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I. • 

Nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatási Miniszter úr ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1868-ban Egerben tartott nagy gyűlésének ar-
chaeologiai osztályában sajnálattal említtetvén, miszerint hazánkban a nemzeti műemlékek 
folyvást vagy kárliozatos, s többnyire az illető megyei és városi hatóság szemeláttára el-
követett vandalismus következtében el-eltűnnek, vagy szánandó értetlenség szülte közöny 
által mindinkább ritkulnak vagy eredeti Ízlésükből egész a felismerhetlenségig átváltoz-
tatnak, sőt a legújabban országos alapból vagy annak segélyével eszközlött egyházi épít-
kezéseknél is, melyekből pedig a jobb ízlésnek és a tisztán monumentális jellegnek kellene 
követendő példa gyanánt kitűnnie, majd minden nap oly határozatlanságot s meglepő 
styl-zavart kell fájdalommal tapasztalnunk, hog) méltán attól tarthatunk, miszerint a jó-
zanul gondolkozó és ítéleteiben igazságos utókor előtt a XlX-dik század monumentális 
építkezését egyedül az eddig használt összes stylek értelem nélküli s az eredeti ízlések sze-
rencsétlen összekeveréséből származott jellemtelenség fogja jellemezni. 

Hogy ezen országos, nem mondjuk szégyenitő pangásnak, rontó befolyásnak, 
hanem ami százszorta roszabb. a minden jellemet nélkülöző és az értelmetlenség által ne-
velt kapkodás terjesztésének, és ezzel mintegy a kormány engedelmével történő, sőt köze-
gei által mintegy szentesitett állandósításának, melyet az utókor minden bizonynyal szigorú 
Ítélettel sujtand, minél elébb vége vettessék, a fentemlített szakosztály hazafiai kötelessé-
gének tartja Nagy méltó ságodat, mint az ősi alkotmányunk visszaállítása következtében 
nyilt újabb kedvező korszak miveltsége és ízlésének avatott képviselőjét és őrét, mély tisz-
telettel megkérni : szíveskedjék elrendelni, hogy 

1. A m. tud. akadémia által 1867-ben benyújtott és kérelmezett tervezet szerint 
az országos archaeologiai bizottság életbe léptessék, miért annál inkább is bátorkodunk ese-
dezni, mivel csak ilykép lehetséges a vandal rombolásokat a hatósági tekintély közbenjöt-
tével is megszüntetni, más — részről pedig a vidéki értelmiség nem egy kiváló tagja által is-
mételve több oly kérdés intézteték az archaeologiai bizottsághoz, melyek elég szembetűnőn 
tanúsítják, hogy ezen intézet mihamarabbi életbeléptetésének szükségessége országszerte 
éreztetik, úgyszintén azon viszás helyzet is, melyben jelenleg a csak tudományilag mun-
kás, de minden gátló vagy lendületadó befolyás nélküli archaeologiai bizottság vagyon. 

2. Kegyeskedjék elrendelni, hogy az országos alapból, vagy ennek segélyével eme-
lendő monumentális építmények tervezetei addig is, mig az országos archaeologiai bizottság 

*) El nem mulaszthatjuk a m. orvosok és természetvizsgálók archaeologiai bizottságától a 
tu. kir. vallás- és közoktatási mi iszter'.umhoz, valamint a püspöki karhoz intézett felterjesztést lapunk-
ban közleni. 
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nem szerveztetik, vagy a kormánynál a monumentális építészetnek egy szakképviselője 
nem állandósíttatik, megbirálás végett a m. tud. akadémia arcliaeologiai bizottságához 
beküldessenek. 

3. Hogy egyetlen műegyetemünkön, hol épitész-mérnökeink képeztetvén, a mo-
numentális épitészetnek mintegy nemzeti képviselői növekszenek, a monumentális épité-
szet régiebb, főleg egyházi styljei bővebben adassanak elő. 

4. A régi emlékek és építmények ismeretének terjesztése érdekében kérjük nagy-
méltóságodat, kegyeskedjék elrendelni, hogy a m. tud. akadémia által kiadott „Műrégé-
szeti Kalauz" czimű szakmunka necsak a megyéknek, hanem a nagyobb tanodák könyv-
tárai számára is, ha máskép nem volna lehetséges : országos alapból küldessék meg. 

Amint meg vagyunk győződve, hogy ezen méltányos kivánalmak teljesítésének 
halogatása csak a még itt-ott fentálló vagy romladozó állapotban levő építményeink vég-e-
nyészetét, vonhatja maga után, s így a gyászos mult miatt úgyis kevés számú nemzeti mű-
emléket biró hazánkat a még meglevőktől is megfoszthatja : úgy honfiúi bizalommal bátor-
kodunk remélni, hogy nagyméltóságod ezen időszerű, jogos és halasztást immár alig tűrő 
kérésünket kegyesen meghallgatni és a lehető legrövidebb idő alatt érvényesitni fogja. 

II. 

Nagyméltóságú Főtisztelendő Püspök Ú r ! 

A szomorú jelenetek, melyekkel majdnem mindenütt és mindennap találkozunk, 
és melyek mindinkább arról győznek meg bennünket, miszerint ha az egyházi hatóságok 
az alattuk működő papság irányában buzdítólag és oktatólag föl nem lépnek, a nem-
zeti múltnak úgyis nagyon csekély számú műemlékei és az egyházi szertartáshoz hasz-
nált tárgyai eléggé alig sajnálható módon mindinkább gyérülnek, elvesznek, vagy a 
hozzá nem értők által javíttatván, régiségi jellemöktől teljesen megfosztatnak; az újabb 
építmények pedig az egyházi és keresztény szellemtől teljesen elesve a XIX-dik század 
mi'dzlesének valódi korcsai gyanánt tűnnek fel, holott a román vagy gótli izléstí egyházak, 
még a kisebb falvak számára is, valamint hajdanta, úgy jelenleg is felépíthetők azon költ-
séggel, melyet korunk Ízléstelenségének építményeire szoktanak fordítni. 

Ezen sajnos állapot napról napra érezhetőbb volta arra birá az 1868-dik évben 
Eger városában öszegyült v.. orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlésének „arcliaeologiai 
osztályát," miszerint . . . . tisztelettel megkérje, hogy kegyeskedjék a bölcs kormánya 
alatt működő papságot és az egyházi megyéjében lévő községeket felszólitni, mikép egy-
ház építési vagy igazitási szándékaikat a jó izlés szemtpontjából való megítélés végett szí-
veskedjenek a m. tud. akadémia archaeologiai. bizottságához is fölterjeszteni, úgyszintén, 
hogy az egyházaknak sok esetben fölötte becses készletei egyedül az egyházi hatóság 
beegyezte és közreműködése mellett legyenek kicserélhetők és megújíthatók. 

Minthogy pedig szükséges, hogy mindezeket az egyházi régiségek ismerete meg-
előzze, kérjük . . . . kegyeskedjék megyéjében 

1) az egyházi régészetet rendes tantárgyul kitűzni ; 
2) oda hatni , miszerint a papság a Miírégészeti Kalauzt, mint eddig a 

maga nemében egyedüli és ajánlható munkát megszerezni szíveskedjék. 

• 



3) hogy a lelkészek honfiúi kötelességből, de egyszersmind mint a félreesőbb vi-
déken az értelmiségnek majdnem egyedüli képviselői, a határaik között előforduló minden-
nemű régiségek megmentésére befolyást gyakoroljanak és azok fentartására, vagy megis-
mertetésére segédkezet nyújtsanak. 

Hazafiúi bizalommal reméljük, hogy ezen szent czél tekintetéből . . . . oda 
fog hatni, miszerint jelen kérelmünk minél nagyobb körben viszhangoztassék és u j 
alkotmányos életünk egyik legszebb gyümölcséül a nemzeti emlékek megmentését 
megérlelhesse ! 
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