez a jogosítvány azonban 
ham arosan megszűnt. 1787. novem
ber 1-én ugyanis a budavárosi ta 
nács W alter Antal vendéglőssel 
ötesztendei bérleti szerződést kötött, 
melyben használatra átengedte neki 
a kaszinó egész földszintjét s többek 
között egy nagyterm et is (einen 
grossen Spill- und Tanzsaal), mely
ben a bérlő jogosítva volt hetenként
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egyszer táncm ulatságokat rendezni 
(allé Woche an einem Tagé einen 
Baal zu gébén) s nem színházi na
pokon hangversenyeket is adhatott 
(Musikalische Concerte an Come- 
dienfreyen Tagén). 1790-től kezdve 
azonban m ár új bérlő kezébe került 
a kaszinó, aki táncm ulatságokat és 
hangversenyeket nem rendezhetett 
többé. (Budai levéltár. Régi szerző
dések, 6. sz.)

Az 1867. évi kiegyezés után a bel
ügym inisztérium  nyert a hajdani 
országházban, illetőleg annak úri
utcai oldalán elhelyezést, m inthogy 
azonban az itt s a hajdani íerenc- 
rendi kolostorban rendelkezésre álló 
helyiségek nem voltak elegendők a 
hivatalok befogadására, a minisz
tertanács elhatározta, hogy a neve
zett két hajdan i kolostorépület kö
zötti 842 négyszögöl terjedelmű üres 
teret, mely az ú riu tcai oldalon már 
he volt építve, szintén felhasználja 
az épület kibővítésére. Ez a tér az 
úriutcai oldal beépítése óta csupán 
beszögellésnek látszott s az ott elhe
lyezett közkút u tán  K út-tér nevet v i
selt. Az 1869. február 6-án ta rto tt 
budavárosi közgyűlés a legnagyobb 
készséggel já ru lt hozzá az építkezés
hez szükséges közterület átengedésé
hez, melynek becsértékét az 1869. feb
ru á r 15-én ta rto tt szépítőbizottmányi 
ülés 33.686 forintban állapíto tta meg. 
Az 1869. december 23-i budavárosi 
közgyűlés a vételárat 15.000 fo rin tra  
mérsékelte, kikötötte azonban, hogy 
„a m. k. korm ány az országházi 
termeket és az azokhoz tartozó helyi
ségeket nemcsak épségben ta rtja  
fenn, hanem azokat ugyanazon meg
állapodások és viszonyok mellett, 
m iként azok 1860-ig fennállottak, de 
minden díjfizetés nélkül a város 
használatára átengedi14. (Budai le
véltár, 900/1869). Az 1870. május
12-én kelt szerződés ennek megfele
lően köttetett meg s a kincstár köte
lezte magát, hogy „az országházban 
létező nagyterm et a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel együtt, ha azok
ra  önmagának szüksége nem lesz, 
Buda városa közönségének esetről- 
esetre farsangi bálokra ingyen á t

engedendő*. (Szerz. I. 18. sz.) M ikora 
tervezett építkezések befejezést nyer
tek, a budavárosi tanács érvényesí
teni kívánta az országházi nagy
terem használatára vonatkozó jogát 
s 1873. június 17-én felírt a belügy
minisztériumhoz, ahonnan azonban 
tagadó választ kapott azon indoko
lással, hogy a kért helyiségekre 
szükség van.

E miniszteriális elhatározás ered
ménye lett, hogy 1873-ban a hajdani 
üléstermek díszes mennyezetét egy
szerű vasszerkezetű mennyezetekkel 
cserélték ki, s a kisebbik üléstermet 
az 1874-ben szervezett Országos Le
véltár, a nagyobbik termet pedig a 
belügyminisztériumi ira ttá r  foglal
ták el. Ez az állapot addig tartott, 
míg 1926-ban az Országos Levéltár új 
palotájába költözött, a belügyminisz
tériumi irattár pedig más elhelye
zést kapott, 1928/29. folyamán aztán 
Scitovszky Béla belügyminiszter le
hetővé tette, hogy az immár üresen 
álló nagyobbik terem rekonstruál- 
tassék, am it Lechner Jenő építőmű
vész tervei szerint Havas Sándor 
építési vállalkozó hajtott végre. Most 
ismét régi fényében áll előttünk a 
díszes terem, amint azt Szepesy Sán
dornak a M agyar Építőművészet 
folyó évi 5. számában közölt szak
avatott leírásából láthatjuk.

Gárdonyi Albert.

Budai nemzetiségi ellentétek 
a XVIII. századból.

Budán m ár alapítása óta mindig 
nagy számban volt német lakosság. 
Arányuk a  többi nemzetiséghez 
viszonyítva változott ugyan, azon
ban állandóan ők képezték a több
séget. A török hódoltság előtt még 
a magyarok is jelentős szerepet já t
szottak a város vezetésében, mikor 
azonban a török kiűzése után új 
lakók telepedtek meg Buda falai 
közt, a németeken kívül csak rácok 
jöttek nagyobb számban; m agyar 
alig. A budai magyarok és németek 
egymással szemben való viszonya a 
török hódítás előtti időben nem volt 
mindig harmonikus. E korban főleg
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a  város vezetésében való részese
désért versengtek egymással és eré
lyes intézkedések kellettek a kelet
kezett zavarok elfojtására.

A törökök kiűzése után a Budán 
tartózkodó magyarok kis számára 
való tekintettel nem lehetett szó 
arról, hogy a két nemzetiség, mint 
ilyen, szembekerüljön egymással. 
Később azonban a nagy külföldi be
települések csökkenése után a be
szivárgó m agyarság is mindig 
észrevehetőbbé vált s 1763-tól kezdve 
m agyar szószólójuk is volt. A Bu
dára érkező magyarok között volt 
olyan is, akiben erős ellenszenv élt 
a németekkel szemben. Ilyen a né
metekkel szemben tanúsított ellen
szenv jellemezte Novák Péter chy- 
rurgust, amint ezt a budai polgárok 
egy része által ellene 1768-ban be
adott vádiratból láthatjuk.

Először is azzal vádolták Nová- 
kot, hogy nem törődve hivatali es
küjével és jóllehet neki magának 
is vannak gyermekei, kijelentette, 
hogy a budaiak gyermekei erkölcs
telenek, haszontalanok, tudatlanok 
és semmire sem valók, tehát a meg
üresedett kancellista-állást idegen
nel kell betöltetni; mert ha a budaiak 
gyermekeit a kancelláriában vagy 
más hivatalban alkalmazzák, nem 
akarnak többé tanulni és egye
dül csak házasodásiba és más ha- 
szontalanságra gondolnak. (H at. ..  
H. N ovack ... verlauthen lassen, wie 
dass all-hiesig-Ofnerische Kinder 
liederlich-unutz-pure Esel und gar 
nicht zu brauchen wáren, mithin es 
eine bezwungene Sach seye, dass 
die dermahlens vacante Kanzelisten 
Stell mit einem Frembten ersetzet 
werde, alldieweillen die Ofnerische 
Söhne, so mán sie auch in die 
Kantzley, oder in ein anderes Ambt 
appliciret, gar nichts lehrnen wol- 
len, und nur alléin auf das Heu- 
rathen, und andere Üpigkeiten zu 
gedencken pflegen.)

A második vádpontból tűnik ki 
Novák németellenes érzülete. Ebben 
ugyanis azt hozzák fel ellene, hogy 
Novák a külső tanács tag ja  és tö r
vényszéki ülnök és mint ezen állá

sok betöltője, pártatlanságot foga
dott és megígérte, hogy nemzetiség
hez tartozásra való tekintet nélkül 
csak az igazságra és a közjóra 
törekszik (aller P artia lita t abge- 
schworen, und gelobet hat, wie dass 
er ohne Rücksicht auf die Nation 
nichts als was gerecht, und zum 
Besten des gemeinen Wessen seyn 
wird, thuen werde ...), mégis nem 
átallja  a német nemzetet, am elyik a 
budai adófizetők legnagyobb részét 
teszi, szidalmazni és csak azon töri 
a fejét, hogyan nyom hatná el és 
semmisíthetné meg a németséget. 
A panaszosok szerint azt lehet mon
dani, hogy Novák dühöng a német 
nemzet és a budai származású gyer
mekek ellen (... er wiithe wieder 
die teutsche Nation und hiesige 
Kinder). A továbbiak folyamán 
megtudjuk, hogy Novák m ár rég
óta keblében hordotta a kígyót, a 
méreg kiöntését azonban akkorra 
halasztotta, mikor m ár megválasz
tották szószólóvá. Á llítólag ugyanis 
azt mondotta a néhány évvel azelőtt 
m egtartott canonica visitatio al
kalmával, hogy kész lenne a budai 
főplébániának bármely kövét k ika
parni és húsz m ásikat tenni a he
lyébe, ha tudná, hogy azt német he
lyezte oda. A panaszosok szerint 
Novák ezen második bűne annyival 
inkább méltó a  büntetésre, m ert a 
németek megsértése egyenesen az 
uralkodó kifejezett akara ta  és pa
rancsa ellen irányul: „solches... 
wider den austrücklichen Willen, 
und Befelen unserer aller gnádig- 
sten Landesfürstin streitet; indeme 
er diese (nemlich die teutsche Na
tion), welche doch seiner M ajestát 
auf das fleissigste zu vermehren 
und wegen ihren W issenschaften 
und Künsten allergnadigst einzu- 
pflanzen suchet, zu verachten, zu 
tilgen . . .  unterstehet.“

A panasz előadása u tán  hivatkoz
tak a  mellékleten felsorolt tíz bu
dai polgár nevére és bejelentették, 
hogy ezek hajlandók Novák ellen 
eskü alatt tanúságot tenni. Végül 
kérték a tanácsot, hogy fogja p á rt
já t a polgárságnak az ilyen tám adá
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sokkal szemben és fosszák meg No- 
vákot összes városi tisztségeitől, 
hogy a jövőben senki se merészelje 
a nemzetek közötti békét megza
varni. M agán a panaszos levélen 
nincs névszerinti aláírás; készítője 
az egész budai polgárságot ír ta  alá.

Buda város tanácsa megejtette ez 
ügyben a bejelentett tanuk kihallga
tását, azonban a vallomásokból ki
tűnt, hogy Novák nem az egész bu
dai ifjúságot szidta, hanem csak a 
hivatalban ülőkről nyilatkozott el- 
ítélőleg, tehát úgy határoztak, hogy 
az egész polgárság nem léphet föl 
vádlóként, hanem a sértetteknek kell 
elégtételt keresniök. A második vá
dat a tanács elévültnek tekintette, 
m ert bár meg lehetett állapítani, 
hogy Novák m egtette a németekre 
sértő kijelentést, de az is kitűnt, 
hogy az eset óta tizenkét év telt el.

A németek ellen te tt kijelentése 
m iatt talán sohasem jelentették 
volna föl Novákot, ha m ásirányú 
nézeteltérésbe nem keveredik a pa
naszosokkal. H a ugyanis az 1756-os 
canonica visitatio  alkalmából el
hangzott szavait komolyan veszik, 
azonnal feljelentették volna, 1767- 
ben pedig megakadályozzák tör
vényszéki esküdté és a külső tanács 
tag jává való megválasztását. (Ér
dekes egyébként az is, hogy két pa
naszosnak m agyarhangzású a neve: 
Iglai és Veres; egy harm adik pana
szosnak, K ram m erlaufnak a fia pe
dig negyedszázad múlva Kalmár- 
ffy ra  változtatta a nevét.) Mikor 
azonban a rra  került a sor, hogy a 
sértettek hatósági úton keressenek 
elégtételt, azzal is elérhetőbbnek 
vélték céljukat, Nováknak a tisztsé
geitől való elmozdítását, ha a m últ
ból is fejére olvassák egy-egy "bű
nét. Végeredményben Novák sze
rencsésen megúszta az ügyet, m ert 
közvetlenül az eset u tán  lett m agyar 
szószólóvá s állását 4 éven á t meg
tartotta. B ár úgy látszik, hogy erős 
m agyarérzésű ember volt, be kellett 
látnia, hogy nemzetének előrehala
dását a németek szidásával nem 
szolgálhatja. A nagy feladat, Ma
gyarország fővárosának a megma-

gyarosítása későbbi generációk cél
tudatos m unkájára várt.

Kovács Lajos.

A budai színészet kezdetei.
Perner Félix, kinek kezdeménye

zésére le tt 1773-ban a pesti rondellá
ból állandó színház, Budán m ár 
előbb szerepelt. 1769. február 13-án 
ugyanis bizonyítványt kapott a 
budavárosi tanácstól, hogy hathetes 
vendégszereplése alatt kifogástalan 
magaviseletét tanúsított. A bizo
nyítványban foglalkozása „Come- 
diant“-nak van megjelölve, aki „mit 
Aufführung zerschiedener Pantomi- 
men“ kereste meg a kenyerét. (Corr. 
Mag. ant.) Ugyanilyen bizonyít
ványt kapott 1774. január 3-án is, 
de ebben m ár mint „Impressarius 
und D irecteur einer Comischen Ge- 
sellschaft Teutscher Schauspiller“ 
van megjelölve, kinek társaságában 
a balettmesteren kívül tanult gyer
mekek, táncosok, táncosnők és szí
nészek is szerepeltek (mit denen bey 
sich habenden Ballettcn-Meister, ge- 
lehrten Kindern, Acteurs, Tantzer 
und Tántzerinnen). Ez utóbbi alka
lommal nem csupán pantomimeket 
adtak elő, hanem vígjátékokat, ope
rákat, operetteket és baletteket is 
(öffentlich Theatralische Lust und 
Musicalische Singspille, Pantom i
men, Operetten und Ballets), ami
ből a rra  lehet következtetni, hogy 
a színtársulat elég tekintélyes (Corr. 
Mag. ant.) volt. Ugyanezzel a tá r 
sulattal kezdte meg Perner Félix 
1774-ben a pesti rondellában a szín
játszást s am int a pestvárosi ta
nácshoz intézett 1774. február 12-i 
beadványból megállapítható, mely
ben „teuscher Schauspiller Impres- 
sario“-nak nevezte magát, a színját
szási engedély megadásáért lefize
te tt 50 írton kívül minden egyes 
előadás után egy aranyat is felaján
lott. Budán Perner Félix közvetlen 
elődje Menninger Fiilöp volt, aki 
1773. március 4-én kapott a tanács
tól engedélyt arra, hogy a böjt ta r
tam a alatt szomorújátékokat mu
tathasson be a közönségnek (einige



6

Trauerspiele die Fasten hindureh 
aufführen zu dürfen). Mindezek csu
pán időszakos vendégszereplések 
voltak nemcsak Budán, hanem Pes
ten is, ahol Perner Félix a szín
házzá átalakíto tt rondellában egy
előre esulpán a Szt. István-napi fő
törvényszéki ülések (auf den St. 
Stephani Terniin) és a hadgyakor
latok (auf das etwa zukunftige Lá
ger) ta rtam a alatt kívánt fellépni 
társulatával. Amíg azonban Pesten 
1773-tól kezdve ismerjük a színészet 
hajlékát, addig Budán nem tudunk 
ilyenre rám utatni.

A budai színészet történetével 
foglalkozó munkák említik ugyan, 
hogy a X V III. században a várbeli 
Vörös Sünnél tarto tták  a színi elő
adásokat, de egyik munka sem hoz 
fel bizonyítékot állításának igazolá
sára. Perczel budai rendőrigazgató 
1785. december 26-i rendeletében si
került olyan forrásra találni, mely 
a  fenti m egállapítást kétségtelenné 
teszi. Megállapítható ebből, hogy a 
Budán vendégszereplő színészek az 
Iskola-téren ma is álló „Vörös Sün“- 
liöz címzett épületben játszottak, 
amely a Fortuna-vendégfogadó meg

nyitásáig a budai vár egyetlen ven
dégfogadója volt. A rendőrigazgató 
hivatkozott rendelete szerint Bulla 
K ároly színigazgató tá rsu la ta  a 
Vörös Sünnél ta rto tta  színi előadá
sait (Entrepreneur dér Schauspiele 
am Rothen Igei) s a rendőrség az 
előadások ta rtam a a la tt tűzbizton
sági intézkedések életbeléptetésére 
kötelezte a budavárosi tanácsot. 
Ezenfelül két őrt is á llítta to tt a Vö
rös Sün elé azon célból, hogy a 
színi előadások alkalm ával a kocsik 
torlódását megakadályozzák (waren 
zwey W achter an dem Rothen Igei 
zu bestellen), tehát a színi előadá
sok látogatottsága elég nagy lehe
tett. Ezt teljesen érthetővé teszi szá
munkra azon körülmény, hogy 1784- 
től kezdve Budán voltak elhelyezve 
az ország legfőbb korm ányhatósá
gai s a magasabb műveltségű tiszt
viselői kar szívesen lá togatta  a színi 
előadásokat. Ugyanezen meggondo
lás indíto tta utóbb a rra  II. József 
császárt, hogy a karm eliták temp
lomát színházzá alakíttassa á t s ez
zel a színészet számára Budán ál
landó hajlékot teremtsen.

Gárdonyi Albert.



M A G Y A R  M Ű E M L É K E K
DR. SZ Ö N Y I OTTO A MŰEMLÉKEK ORSZ. BIZ. ELŐADÓJA

Ásatások az egri várban. Az egri 
várban rendezett ásatások ez évi 
nagyszerű eredményei kötelessé
günkké teszik, liogy azokról beszá
moljunk. Tesszük ezt dr. Pálosi Ervin  
egri jogakadémiai tanárnak a Mű
emlékek Országos Bizottságához in
tézett jelentésének közlésével, melyet 
a  tanár úr az „Eger“ című napilap 
1929. szeptember 20. és 22. számaiban 
publikált „Az egri vár ásatásainak 
újabb eredményei" cím alatt. A köz
lés előtt teljes elismerésünket nyil
vánítjuk Pálosi tanár úrnak és fá
radhatatlan munkatársának, Pataki 
Vidor dr. egri ciszterci gimnáziumi 
tanár úrnak azért a lelkes munká
jukért, melyet a m agyar történelem 
és művészettörténelem egyik jelen
tős színhelyének, az egri várnak fel
tárására áldoztak. A jelentés a kö
vetkező :

I. A Műemlékek Országos Bizott
sága Möller István  műegyetemi ta
nár és Szmrecsányi Miklós ny. mi
niszteri tanácsos, bizottsági tagok 
javaslatára 2000 pengő segélyt sza
vazott meg az egri várban a múlt 
télen kutató árkok által felszínre ho
zott Szent János-székesegyház rom
jainak teljes kiásására, 600 pengőt 
pedig a vár ponto9 tervrajzának el
készítésére, beleértve a székesegyház 
kiásott romjainak és a leletek, vala
mint a kutatóárkok rétegrajzávak 
pontos műszaki felvételét is. Trak 
Géza egri polgármester megengedte, 
hogy az ásatásokkal kapcsolatos mű
szaki felvételeket Kiss Károly és 
Hevesy Sándor városi mérnökök vé
gezhessék.

Budapest székesfővárosnak, az Or
szágos M agyar Idegenforgalmi rí a- 
nácsnak és az Ibusznak 1000—1000 
pengős ásatási segélyei, valamint 
egy ötödik oldalról érkezett segély 
lehetővé tette az ásatások nagyobb

arányokban való folytatását. Folyó 
évben az egri várat kölrülbelül 5000 
vendég látogatta meg, akiktől belépő
díj révén eddig kb. 2000 pengő folyt 
be. A kereskedelmi miniszter úr ál
tal az egri nagy állomás feltöltésére 
engedélyezett 1500 pengő hitelből 600 
pengő folyt be az ásatás javára, a 
föld és törmelék kitermelése és va- 
gonbarakása fejében a MÁV igazga
tóságának Hedry Lőrinc főispán úr 
közbenjárására 1927-ben kiadott ren
deleté folytán. Ezekkel az összegek
kel sikerült az iparvágány környé
két nagy részben planirozni és 
763 m3 földet elszállítani.

Még a tavasszal megkezdődött a 
vár Rozgonyi-bástyájának kitakarí
tása, ahonnan eddig körülbelül 
1200 m3 földet és törmeléket távolí
tottak el és 68 m3 építésre alkalmas 
követ termeltünk ki.

Rozgonyi-bástyának nevezzük azt a 
bástyát, amelynek falán egy kis ha
rang látható. Ez valószínűleg a tu- 
lajdonképeni Szép-bástya, melyet 
1440 tá ján  építtetett Rozgonyi Simon 
egri püspök. A Kálvária-domb alatt 
lévő toronynak az 1570. térképeken 
t. i. még nyoma sincs. Ei*ről bőveb
ben később. Az ágyúk használatának 
elterjedésével a tornyok veszélye
sekké váltak a védőkre, mert köny- 
nyen rájuk omolhattak az ostromok 
idején és azért a XV. század vége 
felé a tornyokat lebontották a vár
falak szintjéig, hogy az ágyúk fel
állítására alkalmas teret is nyerje
nek; a tornyok belsejét földdel töm
ték meg.

A Rozgonyi-bástyát azonban nem 
töltötték fel azért sem egyszerre, 
mert belőle indul ki a vár földalatti 
teremhálózata két irányban, észak
kelet és kelet felé, amelyhez azután 
a hosszú, földalatti közlekedési fo
lyosóhálózat kapcsolódott a Bolyki-
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és Bebek-bástyák keleti fala mentén 
épült két földalatti vízvezetékrend- 
szerrel. Ezek részbeni kitisztítása 
után Pataki Vidor dr. megoldotta az 
eleinte érthetetlennek látszó építke
zések technikai részét. A földalatti 
vízvezeték éppoly zseniális, amilyen 
egyszerű is és amellett állandóan 
friss vizet szállított a várőrségnek, 
anélkül, hogy az ellenségnek sejtelme 
lehetett volna a vízvezetékről, vagy 
ha kémei útján értesült is róluk, 
nem tudott hozzájuk férni.

A keleti várfal mentén húzódott 
a vízzel telt várárok is, melynek 
lejtése e helyen elég nagy volt 
észak-déli irányban, míg a várfalba 
beépített folyosók lejtése alig tért el 
a vízszintestől. A Bolyki-bástya 
alatti folyosó északi végét nyitva 
hagyták és előtte és fölötte több mé
ter vastag homoréteget raktak le. 
A várárok vize ezen a homokrétegen 
át beszűrődött a folyosó nyitott vé
gén és meggyűlt két ciszternában. 
A fölösleges vizet vörösfenyő-csövön, 
mely a folyosó padlójába volt be
falazva, levezették a. Bolyki-bástya 
déli végében levő ciszternába, ahon
nan a fölösleges víz visszafolyt a 
várárokba egy csorgókúton át, ame
lyet a törökök is átépítettek. Padló
já t és falait egy vízhatlan masszá
val vonták be, a mai tökéletes tömítő 
és szigetelő anyagok ősével. A 
csorgókút a földalatti folyosó enyhe 
lejtése következtében már a vár
árok fölött volt, ami lehetővé tette 
a fölös víz levezetését, de egy
szersmind állandó friss vizet biztosí
tott a várőrségnek.

A Bcbek-bástya melletti vízveze
ték analóg elvek alapján épült, azzal 
a különbséggel, hogy itt a vízgyűjtő
ért vezetőfolyosó a várfalon kívül 
épült művészileg faragott és hajszál
pontosan összeépített kövekből. Ez a 
■\ ezeték a várfal mellé, a föld alatt 
épült, 6X20 m-es teremben végződött.

a terem azáltal vívta ki a mai 
mérnökök bámulatát, hogy mennye
zete 6 méteres szélessége dacára min
den pillér és boltozat nélkül épített 
vízszintes fal. A fölösleges víz itt a

várfalba épített kis nyíláson át be- 
ömlött a folyosóba és annak fene
kén, mely itt erősen lejt, a volt 
Gallasy-ház felé, ide folyt be az 
Egér-patak felé. Ez a vízgyűjtő és 
vezető csatorna körülbelül 100 m 
hosszú és két széles akna vezet be
lőle fölfelé, eddig nem ismert te r
mekbe, amelyekbe azonban eddig 
nem tudtunk sehonnan sem bejutni.

A téli és nyári ásatások folyamán 
a Szent János-székesegyház területé
ről 495 m® földet és törmeléket ás
tunk ki a két kutatóárok révén, ame
lyet a várfalon kellet leönteni, ott 
ú jra  felrakni és a Perényi-utcába föl- 
talicskázni. A rendetlen, hepehupás 
és különböző lejtőkkel tarkított Pe- 
rényi-utca 200 m hosszúságban 11 
méter széles, enyhe lejtésű ú ttá  vál
tozott át. Most m ár csak a vaspálya 
felé eső lejtők gyepezése volna hátra, 
mert a záporesők enélkül széles á r
kokat vájnának a lejtőn, a dudva és 
gaz rú títaná el a terepet. A vasúti 
iparvágány megépítése óta a Szent 
János-székesegyház területéről eddig 
800 m3 földet sikerült Eger vasúti 
főállomásának feltöltésére szállítani.

II. A Rozgonyi-bástya. Előre kell 
bocsátani, hogy nincs abszolút ér
tékű bizonyítékunk eddig arra  vo
natkozólag, hogy a haranggal meg
jelölt régi bástya tényleg a Rozgonyi 
Simon által épített Szép-bástya. A 
vár összes bástyái öt évszázadon át 
folytonos átépítés a latt állottak. A 
régi bástyákat hol átépítették, hol le
rombolták és mellettük építettek ú ja
kat és elnevezésük is folyton válto
zott. Pataki Vidor dr. átnézte már 
az összes rendelkezésre álló törté
nelmi kútfőket, de alig akadt a vár 
építésére vonatkozó egy-két határo
zott adatra. H a van is építkezésről 
szó, hiányzanak évszámok, de hiány
zik az épített objektum leírása, hely
megjelölése is. Az egri vár egyes ré
szeinek kormeghatározása sokkal ne
hezebb feladat lesz, m int volt a 
vajdahunyadi vár építkezéseinek 
kormeghatározása.

A t a v a s s z a l  és a n y á r  f o l y a m á n  
s i k e r ü l t  a z  á l t a l a m  R o z g o n y i - b á s t y á -
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nak vélt hatalmas, ötszögletű torony 
belsejét kitakarítani, körülbelül 1200 
köbméter föld elszállításával. Jelen
leg a kiásással a lőrések alatti tapo
sott kőporrétegig haladtunk. Próba
ásást kell azonban még végeznünk 
aziránt, nem volt-e a toronynak még 
egy emelete, illetőleg pincerésze is. 
Egy helyen ugyanis a bástya talaja 
a lőrés szintje alatt gyermekkar- 
vastagságú vízsugarat huzamos időn 
át elnyelt egy zápor alkalmával.

A Rozgonyi-bástya kormeghatáro
zásánál kiinduló pontul egy, a néhai 
Soós Elemér ezredes által kéziratá
ból használatra átengedett térkép 
szolgált. Sajnos, a kéziratból nem 
volt megállapítható, hogy ez a vár
térkép honnan került elő, sem az, 
hogy ki és mikor készítette. Csak 
annyi bizonyos, hogy közvetlen az 
1552. évi ostrom utáni évtizedekben 
készült, esetleg 1570 körül. Ez a tér
kép a Szent János-székesegyházat 
már mint kettémetszett csonkot ábrá
zolja, vagyis m ár feltünteti Perényi 
Péter várépítő munkáját, amelynek 
a nagyszerű székesegyház áldozatul 
esett. E térkép nélkül is meg lehetett 
már állapítani, hogy a Rozgonyi- 
bástya régebbi, mint a Sötét-kapuhoz 
csatlakozó kazamatarendszer, mely a 
székesegyház részbeni lerombolása 
után épült. Falaiba ugyanis számos, 
a székesegyházból származó faragott 
és festett kő van beépítve. Ezek a 
kazamaták nekitámaszkodnak a Roz
gonyi-bástya északkeleti falának, úgy 
hogy az ottani lőrések most belenyúl
nak a kazamatákba. Ezek a lőrések 
belső végükön hatalmas kőlapokkal 
40 cm nyílássá szűkíttettek, éppúgy, 
mint a városra néző lőrések. Miután 
a lőrcsek alakja kormeghatározo le
het az egész bástyára, az alapos mű
szaki vizsgálat feladata lesz eldön
teni, hogy a lőrések eredeti alakjá
val állunk-e szemben, vagy csak ké
sőbbi átépítéssel.

Annyi azonban már most is bizo
nyos, hogy ha átépítés történt is, az 
régebbi a X VII. századnál. Kor
meghatározás szempontjából talán

döntő lesz még az a tény is, hogy az 
1570 körüli Soós-féle térképen feltün
tetett várfal, mely kiindul a Roz- 
gonyi-bástyánál, áthalad keleti irány
ban a várárkon, körülveszi az egész 
Sáncdombot és a Bolyki-bástyánál 
tér vissza a várhoz, keresztülhalad a 
Rozgonyi-bástya délkeleti falán, mely 
ezen a részen a régebbinek látszó fal
hoz támaszkodik.

Az apróbb leletek nagyobb töme
gén: régebbi és új cserepek, katona
pipák, vasszerszámok, öt régi pénzen, 
török sírköveken, a székesegyházhoz 
tartozó faragott köveken, a Rozgonyi- 
tornyon volt XV—XVI. századbeli 
kapu- és ablakbetéteken kívül itt ke
rült elő egy XV. vagy XVI. század
beli, egyenes, szép markolattal bíró 
kard és egy XVII. század legelejé
ről való fedeles és füles ezüstkupa, 
ékített felületén aranyozva. Oldalán 
perzsa ornamentikájú, igen finom 
kiveretű trébelés van. A kupában 
egy szintén a X VII. század legelejé
ről való hajtű volt, gyöngyökkel, 
gránáttal és egy harmadik féldrága
kővel díszített, áttört művű fejjel, 
azonkívül egy Mátyás-korabeli ezüst- 
pénz és 16 darab török pénz is volt 
benne, amelyek kormeghatározásán 
most dolgozik önzetlen segítőtársam, 
Pataki. A székesegyház ásatásával 
elért eredményekről egy-két hét 
múlva tudunk kimerítő beszámolóval 
szolgálni, mert egyes részletek te
kintetében még a leghivatottabb szak
emberek sem látnak jelenleg tisztán.

Eddig terjed Pálosi tanár úrnak 
beszámolója az egri várbeli ásatások 
eredményeiről. A hozzáférhetőkké 
tett kazamaták, kettős csigalépcsők 
és nagyszabású földalatti termek 
máris nagy érdeklődést keltettek a  
közönség körében, amint a látogatók 
számának folytonos emelkedéséből 
kitetszik. A régi Szent János-székes- 
egyház kiásásának eredményeit pe
dig a tudományos világ figyeli, mert 
a hazai művészettörténet égjük ho
mályos lapjának megvilágítását várja 
azoktól.
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Leletek a budai helyőrségi 

templomban.
Október elején nagy ásások folytak 

a budai helyőrségi templomban. A 
bevezetendő központi fűtés árkait ás
ták meg. A templom hajójának hossz- 
tengelyében ásott árok közvetlenül a 
.szentély előtt egy sírba ütközött. 
Mikor a falazott sírládát felbontot
ták és körülötte tovább ástak, kitűnt, 
hogy ez a sírláda egy kripta-folyosó
nak nyugati rövidebb falába volt be
illesztve. A folyosó a szentély alá 
nyúlik. Oldalfalai elé építették annak
idején a sírládasorokat egymás fölé, 
úgy, amint ezt hazánk igen sok temp
lomi kriptájában látjuk. A sírládák 
elülső zárófalai egyesülten úgy hat
nak, mintha a kriptafolyosó oldal
falai lennének. Ezekre vannak fel
festve a halottak nevei. A folyosó 
természetesen be van boltozva. Ez az 
elrendezés olyan tipikusan X VIII. 
századbeli és hozzá még az egyik fa
koporsónak födelén olyan jellegzetes 
Louis sciza díszítmények voltak fel
festve, hogy nagyon csodálkoznunk 
kell azokon a lelkesedő embereken, 
akik ebben a kriptában középkori 
temetkezőhelyet láttak és benne meg
találni remélték III. Endre király 
sírját. Szerzetesi templom lévén ez a 
templom a X V III. században, a krip
tában az elhúnyt szerzeteseknek és 
azoknak a budaiaknak holttetemeit 
lehet csak keresni, akiknek ide való 
temetkezését megengedték. Az ilyen 
szentélypadló alatti kriptáknak a le
jára ta  rendesen a folyosó nyugati 
végén, ha pedig a templom nincs 
keletelve, akkor a hajó irányába eső 
végén szokott lenni. A padlóba egy 
négyszögű, vagy téglalap alakú nyí
lás van belevágva, mely a lépcsőhöz 
vezet. A nyílás fölé egy kőlap van 
fektetve, melynek felemelése végett 
karikákat alkalmaznak rája. Néha 
valamiféle kegyeshangú felirat is 
van a kőbe belevésve. Csak temet
kezéskor emelték fel. I tt is ilyen volt 
az elrendezés. A kőlap lefektetésére 
szolgáló korong még most is megvan 
a padló alatt. Ezeket a templomi 
kriptákat jobbára a múlt század het

venes éveiben falazták be végleg, 
mikor az egészségügyi törvény ren
delkezései következtében használatuk 
a legtöbb helyen megszűnt. Ekkor a 
lejárati nyílásra fektetett kőlapot is 
eltávolították s a nyílás befalazása 
után a templom többi padlókövezeté
hez hasonlóan burkolták, vagyis a 
kriptát valósággal eltüntették a sze
mek elől.

A nem sok jelentőséggel bíró krip
tánál nevezetesebb lelet is akadt a 
templomban. H ajójának déli ol
dalán, a hajóhoz épített középső 
kápolnafülke előtt egy falrészlet 
került elő árokásás közben, mely 
falrészlethez két lépcsőfok csatla
kozik nyugat felé és ezeket ismét 
nyugat felé egy pillérszerű építmény 
szegélyezi, amelynek profiljairól vi
lágosan látható, hogy egy kapubéllet- 
nek alsó része. Vagyis ez volt a 
mai templom valamelyik ősének déli 
kapuja. Hogy pedig melyik őséről 
van szó, azt a lelet formái m utat
ják. Az elsőről, a IV. Béla k irály  
korában épült egyhajós templomról. 
A formák még románosak (átmene
tiek), tehát megfelelnek e kornak, 
lévén hazánkban e stílusnak élettar
tam a hosszabb, mint a külföldön. Ez 
a lelet arról is beszél, hogy az első, 
e helyen épült templom keskenyebb 
volt, mint a mai. Hosszát azonban 
már nem lehet megállapítani. Már 
akkor is lefelé kellett jönni a temp
lomba, a külső térszint magasabb 
volt a templom padlószintjénél. Idők 
folyamán ez a nivókülönbség a fel- 
töltődés következtében még fokozó
dott.

A XV. században átépítették a 
templomot. Háromhajóssá lett; szen
télyét meghosszabbították és szögle
tes záradékkal látták el, ha ugyan 
az első szentélyzáradék is nem volt 
szögletes a félköríves helyett, mint 
például Zsámbékon. A középhajó 
nyugati végébe alul négyszögű, fel
jebb a nyolcszögbe átmenő tornyot 
építettek, melynek alsó része elő
csarnokul szolgált. Ez szépen van 
^Itozva. A csillagboltozatnak bor
dái és a hajóba, de a torony mellé
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északról és délről hozzátoldott kápol
nákba is vezető csúcsíves ajtónyílá- 
soknak keretei m ár a késői gótika 
metszeteivel és tagozásaival bírnak. 
A toronyba való feljárat az ahhoz 
északról hozzáépített lépcsőházból 
volt, melynek az egykori lépcső emel
kedését követő boltozásából egy el
falazott részletet most bontottak ki. 
A gótikus hárm as hajó a budai vár 
ostromai alkalmával elpusztult, a 
szentélynek alaprajza ma is fennáll 
a toronnyal együtt. A szentély bolto- 
zása azonban a barokk átépítés ko
rából való, mely a török hódoltság 
megszűnése u tán  következett be. 
Ekkor alapították meg a mai temp
lom hajójának diszpozícióját, mely 
a közismert barokk-séma szerint ala
kul. A magasabbra kiemelkedő hajó 
két hosszoldala mellé a hajónál ala
csonyabb kápolnasorokat építettek, 
szinte azt mondhatnánk, ez olyan 
barokk-bazilika, melynek mellék
hajóit a pillérekből kiinduló és a 
külső falig menő közfalakkal több 
kápolnára osztották. Egy ilyen 
barokk-pillérnek (a szentélytől nyu
gat felé a második) alapjához fel
használták a gótikus hajó egy pillér- 
lábtöredékét, de felfordítva falazták 
be az alapba. Ez is most lett látha
tóvá az ásások alkalmával.

Ezek azok a leletek, amelyek a 
templom három  építési korszakát 
megvilágították. A többi jelentékte
len apróság. Egy 56 cm hosszú vörös 
márványlaptöredék azért érdemel 
figyelmet;, mert egy címervésetből 
egy egyszarvúnak feje és egyik 
ugrólába látható rajta. Bizonyára 
egy sírkő maradványa. Gótikus 
bordatöredékek, egy boltozati zárókő 
és kisalakú középkori téglák, nem
különben a téglatörmelékes habarcs 
a IV. Béla-korabeli déli kapu fal
részletéből egészítik ki csekély mér
tékben azt a képet, melyet a hely
őrségi templom középkori előediről 
alkothatunk. A déli kapu maradvá
nyát és a pillérbe falazott gótikus 
kőfaragvány-részletet az érdeklődők 
részére hozzáférhetővé és láthatóvá 
teszik csapóajtós aknák útján.

A visegrádi várrom  helyreállítása.
Közöltük, hogy a visegrádi vár
romot a műemléki szempontokon 
túlmenőleg restauráltatni kívánja a 
kultuszminiszter úr. Ez a restaurá
lás még nem kezdődött meg, részint 
a munkálatokra alkalmas időszak 
lejárta miatt, részint a restaurálás 
általános tervének hiánya miatt. A 
tél folyamán Schulek János, a 
helyreállítással megbízott építész 
megkészíti a tervet, azt a Műemlé
kek Országos Bizottsága megbírálja 
és aztán a miniszter úr elé terjeszti 
jóváhagyás végett. A Salamon- 
toronynál azonban a kedvező őszi 
időben tovább folyt a leomlással fe
nyegető falnak kijavítása és eljutott 
a fal legfelső rétegéig. A faljavítás 
befejezése után a torony felső részén 
egykor körülfutó gyilokjáró-folyosó 
megépítésére kerül a sor, azaz hogy 
egyelőre csak egy része fog meg
épülni a gyilokjárónak. Ennek meg- 
közelíthetése végett a torony felső 
betonfedeléről, mely egyúttal a to
rony kilátóhelyének padlójául is 
szolgál, lejárati lépcsőzetet kell ve
zetni. Schulek építész két lépcsőzetet 
tervezett. A tervezetet október 22-én 
egy, szakértőkből álló bizottság 
(Varjú Elemér, a Magyar Nemzeti 
Múzeum történelmi osztályának igaz
gatója, dr. Tóth Zoltán, ugyanannak 
őre, dr. Lux Kálmán építész, dr. 
Lechner Jenő építész-tanár, dr. Szőnyi 
Ottó, a Műemlékek Orsz. Bizottságá
nak előadója és dr. Schneller Vilmos, 
annak titkára) a helyszínén vizs
gálta meg és egyik lépcsőzetnek el
hagyása mellett döntött. Ez a lépcső- 
zet eredetileg nem volt meg a tor
nyon s azért csak addig fog tartani, 
míg a gyilokjárót köröskörül ki nem 
építik és az eredeti lejárókat ismét 
fel nem használhatják. A bizottság 
ez alkalommal szemügyre vette az 
újságírók visegrádi üdülőhelyének 
területén még a kilencvenes években 
megejtett ásatásokból előkerült ér
dekes kőfaragványokat, amelyek job
bára egy középkori kolostorhoz ta r
toztak. Különösen megcsodálta a 
kolostor egykori keresztfolyosójából
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származó, gyönyörű román motívu
mokkal díszített három vállkövet, 
amelyek most betonoszlopok tetejére 
vannak felrakva a kertben. Két nagy 
halomban gótikus kőfaragvány-töre- 
dékeket: boltozati zárókövet és bor
dákat, nemkülönben feliratos római 
sírköveket talált a bizottság. Múzeum
ban, talán a visegrádi vármúzeum
ban volna a helyük.

A mátraverebélyi róni. kath. temp
lom restaurálása Láczay Fritz Osz
kár építész irányítása mellett befe
jeződött és ezzel megmenekült ez a 
kiváló műemlék az elpusztulástól. 
Már több mint egy évtizede, hogy 
tetejét kikezdte az időjárás és a 
múlt évi március 5-én leégett ro
zoga tető. Nem lehetett tovább ha
lasztani a helyreállítást. A három 
hajós, gótikusnak épült, de később 
barokk boltozatokkal ellátott, to
ronynélküli templom rendkívül ér
dekes, kőből faragott XIV. század
beli papi ülőpadot és ennek régebbi 
elődjét, továbbá Verebéli Péter 
György vicevajda és a templom ala
pítójának sírkövét 1403-ból és zsa- 
dányi és törökszentmiklósi Almásy 
Antalnó szül. pázmándi Kempelen 
Mária Terézia csillagkeresztes 
hölgynek sírkövét 1823-ból és hat 
éves fiúknak, Antonius Piusnak sír

kövét 1804-ből, és egy X V II. századi 
kőszószéket re jt magában. A sekres
tyének gótikus boltozati konzol- 
faragványai, a déli kapunak még 
az eredeti színezés nyom aival bíró, 
gótikus kőfaragványai és az északi 
oldalon levő mórműves kerek ablak 
m ár régen kivívták a m űtörténé
szek érdeklődését. A restaurálás új 
tetőt rakott a tem plom ra és a rra  
huszártornyot helyezett, a támpil- 
lérek köveit szabadon hagyta, a 
kövek hézagait cementes vakolattal 
bekente és a falak felületét ú jra 
vakolta, a templom körül a nedves
séget okozó parto t leásta.

Az egri minaré, mely a hazánkban 
fennm aradt három  török torony 
között (Pécs, Érd) a legmagasabb 
és legdíszesebb, néhány évtizeddel 
ezelőtt olyan restauráláson esett át, 
amely nem mindenben egyezik a 
műemlékvédelem világszerte elfo
gadott elveivel. A lábazatára, a ki- 
mállott kőrészek pótlása gyanánt, 
cementet kentek rá, amely most fel- 
cserepesedett és elcsúfítja a remek 
kőépítményt. A Műemlékek Orszá
gos Bizottsága Möller István  m ű
egyetemi ta n á r  szakavatott vezetése 
mellett a közeljövőben helyreállít
ta tja  a minarét.

Szőnyi Ottó dr.



CSALÁDTÖRTÉNETI LAPOK

A különböző Görgey-nevű családok
eredete.

Gyakran ad félreértésekre okot, 
hogy egymással semmiféle kapcso
latban nem levő családok azonos 
nevet viselvén, egyesek sokszor 
teljes jóhiszeműséggel tévesen ta r
tatnak egészen más eredetű, de ha
sonnevű család leszármazottainak.

íg y  van ez a különböző Görgey- 
családokkal is. Nem érdektelen te
hát, ha azoknak eredetét az eddigi 
kutatások alapján ism ertetjük — a 
helyszűke m iatt nem közölhető te r
jedelmes genealógiai táblák helyett — 
az egyes családok ágainak vagy is
mertebb élő tag jainak  felsorolá
sával.

I. Görgői és Topporczi Görgey.
Címerük: kék pajzsban gyökerestől 
k itépeíífát haránt helyzetben tartó 
s hármas hegyből kiemelkedő szem
közt fordult fél vadember (vagy a 
hármas hegyen álló egész alak) 
fején és lágyékán tölgyfalombko
szorúval; sisakdísz: a pajzsalak 
öt vagy kilencágú koronán; ta 
karók: kék—ezüst, vörös—arany.

Első ősük: Dux Rainholdus (I.) 
comes de Gargow Saxoniensis, a 
Szepességre II. Géza király alatt 
m egindult tömeges szász telepítés 
vezetője. Hagyomány szerint thíi- 
ring iai lovag, aki a X II. század 
70-es éveiben III. Béla királytól 
kap földterületet adományba. Ezen 
I. Arnold utódai folytatták a tele
pítés m unkáját és a Szepesség első 
szántatói és kormányzói voltak. A 
szepesi szász városok provinciájá
nak comesei lesznek és maradnak e 
városok elzálogosításáig. Állandóan 
m agas megyei tisztségeket viseltek, 
így köziilök 3 főispán, 26 alispán,

23 táblabíró és 17 követ, illetve or
szággyűlési képviselő volt. Birtok
adományokat csakis Árpád-házi ki
rályainktól nyertek. II. Jordán co
mes 1256-ban kapott telepítési mun
kája jutalm ául egy, a Tátra és 
Semene között fekvő erdőt, (amely 
területen később Topporc épült) és 
pallosjogot; 1278-ban pedig fia, Illés 
comes, m iután magát Lubló és Sá
ros várak ostrománál kitüntette, „test
véreivel együtt bőségesen ontva vé
rét", nyerte IV. László királytól Görgő 
(Garg, Gyrgow, Gergew, Gorgou) 
falut, melyről nevüket vették. Ezen 
adom ányért fizetendő évi egy arany 
forint adó alól Róbert K ároly menti 
fel őket a rozgonyi csata után, ami
kor V. Jordán comes hősi halált 
halt. Topporc és Görgő a két 
törzság lakóhelye. Detrikus 1263-ban 
adományul kapja Palocsa várát, ezt 
1294-ben elcseréli Svábócért és meg
alapító ja lesz a svábóci ágnak s őse 
a Svábóczi és Tótfalvi Sváby-csa
ládnak. Görgey Imre, Beregmegye 
alispánja feleségével, Herhei Béczy 
M áriával (kinek anyja Pelejtey E r
zsébet volt) kapja hozományul Pe- 
lejte zemplénmegyei községet és a 
X V II. század végén m egalapítja a 
pelejtei ágat.

Jelenleg a topporci ágból A rtú r (t) 
tábornok, Kornél (f) altábornagy és 
főrend, Ármin (+) 1848/49-i honvéd- 
ezredes, Gida (t) osztálytanácsos; a 
görgői ágból Béla (t) orszgy. képvi
selő és Jordán (+) Szepes megye 
árvaszéki elnöke, — a pelejtei ágból 
K ároly (+) táblabíró gyermekei, il
letve leszármazottai élnek.

Leszármazási táblázataikat lásd 
Görgey Albert „A Görgey- és
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Sváby-nemzetség történetéből“ (1909)
c. munkájában és a Daróczy-féle 
„Nemesi É vkönyv“ 1925—26. köteté
ben.

Címeradományról az adományle
velek nem szólnak, így valószínű, 
hogy címerüket, a „fanyüvő vad
em berét a telepítés emlékére ma
guk választották. A szász comesség 
emléke a közhit szerint az évszáza
dokon át viselt kilencágú korona. 
Vallásuk ág. ev. és róni. kath.

II. Görgey alias Bartók.
Címerük: kék mezőben hármas 
domb középsőjéből kinövő szarvas; 
sisakdísz: két szarvasaganes között 
merőlegesen álló kar, markában 
koszorú. Takarók: kék—arany, vö
rös—ezüst (Görgey János Torna m. 
alispánjának pecsétjéről. Orsz. Lltr. 
Fost adv. 1719. Fasc. 50. Nr. 99. 
Daróczy Zoltán szíves közlése.)

A család őse: Bartók János, aki 
a tornamegyei Görgőn lakott s ezért 
vette fel a Görgei nevet. Görgey 
alias Bartók János testvéreivel, 
Márton, Mihály, István, Kata, Or
solya és Annával együtt II. Má
tyás királytól 1618. ápr. 20-án címe
res nemeslevelet kapott. Torna 
megye kihirdette 1619. aug. 3-án. Le- 
származóik Borsod megyébe kerül
tek, ugyanis a nemességszerző öz
vegye, Petőffy Ilona és vele Imre s 
Ádám nevű gyermekei Wesselényi 
nádortól Felsőnyárádon örökáron 
birtokot vettek és odaköltöztek. Az 
adásvételi szerződést az egri kápta- 
lan előtt kötötték (1. Jászói konvent 
X II. k. G. Fasc. 2. Xr. 30.) és a b ir
tokba 1665-ben ik tatták  be őket (I. 
Borsodra, ltr. Acta non protocollata 
I. Fasc. 1 . Xr. 26.). Petőffy Ilona 
Szögligeten 1672. márc. 5-én kelt vég
rendeletében görgői, szögligeti, színi, 
dobódéli, perkupái és felsőnyárádi 
birtokairól intézkedik. A családnak 
két ága van: a felsőnyárádi és a 
tiszadobi ág. Előbbiből származik 
dr. Görgey Sándor ny. kir. kúriai 
bíró, utóbbiból dr. Görgey Márton 
Hajdú megye tiszti főorvosa. A csa
lád teljes leszármazását közöltem a

Daróczy-féle „Nemesi É vkönyv“ 
1927—<28. kötetében. Vallásuk: ev. ref.

II I . Görgői Görgey.
Címerük: hármas halmon jobbjá
ban buzogányt tartó oroszlán; 
sisakdísz: u. a.; takarók: k é k -  
arany, vörös—ezüst.

II. Ferdinánd király  1625. máj.
20-án Görgey Miklósnak címeres 
nemeslevelet adományoz, melyet 
Zemplén megye 1745. jan. 5-én h ir
detett ki. Miklós unokái, István  és 
György részére a megye 1745. febr.
5-én ad ki nemesi bizonyítványt. 
(Zemplénm. ltr. Fasc. Nob. 21. Nr. 
385.) Leszármazóik Tállyán és Szo- 
motoron éltek, m ajd később Temes 
megyébe kerültek. A temesi ág le
származását Lendvay közölte („Ne
mes családok Temesmegyében“, II. 
k. 147—8. 1.). E családból származott 
Görgey Gyula (t), volt országgyű
lési képviselő, a lippa-radnai ref. 
egyház főgondnoka. A család val
lása: ev. ref. A görgői előnevet 
használták.

IV. Görgey alias Végh.
Címerük: Vágott pajzsban föld
gömb, hold és pajzs; sisakdísz: 
növekvő lovas; takarók: kék— 
ezüst, vörös—ezüst.

II. Ferdinánd K irály  1627. jún. 
1-én Görgey alias Végh  Miklósnak, 
feleségének, K atának  és János s 
István testvéreinek címeres nemes
levelet adományoz. K ihirdettetett 
Göncön 1628. jan. 1-én (1. Abaújm. 
ltr. nemesi iratok, 933.). A család 
Göncön és 1644-től Alsóvadászon la
kik. Vallása: ev. ref.

V. Görgey.
Címerük: szőlőgerezd; sisakdísz: 
kar karddal, melyre török fej van 
tűzve; takarók: . . . .

Ma is Abaúj megyében lakó, is
meretlen eredetű család. Első ism ert 
tag ja: Görgey János léhi pap, ki
nek fia Sámuel, alszolgabíró (1. 
Abaújm. ltr. nemesi iratok, 1749.



15

Nr. 173.). Utóbbinak Ferenc nevű 
unokájától ered a  ma élő ág.

E családból szárm aznak: Göncön 
lakó kisbirtokosok, továbbá Görgey 
János zsu jtai ref. lelkész, abaúj- 
megyei egyházi tanácsbíró, Görgey 
Mihály nf.-főhadnagy, németbolyi 
(Baranya megye) gazdasági intéző 
és Görgey botpaládi (Szatm ár me
gye) tanító. V allásuk: ev. ref.

VI. Görgey [alias P ap  alias Tóth].
E család kettős névváltoztatással 

ju to tt a Görgey névhez. Őse váradi 
Tóth Mihály, ak i Rákóczi Zsigmond 
erdélyi fejedelemtől 1607. dec. 26-án 
nyert címeres nemeslevelet. Ezt 
B ihar megye 1647. dec. 11-én h ir
dette ki.

Szatm ár megye 1762-ben igazolja 
nemességét Tóth  M ihály egyenes le
szárm azottjának, Pap alias Görgey 
Istvánnak, P ap  György fiának, a 
m ajtényi pap unokájának  („ac ideo 
Pap cognominatus, potius autem 
Görgey dicendus,. . .  ubi producens 
recognoscitur in  3-a linea esse san- 
guine iunctus, eo cognomenque Gör
gey esse m aternum .“ (Szatmárm. ltr. 
1762. nemesi igazolás, Gönc, pag. 
705. Nr. 1032.)

Leszármazóik Szatm ár megyében 
élnek, így Görgey József nagyká
rolyi gyógyszerész.

V II. Görgey.
Ism eretlen eredetű tokaji család. 

Első ism ert tag ja  Görgey József 
(szül. 1758., f  Tokaj 1831.). A csa
lád nemessége valószínű. Ugyanis 
— m int azt az anyakönyvek igazol
ják — m ár régen Tokajban laktak, 
mégis sem az 1774-évi „Urbariom"- 
ban, a k incstári jobbágyok névjegy
zékében, sem az 1794. évi „Dicastalis 
Cons.criptio“-ban egyetlen Görgey

nevű adófizetőt nem találunk, je
léül annak, hogy nemes előjogú csa
lád volt, adóval nem terhelve.

Valamelyik előde Tállyáról vagy 
Szomotorról (1. III. Görgey-család) 
vetődhetett Tokajba. Ezt a benyo
mást m eríthetjük a Zemplén megye 
levéltárában fekvő iratcsomókból. 
(Fasc. Jur. „Görgey-ügyek“. Nr. 
178—197.)

Leszármazóik később Nyíregyhá
zán, jelenleg leginkább Hajdú me
gyében élnek. Vallásuk: róm. kath. 
Közülük származik dr. Görgey Is t
ván budapesti igazgató-tanító és 
Görgey Alajos debreceni törvény- 
széki igazgató.

V III. Görgey alias Gregory.
A család első ismert tag ja  Gre

gory János, 1786—1802-ig a nógrád- 
megyei Szügy ön ref. tanító volt. 
Talán fia ennek „Görgey alias 
Gregory Sámuel" táblai jegyző, ki
nek hiányos címerpecsétű teljes alá
írását találjuk Pest megye levéltárá
ban 1804-ből (Polgári perek, Fasc. 138. 
Nr. 12).

Gregory János valószínűleg azo
nos azzal a Görgeyvel, aki családi 
hagyomány szerint a X V III. század 
vége felé vallási üldöztetés követ
keztében felvidéki lakóhelyéről el
menekült, Sziigyön telepedett le, ott 
Gregory álnév alatt m int kántor
tanító működött és családot alapí
tott. Utódai Aszódon, Korponán és 
Selmecbányán éltek és már a Gör
gey nevet viselték. Vallásuk: ev. ref.

Görgey alias Gregory Sámuel 
fentemlített címerpecsétje: címer
pajzsban „G. S.“ betűk; sisakdísz: 
kar karddal. A család eredetére, 
sajnos, sem a címerpecsét nem ad, 
sem máshol nem találunk felvilá
gosítást. Görgey Aladár.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK.
N. Bogárd. A Milecz-család Kos

ig ál néven is élt. Előneve Tharnói 
és Draskócz-Érdenföldi. Régi túróc- 
várm egyei nemes család, mely a fel

vidéken elterjedt, sőt egy ága Pest 
megyébe is elszármazott. Ma tud- 
tunkkal Kostyál Károly él itt (Rákos
palota), bővebbet tőle lehetne meg
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tudni, bár ő tudtunkkal a család 
nyitram egyei ágából származó ka
tonatiszt fia.

S. H. M. Azt hisszük, az em lített 
ügyre vonatkozik még az a hely
ta rtó tanácsi körözvény, melyet egész 
terjedelmében alább közlünk:

Zámbory Imre, István, Mihály és 
m ásik István  csanádmegyei Batto- 
nya mezővárosbeli lakosok részére 
áilítólag Bars vármegye 1833. évi jú 
lius 15-én ta rto tt közgyűléséből k i
adott s Csanád vármegyének azon 
évi szeptember 2-án ta rto tt közgyű
lésében kihirdetett; — továbbá Kri- 
ványi K riván  János, József és Is t
ván, úgyszintén Mihály és András 
a csanádmegyei Palota helységben 
lakók részére, nemkülönben temes- 
vármegyebeli Lippa mezővárosban 
lakó K riván  János, végre torontál- 
megyebeli Béb helységben lakó K ri
ván  István  részére, állítólag szin
tén Bars megyének 1832. évi de
cember 12-én tarto tt közgyűléséből 
kiadott — s az előbbi egyénekre 
nézve Csanád megye előtt 1833. de
cember 16-án, — K riván Jánosra 
nézve pedig Temes megyében 1833. 
évben; végre K riván Istvánra nézve 
Torontál megye előtt 1833. április 
29-én kihirdetett nemesi bizonyítvá
nyoknak; — úgyszintén Battonyán 
lakó Baur Ignác, József és István
nak állítólag N yitra megye 1831. évi 
január 12-én ta rto tt közgyűléséből 
kiadott s Csanád megyében ugyan
azon évi október 28-án kihirdetett; 
— nemkülönben Parázs János batto- 
nyai, Parázs György barsmegyei, 
Parázs Mihály pestmegyei, Parázs 
M árton esztergommegyei, Parázs 
István  temesmegyei lakosok részére 
állítólag szintén N yitra megyének 
1812. évi december 15-én ta rto tt köz
gyűléséből kiadott s Csanád megyé
nek 1832. november 10-én ta rto tt köz
gyűlésében kihirdetett; — végre 
Hangay Tamás, Károly, Ágoston, 
János, Mihály, László, Ignác, Antal 
és Márton csanádmegyebeli palotai 
lakosoknak állítólag szintén N yitra

vármegye által egy — Pozsony me
gyétől ezen nevű nemzetség által 
még 1795. évben nyert, — de Pozsony 
vármegye által ide ham isnak felje
lentett — ily bizonyítvány nyomán 
1832. évi november 1 2-én kiadott s 
Csanád megyében u. a. évi december 
22-én kihirdetett nemesi bizonyítvá
nyoknak hamis volta hitelesen k iv i
lágosodván, ugyanez óvás és vigyá
zat kebel szer te leendő kihirdetés vé
gett tudtul adatik. (Lásd No. 5727. 
ex 1845.)

Borz-armális. 1847-ben egy F torek 
vagy Török János nevű rab személy 
került Tolna várm egye tömlöcébe, 
akinél egy „Borz János részére di
csőült V l-ik K ároly róm ai császár 
és m agyar k irály  álta l 1718. évi jú 
lius 18-án kiadott nemesi címeres le
vél ta láltatott. A helytartótanács 
még abban az esztendőben (23.840. 
szám alatt) közhírré tette ezt és fel
hívta az oklevélhez igényt tartó  csa
ládokat, hogy az arm alis átvétele 
végett a nevezett vármegyénél je
lentkezzenek. Ott kellene tehát u tána 
nézni — hátha ott van, vagy onnan 
kinek a kezébe került.

Kistápéra. Péterfa helység — a leg
utolsó H elységnévtár szerint — több 
is volt. Baranya, Vas, Zala, Pozsony 
megyékben. De volt ezeken kívül 
Alsó-, Felső- és Szentpéterfa: az első 
Sopron, a második ugyanott, a h a r
madik pedig Vas megyében. Öri- 
szentpéter nem létezik, Lenti pedig 
Zala megyében kettő is van: Lenti
kápolna, Lentiszombathely.

A család levelében elmondott tö r
ténete nem ad alapot a ku tatásra. 
Legfeljebb csak annyit, hogy Du
nántúlon keresendő. Jó  lenne 1917- 
ben elhalt nagyaty jának  halálozási 
anyakönyvi kivonatát megkapni, az 
rávezetne, hogy hol született 1847- 
ben s ki volt a ty ja  — anyja. Ezek 
mind szükségesek, ha ilyen sötétség
ben tapogatódzik a kutató.

Legyen szíves ezeket az adatokat 
velünk közölni, akkor talán fogunk 
többet is mondhatni.

______ Az Ezredéves Szövetség tulajdona és kiadása. — Felelős kiadó : GÖRGEY ALADÁR szerkesztő.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest V ili, Múzeum-körűt 6. (Dr. Czakó Elemér.)
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A dalékok a városok, várak és egyéb 
erőshelyek  kapuinak és kulcsainak  

katonai m űvelődéstörténetéhez.
A kapuk s kulcsaik fejlődéstörténete az erődítésművészet történe

tében különálló érdekessége fejezetet alkot. A kapuművek a középkori 
életformák X II I—X IV . századi virágzása idején maguk ugyanis erődítései 
tények, kiképzésükben az erőditéses célzat a lényeges, az építészeti-artisz- 
tikus és ornamentális elem csak másodlagos fontosságú. Addig*, míg a 
korai középkor hajító-dobóműves1 „machina“-ira alapozott technika v irág
jában állott, a kapuművek tényleges védelmi szerepe is megvolt. Ebben 
az időben a ikiapuszárny s a kulcs is némi szerephez juthatott.

A tűzi lövő készségek X IV. századvégi megjelenése2 a hatalmas kikép
zésű kaputoronyokat és a legkülönbözőbb típusú kapuműveket egyszeriben 
le já ra tja : az erődítésm ű díszítő függelékeivé teszi meg akkor is, ha ezeket 
egy időre még m egtarto tták  is. Sőt: a kapuművek megmaradása éppen 
annak az ideális elgondolásnak köszönhető, mely a kaput, s a kulcsot ille
tőleg jelképes jelentőséggel ruházta fel. A XIV. század elején X III—XIV. 
századi kapum ű m ár csak jelképes-artisztikus függeléke az erődítésműnek, 
kulcsa viszont végsőképen elveszti valós kulcsszerepét; tiszta jelképpé 
válik: szertartások, szokások form áinak kellékévé.

Az ó-olasz erődítésművészettörténeti iskola (XVI. század) idején a 
régi kapum ű megmarad az újmódú falazott sáncok, illetőleg a bombától 
mentes, casam attázott („le case fermate, le case armate“: erősített házak) 
falak ornam entális függelékéül, avagy új, pompázó, dúsan kiképzett, ren
desen rómaiaskodó, qu ad erőit kövekből felrakott diadalívszerű kiképzést 
m utat. M agyarországi váraink XVI. századi modernizálása során az olasz 
mesterek és ezek m agyar tanítványai a késői olasz „settecento“ legbájosabb 
változatosságú, a „Grotta“ delfinjeivel, gyíkjaival, kagylóival, páfrányai
val díszített kapuit alkotják („alla grottesca"). Magyar kőfaragók magya
ros-népies természetkedveléssel és játékos kedvű ötletességgel népies pom
pába öltöztetik a követ. E  kapu tehát m ár csak díszlet, kulcsa semmi más: 
csak jelkép. Ugyanez áll a barocra, s az empire-ra is, mely még mindig 
pompás kapukat rak.

A lábbiakban a kapuk, s kulcsaik szimbólummá válásával foglalkozunk: 
a városkulcsok és várkulcsok tényleges erődítéstörténeti és jelképes kato

1 Az Artiglieria szó az „ars tollendi“ kifejezésből, a „dobás művészete" gondolatát 
kifejező szólamból lett. Eredetileg a régi olasz ,,artolleria“ szó ez, (melyből a magyaros 
árkoláj szó lett). Oly dobást-vetést-hajítást fejez ki, melyet az ó-római, illetőleg keleti arab 
dobógépek „műveltek". Innen a „művesség" (Kunét) szó.

" A „Berchtold Schwartz“-ról szóló mendemonda oly képlet, melynek csak kialaku
lása érdekes. Bercht-1, Perchtl: a Fényes, a germán monda máig élő néprajzi „Lucá“ ja. 
Berchtold Schwarz: „a lángoló fekete": az ágyú. Azt hisszük, ez költődött rá egy szer
zetes névre.

2*
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nai művelődéstörténeti szerepének ismertetése során fejtjük  ki fentiekben 
adott felfogásunkat.

A városkapukulcsok és várkapukulcsok tényleges és^ jelképes^ hasz
nálatát általában keleti, illetőleg közvetlenül arabs eredetűnek, tehát egy- 
ívású jelenségnek ta rtju k  a keresztes hadjáratok idején Európában elter
jedt számtalan keleti arabs eredetű katonai műveltségbeli hozadékkal. Ilyen 
arabs eredetű műveltségbeli elemek: a természettudományosságban  a hel
lén természettudományosság, illetőleg Aristoteles irán ti érdeklődés fenn
tartása, az orvostudományban, a tüdő- és szívhallgató eljárások, az „al 
chemje“, vagyis a vegytan: az „al khali“ és az „al kohlu", vagyis az alko
hol, az „al dseber", vagyis az algebra, az „Es Sah“: a sakkjáték, a  csúcsíves 
építés, a bábszínház, az árny játék, a nem esfajú lótenyésztés, az irodalomban 
a novella s a lovagi költészet. A  katonai m űveltségtörténeti tények között 
az arabs eredetű „masiculus“: véleményünk szerint alkalm asin t Mas- 
ha-kol: „a városvédő", többese konyhalatinul: masiculi, vagyis a szurok- 
önlöpadmaly, a lövőrés, a kapuvédőmű  (El Barbakan), a várak  fürdő
szobái, fali fa- és szőnyegburkolatai, alkalm asint a falhágó ostromlajtorja, 
az Európában m ár elfelejtett számszöríjj.3

A város- és várkapuk kulcsai ugyanis a legkoraibb időben sem vol
tak jogi jelképeknél egyebek, reális jelentőségük, a kapuszárnyak fizikai 
összetartásán kívül úgyszólván sohasem volt, annyival kevésbbé, mivel a 
szárnyas kapuk használata igen későn terjed el, viszont m ár ekkor is csak 
dekoratív jellegű építményt, de nenr az erődítésmű tényleges tartozékát 
jelentik. Jelképes voltuk az Üjtestámentom ismert szövegrészeiben is m ár 
így jelentkezik^ Ilyen a „Kulcsok“ szerepe a  római Egyház fejének, a róm ai 
püspöknek, vagyis a pápának fejedelmi címeres pajzsa mögött rendsze
resen és máig- alkalmazott heraldikai jelvényben is.

A pápai címer mögött — később és heraldikáikig hibásan fö lö tt — 
alkalmazott jelvénynek döntő műveltség-történeti szerepet k ívánunk ju t
ta tn i a vár- és városkulcsok jelképes használatát illetőleg, helyesebben 
mondva e római egyházi heraldikai tényből óhajtjuk fejlődéstörténetileg  
levezetni e műveltségtörténeti szokást.

A várkapuk és városkapuk egyébként az egész európai középkoron 
á t annyira meg voltak erősítve, hogy az ostrom csak a legritkább esetek
ben irányult a kapu ellen, hanem majdnem mindig a tornyok — később 
az ezek helyén keletkezett bástyák — közötti Cortina (falfüggöny) ellen.

A kapuszárny bezárása, nyitása mindig szertartásos katonai formák 
között ment végbe, minden reggel és minden este. Az ajtónállók, ajtósok 
(Ostiarius, Usciere), a kulcsos kamarások, az alábbiakban leírandó, máig 
élő ó-angol szokások, az esti takarodó (ritirata, Le Betraite), illetőleg a  mai 
kaszárnyakapu csukása s a kapuőrség (Torwache) ősi idők ködébe vesző 
eredetű katonai műveltségtörténeti tények éppen úgy, mint a népi babonák, 
például egy budai török vonatkozású esethez fűződő babonás rém ületről 
szóló, hitelesnek látszó leírás, mely (lásd alább) ugyancsak a  rendkívül 
erősen élő jelképes hiedelem keleti jellege m ellett szól.

E tényekre vonatkozó rövid ismertetésünk során fogunk a győri kul
csokkal. foglalkozni, mindezzel a kapukulcsok katonai művelődéstörténetére 
vonatkozó fejlődéstörténeti felfogásunk szerény alapvonalait óhajtva 
lerakni.
. p »Szent Péter Kulcsai", a keleti kapureteszek és az olasz heraldika.

A  „szent Feter Kulcsai -ról szóló újtestám entom i szövegrész vélemé-
a

Khnn :
Könyöki: A középkori várak. Bp. 1906. 43., 167., 166, 162., 118., 137, 
a Ház Jo Csillaga (?), a Fejedelem Jó Csillagzata (?), védője (?).

Bár-ha-
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nyünk szerint a római Egyház e jelképes szokásának középkori kialaku
lásánál régebbi, keleti szokás emlékét őrzi. Ez a kép ment át felfogásunk 
szerint a heraldikából közismert, a pápák címeres pajzsa rangjelző je l
vényeként használt kulcsok  jelképes alkalmazására s innen a kulcsok jogi 
szimbólummá való kialakulására. Ne felejtsük el, hogy az Egyház volt a 
legmélyebb szimbólum. A kulcsokról szóló keleties allegóriájú kép egyike 
az Evangélium  szövegében megőrzött leggazdagabb színpompájú, allego
rikus, emellett azonban mégis keleties naturalizmuséi képeknek. Érthető, 
hogy az ilyesm it kifejező heraldika és a heraldikus színezetű középkori 
jelképes szokás hatalm as szerepet adott a kulcsoknak a várltapukulcs, 
kam arások kulcsai és a városkapuk kulcsainak használatában.

A „Város K ulcsa“ ősrégi jelkép voltát mi sem m utatja jobban, mint 
az Új Testámentom ism ert allegóriája, amikor tudniillik Jézus Semjéchun
nak, a Jonáchan fiának adja át a „mennyek országának kulcsait". Semjéchun 
annyi m int Simeon  (oroszul Szemjon, Szejmon-Szimjun, latinosán Simon). 
Az idevágó szövegben Jézus ezt mondja Simonnak (Máté Evangyélioma, 
16.): „18. Te kőszikla (Kéfás) vagy és én ezen a kősziklán építem fel az én 
Anyaszentegyházamat; és a Pokol kapui nem vehetnek azon diódáimat. 
19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és valamit megkötözén- 
desz e földön, a m ennyekbe is kötözve lészen és valamit megoldándasz e 
földön, a m enyekben is oldozva lészen.“

„Péter" családi neve ugyanis nem „Péter", hanem a sémi nyelvekben 
szokásos úgynevezett apai név, a „patronómikon": Semjéchun ben Joná
chan, vagyis „Jónásfia Simon" volt. „Kéfas" viszont héberül annyi mint 
„Kőszikla", vagyis a „Vulgata" la tin  fordítása szerint a latin „szikla", azaz 
„Petra". Ebből le tt a latinizált korai középkori hímneműsített Petrus, s 
ennek rom ánkori egyéb névutódai: Pietro, Pierro, Pierre, a szláv Pjotr, 
a német Peter s a m agyar Péter. (János Evangyélioma: 1. 20.: „Te vagy 
Simon Jónásnak fija, te kiváltától Kéfásnak, mely azt teszi, ha magyarázod, 
Kőszikla.")

2. A kapukulcs. A korai római korral egyidőben kialakuló kisázsiai 
aram ita  és héber szövegű Ótestámentomban számtalan utalás van kapukra 
és „zárló" závárokra. íg y  például a Krónika könyve (II. 8. 5.) így ír: 
„Annakfelette, mind a felső, m ind az alsó Beth-Horont megépíté, kőfalakkal, 
kapukkal és zárokkal megépített városokat.“

Az esti kapuzárás is számtalanszor előfordul e hősieposzszerü, csodá
latos keleti költői szépségekkel teljes szent írásokban. A reformációkori 
pompás m agyar fordításokban lerakott egykorú magyar katonai művelt
ség X V I. századvégi műnyelvének terminológiájával egy más tanulm á
nyunk számára foglalkozva, az eddig gyiijtöttekből alábbiakat közöljük:

Josué könyve: 2. 5. „És minekelőtte a városnak kapui bézárlatnának, 
a Setétben azok a férjfiak k im en tek . . .  (7.) a kaput pedig bézárlák egy kevés 
idő múlva." A Szejchem  (Szihem) ostromára vonatkozó részben tudniillik 
kémekről van szó. Más helyen a Bírák könyve (9. 51.) így ír: „Vala pedig 
egy erős torony a város közepében. . .  és bézárlák magukra és a torony 
padlására ménének fel". I t t  a kapu elreteszeléséről van szó, vagyis nem 
kulcsokról, hanem „elzárolás“-ról, závárolásról, zárlásról: azaz valamely 
reteszelési módról. Tekintettel a Keleten máig dívó fareteszekre és a máig 
élő m agyar toló- vagy csapózávárokra, alkalmasint helyes nyomon járunk, 
ha itt nem kulcsot, hanem záváros fareteszt értünk „zárló" alatt, vagyis iít 
tolóreteszről, fakilincsről, „madzagra járó pecek“-ről lehet szó. Ugyanis 
ezeket szokás lekötözni s megoldani. Jochanan fia Simon is alkalmasint- a 
keleti tolórcteszes fakilincs peckének kötelét oldja meg, különben — véle
ményünk szerint — semmi értelme nem volna a „kulcsok" kötésének és
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oldásának. Kulcsot nem lehet kötni-oldani, pecket azonban ig’en. A mai 
falusi kapu szárnyának tolórúdját kötél, illetve lánc, pecek, esetleg lakat 
zárja. Madzagon lógó pecke „szege“ (szláv: klince, „Kilincs ) van a néprajzi 
„verőcés“ kapunak is. Hogy ez oldható-köthető „madzaghúzó -ra jár, a 
„kulcsra járó  kapu“ pedig városi dolog, ismert, s legfeljebb ebből a szem
pontból fel nem használt néprajzi tény. Van gyáripari modern^ retesz 
(,,rigli“). A budai „Görögök utcájában1* máig láthatók a boltok lakatos 
rúdjai.

Idevágóan rendkívül érdekes adatokat tartalm az D évavára 1640 
november 30-i inventáriom a .4 A szöveg ezt írja : Tsászár kapuja-. . ..k a p u ja  
kétfelé nyílik, két sarkán két vaskarika, lakat rajta egy. Ezen kapun egy 
kis fióka-ajtó vagyon, vas pántjai, sarkai három, vas szegezője egy, lakat 
is egy, kulcsával együtt. A  kapu felett egy darab álgyú kötél, hetedfél 
ölnyi. Innét az, mely kőfal felnyúl Bethlen-bástyára, azon szintén középben 
vagyon kis álajtó, pántja, sarka vasból kettő. Retesze, s reteszfője vasból 
jó vastag, azon egy kerekded lakat kulcsával rajta. J lta l keresztül rajta  
fa  szegező vagyon.

A szóbanlévő kapu tehát kétszárnyú. V askarikáinak és vasrészeinek 
bőségei megemlítése azért fontos, mivel a korai középkori kapukon nagyon 
kevés volt a vas. (Könyöki: Kapuk.) E dévai kapu tehát vagy késői, vagy 
a  közeli hatalmas gyalári vasbányászat középkori anyagbőségére utaló 
tény. A kapunak lakatja  van.

A „fióka-ajtónak“, mely nem a nagy kapuszárnyon, hanem mellette 
szokott lenni, „vas szegezője“ van. Ez a Nyelvtörténeti Szótár szerint: „repa- 
gulum, Riegel, ajtószegező**. ím e: a klince-szeg-kilincs-retesz-zárló kétség
telen s vitathatatlan m agyar variánsa.

A szegezőnek lakatja  van, kulccsal együtt. Vagyis éppen úgy zárták, 
mind máig a falusi kocsikaput.

Az „álgyukötél“ a kapu bekötözésére szolgáló m integy tizenötméteres 
darab, fenti elméletünk bizonyítéka. Az „álajtó“ (Pseudothyrum, Blend- 
türe) „faszegezőt“ és vasreteszt is mutat. E  „faszegező“ a  szóbanlévő „fából 
lévő kilincs**, vagyis „faszeg“. A kulcs tehát itt a kapuretesz lakatjának 
kulcsa, nem a kapué.

A többig kapun „retesz s reteszfő rajla“ van. E gy másikon: „retesze 
reteszfejével“. Egy harmadikon: „vas-szegezője egy, küül (kívül) egy retesz
főbe két retesz já r“. Egy negyediken: „az reteszen békó lakat vagyon egy“. 
Egy ötödiken: „vas retesze vagyon, lakat rajta, kulcsával“. Egy hatodikon: 
i,cgy reteszfő rajta“. Egy emelcsős kapun s „fiókáján** „vagyon lakat is 
három . Belől „vas retesz, fője egy“. A nyolcadikon: „három lánc s három 
lakat**. A kis ajtaján: „vas szegezője egy“.

A fenti nyolc kapu leírása igazolja, hogy a X V II. században szó sin
csen „kapukulcsról , csak reteszről, ennek lakatjáról, s legfeljebb: a lakat 
kulcsáról.

A kapu nem kulcsra, hanem „zárló“-ra já rt: vasszegre, vagy faszegre, 
ezt pedig lánccal vagy kötéllel kötözték be, m int „Szent P é te r a mennyek 
k a p u já t.

A „kulcs csak heraldikus jogú jelvény, nem kapuzáró készség. Mint 
! . ,,eV’ egyházművészeti ábrázolásokon, s a pápák címerein reális:
}  ejezobb jel kép, mint a kötél. A reális kapukulcs csak szállóigék szólama. 

rk. MPuk™  VP kulcsa, ámde csak jelképül. A pápák címe: C laviger 
G hnst1, P e tn , Ecclesiae: Krisztus, Szent Péter, az Egyház „kulcsárja**.

Szmmagyar bizonyíték erre Tihany apátsági várának kulcsáról szóló

4 V e res s  E n d r e  d r . :  Déva vára és uradalma. Déva 1906. 20.
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feljegyzés A vár íródeákja, vagy gazdászati tisztje ezt ír ja : „Pisky István  
jö tt be lyh a n b a n  az Kapitányságban 25 Mártii 1585, adták az kulczot kezé
ben 26 Mártii, m ent k i Mestery János 27 Mártii"?

Ugyanez a P isky  István, miután a Balaton jegén páros viadalban 
megölte a kihívó Ibrahim  endrédi zászlós agát (u. o., 176. o.). 1589 Szent 
István napján  ad ta á t szolgálatát, illetve a kulcsot utódjának:

„Pysski Vram  kezeiből az kulczott vette Hathalmi Mattias Zent István  
napyan.“

Esztergom kulcsait az áruló spanyol zsoldos capitano adja át a török
nek. (Némethy: Esztergom bevétele. Budapest, 1896.)

Igen jellemző, m ert korai Hegyesdvára kulcsainak 1443-i esete. A Szé- 
csenyi László fia László zálogba akarta adni a balatonvidéki várat. A hosz-

szadalmas ügyben Uzsai Miklós hegyesdi várnagy a Bozgonyiak várnagyá
nak Benedeknek á tad ta  a kulcsokat, de Hunyadi Jánosnak tiltakozó paran
csát közben kézhez véve, elrabolta a kulcsokat. Hédervári László, Eger 
püspöke erre Kozgonyi Györgynek azt a tanácsot adta, hogy mondjon le 
Hegyesdről. (Békefi Bemig: A Balaton körny. egyházai és várai. Bp.,1907, 
281. A Balaton tud. tanúim, eredményei. III., I., III.) A vár átadásának 
jelképe volt a kapu felett tö rt rés is. 1898-ban a gellérthegyi erődöt (Citta- 
della) a katonaság átadta a fővárosnak: a teljesen ép, vizesárkos, felvonó
hidas kapu felett ekkor vágták azt a rést, mely máig látható.

A magyaros, szláv eredetű „kulcsár“ szó foglalkozást jelent, de a por
koláb (Búrgráf, Burgografio) családi neve is lett. M artonfalvi Im re diák 
Szigliget, Szegliget (Szigliget) várának 1531 tá ján  ó-olasz modorban történt 
átépítéskor így használja e s z ó t: „megijede az porkoláb kulcsár István, 
nem sok idő m úlva szót ada s meg adá Szegligöt várát“ (Békefi i. m., 296.). 
Az íródeák „az porkolábságban társul Sándor M ihalyt“ kéri. 5

5 A pannonhalmi Szent Benedek-rend tört. X. 168. ,.Piski Regestuma“ c. kézirat.
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A „kulcsár11 szó családnév is lett, ugyancsak a Porkoláb szó is. A több

nyire foglalkozást jelentő hajdú nemesség- családneveiben gyakori e két 
név: Böszörményben, Szoboszlíón, Nánáson,, Sámsonban, Debrecenben. 
(H erpay Gábor dr.: Nemes csal. Hajdii várm. Debrecen, 1926.)

A várm egyei hivatalnokok közül a főlevéltárnok (Archivarius) ősi szo
kás szerint ugyancsak a Levéltár kulcsait adja s veszi át lelépése, illetőleg 
hivatala átvétele idején. (Lám i. m.)

Mindebből az a fontos, hogy a kulcs m ár azért is jelképi jelvény le tt, 
m ert a korai középkorban a város és várkapuknak tulajdonképen kulcsa 
nem volt, ezek nem a mai értelemben vett szárnyas ajtók voltak, hanem 
alul- vagy felülcsapó, hídlásszerű készségek: kulcsaik nem is lehettek. 
A későbbi kapu már szárnyas („leveles kapu“), de ezt zárló retesz zárolja. 
A retesznek volt lakatkulcsa, ez azonban nem, kapukulcs. Ott, ahol volt. 
kulcs, az csak jelképes jelvény volt. A korai középkor eminens vashiánya 
m iatt, mely a római eredetű falak „fecskefarkas" vas- és ólomkötéseit szá
zadokon á t bányászta és — mint a hellén szobrászat brcnzremekeit0 beol
vasztotta, — későn terjed el a kapuk „vassal f  egy vérzésé", vagyis „vasa
lása", vassal reteszelése és kulcsos zárra szerelése. Déva esete kivétel a 
római kor óta máig rengeteg vasat termelő vasbányai vasbősége révén 
(Szabó i . : Déva vára. 1910, 8. o.). A korai várkapu-reteszek legalább is azt 
m utatják, hogy a vízszintesen járó retesz (Repagulum, zárló, závár, zár, 
Riegel, Schubleisten) koraibb, m int a varkapukulcs használata. A vízszin
tesben forgó emelőskapuk korábbiaknak látszanak, mint a merőlegesen for- 
g’ók. Ilyet ír  le Mathaeus de Paris 1217-ből a lincolni v árra  vonatkozólag .7

A m agyar váraknak is voltak csigán felhúzható csapóajtói (Szepes- 
vára, Körmösbánya, Lánzsér). Ezek hornyolt vályúban csúsztak. Kessellőkő 
kapuja „alulcsapo , azaz csapohid módján alulforgo volt.*1 Az elzáró geren
dák használata általános volt, viszont ezek mellett felesleges volt a kulcs.. 
A. alalcsaPÓ ajtók a legkésőbbi időkig használatban voltak. Buda-
var későbbi kapuin (Bécsi Kapu, Vízivárosi Kapu) még láthatók a geren
dák háromsoros vályúi. Ezek a tulajdonképeni kapuszárny mögött voltak 
elhelyezve.

Voltak kapuzáró láncok is ,9 ismeretesek a csapórácsok is. Ezeknek 
romár eredete kétségtelen, de csak a keresztes hadak já rása  idején terjed- 
nek el, tálán Bizáncon a t rom ai motívumként, m ár a K eletre átcsapott arabs: 
iorrasbol. Egidio di Colonna a X III. században leír egy ilyet.10

tphát^n Vy T v Puk' j  uiint^ mondottuk — csak a tüzifegyver elterjedéséig, 
S n L r r  S5:azad végéig jelentős építmények, am it számos változatú 
hatalm as kiképzésük mutat. A kapuvédőműnek (az arabs eredetű B arbakan 
M agj ai országon B artfa es K ésm árk barbakanjai a legismertebbek) az 
angol eredetű Bastide: melyet „Bastuta" néven a cseh^ “k e ly h es 'ek  %  
alkalmaznak a m agyar Felvidéken, a gyakori, német eredetű „Zwinger“-ek 
az agyú jelentkezesevel mind azonnal elveszítik jelentőségüket. Sőt: virág-

sokra." á S í f f i f f t C  S S  S S

eddis M  “  do,E“ o tt- * X V I -
II. A L f ^ en̂ Í187^r;u £ beír BaUi"- Ein™htuns d. Hofburgen d. XII. u. XIII. Jahrh. 
kulcsgvüiteménvének 2 -ntíkf11 , .1 F1;: ° - A Magyar Nemzeti Múzeum nagyszerű

g8 J- ™>enek gotlkus. darabjai lakohazkulcsok és ezekrényládakulcsok 
B konyöki u. m. 88. és 33.
1 0  lp. °- V' Dfva kapuinak köteleit és láncait .

Piper: Burgenkunde, München 1895. 326. o. után u. o. 22. o.
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zásuk idején is az a helyzet, hegy közvetlen támadásnak — éppen erős vol- 
tuik m iatt — alig voltak kitéve. A kőhajító- és szálfavetőgépes, ostromló
tornyos, rőzseköteges, faltörőkosos középkori ostromok — mint mondot
tuk — a kapum űtől lehetőleg távoleső függönyös fakrészlet ellen irányul
nak. A kapu^ tehát inkább csak intő, fenyegető holmi, m int támadott, — 
ostromlott, v ívo tt mű. Viszont: éppen azért nem vívatott, m ert erős volt.

A kapu feletti címer a jelmondatok, a kapuszárnyaknak címerekkel 
festése, azokra apródoknak, címertartóknak felmázolása (a sokszor „bi
zarr o“ módú és dévaj erotikumú, főleg gúnyolódó célzatú jelvényesítóse, 
kerékbetört és négyeit malefaktorok hullarészeinek kifüggesztésére való 
Stacchetta-sor stb.) ekkor kezdődik meg s ta r t  a világháborúig, mikor is 
a kapuszárnyak a  régi sánckapukon mindig címerszínekben voltak még 
mázolva.

Az ó-clasz erődítésművészeti iskolának általánossá válása a XVI. szá
zad elejétől teljesen dekorációvá tette a kaput, melynek szárnyát egy kis
m éretű petárda is bezúzta. A X V II—X IX . század várkapui, szép, de jelen
téktelen építmények, rendesen rómaias diadalkapuk. (A „Port de Saint 
Denis“ Párizsban, a „Brandenburgéi’ Thor“ Berlinben, a „Porta Nuova“ 
Rómában, a „Bécsi K apu“ Budán.) A kapufestést legtovább a kaszárnyák 
épületei őrzik meg: gyermekkorunkban minden budai kaszárnyakapu 
fekete-sárga volt, a barokkos rutam ű deszkái szerint mintázott mázolással. 
Sok helyen a ném et-római szentbirodalmi Sasba foglalt Habsburg-címer 
is lá tható  volt a régi „aeraris" épületeken. A „faköpönyegek“ (mint az 
új-olasz erődítésművészeti iskola bástyasarkokon létesített kőtornyccskái- 
nak modern utódai, tehát erődítéstartozékok) szintén megőrizték a „Sei- 
gneur“ (várúr, legfőbb Hadúr) címerének színeit. Ez a rutam ű a „leveles 
kapu“, am elyet Veress Endre ír  le Déva egyik kapuján. A név máig él: a 
falevél erezetére utal. A levelesség többrétű, tehát tartós-erős szerkezeti, 
nem pedig dekoratív célzatú tény.

A kapuőrző szertartásos formák utolsó emléke a „Retirata-Retraite- 
Takarodó". H aydn ismert, máig élő, regényes esti melanchóliáit sugárzó 
abszolút zenei szépségű takarodó ja: a X V II. század kapuzárós zenéjének 
(főleg üstdob), a városi tornyosok trom bitájának, a m agyar hajdúvárosok 
egy nemzedékkel ezelőtt még rendszeresen elfújt toronyőrdallamainak 
utolsó csökevénye.

A kaszárnyakapu lezárása s a kulcsnak a negyvenes években a szol
gálattevő tiszt által tö rtén t átvétele éppen úgy középkori csökevény, mint 
a „Zapfenstreich“, — m agyar bakaargót-ban igen érdekes véletlen találko
zással „Csapistráng“ neve. Ezt a középkori német szót a kapuretesz toló- 
závárjának nevével kívánjuk magyarázni. „Zapfen“ annyi mint „csap (a 
szó ebből lett), vagyis a tolóretesz, „Streichen“: súrolni, érinteni, tolni. 
„Zapfenstreich“: a „tolózávár betolása“, illetőleg átv itt értelemben az ilyen
kor fúvott-vert üstdob és sípfrázis, vagyis az ennek esökevényeképen meg
m aradt takarodódallam. Istráng: Strang: annyi m int kötél. Ez azonban 
csak népetimológiás véletlen, a szóhangzás után, nem értelem szerint kelet
kezett szabványos népetimológia. A városvégi községjelző táblák címerei 
és festett cölöpjei — főleg a vámszedo hazak sorompóinak városi szmekie 
mázolása — a kapuutódlás tényei.

Ism eretes az éjjeliőrök (bakter: V 'achter: a felkeltő, a virrasztó) nep- 
rajz ilag  összegyűjtött szövegkincse.

„Hallja minden háznak ura, 
Kilencet ü tö tt az óra!



Tűzre vízre vigyázzatok,
Minden kaput bézárjatok.“n

Kilenc óra az úgynevezett „prima vigilia", az első őrségváltás. A város 
kapuit kilenckor zárták mindenütt. A nürnbergi „Auslauten , a késm árki 
Bidellus darabontos első körútja máig élő u tódját b írja  a takarodó után  
kivonuló esti őrjáratban, mely az engedély nélkül kim aradó katonákat 
íogdossa össze. A késmárki Bidellus a diákokat ír ta  fel.

Ismeretes az ó-angol szertartás, mellyel a polgári jogaira féltő gond
dal vigyázó ősi London fejezi ki jogait a királlyal szemben. „Város és 
„K irály '1 m indig ellenlábas hatalm ak voltak, véres harcaikból leszűrődött 
megalkuvás emléke az a szokás, melyet itt alább^ leírunk. K ésm árkon 
ugyanez a Thökölyekkel folytatott harcoknak emléke, viszont  ̂az, am it 
alább leírunk: a londoni szokás: melyet háború előtt ott még láttunk, — 
a  késmárki jelképes kulcsőrzés nagybani mása,

A „City“ szó „várost" jelent, helyesebben „Civitas“-t, polgárjogú köz
séget, illetőleg ennek hatalmát. („Citta, Cité, Citoyen" a romano-latin szó 
származékai.) A „City“-be az angol K irály  be nem léphet a Tanács enge
délye nélkül. Az egyik régi londoni kaputorony helyén két oszlop áll, rá ju k  
csavart lánccal. Évenkint egyszer a lánccal lezárják a forgalm at: a láncon 
kívül helyet foglal a K irály és kísérete, a láncon belül a  Tanács. A K irá ly  
heroldja felolvassa a bebocsáttatásra vonatkozó k irály i kérést és a k irá ly i 
láncsásokra mutat. A „Főkenyérőrző", vagyis a „Lord M ayor“, a „Polgá
rok Mestere" szavazás alá bocsájtja a kérést. Az „Öregember" (Alderman) 
a  város pallosjogát jelképező bárdot ta r t ja  a k irály  elé. Tizenegy T aná
csos az engedély mellett, egy ellene szavaz. A Lord Mayor városi heroldja 
kihirdeti az engedélyt, a városi Főpecsétőr (Chancellor of London City) 
k iá llítja  az okmányt, mely szerint a K irály  U r bemehet Londonba. E rre  
a láncot kinyitják, az Alderman leereszti a bárdot,11 12 a k irály  láncsásai 
elvonulnak s a király bevonul. A „Tower“ kulcsait az esti kapuzárásnál 
zenés őrség viszi a Torony (Tower-Turris-Torre-Thurm-Torom) tisztjéhez. 
,,Ki o t t r  — k iá ltja  az őrség. — „Itt a király Űr emberei!“ — k iá llja  az 
alabárdos őrség hadnagya. A m agyar Koronaőrség felvonulása őrségvál
táskor ugyanezt fejezi ki: a Szent Koronát, a m agyar Á llamiság jogi je l
képét a Koronaőr őrzi. Ö a Nemzet embere, nem a királyé, nem király i, 
hanem  alkotmányos: „országos főméltóságcs", jelképes szerepű zászlós Űr, 
ak it az Ország gyűlése választ.

A kulcsokra megállapítottuk, hogy az erős kapum űvek kulcsainak 
használata merőben jelképes volt. A korai középkori felül s alul csapó, h íd
szerű kapuszárnyaknál használatuk vagy felesleges, vagy lehetetlen volt, 
szárnyas kapuknál pedig csak a szárnyak összetartására való lehetett. 
Hiszen a kapuszárnyat minden jó hajítógépből lő tt vasaltvégű szálfa be
zúzta, ha kulcsa volt is. Inkább elvi szokás volt tehát, m int védekező zárás, 
tolvajok, álorcás besurranok elleni intézkedésnél élig egyéb. N ürnberg- 
ben minden este kilenc órakor megszólal máig is a város minden harang ja. 
Ez a középkori „Auslauten", vagyis a „kiharangozás". Harangszó u tán  a 
várost senki el nem hagyhatta és a kapukat senkinek fel nem nyitották.

Hogy mindez még a X V II. század közepére is igaz, a híres késm árki 
diákregény, a Simplicius Simplicissimus hiteles, egykorú, X V II. századi 
leírása m utatja, mely szerint a . kapuzárás „tárogatósípszó" és iistdobszó

11 Nagyváradi bakterdallamszöveg. Családi eredetű gyűjtésűnk. A XVI—XVII. szá
zad virrasztói a dobológórékon egész éjjeli dobszóval jelzik éberségüket.

12 Angliában sokáig tőkén és bárddal fejeztek.
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m ellett folyt le. A kapuzárást egy félórával előbb ugyanis fanfaré jelen
te tte  be. A kinnrekedteket csak a kiskapun, a Fiókakapun engedték be a 
városi darabontok és a Thökölyek várnépének ukrajnyák zsoldosai. Egy 
ilyen esetben történt, hogy Simplicissimus, a diák, egy utas lengyel ú r 
kíséretének tolakodása közben belezuhant a „Vastag Kapu“ barbakánjá- 
nak vizesárkába.* Késm árk kapuinak két kulcsát a jogot közösen gyakorló 
két tényező — a Város és gróf — egyezménye értelmében közösen őrizte 
a  gróf porkolábja és. a  céhbéli polgári őrség.13

A retesz a Keleten s néprajzi formában Magyarországon máig él Egy 
régi felvidéki, Késm árkon is élt v itathatatlanul szlávos dallam if diákdal 
„m adzagra já ró  fakilincs" emlékét őrzi.

„Ha énnekem száz forintom  vonal 
A  kilincsem vert aranyból vonal 
Héj, de mivel', hogy nincsen,
Fábul van a kilincsem,
Madzag a húzója!“

Ez a madzag a „Szent P é te r Kulcsa" oldó-kötő jogának tárgyi eleme.
A kilincs szláv szó (Klince, Klincsek), mely azonban szöget is jelent. 

E szög a  tolózárat jelenti, a kilincs elődjét. A kilincs is tolózár: ezt azon
ban rúgó löki, illetőleg a kilincs emelőkarja. A „szög" neve azonban meg
őrződött benne, m int a dévai „szögező fa" és „szögező vas" neve is m utatja.

A m agyar „kulcsos város“ kifejezés véleményünk szerint az olasz 
„Chiusa forte“ kifejezéssel egyidejű. „Kidcsos Város“, annyi mint zárt 
város. Bizonyos ugyanis, hogy a rómaikori latinos olasz „clusa“ szó őse a 
m agyar „Kolozs“ szónak, ami gátat, torlaszt, elzárt helyet jelent. Sebes
tyén Gyula dr. igazolta be a „Eolozs“ szó eredetét az olasz „chiusa-clusa" 
szóból.14

N yitrakolozs neve ezek szerint ugyanazt jelenti: az ottani bencés- 
kolostorvárat, melyet Jakab püspök 1220-ban alapított. Ez alkalmasint 
azonos a m ai Kolozshradistyével, e magyar-szláv szóösszetétellel, melyből 
„hradistye" váracskát, castellaccio-1 jelent, Kolozsvár neve is ilyen kettő
zés: lényegében véve szószaporító pleonazmus: m ert Kolozs is várat jelent, 
„Vár" pedig lényegében véve „Kolozs“-t. E szólam éppen olyan pleonaz
mus, m int a „Kulcsos Város", ami helyesen „Kulcsos, váras helyet" jelent. 
K olozsvár neve -— ez az olasz-magyar összetétel — valósággal mintegy 
megfelelője a m ai lombardo-venetoi Udine feletti „Chiusa Forte" városka 
olasz nevének. Jellemző, hogy a la tin  Claudius férfinév m agyar megfele
lője is „Kolozs", vagyis a német Claus-é is (Klaus). Igen ám, de ^éppen 
Aythossy D ürer A lbert nevezi a szorostvédő erődöt „jK7eras“-nak .15 Ez ma
gyarázza meg, hogyan le tt Kolozsvár diákos latinságú i enaissance-kori 
neve „Claudiopolis“ és hogyan származott ugyanígy a szász „Klausenburg“ 
név. A „Cluj“ írású  és „Kluzs“ ejtésű oláh szó harm adfű szerepe ebből nyil
vánvaló, ez az olaszból elmagyarosodott Kolozs oláhos formája, mint a

* Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683) 1854-i kiadás, 59. o.
13 B r u c k n e r  G y ő z ő  d r . :  A késmárki Thököly-grófok úri jogai. Miskolc 1922. Kés

márkon este kilenc órakor énekelte a toronyőr első dalát. A Bidellus első őrjáratát a dra- 
bantokkal együtt ugyancsak ekkor kezdte el.

14 Bómer Flóris: MouvGments Archéologiqucs en Hongroe, Compte-Rendű, II. 1.
39—77. Sebestyén, A székelyek neve és eredete: 54 es köv. Az avar-székely kapcsolat em
lékei: 26 és köv. Könyökinél: 70., 71., 132., 24 í. ,

15 Etliche underricht. Nürnberg 1527. V. ö. az erről írt tanulmányunkat Hadimuz. 
Lapok 1928. 5.
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Claudiopolis-Klausenburg is m agyarrá lett Kolozs fordítása, tehát késői, 
nem eredeti s a „Claudius“ római névhez semmi köze.10 A m agyar „Koloz.s“ 
férfinév csak a „kolozs-torlasz“ szó analógiájára csinálódott a „Claudius" 
ó-római névből, ugyanis ez „Sánta, Bicegő1' (claudus) jelentésű. Claudius: 
Sánta fi. A „Kolozs“ férfinévhez — mint későbbihez — Kolozsvárnak semmi 
köze.

Olasz lévén az építő, a városok átvették a „Chiusa Forte“ nevet, s 
ebből lett a m agyar kolozsos várat, zárt v á ra t jelentő Kolozsvár. „Kul
csos V ár“ — úgy látszik — ugyanezt a fogalmat fejezi ki más szóval. 
Egyébként a „Város11 * * * * * is jelző: a „Város Hely“, vagyis a „Feste Plátze" 
értelmében. (Die Vesten, Vösten, Vöstung, Festung: m agyarul és jól: Erős 
Hely: „Les places forts", röviden ,,Fort“.)

3. A Kulcsok és a heraldika. Az olasz heraldika a X III. századtól 
kezdve rendszeresen alkalmazza rang-, illetőleg tisztjelző jelvényül a 
pápák címerei mögött a „Szent Péter Kulcsát", mely egyúttal e Szent köz
ismert, középkori eredetű egyházművészeti jelvénye is, m int Borbáláé a 
Szögeskerék. Helyes alkalmazása a címerpajzs m öyött történik, éppen úgy, 
mint a M áltai Kereszté, vagy az apáti Boté. Az újabb iparm űvészet „qua", 
sisakdíszszerűen a pajzs felett is alkalmazza, mint XI. Pius családi (Acchille 
di Ratti) címere felett a K ari Roth müncheni szobrász álta l az idén vésett 
bajor veretű aranymisés emlékérem címerének mellékelt szkematikus rajza 
m utatja .17

4. A kapukulcs mint jelkép. Valamely erődített Város (régi m agyar 
nevén „Váras hely") kapujának kulcsai jelképes jelentőségűek voltak a 
legújabb időkig: a város kulcsainak tényleges birtoklása az erődített hely 
(régi m agyar nevén „erős hely" vagy „erősség") birtoklásának hadijogi 
jelképe volt.

A várost meglátogató „Souverain“-t a város polgárm estere és tanácsa 
a város kapujában fogadta. Így  a régi német-római Szent Birodalom csá
szárjait a régi birodalmi városok, vagy a m agyar k irályokat a szabad 
királyi városok tanácsa fogadták a város kulcsainak hagyományos for
mák között történt átadásával, annak kifejezéséül, hogy a városnak a 
kisebb hűbéresektől, vagy bármely más nemes úrtól — M agyarországon 
a Vármegyétől — való függetlenségét, illetve a „Souverain“-től való egye
düli függőségét a kulcsok jelképezik. (Reichsunm ittelbarkeit: Szabad K i
rályi város.)

10 Talán nem csalódunk, ha azt hisszük, hogy az erdélyi K o l c z v á r  neve is „Kulcsos
vár‘‘-at jelent, illetőleg ha azt hisszük, hogy az Erdélyben „Kolcs“-nak ejtett „kulcs" szó
eredete is olasz vagy legalább is indogermán, mint a szláv „Kulcs" Klidzs szóé. Egyéb
ként a ..K o l o s t o r “ szó a latin-románkori „ C l a u s t r u m “ , illetőleg a latimolasz c h i o s t r o
(chiudere)  ̂ szóból ered és ugyancsak zárt helyet (clausura, enelos, enclosure) jelent, rokon
szava lévén a német leányszó: K l o s t e r .  Kolozsvár városerőssége egyébként vitathatatlanul
igen korai olasz modorú, mint Nagyszebené is az. Utóbbi tornyai a legjellegzetesebb és 
legközönségesebb olasz orompártát mutatják, melyek közeit utólag építették be s látták 
el utólagosan németes ácsszerkezetű magas gótikus sisakkal. Az úgynevezett „Köpülőto- 
rony -típus, amilyet Szeben tornyai mutatnak, egy úgynevezett „Nadrággal" vagy „Ing
gel ellátott olasz torony, mint Nürnberg ismert kerek tornyai, melyek eredetileg szintén 
négyszöges alakrajzúak voltak. A budai várbeli zsigmondkori „Csonkatorony" sohasem 
volt „befejezetlen"; közönséges „megnadrágolt", vagyis „köpülőstorony" volt, „kerüllő" 
laposát pedig a török nevezhette el török szóval „esonka“-nak. Az ilyen olasz tornyok 
a „nadrágot" csak utólag kapták.

fit utalunk a sok magyar és erdélyi K u l c s á r -nevű családra. A név hivatali tisztet 
f len,°- ő  német-olasz „Burggraf-Burggravio“-ból lett „Porkoláb" tulajdonképen „Kulcs- 
tarto . Ilyen a magyar „ajtós" is, a nemes várjobbágy gyalogkatona. V. ö. az Aythóssv
IJurer-csaladrol írott idézett tanulmányunkat.
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A kulcsok ilyetén szerepe ősrégi, s az európai középkort messze tú l

haladó keleti szokás.
M agyar históriákból számtalan esetben ismerjük valamely város kul

csainak átadását: így Buda és Pest kulcsait a Buda felé menetelő görög 
„rinegato“ lbrechim  nagyvezírnek a halotti köntösbe (Tah Riliern) öltözött 
budai zsidók adják át Dunaföldvárott. Vezetőjüknek, Jaszef ben Selaomao- 
nak (Salamonfi József) családja a X V III. századig érvényben maradt meg
különböztetett kiváltságot nyert Szülejman szultántól* ami a kapukulcsok 
átadásának keleties képszerűségű súlyos komolyanvételét m utatja .18

A Város kapukulcsait ezek szerint a „Carroccio“ jelképes jogutódjának 
kívánjuk tekinteni. A „Carroccio“ ugyanis az a címertartó szekér, melyet 
az olasz középkor képletes hatalomjelvénynek tartott. Bikák vonták és a 
város legelőkelőbb nemese és papja őrizte. Európában később a Főőrségen 
őrzött zászló és a kapukulcs lett a jelképes hatalom jelvény. Tulajdonképen 
a zászlót s a kulcsot éppen olyan szertartásban őrzik (előbbit máig), mint 
jelképes elődjét, a „Carroecio“ címeres pajzsát.19 A „Schildwache** értelme 
felfogásunk szerint szigorú megfelelője az olasz Carroecio pajzsőrségének. 
Az „Ecuiére**, vagyis „Pajzsos*1 a legfőbb francia közjogi méltóság. Ezzel 
azonos eredetű az angol Esquire szó, ami „pajzsost** jelent.

Jiczhok ben Selaomao ben Moise budai zsidó tanító, Budavára 1686-i 
ostrom ának budavári em lékiratírója a „Megillasz Buduni“ (Budai Sirató
dal) című, sajtó alatt levő tanulmányunkban ismertetendő emlékiratában 
leírja, hogy az ostrom alatt a budavári Bécsi Kaput a boltra fáradt török 
őrség nyitva felejtette. Ezt rettentő baljóslatú ómennek magyarázták a budai 
mozlemek és zsidók egyaránt. Ez is m utatja a kapukulcs jelképes voltába 
vetett b it keleties származását.

5. Győr város kapukulcsai. A M. Kir. Hadtörténelmi Múzeum tulajdo
nában levő két ezüsttel fu tta to tt rézkulcs** kovácsolt, fűrészelt, öntött mun
kájú, nagym éretű darab. (Legnagyobb hosszúságuk: 252 mm, legnagyobb 
szélességük: 102 mm, súlyuk: egyenkint 630 gram.) A végső cizelláló munka 
hiányzik róluk, az élek durvák, az öntési felületek szemcsések. Bár ötvös- 
munkájúak, mégis — mivel nemtelen fémből készültek — hiányzik róluk 
a mesterjegy is. Az arányok nem kifogástalanok, a hatalmas kulcsfiilhöz 
képest a nyél rövid, s a toll kicsi. Az elgondolás több szerkezeti hibát mutat: 
a nyél egy semmivel meg nem okolt kockába megy át, ezt indokolatlanul 
két gyűrű közé foglalt golyó folytatja, az ez után következő golyóból min
den szerkezeti indokolás nélkül lendül ki a két újbarokkos, roccaille-szerű 
páfránylevéllel díszített sín, melyek ugyancsak indokolatlanul egy rómaias

* M o r d t m a n n  J .  H „  Adalék Buda 1526. évi elfoglalásához. Bp. 1918. Az egykorú 
török udvari historiografusok közléseire nézve v. Ö. Mohácsi Emlékkönyv. Bp. 1926. 
A tényt a dunaföldvári községházán elhelyezett emléktáblán örökítette meg a község, 
lbrechim neve Abrahamosz volt,

Hogy napjainkban is őrzik ennek tradícióit, mutatja a Magyarság 19 9̂ december 3 -1  

számában megjelent hír, mely szerint Pécs szabad királyi város tisztújító közg> ülésén 
„Nendtvich Andor dr. polgármester ezután letette mandátumát és átudta a város pecsétjét 
és kulcsait a főispán kezébe“. (A szerk.) , ...

18 A kapu lezárásának érdekes hagyományát látjuk meg abban, hogy az ep falöve
zettel teljesen körülvett, 1883-tól 1918dg osztrák területen levő déldalmata Budua nak két 
kapuját 1918 október 30 ig minden este kulcssal zárta le az ott partvédő szolgalatot '<'gzo 
VI1/19. m. kir. honvéd népfölkelő század szolgálattevő őrmestere. A buduai öbölben levő 
San Stefano városka kapuját egy öreg halász csukta 1c minden este. .

19 „A Carrousel** című tanulmányukban részletesen fejtjük ki a „Carrocc.o ' katona: 
művcltségtörténeti szerepét. Szent György. 1929. I.

** 33453/1—2. leltári szám.
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renaissatíce-os empire-os rózsával díszített korongot fognak össze. A mono
grammok betűinek tartó postamentója szerkezeti logika nélkül szorul bele 
a roccaille csigás valutájába, a monogramm betűi túlzottan nagyok. A toll a 
X V II. századi bösztörzávárok kulcsainak bevágásait görögösködő méandér- 
vonalban oldja meg. Mindezt összevetve, a kulcsok nem nevezhetők a X IX . 
század első fele nemes magyar ötvösmívessége egyenlőrangú jelenségeinek. 
Egészükben nézve azonban mégis elég jó benyomást adnak és némi klasszi- 
kuskodó, de m ár mintegy az újbarokk felé hajló átmeneti „Biedermeyer“-es 
empire-félét mutatnak. A fényképen kicsinyített ábrázolás, az aránytalan
ságokat jobban láttatja. Az említett két kocka szemközti lapján  „10-a Ju n ij 
1839“ kurzív vésésű dátum (1839, június 10-én). Az F V  és M A  monogram
mok véleményünk szerint a F(erdinandus) V. Jlf(aiestas) M(postolica) meg
oldást adják. Mivel e korszak rendes közismert k irály i címzése „Caesarea 
Eegiaque Apostolica Maiestas" vagyis „Császári és Apostoli K irá ly i Fel- 
ség“: e rövidítés nyilvánvalóan a m agyar k irá ly ra  vonatkozó „B.egia 
Apostolica !Maiestas“-1 rövidíti, ezáltal a „császári“-t is elmellőzve s a 
m agyar király címének „apostoli41 címét is kiemelve. A wieni volt K. u. K. 
Heeresmuseum katalógusa20 azt ír ja  a győri kulcsokról: „Győr városa 
kulcsa, eziistözött rézből, áttört és díszítményes fogóval, melyen I. Ferdinánd 
császárnak, mint V. Ferdinánd néven magyar királynak és nejének, M ária 
Anna császárnőnek kezdőbetűi láthatók, a kulcsok »10. Jun ii 1839.« dátum ot 
viselik. E kulcsok —• melyek I. Ferdinánd császár fogadtatására készültek, 
az 1869-i lelőtár szerint Győrnek 1849 június 28-án történt bevételekor adat
tak át ő Felségének, Ferenc József császárnak. A múzeumba 1863-ban kerül- 
tak a kulcsok az Arsenálból.44

A katalógus fenti adatai hibásak. A kulcsokat Ferenc József soha át 
nem vette, Győr nem 1849 június 28-án esett el, illetőleg Ferenc József 
nem akkor vonult be Győrré, az M A  monogramm nem a császárnő nevét 
jelenti.

Mindez a rendkívüli műveltségű Almai nemes Ecker János nemes 
insurgenis huszárfőhadnagy kortörténetileg abszolút értékű  naplójával iga
zolható.

A napló a kulcsokra vonatkozó osztrák katalógusi adattól függetlenül 
igazolja a darabok hitelességét, ugyanis21 a napló szerint V. Ferdinánd 1839 
június 10-i Győrré történt ünnepélyes bevonulása alkalm ára csináltatta azt 
Almai^ Ecker János a város megbízásából. Az 1838-ban trónra lépett k irály 
ugyanis megkoronáz tatása után végigjárta M agyarország városait, így 
Győrt is. Ősi szokás szerint a Souverain a kulcsokat átvette, de rögtön 
vissza is adta a városi Tanácsnak. Ezzel kifejeződött a Város hódolata is, 
de „szabad királyi Város44 voltában adott függetlensége is: a csak a király- 
toi íuggo nemesi Dogot gyakorló, pallosjogos, országgyűlésre követet küldő 
„szabad varos volta.
r ' °S Jf01'dDbi kulcsairól érdekes dolgot közöl a naplót feldolgozó
Lám, Frigyes.- E közlés szerint Győr korábbi, alkalmasint a X V III. század 
T f / 0/ , ™ , 0 kJilcsait NaP°leon vitte magával ism ert győri tartózkodása 
alatt. Állítólag Horace V em et (1789—1863), a híres csataképfestő és illusztráló 
a gyón csatat is megörökítette, a festményt állítólag a párizsi „Musée du 
Louvre őrzi, állítólag a „La Battaille de Raab 1809“ felírást viseli.
,, , Af. ldezett közlés szerint a h istóriai panneau az előtérben Napóleont 
ábrázol ja, amint marechaljai és tábornokai élén a háttérben levő harm inc 
ielholdas, mmarettes-mecsetes város kulcsait veszi át egy keleti öltözetű

*° Katalog des k. u. k. Heeresmuseums. Wien 1903. 335. o.
22 TTam o-lgyGS' P^gár a reformkorszakban. Győr 1928. 100 oU . O. ö 5 . 0.
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Győr város kulcsai 1839-ből.
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hódoló csoporttól, melynek több szerecsen tag ja  van. Oldalt teveháton ülő 
lefátyolozott nők láthatók. Lám Frigyes, véleménye szerint H orace Vemet 
az egyiptomi h ad já ra t valam ely arab városával tévesztette össze Győrt, 
ezért helyezte arab, keleties keretbe.

Az érdekes közléssel szemben az a véleményünk, hogy it t  esetleg félre
értésről lehet szó. A „Louvre“ vezetősége ugyanis Horace Vernet vásznait 
1900 tá ján  eltávolította v ilághírű  gyűjteményéből és a versailles-i kastély 
üresen álló termeit díszítette velük. Horace Vernet ugyanis a feladott téma 
fényeinek és a hízelgő loyalitás dagályos páthoszának tisztes tudású  mes
tere, azonban csak az ilyesmit kedvelő kispolgári egyszerűségű kisigényű- 
ség számára jelent művészi értéket. A kivirágzó romanticizmus idejének 
tömegízlése kedvelte, egykorú jóízlésű magyarok is azonban m ár 1847-ben 
azzal a kritikával nézték sekélyes pedantériájú és kiskorúak szám ára el
ragadó festett eposzait, amivel a „Louvre“ mérte azokat, mikor Versailles-ba 
különítette el vásznait. (V. ö. Kálóczy Lajosnak, a szabadságharc a la tt Tét 
nemzetgyűlési képviselőjének levelét: u. o. 87.) Tény, hogy a rendelkezé
sünkre álló jegyzékekben nem találjuk a nevezett vásznat, azonban sem 
a ,.Louvre“ gyűjteményeiben, sem a Vers,ailles-iban, ahol egyébként a háború 
előtt m ár számos vászon el volt helyezve.

Azt hisszük, hogy a közlés Giroclet-Trioson ism ert vásznával téveszti 
össze a szóbanlevőt, mely Bécs kulcsainak átvételét ábrázolja. (Versailles, 
Galérie de la Bépublique et du P rém ier Empire, Salle IX . Nr. 75.)

Mindez azonban nem zárja ki, hogy Horace Vernet-nek mégis van egy 
ilyen vászna, melynek tá rgya  tényleg Győr kulcsainak átadása. Ebben az 
esetben Vernet esetleg valamely régebbi X V II—X V III. századi veduta- 
gyüjtem ényben ta lálha tta  meg Győr erősen törökössé stilizált ábrázolását, 
avagy tényleg a franciák m áig hagyományos földrajzi tájékozatlanságá
val gondolta el Győrt arab keretben. H a igaz az, hogy Napoléon m agával 
vitte Győr kulcsait, akkor érthető, hogy a város adott alkalomm al 1839-ben 
sietve új kulcsokat csináltato tt.23

V. Ferdinándnak tehát átnyú jto tták  a díszkulcsokat, aki azokat — ősi 
szokás szerint — visszaadta a Tanácsnak. Egészen más volt azonban a hely
zet, amikor 1848 december 27-én Von W indisch-Graetz herceg, m int hódol- 
tató vonult be az agyongyötört városba. A kulcsokat átvette, s hadijogon, 
mint jelképes jogszimbólumot magával vitte. A X V II. században az elfogott 
fővezéri sátort, a lovasezredek fanfarejának iistdobtakaróit, trom bita taka
róit és a gyalogezredek zászlóit volt szokás átadni-átvenni. Mindennek 
pótló utódául a kulcs m aradt meg.

Von Windisch-Graetz Buda és Pest városok kulcsait is átvette a hódoló 
tanácsoktól és Bécsbe küldötte, amikor 1849 jan u ár ötödikén déli egy óra
kor Bicske felöl B udára vonult be. A régi Városháza to rnyára  kitűzött 
teher zászló fogadta, főhadiszállását a k irály i Palotában ütötte fel. Jelen
tése, melyet fia, Alfréd von W indisch-Graetz őrnagy v itt a császárhoz a  
két varos kulcsaival együtt, így szól: „ . . . a  legmélyebb tisztelettel jelentem 
e elsegednek, hogy ma délben B udát és Pestet minden kardcsapás nélkül 
e lfoglaltam ... bevonulásom előtt a két város küldöttsége jö tt hozzám, ki
jelentvén, hogy keszek alávetni m agukat Felséged legfelsőbb akaratának ''. 
A  kulcsok atvetelet követte a két város ostrom állapotba helyezése.

-3 Ecker mindenre kiterjeszkedő nagyszerű naplója nem tud az esetről, bár sok
rekHóVólií - a CSÍ'SZar ,syöri látogatásáról, melynek idején mint nemesi insur-

Oiobeli liUi-zaríohadnagy, a nádor galopmtisztjeként jelentős szerepet vitt.
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6. A kulcsok és \  011 W iiidisch-Graetz herceg bevonulása Győrré.21 * * *

Almai Ecker János naplója Győr szomorú szabadságharckori karácsonyá
ról is megemlékezik. Görgey fővezér ezek szerint december 26-án kezdette 
meg visszavonulását, másnap hajnalban 12.C00 főnyi serege már teljes egé
szében mozgásban volt Gönyű és Bábolna irányában. Déli egynegyed 
tizenkettőkor már Von Schivarzenberg herceg táborkara jelent meg a város
ban, u tana pedig Ottinger tábornok. Von 'Windisch-Gractz herceg három
negyed kettőkor vonult be három hadtest élén.

Ősrégi szokás szerint azonnal a Városháza előtt állott fel,25 mivel a 
közfelfogás a szabadságharc idején is a Városházát tekintette a Város 
birtoka jelképes helyének .26 Győr város Tanácsa kényszerű meghódolása 
jeléül ott, az akkori Városház-téren adta át a hercegnek a szóban lévő kul
csokat. Ezek tehát hadijogon kerültek Bécsbe, mint meghódoltatott város 
kulcsai.

Jún ius 28-án volt a győri csata. Ecker részletesen le írja  az esemé
nyeket. Délután félhatkor egy osztrák lövészosztag (Füsiliere) vonult be 
a Bécsi K apun. A fiatal Ferenc József császár tábornoki díszben, fivére, Fer- 
dinand Max főherceg — a későbbi mexikói császár — „Chevaux-Legers“ 
ezredesi form aruhában vonult be. A városi Tanács a mai Erzsébet-téren 
állt fel, mivel a bevonulás a Kába hídján át történt, kapuszárnyakból heve
nyészett padlókon.

Lám  Fiigyes megemlíti, hogy a császár gyalog jött, nem a Zedlitz 
híres költeményében le írt módon :27 „égő zsarátnokon át tajtékozó paripán, 
a legsűrűbb golyózáporban, hogy első legyen Győrött és felemelje a véres 
porba hullo tt magyar Koronát“. Jankó, magyar polgármester elmenekült 
és nem vett részt a bevonulás alkalmával történt fogadtatáson. Vagyis nem 
Ferenc József vette át a szóbanlévő díszkulcsokat, nem 1849 június 10-én 
volt Győrött, hanem június 28-án, a kulcsokat pedig Von Windisch-Graetz 
herceg vette á t 1848 december 27-én, majdnem pontosan délután két órakor.

Június 29-én 16 zászlóalj orosz gyalogság vonult be Győrré.
Szeptember 4-én a Gönyű felé igyekvő Haynau érkezik a szerencsétlen 

városba, mely kulcsaitól megfosztva a „hódoltatott tartomány'* sorsát 
érte meg.

K ulcsait a szabadságharc legérdekesebb ereklyéinek tekinthetjük.

Bevilaqua-Borsody Béla.

21 Magyaros és helyes kifejezés „Győrbe1* helyett,^ „Győrben** vagy „Győrbe** éppen
olyan magyartalan szólásforma, mint „Kolozsvárban*', a helyes: „Győrött, Győrré,
Kolozsvárott**.

25 Lám i. m. 99.
26 A városi főőrség hagyományos helye ostrom esetén mindig a  ̂városháza előtti tér

ség vagyis a város főtere volt, inég abban az esetben is, ha az erődített hely^ parancsnok
sága m ásutt székelt. A világháború alatt a Kraków-környóki harcok idején, sőt még 1916
őszén is a „Rynek Glówny“-n. az ősi „Krakó“ főterén a Posztós Céh háza (Szukienmca) 
előtt állott a főőrség. A városi tanács a látogató uralkodót a város kapujában is fogadta, 
az is szokásban volt, hogy bizonvos távolságra elébe lovagolt, hódolatát lóról leszabva 
fejezte ki, stb. V. ö. Albrecht Dürer, Briefo u. Reisetagebuch, Thausing. München. 1S7J., 
Gesch. d. k. u. k. Hus-Reg. No. 5.

27 Zedlitz. Soldatenbüchlein. Gedichte, 1852. „In Raab.“ V. ö. Lám által idézett: 
Alemann u. Straub: Krieg. Ergebnisse is und bei Raab. 1902. 87 es 100. o.
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V I I —X. századi kardtipusok a győri bencés Rómer Flóris-

múzeum régiségtárában.
Első alkalommal történik, hogy a 

győri bencés gimnázium régiség
tá ra t is magában foglaló múzeumá
nak nevét a nyilvánossággal közöl
jük. A névadás a legutóbbi időben 
történt. Rómer Flóris nevét kellett 
felvennünk, ha méltányosak akar
tunk lenni rendünk egykori nagy 
tag jával szemben, másrészt az ő 
neve fogalm at is jelöl. Rómer Fló
ris nevét Európa-szerte a múzeumok 
és a régészet kapcsán ismerik. És ő 
alapította hetvenegy évvel ezelőtt a 
győri bencés múzeumot. Utódai, 
különösen Méry Etel és Börzsönyi 
Arnold  bencés tanárok fejlesztették 
gyűjteményeinket mai gazdagsá
gukra, de bizonyára nem tekinti 
senki sérelemnek, ha az utódok bár
mily buzgó működése ellenére a fő 
érdemet az alapítónak tulajdonít
juk, akinek a neve egyben foga
lom is.

A hetvenegy éves múlt és a sze
rencsés körülmények tették lehetővé, 
hogy régiségtárunk a magyar föld 
történetének minden korából gaz
dag leleteket őriz. A népvándorlás 
korából magában Győr határában 
889 sír került feltárásra. A közvet
len környék ezzel egykorú sírja i ezt 
a számot 950-re emelik. E sírokban 
nem hiányozhattak a kardok sem. 
Számuk nem nagy, de éppen típus
változataik m iatt egyik legértéke
sebb kincsünk e kis gyűjtemény.

A győri temetőből került elő két 
példányban az egyenes, egyélű kard- 
típus. Hasonló kardunk van még 
Babapordányból és Bágyogról (2 . sz, 
sír). Sajnos, egyik sem teljes ezen 
kardok közül. Van olyan, amelyik
nek hegye, másiknak m arkolata 
csorba* azonkívül mindegyiknek 
hiányzik a keresztvasa. Pedig ilyen 
keresztvas, hárítóvas szükséges ta r
tozéka már ennek a kardnak. Isme
retes is egy példány a mosonmegyei 
csunyi temetőből (a mosoni mú
zeumban). Az 54. sírban találták és 
ezzel m utatjuk be kardjaink első

típusát. Hossza kb. 87—90 cm, szé
lessége 2-5—3 cm. A penge szélesebb 
háta  egyenes, éle a hegye felé kes- 
kenyedve kissé görbe. A penge csú
csán nem állapítható meg, hogy e 
típus a végén, bárm ily rövid dara
bon is, kétélű lett volna. A kereszt
vas nógyszögátmetszetű vaspálca, 
mely a penge és m arkolat irányá
ban 2— 2 tüskés nyúlvánnyal a hü
velyt és a markolatlemezeket is födi 
villás ágai közt. A keresztvas e ré
szen rhombikusan kiszélesedik. A 
keresztvas hossza 9-5 cm .1 A tüskék 
a X V I—X V II. századi kardokon is 
előfordulnak, sőt még a kuruckori 
széles pengéjű görbe kardokon is 
erősen fejlett a penge irányában. 
Ezen típus hüvelyéből m egmaradó 
fafoszlányok nyilvánvalóvá teszik, 
hogy két falemez alkotta a hü
velyt. Bőr vagy vaslemez fogta kö
rü l és ta rto tta  össze e falemezeket. 
A hüvely szája körül gyakran vé
kony ezüstpánt szolgált díszül. A 
kard felkötését lehetővé tevő pán- 
tos karikák kardjainkon hiányoz
tak. K ardjaink kora a V II—V III. 
század.

A második .kardtípus az egyélű, 
görbe kard, a szablya. Ilyen csak 
qgy van gyűjtem ényünkben. Lelő
helye Bágyog  (Sopron vm.), a gyür- 
hegyi népvándorláskori temető. Az 
it t  fe ltá rt 26 népvándorláskori sír 
közül a 8 . számú féríisírban B urza 
Béla Ludovika-akadémiai növendék 
ta lá lta  és adta á t múzeumunknak. 
Az elég épségben látható kard eny
hén görbül. Teljes hossza 84 cm, 
ebből a m arkolatra 14 cm esik. H áta 
vastag  és a kard hegyénél sem vé
konyodik el s így a kard  mindvégig 
egyélű. M arkolata széles, lemezes, 
keresztvasa együk oldalon csúcsban, 
a másikon két ágban végződik. A 
közepéről kinyúló páros tüskék a 
markolat és a hüvely falemezeit is

1 V. <i. Hampel: A régibb középkor, II. k., 
412-413 . 1.; Arch. Ért. XXII. évf. 21—22.1.
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közrefogták. A tüskék kiinduló 
pontján, egyik oldalon, szabálytalan 
köralakú ivaslemez látható. ILehet- 
séges, hogy e lemez díszített ezüst
lemezzel volt bevonva, de ez nem 
kerü lt hozzánk. Teljesen ilyen szer
kezetű, bár más m éretű és a kereszt
vason négyszögű díszlemezes a kecs
keméti Miklós-telepi kard. Ez utób
binak rhom bikus díázlemeze ara
nyozott ezüstből készült és hasonló 
a győri népvándorláskori temető 
310. sírjában  ta lá lt övdíszekhez.2 A 
keresztvas hossza a mi kardunkon 
7-4 cm. A penge legnagyobb széles
sége 3’5 cm. K ora az előbbi típussal 
összeesik.

E két típus közül az első, az egy
élű, egyenes típus keleten és nyu
gaton egyaránt ism ert és használa
tos, a  második, az egyélű görbe 
kard  a hunok és avarok speciálisabb 
kardtípnsának tekinthető.

Ism eretes volt azonban a  népván
dorlás hazánkban élő keleti népei 
előtt a germán kardok néhány tí
pusa is. Ezek közül való a nálunk 
nagyon ritka  kramasax. Érdekes és 
szinte eg-yediilálló kard típus ez. 
Erős, széles há ta  van, tehát egyélű 
és ez a h á t domborúan görbül a 
kard  hegye felé, m íg az él egyenes. 
M arkolatnyúlványa aránylag  hosszú 
és elég széles lemez, de vége felé 
keskenyedik és legvégén rhombikus 
hegyben végződik, újabb szélesedés
sel. L yuk nincs ra jta  és így a m ar
kolat bizonyára ovális átmetszetű 
henger lehetett egy darabban, vagy 
két összeilleszthető félben, melyet 
aztán kötéssel rögzítettek. Sajnos, 
szakmunkák hiányában nem végez
hetünk összehasonlítást s így csak 
a mi kardunk m éreteit közölhetjük. 
Teljes hossza 79 cm; hegyéből 2—3 
cm hosszú darabka azonban hiány
zik. A m arkolatnyúlvány 19 cm 
hosszú, beleszámítva a penge kes- 
kenyítésével előállott m arkolattőt 
is. K eresztvasnak nyoma sincs, de 
ismerve a kor egyéb kardjait, kö-

2 Hampel: A régibb középkor. II. k.» 
CCLXXVI. tábla; (Arch. É rt. XVI. évf-
53—154. 1., XXIV. évf. 25. 1.).

Hadimíjzeumi Lapok.

vetkeztethetjük, hogy kellett lennie 
és bizonyára egyezett az előbbiek
kel, csak talán hosszabb volt. A 
penge tövénél legszélesebb, 4-5 cm. 
Hüvelyéről nem tudunk semmit. A 
kardot a hédervári uradalom gyula
majori intézősége küldte régiség- 
tárunkba, apróra tört embercsontok 
kíséretében, minden írás nélkül, így 
közelebbi körülmények a leletről 
nem ismeretesek. Korát, szaktudó
sok szóbeli közlése alapján, szintén 
az avarok korába helyezzük.

Vitás az egyenes, kétélű, pallos- 
tipusú kard eredete. Vannak, akik 
a római kard leszármazottjának ta rt
ják s vannak, akik keletről behozott- 
nak mondják. A rómaiak minden
esetre ismerték ezt a kardtípust, de 
visszafelé követhetjük nyomait a 
keltákhoz is, a Kr. előtti századok
ban. Minthogy a népvándorlási ger
mán népek leggyakoribb kardtípusa 
volt és a késői középkorban is tipi
kus germán kardként ismeretes, na
gyon valószínű, hogy az Orosz
országban talált példányok is a go
tokkal kerültek a Fekete-tenger tői 
északra fekvő vidékekre és hazánk 
területére is.

Egy ilyen nagyértékű germán pal
losunk is van. A Marcal torkolata 
tá ján  került napvilágra húsz évvel 
ezelőtt. Pengéje damaszkuszi acél, 
markolata tövén és végén arany
lemezes keresztpánt és ̂  gomb van. 
Karoling-kori származása minden 
kétségen felül all. Bő ismertetését 
Börzsönyi Arnold közölte az Arch. 
Ért, X X X II. évf., 34—38. lapjain. 
Nem is szorítkozunk másra, mint
hogy a népvándorláskori kardtípu- 
sok közt megemlítjük és méreteit, 
valam int aranym arkolatát több kép 
kíséretében ú jra  közöljük. A marok
védő pánt két aranylemez közé fog
lalt falemez volt. A lemezek egyike 
a penge tövének megfelelő méret
ben van kivágva, a másik a  m ar
kolatnyúlvány méreteinek felel meg. 
A lemezek egymáshoz való erősíté
sét célzó lyukak körül rovátkás kör
dísz látható. A lemezek egyébként 
díszítetlenek. Szélük keskeny perem-

4

A
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ben lehajlik, a közéjük helyezett fa
lemez befogására.

1. ábra.

A markolat végén hasonló szerke
zetű. de rövidebb pánt ül. Ennek

gombjai,3 hanem a két típus között 
áll. Az aranylemezből készített gomb 
profilja egyenes alapon, kis oldal
lapok fölött ívesen hajlik, közepén 
ismét kis négyzetes lemezfelület- 
tel. Négy-négy szegecske erősítette 
a talppánthoz. A gomb felülete 
minden oldalán díszített. A sza
lag-dísz kanyaru latait szavakkal 
nehéz volna elképzelhetően el
mondani, azért minden oldalról fel
vett fényképekben m utatjuk be. A 
két oldal díszítése általában azonos, 
de az egyiken, a 2. ábrán középen, 
felül mégis egy szívform ájú szalag
dísz, m int többlet látható. A 3. ábra 
felülről m utatja a gombot, keskeny 
éle felől. E  részletképek eredeti 
nagyságban készültek. Börzsönyi a 
Rajna középső folyása mentén véli 
gyártása helyét.

A pengén gyenge vércsatorna lá t
ható. A kard teljes hossza 90-5 cm, a 
pengéé 78'3 cm. Legnagyobb széles
sége tövén 5-2, közepe tá ján  4‘8 cm, 
rövid kiképzésű hegye előtt 4 cm. A 
markolatnyúlványon nincsenek lyu-

2. ábra

3. ábra

külső oldalán helyezkedik el a m ar
kolatgomb (1 . ábra). Ez a gomb nem 
lapított kúp-alak, nem is három- 
gerezdes, mint a fehérvári kardok

kak s ebben egyezik a korábbi ger
mán karddal. Hüvelye vaslemezből

3 V. ö. Arch. Ért. XL. évf., 255. 1.
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volt. de feltárásakor az megsemmi
sült.

Vég'ül bővebb ismertetés nélkül 
m egem lítjük a honfoglaló m agyar
ság nyugati kardtípusát, melynek 
az aranym arkolatos kardhoz való 
rokonsága nyilvánvaló és amely a 
kultúrfejlődés folytonosságának bi

zonyítéka. A honfoglaló magyarság 
nemcsak az új haza azonossága ré
vén került az előtte itt élő népekkel 
kapcsolatba, hanem a műveltség 
eredményeit átvéve, tovább fej
lesztve, megmutatta, hogy az euró
pai művelődés hasznos munkásává 
tud lenni.
_____  Dr. Lovas Elemér.

A v a r k o r i  fe g y v e re k  e g y  lo v a s  sírból.
A m últ év végén intézetünknek 

K únszentm ártonban lakó lelkes 
gyűjtő  barátja , egy egyszerű nap
számos révén, nagyjelentőségű le
letről szereztünk tudom ást és men
tettük meg azt a szentesi múzeum
nak. A lelet egy avarkori ötvösmes
ter lovas sírjából való és 140 darab
ból áll, amely három  csoportra oszt
ható :

a) Fegyverek; b) ruházati felsze
relés (díszítés); c) préselőminták, 
eszközök és d) egyebek (mérleg, 
mérlegsúlyok, feliratos üvegkoron
gok stb.).

A leletben több olyan darab van, 
am inőt eddig tudtom m al még sem 
az avar, sem a többi népvándorlás
kori népek sírja iban  — legalább is 
hazánkban — nem találtak. Uni
kum nak mondhatók a fegyverzet
hez tartozó páncél, buzogány és 
lándzsa, az eszközök között a pré
selőminták új ornamensei és alakja, 
az egyebek között levő betűjeg-yes 
és díszített mérlegsúlyok, a felira
tos és képes üvegkorongok.

Minthogy az egész lelet részletes 
leírását a legközelebb — sajnos, csak 
egy év múlva — megjelenő Archeoló
giái Értesítőben ismertethetem ki
merítően, e folyóirat hasábjain csak a 
fegyverek  ismertetését tartom  he
lyénvalónak.

Mielőtt a fegyverzet egyes da
rabjait leírnám és pedig csak rövi
den — hiszen az ábrák többet be
szélnek —, szükségesnek tartom  
hangsúlyózni, hogy annak ellenére, 
hogy ötvösmesterről van szó, am it 
kétségtelenül igazolnak préselőmin

tái, az öntőrögök, a mérlege, a 
súlyai és az üvegkorongon látható, 
vésőt kezében tartó alak, az illető 
mégis előkelőbb egyén volt. Helye
sebben, mint az avarok közötti ide
gen (bizánci) — amit a feliratok és 
egyéb jelzések igazolnak —, valami 
elöljárói tisztet töltött be. Ezt nem
csak az eltemetési mód, de az egyik 
mérlegsúlyon levő latinbetűs P R E -  
F E C T I  és az egyik üvegkorong 
görögbetűs ETTAPXY (Eparcu) fel
ira ta  is igazol. Ezek mindegyike 
elöljárót jelent s hogy ez ő reá vo
natkozik, m utatja az üvegkorongon 
látható vésős alakja és bizonyára a 
nevét tartalmazó ETTIXYPIONYMY [Epi- 
kurionymu(-os)].

Egyebekben beszéljen a leírás.
1. Páncél:1 A lelet e csoportjának 

— különösen ha ép m aradt volna — 
kétségtelenül legértékesebb darabja 
a csontváz mellén talált, de a mun
kások kezében széttöredezett vas- 
páncél. Jelen álapotában mintegy 
400 töredékdarabból áll. A töredé
kek között levő ép darabokból meg
állapítható, hogy a páncél a test
rész alkatának és hajlási mozgásá
nak megfelelően, többféle nagyságú 
vaslemezből állott. A lemezek pe
remei egymást fedik és az oldalain 
levő kettős lyukaknál fonállal vol
tak a ruhához erősítve. Ehhez ha
sonló módon elhelyezve némely 
frankkori ábrázoláson látható. Ha 
a darabok mind megvannak, ami 
valószínű, akkor az is megállapít
ható, hogy a lemezek csak a mell
részen voltak.

1 J., I. r z . 1/8 n.
4



52
2. K ardr  A meglevő töredékekből 

megközelítően összeállítva, a hossza 
a markolatáig, amely hiányzik, 80 
centiméter, de valószínű, hogy 
hosszabb is lehetett. Végefelé kes
kenyülő, egyélű és egyenesnek lá t
szó. Esetleg a végefelé kissé gör
bült lehetett.

3. Gerely?2 3 4 A gerelyszerű vasesz
köz rendeltetése, sőt jelen összeállí
tásának helyessége is kétséges. Lát
szólag összeillő darabokból van 
összerakva. Hossza töredékeiben 27 
centiméter, szára kerek tömörvas és 
felfelé vékonyuló részén a szárral 
egytagban 7 centiméter hosszú, ge
relyszerű, keskeny penge van.

L Tőrök és kések:* Hosszúságaik 
különböző. Tekintve, hogy hat da
rab tőrre és késre egy embernek 
szüksége, m int ilyenre, alig lehetett, 
valószínűnek látszik, hogy vagy 
mások számára is készített, vagy 
pedig szerszámként használta ezeket.

5. Lándzsa : 5 Tizenhat töredék

darabból van összeállítva. Így  1  mé
ter hosszúságú, de ennél sokkal 
hosszabb lehetett. A lakjából és k i
viteléből sejthető, hogy olyan volt, 
m int a frankok lándzsája, amely, 
miként az őket ábrázoló egykorú 
képeken látható, magasabb volt az 
embernél, tehát 180—200 centim éter 
hosszúságú lehetett. Szára tömör, 
kerek vasból van és pengéje is, 
mely keskeny, eltér úgy a hún, m int 
a germán lándzsáktól, melyek fa
nyélen és szélesebbek, nagyobbak 
voltak.

6. Buzogány:6 A varkori, de tud
tommal népvándorláskori sírokban 
eddig még nem fordult elő. Ez és 
szokatlan alakja gondolkodóba ejt, 
bár a szerkezete és szára annak és 
nem más szerszámnak m utatja. Ha 
az, akkor ez unikum.

A leletnek csak csekély részét ké
pező fegyverzetből is m egállapít
ható, hogy a sírban volt egyén nem 
közönséges ember volt.

Csallány Gábor.

E g y  is m e re tle n  h a d g y a k o rla ti  e m lé k -  
é re m -p ró b a v e re t .

Egy érdekes kis bronz emlékérem 
került gyűjteményembe, melyet el
helyezése előtt szokás szerint ponto
san meg kellett határoznom az alá ja  
kerülő cédulán. A pontos meghatáro
záshoz szükséges annak is a beírása, 
hogy milyen katalógusban szerepel 
s milyen szám alatt; milyen nagyobb 
éremárveréseken és m ennyiért kelt 
el; ha meg kiadatlan lenne, előfor
dul-e köz- vagy magángyűjtemény
ben? Ezen búvárkodás ala tt rájö t
tem, hogy a kérdéses érem sem a 
Nemzeti Múzeumban, sem a Hadi- 
múzeumban nincs meg, m agángyűj
teményekről nem is szólva. Katonai 
vonatkozásánál fogva e helyen is
mertetem először.

2 II., I. sz. 1/9 n.
:l II., I. 6. sz. 1/9 n.
4 II., I. 2—5' és 7. sz. 1/9 n
5 U h , I. 1. sz. 1/20 n.

A darabon tulajdonkép nincs u ta 
lás, hogy milyen alkalomból vere
tett, ami kitűnik az alábbi leírásból: 
E lőlapján „FKANZ JO SE F 1 “ kör
irat, benne a k irály  jobbra néző arc
képe; a nyak a la tt „B. GYARMAT14 
írás. H átlapján lent „W ILHELM  
PITTN ER W IE N 11 írás, egyébként 
a  hátlap kiveretlen.

B alassagyarm at története Ferenc 
József uralkodása a la tt semmi olyan 
különös eseményt nem jegyez föl, 
amely érdemes le tt volna emlékérem 
által való megörökítésre. Csupán az 
1894. évi nagy királygyakorlatok vol
tak nevezetesebb nap ja i a városká
nak. Azonban közismert a gyűjtői 
körökben egy emlékérem, mely a ba
lassagyarm ati hadgyakorlatot meg
örökíti s így nem tudtam  hova so-

6 III ., I. 2. sz. 1/7 n.
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rolni az én darabom at Hosszas kuta
tás és lato lgatás u tán  a rra  a meg
állap ításra  ju to ttam  több gyüjtotáli
sammal egybehangzólag, hogy e 17 
mm, — tehát emlékéremnek arány
lag  kicsi — nagyságú darab csupán 
próbaveret, — tehát a. numizmatika 
és medaillisztika egyik legkeresettebb 
és legértékesebb ágából való. Bizo
ny ítja  eddig ism eretlen volta, hát
lapjának üressége, azonkívül P ittner 
bécsi pénzverő neve, aki az ismere
tes emlékérmet is készítette. A da
rab — bem utatása után nem fo
gadtato tt el az illetékes körök ál
ta l — valószínűleg m ert kicsiny
ségénél fogva nem tudtak volna 
a há tlap ra  megfelelő dekorációt al
kalmazni. Így  azután az ismert típus 
megszerkesztése, m ajd kiveretése lett 
elrendelve, ami pedig nem vált kü
lönös dicsőségére medailistánknak, 
m ert a megfelelő felírás alkalmazá
sával egyszerű szolgai m ásolata lett 
a csehországi hadgyakorlatok emlé
kére veretett emlékéremnek.

Az ism ert darabot is leírom e he
lyen, m ert hiszen az én kis becses 
próbaveretem nek a „jogutódja”! Elő

lapján „FRANZ JOSEF 1 “ körirat, 
benne a király jobbranéző tábornagyi 
egyenruhás mellképe. H átlapján t i
zenegy sorban:

„Emlék
Ö Felségé jelenlétében 

B. Gyarmaton
189í. évi szept. havaban megtartott 

nagy őszi hadgyakorlatokra 
Zűr Evinnerung an die grossen 

Herbst-Manöver 
unter dér Anvesenlieit 

Sr. Majestcit des Königs 
im September 1891.

B. Gyarmat.
E darab ugyancsak bronz; nagy

sága 30 mm.
A kis próbaveret hátlapját ha 

igazi művész vésője dolgozta volna 
fel, akkor mindenesetre méltóbban 
gazdagította volna úgy Nógrád 
megye, Balassagyarmat, mint a 
fegyveres hatalom éremkincsét. Így 
a darabnak művészi értéke arány
talanul kisebb, de mint unikum, ér
téke mégis igen tekintélyes.

Am ant Zoltán 
főhadnagy.

G ró f W a r te n s le b e n -e re k ly é k  
a  H a d tö rté n e lm i M ú zeu m b an .

Intézetünk újabban értékes anyag
gal gazdagodott W artensleben Esz
ter és Id a  grófnők ritka önzetlen
séggel felajánlott adománya révén. 
A több m int száz darab XVII. és 
X V III. századokból származó tá r
gyon, diplomán és levélen kívül az 
adományok között szerepelnek gróf 
W artensleben Ágoston 1848/49-i hon- 
védhuszárezredes bilincsei is.

M ielőtt egyes tárgyak  bővebb le
írá sá ra  térnénk, érdemes egy pillan
tá s t vetni a férfiágon kihalt W ar
tensleben grófi család történetére, 
mely a m agyar fa j beolvasztó ere
jéről kiváló bizonyságot tesz.

A w esztfáliai eredetű, Extenben 
ősi birtokos család férfisarjai nagy

részt katonai pályán vitézkedtek, 
de találunk köztük számos diplo
m atát és udvari hivatalnokot is. 
A hollandiai egyesült államok, 
Svédország, Poroszország seregei
ben, a francia királyok német ezre
déiben több Wartensleben _ emelke
dett magas katonai méltóságra.

Wartensleben Vilmos gróf 1758- 
ban lépett át a hollandiai hadsereg
ből — hol őrnagy volt — a német- 
római császári szolgálatba. Vitézsé
gének és hadvezéri tehetségének 
úgy a hétéves, m int a rákövetkező 
török háborúk alatt számos tanú- 
jelét adva, érdemei elismeréséül 
1781-ben m agyar indigenátust ka
pott, majd 1790-ben a M ária Terézia-
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rend középkeresztesévé promoveál- 
tatott. A francia háborúkban m ár 
mint altábornagy és hadseregpa
rancsnok küzdött, míg 1796-ban sú
lyosan sebesülve kénytelen lett a 
harcteret odahagyni. Ekkor erdélyi 
vezénylő tábornoknak nevezték ki, s 
m int ilyen búnyt el 1798-ban. Ham 
vai családi birtokán, Gyomron van
nak eltemetve, emlékét az ottani ref. 
templomban Canova remekbe ké
szült carrara i márvanyműve örö
kíti meg.

Ö maga is m agyar nőt, gróf Te
leki K lárát, vette feleségül, gyer
mekei m ár mii d m agyar szellem
ben nevelkedtek s kizárólag m agyar 
családokkal kerültek további házas
ságok revén rokonságba. Elsőszülött 
fia, Fem inánd. szintén kiverekedte 
m agának a M ária Tciczia-rend lo
vagkeresztjét, második fia, Károly, 
előbb katonatiszt volt, később a du- 
nániunoni ev. ref. egyházkerület fő
felügyelője. Ennek íia, Ágoston, ka
tonai pályáját a Wallmoden-kürasz- 
szíroknál kezdte, de 1828-ban kilé
pett a szolgálatból. A szabadságharc 
kitörésekor azonban újból felcsa
tolta kard já t s mint az Atilla-huszá- 
rok ezredese küzdött végig. A sza
badságharc leverése után Aradon

halálra le tt ítélve, mely ítéletet 
azonban H aynau 14 évi várfogságra 
enyhített. 1851-ben a császári kegye
lem e fogságot abasári (Heves m.) 
birtokán töltendő in terná lásra  vál
toztatta át. Ennek m egszűntéről 
1854-ben a cs. k. kerületi szolgabíró 
(Okolicsányi) az ugyancsak a jelen 
adományok közt lévő le ira tával ér
tesíti.

A gróf bilincse egy 120 cm bosszú 
vaslánc, mely 22 darab, 6‘5 cm hosz- 
szú és 2 cm széles szemből áll. Egyik 
végére a bokára csatolandó n a
gyobb, 10 cm átm érőjű  és 4 cm szé
les bilincs van húzva, m íg a  m ásik 
vége a 7 cm átm érőjű és 3‘2 cm szé
les karperec zárónyúlványába vá
gott keresztalakú nyíláson húzható 
át s u tána visszahajtva, a lánc kö
zepén bárm ely szemhez lakatta l 
hozzákapcsolható. Ennek folytán a 
kéz és láb közti távolság tetszés sze
rin t szabályozható. A teljes bilincs 
siílya T34 kg, ma m ár erősen 
rozsdás.

A bilincsek valódiságát leányai: 
Eszter és Ida grófnők á lta l k iá llí
tott igazolvány dokum entálja.

Az adom ány többi tá rg y a iró l leg
közelebb fogunk beszámolni.

K isfaludy-P . Elemér.

I. A HADTÖRTÉNELMI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI.
Ásatás a Nándorbástyán.

Intézetünknek a Adudor(Eerdi- 
nánd) -laktanya nyugati szárnyába 
való végleges elhelyezése m egtör
ténvén, a székesfőváros is hozzá
fogott a Bástyasétány rendezéséhez. 
Mielőtt azonban a munkába kezdtek 
volna, intézetünk sietett ama régi 
tervét megvalósítani, hogy az oly 
sok és véres harc (1541, ÍG02, 1684, 
1686, 1849) színhelyéül szolgált Bás
tyasétányt, különösen pedig a „Nán- 
dorbástyát“ (a török előtt „eszter- 
gomi“, a török alatt „Toprak ku- 
leszi“ =  földtorony, a visszafogla
lás után ,,Lipótbástya“) felásatja. 
A rendelkezésre álló rövid idő és 
elegendő anyagi eszközök hiányá

ban ez az ásatás — melyet intéze
tünk igazgatója személyesen veze
te tt — csak részleges, de még így  
is értékes eredm énnyel já rt. A bás- 
tyakörönd m ai falazata  mögött, 
ezzel párhuzam osan, alig  egy-két 
méterrel a m ai földszint a la tt szá
mos falrészlet tá ru lt fel, melyek 
összefüggésükben két egymás mö
gött fekvő falvonalat adnak. A 
külső, a m ai bástyafalhoz hasonló, 
ezzel majdnem  végig párhuzamos, 
azonban tom pa ötszögre alak íto tt 
bástya a lap rajzá t m utatja. A belső, 
még ennél is kisebb átm érőjű  to
rony részleteit sejtteti (itt érdekes 
alkalom kínálkozik a régi, sokszor 
helytelennek m inősített metszete-
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ken ábrázolt építmények igazolá
sára, vagy végleges cáfolatára) a 
jelenlegi, valam int a föld alá re j
te tt falak helyenként oly közeire 
jutnak, illetve kapcsolódnak, hogy 
ennek végleges tisztázása még na
gyon kívánatos volna. E rre  a jövő 
év tavaszára tervezett sétányrende
zési m unkálatok adnak m ajd al
kalmat.

A bástyakörön d északkeleti vád
pontjában egy 2 m átmérőjű, kút- 
szerű akna  fa la i tűntek elő, melyek 
félköralakú külső részükkel a régi 
poligonális fa lra  támaszkodnak. Az 
akna kiásása közben számos, külön
böző kaliberű  ágyúgolyó, számos 
fegyvertörmelék, emberi és állati 
csontok stb. kerültek felszínre. A 
jelenlegi földszin a la tt l íA  méterre 
látszólag az akna fenekére ju to t
tunk, mely a Lovas-út (jelenleg 
.,Nagy Sándor-út“ !) szintje alatt 
l'A m éterre fekszik. Innen vízszin
tes irányban  nyugatra  a mai bás
tyafalig, délre a H adtörténelm i Mú
zeum északi szárnyához vezető két 
akna folyosó k iásását is megkezd
tük, előbbibe 12, utóbbiba 6 m éterig 
hatolván be. Az időjárás és más m ű
szaki okok m iatt az ásatást itt abba
hagytuk. A jövő év tavaszán ezt is 
folytatni reméljük. Végül megem
lítjük, hogy az intézet szándéka a 
kiásott falrészletek érdekesebb he
lyeit a közönség által is szemlél
hető, k iv ilágítható  üvegfedeles ak
nákba belefoglalni, a kútszerű ak
nát pedig — mely alkalm asint a 
bástya tüzérségi raktárához, vala
mint a Körmöci-lépcsőre torkolló 
bástyaajtócskához vezetett — fel
vonóval ellátni. (A.)

A budai régi temetők kérdésének 
rendezésére a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa folyó évi október hó 13-án 
Rakovszky Iván dr. elnöklete alatt 
ülést ta rto tt s elhatározta a tabáni 
temető és a vízivárosi temető park
szerű rendezését olyanképen, hogy 
a temetőkben levő történelm i nevű 
halottak s írja i sírköveik stílustöi’té- 
neti értékére való tekintet nélkül, a 
stílustörténetileg jellemző sírkövek

a szóbanlévő halott személyének ki
válóságára való tekintet nélkül he
lyükön maradnak, a többi halottak 
közös sírba temettetnek, sírköveik 
pedig eltávolíttatnak. A vízivárosi 
volt cs. és kir. katonai temető 
ugyanilyen módon való fenntartása 
szintén elhatároztatott. A három te
mető sírköveinek fényképeken való 
megörökítésével, illetőleg a stíius- 
történetileg jelentős formák s azok 
fejlődéstörténetének összeállításával 
Intézetünk kéretett fel. Az értekez
leten Intézetünk részéről résztvet- 
tek: vitéz Ag-gházy Kamii igazgató, 
K isfaludy Péter Elemér ny. alezre
des és Bevilaqua-Borsody Béla dr. 
adjunktus.

Orvostörténelmi kiállítás. Intéze
tünk résztvett a M. kir. M unkaügyi 
és Népjóléti Múzeum által kezdemé
nyezett és a M agyar Nemzeti Mú
zeum, illetőleg Ernyei József dr. ál
ta l ez év szeptemberében az Orszá
gos M agyar Iparművészeti Múzeum 
nagytermében rendezett m agyar or
vostörténelmi kiállításon, és pedig 
katonai műveltségtörténeti vonatko
zású darabokkal (Csőri báró Me- 
cséry Dániel a napoleonkori had
járatokban szerzett súlyos, gyógyult 
sérüléseit mutató koponyájának 
viaszmodellje, X V III—X IX. századi 
tábori sebészek és orvosok, egészség- 
ügyi katonák, markotányosnő ábrá
zolásai). A X V II. századi tábori fe
rencesbarátok (szürkebarát — cseri
barát) írósvajjal bekent és kutya- 
benge szenének porával hintett 
rekonstruált pólyamodelljét, egy 
X VII. századi tábori kötözőhelyet 
mutató színes tollrajzot (cseribarát 
és timsózó borbély, mosdójelenet, 
Zsillé Kálm án iparművész festő 
munkája), valam int egy X V III— 
XIX. századi típusú patyolat- 
gyolcstépéscsomó modelljeit Bevi
laqua-Borsody Béla dr. adjunktus 
tervezte. Az írósvaj a későbbi Bal- 
samum-ok sebfeliiletfedő keveréké
nek őse, a szénpor mikroszkopikus 
üregei genyelhelyező szerepűek s 
mintegy a Carbo animalis ősei, a 
timsóhasználat népies adstringens,
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a borral mosás az alkoholos fertőt
lenítés őse.

A német, osztrák és m agyar archaeo-
lógusok 1929. évi vándorgyűlése.
A német, osztrák és m agyar ré

gészek kétévenkint vándorgyűlést 
szoktak rendezni, hogy annak kere
tében valamely vidék régészeti em
lékeit tanulmányozzák. Az archaeo- 
lógiai tudományok művelői, élükön 
sok európai nevű tudóssal ez évben 
Magyarország, illetve a Dunántúl 
lelőhelyeit és gyűjtem ényeit tekin
tették meg, az Országos Magyar- 
Régészeti Társulat és a M agyar 
Nemzeti Múzeum támogatásával.

Az illusztris külföldi résztvevők 
szeptember 2-án találkoztak Bécs- 
ben, ahol a M agyar Nemzeti Mú
zeum nevében dr. Tompa Ferenc 
múzeumi igazgatóőr és dr. Márton 
Lajos múzeumigazgató fogadták 
őket.

A következő külföldi archaeológu- 
sok vettek részt a vándorgyűlésen:

Dr. Seger Haris egyetemi tanár 
Breslau, dr. Schilitz W alter egyetemi 
tanár Halle, dr. Bersu Gerhard, a 
Röm.-Germ. Komrnission igazgatója 
F rank fu rt a/M., dr. Behrens Ger
hard, a Röm.-Germ. Zentralmuseum 
igazgatója Mainz, dr. Fremmersdorf 
Ottó múzeumigazgató Köln, dr. 
John  M artin múzeumőr, egyetemi 
tanár Breslau, dr. Polaschek Erich 
múzeumigazgató Wien, dr. W im m er 
F riedrich múzeumigazgató Wiener- 
neustadt, dr. Bcirh Alfonz múzeum
igazgató Eiseustadt (Kismarton), 
Hcll Martin építészeti tanácsos 
Salzburg, báró Robiitz-W illburg  ny. 
ezredes Salzburg, dr. Vogt Emil 
arcliaeológus Basel, Gerster Albán 
archaeológus Laufen (Schweiz), 
Merhard professzor M arburg, Breucr 
Jacques múzeumőr Bruxelles.

A m agyar régészek közül megje
lentek: dr. Tompa Ferenc, a Nem
zeti Múzeum igazgatóőre, dr. Már
ton Lajos, a Nemzeti Múzeum igaz
gatója, dr. Paulovics István, a Nem
zeti Múzeum igazgatóőre, vitéz Agg- 
házy Kamii ny. ezredes, a H adtör

ténelmi Múzeum igazgatója, dr. 
Bevilaqua Béla, a Hadtörténelm i 
Múzeum adjunktusa (Veszprémtől 
kezdve), dr. Stöhr Géza, a H adtör
ténelmi Múzeum önkéntes m unka
társa, dr. Alföldi A ndrás egyetemi 
tanár Debrecen, Csallány Gábor 
múzeumigazgató Szentes, dr. Fejes 
György múzeumigazgató Pécs, dr. 
Szendrei Ákos múzeumi gyakornok 
Budapest.

Szeptember 3-án kezdődött a ta 
nulm ányút. Először az elcsatolt te
rületen fekvő Kism arton  régészeti 
és történelm i nevezetességeit szem
lélték meg.

Ugyanaznap a régészek társasága 
Sopronba utazott, hol a város tisz
teletükre vacsorát adott. 4-én a 
Storno-gyüjtem ényt m utatták  be 
abban a középkori házban, melyben 
annakidején M átyás k irály  is ta r 
tózkodott. Nagy érdeklődést keltett 
ezután a Bécsi-domb a la tt elterülő 
amfiteátrum, melyről a helyszínen 
dr. Tompa Ferenc, a Nemzeti Mú
zeum igazgatóőre ta rto tt előadást, 
Végül a Sopronvármegyei és Sop
roni Múzeum értékes gyűjtem ényeit 
Lauringer Ernő  igazgató ismertette.

A következő tanulm ányi hely 
Szombathely volt, ahová 4-én dél
u tán  érkezett meg a tá rsaság  s a 
Vasvármegyei Múzeumot br. Miske 
Kálm án igazgató és H orváth  Győző 
prem ontrei kanonok, múzeumőr ka
lauzolása mellett tekintették meg.

Ötödikén reggel indult a k irán 
dulók csoportja Kőszegre, melynek 
számos történelm i és régészeti em
lékei közül m egtekintették a régi 
városházát, a templomokat és a vár
kastélyt, melynek udvarán vitéz 
Aggházy  Kamii, a Hadtörténelm i 
Múzeum igazgatója, a helynek ala
pos ismerője és Kőszeg 1532-es ost- 
rom ának m onográfusa ta rto tt elő
adást. Délután a Velem melletti 
Szentvid  fe ltárt őskori telepén báró 
Miske Kálmán, a szombathelyi m ú
zeum igazgatója és dr. Tompa  Fe
renc kalauzolta a régészeket. Az elő
adás után Szombathely és Kőszeg 
város a helyszínen vendégelte meg 
a társaságot.
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Szeptember 6-án a régészek ú tju 
kat folytatva, Keszthelyen  szállot
tak ki. Az épülő Balatoni Múzeum 
megtekintése u tán  Hévízre  rándul- 
tak  át, hogy a külföldi vendégek 
megismerkedjenek kiváló gyógyha
tású fürdőnkkel.

Szeptember 7-én a Keszthely ha
tárában  lévő dobogói népvándorlás
kori sírmezőt nézték meg, u tána pe
dig a város műemlékeit és a B ala
toni Múzeum csomagolás előtt álló 
gyűjteményeit. Délután pedig Fe
nékpusztára  vonultak ki Mogen- 
tiana  castrum  tanulm ányozására.

Szeptember 8-án az állam i Dar- 
n ay - Múzeum megtekintésére Sü
megre utaztak, ahol D arnay K ál
mán fogadta őket. N agy érdeklődést 
keltett itt a kelta korból való sza- 
lacskai pénzverő- és öntőműhely, 
mely az egyetlen ebből a korból 
való ilyen lelet.

Ugyanaznap délután a balaton- 
p arti vasúton Veszprémbe érkeztek 
a régészek. Másnap, 9-én reggel 
megtekintették a várat, a székesegy
házat és egyéb műemlékeket, m ajd 
a várm egyei és városi múzeumba 
siettek, ahol a múzeum igazgatója, 
Laczkó Dezső tanker. főigazgató és 
Bhé  Gyula igazgatóőr m utatta be a 
rendkívül becses gyűjteményeket.

Szept. 9-én a tá rsaság  Székes
fehérvárott a székesegyházat és a 
mellette lévő késői gótikus kápol
nát s a város barokk templomait 
tekintette meg. Az október 6-án 
m egnyitásra kerülő Székesfehérvári 
és Fehérvárm egyei Múzeum tö rté
nelemelőtti, népvándorláskori, ró
m aikori, közép- és újabbkori anya
gát Marosi Arnold igazgató m u
ta tta  be.

Este a társaság  Budapestre érke
zett. 1 0 -én a külföldi régészek meg
tekintették az Aquincum i Múzeu
mot, m ajd 1 1 -én a római katonai 
erődített m űút Aquincum—Duna- 
bogdány-szakaszát, illetőleg a „Cast
rum  Cirpi“ s a dunabogdányi 
„Bolhavár“ m aradványait, végül a 
gyanítható dunabalparti limessza
kaszon a Marsigli által 1696-ban lá
tott s leírt harasztii falrészletet. Ez

alkalommal bem utatásra kerültek 
azok a fényképfelvételek és egyéb 
alaprajzi felvételek, melyeket inté
zetünk a klasszikus római, illetőleg 
itá lia i középkori erődítésművészet
nek a m agyarországi erődítésművé
szetre gyakorolt hatását bemutató, 
olaszországi kiállítás céljára eszkö
zölt.

A nagyon tanulságos vándorgyű- 
lés rendezéséért dr. Tompa Ferenc 
múzeumi igazgatóőrt és dr. M árton 
Lajos múzeumigazgatót teljes elis
merés illeti. Külföldi vendégeink a 
legjobb emlékkel távoztak körünk
ből, ahol a m agyaros vendégszeretet 
sorozatos megnyilatkozásai köze
pette, múzeumi és régészeti ku ltú
ránkról a legelőnyösebb képet kap
hatták, aminek ismételten adtak k i
fejezést. (D. M.)

Marsigli Luigi Ferdinando gróf 
halálának kétszázadik évfordulója.
1930-ban lesz kétszáz éve, hogy meg
halt M arsigli Luigi Ferdinando 
gróf tábornok, Buda 1686-i ostromá
nak mérnökkari tervezője, a londoni, 
bolognai, montpélliéri és párizsi aka
démiák tagja, a magyarországi római 
régészet, a tudományos térképészet, 
a víziélettani kutatás stb. eső műve
lője, M agyarország kitűnő barátja. 
Megbecsülhetetlen s csak igen cse
kély részben feldolgozott magyar 
katonai m űveltségtörténeti s egyéb 
m agyar tudom ánytörténeti vonat
kozású m unkássága rendszeres ku
ta tására  m agyar bizottság van ala
kulóban, amelynek megszervezésén 
Intézetünk dolgozik. Bbb.

Mozgalom a magyaros diáksipka 
érdekében.

Intézetünk m unkaprogram m jába 
nemcsak a katonai ruhaviselet, ha
nem az ehhez hasonló egyéb form a
ruhák keletkezésének, fejlődésének 
s összefüggéseinek tanulmányozása 
is tartozik. Ezzel kapcsolatban figye
lemmel kíséri a napjainkban hor
dott form aruhákat, illetve ezek te r
vezeteit is. A gyűjteményeiben tá 
rolt ilyfajta  anyag m ár számos tes-
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tület ruhatervezeteihez szolgált ta 
nulmányi anyagul. Különösen a tö r
ténelmi alapon nyugvó, nemzeti 
jellegű s emellett gyakorlatias meg
oldásokhoz szolgálhat tapasztalatai 
révén tanácsokkal és bírálattal. Az 
e téren az utolsó időkben jelentke
zett stílustalanságok, főleg pedig a 
m agyartalanság nyugtalanító szem
lélete azután a rra  indította Intéze
tünk igazgatóságát, hogy alkalom- 
adtán felajánlja jó szolgálatait 
azoknak, akik ilyen ruhaproblé
mák előtt állanak. Többek közt a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetségét ke
reste meg aziránt, hogy foglalkoz
zék a m agyar diákságnak az eddi
ginél megfelelőbb, magyaros jellegű 
sipkájának megteremtésével. A je
lenlegi, német eredetű diáksapka 
helyett régi m agyar diáktradíciókon 
alapuló sipka megalkotását a ján

lotta, egyúttal készséges tám ogatá
sát helyezte kilátásba az e célból 
szükséges tanulmányokhoz, illetve 
a tervezetek elkészítéséhez. Öröm
mel szegezzük le itt, hogy az In té
zet felhívása a M EFHOSz vezető
ségénél visszhangra ta lá lt s így re
mélhető, hogy a m agyar diáksipka 
ügye ham arosan végleges megol
dásra talál. Hasonló eredm ényt vá
runk a m agyar cserkészkalap dol
gában, am ire a legutolsó angolor
szági nagytábor tapasztalatai irá 
nyították a vezetőség figyelmét. 
M egemlítjük még, hogy a Mefhosz- 
nak a napilapokban e tárgyban ki
adott közleménye nyomán intéze
tünk igazgatósága több bíztató és 
elismerő nyilatkozatot kapott, — 
köztük Máthé-Törék Gyula alezre
destől, a m. kir. testőrség parancs
nokától is, melyek a mozgalom 
fo ly tatására  sarkalnak. (A.)

II. INTÉZETI HÍREK.
Az intézet pontos címe: M. Kir. 

Hadtörténelmi Múzeum, Budapest, 
I, Bástyasétány 40. Telefon: Auto
mata 601—60.

A  múzeum gyarapodása. Intéze
tünk anyagát a közelmúltban gya
rapították:

Benkóczy Emil tanár, a Nemzeti 
Múzeum Történeti Osztálya, báró 
Kazy Károly, Sípos Gyula ny. tá
bornok, Kosztolánczy Lajos, a Ma
gyar Nemzeti Szövetség, Asbóth 
Oszkár, Raics Lászlóné, Zrínyi-reál
iskola Pécs, a M. Kir. Technológiai 
Iparmúzeum, Palatínus János, a 
M. Kir. Állami Javító Műhely, Do- 
berdói Breit József altábornagy, 
Hajdú Mihály Bécs, Fuchs Andor 
Wien, Görgey Viktor huszárezredes, 
Eisenstadter Ödön, Diskay Andor 
fényképész, Neppel György tizedes, 
Preehlich János őrnagy, Telkessy 
Aladár ny. alezredes, dr. Moesz 
Gusztáv igazgató, özv. Fodor Já- 
nosné, A. Gyldenfalk, dán minisz
tériumi titkár Kopenhága, Koch 
Elemér mérnök, Nagy István  ipar
művész, Rubint Dezső altábornagy.

Élőért Jenő m agántisztviselő, Ma
rosi Károly, W ilhelm Trinks érem- 
kereskedő Wien, Roska József alez
redes, N agy testvérek. H um ay J á 
nos alezredes, Péch Béla miniszteri 
tanácsos, Woycichowsky Vilmos.

A felsoroltaknak az általuk  bekül
dött hősiemlék-fényképekért, a kü
lönféle metszetek, füzetek, könyvek, 
okmányok, levelezőlapok, újságok, 
diapozitívek, rajzok, pénzek, pecsé
tek, sapkajelvények, érmek, k itün
tetések, térképek, plakettek, zászlók, 
fegyverek, egyenruhák, kardok, lö
vedékek s egyéb adom ányokért ez
úton is hálás köszönetét mond az 
intézet igazgatósága.

Emléktáblaavatás és zászlóátadás 
a Múzeumban. A M. K ir. H adtörté
nelmi Múzeum december 8-án kettős 
ünnepség színhelye volt. Ekkor he
lyezte el it t kegyeletének tá rgya it 
a megszállott Marosvásárhely és 
Pozsony volt háziezrede.

A volt m arosvásárhelyi 22. hon
védgyalogezred tag jai előbb a hely
őrségi katholikus, illetve a Bécsi- 
kapu-téri evangélikus templomban
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istentiszteletet tarto ttak . Azután á t
vonultak a H adtörténelm i Mú
zeumba, melynek boltíves folyosóin 
kapnak helyet ezentúl a hajlékta
lanná vált ezredek hősi emlékei. Ezt 
az emlékmű-sorozatot a 22-es hon
védek nyito tták  meg- aranybetűs, 
fehérm árvány-táblájukkal, mely az 
ezred történetét klasszikus tömör
séggel örökíti meg. Az emléktábla 
előtt báró Thau K ároly  ny. altábor
nagy, Köllő Ignác volt alispán és 
Kirchlechner Károly  ny. tábornok 
mondott lelkes beszédet. A megko
szorúzott táblát vitéz A ygházy K a
m ii ny. ezredes, az intézet igazga
tója vette át, aki a keletgaliciai 
fronton az ezred körében hosszabb 
időt töltött. Ezután megalakult a 
22-sek b a jtá rsi szövetsége. Még ta r
tott az ünnepség, am ikor újabb tö
meg gyülekezett az intézet főkapuja 
előtt.

A volt pozsonyi 72. gyalogezred 
9. menetzászlóaljának nemzetiszínű 
zászlaját hozták el őrzői. A két kö
zeli templomban m egtartott isten- 
tisztelet után cserkészszakasz kísé
retében vonultak fel a Múzeum elé 
a zászló készítői, Tabódy Ida  alapít
ványi hölgy, a cinkotai, azelőtt po
zsonyi állami tanítóképző - intézet 
igazgatója, tanári kara és növendé
kei, valam int Radda Károly ny. ez
redes vezetésével a 72-sek és család
tagjaik sokasága. Bründlmayer or
vostanhallgató az ezred második 
nemzedéke nevében adta át a zász
lót vitéz Aygházy Kam ii igazgató
nak, aki beszéd kíséretében vette át 
azt. A megható ünnepség résztvevői 
ezután a 22-es honvédekkel elve
gyülve, az intézet tisztikarának ka
lauzolása mellett megtekintették az 
épületnek a közeljövőben teljesen 
elkészülő helyiségeit.

III. SZEMLE.
Múzeumok.

□ A Fejérvármegyei és Székes- 
fehérvári Múzeum Székesfehérvár 
szab. kir. város és Fejér vármegye 
áldozatkészségéből új helyiséget ka
pott. Az új múzeumot folyó évi ok
tóber 6-án nyitották meg díszközgyű
léssel, melyen intézetünket az igaz
gató képviselte.

Leletek — ásatások.
() A Régészeti Társaság Szeg

halom határában ásatásokat végez
tet, eddig m ár több kétezeréves avar
kori s írt tártak  fel, melyekből ar
cheológiái szempontból értékes lele
tek, nyílhegyek, kengyelek, tűzszer- 
számok stb. kerültek napvilágra.

)( Szob mellett Szent István-kora- 
beli temetőre bukkantak. A felásott 
-sírokból egy hatalm as egyenes kard 
került elő, melyet a többi leletekkel 
együtt a Nemzeti Múzeumnak szol
gáltattak be.

=  A garamszentbenedeki apátság 
közelében építkezési munkálatok köz
ben mintegy másfél kilónyi ezüst

pénzt találtak, mely a régészek szak- 
véleménye szerint IV. István ma
gyar király korából valók. Ezen idő
ből még egyetlenegy pénzdarabot sem 
találtak, ami rendkívül becsessé teszi 
a most felszínre hozott X II. század
beli pénzeket.

— A román megszállás alatt lévő 
Marosnémeti község alatt a dévai 
múzeum igazgatósága ásatásokat vé
geztet, hogy feltárja azon ősrégi 
római város romjait, melynek léte
zését a tudósok régóta megállapí
tották. Eddig több lakóház marad
ványait sikerült feltárni, némelyik a 
romokból rekonstruálható is. Nagy 
mennyiségben kerültek elő külön
böző használati tárgyak, kések, sarlók, 
domborművű edények, tarka üvegek- 
Az is megállapítható volt, hogy  ̂a 
római birodalom megszűnése után 
valamely barbár néptörzs foglalta el 
a várost.

X Gáva és Nyírbogát közelében 
vaskorszakból való régiségeket talál
tak. Ezen helyeken a nyíregyházai 
múzeum fog ásatásokat végezni.
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+  A Magyar Nemzeti Múzeum ré
gészeti osztálya a fejérmegyei Cece 
község határában ásatásokat folyta
tott, hogy feltárja a népvándorlás- 
korabeli sírokat. Ezekből sok érde
kes régészeti lelet került elő, de leg
nagyobb jelentőségű az antropoló
giai rész. A többezeréves, kitűnő ál
lapotban megmaradt koponyák az 
akkori népfajok tanulmányozására 
fognak jó szolgálatot tenni.

] [ A leningradi múzeum expedí
ciója befejezte nagyszabású archeoló
giái kutatásait az Altáj-hegységben. 
Munkájuk során egy bún herceg 
sírdom bját is megtalálták, mely 2 mé
ter magas és 48 méter széles volt. 
Több arany-, ezüst- és rézfaragványt 
leltek a csontváz mellett.

*♦* A Nemzeti Múzeum befejezte a 
mos onszen t j ánosi nép vándor] áskora- 
beli temető feltárását. A 276 feltárt 
sírból rendkívül sok ritkaság került 
napfényre.

Hősi emlékművet lepleztek le:
Szeptember hóban:

1 -én öttömösön,
1-én Villy zemplénmegyei kisköz

ségben,
8-án Tiszasason,

15-én Sopronban, a Rákóczi Fe
renc reáliskolában,

15-én Biharnagybajómban,
22-én Hejőbábán,
29-én Makón.

Október hóban:
6-án a hevesmegyei Verpeléten,

13-án a. komárommegyei Császár 
községben,

20-án Püspökladányban,
27-én Felsősegesden.

Bajtársi összejövetelt tartottak:
Szeptember hóban:

15-én a dési volt 32-es honvéd- 
gyalogezred Budapesten,

26-án a 3. vártüzérezred Budapes
ten,

29-én a volt 48-as gyalogezred 
Nagykanizsán.

Október hóban:
3- án a m arosvásárhelyi volt 62. 

gyalogezred B ajtársi Köre,
4- én a volt 64-es közös gyalog

ezred,
5- én a Amit m. kir. kassai 5. hon- 

Amdhuszárezred,
5-én a volt cs. és kir. 65. gyalog

ezred,
5- én a V III. kér. Amit karhatalm i 

tiszti százada,
6- án a budapesti Amit 1-es hon

védezred,
6-án a MOVE frontharcosok,

12-én a Amit losonci cs. és kir. 
16. sz. tüzérezred,

12-én a Amit szabadkai 86. gyalog
ezred,

12-én a Amit m. kir. szatm ári 12. 
honvédgyalogezred,

12-én a Amit m. kir. 6. hom éd- 
gyalogezred,

12-én a Amit cs. és kir. egri 60. 
gyalogezred,

12- én a Amit cs. és kir. 5. gyalog
ezred,

13- án a Amit 69-esek Székesfehér- 
A7árott,

14- én a Amit pozsonyi 14. számú 
cs. és kir. tábori ágyúsezred,

15- én a pécsi hadapród isko la  1914. 
okt. 15-én végzett növendékei, ta n á 
ra i  és éAŰ'olyamtársai,

19-én a Amit cs. és kir. 68. gyalog
ezred,

19-én a Amit m. kir. kassai 9. hon
védgyalogezred,

19- én a Amit cs. és kir. 38. és 6. 
gyalogezred 1893—94-ben szolgált 
egyéves önkéntesei,

20- án a LudoAÚka Akadémia, a 
Amit cs- és kir. wienerneustadti, möd- 
ling i műszaki és traiskircheni tüzér- 
akadém ia 1909. augusztus 18-án fel
avatott növendékei,

21- én az egykori 24-es Vadász
zászlóalj B ajtársi Egyesülete,

22- én a m arosvásárhelyi Amit 22-es 
honvédek,

27-én a volt 32-es gyalogezred.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1929. Budapest VIII, Múzeum.körút 6. (Dr. Czakó Elemér.)
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• • •E m lékezzünk  m eg régi várainkról
(Abaújtorna vármegye: harmadik közlemény.)

P ogán yvárak
( ~  prehisztorkus földvárak).'

A baú jto rn a  várm egye, legalább is részeiben, a neolithkor óta 
lakott.

A  neolithkorbeli ember, m in t ismeretes, m ár állandó lakóhellyel 
b ir t s p rim itív  földm űveléssel is foglalkozott. Telepeit s így várait 
is lehetőleg p a tak  vagy  folyó felé emelkedő domboknak a víz felőli 
perem ére építette. A postglacial-korszak vizeinek lefolyása után a 
Hernád folyó partjai nem állottak oly alacsonyan, miként azok 
mai nap szemlélhetők s a folyammeder kiterjedése egészen ama 
dombláncok párkányzatáig ért föl, melyek keretként övezik e folyót 
egész futásában, miért is könnyen megérthető, hogy a neolithkori 
ember itt-élésének legrégibb emlékeit s így földvárait is a dombok 
magaslatain s a dombhátak lejtőin találjuk föl.2

A  neolithkortő l egészen a kelták  betelepedéséig, sőt vidékenként 
(ahol sem a róm aiak, sem a kelták  városokat nem építettek, így A ba
ú jto rn a  várm egyében) a  m agyarok bejövetele idejéig, az akkori várak  
egy  v ag y  több sáncgyűrűből és körülötte árokból állanak. A  föld- 
sánctöltés és főleg annak  koronája beépített gerendákkal, kőrétegek
kel, sokszor fa rag a tlan  term éskő borítással, néha kiégetett agyag- 
tapasztássa l, boronafonással, stb., a legváltozatosabb módon volt meg
e rősítve  (m egkötve), a  sánc tetején  valaha palánkkal vagy áthág
h a ta tla n  szúrós élősövénnyel koronázva. Sőt későbbi ilyen „pogány- 
váraknál11 fa to rn y o k  létével is szám olhatunk. De sohasem fordul elő 
mészhabarcs-vako latta l való falkötés!

E  gyűrűs sáncokon belül álltak  valaha a  várlakók kunyhói, sátrai, 
■a háziálla tok  karám jai, stb.

A b  au jszán tó .
A  H ernád - és a  Szerencs-patak között északról délnek vonuló 

dom bhátnak  keleti perem én, A baújszántó felé, számos oly pont van, 
m elyen a  p reh isz to rikus lakók kőeszközei, tűzhelyei,^ egész ham v
vedrei, stb. ta lálhatók , nevezetesen a „K isbánva“ szőlőhegytől kelet 
felé a G yűr hegyfokig. A  várostól kelet felé, a Tótdűlőn számos úrna 
és fa rag ás  nyom ait m utató  kovaeszköz került elő.  ̂Még tovább keletre, 
a  Színvölgy északkeleti oldalán, az apró vízmosásokban számos vas-

4*
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tag  tégla- (!) s m integy centim éter vastag  ú rnadarab , szám talan 
obszidiántöreclék, akárhány ezek közül faragás (csiszolás) nyom aival, 
hasonló kovadarabok, sőt a trach itnak  egy keményebb fa ja  is n y íl
hegynek k ifaragva, néha kovagömbök, zúzókövek akadnak.

A baújszántón két fö ldvár nvom ai vehetők ki: a  „Felső Győr es 
„Középső Győr11. Hogy a „Középső^ G yerty án o s"  dűlőn csak 
prehisztórikns telep volt-e, avagy pogányvár, nem tudom . E rre  a 
kérdésre, valam int a két „Győr‘‘ korára csak ásatások ad h a tn ak  m eg 
a feleletet.3

A lsó=M islye.
A  földvár sáncai a vasú ti állomás fölött a fa lu  északi sarkában  

levő temető helyén láthatók  (1. I . ábra  11). A lak juk  egyenlőszárú 
háromszög, a lap jával a falu  házai felé, csúcsával északnak fo rdu lva . 
Közepe m agas domb, tetején m a a tem ető keresztje áll néhány  akácfa 
között. A  dombot nyugati és északi oldalán hatalm as _ árok  s azon
kívül sánc fogja körül, keleti oldalán a  sánc m ár a lig  sejthető, délnek, 
vagyis a falu  szélén szintén nem állapítható  meg a  fö ldvár k ite rje 
dése. A  dél felé ny ito tt sánc elrendezése a r ra  u tak  hogy az egész 
plató, m elynek északnyugati sarkában a p répostság  épülete és a  fa lu  
elterül, legnagyobb részét pedig m a szántóföldek fog la lják  el, egészé
hez a földvárhoz tartozott. E  plató keleti része sziklás, ez s a m ere
dek déli perem  az Ósvavizébe esik alá, a nyugati, szintén m eredek 
szélét a H em ád  mossa. Csak északkelet felől lejtős a  fennsík  széle, 
a m ai vasú ti állomás irányában : e fölött u ra lkod tak  a  m esterséges 
sáncok a m ai temető helyén. — A  fennsík akkora, hogy egy mező
város is elférne ra jta . H a  ásatások igazolják feltevésünket, úgy  a 
m islyei egyike a legterjedelmesebb prehisztorikus v ára in k n ak .4

A  hajdanában m egerősített prépostsági tem plom ról külön fogunk 
szólni.

B o ldogkővára ija .
A  Boldogkőváraljától keletre fekvő „Tóhegy“-en B arta los tudós 

pap5 és régész m ocsaras tóparton  avargyűrűnek , helyesebben 
pogány várnak  nyom aira akadt (kőkori lelőhely).6 A  fa lu tó l keletre 
emelkedő erdős hegység egyes részeinek elnevezése: L eányvár, V irág- 
vár, V askapu (Radim áj, V ajdarét) további pogány várak  felfedezését 
helyezik kilátásba. Boldogkőváralján ta lá ltak  4 a ra n y  láncszem et kb. 
4 g súlyban, meg egy a ran y  kapcsot.7 (A fö ldvár fekvését 1 .1. ábra  5.)

F elsőeD o bsza .
Felső-Dobszán a ,,Várdom b“-on, közvetlenül a  fa lu  felett, lá th a 

tók egy pogányvár nyomai. E  helyről neolithkorabeli leletek kerültek  
elő, m íg a la tta  a  völgyben a bronz-, vas- és népvándorlás korában 
telep volt. A  v ár kultúrrétegeiből (260 cm-re a m ai felszín a la tt) 
megszenesedett búza kerü lt elő, e fölött a fö ldvár ú jabb  és ú jabb  lakói 
négyszer sim ították le agyaggal a felhalmozódott hulladékot. A  m eg
szenesedett szemestermények között m egkülönböztethetők voltak: a 
közönséges és az ős-búza, az alakor, a csupasz á rp a  s néhány szem
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lencse. Azonkívül őrlőköyek orsófejek, szűrőedény-töredékek, agancs 
csákányok, a g a n c s k a l a p o k  s apróbb csont- és kőeszközök keni 
tek elő.
, A  7 á r  a ja tti bronzkori telepen mely a mai falu  egész területére 
kitérnéd, ontom uhelv nyom aira is akadtak. A  telep kincsesbán v á i l  
bronzkori leleteknek A z öntőműhelyből a következő S Í É  
tek elő: három  dardacsucs, kilenc hosszúkás tekercs, két vastagabb 
tölcsér, huszonegy kisebb tölcsér, harm incöt boglár, egy széles réz-

I. ábra.

lemez, két haj tű, kilenc apró rézszög, két hármas-szög, egy fémszög 
és_ huszonöt töredékdarab, összesen 115 tárgy . Innen  került ki egy 
négyes korongos tekercs is, am ely a  Nemzeti Múzeumban van-8

1820 tá já n  az egyik halom teteje körül ta lá ltak  8 drb ü jjn y i vas
tagságú a ra n y  lnácszemet egy horoggal, a kis halom  m ellett pedig 
egy a ran y  gyű retet, mely sim án kiterítve, p ap írív  vastagságú és 
m integy 12 cm átm érőjű  lapot adott. Mellette akadtak  egy sárgaréz 
(bronz?) kard ra , szügyellőkarikára, két kengyelvasra és egy csont
vázra. U gyanott a Bárczi-család földjén sáncolás alkalm ával több 
csontvázra akadtak, m elynek m indegyike fejénél egy-egy csupor 
állo tt (nem a szokásos m ódon: lábtól.)

A dobszai várdom bon és p on tja in  m inden lépten-nyomon őrlő
kövek, konyhulladékok, stb. akadnak, ezek között szarvasm arha, bö
lény, antilop  stb. m aradványok. Szilágyi Ferenc dobszai birtokos 
küldött két kőbalta-töredéket, agyagkúpot (súly, vagy tűzpad 1’)
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agyagcsuprocskát, agyagkarikát, rhinoeeros-fogat s többféle bordák
ból készült vésőt. Szám talan vastag  és különböző c ifráza tó  agyag
cserép kerü lt i t t  elő. Többek között egy csinos, vastag  karperec és egy 
gyű rű  is (1. M űrégészeti kalauz I. 63. ábra  ehhez hasonló, de bronzból) 
Dr. Ó váry és H am pel József rövid idő a la tt számos add ig  ism eretlen 
c ifrázató  cserepet, kovadarabot, agancs-kalapácsot, á lla tm aradvány t 
talált. M egem líthetjük, hogy az innen keletre fekvő K om lóskán ta lá l
lak két egymáson fekvő kerek kőből (andezit-trachit) álló kézi- 
malmot.9

A  „Várdom bon" hajdan  kőromok is állottak, de később széjjel- 
hordták azokat.10 A  földvár fekvését 1. az I. ábrán  8 a la tt.

F első-F ügöd
község ha tárában  van  a „Várdom b", ez a neolithkori földvár, kő- 
korszakbeli eszközök kerültek it t  napfényre. A  fa lu  északi h a tá 
rában  terül el egy mocsaras, lapályos rétből kiemelkedő dombon

III. ábra.

a 200 m kiterjedésű földvár. Egész fensíkja kultórréteggel van 
borítva. Sokszor fordul elő a folyami kagyló (Unió pictorum ) tek- 
11(d e> 7 7  egyéb^ leletek: őrlő- és zózókövek, kunyhótapasztékdarabok, 
karim ájuknál á tfú rt agyagedény töredékek s apró kőeszközök.

E zt a Várdombot a nép „K lastrom “-nak nevezi (E. szerint 
tévesen) és az állítólag hajdan  ott lakott veresbarátokról (tem pláriu- 
sok) regél. Bizonyos, hogy sem kolostor, sem kápolna o tt soha
sem volt.11 Fekvését 1. az I. áb rán  10. a la tt: ,,b“ Nem, tévesztendő 
össze a Fiigedi várkastéllyal, mely a m ai tem plom  helyén á llt s 
amelyről külön fogunk szólni.

Felső=M.éra
határában  pogány v á r nyom ai látszanak. Keletkezésének és v irágzá
sának koráról semmit sem tudunk, i t t  is csak ásatások adhatnának  
feleletet.12

határában, 
el. Az inne

F első* V adász
a falutól délre, a ,V árdom bon" neolithkori fö ldvár terü l 

n kikerült töredékes agyagedények igen d u rv a  techn ikájá-
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nak, csak a napon voltak szárítva  (neolitlikor régebbi rétegei!). K ő
eszközei közül nevezetesebbek egy szerpentinkőből készült, csiszolt 
balta és egy szerpentin-kőgyalunak töredéke.13

G yö rk e .
A  fa lu  keleti szélén, a  Bogota-Tércs-hegy végső nyúlványain  egy 

kis dombot a  Szárhegy és az izr. tem ető között (1. a I I I .  ábrán) az o ttan i 
lakosság és a „Györkei vár“-nak (Sztrahulka) h ív ja. Részletesebb 
helyi hagyom ányt m egism ernem  nem sikerült a v á rra  vonatkozólag, 
a történelem  s az irodalom  sem ismeri. A  domb (helyesebben „Rück- 
fa llskuppe“) tú lságosan  közel esik a Bogota-hegy magasabb nyúlvá
nyaihoz, sem m int hogy kifogástalan  védelmet nyú jtana. A  faluhoz 
való közelsége, valam in t egyéb negativ  indokok a lap ján  a „várat" a 
X Y I. századba lehetne helyezni, s m in t a  györkei lakosság közbirto- 
kossági v á rá t felfogni. E nnek viszont a részletes helyi hagyom ányok 
teljes h ián y a  m ond ellent. Így  egyelőre a  pogányvárak között ta r tju k  
nyilván.
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IV. ábra.

S

Megjegyzem, hogy a Szárhegy védelmi szempontból sokkal alkal
m asabb hely le tt volna és teljesen uralkodik  a z  Osva es a  B orda-pata
kok völgyének összeszögelésén, vagyis ezzel a Dargoi hago utvona an, 
am i a „G yörkei v á r ra “ nem áll. H ogy e hátrány  dacara az em 1 e
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helyen létesült a  vár, ennek csak két oka lehetett, t. i. vagy  kévés volt 
az építkezés és a védelem  szem pontjából tekintetbe jövő em beri erő 
(a Szárhegy fennsík ja  összehasonlíthatatlanul nagyobb a  ,,Gyorkei 
vár “-énál!), vagy pedig  a várépítőknek b irtokában  v o lt Gyorke köz
vetlen környéke, de nem  a Szárhegy. U tóbbi körülm ény az 1300 u táni 
látszik utalni.

Bár nem tartozik a tárgyhoz, nyelvészeink 11b. figyelmébe ajánlom  a 
„tanár' kifejezést. U gyanis a györkei (valaha jobbágyi) háztelkekhez a  szoro
san vett belsőséghez (udvar, szérűskert és gyümölcsös) kifelé egy ugyanolyan 
szélességű sáv szántóföld is tartozik, utóbbinak neve „tanór . Tekintettel 
arra, hogy Györke nagyjából T alakban épült a megyei ú t és az erre merő
legesen álló főutca kőié, a falu (és a tanórok) sem atikus fekveset a IV. 
ábra m utatja, ahol aaa házhelyek, bbb szérűs kertek, ccc tanorok, dd nagy 
tagok (földesúri földek), eee kisebb belsőségek, 1 — 22 teljes ingatlanos, ahol 
a házhely, szérűskert és tanór is megvan. — Azt hiszem, hogy a tanórák 
akkor keletkeztek, am ikor az 1848-as reform  alkalmából az egyes jobbágy
portáknak kijelölt belső- és külsőség (=  tanór) a volt jobbágyok tu lajdo
nába ment át.

H evnád*Büd.
A  H ernád—B üdi földvár a hasonnevű helység h a tá ráb an , a  fa lu  

és G ibárt helység között nyugatró l keletnek vonuló „G ata“ nevű 
völgy legm agasabb p o n tján  van  (lásd az I. áb rán  7. a la tt) .  — A  B üdi- 
hegy (A 235 m agassági szám) m eredek oldalai ké t fokkal ó riási lép- 
csőzetet képeznek, 70 m éter hosszúságban és 50 m éter szélességben: 
E z a vár, melynek fennsík ja  száraz (m észhabarcs nélküli) kőfallal 
van  szegve. A  fennsíkon nagy m ennyiségű kő ta lá lható , m it e kősze
gény vidékre messze földről kellett am a ősi lakosságnak  hordan ia . 
A  v ár fennsíkjáról kőeszközök, agancsrészletek, obszidiándarabok, 
agancskalapácsok, kovaeszközök, orsókarikák, agyagkanál, csont-tű, 
stb. kerültek ki. A  fö ldvár környékén elterülő G ata  nevű  völgynek 
vízm osásra parto lda la in  oly nagyszám ú lelet ta lá lható , hogy m éltán  
nevezhető e telep a m egye egyik legkiterjed tebb  és leggazdagabb tö r
ténelem előtti lelőhelynek, m elynek k iaknázott k incsei az obszidián és 
csonteszközöktől a vaskardokig  te rjednek  neolik, bronz, vas- és n ép 
vándorláskorabeli leletekkel. A  bronzkori telep a  fö ld v ár a ljában , 
lejjebb a völgyben terü l el, a leletek közül egy 29 cm. hosszú b ronztű  
a legnevezetesebb. L a  Tene-korabeli lelet is ak ad t i t t :  az egyetlen hi- 
teles kelta  lelet nagyjából, valószínűleg a  kotinok emléke, azaz a 
G ata-árokban nagy  agyagedényben összehajtogatva ta lá lt  vaskard , 
mely némileg kiegyengetve a kassai m úzeum ban lá th a tó ; e lelethez 
tartoznak még a jellemző vaskések, a  kardhiively  p án tja i, egy p a jzs
fogantyú, több csatt és egy ezüsttel k iv e rt lándzsa.14

A falu 1427-ben Bwd (olv. Bűd) néven (Abaúj)-Szántóval együtt van 
említve.15 Soós szerint a várhegyen állt K áthay M ihálynak, Bocskay fejede
lem titkárának kastélya. Mikor Bocskay halála m iatt méreggel való orgyil
kossággal vádolták, m ajd a hajdúk felkoncolták ,16 kastélyát is széjjelhányták.
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P eíő * S zin ye •1

A  ,,V árhegyen“ (<> 426 m agassági szám, I. ábra, 9.) földvár 
nyom ai.

A  várból csupán földsáncok láthatók, melyeknek alaprajzát sa já t 
felmérésem a lap ján  közlöm (Y. á b rá i .) .  A  V árhegy teljesen szabályos 
kúpalakú  és csak dél felé függ össze, jóval alacsonyabb nyereggel a 
I)argó-hegy zömével. A  várhegy tetejéről észak és nyugat felé igen

V. ábra.

jó  k ilá tás  ny ílik  a Tarca és Ósva völgyére. A  V arhegy uralkodik a 
D argói hágóhoz vezető úton. L átképét Sós ra jza  a iap jan  a  4. ábrán 
közlöm: az előtérben balra  a  petőszmvei valaha erődített kolostor 
templom, m elyről még bővebben lesz szó, a jóbból a 1 j* f

f e K S e g y t
Al^ap^-ajz^elrendezés^szCTinTxn—X ll^^^zadbel^ te lepnek  tartom,
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am it valószínűleg az A ba nemzetség valam elyik ta g ja  ép íte tt m agá
nak. Az is lehetséges, hogy Petőszinye még szláv alap ítású , s hogy a 
vezérek korában is még fennállt, s csak A baú jvar szereplesevel -vesz
tette el jelentőségét. E  lehetőségeket csak asatas dönthetne el. .Kőfal
nak vagy falazásnak nyom át nem találtam .

Míg én i t t  csak fö ldvárat látok, amely valószínűleg a  m agyarok  
által is lako tt volt, kőépületek nélkül, addig Soós E lem er nézete sze
rin t e v á r öt toronnyal, egy elzáró épülettel és kettős kőfallal b ír t.

VI. ábra.

A laprajza szerint (1. a  V I. ábrán) a—b a v asú t a hegy gerincén, A 
kaputorony, B, D, E, H tornyok, I  elzáró épület, C a  kút.

H ogy m elyikünknek van itt  igaza, csak ásatással lehet egyszer 
eldönteni.

A  várhegy látképét Petőszinye község, vagy is észak felől Soós 
ra jza  szerint bem utatom  (V. ábra  2.).

S á r v á r .

A  H em ád  nyugati p a rtján , Fügédtő l északra a  m ai G aradna hely
ség és vasútállom ás között fekszik S árván-puszta. M ár P es th y  F r i 
gyes helységnévtár kéziratában és az ő nyom án E rn y ey  és Soós is e 
helyütt pogányvárat sejtenek. H a  tekintetbe vesszük, hogy G aradna 
>  gradna >  grad ina annyi, m in t a m ai tó t H rad in a  ( =  várhely ), 
am ely névvel a tót köznép m a az elpusztult v á rak  helyét, de még 
inkább a  pogányvárakat jelöli meg, m ásrészt, hogy a  rég i sár-föld, 
vagyis Sárvár-F ö ldvár, világos, hogy itt  a pogányvár állott, m ely a 
szláv korban is lakott volt, s a vezérek korában m ég ism eretes volt, de 
ham arosan elpusztult, m ert a Szent István-féle  várrendszerben, úg y  
látszik, m ár nem szerepelt. Valószínűleg A b aú jv á r a lap ítása  fo ly tán  
(1027 körül) vesztette el jelentőségét.

A terep alkalm as pogányvár építésére, úgy, m in t M érán, Dobszán 
vagy Fügedin , — de a v á r helyét a  G aradna m ögött húzódó dom b
soron pontosan m eghatározni eddig tudom ásom  szerin t nem  sikerült. 
M indenesetre nem lehetett messze a m ai S árvár-pusztátó l. S á rv á r  
valószínűleg azonos az E rnyey  által em lített „H arad in á“-val.
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T arnavajkóc.
T a rn a v a jk ó c  tem ető je valaha fö ldvár volt. E z t Pollák  kassai 

m úzeum igazgató fe lá sa tta  s onnan a  bronzkortól kezdve a h usz ita  
korig (1440— 1468) terjedő , sőt a  népvándorláskori és legrégibb m a
gyar leletek  közötti rétegből, P ollák  igazgató szerint, szláv leletek is 
kerü ltek  elő. (L. az I . áb rán  6. alatt.)

*
Az A baújvár a latti cikkünkben elmondottak alátám asztására megemlít

hetjük, hogy a Halmaj melletti őshalomból honfoglaláskori vitéz csontváza 
lováéval együtt került elő, értékes sírmellékletekkel együtt.20 Szintúgy azt, 
hogy a bronzkori leletéről híres Zsujtától délkeletre: Göncön, ott, ahol a 
Gönc-patak északkelet felől a községbe lép, a község utolsó házától néhány 
lépésre (úgylátszik bronzkori) sírmező van, melyet az agyagos platóba 2—4 m 
mélyre bevágódott Gönc-patak kettészel. A meredek agyagos part helyen
ként valóságos keresztmetszetben m utatja a méhkas,alakú és nagyságú síro
kat: a sírokat teljesen kitöltő szürke, elég porhanyó hamu élesen elválik az 
érintetlen ta laj sárgásbarna agyagától. Egyik ilyen kettévágott sír alatt 
a patak  görgetegkövei között kisujjnyi nagyságú bronzpengét találtam. 
Ahány ilyen s ír t felületesen megvizsgálhattam, abban leletre, sajnos, nem 
bukkantam .21 E  s,írmezőt tudtommal a szakirodalom nem említi.

1 Források: A. T. 463—473. 11.: Csorna József cikke: Abaújtorna vármegye őstör
ténete. — Arch. Ért. 1870. 60—61. és 93—94. és 1898. 30—44. 11, — Soós Elemér kézirata,.
— Saját felmérésem Mislye). — A Százéves Kassai Egyházmegye (rövidítve E). — A. T. 
adatai az egyes községek alatt (különösen 280., 291., 295., 297., 318., 355—356. 11. — 
Műeml. Orsz. Biz.: Magyarország Műemlékei, II. k. rövidítve M. M.). — 2 Csorna i, c,
— 3 Arch. Ért. i. h. (Dr. Óváry Endre [Szántó] közlése.) — A. T. — 4 Saját meg
figyelésem. —- A M. M. idevágó jegyzete szerint az Arch. Ért. 1870. évf.-a tartalmazza 
a mislyei földvárra vonatkozó adatokat, ellenben ott erre nem találtam adatokat. —- 
5 Arc.h. Ért. 1893. 38—44. 11. Mihalik József cikke. — 0 E. 83. 1. — 7 Arch. Ért, 1870, 
i. h. — 8 A. T. (Csorna). — 9 Arch. Ért. i. h, — 10 Soós. — Csorna József: őskori 
nyomok, 30., 34. 11. (Soós nyomán idézve). — Felső-Dobsza falu 1487-ben okmányilag 
említve van, földesura ekkor a felsődobszai Dobszay-család. (Csánki, I. 330., — Orsz. 
Lltár, Dl. 19.323, — Soós). — 11 A. T. 297., 468., 493. — E. 200, (Kerekes Rezső adata).
— 12 A. T. 295. — 13 A. T. 280., 299., 468. — 14i A. T. 291. 467—471, — Csorna: 
Őstörténeti nyomok, 30., 34. — Soós. — 15 Csánki, I. 205. — 16 Lásd^ bővebben alább 
Kassa története alatt. — 17 A. T. 275. M. M. — 18 Ernyey a Pesthy-féle helységnévtár 
nyomán. — Ernyey nyomán Soós is előjegyzésbe vette. —» 10 Pollák múzeumigazgató 
(Kassa) szíves közlése nyomán. — 20 A. T. 472—473. 11. (Csorna). — ^  Saját megfigye
lésem 1920 nyarán.

A  feU kassa i re jté ly /
K assá tó l északra a H radova-hegv (Várhegy) tetején, közvetle

nül a -O- 466 m agassági pon t körül, az attól északkeletre es délnyugatra 
fekvő fennsíkszerű hegy fokon állott. Felkassa keletkezéséről okleve
les ad a tu n k  nincs. „ . , . . . .

A  X I I I .  század folyam án két K assa tűn ik  fel az okiratokban: 
K assa és Felkassa. E lőbbi a m ai város őse, az emelkedik mihamarabb
tú lsú ly ra . . 1 , , . .  , ■

H a  a m ásu tt k ife jte tt sáros-abaúji védelmi rendszert tekintetbe 
vesszük, nyilvánvaló, hogy e pont sztratég'iai fonlossaga belekapcso-
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lódik a Palocsa—Tarkő—Sáros—Abos, illetőit?#' S trázsa—K ap i— 
Abos—Omodévár—Borsod megye—Torna—gömörmegvei „ táv író1,4
(— fény- és füstjelzéseket továbbító) vonalba, am ennyiben a H rado- 
váról lá th a tó : Péch, Ű.ivár, K api, Sóvár, Abos, Bodonyvára, a ranki 
Hradiszkó, Mislye, Széplak, Omodévár és A baúj megye (a H ernád- 
völgy) felső fele Göncig, sőt Boldogkővára is!!!

A  hely földrajzi fekvése nagyon kedvező, a Felföld  és Alföld 
egyik fontos érintkezési és közlekedési pontja felett őrködik. A Gali- 
cia—Diikla—Borsod—Felső-Tisza legjobb összekötő útvonalán, a 
Tarca völgyéből a K assai hegyen átvonuló ősi országúton uralkodik. 
Fontosságát bizonyítja K assa városának és kereskedelmének későbbi 
rohamos fejlődése.

Felkassának, illetőleg a Várhegynek tó t neve „H radova44 ( =  v ár
hegy. Grad, hrad m agyarul vár). Ez az elnevezés a kassai városi levél
tá r  adatai szerint csak a X V III . sz.-ig nyúlik  vissza, am ikor a város 
tótokat telepít a birtokában levő elnéptelenedett falvakba, nevezete
sen a m ai K avecsánba és H ernádtihanyba. Szláv eredetűek Felkassa 
területének az 1261. évi oklevélben em lített egyes ha tá ra i: Csermely- 
patak, Blathan-m ocsár. Mások m agyarok: P isztrángospatak . Ezzel 
szemben a „Hoph44 =  H of és „Berch44 német kifejezések a rra  látszanak 
utalni, hogy Felkassa is éppúgy, m int K assa, eredetileg német tele
pülés s utóbbival talán  egykorú.

A  hagyom ány szerint állítólag e tájon 1197-ben egy Narod nevű 
osztrák vitéz telepedett volna meg 3000 emberrel, de hogy ezek alap í
to tták  volna akár K assát, akár Felkassát, a rra  adatunk  nincs. 
E  hagyomány szavahihetősége igen csekély, ha  tek in tetbe vesszük, 
hogy^ a „N arod44 szó szláv eredetű! Különben 3000 ember egyetlen 
telepítési akcióban: sok egyszerre. E ttő l a számtól nem já rh a to tt 
messze a Szepessegre bejövő összes német telepesek száma. M ár pedig 
ezek különböző vidékekről, hosszú idő alatt, ap ránkén t jö ttek  be. 
H iszen a nemet beszivárgás az Árpádok a la tt intenzíven foiyik. E lég 
a kornyékén az 1219-ben okmánvilag em lített abaújm egyei legrégebbi 
10 nemet községre, „a királyné ném etje id re  utalnom.

Felkassának legelső birtokosai A ndrásija Gál, továbbá Péter, 
í  rvadai es Mikolafia Eodomer. Ezek közül Gál és Eodomér nemesek 
voltak.2

. J í^ -N ő  idevágó okmány 1261-ben kelt, am ikor V. Is tv án  még 
Pklr“  n v i s s z a v e s z i  F elkassát és annak előbbi birtokosai 
Jtoziü Gált es Gödömért Csánv és Felgönyii helységekkel kárpótolja, 
a „Hoph -ot pedig területével együtt Sam phíeben és Obi kassai 
lospeseknek a ap i m inden év Szt. G yörgy-napján fizetendő félfertó 

. 1 0  arany foldber (census) fejében. Felm enti az ú j birtokosokat a  v á r
megyei comes joghatósága és a várm egyei seregben való katonásko- 

as alól, csak a  sa ja t választott b írá juk  ítélkezhetik felettük a többi 
nospesek kiváltságai es szokásai szerint.3
. Felkasa helyett a k irály tól cserébe kapott és a megvei ispán
m ? ív Í°Sp ^  a '01 iklT ;tti ? - ,°n (f sány) és F el^vno (Felgönyii) abaú j- megvei helységek birtokába A ndrásija Gál és Mikolafia Lodomér
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nemesek az egri káp talannak  1270. évi jún ius 9-én kelt oklevele szerint 
tényleg  be is ik ta tta ttak .

Sam phlebent, Obit, valam int örököseiket is V. Is tv án  kiveszi a 
várm egyei hatóság alól. M iután ők Felkassa u tán  „census“-t fizetnek, 
nem te tte  nemesekké őket, hanem a telepeseknek adott ama jogállás 
értendő itt, melyből később a városi polgári rend fejlődött ki.4

Az 1261-ben kettős pecsét a la tt kiadott oklevél szerint a F e l
kassához tartozó adom ányozott terü le t h a tá ra  (1. az I. ábrán) a Hernád 
nyugati partján álló földből emelt határjelnél kezdődik a mai K assa 
városának északi szélén, körülbelül a m ai Lajos-forrástól kissé délre, 
innen nyugatra halad, rövid darabon átszeli a \ Blathan-mocsarat' 
(a m ai L a jos-fo rrás—H em ád-fo lyó—K lobusitzky-utca—Tim ár-utca— 
P üspök i k e rt—V árosi fa ra k tá r—Gazdasági Akadém ia—Csermely-u.— 
T ih an y i m egyei-út—L ajos-forrás háromszögben) egyenesen nyu g at
nak halad  a  Cserm ely-patakig, m elyet körülbelül a  m ai Javító-in tézet 
és V asgyár közt ér el, u tóbbi m entén északnyugatnak fordul (víz
folyás ellenében), távolodva a  kassai hospesek földjétől a Csermely - 
vöfgyön végig nagy távolságban a „nagy erdőll-ig (Bankó! Füzér- 
malom tá ján !)  Dénesnek és rokonságának földje tájáig (a m ai I. sz. 
v íző ri laknál, vagy  az 5—6. kilométerkőnél. Dénesék földje az i t t  
k issé kiszélesedő Csermely-völgy a lja  lehetett). Innen egyenesen 
északkeletnek a Berch (= B e rg )  nevű hegynek tart (valószínűleg a 
H rb ek  A 515 m agaslatig , amely a környezethez képest elég feltűnő) 
s onnan „a határjelek mentén11 keletnek, a  P isztrángos-patak  (a m ai 
S trazsnik-p.) mentén száll le s azzal együtt haladva a Hernád-folyóba 
ju t s azon a kiindulópontra jut. A  dűltbetűs szavak az oklevél szavai. 
A  h a tá r  v ilágosan fixirozható keletnek, nyugatnak  és délnek, csupán 
észak felé nem állap ítható  meg kétségtelenül. U gyanis a Berch le
hetne a H rbektől északfelé bárm ely kimagasló hegy ugyané hegysor
ban: Csecsatorna, Biela Szkala stb. Ezek még m arkánsabbak is, m int a 
H rbek. M ásrészt a P isztrángos-patak  lehet bárm ely patak, mely a  jel
zett hegysorról keletnek a H ernádba folyik, H ernádtihanv és Sáros- 
kőszeg között: h isz a  nyugati határon  ti Cserm ely-patak folyása oly 
hosszú, hogy valam ely megfelelő pontjáról keletnek elindulva egy- 
egy  m arkáns hegyet s azon tú l egy patako t érhetünk el a  H ernád  felé. 
E  téren csak egy m egszorító ad a tra  tám aszkodhatunk: K avecsánt 
1423-ban vásáro lja  meg K assa  városa, — ennek ^pedig nem volna 
értelm e, ha a  fa lu  félkassai terü leten  épült volna. K avecsánnak a  fel- 
kassa i te rü le ttő l északra kelle tt esnie. íg y  csak a  H rbek felelhetett 
m eg a  „B erch“-nek, innen  pedig egyenesen keletnek ta r t  a m ai Straz- 
n ik -patak : ez a  régi P isztrángos-patak. Megjegyzem, hogy a „határ
jelek m entén“ nem  lehet más, m in t „A baúj és Sáros megyek h a ta ra  
m entén“, ez m a is i t t  van  s e határnak  a  H rbek egyik^ sarkpontja. 
M egjegyzem , hogy a  mai K avecsán falunak egy része K assa varos
n ak  terü le tére  esik.

F elkassa  területe, am int az oklevelekből kitűnik, szőlőkkel, mező
vel, erdővel bo ríto tt jókora terü le t volt.

Csak félig ta lá lja  el a  való tényállást Szalay József (és vele 
O sváth), m időn azt m ondja, hogy Sam phleben és Obi kassai polga-
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rok (helyesebben hospesek) vállalkoztak Felső-K assa m egtelepítésére,0 
mely vállalkozásukhoz a telepítésnél szokásos privilégium okat nyerték  
a k irálytól. H iszen 1261-ben m ár fennállott a Hoph, vagyis a vár és 
valószínűleg egy kis községszerű telep is, am ely a Hopb-hoz ta r to 
zott. Inkább  arró l lehetne szó, hogy Sam phleben és Obi a ta tá r já rá s 
kor elpusztu lt te lepet újra népesítették  be.

1292-ben K assa  város az egri káptalan  dézsm áját készpénzen m eg
váltja , de a  káptalan  a fen ti kassai hospesek egyéni b irtokában  lévő 
F elkassa  bordézsm áját az egyezményből k izárja .7

F elkassa  ezután Samphleben és Obi örököseié 1374-ig, am ikor 
K assa  városa  m egvásárolta tőlük, oly feltétellel, hogy a m egvásáro lt 
fö ld terület u tán  járó  k irá ly i földbért (census) ezután m inden évben 
a  város fog ja  kifizetni, a területe u tán  járó  dézsma fejében pedig  
évenként egy m árka értékű g arast fizetnek az egri püspöknek, vagy  
káptalannak, az eddigi kassai polgár tulajdonosokat felm entik  a  Felső- 
K assa  terü le tén  b írt földjeik u tán  m inden városi adó (collecta et 
exactione) fizetése alól s i t t  lévő szőlőik u tán  csak azzal tartoznak, 
am i m ás szőlők u tán  szokásos. Végül kijelentik , hogy úgy az eladók, 
m int a vevők ugyanazon kiváltságokkal éljenek.8 A  v á r teh á t K assa  
város b irtokába ju to tt.

1352-ben N agy Lajos k irá ly  elengedi K assa  városának a F e l
kassa u tán  évenkint fizetendő 10 forin tot.9 E nnek  következtében a  F e l
kassához tartozó terület teljesen K assa város területébe olvadt.

K assa város fejlődésével a X IV . század második felétől kezdve 
csökkent a telep jelentősége.10 Tékány község (a vártó l délkeletre) 
1397-ben ju to tt  K assa birtokába, 1423-ban pedig a Felkassával észak
ról határos^ K avecsány község is.11 íg y  a gazdag K assa városa meg
szerezte egész északi környékét.

K assa városa a birtokába ju to tt várat a X IV . és XV. század for
dulója körül ki kezdte építeni ama kor igényeinek megfelelően kő
várrá, erős tornyokkal. (L. a. I I .  ábrát.) E hatalm as építkezés költ
ségeit csak egy gazdag város fedezhette. Az alaprajzi elrendezés az 
1400 körüli évekre m utat. Felkassa le tt volna K assa város fellegvára 
és legerősebb támasza.

\  város nem le tt készen nagy művével. Az 1440-es évek elején 
a tanacs határozatban m ondja ki, hogy a vár lerontandó, nehogy a 
husszitak o tt megvethessék lábukat. Az a lap ra jz  elrendezése az ép ít
kezés felbem aradását, a romok állapota pedig a bontás nyom ait 
m u ta tja .12 Ezzel Felkassa végleg el is pusztu lt. H unyadi M átyás 
k irály idejeben többé nem esik róla szó.13 A  X V III . század elején 
helyet meg ism erték. U gyanis Felkassáról egv 1702. évi oklevél így 
emlékezik meg: „ In  praedio Felső-K assa vocato K avecsanyenses 
mcolae solent sem inaturam  facéré, unde huisque decima regia abusive

batur per régiós decim atores: illud autem  est propter pernitiosas 
oiticialium  perm utationes factum  etc.“14 V agyis m agyarul: „A „Fol
y a s s a n a k  nevezett földbirtokon a  kavecsányi lakosok vetni szok
tak, s ezután a k irá ly i tizedróvók jogtalanul dézsmát szoktak köve
teim : ez a dolog a hivatalnokok káros kicserélgetése folytán történt...**
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B urckhard  v. Pürckenstein  „Auserlesener A nfang zu elén höchst 
niitzlichen M athem atisclien W issenschaften44 c. m unkájában (kiadva 
A ugsburg, 1731.) pag. 9. lap, 143, K assa látképét közli, a kép hátteré
ben a ttradován  látható , egy háromtornyos erős vár. A  helyzet szerint 
ennek F elkassának  kellene lennie (talán hallott is Pürckenstein vala
m it a romokról), de Fel-K assa akkor m ár semmiesetre sem lehetett 
ilyen ép. (L. az I./a . ábrán, Soós m ásolata alapján.) E  vár csak a 
rom antikus staffázst kereső Pürckenstein  fan táziájának szüleménye.15

A  v á r  a lak járó l és m aradványairól 1896-ban az A. T. a követ
kezőket í r ja :10 „Az egykori vár nyom ait még máig megőrizték a fa l
m aradványok a H radován. A  H radova fennsíkján állt az épület, 
több u d v arra  osztva. Belső udvara m integy 300 m hosszú lehetett. 
Délről a m eredek sziklafal határolta, ehhez építették terméskőből a 
v á rfa la t, mely 3-20 m -nyi szélességben, ellipszis alakban övezte az 
erődöt. A  fala t, mely a belső v á ra t vette körül, kerek és háromszög
letes tornyok erősítették. Keletről és nyugatról még egy-egy mélyeb
ben fekvő udvar csatlakozott a belső várhoz, melyeket délről részben 
szintén a sziklafal védett, nagyrészt azonban kőfallal voltak körül
fogva. A  két m ellékudvar tágasabb volt a belső, vagyis főudvarnál.“ 
(Akkor m ár nem ism erték tehát a délnyugati udvart.)

A  belső vár fölé emelkedő keskeny sziklagerincen (<> 466, hol a 
legú jabb  időkben fa  kilátótorony áll, emelkedhetett valaha a vár 
őrtornya. Innen  az egész környező vidéket szemmel lehetett tartani. 
Sajnos, a kilátótorony építésénél, 1912 tá ján  a hegy csúcsát planíroz- 
ták  a p u sz ta  sziklatalajig, s ezzel elvették az itteni kutatásnak  lehe
tőségét. is. Nem ényi Béla ú r  szíves közlése szerint ekkor kb. 1-5 m-nyi 
törm elékréteget és falm aradványokat hordtak el, illetőleg hánytak a 
m élységbe (a v á r főudvarába). A  torony lába a latt, az északkeleti 
oldalon a szakadék oldalába, sziklarepedésbe illesztett boltozat veze
te tt. A  lehányt s egyéb törmelék e boltozatot most teljesen eltakarja. 
A  boltozatot N em ényi ú r  még ismerte. Ennek, valam int a többi fal
m aradványnak  helyét, am int azok kb. 25 esztendeje még láthatók 
voltak , ugyanő két vázlaton volt szíves közölni. (L. I/b . és I/c. ábrán.) 
A 7’-vei je lzett pont egy kerek torony alapzata (átmérője kb. 6 m.) 
(L. az I/d . ábrán.) S  egy szoba, mely 20—25 évvel ezelőtt még^ 1*5— 
2 m m agas falakkal b irt. (Valószínűleg azonos a m ai „víztartóval“.) 
H a boltozat helye. Az I/c . ábrán „K“ betűvel jelzett fal, Reich Gyula 
ú r  közlése szerint, kápolna- vagy templomfal lehetett. Díszítését szí
vessége folytán, sajá t ra jza  nyomán mellékelem. (L. a I/c. ábrán.) 
A  védelmi rendszerbe belekapcsolódott délnyugat felé a meredek 
sziklafal is.

A z 1924. évben Pollák, a kassai Keletszlovenszkói- (volt Felső- 
m agyarországi Rákóczi-) múzeum igazgatója, a vár területén próba- 
ása tásokat rendezett. Ez alkalommal edénycserepek, egy kora gótikus 
épület párkánya s az alaprajzban vastagon kihúzott alapfalak kerül
tek elő, u tóbbiak helyenként még 2—SVá m magasak.

Pollák igazgató ásatásai u tán a felszínre került romokat fel
m értem . (L. a I I .  ábrát.) aa bb cc dd ee a Várhegynek nyugat—keleti 
irán y b an  húzódó gerince, melyben a K assa—Kavecsányi megyei útról



6 4

egy gyalogösvény ( c u k i )  vezet fel a vár nyugati kerek tornyához (T). 
Utóbbi kb. 6 m éternyi átmérőjével a keskeny gerincet egész szélessé
gében elfoglalja. Ez a torony a Neményi-féle vázlaton  (I/c. ábra) is 
jól kivehető. Áz ásatások u tán  e torony falai még kb. 1—1V2 m m aga
sak és 1 m szélesek. Az ösvényen tovább haladva (bbb) m ár a  régi 
körfal alapjain  járunk, — a sziklatalajon itt-o tt vakolatnyom ok 
morzsái lelhetők. A  O 466 m agassági ponton a fa-kilátótoronv épí
téséig falromok voltak {A torony és B), ezeket a Nem ényi-féle vázlat 
még feltünteti. A a la tt, a meredek sziklafalban v an  7/-nál a bebolto
zott sziklarepedés, amely m a m ár eltűnt. Innen  tovább a gerincen, a 
mai ösvény (cc) helyén, fo ly tatódott a várfal, am elybe N-nél egy kb. 
2X 5 m m agasságú sima, függőleges falú  üreg, valószínűleg v íz tartó  
(Neményi szerint ,,szoba“) mélyed a term ésszik lata la jba vágva. 
Ez m a is még kb. 2—2 */* m mély. A  szikla gerince 7-nél meg van  
szakítva, úgy látszik a vár eredetileg eddig terjed t. Később, talán az 
1400 u táni építkezéseknél dd—ee-n á t fo ly ta tták  a fa la t a Z toronyig . 
A  Z torony előtt y-n& 1 kapunak kellett lennie, a vvivw  u d v a r felé, de 
a kapunak nyom ait sem vehetjük ki.

A  T toronyhoz visszatérve, északkeleti irányban  követjük  a qqq 
falat. M-nél volt a főkapu, helye ma is jól vehető ki. E z t egy oldalról 
a  T torony, más oldalról az N  épület és a három szögletes 0  torony 
védte. Az N és 0  közötti fal feltűnően vastag, több m in t kétöles. 
A  qq fal PP-nél három helyütt meg van  szakítva, sőt a ta la j is 
gödörré mélyed. Ugyanilyen gödörnél (Q) végződik ez a fal. E  gödrö
ket robbantás nyom ainak tartom . A  Q ponttól az 1 pon tig  h iányzik  
az összeköttetés, pedig a falaknak m m m entén va laha  záródniok 
kellett. Ez a kerület a legrégibb v á ra t fogja körül: ezt b izonyítja  a 
mesterséges sziklabevágás 7-nél és a ta la j a laku lata . A  belső v á r te rü 
letén TT-nál állott volna a kápolnafal (1. az I/e . áb rán). A zonkívül 
TUnél egy rövid összekötőfal és E-nél kis négyszögletes épület nyo
m ait vélem felismerni.

A belső vár azonban ki le tt bővítve: I-tő l a  Z toronyig  a fal 
nyom ai kivehetők (eee), azontúl fff  m entén fo ly ta tód ik  a kisebb V  
körtoronyig. I t t  h-nál hézag van, m ajd  az U szikla pó to lja  a fajat- 
A  talaj i t t  egy fokkal lejebb esik, a szikla vége a la tt  ii-nél fo ly ta 
tódik a ;fal, azonban jj mentén ism ét hiányzik, csak két kisebb töl
csérszerű gödör kk (a fenti P P  gödrökhöz hasonló) jelzi a fal egykori 
menetét.

A  talaj alakulása szerint i t t  egy körbástya alakú  védőm űnek 
kellett allania, de semmi kézzelfogható nyoma, — az összeköttetésnek 
innen az mm  fal (Q gödör) felé teljesen nyoma vész. H a  a  ta la j a la
ku lata i tekintetbe vesszük, legvalószínűbbnek látszik, hogy az egv- 
P?szt,,U szilfától ll mentén halad t a védelmi vonal mm, íll. Q felé, 
körülfogva a belső vár udvarának  alsó felét (ss); m ásrészt az R  
„bástyától n—n oo mentén körülfogta a keskeny északi külső (uu) 
es a telso (tt) előudvart. U tóbbiba p-nél lehetett a felső kapu. Ezen 
túl a védővonal az a a gerincen kanyarodhato tt vissza a T toronyig.

Azonban a várnak  még egy terjedelmesebb előudvarát is lá tju k : 
a Z toronytól fal haladt Z Z Z  m entén, valószínűleg a T  toronyig.
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am elynek az erdőn kívüli része ma is világosan látszik, ellenben az 
erdőben valaha  á llt részére csak következtethetünk. A fal déli sar
kán á llo tt az A  torony (O 385), alsó részét a közelmúltban mészégető 
kemencének használták  fel. A  bejárat hozzá az x helyiségen keresztül 
történ t, am ely m ellett ny ílt a vár alsó kapuja (Y). Ehhez feljáró 
vezetett (yy).  A  déli előudvarnak az X torony felé eső része (vv,’ ma 
szántóföld) világosan körül van határolva, de a ma erdővel borított 
része (ww) csak sejthető. Ezen a részen is volt Neményi szerint állí
tó lag  egy épület sor B-nél, a <> 466 alatt.

Pollák igazgató véleménye szerint a várhoz egy nagyobb telep 
csatlakozott, am elynek széle a és s mentén volt (lásd az í .  ábrán is 
a vékonyan körülhatáro lt részt: ,,Telep“). Főleg ennek a <in jelű két 
pon tján  (lásd ugyanott) az elhagyott mészégetőknél véli házak nyo
m ait felfedezni. A  telep keleti szélén (a mentén) egész a völgy aljáig 
(Suchy ja re k  =  Száraz árok v. Száraz völgy) fal húzódott volna. 
E nnek  a telepnek és falnak nyom ait nem ismerhettem fel, —- szerény 
nézetem szerin t a  romhalmazok látszatát a szediment kőzetű víz
mosásoktól szaggatott talaj kelti. A  kérdés végleges eldöntését ásatá
soktól lehet várn i.

A  telep kérdésétől eltekintve, a vár így is rejtélyes. A horribilis 
erejű  fa lak  és azok nagy kiterjedése hatalm as vár töredékképét 
n y ú jtják , anélkül, hogy a kép kiegészítéséhez szükséges hiányzó 
részek legcsekélyebb nyoma vagy bizonyítéka található volna. A  fen
tiekben az a laprajzo t ugyan a talajalakulás kapcsán kiegészítettem, 
hogy a v á r  építőjének elgondolását szemléltessem, de ismételten le 
kell szögeznem, hogy a hiányzó részek sohasem lettek felépítve. 
Viszont a meglévő részek irányukban oly szétfolyók, minden égtáj 
felé n y ito tt részkerületek képét adják, hogy alig lehet az építő célját 
ellenmondás nélkül kihámozni. A  nehézségeket fokozza az a körül
m ény, hogy a  belső vár területén, annak panírozásakor közvetlenül a 
V> 466 a la tt (azaz az A  torony a la tt), kb. a X-tól M-ig terjedő terü
leten  oly m ennyiségű kőanyagot kellett kifejteniük, hogy az^ a ma 
lá th a tó  építkezésekre kissé sok. H a ennek egy tekintélyes része a 
fa lak  rom ladozásával legurult a meredek hegyoldalon, még' mindig 
nem m agyarázza meg az egész k ife jte tt kőmennyiséget. Önkéntelenül 
felm erül az a  gondolat, hogy a k ife jte tt és az építkezéshez előkészített 
kövek egy részét szándékosan gurítha tták  a mélységbe, összevetve 
ezt a  fentebb em lített robbantási tölcsérekkel és a kassai levéltár ada- 
tával, az t a  következtetést fogadhatjuk el, hogy a várat, mielőtt^ a 
kőfal egészében elkészült volna, m áris lerontották. E  következtetés
nek az 1440-es évek viszonyai tényleg meg is felelnek.,,Kassa városa 
nem tű rh e te tt egy idegen kézben iévő hatalm as várat közvetlenül az 
o rra  előtt, sőt ezt a veszélyt meg is kellett előznie.

N y itv a  m arad t azonban az a kérdés, m it akartak a kassaiak a 
hatalm as v á r  építésével elérni! (Hogy a Samphleben- és Obi-örö
kösök ép íte ttek  volna ekkora várat, az pénzügyileg kizárt dolog.) 
K assa  a  X IV . század második felében rohamosan gazdagodik, 1292 
ó ta  meg v an  erősítve falakkal, a megyével és környékbeli urakkal az 
Omodi-viszály óta komolyabb baja  nem, volt, a város fekvése, a

Honisme és helytörténet. 0
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H ernád és Csermalv patak  m ocsaraitól fedezve a tűzi fegyverek első, 
tökéletlen fejlődése koráig bezárólag elsőrangú, közlekedési szem pont
ból sem lehetett volna a  környéken jobbat keresni. T ehát arról nem 
lehetett szó, hogy a várost egészében a vízben szegény V árhegyre, ill. 
annak délnyugati fennsíkjára áttelepítsék. M ár pedig a vár (még a 
Pollák á lta l felvett telep nélkül is) oly nagy terü letű , hogy oda az 
akkori K assa falakkal körülvett része el fért volna. A  Samphlebenék 
,,H oph“-ja (telepe) sem lehetett akkora területű, s K assa birtokába 
való ju tása  u tán  állandóan veszít jelentőségéből. M ásrészt a  fenn
m arad t részek alaprajzi elrendezése (kerek és háromszögletű tornyok!) 
a X F V  század második felére utal, vagyis K assára, m in t földesúrra. 
Az építkezés célját m egfejteni nem tudjuk, — a jövőben felbukkanó 
levéltári adatok fognak ta lán  fényt deríteni a „felkassai rejtélyre**.*

Dr. Pogrányi-tfagy Félix.

Források: Saját felmérésem, helyi hagyományok. — 1 Magyarország vármegyéi és 
városai, Abaúj-Torna vármegye és Kassa (rövidítve A. T.) — A Százéves Kassai Egyház
megye (rövidítve E.). - Dr. Osváth Gyula: Adalékok Kassa közjogi helyzetéhez és~ köz- 
igazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig. — 2 Ugyanezen Gál, Péter és Tivadar szerepelnek 
abban az oklevélben is, amely magában foglalja Benedeknek, István ifjabb király ország- 
bírájának bizonyságlevelét ama barátságos egyezkedésről, mely egyrészről Dénes, Budennek 
fia, másrészről Gál, Péter és Tivadar között Chon (Csány) és Gono (Gönvii) nevű bir
tokra nézve az 1268. évben köttetett. (Wenzel: Árpádkori új okmánytár. VIIL köt., 211. 1.)
— 3 Fejér: Codex Diplomaticus, IV. 3., 49. 1. — Osváth: i. m. 9.‘ lap. — 4 Az oklevelet 
lásd az 1732-ben Kassán megjelent „Cassovia Votns ac nova“ c. mű 17. és 18. lapjain és 
Hazai Okmánytár VI. kötet 172-ik lapján. V. ö. a Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmány
tár V ili. kötet, 211. lapján közölt oklevéllel. (Eredetije a Bárczav-család levéltárában.) — 
A cseréről és az új tulajdonosoknak az újvári várkötelék alól 'kivett Csány (Chon) és 
Fel-Gönvü (Felgyno) birtokába történt beiktatásáról megemlékezik Pestv Frigves:
, A magyarországi várispánságok története” c. művében a 155. lapon. — 5 Először közölve 
Osváth í. m. — 6 Szalav József: Városaink a XIII. sz.-ban. Bp. 1878. — 19. lapon. —
' Osváth: i. m. — 8 Kassa város titkos lltára A. Cassovia No. 13. jelzés alatt. Közölve 
Osváth i m. Oklevéltárában XXIX. sz. alatt. — 9 Oklevél u. o. No. 15. alatt. Közölve 
u. o. XXX. sz. alatt. 10 I t t  az A. T. tolihiba folytán XVI. sz.-ot mond. Ekkor Felkassa 
ÍÜX . let ezett- 11 Téhányt az E Fel-Kassa egyik külvárosának tartja . —
- Tollak^ igazgató közlése. — 13 Csánki nem említi a várat. — 14 Osváth i. m. — Kassa 

varos lltara 11953. szám. — 15 Soós szerint próbálta az alaprajzot kiegészíteni (1. I/d. 
abian). — A. T., a „Kassa története" c. fejezetben, írta ifj. Kemény Lajos, átnézte

° L ° f '  kamu Kemény mint törzsökös kassai lakos, saját látása alapján írhatta

* A Fel-Kassához tartozó ábrákat és képeket — 
közelebbi folytatásában fogjuk közölni. ( A  S z e r k . )

helyszűke miatt cikkünk leg-

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest VIII, Múzeum.körút 6. (Dr. Czakó Elemér.)
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A n g o l—m a g y a r  k a p c s o la to k .
Í r ja :  Horváth Károly.

(2 . közlemény. )1

J . A. Blaekwell.
A nagy nyugati nemzetek közül hazánk leginkább Angliát figyelte, 

csodálta, sőt követte is. Politikai, közgazdasági és közművelődési életünkre 
mindenkor különös befolyással volt az angol példa. És mikor a legnagyobb 
m agyar A nglia felé irán y ítja  nemzete különös figyelmét, honfitársai töme
gesen kezdik felkeresni és tanulmányozni Angliát. Természetes következ
ményként az angolok is mindgyakrabban látogattak el hazánkba s e láto
gatásoknak sok mindent köszönhetünk.

1836-ban „Few Rem arks on our Foreign Policy“ címmel röpirat jelent 
meg, mely az angol kormány figyelmét M agyarországra h ívja fel. A követ
kező évben, 1837-ben, pedig három  cikk a  londoni Athenaeumban (523., 524., 
525. sz.), mely ugyancsak hazánkkal foglal közi k.

V alam ennyinek J. A. Blaekwell a szerzője, aki alapos munkájában 
elsősorban a  m agyar nemzet m últját, alkotmányát stb. és az utolsó évtize
dek alkotm ányos küzdelmeit ismerteti. Megállapítja, hogy hazánkban erős 
nemzeti érzés uralkodik s különösen a megyegyűlést dicséri.

Később, 1843—1851-ig, Blaekwell az angol kormány politikai ügynöke 
volt hazánkban. M int ilyennek figyelmét természetesen elsősorban a pozsonyi 
országgyűlés kötötte le. Ezentúl főként kereskedelmi kérdések, az, angol- 
m agyar gazdasági összeköttetés érdekelték. Jelentéseit a bécsi követhez, 
S ir Róbert Gordcn-hoz (1841—1846.), majd Lord Ponsonby-hoz és Lord Pal- 
nierston-hoz intézi.2 Ezekből a m agyar ügy egy régi, de igun lelkes barátját 
ism erhetjük meg', aki benső barátságban él egyes vezető férfiakkal Pozsony
ban, m unkában és visszavonultan s csak nagyritkán ráhdul ki valamely 
arisztokrata ismerőse birtokára. , • „

Aggodalommal nézi a terjeszkedő Oroszországot és meggyőződéssel 
vallja, minél inkább terjed a m agyar hatalom, annál jobban nő Angliáé és 
csökken Oroszországé. Kedvenc eszméje egy dunai konföderáció, melynek 
— A nglia erkölcsi védelmével és támogatásával — Magyarország kell, hogy 
vezérállama legyen .3 4 ,, ; , . . . . .

Még M agyarországba jövetele előtt, 1841-ben, magyar tárgyú tragédiát 
ír, gróf Beleznay Sámuelről, de erős m agyarbarát vonatkozásban.

1 Az első közlemény lapunk 1928. évi 7—8. számában jelent meg.
2 Leveleinek, jelentéseinek és iratainak másolatát Akadémiánk lei oltára őrzi. „Copies 

of and Extracts írom Letters and Despatches adressed to official Personages. 1843 185 .
3 Péterfi Jenő: Egy angol Magyarországon. Bpesti Szemle. 1895, 81. köt., 204. old.
4 Rudolf of Varosnav: a Tragedy. Bv I. A. Blaekwell, London, 1841.
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„Hungary . . .  shall resume her ránk 
Among the nations, and, as erst she was.
Be Europe’s proudest bulwark. Then, unfnrled 
By patrio t hands, the M agyar flag shall wave 
From. the C arpathian’s to the B alkan’s ridge,
From  A dria’s shores to where the Danube rolls 
Intő the Euxine.“:

„Magyarország foglalja vissza helyét a  nemzetek között és legyen, ami 
régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája. Hazafi keze göngyölítse fel 
a m agyar zászlót, mely lengjen a K árpátoktól a  Balkán gerincéig’, az A dria 
partjaitó l odáig, ahol a Duna ömlik a FeketeJengerbe.“

Költői formában és a fentihez hasonló szellemben folytatódik műve, 
mely végeredményben azon gondolatot fejezi ki, hogy a szabadság két 
országa, Anglia és Magyarország között, az összekötő a szabad D una legyen.

Művét jegyzetekkel kíséri s ezekben fontos és hasznos m agyarázatokat 
is ad. Így az akkori reformokról és reformtörekvésekről s különösen az 
akkori angol útleírások tévedéseiről, melyek még rabszolgatartásról és rab 
szolgakereskedésről mesélnek jámbor olvasóiknak.

Ugyancsak Blackweli fordította angolra gróf B atthyány  Kázm ér, a  
szabadságharc egyik legrokonszenvesebb alakjának és külügym iniszterének 
„Jellemrajzai“-t. E fordítást, jegyzeteivel együtt, ugyancsak az Akadém ia 
levéltára őrzi.

II. Rákóczi Ferenc Angliában.
(1712. december 7—1713 januárius 10.)

1712. januárius 29-én megnyílt az utreehti kongresszus. Ugyanekkor 
Rákóczi m ár Danszkában (mai Danzig) tartózkodott, álnéven, osztrák kémek
től övezve és megfigyelve. Udvara megfogyatkozva, de hű embereitől kísérve, 
akik — mint Bercsényi írta  1712 május 8-án (Arch. Rák. YH. 137.) — még 
koldulva sem szakadnak el a Fejedelemtől.

Pedig a Fejedelem csak ereje végső megfeszítésével tudott gondoskodni 
róluk és önmagáról. Május 12-én nagy keserűséggel már a Nemes Ifjaka t 
is kénytelen elbocsájtani (u. o. V II. 142 és 145.).

Közben várta a híreket. Hazulról és Utreohtből.1 Hazulról rettenetesek 
voltak az érkező hírek. Egyik hívét felnégyelték, másikat felakasztották, 
lefejezték. Utrechtben pedig a Fejedelem követei semmire sem mentek.

A helyzet folytatólag csak romlott. Ehhez já ru lt a  lengyel udvar érte
sítése^ hogy személye biztonságát sem tudja Danczkában tovább garantálni. 
H íre já rt annak is, hogy kiadják Ausztriának. Ily  körülmények között jutott 
a Fejedelem azon^ elhatározásra, hogy útrakel, vagy Berlinbe, vagy Párizsba, 
hogy ügyei állásáról tájékozódjék, sőt intézkedjen.

Kedvező alkalomként kínálkozott erre, hogy Anna angol királyné — aki 
nagy tisztelettel nyilatkozott róla — Danczkába érkező követe felajánlotta 
angol hajón történendő elszállítását. Rákóczi örömmel fogadta az alkalmat 
fe. november 9-én Mikes Kelemen, Kisfaludy Boldizsár és Szatm ári-K irály 
Adam társaságában felszáll a Szent György angol kereskedelmi (vászon-

- ir>F<wĈ  a legrégibb batáviai (Hollandia) város, melynek egykor nagyhatalmú püspök-
vf'vf -+ k t'-06'.. (Alap. 696.) 1713 április 11-én kötte te tt meg i t t  a spanyol örökösödési
háborút befejező ú. n. utreehti béke.
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szállító) hajóra s  elbúcsúzik örökre attól a Lengyelországtól, mely kétízben 
(19 +  21) összesen 40 hónapig adott neki menedéket.2

A  hajó kedvező szelek híján — csak november 13-án indulhatott 
útnak. Az ú t a dán Bornholm- és Möen-sziget mellett Kjöbenhaven (Kopen- 
liága) felé, az Őre Sund-on á t a Kattegat-ba, majd a Skagerrak-on át az 
Északi-tengerbe vezetett.

Huszonkétnapi tengeriét után, december 5-én hajnalban pillantotta 
meg először Anglia partja it. A hajó kapitánya ekkor — az előző napok 
viharaiban iránytévesztést gondolva — délnek fordult s másnap — Anglia 
első hegyfokának, a Cap Flamborough Head-nek feltűnésekor — látta, hogy 
helyes úton jár. A Fejedelem pedig, Bercsényire gondolva, kiüríti ’ Szent 
Miklós poharát (december 6.).

December 7-én este, a Spurn Head-foknál, hol a Humber-folyó ömlik 
a tengerbe, a hajó horgonyt vetett, E hegyfokról azt beszélték, hogy ott egy, 
a tengerbe süllyedt város rom jai vannak s ezért homályban veszedelmes 
mellette elhajózni. A kapitány tehát megvárta a holdfeljöttét s  az ezt kísérő 
erősebb szelet s csak azután hajózott be a hegyfok nyugati oldalán lévő 
kikötőbe.

A Fejedelem baj nélkül tette meg a viharokban is bővelkedő tengeri- 
utat. Még tengeribetegséget sem kapott, dacára a besózott húsnak és fekete 
kétszersültnek, amivel táplálkozott. Szenvedéseit elfelejtve,3 jövőjében bízva

Rákóczi azért jött Angliába, hogy személyesen kérhesse Anna királyné
tól a m agyar ügy pártolását. Ezt — Bezenval követ útján —< XIV. Lajos 
is ajánlotta, aki egyébként londoni követét utasította Rákóczi támogatására.4

A megérkező Fejedelem hajója Stone Creek és Stallingborough között, 
a Humber-folyón, Hull angol várostól 7 mérföldnyire december 8-án vetett 
horgonyt. Ekkor m ár várta  őt megbízottja, Klement, december 4-éről kelt 
levele,5 melyben közli, hogy Bolingbroke viscount, angol külügyi államtitkár 
őt Párizsba küldte azért, hogy a francia udvartól határozott választ eszkö
zöljön ki, miként fog Rákóczival szemben: viselkedni. Közölte továbbá, hogy 
a külügyi állam titkár gyűlöli az oroszokat és lengyeleket s csak a svédeket 
szereti.®

2 A hajóútra vonatkozólag 1. Rákóczi: önéletrajz, 242—249., — Szatmári Király 
Ádám* naplója, 262—64., — Saussure: Törökországi levelek, 252.,** — Fiedler: Akten- 
stücke zűr Geschichte Frantz Rákóczi’s und seiner Verbindung mit dem Auslande. II. 492 
és 618., — Boyer: The hístory of the reign of Queen Anne, XI. 397. (London, 1713.) — 
Századok, 1898. 750. — Europaische Fama, 1712. CXXXVII. 389.

* Szathmáry-Király Ádám 1692 július 9-én született Borsod-Nyomáron és 1752 decem
ber 18-án halt meg Boldván. Mint Rákóczi nemes apródja követi urát Lengyel- és Francia- 
országba s naplót vezet viselt dolgairól. (1711 február 29—Munkácstól Becsig 1717 április 
24.) Csak akkor válik el tőle, mikor Törökországba indul. Ekkor Bécsen át hazajön. - 
Naplóját a Nemzeti Múzeum őrzi. Közölte Thaly Kálmán a Rákóczi-tár I. kötetében. Élet
rajza és arcképe, Vasárnapi Újság, 1869.

** Saussure Cézár, a Fejedelem udvari nemese 1705 június 2-án született Lausanne- 
ban s meghalt ugyanott 1783 március 8-án. — 1733-ban lépett a Fejedelem szolgálatába 
Rodostóban. Mikes Kelemennel ő vitte Rákóczi hamvait Konstantinápolyba. (1735.) Utana 
hazament s történelemtudománnyal foglalkozott. Naplóját 1909-ben Thaly Kálmán adta ki.

3 Szalay: Rákóczi bujdosása, 121—122.
derült fel kedélye Anglia kapujában, melyet átlépnie azonban mar meg 
nem engedtetett.

4 Eur. Fama. 1713. CXXXIX. 568.
5 Fiedler, II., 428.
8 Az államtitkár, eredetileg Henry St. John, 1712 július 7-én lett viscount s ekkor 

vette fel a Bolingbroke nevet. _  ,
Az államtitkár 1678 október 1-én született és 1751 december 12-én halt meg Bat-
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Ezen,, aránylag kedvező hír mellett azonban csalódás is érte a Fejedel

met, amennyiben hajóját, mely az akkor pestises Lengyelországból jött, 
40 napos vesztegzár alá helyezték, s ezen idő letelte előtt arról senki partra  
nem szállhatott. Rákóczi tehát azonnal írt a külügyi államtitkárnak, kérve, 
eszközöljön, ki. a királynétól részére más hajót, mellyel Londonba utazhat. 
Egy angol útitársa, Mr. Scott, meg is nyugtatta, hogy e kérelme ügyében 
sürgősen fognak intézkedni.

December 9-én levelet ír Bezenval követnek,7 közölve a vele történteket.
A kormányintézkedésre vártában, angol források szerint december 

10-én, sikerült kieszközölnie partraszállását és azt, hogy a H ull közelében 
lakó Mr. Washington házában tölthesse a várakozási időt.8

A történeti valóság s a fentidézett naplók azonban erről nem szólnak. 
Rákóczi hajója kint lebegett a szabad vízen s csak december 16-án hajnal
ban köthetett ki a part mellé. De még ekkor sem volt szabad senkinek 
partraszállni.9

Közben Londonban munkába lépett a diplomácia. Az osztrák császár 
követe élesen tiltakozott Rákóczi fogadtatása ellen.10 S bár Torcy11 francia 
külügyminiszter szívesen támogatta. Rákóczi azon törekvését, hogy London
ban személyesen emelhessen szót és tárgyalhasson ,12 az angol miniszter, 
Oxford lord13 (Harley Róbert) mégis kénytelen volt engedni és kijelenteni, 
hogy az angol kormány Rákóczi ügyébe nem fog avatkozni. Ez állásfogla
lást a királyné is helybenhagyta s ennek megfelelően történtek a további 
intézkedések.

Ez pedig abban állott, hogy a Rákóczi által kért hajót a kormány ren
delkezésre bocsátja ugyan, helyesebben utasította Hull városát, hogy e célra 
egy hajót adjon át, azonban egyben felkérték a Fejedelmet, hogy politikai 
okoból Londont ne látogassa meg !14

A kormányrendelet megérkeztekor Rákóczi elhagyhatta a  Szent György- 
hajót. December 24-én, három kísérőjével (Mikes, Kisfaludy és K irály) partra-

tersea-ben. Ledér világfi, de kitűnő szónok és szellemes író volt, aki alig 32 éves korában 
már az angol külügyek irányítója. V. ö.: Noorden: Lord B. (Historisches Taschenbuch. 
VI. Leipzig, 1882.) Broseh: Lord B. (Frankfurt, 1883.) Hassal: Life of Viscount B. (Lon
don, 1888.) Sichel: B. and his times. (2 köt., 1901.)

Bolingbroke műveit melyeket ateista és államellenes irányzat m iatt Angliában 
kitiltottak 1753-ban 5 kötetben Mailet adta ki Londonban.

7 Fiedler, II., 493.

Gautier abbé kijelentése Klement megbizottnak.
- I P f )  TI R o n - H e - f a  f ' '  A f ------------ * i m  ------ . .

4 Fiedler II. 434. Klement jelentése. London, 1713. januáii, 1713. január 23.



7

szállni indul, hogy megtekintse Hull városát.* — Csöndes időben szállnak 
vitorlás csónakjukba s indulnak útjukra. Közben azonban nemcsak vihar 
támadt, de az apály is elérkezett s a hullámok majd felfordították a csóna
kot. Csak a Fejedelem bizodalma, mely az evezősökre is átszállt, adott annyi 
erőt nekik, hogy megfeszített munkával leküzdjék a veszélyt és elérhessék 
a kikötőt.

A  Fejedelem partraszállásának hírére nagy tömeg gyűlt össze s lelke
sedéssel üdvözölte a  szabadság bajnokát. Sőt, váratlanul, megjelent a város 
vezetősége is és a polgármester szép latin beszéddel üdvözölte, mire Rákóczi 
is latinul válaszolt.15

Az ünnepélyes fogadtatás után — mivel közben a szél iránya kedvezőre 
fordult — visszatért a hajóra.

K arácsony nap jára  végre megérkezett a várt hajó, melyre másnap át 
is szállott. De hiába. A téli szelek nem voltak alkalmasak arra, hogy elindul
hasson s így nemcsak az Újévet, de még a Vízkeresztet is a Humber-folyón 
volt kénytelen vesztegelni.

1713. januárius 7-én — közel egyhavi kényszerpihenés után — végre 
megindulhattak. A szél azonban elgyengült s még estére sem értek ki a 
szabad tengerre. Kénytelenek voltak újból lehorgonyozni s csak'10-én dél
után 1 órakor hagyhatták el a Humber-folyót.

Elhaladtak The Wash-öböl előtt s 11-én délben Yarmouthot hagyták 
el. Itt, a Cross és Corton Sand között — mely Anglia leghíresebb hering- 
fogó helye — a homokzátonyok rendkívül veszélyeztetik a hajóutat.

Jan u ár 12-én a Themze torkolatánál haladtak el, de London felé csak — 
vágyakozó pillantásokat vethetett. Gyönyörködött a nagy számban feltűnő 
kereskedelmi hajókban, az általa bájosnak mondott angol partokban és a 
tengeri disznók (delfinek) játékában, melyekről Bezenvalhoz ír t levelében 
is megemlékezett.

Még e nap estéjén feltűnt előttük Dunkerque (francia) kikötő, de a szél 
nem engedte őket a partok felé. Kénytelenek voltak tovább hajózni Dieppe 
felé, hol 1713. január 13-án délután 1 órakor végre kiléphetett arra  a francia 
földre, melyért oly nagyon és oly régen vágyakozott.

N ém et—m agyar kapcsolatok.
II. Rákóczi Ferenc esküvője.

(Köln, 1694. szeptember 26.)
1694. m árcius 9-én Lipót császár nagykorúnak nyilvánította az olasz- 

országi ú tjáról épp most visszaérkezett és még csak 18 éves Rákóczit,

* H u ll,  h e ly e se n  K in g s to n -u p o n  H u ll, r ég i a n g o l k ik ö tő v á r o s , 3 0 0 .0 0 0  la k o ssa l .  K eres
k ed e lm i je le n tő ség é re  m u ta t , h o g y  d o k k -ja i 6 0  h e k tá r n y i te r ü le te t  fo g la ln a k  e l. M ár a  
X I I I .  sz d .-b a n  A n g lia  3 - ik  le g n a g y o b b  k ik ö tő je  v o lt , m e ly  16 h a jó t  tu d o tt  a  fran c iák  
e lle n  I I I .  E d u á rd n a k  k iá l l í t a n i .  S z ü lő v á r o sa  W ill ia m  W ilb er fo rc e -n a k  (1 7 5 9  a u g u sz tu s  24) 
a  n éger  fe ls z a b a d ítá s  é s  a  r a b sz o lg a k e re sk ed és  e lle n i k ü zd elem  a p o s to lá n a k . L e g u tó b b  a z  
o r o sz -ja p á n  h á b o rú b a n  (1 9 0 4 )  j u to t t  szo m o rú  n e v e ze tessé g re , am ik or  is  a z  o ro szo k  h a jó 
h a d a  b o m b á z o tt  tö n k r e  é s  s ü ly e s z te t t  el v éd te len  h a la sz h a jó k a t , m ert á l l í tó la g  jap án  
to r p e d ó h a jó k a t s e j t e t t  k ö z ö ttü k  e lr e jtő z v e . _ ,

15 ö n é le tr a jz  24 9 . —  R á k ó cz i vérbeli sz ó n o k  v o lt .  Már 1 0  éves korában szép  neszed
del k ö sz ö n te  m e g  a  M unkács v á r á t  védőkn ek  hősiességü k et. A  neu.hausi g im názium ban  
1 3  éves korában  f e ltű n t  la t in  sz ó n o k la tá v a l. 1 7 1 0  jan u áriu s 21-én  ta r to t t  hadiszem léjén  
p ed ig  eg y m á su tá n  h árom  n ye lven  t a r t o t t  g y ö n y ö r ű  beszédet: a  kurucokhoz m agyaru  , svet 
z so ld o sa ih o z  fra n c iá u l, len g y e l k a to n á ih o z  p ed ig  l a t in u l ! (R á k ó cz i-tá r . I . 2 ^ 8 .) ak  a 
ném et és cseh n y e lv v e l nem  b o ld o g u lt!
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„néhai Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem hasonlag Ferenc nevű fiát . Az 
oklevelet Jak iin  Balázs ny itra i püspök, m. kir. udvari kancellár és Med- 
nyánszky P á l udvari titk á r ellenjegyezték.

Néhány nappal később sógorával (Juliánná nővére urával) Aspremonte- 
Reckheim Frigyes Gobert gróf altábornaggyal hazajött 6 évi távoliét után 
Magyarországba, hogy átvegye ősei uradalm ait. Ez ú tja  alatt, jún ius 3-án, 
ünnepélyesen beiktatják Sáros megye örökös főispánságába s u tán a  kiadta 
első — és jövő szerepére valló — rendelkezését: várm egyéje m egtagadja a 
katonai előfogatok (vectnra) kiállítását mindaddig, amíg a császári katona
ság jóvá nem teszi a lakosságnak okozott k á ro k a t...

H ú s z  é v  m n l v a i  n a g y  i d ő k  e lő r e v e t e t t é k  á r n y é k u k a t . . .
Rákóczi elpusztulva, ta lálta  uradalm ait, megcsappanva azt a lelkesedést 

és bizalmat, melyet neve és családja iránt a nép valam ikor érzett. És Bécs 
mégis bizalmatlansággal kísérte négy hónapra terjedő itt tartózkodását, 
különösen a sárosi „rebellis" határozat óta.

Pedig az itt tartózkodásra különös szüksége le tt volna: visszaszerezni 
hitelét a magyarok előtt és rendbehozni pusztuló gazdaságait. Ezt azonban 
csak úgy teheti, ha megnősül. A Rákóczi-ház utolsó sa rja  am íg legény, 
szálka m arad az udvar szemében s e bizalm atlanság csak a családalapítás 
után fog csökkenni — talán.

Rákóczi fájdalommal gondolt ily körülmények között egykori szerel
mére: Magdolna hessen-darmstadti hercegnőre, kinek elhúnytáról még 
Rómában (1694. február) értesült. Hisz olaszországi ú tjá ra  is azért küldte 
császár-gyámatyja, Lipót uralkodó, hogy M agdolnát elfelejtse.

A nősülés gondolatának felvetődésével gondos sógora figyelmeztette őt 
m indarra, am it elhatározás és döntés előtt figyelembe vennie kell. E tekin
tetben különösen két fontos kérdés adódott: ki válassza ki jövendőbelijét 
s rangjához méltó lesz-e az?

Mindkét irányban fenyegető veszélynek ígérkezett, hogy az udvar két
ségtelenül rangján aluli nősülést szeretne. M ár pedig az uralkpdó-gyám- 
atya esetleges választását visszautasítani lehetetlen.

Mindezek alapján immár sürgős szükségnek m utatkozott a  megelőzés: 
minél hamarabb befejezett tény elé állítani a Rákóczi-ház minden titkos 
vagy nyílt ellenségét.

Rákóczi kész volt az elhatározással s ezt sógorával őszintén közölte is. 
Még Bécsben ismerkedett meg sógora unokahugával, A lthan grófnővel,1 
akit hajlandó elvenni. Az önzetlen sógor azonban fontosabbnak ítélte a 
Rakoczi-ház fényének m egtartását, m int unokahuga szerencséjét, s felvilá
gosította a gyermek Rákóczit, hogy ezen házasság rang ján  aluli lenne, ami- 
jövőjének árthat.2

R á k ó c z i  i g a z a t  a d o t t  s ó g o r á n a k  é s  e h h e z  k é p e s t  k é s z ü lő d ö t t  v i s s z a  
B e c s b e .  E l ő z ő l e g  a z o n b a n  m é g  m e g s z e r v e z i  u d v a r á t  h á z a  r é g i ,  m e g b íz h a t ó  
e m b e r e ib ő l .  í g y  m a g y a r  t i t k á r á u l  K é r y  J á n o s t ,  l a t i n  t i t k á r á u l  V é l i c s  Z s i g -  
m o n d o t  s z e r z ő d t e t i  é s  v i s z i  m a g á v a l  a z  o s z t r á k  f ő v á r o s b a .  C s a l á d i  l e v é l 
t á r á t  v o l t  n e v e lő j é r e ,  B a d i n y i  J á n o s r a ,  k i n c s t á r á t  p e d i g  a  h ű s é g e s  K ö r ö s s y  
G y ö r g y r e  b í z v a ,  j ú l i u s  e le jé n  v i s s z a u t a z ! k  B e c s b e .  M e g é r k e z é s e  u t á n  u d v a r i

] v ■ +1* / ^ - o a? 0k\ egy^  8se,’ ,-HeBS0 Sróf, 954-ben  h a r c o lt  és e s e t t  e l a  m a g v a r o k  ellen , 
^  at ?fi  5^8 "b,anL m / ! y, ^ o  * a z  8 fla .'M ih á ly  A d o lf , m in t  tá b o r n a g y  m á r  a  m a g v a -
T o v / w  V 6 ? 8 0  E nnek u n o k á ja , IV . M ih á ly  J á n o s , Z a la  m eg y e  fő isp á n ja .
,T o \a b b i k é t  ta g ja  e  csa lád n ak  a  kuruc-kor u tá n  v ác i p ü sp ö k , b íb o in o k  é s  n á p o ly i  a lk ir á ly .
■. d  i . Í T 7 , M * ^ 7  “  a z za l és a k k o í já t s z o t t a  el fő k é n t  féjedelem ségét, m ikor ra n g 
ján  a lu l n ő sü lt, e lvevén g ró f B e th len  G ergely  erd ély i fő g é ü e rá lis  K a ta  le á n y a i.
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é p í t é s z m é r n ö k ö t  i s  s z e r z ő d t e t  F r e y s s i n g  J á n o s  A n t a l  t i r o l i  n e m e s  i n g e n ie u r  
s z e m é ly é b e n .

Érdekes az utóbbi szerződése, mely „Wienn, den 12-ten Ju lij, 1694“ 
keltezésű. Ebben „W ür (wir) F ranz Leopoldt Georg F ürst Rákóczy von 
Fölső-Vadász, Erb-Graff und Ober-Gespann dér Graffschaft Saáros etc. und 
W ir Ferdinand Goberth Gr a ff von Aspremont und Reckheimb etc.“ ki
jelentik, hogy „den Edlen und Kunstreichen H errn Johann Antoni Freys- 
sing, gebürthig aus Tyroll, fü r einen Hoff-Ingenier und Baumeister in unser 
Bestallung an und aufgenommen habén, mit Bedingung einer jáhrlichen 
Bestallung per 250 Gulden Rh. und freyer Ober-Officiers-Tafel“. Mely utóbbi 
kitétel akként értendő, hogy az udvari főemberek! asztalánál szabad étkezés
sel, szállással és kiszolgálással.

U gyanekkor megveszi sógorától bécsi palotájukat, a Himmelpfort- 
utcai 952. (most 13.) számú házat, amelyben saját udvartartását rendezi be. 
(Arneth, P r. Eugen, I. 469.)

Rákóczinak a „római szent birodalmi herceg“ cím ügyében természe
tesen gyakori érintkezése volt a német birodalom akkori főkancellárjával, 
Anselm Ferenc mainzi érsek és választófejedelemmel, akinek bécsi ügy
vivője, Gauden, különös jóindulattal is viselkedett személye iránt.

Valószínű, hogy a nősülési gondolat felvetődésekor Rákóczi említést 
te tt erről Gauden ügyvivőnek, aki azután rangjához és családjához méltó, 
korához is illő nőt ajánlott figyelmébe: M ária Amália Sarolta, Hessen - 
Rheinfels-i hercegnőt, K ároly fejedelem és neje, Leiningen-Westerburg- 
D achsburg A lexandra Ju lianna  grófnőnek leányát,3 aki 1679. március 8-án 
(Turul, 1884. 91.) születvén, három  évvel volt fiatalabb Rákóczinál.

A hesseni családban — mely a X III. században került e fejedelemség- 
élére — Á rpád vezér m agyar vére csörgedezett. (Thaly: A Rákóczi-ház és 
Á rpád vére. Századok, 239.) A fiatal hercegnő 13. őse, az első hesseni ural
kodó herceg, I. H enrik ugyanis II . Endre m agyar király leányának, magyar- 
országi Szent Erzsébetnek volt az unokája.

IV . Lajos f  1227.
thüringeni és hesseni tartom ánygróf 
neje: magyarorsz. Szent Erzsébet 

t  1231.
Zsófia  fl284.

férje: H enrik a „nagylelkű", 
brabanti herceg

1. Henrik sz. 1244., fl308.
„Puer de Hassia", első hesseni 

uralkodó

O t t ó t  1328.
( F o ly ta tá s  a  tú lo ld a lo n .)

3 A  hessen i c sa lá d ra  v o n a tk o z ó  irod alom : dr. Vehse E.: G esch. dér deutsch en  H öfe  
X X V I I .  (H am b u rg , 1 8 5 3 .) ;  dr. Vehse E.: G esch . dér H ö fe  dér H au ser  B aiern, W ürttem berg, 
B aden  u . H essen , V.; Tiirckheim: H is t .  gén éalog iq u e de la  m aison  de H esse (1 819  2 0 . ) ; 
v. Rommel: G esch . v o n  H essen ; dr. Rehm Frigyes: G esch . beider H essen; Rommel: L eibniz  
u. L a n d g ra f E m s t  v o n  H essen -R h ein fe ls; Joh. Hübner: G eneal. T ab ellen  (L eip zig , 1 7 37);  
T. G. Voigtells: G eneal. T ab ellen  (H a lle , 1 8 1 1 ) . —  A  L e in in g en -csa lá d ra : Brinckmeier: 
G en eal. G esch . d e s . . .  H a u se s  L e in in g en  und L ein in gen -W esterbu rg . (B raunschw eig , 1890/1 . 
2  k ö t .)  L. A. Kohns: S ta m m ta fe ln . (B rau n sch w eig , 1 8 7 1 .) _ 'A , ••

A



10

Lajos +1345.

Hermann, a tudós, + 1413.

Lajos, a békés, +1458.

Lajos +1471.
11. Vilmos +1509.

Nagylelkű Fülöp +1567.

Bölcs IV. Vilmos +1592.
Tudós Móric sz. 1572., +1632.

__________________ !____________
I

V. Vilmos +1637.
(Hessen-CcrsseD

Charlotte
férje: Károly Lajos churpfalzi 

választófejedelem 
I

Elisabeth Charlotte 
férje: I. Fülöp, orleansi herceg,
XIV. Lajos franc, király fivére ---------- j

Orleansi l l .  Fülöp VI. Vilm os f  1663.
régens-herceg Károly sz.1677., +1730.

Az ősök közül különösen kiemelem Tudós Móricot, aki m agyarul is 
beszélt. Ö 1592-ben reform átussá le tt és 1627-ben fiai ja v á ra  lemondott a 
trónról. Ernő fia, aki X III. Lajos francia király udvarában tölté ifjúságát, 
1652-ben ünnepélyesen katholizált. — Második fiának, Károlynak, második 
neje volt Leiningen grófnő. E házasságból ha t leánygyermek született, 
közöttük Rákócziné az elsőszülött. A többi leányt (2) Hohenlohe-Bartenstein 
Fülöp Károly gróf, (3) Ingelheim Dániel gróf, (4) Löwenstein-Werthedm 
Domokos herceg, (5) Lim burg-Styrum  Ottó Ernő gróf és (6) Bentheim  Her- 
mann Frigyes gróf vették nőül. — Fiúgyerm ek nem m aradván, K ároly 
fejedelmet unokaöccse, II. Ernő követte a trónon, kinek utódaiban (Viktor 
Amadé) azután a hessen- rheinfelsi ág 1834-ben kihalt.

Rákócziné azonban rokonságban volt XIV. Lajos francia uralkodóval 
is. A tyjának unokatestvérét, a szép Liselotte .Erzsébet Sarolta) hercegnőt 
az orleansi herceg vette nőül s így a „Nap-király“ és Rákóczi tulajdonkép 
sógorok voltak.

A család tehát, melyből a fiatal Rákóczi nősülendő volt, ősi, 1100 éves 
előkelő uralkodóház, melynek tagjai emellett a tudományoknak is buzgó 
művelői. íg y  Ernő herceg, aki egész haláláig levelezésben állo tt Leibnizzel, 
vitatkozva vele az egyház dogmái felől. Viszont akadtak hevesvérű fiatalok 
is — éppen Ernő gyermekei —, akik nemcsak egymással veszekedtek állan
dóan, de szívesen kötöttek bele másokba is úgy, hogy kifogyhatatlan soro
zattá nőttek párbajügyeik. Nagynénjiik, a fent em lített orleansi hercegnő, 
reájuk értve ír ta  is egyik levelében, hogy „Allé Prirxzen von Rheinfells 
habén einen Schuss“, — nincs oly rheinfellsi herceg, akinek lövéstől eredő 
sebe ne lenne.

Magyar vonatkozásban megemlítendő még Károly Casseli herceg

Ernő sz. 1623., +1693.
(Hess en-Rheinfels)

Károly sz. 1649., +1711. márc. 1. 
neje: Leiningen grófnő sz. 1651., 

+ 1703. ápr. 19.

Mária Am ália Sarolta  
II. Rákóczi Ferencné +1722.
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( t  1730.) aki udvarában olasz zenekart és pompás m agyar huszárokat tarto tt. 
Ö építteté egyébként Wilhelmshöhe-t is nagyszerű vízmüveivel, mely kas
tély később III . Napóleon császár révén le tt történelmi nevezetességgé.

Rákócziné édesanyjának családja ugyancsak régi eredetű. M ár 1019-ben 
szerepel a tr ie ri lovagi to rnán  ősük, Schaffard. A család egyik, 1465-ben k i
ha lt ágát II. F rigyes német császár birodalmi fejedelmi rangra emelte. 
A többi, grófi rész, több ág ra  oszlott s ezekből való X II. Emikó grófnak 
leánya volt Rákócziné édesanyja.4

K i h itte  volna, hogy el fog jönni az az idő, amikor ez előkelő családok 
tagjaiból egy hessen-rheinfelsi herceget m int kérlelhetetlen jakobinust til
tanak  ki Franciaországból,5 egy Leiningent pedig mint a magyar szabadság 
v értan ú já t végeznek ki A radon1!

Az a ján lo tt hercegnő úgy Rákóczi, m int sógora, Aspremont tetszését 
teljesen megnyerte. Ellenben joggal lehetett tartan i attól, hogy Lipót ural
kodó, helyesebben Eleonóra császárné, annál hevesebben fogja ellenezni az 
olyan házasságot, mely rokonságba hozza Rákóczit a  Habsburg-ház leg
nagyobb ellenségével, a francia k irállyal és kapcsolatba az ősi vezérrel, 
Á rpáddal. A nősülési tervet tehát gondosan el kellett titkolni úgy az ural
kodó, m int' udvara  előtt s csak a befejezett tényről értesíteni őket.

Gauden, a mainzi érsek követe íg-y is intézte el a dolgokat. Bizalmasan 
küldte el értesítését K ároly  herceghez, kitől rövidesen nemcsak kedvező 
válasz, de meghívás is, érkezett: szeptemberre Kölnbe várja  Rákócziékat, 
hol a fiatalok egym ást meg is ismerhetik, sőt — ha minden rendben alakul — 
az eljegyzés is m egtartható.

E  Németországba utazáshoz kedvező alkalomként kínálkozott a XIV. 
Lajos ellen folyó háború. A francia király még 1688-ban hadat izent éppen 
Liselotte orleansi hercegnő rajna-pfalzi öröksége miatt, Lipót császárnak 
A nglia és H ollandia voltak szövetségesei. Előbbi részről Orániai Vilmos 
angol k irály  F landriában  állott szemben a  francia sereggel, I. Lajos Vilmos 
badeni herceg pedig a R ajna menti Heilbronn-nál már két éve hadakozott 
De Lorges francia tábornagy seregével.

A  badeni herceg Rákóczi sógorának, Aspremontenak, anyja (Carignan 
Luiza K risztina) révén rokona volt, a fiatal Rákóczit pedig még Becsből 
ismeré. „Princeps Ludovicus Badensis, qui mihi affectissimus et affinis mei 
ex m atre cognatus e ra t“, ír ja  Rákóczi Önéletrajzában (42. old.). Várható 
volt tehát odautazásuk esetén, hogy megfelelő fogadtatásban lesz részük.

Rákóczi ezért azon kérelmét térj észté Lipót császár elé, engedje őt 
sógora kíséretében részint Badeni Lajos rajnai, részint az angol király 
flandriai táborába, azért, hogy ott hadi tapasztalatokat szerezhessen. Az 
engedélyt nemcsak megkapta, de az uralkodó meg is dicsérte őt ez „okos“ 
(lojálisnak tarto tt) kérelemért, sőt Badeni Lajoshoz és az angol királyhoz 
intézett külön ajánlólevéllel is ellátta őt.

Ekként 1694. augusztus 10-én útnak indulhatott Bécsből Rákóczi sógo
rával a Rajna mellé s néhány nappal később már a heilbronni táborban 
voltak, hol a badeni herceg nemcsak szívélyesen fogadta, de „Le prémier 
Général le Prince Louis de Bade le regut avec toutes les marques de 
distinction dűes á sa naissance“: Lajos badeni herceg a rangomnak kijáró 
tisztelet minden jelét is megadta. (Hist. des révolutions de Hongrie, II. IS.)

Rákóczi kb. 3 hetet töltött itt a táborban, gondosan tanulmányozván 
ezen idő alatt a hadvezetést és katonai rendtartást. Kétségtelenül itt és ekkor

4 Viktória angol királynő anyja egy Leiningen özvegye volt, Luiza porosz királyné 
nagyanyja pedig Leiningen-leány volt. (Marczali, Gr. Leiningen lev. és naplója XVI.)

5 Chuquet, Un prince jacobin: Charles de Hesse, ou le général Marat. Paris, 1916
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szerezte meg azon első tapaszt&l&tolc'&tj melyeket alig egy évtized múlva küz
delmeiben, Hazája érdekében, alkalmazhatott. ,

JVXikor pedig közelgett a megállapított hatandó, melegen elbncsúztak a 
badeni lierceg-től s megindultak a Rajnán Köln felé, — „Quapropter con- 
ventum fűit, u t sub spécié ulterioris peregrinationis cum affine ad Regem 
Angliáé Giulelmum in Belgio bellum ducemtem progrederem ur“ . . .  m intha 
Vilmos angol király főhadiszállására mennének Flandriába. (Önéletrajz 42.)

Kölnben azonban megállották. Már itt találták K ároly herceget és fele
ségét s pár nap múlva megérkezett Sarolta Amália hercegnő is Thorn- 
ból, ahol a canonissáknál nevelőben volt.

Rákóczit elbűvölte a művelt és gyönyörű hercegnő. Minden leírást 
túlhaladólag szépnek találta (Önéletrajz 42—43.) a kékszemű, aranyhajú, 
rózsásarcú, sudár leánykát, akinek szépségéhez elegáneia és szellemes tá r 
salgás járult. „Die Fiirstin Ragotzi sprioht poli und de bon sens“ . . .  írta  
róla később nagynénje, az orleansi hercegnő. (Briefe dér Princessin Elisa- 
beth-Charlotte von Orleans an die Raugrafin Louise., 510. old. S tuttgart, 
1843.) Hasonló érzést ébresztett a német szépségben a daliás ifjú  m agyar feje
delem s íg-y érthető, hogy néhány nap alatt kölcsönösen megszerették egy
mást. Rövidesen meg is kérte őt, amihez a szülők örömmel adták bele
egyezésüket.

A jegyváltás meg-történvén, Aspremonte az egybekelést sürgette, a  már 
kifejtett politikai okokból. Károly fejedelem ebbe is habozás nélkül bele
egyezett s mivel a hercegnőnek, mint legidősebb leánynak, kelengyéje is 
készen volt, azt a hercegi székvárosból, Wannfriedből elhozatták s most 
már csak az udvartartás összeállításáról és a házassági szerződésről kellett 
gondoskodni, hogy az esküvő is megtartható legyen.

1694. szeptember 25-én megkötötték és aláírták a házassági szerződést, 
melynek négy folióalakú, pergamenre írt, kék-piros selyemzsinórokon lógó 
és faskatulyákba, piros viaszba nyomott pecsétekkel ellátott eredetijét a 
Rákóczy—Aspremonte-1 evét tárban, Vörösvárt őrzik. (Capsa 13, fasc. 2. 
Nro. 6.) Szövege a következő:

„Von Gottes Gnaden W ir Cári Landgraff zu Hessen F ü rst zu Hirsch- 
feldt etc., W ir A lexandrina-Julianna Landgraffin zu Hessen, Fürstin  zu 
Hirschfeldt, geborene Graffin zn Leiningen und Dachsburg, F rau  zu 
Aspermont, W ir Charlotta-Amaelia Landgraffin zu Hessen, Fürstin  zu 
Hirschfeldt etc., W ir Frantz Fürst Rákóczi von  Felső-Vadász, geboren ans 
dem Haus dér Durchlauchtigst und Hochgeborene dess Heyligen Römischen 
Reichs und in Siebenbürgen Fürsten Rákóczi, H err dér Herzogthumber 
Munkács und Makovicz, wie auoh dér löblichen Gespanschaft de Saáross 
erblieher Obergespan und Erbgraff; W ir Ferdinand — Gobert Gráf zu 
Aspermont, Dün, Linden und Reckheim, Freyherr zu Borsheim, Thünes und 
Steinberk etc. kais. kön. Kammerer, Feldmarschal und Oberst, als dér 
Durchlauchtigsten Hochgeborenen Fürstin  und Frauen, Frauen Julianna- 
Barbara, geborene Fürstin Rákóczi von Felső-Vadász, unserer vielgeliebten 
Gemahlin, Bevollmatíhtigter. . . “ Tudtul adjuk mindeneknek, akiknek illik, 
liogy Rákóczi Ferenc fejedelem eljegyezte és örökös hitvestársul veszi 
mindannyiunk szabad beleegyezésével Charlotta-Amaelia hesseni hercegnőt, 
akivel is „bey ers.ter Gelegenheit“ a róni. kath. egyház szertartásai szerint a 
singlan megesküdni fo g ...

A továbbiakban e szerződés szabályozza az anyagi kérdéseket. Károly 
herceg hozományként 20.000 hesseni kam ara-forintot ad leányával, viszont 
az ősi örökségből semmire sem tarthat igényt.

Rákóczi leendő feleségének 100.000 birodalmi tallér, azaz 150.000 német 
m int jegyajandékot (móring, ,,Dovaire-Tlotation“) köt lé s ezen összeget



egyik hercegségére vagy tokaji uradalm ára bekebelezni engedi, hogy az eset
ben, ha neje özvegységre jutna, uradalm át ezen összeg erejéig élvezhesse. 
E bekebelezéshez Aspremont is — felesége, Rákóczi Julianna nevében — 
hozzájárul. — Leköt ezenkívül arájának ékszereket („nebst zweyen, von 
rothen Diamanten verfasten Ohr-Gehengen") 10.000 birodalmi tallér érték
ben és kötelezi magát, hogy nejét — udvarával együtt — rangjához méltóan 
fogja eltartani, Az évi „gombostűpénzt" 2000 tallérban állapítják meg, melyet 
K évenként fizet ki.

A hercegnő udvarát — melyet Rákóczi saját költségén szervez meg — a 
következő személyzetben állapítják meg: 1 udvarmesternő „mit einen Hof- 
mensch"; két udvarhölgy egy komornával; két „Kammer-Jungfrau"; két 
szobaleány (Stuben-Menschen); egy lovászmester egy szolgával és négy 
lóval („ein Cavallier,6 so 4 Pferd und einen Diener hat“); továbbá „4 Pagen, 
6 Laquayen, 2 Lauffer, 2 Kutscher, 2 Vorreither, 2 Stallknecht, sambt zwey 
Kutsehen und 12 Zug-Pferdten“ . . .  összesen tehát 30 személy 20 lóval.

H a a hercegnő gyermekekkel özvegységre jut, ezeknek gyámja lesz és 
jószágaikkal is — nagykorúságukig — ő rendelkezik. Ha gyermekeitől külön, 
de Magyarországon óhajt lakni, szabadon választhatja tartózkodási helyét 
Munkács, Makovicza vagy Tokaj közül s ez esetben özvegyi tartáspénzül a 
jegyajándék rendes évi kamata, 6000 tallér lesz részére kifizetendő. A kapott 
ékszereket életfogytiglan b írja  >s azután a gyermekek öröklik azokat. Végül 
kimondják,hogy minden olyan vitás kérdésben, mely Rákóczi és felesége vagy 
gyermekeik között felmerülhet, a magyar törvények rendelkezései alapján 
kell dönteni.

So geschaehen in Cölln, den 25-ten Monat-tag Septembris, stylo novo, 
in J á h r  1694."

Franz F ü rst wan (így!) Rákóczi m. p. P. H. Charlotta-Amaelia Landt- 
graffin zu Hessen, m, p. P. H.

Cári Hercog von Hessen m. p. P. H. Alexandrina-Juliana Landt- 
graffin von Hessen m. p. P. H.

Ferdinand-Gobert Graff zu Aspremont m. p. P. H.
E  szerződésből látható, hogy Rákóczi házassága ment volt minden 

anyagi érdektől. Igaz, hogy a német fejedelmek a külföldi fejedelmi kérők
kel szemben sohasem voltak bőkezűek.7 Leányt, azt adtak (hisz volt nekik 
elég!), de hozományt nem igen.

A szerződés aláírását követő napon, 1694. szeptember 26-án, vasárnap, 
m egtartatott az esküvő, a Németbirodalom első templomában, a kölni dóm 
főoltára előtt. A menyasszony alig 16 éves, a vőlegény 18% s az esketést 
végző érsek, József Kelemen bajor herceg maga is csupán 23!

Másnap, 27-én Károly fejedelem szétkü'ldé az értesítéseket az esküvőről 
a rokon udvarokhoz. Az új pár pedig elbúcsúzva az örömszülőktől, hazafelé 
indult, a R ajna mentén, Frankfurton át a Duna felé.

Frankfurtban megállapodtak s 1694. október 10-én innen küldé szét 
Rákóczi is nősüléséről szóló értesítéseit. És pedig:

1. Brandenburgi (Hohenzollern) III. Frigyesnek Berlinbe, kinek atyja, 
Frigyes Vilmos, I. Rákóczi Györgynek volt szövetségese, viszont I. Rákóczi

6 Lovászmesterül báró Alexander I. de Vissenacque lett szerződtetve, lotliaringiai elő
kelő francia nemes, ki később Rákóczi leghűbb udvari főtisztjei egyike lett. Mint a Feje
delem lovas-gránátosainak ezredese húnyt el Nagy-Bányán, 1707. őszén.

7 A szellemes Liselotte, Elisabeth-Charlotte hercegnőnek, mikor XIV. Lajos francia király 
egyetlen fivére, I. Fülöp orleansi herceg 1671-ben elvette, menyasszonyi hozományul atyja, 
Károly Lajos választófejedelem 200, azaz kettőszáz rhénusi forintot adott! És ez volt 
összes kelengyéje is! (Kari Grün: Kulturgeschichte des XVII. Jahrhunderts. II. 226., Leip- 
zig, 1880.) Ennyit kapott a nagyanyjáról Stuart, büszke angol királyok unokája!
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György násznagy volt Bethlen Gábor ©s Brandenburgi K atalin esküvőjén.
2. Ernő Ágost braunsc'hweig-lüneburgi választófejedelem nejének, Zsófia 

fejedelemnének, Hannoverbe, ki is a pfalzi-ház feje és (Liselotte) az orleansi 
hercegnő nagynénje volt. Zsófia fejedelemasszony a Kákoczi-csaladdal külön
ben is közeli rokonságban állott: Henrietta nevű nővére (eltemetve Sáros
patakon) Rákóczy II. Zsigmondnak (Ferencünk nagybátyjának) volt a 
f gIgsĝ g.

3. Anselm Ferenc mainzi választófejedelem és érseknek, a német biroda
lom örökös főkancellárjának, kinek kezdeményezésére került különben is
össze a fiatal pár8 * .

4. Sáros vármegye Rendéihez: „Publicatae Litterae Clementissimi Prin-
cipis Francisci Rákóczi, Coloniis Agrippinae (azaz Köln) 1694. 27. Septembris 
ad nos datae, matrimonialem copulam cum Serenissima Principissa Caro- 
lina-Amalia, Serenissimi Principis Hassiae (Hessen neve latinul) filia, 
contractam perscribentes.“ #

A boldogan induló házasságba ugyanekkor beköszöntött az első fájda
lom is. Károly fejedelem házassági értesítőlevele természetesen elju to tt a 
hessen-darmstadti udvarhoz is, ahol e meglepő értesítés leírhatatlanul kíno
san hatott. Ez udvar fiatal hercegnője, Magdolna, volt az, aki akkor tudta 
meg, hogy im ádott egykori jegyese, Rákóczi ugyan él, de reá nézve mégis 
elveszett. Fájdalm át és felindulását nem tudván legyőzni, panaszos levelet 
ír t  Rákóczinak s ezt külön legmegbízhatóbb emberével indítá Rákóczi után. 
A fu tár Frankfux-tban tett eleget a megbízásnak, hol átadá levelét és — eltűnt.

Képzelhető a fiatal férj megrendülése, mikor olvasta a keserű szemre
hányásokat attól, akit holtnak tudott maga is. És lelki fájdalm át még növelte, 
hogy ezt fiatal neje előtt természetesen titkolni kényszerült. Ekkor jö tt rá, 
hogy itt valami pokoli gondolattól fűtött titkos kéz működhetett akkor, ami
kor vele Rómában (1694. február) imádott jegyese halálhírét közölték.0 
A fájdalom azonban hiábavaló volt, — változtatni a m ár megtörténteken 
immár nem lehetett. . .

Frankfurtból Aschaffenburgba v itt a fiatal pár ú tja a mainzi érsekhez, 
ki házasságuk ú tjá t is egyengette. Ezután Bajorországon át Regensburgba 
mentek, hol egész kíséretükkel hajóra szállva, november vége felé meg
érkeztek Bécsbe.10

I t t  várt reájuk az igazi meglepetés! U gyanis azért, m ert császári 
gyám ja engedélye nélkül, kiskorú (!) létére mert megnősülni, a fiatal férjet 
a császár nevében azonnal házifogságba parancsolták! S mikor a 9 hóval

8 Mindhárom helyről igen nyájos, baráti válasz is érkezett, mely válaszok később, 
Rákóczi fejedelmi címének elismertetésekor döntő fontosságú okmányokként is szerepeltek.

Így „Friederich Churfürst“ Potsdamból, 1694. október 22-én válaszolt, s válaszlevelé
ben Rákóczit „Hochgeborene Fürst“-nek és „freundlicher, lieber Oheim“-jének szólítja.

Ugyanígy Zsófia fejedelemasszony, aki Hannoverből 1694. október 20-án válaszol, 
„besonders lieber Freundt“-jének, végül a mainzi érsek is, aki sok áldást kíván a „mit des 
Henn Land-Grafen Cári zu Hessen-Rhemfels Liebden Princessin-Tochter, Frauen Charlotta- 
Amelia vollzogener Vermáhlung“-hoz. „Dátum St. Johannisberg, in unser Stadt Aschaffen- 
burg, den 15. octobris 1694. — Ewer Liebden froundxvilliger Anselm Franz, von Gottes 
Gnaden Ertzbischoff zu Mainz, des heiligen Römischen Reichs durch Germanien Ertzkanzler 
und Churfürst, m. p.“ — Mindhárom eredeti levél Vörösvárott, capsa 2, fasc. 3. nro. 5., 
6. és 3.

Később, Bécsbe visszaérkezésük után tisztázódott a rejtély. Eleonóra császárné volt 
a?’ a, kgyesok kölcsönös halálhírét koholta azért, mert Rákóczinak a hesseni házba való 
nősülése érthető politikai okokból nem lett volna kedvére.

December 1-éről már Bécsben kelt Martin Gürtler nevű német vadászának szegődés- 
levele, melyen Rákóczi sajátkezű aláírása és gyűrű-pecsétje látható.
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előbb kelt nagykő rúsítási okiratot felmutatta, álnok ürüggyel azt felelték a 
miniszterek, hogy megfeledkeztek ennek megtörténtéről! A császár azonban 
a házifogságot megszüntette. (Önéletrajz 44., Hist. des Revol. II. 18.)

Kiszabadulása után a Fejedelem fu tárt küldött Sárospatakra hű 
Kőrössyjóhez: tartsa  készen a vártermeiket, a fiatal menyecskét oda viszi 
telelni és felejteni.

December közepén német titkárt szerződtet Christian Kienzner szemé
lyében. Hogy pedig nejével feledtesse a bécsi fogadtatás kellemetlensé
geit, 2000 mázsa liszt árán gyémántokat vásárol feleségének.11 Azután 
ú tra  kel, hogy feledve ármányt, cselszövést, ifjúkori fájdalmakat, megaláz
tatást és osztrák gonoszságot, a közeledő szent karácsony ünnepét már 
m agyar földön ünnepelhesse. ..

_____________ Horváth Károly.

Lengyel—magyar kapcsolatok.
Zenei kapcsolatok.

Még Szent István  születése előtti 
időtől, a m agyar nemzet m ithikus 
korától datálódik a lengyel és ma
gyar történelm i kapcsolat, mely 
elsősorban a fejedelmi sarjak  kö
zötti vérrokonságban nyilvánult meg. 
N agy Lajostól kezdve többször azo
nos uralkodó kodifikálta a két nem
zet törvényeit. A kapcsolat jótékony 
hatása következtében — hellyel- 
közzel — egyes zenei vonatkozá
sokra is bukkanunk. Hogy számuk 
kevés, ennek okát azzal a sajnálatos 
tényállással m agyarázhatjuk, hogy 
mind a m agyar, mind a lengyel zene 
csupán a X IX . század közepétől 
veszi ki részét a nyugati,népek nagy 
zenei versenyében. Csodálatos a 
sors já téka: egyidőben, m int az üs
tökös, lép fel a m agyar zenében 
Liszt Ferenc, a lengyelében Chopin, 
s messze idegenben, Párizsban ta 
lálkoznak össze. M indketten nemze
tük  zenéjét népszerűsítették a kül
föld számára. E  két nagy zenész ba
rátságának  gyümölcse: Liszt brosü- 
rá ja  Chopin művészetéről.

A lengyel halhatatlanhoz benső 
barátság, lelki rokonság fűzte a 
lángelm éjű m agyart, aki a francia 
romanticizmus, a Saint-Simon-elmé-

let, Chateaubriand- és Hugó-kor
szak szelleméből táplálkozott. A ra
jongás forróságával íro tt Chopin- 
essay anthenticitásában, hitelessé
gében nem tudunk kételkedni.1 Bár 
Lisztnek ez a könyve is a Sagn 
W ittgenstein  hercegnővel való ba
rátságának idejéből, 1852-ből szár
mazott, mégis eredeti Liszt-mun
kának ta rtják  a legnevezetesebb 
teoretikusok; míg az ugyanebből az 
időből származó „A cigányok és 
magyarországi zenéjük1* c. könyvet 
általában a hercegnő munkájának 
minősítik. A most idézett keresz- 
tyn  kívül még Bertha Sándor, Fabó 
Bertalan, sőt a közismert Kapp- 
életrajz is ugyanezt a véleményt 
táplálja.

Az első m agyar munka, mely 
a zene elméletét taglalt ., iKarakó
ban került kiadásra, 1518-ban. Író ja 
a körmöcbányai születésű Mone- 
tarius (Kincses) István. A könyv 
címe: „Epithoma utrisque musices 
practica Stephani Monetarius Crem- 
niciani.“ Nem éppen lakonikus rö- 
vidségű címe jellemző a korabeli 
szokásokra.

1 Kereszty István: Liszt irodalmi műkö
dése. Budapest. „A zene", III ., 10., 219. 1.

11 Bécsi palotájának gondnoka, Wagerer András, december IS áréi kelt és már Patakra 
címzett levelében arra kér utasítást, vájjon e 2000 mázsa lisztről Oppenbeimber Sámuel 
udvari bankárral (,,Hofjud“) kötött szerződés eredetijét, avagy másolatát küldje-e le 
Patakra? — A levélen az új német titkár feljegyzése: „Empfangen den 25-ten X-bns 1694. 
Den 8-ten Jannuarij 1695. beantwortet."
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Bakfark Bálint, a külföld által 
is rendkívül értékelt lantvirtuózunk 
és lantkomponistánk legnevezetesebb 
gyűjteménye szintén Krakóban  je
lenik meg 1569-ben.

Igen érdekes vonatkozású Thököly 
erdélyi fejedelemnek Incedi Mi
hályhoz 1692-ben kelt levele. Többek 
közt a következőket írja : „Mikor 
Letenyei uram at Lengyelországban 
jártattuk, Jablonovszky uram  ígérte 
volt jóakaratát, hogy valamely len
gyel síposokra rászerez bennünket."2 
E sorokból kiviláglik, hogy a len
gyel síposokat szívesen látták ud
varainkban.

A középkorban „lengyel hegedű"-! 
és „m agyar hegedű“-t különböztet
tek meg. Egy freyburgi3 politikai 
röpirat, minthogy a politikai álla
potokat a m agyar hegedűhöz ha
sonlítja, le írja  részletesen eme he
gedűtípus habitusát. A leírásból 
arra  következtetünk, hogy a hegedű 
mai alakjától eltérő, inkább a fidu- 
lához volt hasonló. A „lengyel he- 
gedű“-n valószínűleg a húrok egy
mástól való távolsága nagyobb volt 
a szokottnál. Ezt a következtetést 
vonhatjuk le Agricola4 leírásából.

Megemlíthetjük még Gálszécsi 
István  énekes könyvét,5 mely ugyan
csak K rakóban látott napvilágot, 
továbbá a lőcsei tabulaturás könyv6 
choreái közt levő lengyel táncot. 
Bizonyára régi zenei emlékeink kö
zött sok lengyel tánc lappang, mind
ezt széles körben megindított ku ta
tás derítheti föl csupán.

Figyelmünket fölkeltheti Apor 
m onográfiájának egyik részlete,

2 1683. Ungarisehe Warheitsgeige.
3 Agricola: Musiea instrumentális dendsch 

1528—45, újra kiadta Eitner.
4 Mon. Hung. Iíist. Script. XXXIV. (Thö

köly Imre fejedelem 1691—92-i leveles
könyve.) 253. 1.

Gálszécsi Tstván énekes könyvének 
újabb töredéke, ism. dr. Divéky Adorján. 
Magyar könyvszemle, 1911. I. Először ism. 
Erdélyi Pál: Magyar könyvszemle, 1887, 
215—223. lap.

6 Sztankó Béla: A lőcsei tabulatúrás
könyv choreái. Zenei Szemle, 1927, 170—

mely korának táncait kíméletlenül 
ostorozza. Ügy látszik, a tánc máz
akkor sem felelt meg egyesek ízlé
sének. így  ír ja : „az asztalnál ülvén, 
készen volt a hegedű, és a duda, 
ottan az furu lya és cimbalom is, az
után táncolni kezdettek, nem ugrán
doztak kecskemódon, m int most, ha
nem szép halkal járták , gyakorta 
kiálltván, három a tánc. Azután 
volt a lengyel változó, lapockás 
tánc. egres tánc, gyertyás tánc."7 
Apornak ez a megjegyzése bizo
ny ítja  a lengyel tánc elterjedtségét 
hazánkban, bár elsősorban lako
dalmi alkalomkor fordult elő.

A zenetörténet két elszái-mazott 
zeneszei’zőt is isméi-. Az egyik 
Kam ienszki Mátyás, aki 1734. okt. 
13-án Sopi*onban született. V arsó
ban telepedett meg, itt is fejezte 
be életét 1821, jan u ár 25-én. A len
gyel opera k ialakításában tevékeny 
szerepet vállalt, s korának nemzeti 
szelleme benne összpontosult. Ope
rái: Szerencse és balsiker, Falusi 
idil, a Csalogány.

Az ötvenes évek egyik legnép
szerűbb operakom ponistája, Dopp
ler Ferenc, Lembergben 1821. okt.
16-án született. Lengyel származása 
ellenére is működése a m agyar éne
kes színpad fejlődését nagy m érték
ben elősegítette. Bem utatóit a Nem
zeti Színház vállalta. Doppler pesti 
tartózkodása csupán epizódjellegű, 
bár nevét beírta a m agyar zene tö r
ténetébe. 1858-ban a bécsi operához 
kerül s Badenben fejezi be változa
tos életét.

A m agyar szerzők műveiben 
gyakran  bukkanunk stilizált Polo- 
naise-ve. De más módon is m egnyil
vánult a lengyel zene hatása a ma
gyar muzsikára. Chopin zongora
technikai sajátságai, ú jítá sa i nem 
m aradtak észrevétlenül a  m agyar 
zeneszerzőgeneráció előtt. Sok jel
legzetessége beszívódott zongora- 
litteratúránkba, éppúgy, m int a len
gyel zene számos m otívum a is.

Sonkoly István.
7 Apor: Metaniorphosis Transylvaniae. 

Cserei Mihály pótló megjegyzéseivel. Buda
pest, Rózsavölgyi. 1736-ban íródott.
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„HI STÓRIA"
A M A G Y A R  M Ú L T  E M L É K E I V E L  ÉS ESE* 
M E N Y E I V E L  F O G L A L K O Z Ó  F OL Y ÓI R A T

Erősíteni a múlt iránti szeretet érzését: ez lapunk tulajdon* 
képeni célja. Aki szereti a múltat, a? támogatni is fogja 
törekvéseinket, hogy ügyünk szellemi fegyvere megerősö* 
dötten teljesíthesse hivatását.

Lapunk, a nyári hónapok kivételével, havonta jelenik meg 
és a törzslapon kívül jelenleg a következő mellékletekkel bír:

PESTBUDAI EMLÉKLAPOK, a székesfőváros múlt* 
jávaL foglalkozik és d r . G á rd o n y i A lb e r t  székesfővárosi 
főlevéltáros szerkeszti.

MAGYAR MŰEMLÉKEK, melyben ismertetésre kerül* 
nek hazánk összes műemlékéi. Szerkeszti: dr. S zö n y i O ttó , 
a Műemlékek Országos Bizottságának előadója.

H O N I S ME  ÉS HELYTÖRTÉNET, a magyar vidék 
múltjával foglalkozik akként, hogy rendszeresen ismerteti 
hazánk városainak és községeinek történetét a hozzájuk 
fűződő eseményekkel együtt. Központi szerkesztője: dr. 
L u kin ich  Im re , egyetemi ny. r. tanár.

HADIMÚZEUMI LAPOK, a M. Kir. Hadtörténelmi 
Múzeum hivatalos lapja, mély e múzeum tárgyainak ismer* 
tetésével és a hozzája fűződő kérdésekkel foglalkozik. Szer* 
keszti: A g g h á z y  K a m ii, a múzeum igazgatója.

CSALÁDTÖRTÉNETI LAPOK, a régi magyar családok 
történetével és genealógiájával foglalkozik és egyes kiválóbb 
tagjainak történelmi szereplését ismerteti. Szerkeszti: R exa  
D e z ső , Pest vármegye főlevéltárnoka.

KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK, idegen nemzetek fiainak 
a magyar, történelemben vagy nemzetünk fiainak más nem* 
zetek történetében való szereplésével foglalkozik.

HÓSI SÍROK ÉS TEMETŐK, a hazai földben nyugvó 
hősök és a külföldi magyar sírok ügyeivel foglalkozik és 
ismerteti a hadisírgondozó szervek munkáját.

Mindezen mellékletek és rovatok felváltva jelennek meg 
s évente közel 700 oldalon oly történelmi irodalmat nyuj* 
tanak, mely nemcsak tudományos és hasznos, de kellemes 
olvasmány is mindazok részére, akik a nemzet múltja iránt 
érdeklődéssel viseltetnek.

Mutatványszámot minden érdeklődőnek készséggel küld 
portómentesen a kiadóhivatal:

BUDAPEST, VI. KÉR., ANDRÁSSY*ÜT 20. SZÁM.
TELEFON: AUTÓM. 299-92 .




