
LIPTÓMEGYE KÖZÉPKORI ÉPÍTÉSZETI MŰEMLÉKEI. 
(Adalék műemlékeink ismeretéhez.) 

Közli I M y s k o v s z k y V i k t o r 
tanár s épitész. 

Az országos műemlékek ideigl. bizottságának megbizása folytán 1876-dik év nyarán 
Liptómegyét utaztam be oly czélból, hogy ezen megye még ismeretlen középkori épitészeti 
műemlékeit felkutatva, felmérve, lerajzolva s azok történetére nézve netalán helyben talál-
ható adatokat gyűjtve, ismét u j anyagot szolgáltassak műemlékeink ismeretének gyara-
pitására. 

A megye már topographikus fekvésénél fogva — minden oldalról magas hegysé-
gektől körülvéve — eddig nehezen hozzáférhető lévén, annak műemlékei sem voltak szak-
szerüleg és tudományosan megismertetve; ujabb időben azonban az e megyét egész hosz-
szában keresztülszelő kassa-oderbergi vaséit ezen megye műemlékeit is hozzáférhetővé tevé. 

Műrégészeti tekintetben Liptómegye eddig még valódi terra incognita volt, olyany-
nyira, hogy a legújabb időben Dr. Henszlmann Imre tudósunk által kitűnően szerkesztett 
«A magyarországi ó-keresztyén, román és átmeneti stylü műemlékeink » czimü munkájához 
mellékelt és Zsigmondy Gusztáv mérnök által szakértelemmel összeállított Magyarország 
régészeti térképén is Liptómegye helyét még egy tiszta hely jelöli meg. — Pedig a liptó-
megyei műemlékek, műrégészeti és műtörténeti szempontból oly érdekesek, hogy azok 
hivatvák kiváló középkori műemlékeink közt méltó helyet elfoglalni. 

Ezen megye műemlékeiben a mult századok majdnem minden stylje van képviselve; 
igy találunk itt — bár még ritkán — románkori műemlékeket is. Az átmeneti, csúcsíves, 
s renaissance-stylű épitmények azonban igen gyakoriak, s nagy számmal találhatók. De 
nemcsak egyházi, hanem profán építményekkel, mint várakkal és kastélyokkal is találko-
zunk itt. Liptómegyét keletről nyugatra a Vág vize hasítja, s ezen völgyben húzódó út 
mellett fekvő városokban s helységekben legsűrűbben találhatók monumentális épitmények. 

Nagyon valószínű, — majdnem bizonyos — hogy Henszlmann Imre tudósunk által 
gyanított azon középkori kereskedelmi út, mely Kelet-Indiát az északi és keleti tengerrel 
összeköté, Erdélyen, továbbá Mármaros, Szathmár, Bereg, Ung, Zemplén, Abauj, Sáros 
és Szepesmegyén keresztülhuzódva, hazánk felső részét KD. és ENy. irányban átszelte. 

Ezen középkori kereskedelmi ut tehát, melynek irányát középkori műemlékeink 
szakadatlan sorozata jelöli, Szepesmegyétől folytatólagosan Liptón keresztül is mehetet t ; 
mert hogy a középkorban ezen megye is élénk kereskedéssel és áruforgalommal birt, azt a 
Vágvölgyön fekvő kisebb-nagyobb városok műemlékei is eléggé bizonyítják, mert hiszen 
ceak gazdag község építhetett ily fényes és valóban monumentális kinézésű építményeket. 
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Hogy e megyében románkori műemlékek csak csekély számmal találhatók, az részint 
a tatárok pusztításainak, részint pedig különösen a templomoknál előforduló későbbkori 
ujitásoknak tulajdonitható. Hogy Liptóban is pusztított a tatár, az történetileg bebizonyí-
tott tény. Ugyanis Bél Mátyás állítása szerint a Plostyin Illanó közötti liegyen épült őrto-
rony, nemkülönben a Yág mentén Pottornya felett a Básta liegyen állott bástya-alaku 
torony — melytől a begy nevét nyeré — a tatárok ellen épült volna. 

Továbbá a deménfalvi, matyasiczi, lipcsei és más erdőségekben talált azonkori sar-
kantyúk, sisakrészletek, dárdabegyek, nyilak s egyéb fegyverek biztos adatokat nyújtanak 
arra nézve, liogy ezen félreeső rengeteg erdőségek a tatárjárás alkalmával lakottak voltak. 
Egyébiránt történeti tény, hogy midőn a tatárok Szepesmegyét elpusztították, későbben a 
vazseczi és vichodnai erdőségeken és hegységeken keresztül Liptóba törtek. A tatárok ezen 
betörése alkalmával a liptóiak részint a megerősített bradeki és likavai várakba, részint pedig 
félreeső és nehezen megközelíthető erdőségekbe menekültek. * Ugyanakkor ölték meg a tatá-
rok Palugyai Egyed bodafalvi plébánost is. * * 

Gyakran megtörtént, hogy midőn a veszély elmultával a lakosok és polgárok rejtek-
helyeikből előbújtak, más — biztosabb — helyen építették fel újra városaikat és templo-
maikat; igy Német-Lipcse is templomaival együtt mindjár t a tatárok elvonulása után épült 
fel azon a helyen, a liol jelenleg is áll.*** 

Mindezen adatokból kiviláglik, hogy Liptómegyében a most fennálló monumentális 
egyházi építmények legtöbbnyire a tatár járás után épültek. 

Vannak azonban még néhány tatár járás előtti műemlékek is; igy a Bósaliegy mel-
lett szabad mezőn álló kicsi mindenszentek temploma, ugy nemkülönben a sz.-máriai temp-
lom egyes oszlopai még azon korból származnak. 

Az elpusztított templomok helyén későbben épült templomoknál gyakran a fenma-
radt régi s használható részletek újra alkalmaztattak, igy találunk például az emiitett sz.-
máriai, liptó-szent-miklósi és közép-szlécsi templomoknál románkori részleteket, mint : 
oszlopfőket, pilléreket, lábazati párkányzatokat stb. 

A liptómegyei régi templomok szentélye legtöbbnyire a szokásos nyolczszög három 
oldala által határoltatik, azok közt azonban kivételt képez a közép-szlécsi templom szen-
télye, mely egy szabályos tizszögnek öt oldala által képeztetik. 

Egyenes zárásu szentélyek csak a dovallói, martincseid, szentkuti ós teplai templo-
moknál fordulnak elő. 

Mint a magyarországi templomoknál általában, ugy itt is keresztliajók (Ivreuzschiff) 
nem fordulnak elő sehol, a szentély kivétel nélkül mindenütt boltozott, néhány templomnál 
a liajó részint még eredeti famennyezettel bir, mint pld. a szmrecsányi templomnál, részint 
pedig ujabbkori gerendázatos födénynyel van ellátva. Megemlítendő itt a szmrecsányi 
templom hajójának felette érdekes XIV-dik századbeli famennyezete, melyről azonban 
későbben még részletesen lesz szó. 

A liptói kisebb templomoknál a hosszhajók legtöbbnyire osztatlanok, a boltozatot 

* Wagner Analect. Scepces. Pars . I I I . pag. 227. 
** Lásd Já rmay Topogr. M. R. H . У. könyv, I I . fejezet, 435. lapján. 

*** Manuscriptum Palugyay Episcopi Nitrien. pag. 63. 
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tartó középoszloppal (Mittelsäule) — mint a szepesiek — nem birnak. E helyett azonban 
a hosszhajó egy középoszlop vagy pillérsor által két hajóra oszlik, mint a sz.-máriai és 
német-lipcsei templomoknál. A szentély és hajó boltozatának gerinczei gyakran a falból 
kiszökő falpillérek, falioszlopok (Wandsäulen, Dreiviertelsäulen) által hordoztatnak, legtöbb-
nyire azonban a gerinczek igen diszes faragású gyámkövek által alátámasztvák. 

De abnormis szabálytalanságok is fordulnak elő templomainknál, igy a szent-iványi, 
sz.-máriai, sz.-andrási és rósaliegyi hosszhajók részint az egyes hajók különböző méretei 
által, részint pedig azon körülménynél fogva, hogy a templom tornya gyakran nem esik 
össze a hosszhajó középtengelyének irányával, igen szabálytalan alakú alaprajzzal birnak. 
Ily szabálytalanságok azonban általában véve régi templomoknál igen gyakoriak. 

A mi pedig a tornyok elrendezését illeti, azok legtöbbnyire a szokott helyen, t. i. a 
hosszhajó nyugati oldalán állanak, rendesen négyoldaluak, több emeletesek, románkori 
vagy csúcsíves ablakokkal, de gyakran a védelem tekintetéből lőrésekkel ellátvák; sisakuk 
legtöbbnyire zopfos, e tekintetben kivételt szenved Liptómegye legrégibb mindszeűti temp-
lomának tornya, mely magas, csúcsos gúla (pyramis) alakú sisakkal bir. Nyolczoldalu tor-
nyot nem vettem sehol észre Liptómegyében. Előfordulnak a hajó déli oldalán álló tornyok 
is, mint például a közép-szlécsi, teplai és sz.-máriai templomoknál, de azok már mind 
ujabbkori alkotások s pedig a XVI-dik századból valók. 

A mi a liptói régi templomok tornyainak normális nyugati elhelyezését illeti, e 
tekintetben egyedüli kivételt szenved a XV-iк század végén épült okolicsnai zárdatemplom, 
melynek eredeti, régi csúcsíves stylü tornya a szentély déli oldalfalán áll; a toronynak ezen 
elhelyezése hazánk műemlékeinél nagyon ritkán fordul elő. 

Műépítészet! szempontból, valamint kitűnő műrészletei, szabályos alaprajza és egy-
öntetű, következetes keresztülvitele által e megye legelső műemléke mindenesetre a liptó-
szent-miklósi basilika-alakú, s kora csúcsíves stylü parochiális templom. 

Liptóban a három építészeti korszakot három műemlék képviseli; ugyanis a kúti 
mindenszentek temploma a román, a liptó-szentmiklósi basilika az átmeneti , és az oko-
licsnai ferenczrendi zárdatemplom pedig a kifejlett csúcsíves stylt. 

A liptómegyei templomok legtöbbnyire a környéket domináló emelkedettebb helyen 
állanak, s azonfelül lőrésekkel, néha bástyatornyokkal megerősített vastag körfallal vannak 
körülvéve, ugy hogy nevezetesen a szentmiklósi, német-lipcsei templomok mind annak 
daczára, hogy a régenten fallal megerősített város főterén állanak, még külön fallal s 
bástyatornyokkal megerősitvék, sőt a rózsahegyi, valamint a sz.-máriai templom valódi 
akropolist képez, ugy mint a körmöczi. 

A templomok ezen várszerű megerősítését kívánatossá, sőt szükségessé tevék az 
akkori belviszályok és vallási villongások ; gyakran már a városok bevétele után a lakosság 
a megerősített templomba menekülve, képes volt ellentállani legalább addig, mig valahon-
nan segély érkezett. 

Az ily megerősített templomokban gyakran a nép becsesebb holmiját rejté el, sőt 
ezen szokás jelenleg is dívik, és pedig az okolicsnai ferenczrendi zárdában, melynek kereszt-
folyosóiban a lakosság ládáinak egész sorozatával találkozunk. 

Fatemploma csak egy van e megyének, és ez a nagy-palugyai evangélikusok articu-
laris temploma, mely szerkezeténél, de különösen tetemes méreteinél fogva szintén kiváló 
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helyet foglal el hazánk faépítményei közt. — Tudomásomra jutott azonban, hogy a megye 
északi határszélén a Biela-Skala kősziklás hegy oldalán rengeteg erdőségek közt fekvő s 
nehezen megközelitliető liutii r. k. fatemplom szintén még régi, s bármennyire óhajtottam 
volna ezen faépitménynyel megismerkedni, de rövidre szabott időm kényszerite ezen 
fatemplomot más alkalommal megvizsgálni. 

Templomromokra is akadtam Liptómegyében, nevezetesen Szentpéteren és Nagv-
Palugyán, mind a kettőnek egyenes zárásu szentélye és hajója szép mérmüves csúcsivezetü 
ablakokkal van ellátva, a boltozat teljes hiánya miatt a falazat az idő romboló viszontagsá-
gainak egészen ki van téve, s igy évről évre mindinkább pusztul ; — bár a nagy-palugyai 
r. k. templomrom kevés költséggel styszerüen még kijavítható lenne, de ugy látszik, nem 
szándékoztatván ezen rom helyreállítása, annak gondját senkisem viseli. 

Nem lehet szándékom jelen alkalommal Liptómegyének műemlékeit részletesen 
leirni, mivel részletes monographiák teljes hiánya mellett még lehetetlen volt a műemlékek 
felvételéi'e szánt rövid idő alatt az oly részletes leíráshoz szükséges történeti adatokat össze-
gyűjteni, — ez oknál fogva azt hiszem, egyelőre elégséges leend, ha a felvett műemlékek 
általános leírását itt közlendem. 

A liptómegyei műemlékekről felvett és az országos műemlékek bizottságának felter-
jesztett operatum 42 sectio rajzlapot tartalmaz, melyeken a műemlékek kiváló műrészletei 
is pontosan lerajzolvák. 

Liptómegye műemlékeire nézve némileg útmutatásul szolgált a Könyöki József ily 
czimü értekezése: «Visszapillantás a Nvitra, Turócz és Liptómegyékben tett régészeti 
kirándulásra», mely az Archaeologiai Közlemények VIII . kötetének I. füzetében megjelent; 
valamint néhai Kubinyi Ferencz nálam levő kézirata is. 

Ezen jegyzékekben a liptómegyei műemlékek legalább nagyjából vannak megne-
vezve, s ez máris nagy hasznomra szolgált, miután igy a Liptómegye térképén már előre 
is kijelölvén a nevezetes műemlékekkel biró helységeket, az ilyformán előkészített térkép 
segítségével könnyebben meghatározhattam a felveendő műemlékek sorozatát és egymás-
utánját is. 

Kassáról Liptóba Szepesmegyén keresztül utazva, ez alkalommal megvizsgáltam s 
felvettem a szepes-szombati, felkai, nagy-szalóki és görgői templomot is, ezen műemlékek 
leírását azonban jelenleg mellőzöm, miután szándékom azokat későbben — Szepesmegye 
többi műemlékeivel együtt — megismertetni. Liptómegyét keletről nyugati irányban utaz-
ván be, azon sorrendben közlöm műemlékeit, a minő sorban azokat megvizsgáltam s fel-
vettem. 

I . 

A HBADEKI VAGY LIPTÓ-UJVÁBI VÁEBOM. 

Ezen érdekes várrom Hradek mezővárostól észak felé mintegy félórányi távolság 
ban fekszik, s tulajdonképen két részből áll, t. i. a mérsékelt magasságú mészkősziklán 
épült régi vagy belső, — és a belső várat gyűrűként körülvevő alsó vagy uj várból. 
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A régi belső vár kis kiterjedésű, alaprajzának idoma egy latin L-hez hasonlit, (1. ábra) 
melynek kelet és észak felé nyúló szárai közt van a vár belső udvara (A) közepén mély 
kúttal (o).* A vár déli szárnyának csak déli oldalfala áll még, az udvar felőli északi fal 
részben már hiányzik, s valószinüleg puskapor által vettetett szét, miután itt az erőszakos 
rombolás nyomaival találkozunk. A mint még az alapfalazatokból kivehető, itt lehettek a 
vár dísztermei (s, d, rj), a még épségben fenmaradt négyszegletű ablaknyilások homokkőből 
faragott párkányzata kora renaissance-sty Ire utal. A vár nyugati szárnyában pedig lehettek 
a kisebb kiterjedésű lakosztályok (a, y, I, vj), melyek részint kereszt-, részint dongaboltozatok 
által födvék. 

Az egyik kis szobában (y) megmaradt még annak eredeti gerendázatos födénye, 
melynek 0-35 m. vastag veres fenyügerendái csak 0-25 m. távolságban feküsznek egymás-
tól. Az igy támadt keskeny közök a gerendákba beeresztett deszkák által kitöltvék. Neveze-
tes itt a gerendák ornamentális befestése, mely még helyenként jól vehető ki; a fekete 
színnel szabad kézzel festett ornamentatio motívumaiban gót stylü levelekkel és lóhere-
alaku virágokkal találkozunk, mely utóbbiak a gerenda hosszában levő s hullámvonalban 
liuzódó diszitményen alkalmazvák. A gerendák leszelt élű profilje egyszerű. Tekintve tehát 
ezen gerenda-födény (Balkendecke) technikai szerkezetét, valamint határozott gót stylü 
diszitmónyeit, igen valószínű, hogy még a XV-dik századból származhatik. 

A második nevezetes részlete a belső várnak egy az udvarra nyiló ajtó (/), melynek 
magassága 2-4 m., szélessége pedig L69 m. Ezen kapuzat béllete (Thürgewände) faragott 
homokkőből van idomítva, felső része egyenes zárásu lóliere-ivet muta t ; profilje leszelt élű 
s az egész még gót stylü. 

A belső vár két szárnya által képezett szögletet egy csigalépcső-torony foglalja el, 
hengeres belső falából még egy pár falépcsőfok kiáll, de a lépcső orsója már hiányzik. Ezen 
lépcsőtorony azonban későbben épült, a mint azt a különböző magasságú lábazati párkány-
zat és a torony ujabb falazata is bizonyítja. — A nyugati szárny külső falán egy erkélynek a 
falból kiszökő gyámkövei még észrevehetők. 

A régi belső várat körülfogó várfalnak csak egyes részletei («, ß) léteznek, valamint 
a keritésfal egyik délkeleti szegletében álló négyszegletű bástyatorony (a) még szintén а 
régi várnak maradványa. 

Ezen várfal helyén, s valószinüleg annak irányát követve épült későbben az alsó 
vár, melynek nyugati és északi egyemeletes szárnyai még jó és jelenleg is lakott állapotúak. 

Ezen alsó vagy u j várat az udvar felőli oldalon födött folyosók veszik körül, melyek 
két helyen (1, 2) fatornáczok által a régi vár első emeletével közlekednek, bizonyítéka 
annak, hogy az uj vár építése alkalmával, tehát 1600-dik évben a régi belső vár még hasz-
nálható és lakható állapotban volt. Az alsó vár főkapuzata (m) a nyugati oldalon levő két 
négyszögű és kiszökő pavillon által van ílankirozva (PP) . Az alsó vár négyszögletű ablakai-
nak béllete kőből faragott s renaissance-stylü koronázó párkányzattal van fedve. — Több 
ablak felső kövén még olvasható : 

NICOLAYS SANDORFI ANNO -L6-0 0. 

* A zárjel közt levő betűk a bizottság rajzlapjaira vonatkoznak. 



Úgyszintén a déli pavillon egyik oldalfalán már nehezen olvasható e következő felirat 
létezik : 

SIC VOS NON VOBIS MELLIFICA TI S A P E S • 
MAGDALENA ZAI D E СЕМЕН ANNO • 1 • б • 0 • 3 • 

Ezen feliratok által meghatározottnak tekintendő az alsó vagy uj vár épitési ideje, valamint 
az akkori várbirtokos is. A vár bejárata előtt van még egy előerőditvény- (propugnaculum) 
forma épület, a falból kiszökő félkörives alapzata toronynyal. Itt lehetett eredetileg a két 
torony által védett külső várkapu (B). A vár külső kapujának ily megerősítési módszere 
gyakran előfordul a franczia középkori váraknál, nálunk a Szatmármegyében fekvő Erdőd 
várának főkapuzata is ezen erődítési rendszer szerint két hatalmas körbástya által van meg-
erősítve, mely bástyák lőrései és ablakai leginkább a kapu felvonó hídjára irányozvák. 

Előrebocsátva a hradeki vár mürégészeti leírását, lássuk most e vár történetét, 
melyet itt röviden közölni helyén látom. 

A hradeki parochia «Extractum ex História Domus Ecclesiae Hradekensis» czimü 
könyvében a hradeki várra a következő adatokat találtam feljegyezve : Liptó-Ujvár, előbb 
Liptó-Óvár, tótul Hradek (Haraduk?) (magyarul « váracska») а IV. Béla alatti tatárpusztitás 
után újra épült, midőn az erdőségekből visszajövő lakosok megerősített városokat és várakat 
kezdtek újra építeni vagy a meglevőket jobban megerősíteni. Mások állítása szerint ezen vár 
eredete trencséni Csák Máté idejére esik, midőn az a Felső-Magyarország nagyobb részét 
— a Vágtól kezdve egészen annak a Dunába való befolyásáig — birta. Ha nem is előbb, 
mindenesetre itt keresendők a vár első nyomai. 

Majláth Béla tudósunk pedig a hradeki várra nézve e következő adatokat volt szives 
velem közölni: «Liptó-Ujvár (Hradek) okmányilag legelőször fordul elő a Bubeck-féle 
1391-dik évi liptói regestrumban, egy Bobért Károly által kiállított csere-oklevélben, mely 
szerint egy Izombár (ballisterius) és Hong (lapicida) három ekényi földet kapnak Hradek 
alatt « sub castro novo ». — Ezek szerint a hradeki vár keletkezése bátran tehető a XIV-ik 
század első felébe, bár valószínű, hogy az már előbb is létezhetett, ámbár Béla király név-
telen jegyzője a magyarok bejövetele alkalmával elfoglalt várak között sem ezt, sem pedig 
a likavait nem említi. » 

1479-dik év előtt ezen várat és a hozzá tartozó uradalmat zálogban birta és pedig 
3600 arany fejében Trenka János ; — s valamint Corvin, a csehek vezérének Giskrának 
azért, hogy őt a háborúba kövesse, adta a tót-lipcsei és az ó-zólyomi várat ; hihető, hogy 
Trenka hasonló föltétel alatt lett birtokosa vagy hűbérese a hradeki várnak is. 

Trenkát követte Tharcai Tamás, a katonai osztályhoz tartozó férfi, ki e várat szintén 
Corvin Mátyástól hűbérbe nyerte. — A meghatalmazás erre vonatkozó passusa igy hang-
zik : inscriptionem hanc pro florenis 3060 prolongavit idem Вех (Mathias) Anno 1479.* 

Tharcait követte valami Paczolt nevezetű nemes, a vár birtokvételének éve azonban 
nem tudatik. 

* Ezen okmány találtatik n szepesi káptalan levéltárában : Liptómegyei levéltár 6. szakasz, 4. füzet, 
12. szám alatt . 
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• I 
1543-ban Pekry Lajos volt ezen vár birtokosa, kinek (conthoralis) özvegye Erzsébet 

született Báthory még 1553-ban volt úrnője e várnak. 
1554-dik évben I . Ferdinand király gróf Balassa Jánosnak a líradekit az ó-zólyomi 

uradalommal együtt 13,500 forint fejében 12 évre adta birtokba. 
1572-dik évben Miksa király ugyanezen Balassának 3000 forint hozzáfizetés mellett 

egész életére és halála után családja számára még 12 évre adta át ezen várat. 
1577-dik évben Hradek várának ura Balassa Bálint, az előbbinek fia volt. — Ezen 

család birtokában maradt a vár liosszu ideig, mivel 1599-dik évben Balassa Zsigmond a 
fentnevezett zálogösszeget hat évre 33,000 frtig nagyobbitotta. 

Ezen időben épült a vár alsó része. Későbben a Balassa-családot követte Sándorfy 
Miklós (inscriptionalis possessor), kinek nevével az alsó vár ablakpárkányzatain már talál-
koztunk, s ő alatta végeztetett be 1600-ban az alsó vár épitése. 

Sándorfy Miklós után a vár birtokosai voltak : Pográny Benedek, továbbá Hosszu-
tóty István és végre Orlee Miklós de Kar va. Mindezek Zay Magdolna de Cemer révén jöttek 
e vár birtokába, mivel Sándorfy Miklós halála után Zay Magdolnát Pográny vette nőül; 
ennek halála után Hosszutóty, s végre ennek elhalálozása után Orlee de Narva volt negye-
dik férje Zay Magdolnának. Elhalálozván a negyedik férje, a várat ismét Zay Magdolna 
birta, de annak csak egy részét, mert a másik rész Osztrosits Istváné lett. 

1623-dik év julius 8-án II . Ferdinand király Osztrosits családjának és Tökölyi 
Annának engedte át e várat 52,011 magyar forint inscriptio mellett; de 1702-dik évben az 
Osztrosits-család férfiága kihalván, a vár visszaesett a korona birtokába. Ezen időben 
Lichtenstein herczeg bérben birta e várat az uradalommal együtt, 

Lichtenstein után a várat Thurzó és Bákóczy-családok foglalták el, mig 1713-ban 
a vár a nagy kiterjedésű uradalommal együtt véglegesen átment a kincstár birtokába, mely 
azt jelenleg is birja. 

1803-dik évben e várat nagy tűzvész pusztitá el egészen, s mig az alsó vár ismét 
kiígazittatván, befedetett, addig a régi belső vár falazatai az idő vasfogának kitéve, mind-
inkább pusztulnak. 

Ii. 

A SZENT-PÉTERI TEMPLOMROM. 

Nem messze Hradektől, a Dovalló felé vezető ut baloldalán — a Biela vizén tul — 
egy mérsékelt magaslaton emelkednek Szent-Péter helység egykori parochiális templomá-
nak romjai. 

A templom egyenes zárásu szentélyének csúcsives ablakokkal áttört falai még fenn-
állanak, a szentély csúcsives boltozatának egyszerű gyámkövei még láthatók, de maga a 
keresztboltozat már nem létezik többé. A szentély bélfalán itt-ott még észrevehetők régi 
falfestmények gyenge elmosódott nyomai ; nem csoda, mert mint mondják, már századok 
óta áll ezen templomrom az idő viszontagságainak kitéve. — A romtól nyugati irányban a 
földszin egyenetlen niveauja a hajó és esetleg a torony alapfalazatainak létezését bizonyítja, 
ásatás által lehetne azokat még napfényre hozni, s igy az egykori templom alaprajzát pon-
tosan meghatározni. Ezen templomrom a szepesi egyházi scliematismusban akképen fordul 
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elő : Szent-Péter, Ecclesia SS. Petri et Pauli Apóst, desolata. Ezen templomrom nemcsak 
alakjára, de méreteire nézve is feltünőleg hasonlít az alább leírandó dovallói templom szen-
télyéhez, s valószínű, hogy ezen két templom nemcsak egy időben, de ugyanazon mester 
által is épült. 

in . 

A DOVALLÓI BÓM. KATH. TEMPLOM. 

Dovalló helysége Hradektől mintegy félórányi távolságra egy északi irányban fel-
nyúló völgyben fekszik. A dombon álló róm. kath. templomának igénytelen külseje annak 
régiségét nem árulja el semmiképen, miután ujabbkori stylellenes renovatiók által eredeti 
jellegétől már rég megfosztatott, de figyelemmel vizsgálva ezen templom alaprajzát, továbbá 
belsejében levő még kora gót stylü részleteit és a hajó ujabb boltozata felett levő régi falfest-
ményeket, csakhamar meggyőződünk, hogy itt bár elrontott, de régi eredetű templommal 
van dolgunk. 

Egyenes zárásu szentélye egyedül bir még eredeti csúcsivezetü keresztboltozattal, 
melynek primitív derékszögű, leszelt s horony alakjában kivájt éllel ellátott gerincz-profilje 
még a csúcsíves styl kezdetére utal (mit Viertelbogen Hohlkehle abgefasstem rechteckigen 
Gurten-Querschnitt). A bolt köralaku zárköve szintén még egyszerű romanizáló nyolczlevelü 
rózsát mutat féldombormüben. A szentély keleti falának csúcsíves szemöldü és keskeny 
ablaka még eredeti, a templom többi ablakai azonban ujabbkori időben megnagyobbittattak 
s eltorzittattak. Az osztatlan hosszhajó — a mint azt a tárnok hiányából s a régi falfest-
ményekből következtethetni, — eredetileg fafödénynyel birt. — Jelenleg a hajó közönséges 
keresztbolttal boltozott, melynek al stucco modorban készült medaillonjai szép renaissance-
stylű diszitményekkel a XVII-dik századra utalnak. S csakugyan a hradeki parochia «His-
tória I)omus » könyve egy helyen emliti is, hogy a dovallói egyház hajója Zay Magdolna 
— mint kegyúr — költségén 1610-dik évben beboltoztatott, s valószínűleg akkor kerültek 
a falfestmények is a padlásra. 

A csúcsivezetü diadalivének gyámköve (Kämpfer) áll egy födlapból (Abacus), és 
erősen kiugró pálczatagok által szegélyezett mély horonyból. 

Ezen profil is a kora csúcsíves stylnek megfelel, s valószínű, hogy ezen templom 
még a XIII-dik század második felében épülhetett. 

A hosszhajó jelenlegi boltozata felett, az északi falon észrevehetők még régi falfest-
mények nyomai ; az egyik részlet köralaku s belül concentrice vonalozott nimbussal ellátott 
két női és egy férfialakot en façe ábrázol, háttérben egy veres alapon festett primitiv fával ; 
a másik részlet pedig egy liliomba végződő j ogart tartó királyt és egy előtte álló zöld koro-
nás női alakot mutat ; a király szakálos, bajuszos, s hosszú, fején hermelinnel szegélyezett 
berezegi süveghez hasonló koronát visel, s az egész alak ülő helyzetben s en profil van 
festve. Mind a két fesményrészlet felett két téglasort képező szegély húzódik, ebből követ-
keztethetünk a hajó eredeti fafödényére is. 

Ezen falfestmények már csak gyengén kivehetők, az alakok körvonala (contourja) 
bizonytalan, a színezet halvány, s valószínű, sőt bizonyos, hogy ezen képcyclus folytatása 
a hajó belsejének északi hosszfalán a mészréteg alatt lappang. 
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Végre megemlitendő egy, a hajó boltozatáról függő igen csinos vascsillár (Corona 
lucida), melynek kovácsolt vasrészletei a renaissance-styl szerint idomitvák. Az egész 
müdarab egy vízszintes abroncsot képez, melyen két, egymást derékszögben metsző félkör-
íves vaspánt emelkedik, a közöket szép hajlású vashuzalok töltik be. A tányérokkal ellátott 
gyertyatartó-karok részint az emiitett vízszintes abroncson, részint pedig a félköríves vas-
pántokon elhelyezvék. Általában véve az egész csillár szép és stylszerü formája által kelle-
mes benyomást okoz a szemlélőre, mesterének becsületére válik, s szépség tekintetében az 
ily forma külföldi jeles vasmüvekkel vetekedik. 

ív. 

A SZENT-IVÁNYI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

A Vág balpartján kies völgyben fekvő Szent-Ivány helységének ódonszerü róm. 
katli. temploma egy a vidéket domináló magaslaton áll. 

Szentélyének polygonal zárása nagyon szabálytalan, miután a keleti zárfal sokkal 
szélesebb (4-45 m.), mint a délkeleti és keletészaki zárfal, melynek szélessége csak 2-35 m. 
Ezen abnormis szabálytalanság következtében a szentély csúcsíves boltozatának gerinczei, 
vállköveikkel nem — mint szokás — a falszögletekbe, hanem a keleti zárfal síkjára esnek. 
Ezen szabálytalanság még a szentély sarkain kívül álló tárnokra is kiterjed, miután a con-
s t r u c t s elv ellenére a tárnok nem a szentélysokszög felezési vonalának irányában, hanem 
attól eltérő állásúak, s igy nem felelnek meg tökéletesen a boltozat oldalnyomásának meg-
semmisítésére. A szentély primitiv csúcsivezetü gerinczes boltozattal bir, a templom osz-
tatlan hosszhajója famennyezetes. Későbben a templom hajója azáltal nagyobbittatott meg, 
hogy a hajó déli oldalfala eltávolíttatván, az 2-85 meterrel kijebb emeltetett. A hajó tenge-
lyének irányában álló nyugati tornya négyoldalú, felső emeletén levő kettős hangnyilások, 
úgyszintén a szentély ablakai is még félköríves szemöldüek, ezen egy oknál fogva azonban 
a templom még nem nevezhető románkorunak, miután tudjuk, hogy kisebb félköríves szem-
öldii ablaknyilások költségkímélés tekintetéből még a későbbkori csúcsíves stylü építmé-
nyeknél is gyakran használtattak. 

A hajó északi oldalán levő kapuzatának béllete még igen primitív s romanizáló 
tagozattal bir. A négyszegletű ajtónyilás födlappal és erős echinussal biró pillérek által 
szegélyeztetik, melyek lépcsőzetesen szöknek befelé, és az ajtó egyenes zárásu architrávját 
tart ják. A liliomokba végződő vaspántokkal és szívalaku gótstylü gyűrűvel ellátott ajtó erős 
tölgyfadeszkákból áll. 

A templom keresztelő-medenczéje csinos alakú, csiicsives stylü párkányzatu, s még 
a XV-ik századból való. A nyolczoldalu, kifelé hajló síkokkal biró tölcséres Cuppa egy ala-
csony s csavart cannellirozásu oszlopon nyugszik, melynek lábazata egyszerű rézlapból áll. 

Ily alakú keresztelő kutak Liptómegyében csaknem kivétel nélkül találhatók, s esze-
rint e vidékre nézve bizonyos provinciális jelleggel birnak. (2. ábra.) 

A szentély egyik mellékoltára szárnyajtókkal, predellával, még gótstylü, de az orna-
mentatio már határozott renaissance-stylü. Felső rakoványát képezi a kisebb gót oltároknál 
gyakran előforduló háromszögalaku csúcs (Giebel), ablakuk is Dániel próféta mellképeivel 
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díszítve, ezen csúcsok valószínűleg még egy régibb gót oltárról valók, mert igen elütök az 
oltár többi részeitől. Az oltár középszekrényében a keresztre feszitett üdvözítő, Máriával és 
Jánossal szemlélhető, mig a szárnyajtókon a négy evangelista képei aranv-alapon festvék. 
A predella felső párkányán pedig olvasható : 

CHRISTVS PASSVS E S T PRO NOBIS, YOBIS R E L I N Q Y E N S 
E X E M P L Y M YT SEQYAMINI YESTIGIA E I V S • P E T • 2 • 

Szép s még gótstylü ornamentatiója miatt megemlítésre méltó ezen oltár 0-6 m. 
széles és 0 8 3 m. hosszú antependiuma, anyaga úgynevezett nyírott bársony (geschnittener 
Sammt), sötétbarna alapon levő stylszerü s olajzöldszinü virágokkal. 

A templom három lépcsőfokkal magasabb szentélye alatt a Szentiványi-család szá-
zadok óta használt sírboltja létezik, hol — mint Kubinyi Ferencz irott jegyzékében olva-
som — valóságos épségben levő mumia-alaku s még ép ruhával ellátott holttestek nagy 
számmal találhatók. A szentély közepén, annak kövezetébe beeresztett négyszegletű 
márvány sirkőlap belmezején a Szentiványi-család czimere van en basrelief kivésve. — 
A renaissance-stylü czimerpais osztatlan mezején egy koronán álló kar és egy kürt látható 
csillaggal. A koronázott sisakdísz (Helmzier) hasonló jelvényekkel bir. — A sisak fátyola 
(Helmtuch) vagy kelméje renaissance-stylü akanthus metszésű levelekbe végződik. A czimer 
alatti táblácskán e következőket olvashatni : 

IOB. XII I I . B R E V E S • D I E S • HOMINIS • NVMER • MENSIVM • 
APVD TE E S T CONSTITVISTI • TERMINOS • E l • QVI 

P R A E T E R I R I NON POTVERINT. 

A sirkőlap szegélyén pedig ezen felirat áll : 

G E N E R O S U S • DNS • MELCHIOR ZENTIVANY DE ZENTIVÁN 
YICECOMES COMITÄT LYPTOVIENSIS • CHARISSIMIS • 
P A R E N T I B U S SYIS GNSO DNÖ IOHANI ZENTIVANY DE E A D E M 
E T • D • SOPHIAE POTARNIAY AMORIS ERGA 

a vége már olvashatlan. 

A czimerpais mindkét oldalán ez évszám olvasható : ANNO DOMINI 1 - 6 Z 8 . 
Ezen sirkőlap a sarkain megerősített vasgyürük segítségével felemelhető. 

A hajó északi falán pedig függ egy igen csinos s renaissance-stylü epitapliium a 
Szentiványiak czimerével, melyet fegyverek, kardok s buzogányok festői csoportozata fog-
lal be. A körirat a következő tartalmú : 

G-NI • DNI P E T R I ZENTIVANY D E EADEM OLIM VICE COMITIS 
C O T T V S L I P T O V . E T IN D I E T I S R E G N I H V N G A R I A E COMPILLATORIS 
OBIIT A E T A T I S SVAE ANNORVM 50. D I E Z 8 FEBRVARII . ANNO 1 • 6 • 7 • 2. 
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Ily epitaphiumok nemcsak czimertanilag érdekesek, de azon körülménynél fogva is, 
hogy azokon nemcsak régi fegyverzetünk, de a nemzeti ruhaviselet is legalaposabban tanul-
mányozható. Ily emléktáblák hazánkban elég ritkák, eddig csak a lőcsei, bártfai, markus-
falvi, kassai, szepesváraljai és teplai templomokban találtattak. — Jelen alkalommal nem 
hagyhatok emlités nélkül egy oly nevezetes természeti tüneményt , mely ugyan nem 
archaeologiai, de inkább természettudományi szempontból felette érdekes. 

T. i. a templom déli oldalán a falkerités tőszomszédságában van azon hirneves 
szentiványi kénkőforrás, mely felett ha egy madár átrepül, vagy a forrás melletti bokor 
ágain időz, a párolgó mérges gázok öldöklő hatása következtében rögtön halva esik le a 
földre. Főt. Pataky István esperes-plébános kíséretében meglátogatván ezen kénkőforrást, 
ez alkalommal is több ily szerencsétlen áldozatot találtunk a forrás mellett elterülve. 
Mondják, hogy különösen korán reggel ezen forrás gázokkal telitett levegőjét beszíva, 
embernek is veszélyes. Mindamellett mint ivóvíz igen kellemes izü, s bizonyos üdült kór-
báj ok ellen e viz használata kitűnő eredményű. Ily kénkőforrások találhatók még a közép-
szlécsi határban is, hol különösen egy helyen egy mészkőszikla üregéből bugyborékoló 
kristálytiszta viz nagy robajjal tör ki. Sajnos, hogy e forrás vize is csak kenderáztatásra 
használtatik fel a pórnép részéről. Általában véve Liptómegyé't e tekintetben csak az ásvány-
forrásokban nagy mértékben bővelkedő Máramarosmegye múlja felül hazánkban. 

De térjünk tárgyunkhoz. 
A szent-iványi templom lőrésekkel ellátott körfallal van megerősítve, melynek északi 

egyetlen kapuzata mellett áll azon négyszegletű torony, hol a Szentiványi-család okmányai 
jelenleg is őriztetnek. 

Tekintve ezen templom kora csúcsíves styljét és itt-ott még romanizáló műrészle-
teit, annak építési idejét a XIY-dik század első felébe tehetni. — A Szepes egyházmegyei 
schematismus szerint : S. Joannes, antiqua parochia, existit jam Anno 1327. Sokkal fonto-
sabb és megbízhatóbb — a szmrecsányi templom leírásánál későbben közlendő — 1349. 
évről szóló okmány, melyben már a szent-iványi templomról is szó van. 

Ezen egyházi műemléken kivül vannak még e helységben XYI. és XVII-dik század-
beli kastélyok is, melyek legalább kívülről — mürégészeti becsű részletekkel nem birnak. 

V. 

A SZENT-ANDBÁSI BÓM. KATH. TEMPLOM. 

Szent-András kis kiterjedésű helysége a Vág egyik északi mellékvölgyóben fekszik. 
A falu közepén egy dombon álló, s sz. András tiszteletére szentelt templomának külseje 
szép mérmüves csúcsivezetii ablakaival máris régi eredetre utal. Polygonal zárásu szentélye 
azonban ujabbkori boltozattal bir, s miután sem kiszökő szöglettámokat, sem pedig a bol-
tozatgerinczet tartó vállköveket vagy hengeres oszloptetőket nem vehetni észre, valószínű, 
a szentély is mint jelenleg hajója csak famennyezettel volt eredetileg födve. A szentély 
három, hajója pedig két csúcsíves és keskeny ablaknyílás által világittatik meg. Sekres-
tyének semmi nyoma, ha csak a hosszhajó déli oldalán álló kápolnát annak nem veszszük. 

Ezen kápolna egyenes zárásu, és két késő gótkori halhólyagos mérművel díszített 
3* 
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s egy kőválasztékkal ellátott csúcsíves ablak által" világittatik meg. E kápolna szintén bol-
tozatnélküli, jelenleg egyszerű gerendázatos födénynyel födött. 

A templom tornyának közepe nem esik össze a liajó hossztengelyével, lianem az 
utóbbitól északra mintegy 2-0 meternyi távolságra eltér, s nekem ugy látszik, bogy a 
torony későbben — s a mint a torony alatti ajtón levő 1647-ki évszám bizonyltja — a XYIT. 
században épült a templomhoz, azonkívül sem az ajtó nyílása, sem a torony ablakai nem 
csúcsívesek. 

A szentély niveauja négy lépcsőfokkal feljebb fekszik a hajó kövezetétől, és mint 
állítják, itt lenne az Andreanszky, Horanszky, benedekfalvi Detrich és Kiszely-családok 
sírboltja. A kőből diszesen faragott keresztelő-medenczéje feltűnően hasonlít a szentiványi-
boz, csakhogy az andrásfalvinak a cuppája kisebb, és csavart horonyos oszloplábazata 
hosszabb. 

A főoltár még gótstylü, s ezen korszakbeli elrendezéssel bir ; bár az ornamentatió-
ban itt-ott már kora renaissance motívumok is előfordulnak. Műtörténeti szempontból felette 
érdekes az oltár szárnyajtóin előforduló felirat : 

-Anno • domini • l - 5 - 1 • 2 • щ . 

Ezen datum szerint az oltár készítési ideje oly korszakba esik, a hol hazánkban a 
renaissance-styl mindinkább nagyobb tért kezd foglalni. Az oltár szárnyain levő aranyalapú 
festmények sz. András életére vonatkozó jeleneteket ábrázolnak, az alakok és a ruharedő-
zet jellege még Dürer iskolájára emlékeztet, bár a mi az architecturai háttereket illeti, 
azokon már a korai renaissance-styl naturalizmusa gyengén átrezeg. 

A predellán két repülő hegyes szárnyú angyal lebegő liosszu ruhákban, Veronika 
kendőjét tar t j a, az üdvözítő véres ós töviskoszoruzta fejével. 

Az oltár felső rakoványa szokott fiala-tornvocskák csoportozatából áll, közepén egy 
mennyezet alatt ott látjuk sz. Bertalan finom faragású szobrocskáját, egyik kezében köny-
vet, a másikban pedig egy kést tartva. Ezen rakovány (Aufsatz) rosz állapota miatt már 
előre hajlik, s néhány tornyocskája egészen hiányzik. 

Ezen oltár szekrényében a középkori szobrászat egy oly kitűnő művű példányával 
találkozunk, a minő hazánkban csak ritkán található, ez t. i. a szent Andrást ábrázoló 
életnagyságú szobra. 

A fából mesterileg faragott alak magassága mintegy 1 -7 meter, homlokán kétfelé 
választott liosszu haja, valamint szakálla festői fürtökben és természetes hajlással omlik 
vállaira s mellére. A vállak egymástóli távolsága — az alak nagyságához arányosítva — 
csekély, mely körülmény azonban a középkori alakokat általánosan jellemzi, s valószínű, 
bogy a szobrok ezen sajátsága még a románkorból vette eredetét. 

Alakunk kifejezésteljes szemei a jobbjában tartott s nyitott könyv felé irányozvák, 
melyből olvasni látszik, baljával az úgynevezett András-keresztre támaszkodik. A pontos és 
természetim kidolgozás annyira megy, hogy az arcz, kezek és lábak izmainak anatomikus 
előtüntetése, valamint kezeinek finom erezete természetes hűséggel van visszaadva, s mes-
terének valóban dicséretére válik; továbbá ha tekintetbe veszszük az alak ruházatának s bő 
palástjának már kevésbé tört s természetes folyású redőzetét (Faltenwurf), már abból is 
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kitűnik, hogy itt nem egy közönséges szobrász müvével, hanem egy valódi remekművel 
állunk szemhen. 

Mindenekfelett azonban az alak sugárnimbussal körülvett, komoly és magasztos 
kifejezésü arczán oly valami rendkívüli szokatlan, s szóval ki nem fejezhető átszellemült 
nyugodtság s méltóság honol, hogy az ember nem egy szobrot, hanem egy oly élő alakot 
vél maga előtt látni, mely könyve olvasásában van elmélyedve. (3. ábra.) 

Ezen kitűnő szobrászati mű szépségét, nagyszerűségét sem a leirás, sem a legpon-
tosabb rajz nem képes visszaadni, s hogy lia ezen kiváló remekmű valódi becséről akarunk 
meggyőződni, azt természetben kell megtekintenünk. Miután ezen szobrot vázlatkönyvembe 
lemásolám, alig birtam megválni a hazai középkori szobrászat ezen remekétől, sajnálva, 
hogy ezen valódi műkincsünk ily félreeső helyen ismeretlenül el van dugva, holott hivatva 
lenne bármely muzeumban a hazai szobrászati művek közt a legelső helyet elfoglalni. — 
Dr. Rómer Flóris tudósunk, ki pár év előtt ezen a vidéken megfordult, e szoborról szintén 
ily elismerőleg nyilatkozott. 

Az oltárszekrény belső síkja, háttere (Fond) szép ornamentatiója által méltó ezen 
kitűnő szobornak hátteréül szolgálni, mert ez egy felfüggesztett, csinosan szegélyzett, lent 
rajzolatba végződő függönyt vagy szőnyeget képez, melynek felülete — arany alapon — 
stylszerü virágokkal díszített, s hogy a szőnyeg ornamentatiója a szoborra ne hasson hábo-
ritólag, az előbbinek diszitményei egyszerűen fába vésettek s minden színezés nélkül gyön-
gén aranyozottak (matt vergoldet). 

A szőnyeg alsó szegélyén levő s facettirozott drágaköveket utánzó diszitmény már 
renaissance-stylü, melynek alkalmazását könnyen érthetővé teszi az oltáron levő 1512-dik 
évszám. 

Az emiitett déli mellékkápolnában álló oltár szintén még egy eredeti szárnyoltár 
(Flügelaltar), melynek belső szekrényét egy arany alapon festett kép foglalja el, ezen fest-
ményen trónon ülő és a gyermek Jézust ölében tartó Mária mint Istenanya van ábrázolva, 
háttérben lebegő fátyolt tartó angyalokkal. Az oltár szárnyain pedig Mária életére vonat-
kozó jelenetek ábrázolvák. Ezen festmények kivitele teljesen hasonlít a főoltár festményei-
hez, s valószínűleg ugyanazon mester műve. — Megemlítésre méltónak találok egy pár gót 
stylü gyertyatartót is, melyeknek stylszerü tagozatai minden egyszerűségük mellett is csino-
sak s ízletesek. A templom paramentái már ujabbkoruak s különös műbecscsel nem birnak. 

VI. 

AZ OKOLICSNAI ZÁRDATEMPLOM. 

Okolicsna mezővárosa a Yág jobbpartján fekszik, vidéke regényes, s különösen 
festői. x\ közeledő utasnak már messziről tűnik fel az ódon, sötétbarna falazatú zárdatemp-
lom sugár tornyával és élénk silhouettjével. Miután különösen figyelmeztetve valék Liptó-
megye ezen kiváló műemlékére, természetes, hogy a kíváncsiság s várakozás bizonyos 
kellemes érzetével közeledtem ezen ismeretlen műemlékünk felé. 

A zárdatemplom még meszeletlen barna falaival, szép mérmüves csúcsivezetü magas 
ablakaival s meredek cseréptetőzetével a mennyire kellemes hatású egy régészre nézve, 



annyira meglepő a templom belseje, a hajókat elválasztó, nyolczoldalu s felette karcsúságuk 
miatt igen elegáns kinézésű pilléreivel s oszlopaival. A hosszhajó, de különösen szentélyé-
nek tetemes hossza, hálózatos csúcsives boltozatával igen szép perspectivát képez. Általá-
ban véve az okolicsnai ferenczrendii zárdatemplom rendes alaprajza, tetemes méretei s 
kiváló müépitészeti részletei által nemcsak Liptómegyében, de hazánkban is — mint közép-
kori csúcsives stylü zárdatemplom — ritkitja párját , és a késő gótkorszak valódi remeke, 
mely részleteiben még ment azon kinövésektől, melyek némely késő csúcsives stylü műem-
lékünknél máris észrevehetők. Ezen zárdatemplom tornyával és szekrestyéjével még eredeti 
és középkori, ellenben a templom déli oldalához épült jelenlegi zárdaépület már a XVII-ik 
század végéről való. 

A bizonyosan még szintén gót stylben épült eredeti zárdából műrészletek már egy-
általában nem találhatók, különben még kérdés, vájjon teljesen felépült-e a régi zárda? — 
bár a mostani zárda keresztfolyosóival (Kreuzgang), czelláival s négyszegletű udvarával 
még a régi zárdák rendszere szerint épült. De vizsgáljuk meg először közelebbről a zárda-
templomot. 

Ezen jól conservált és későbbi stylellenes hozzáépítésektől még ment zárdatemplom 
szentélye a rendes nyolczszög három oldala által záratik be, feltűnő hosszú, majdnem 15-5 
meternyi presbyteriuma részint csillag-, részint hálóalaku gerinczes csúcsives boltozattal 
bir. A szentély megvilágítására szolgál annak zárfalain levő, két kőválasztékkal s késő gót-
kori mérmüvekkel biró négy tágas s csiícsives ablaka. 

A szentély külső élein négy, továbbá a négy boltosztályból (travéeból) álló presby-
teriumnak pedig három oldaltámja van, melyek két fokozattal birnak, s fent egy egyszerű, 
de a késő gótkorszaknak megfelelő vájt kajácsos rézslappal (geschweifte Schräge) födvék. 

A szentélytől egy csúcsives diadalivezet által elválasztott 23-0 m. hosszú és mellék-
hajóival 13'0 m. széles hosszhajó, hasonlóképen szép hálóboltozattal bir, melynek kétrézs-
lap által szegélyezett horonyu boltgerinczei az oszlopokból — mint egy pálmának ágai — 
merészen indulnak ki. A hosszhajó négy travéeből áll, s miután a mellékhajók magassága 
egyenlő lévén a föhajóéval, ezen szerkezet szerint itt egy pilléres csarnoktemplommal van 
dolgunk (Pfeiler-Hallenkirche). A nyolczoldalu oszlop koczkaalaku lábazatából a szögletek 
leszelése által, horonypárkányzatok közvetítése mellett emelkednek a nyolczoldalu oszlop-
tövek. A főhajót a mellékhajóktól három oszloppár választja el, az oszlopközök (intercolum-
niiun) távolsága 4-7 meter. A majdnem 11*0 meter magasságú oszloptörzs átmérője csak 
0-9 meter lévén, ezen arányoknál fogva az oszlopok igen nyúlánk, könnyüdek s elegáns 
kinézésiiek. 

Miután a hosszhajó északi oldalfalán nincsenek ablaknyilások, a három hajó csak a 
déli oldalon levő két csúcsives ablak által mérsékelten világittatik meg. De miután a déli 
mellékhajó ezen két ablaka a templom déli oldalához épített zárda csarnoka (Loggiája) által 
félig befedetik, ugy nemkülönben a szentély négy ablaka is a későbbi roccoco-stylü főoltár 
által részben elfedetik, ezen körülménynél fogva ezen zárdatemplom belsejében azon titok-
teljes félhomály uralkodik, mely a középkori nagyobb templomoknál oly megható, s e szent 
hely rendeltetésének oly nagy mértékben megfelel. 

Az északi mellékhajóhoz az első és második travée közt hozzáépített kápolna — 
a mint azt a csúcsives ablakokról, boltgerinczeiről, a lábazati párkányzat ugyanazon niveau-
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járói, de különösen a kápolna északi párkányzatának horonyában egy szalagon bevésett 
1490-dik évszámról következtethetjük, egyidőben épült a templommal. Ezen kápolna és a 
hajó oldalfalai, valamint nyugati sarkai is a fentebb emiitettekhez hasonló tárnokkal 
ellátvák. 

A templom nyugati főkapuzata már nem eredeti s igy különös érdekkel nem bir. 
Ellenben a presbyterium déli oldalán toronyalatti kapuzat még csúcsíves. A sekrestye két 
osztályú csúcsíves boltozattal bir, keleti egyenes zárfala három támmal ellátott, melyek 
közt az egyenes szemöldü, sima mély bélletü és keskeny ablaknyilások alkalmazvák. — 
A szentély déli oldalán álló tömör falazatú tornya négyszegletű, négyemeletes, az alsó eme-
letek csinos párkányzatu négyszegletű ablakokkal áttörvék. A harangokat tartalmazó 
legfelsőbb emelete félköríves kettős ablaknyilásokkal bir. A torony sarkai, valamint a tárnok, 
oszlopok s a templom egyéb műrészletei és párkányzatai, barna szinü s finom szem-
cséjű kárpáti homokkőből faragvák, mig a falazat egyéb része itt-ott téglával vegyitett 
közönséges terméskőből áll. A torony ujabbkori sisakja dudorodásaival és két laternájával 
már roccoco-izlésü ugyan , mindamellett nyúlánk arányai által dísztelennek még nem 
mondható. 

A hosszhajó tetemes szélességénél fogva két csúcsfal által határolt magas nyeregfedéllel 
fedett s e miatt magasabb, mint a keskenyebb szentély fedélzete. Az északi kápolna, mely 
mintegy egy kereszthajó északi szárnyát képezi, külön s felette meredek cseréptetőzettel bir. 

Ezen zárdatemplom alaprajzának szabályos elrendezése s tetemes méretei által 
müépitészeti szempontból elég érdekes, mürégészeti tekintetben azonban sokkal érdeke-
sebbek még ezen templom műrészletei, melyeket itt legalább nagyjából megemlíteni szüksé-
gesnek tartok. 

A szentély déli falában levő ülőhelyek (papiszékek) egy négyszegletű fülkét 
képeznek, melynek nyílása szépen profilírozott rámázattal, felső része pedig három félkörív 
metszése által képezett mérmüvel díszített. A felső részén levő egyik czimerpaisának meze-
jén egy liatágu csillag, a másikon pedig jjtg van kivésve, — ezen szék vagy fülke mennye-
zetének mérmüvében már a hanyatlásnak indult csúcsíves styl affectáló részleteivel találko-
zunk. A hosszhajó archivolt, valamint egyéb tollgerinczei, mig egyrészt a szabadon álló 
oszloptőkre támaszkodnak, másrészt pedig a hol a falsíkba mennek át, ott csinosan 
faragott gyámköveken (consolákon) nyugszanak. — Az északi kápolna egyik ablakának 
rézslapján — bélletén — észrevehető egy en basrelief faragott és szíjakkal egy ágon fel-
függesztett czimerpais (4-dik ábra), melynek mezején, koronán állva egy farkashoz 
hasonló állat, szájában szarvas-agancscsal vehető ki, a meszelés vastag rétege azonban 
annyira befedi ezen féldombormüvet, hogy részletei már csak gyengén láthatók. Ugyanazon 
czimer a hosszhajó egyik kerek boltzárkövén is előfordul, hogy mely családnak czimere 
lehet, azt nem tudom. 

A templom északi oldalán, a nyugati saroktól véve első támpilléren, annak egész 
szélességét elfoglaló négyszegletű berámázott mezején látjuk hazánk kettős keresztes czi-
merét festve. 

A kissé jobbra (czimertanilag véve) dülő, félkörű aljjal szegélyzett czimerpais 
mezején, a hármas zöld halmon közvetlenül álló kettős kereszt látható, a czimerpais felett 
egy lebegő szalagon az lS89-dik évszám vehető ki. Ezen fülke — a mint azt a «Benova-



2 4 

tum Anno 1860» feliratból joggal következtethetjük — újra befestetett, azonban ugy 
látszik a czimertanban nem igen jár tas festő e czimerpais eredeti mezejét sárga szinnel 
befesté. 

A gót stylben divó vizokádók alkalmazását itt is találjuk, de nem constructiv, 
hanem csak decorativ tekintetben, igy a koronázó mély horonyu párkányzaton a kápolna 
sarkain tátott szájú szörnyfejek alkalmazvák. 

A párkányzat azon helyén, hol a kápolna a templom északi falába szökik, egy 
három szeget vagy kalászt tartó kéz vehető ki. A kápolna északi oldalának közepén a pár-
kányzat horonyában pedig egy ág körül csavart szalagon az 1090-dik bevésett évszám 
olvasható, s ugyanazon évszám előfordul még a templom nyugati oldalának horonyában is. 

A torony — a zárdakert felőli — délkeleti sarkán van egy napóra (o. ábra), mely elég 
különösen a torony egyik, normális helyéből kissé elfordított sarokkövén van bevésve. A sarokkő 
ezen elfordításának oka abban rejlik, hogy miután a templom hossztengelye a keletnyugati 
vonallal egy kis, circa 10° elhajlást képez, tehát a templom e szerint nem lévén pontosan 
keletelve, annak következtében a torony déli falsíkja sem fekszik egészen délfelé; hogy 
pedig a napóra rendeltetésének tökéletesen megfeleljen, szükséges volt tehát legalább azon 
sarokkövet, melyen a napóra terveztetett, jól keletelni. A sarokkő ezen megfordítása még a 
torony építése alkalmával történhetett, miután ezen kő fek- és álló hézagai tökéletesen ösz-
szeesnek a többi kőrétegek hézagaival. Ezen napóra körivalaku szalagján levő (8—3) 
számok alakja még a XY-dik századnak megfelel, s mind a számok, mind pedig az egyes 
óraszámoknak megfelelő árnyvonalak (mensura) a kőbe vésvék s fekete festékkel befestvék. 
Megjegyzendő, hogy ezen sarokkő különös fekvése által figyelmeztetve, iránytűm segítsé-
gével megvizsgáltam a templom hosszhajójának irányát, s a 10 foknyi eltérés csakugyan itt 
is bebizonyult. 

A mi e csúcsíves ablakok mérműveit illeti, azok már a gótstyl hanyatlásának bélye-
gét viselik, mint ezen mérműveknél az ablakok kőválasztékainak szabálytalan szétágazása 
képezi a decoratio elvét. 

Megemlitendők itt különösen azon változatos alakú, kőbe vésett jegyek vagy jelek, 
melyek műemlékeinken azonban csak ritkán fordulnak elő. Ezen kőfaragó- vagy mester-
jegyek (Meisterzeichen) a szentély keleti és északi oldalán jönnek elő leginkább, azok közt 
többeket lemásolván, itt közlöm : 

Ily mesterjelek (signes lapidaires, signes maçonniques, Steinmetzzeichen) oly jelvények, melyeket a 
kőfaragók az általok kidolgozott, idomitott kőkoczkákra (Werkstücke) bevéstek. A legrégibb, nevezetesen a X I I . 
és XIII-dik századból-származó mesterjegyek a majuskulák és rúnák egyes betűiből, továbbá a bolygók jeleiből 
s különféle kézműves eszközök primitiv másolataiból állanak, s azok abban különböznek lényegesen a később-
koriaktól, hogy az utóbbiak leginkább mértani idomnak s egyenes tört vonalak változatos összerakásából képez-
tetnek. Minden egyes mester vagy kőfaragólegény birt egy ily jelet, melyet az általa kidolgozott köveken alkal-
mazva, e szerint számittatott ki a bére is. Ily mesterjelvényekkel azonban nem kell összetéveszteni azon apró 
jeleket, melyek kivételesen a helyes összeillesztés czáljából,- a műépitészeti diszrészletekhez tartozó kődarabokon 
bevésvék, és a Viollet le Duc Dictionnaire-ben : « signes d'apparail vagy repères » nevezet alatt előfordulnak. 

A mesterjegyekből származtak későbben, nevezetesen a XVI-dik században a czimerpaizsokon előfor-
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A középhajó boltozatán, a diadalivezet mellett, jobboldalon arragoniai Beatrix 
királyné , baloldalon pedig Magyar-, Horvát- és Dalmátországok egyesitett czimerpaisa 
látható, a Mátyás korabeli czimertani beosztással. 

A mi a templom építési idejét illeti, az határozott későkoru gót stylje, továbbá a fen-
tebb emiitett 1589 és 1590 kőbe vésett évszámai, ugy nemkülönben a hajó boltozatán 
előforduló Mátyás és nejének festett czimerpaisai következtében már a XY-dik század vége 
felé helyezendő. 

A templom déli oldalához későbben hozzáépített zárdának alaprajza egy hosszúkás 
négyszöget képez. A zárda keleti oldalán, a földszinten, van a tágas refectorium, az emele-
ten pedig ugyanazon az oldalon a zárdafőnök lakása és a vendégszobák; a zárda nyugati 
és déli oldalán pedig a szerzetesek számára való czellák elhelyezvék. A zárda egyes helyi-
ségei közt a közlekedést a keresztfolyosók közvetítik, melyek ablakai a négyszegletű zárda 
udvarára nyílnak. 

A zárda első emeletén, közvetlenül a templom hajójával határos északi kereszt-
folyosó egy nyitott Loggiát képez, melynek egy dorizáló középoszlop által elválasztott két 
merész ívezete az udvarra nyilik. 

Ezen zárda Mattyasovszky László nyitrai püspök és főispán által 1697-dik évben 
épült, a mint azt a zárda főkapuzata fölötti márványtáblán is olvashatni, és pedig eképen : 

1LLUSTRIS AC R E V E R E N D Ï S DNVS • DNVS • LADISL • MATIASOVS • 

E P I S C O P V S NITRIËNS EIVSDEM • C O T T 9 SVPR COMES E T R E G N I 

H V N G Â Ë CANCELARI9 AC MONASTERIVM HOC DVOB9 P E N E S E C Y L I S 

IN R V D Ï E N T I S IACENS E X F V N D A M E N T I S CVRAVIT • ANNO • 1 • 6 • 9 • 7. 

E n azt hiszem, hogy a XVI-dik század kezdetén hazánkban is nagy mértékben ter-

jedni kezdő vallási mozgalom ezen zárda teljes felépítését akadályozá, olyannyira, hogy a 
zárda építése teljesen félbeszakittatott, mert ha e zárda felépült volna, akkor annak leg-
alább egyes műrészletei a mostani zárda építésénél minden bizonynyal felhasználtattak 
volna, pedig ily műrészleteket nem találtam sehol. 

Azon romok pedig, melyekről az előbbi felirat szól, a régi zárda alapfalai s egyéb 
csekély falmaradványai lehettek; a régi zárda körfalaival csekély kiterjedésű lévén, az újon-
nan építendő nagyobb zárda falazatai számára kétségkívül uj alapzatot kellett építeni, s 
innét e kifejezés «EX FVNDAMENTIS». 

dúló polgári monogrammok, melyekből szép példányok a bártfai városház erkélyén is láthatók. Ily alakú 
monogrammok azonban a kereskedőknél áruik és esomagaik megjelölésére még jelenleg is használ ta tnak. 

A régi mesterjegyek kivált mtítörténeti szempontból érdekesek, miután gyakran csak azokból határoz-
ható meg az illető műemlék mestere és épitési ideje. E tekintetben nem ajánlható eléggé oly czéhkönyvek és 
táblázatok tanulmányozása, melyekben ily mesterjegyek, a mester vagy legény nevével együtt találhatók. 

Ezen czélitáblák azonban hazánkban legalább eddig még r i tkán fordulnak elő ; különös szépségű 
a lőcsei kőfaragó czéh XYI-ik századbeli monogrammos táblája, mely jelenleg a felsőmagyarországi muzeumban 
őriztetik. 

A R C H A E O L . K Ö Z L . XI . KÖT. I I . F Ü Z . 4 
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A zárda kertfelöli keleti oldalán pedig az 1744-ki renovatióra vonatkozó e következő 
ohronisticon olvasható : 

E X PIA M Y N I F I C E N T I A P O P Y L I S I C RENOVANT Y R 

C L A Y S T R A SANCTI F R A N C I S C I . 

A zárdatemploni belberendezése, úgymint : oltárok, egyházi székek már ujabbkoriak 
s különös mübecscsel nem is birnak; de hogy itt is voltak eredeti gótstylü szárnyoltárok, 
azt a zárda különböző helyiségeiben s folyosóin jelenleg is felfüggesztett aranyalapu s fára 
festett festmények bizonyítják, mert azok nem egyebek, mint a régi oltárszárnyak későbben 
szétfűrészelt részletei. Ezen részletek nagy méreteiből, valamint a festmények stylszerü 
kiviteléről következtethetjük az egykori gót oltárok nagyszerűségét s szépségét. Mily kár, 
hogy nevezetesen a nyitott loggia falazatán felfüggesztett képtáblák az idő viszontagságai-
nak évek óta kitéve, mindinkább pusztulnak s elenyésznek. 

Ezen nagybecsű festményekre figyelmeztettem a zárda főnökét is, de hogy történt-e 
ezen középkori becses festmények megóvása tekintetében valami intézkedés, nem tudom; 
pedig e festmények megérdemelnék azt teljes mértékben. 

VII. 

A LIPTÓ-SZENT-MIKLÓSI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

A szent Miklós tiszteletére felszerelt liptó-sz.-miklósi parochialis templom szabályos, 
úgyszólván mintaszerű alaprajzánál, tetemes méreteinél, de különösen kora csúcsíves styl-
jénél fogva Liptómegyének mindenesetre egyik kiváló monumentális műemléke. 

A templom alaprajza, a mint emlitém, a legszabályosabbak közé sorozható. A ren-
des nyolczszög három oldala által képezett szentély 9-4 m. hosszú és 7-0 meter széles ; 
csúcsíves boltozatának gerinczprofilje még igen primitiv, t. i. két rézslappal és egy szíj-
tagból áll. 

A gerinczek csinos gyámköveken (Wandconsolen) (6. ábra) nyugszanak, mely utób-
biak fejezete két befelé ugró lapocskából (listello) áll, a gyámkő fejezete pedig kajácsos s 
orrokkal ellátott csúcsíves részletekkel bir. 

A szentély öt csúcsivezetü ablaka felette nyúlánk és keskeny, e miatt itt a kőválasz-
ték és a mérmű teljesen hiányzik, de felesleges is. A szentély sarkain valamint a templom 
oldalfalain álló tárnok kétfokozatuak és fent egy egyszerű s egyenes rézslappal (Schräge) 
födvék. A templom középhajója sokkal magasabb a mellékhajóknál, és a déli oldalfalának 
három kerekablaka által világittatik meg, s miután továbbá a főliajót a mellékhajóktól osz-
lopok vagy pillérek választják el, a templom ezen szerkezete szerint az úgynevezett oszlopos 
vagy helyesebben pilléres basilikák (Pfeiler-Basilike) közé sorozandó, s e tekintetben Liptó-
megyében egyedüli. 

A középhajó mellékhajóival három egyenlő hosszúságú boltosztályból (travéeból) áll, 
4 3 meternyi intercolumniummal, s inig a főhajó szélessége épen 8 '0 m., addig a mellék-
hajók annak csak fél szélességével, t. i. 4 meterrel birnak. Az 1-0 m. átmérővel biró nyolcz-
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oldalú oszloptök lábazatnélküliek, fejezetük pedig áll egy erősen kiugró abacus lapból, mely 
alatt a horony egy keskeny rézslappal képezi az átmenetet az oszloptörzsbe. Ezen pil-
lérekre nehezednek a hosszhajó igen nyomott csúcsíves archivolt ívezetei, melyek élei 
leszelvék, s a hol azok a hajó keleti és nyugati zárfalára támaszkodnak, ott erős és meré-
szen profilírozott ívtartó gyámkövek által támogattatnak. Ezen oszloptövekből emelked-
nek a félhatszögü keresztmetszettel biró falpillérek (Wandpfeiler), melyek fent szintén egy 
egyszerű horonyos kapitellel ellátvák és a hosszhajó csúcsíves keresztboltozatjának kereszt-
— diagonal — s falgerinczeit tart ják. 

A csúcsíves diadalív csak az élein elmetszett profillel bir. A mellékhajók csúcsive-
zetfi boltozatának gerinczei mig egyrészt a tövek fejezeteiből indulnak ki, addig a hol a 
mellékhajók hosszfalaihoz simulnak, ott bárom horonynyal biró csinos gyámkövekbe men-
nek át. A középhajó csak három körablaka, a mellékhajók pedig keskeny s félkörives szem-
öldü ablakai által világittatnak meg. 

Az északi mellékhajó keleti részén a sekrestye fala által határoltatik, ellenben a 
déli mellékhajó keleti zárfala szabad, s itt egy tölcsér bélletü kerek ablakkal bir. Ezen 
templom négyszegletű tornya a hosszliajó tengelyének irányában épített, alsó emeletén 
lőréses keskeny ablakkal van áttörve, felső emelete — a hol a harangok elhelyezvék — 
valamint czopfos toronysisakja is már ujabbkoru. A templom három kapuzattal bir, t. i. a 
torony alatt és a két mellékhajó oldalain. Ezen kapuivezetek csúcsívesek, de minden fino-
mabb párkányzat és profil nélkül. A déli ajtó deszkázatán belül észrevehető még az eredeti 
ajtónak liliomokba végződő régi vasazata ; a déli és északi kapuzatok előtti csarnokok már 
későbbi hozzáépítések, nemkülönben a templom orgonakarzata is már ujabbkori. 

A szentélyből egy csúcsíves alacsony ajtón keresztül az elég tágas sekrestyébe 
jutunk, melynek csúcsíves keresztboltozatát — fölötte primitiv, majdnem romanizáló 
gerinczeivel — a sekrestye sarkaiban álló falioszlopok (Dreiviertelsäulen) támogatják. 

Ezen sekrestye északi félkörives s keskeny ablakának kalapácsolt vasból készült 
vasrácsozata áll egy az ablak közepén függélyesen a kőbe eresztett vasrudból, melynek 
mindkét oldalán szétágazó, legtöbbnyire liliomforma diszitményei az ablaknyilást kellően 
védik. — Ily szerkezetű vasrácsozat egy kitűnő példányával találkozunk még későbben a 
közép-szlécsi templom szentélyének egyik ablakán. 

A szentély és a hajó boltzárkövei legtöbbnyire kerekidomuak, némelyek faragott 
féldombormüvekkel diszitvék ; igy a szentély egyik zárkövén egy fekvő félhold felett 
látható egy hatágú csillag, a másik pedig egy koszorú alakba font ágat vagy venyigét 
ábrázol szőlőlevelekkel, s mig a déli mellékhajó boltzárkövei simák, addig az északi mellék-
hajó minden zárköve díszített, igy az egyikén öt szirmú leveles koszorú, a középsőn 
ugyanily alakú három levél, de sugár i rányában, s végre a harmadikon az Isten 
báránya (Agnus Dei) látható, a lándzsahegybe végződő zászlócska kelméje három 
részre hasított, éppen mint azt a XIV-dik századbeli lovas pecséteinken gyakran ész-
revehetni. 

A sekrestye boltzárkövének alakja egy szabályos nyolczszög — a belső kissé bemé-
lyedt sikján egy nyolczágú csillaggal. 

A szentély belseje eredetileg falfestményekkel volt diszitve, a mint azt a fal mészré-
tegén itt-ott előforduló alakzatos foltokból gyaníthatjuk, s e tekintetben sejtelmem csak-

4* 
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ugyan beteljesedett, mert a mint a szentély déli falán az igy is már hólyagos mészréteget 
lassan lehámozni kezdtem, nemsokára egy középkori torony festett alakja bukkant ki a 
százados mészboriték alól. (7. ábra.) Eze'n torony valószínűleg egy képnek szolgált hát-
teréül de az egész falfestményt — a mészrétegnek a falhoz való erős tapadása miatt, nem 
lehetett egészen napvilágra hozni, s igy egyelőre kénytelen valék csak a torony alakját 
előtüntető festmény részletével megelégedni. — De ezen torony már egyedül alakjánál 
fogva is érdekes, miután itt a XIV-dik században divó tornyok alakjával találkozunk, s ez 
mű történeti tekintetben nem csekély fontosságú. 

A négy oldalú torony falazata, köveinek álló- és fekliézagaival szürkére festett 
felső részén egy fatornáczczal (Mordgang ?) van körülvéve, mely utóbbinak zöld szilire festett 
deszkázatán tolókával (Schieber) elzárható négy ablaka látható. — Ezen tornácz felett a 
torony falazata hasonló szélességben emelkedik, ezen felső falazat rovátkos párkányzattal 
(Zinnenartige Bekrönung) bir, mely felett emelkedik a sátor alakú, domború és csatorna 
cseréppel (Mönch und Nonne) fedett, meredek toronysisakja, gerinczélének végpontjain két 
magas rúdon lévő csillaggal diszitve. — A torony ezen sisakja feltűnően hasonlít a prágai 
hid tornyainak sisakjához. — A mi pedig a fentebb emiitett fatornáczot illeti, azt hiszem 
hogy az nem egyéb mint a középkori védfalak és tornyok felső részén — a katonaság és 
őrség megvédésére épült úgynevezett öldöklő tornácz (hourdogium, liourd, bretéclie), 
melynek alsó padozatdeszkái szükség esetén részben eltávolithattak, s az igy támadt 
nyíláson keresztül a lent lévő ostromlókra forró viz, olvasztott szurok, kövek, nyilak, és 
egyéb öldöklőszerek dobattak le. — Ennek következtében falfestményünk ezen tornya 
tehát az erődítési tornyok (Basteien) sorába teendő; — kár hogy az alsó részén lévő mész-
réteg szilárdsága nem engedi a torony egész alakját előtüntetni. 

Tekintetbe véve azon körülményt, hogy a liptómegyei kisebb falusi templomok 
belseje is gyakran falfestményekkel birt, feltehető, hogy a megye ezen kiváló műemlékének 
belseje is policlirom befestéssel diszeskedett. 

A kőből faragott keresztelő-medencze szintén még eredeti gótstylü, s alakjára 
nézve hasonlít a szentiványi keresztelő-medenczéliez ; kajácsos s befelé húzódó nyolcz-
oldalú cuppája a csavart horonyú oszloptőn nyugszik. — Az ujabbkori fedő veresrézből 
készült, diszitményei részben ízletesen megaranyozvák, alsó karimáján e következő felirat 
olvasható : 

N I S I • QVIS • NATVS • F V E R I T • E X AQVA • E T • SPRV • NON • POTEST • 
INTROIRE • IN REGNVM • COELORVM. Joli. 3. 5. Anno 1 • 6 • 6 • 6. 

A templomban találkozunk még két gótstylü szárnyoltárral, az egyik az északi 
mellékhajó keleti végén áll, szekrényében Mária szobra, szárnyain pedig a szűz életére 
vonatkozó festmények arany alapon láthatók. — A déli mellékhajó keleti zárfalán álló 
szárnyoltár mütörténeti szempontból is érdekes, mert — mig az oltár szekrényével, 
predellájával, és felső rakoványával határozottan még gótstylü, addig decorationalis 
műrészletei már a XVI-dik század elején mindinkább terjedő kora renaissance-styl befo-
lyását árulják el. — Nevezetes azonban, hogy mily feltűnő hasonlóság és alakrokonság 
létezik a kora renaissance stylu diszitményi motívumok közt, igy például ezen oltár 



anliitravján lévő, csomókba kötött babérlevelekből álló diszitmény babérbogyóival éppen oly 
alakban előfordul az 1506-dik évben épült bártfai városház koronázó párkányzatának 
horonya alatt is. — A predella diszitményein is mintegy átrezeg már a XYI-dik század 
u j stylje. Ezen oltár felső rakoványa, sajátságos és különös conceptio tekintetében egyedüli 
a maga nemében, s ugy látszik, mintha a renaissance által üldözött gótstyl még egyszer 
akarná uralmát érvényesíteni és szépségét kifejteni, mert itt a gótika egy oly műremeket hoz 
létre, mely mig egyrészt tökéletesen megfelel a decorativ csúcsives stylnek, másrészt ezen 
oltárnak diszes és méltó bevégzéséül szolgál. 

A művész tudniillik eltérvén a XY-dik században divó oltárrakoványok chablone-
szerü alakításától, — mely abból állott, hogy az oltár testéből, szekrényéből, közvetlenül 
kiemelkedő fiala-tornyocskák csoportozatából álló pyramis-elrendezésü rakovány az oltár 
szekrényével szorosan és szerkezetileg volt összekötve, mintegy összenőve — ezen elvtől 
eltérvén, művészünk egy oly rakoványt hozott létre, mely az által, hogy az szekrénynyel 
nincs szervileg összekötve, hanem arra mintegy csak reátéve — egy önálló részt képez, 
s tökéletesebben megfelel a rakovány (Aufsatz) elnevezésnek is. — A mi rakoványunk egy 
középkori alakú szentségmutatóból (Monstranze) áll, mely alatt két angyal térdel ; — ezen 
szentségmutató közepén a szokásos üveghenger helyett itt egy rámázatba á jour befoglalt 
feszület, Mária és János alakjaival látható ; gazdag felső rakoványa pyramis-alakban kima-
gasló fialatornyocskáival egyszersmind ezen oltár megfelelő bevégzéséül is szolgál, s igy a 
művésznek fényesen sikerült ezen compositiója által a rakovány szokásos s talán már 
kissé megunt egyforma elrendezésének bizonyos a szemlélőre kellemesen ható változa-
tosságot elérni. 

A szentségmutató alatt mindkét oldalon térdelő s kezeikben feliratos szalagokat 
tartó angyalok bodros ha j fürtjeikkel és hegyes végű szárnyaikkal élénken emlékeztetnek a 
Schongauer és Dürer átszellemült könnyedséggel lebegő is finom kidolgozású angyalok 
alakjaira, s miután még ezen angyalok szárnyai is ugy vannak elrendezve, hogy azok 
iránya a szentségmutató rakoványának silhouettével mind két oldalon részarányosán egy 
egyenest képez, ezen mindenesetre finom műérzetet tanúsító elrendezés következtében az 
egész rakovány imposans pyramis-alakot nyer. — A templomban a XV-dik századbeli 
egyházi székek már nem fordulnak elő, —kivéve egy együlésii széket, mely jelenleg az orgona 
karzatának egyik félreeső zúgábanvan elrejtve, s azt nem is találtam volna meg, ha Majláth 
Béla alispán ur nem figyelmeztet reá. — Ezen együlésii egyházi szék magas háttámlája 
valamint oldaldeszkázata is szépen componált bevésett ornamentatióval bir, a faszinü 
ornament a deszka síkjával összeesik, a mélyebb fekvésű f o n d j a — háttere — pedig nagyobb 
hatás elérése végett sötétkék szilinél befestett. A XV. századbeli egyházi székeinken — pél-
dául Lőcsén s Bártfán — ily kivitelű ornamentátioval gyakran találkozunk. — A diszit-
mény ily kidolgozási módszere Viollet le Ducben : « Koilanaglyph, vagy basrelief en 
creux» elnevezés alatt előfordul. 

Bégi középkori kelyheket itt, valamint általában véve Liptómegyében nem találtam 
sehol, megemlítésre méltónak találom azonban egy pompás Casulát, melynek kelméje a 
XV-dik század izlése szerint arany alapon sötét purpur szinti purpura imperialis nyírott 
bársony virágokkal, — mák és granátalma motívumaival vegyítve — diszitve van, s még 
jelenleg is briliáns hatású. 
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Ezen templom a város tágas piaczán áll, a lőrésekkel ellátott körfal azonban itt 
sem hiányzik. 

Hogy mikor épült ezen templom, azt megbízható történeti adatok hiánya miatt 
egyelőre biztosan megállapítani nem lehet. — Az egyedüli adat a Bubech-féle 1391-diki 
liptói regestrumban előfordul, mely szerint : 1268-dik évben ezen egyház curiájának és 
lelkészének négy ekényi föld adatik Máthé comes földjének szomszédságában Zent-
miklóson. — Ha ezen adat csakugyan ezen templomra vonatkozik, akkor az mindenesetre 
gótikánkra nézve elég korai. — A templom hajójának déli oldalán e következőket 
olvashatni : 

HAEC DOMVS D E I RENOVATA ERAT ANNO DOMINI • 1 • 4 • 69. 
ITERYM 1725. D E I N D E 1732. TANDEM. 1828. 

Ha tehát ezen templom már 1469-dik évben rosz állapota miatt újíttatott, akkor 
bizonyos — s a mint azt a kora gótstyl is bizonyítani látszik, — hogv ezen müemlékiink 
még a XlII-dik század második feléből származhatik. 

Müépitészeti tekintetben ezen templom különösen azon körülménynél fogva 
érdekes, hogy részletei mint egészben véve szerkezete a még constructiv kora csúcsíves styl 
jellegének határozottan megfelel, s az egész építményen bizonyos egyöntetűség észreve-
hető, s igy feltehető, hogy ezen templom egy előlegesen megállapított terv szerint, minden 
közbeszakitás nélkül rövid idő alatt épülhetett fel. 

VIII. 

A NAGY-BOBRÓCZI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

Nagy-Bohrócz mezővárosa Szentmiklóstól északi irányban fekszik, a sz. György 
martir tiszteletére szentelt régi templomából jelenleg csak egyes részletek maradtak fenn, 
t. i. szentélye, — mely jelenleg mellékkápolnának használtatik, és a négyszegletű nyugati 
tornya. — Az uj templom hosszhajójának iránya és fekvése is külömböző, mert tengelye 
a régi templom hosszhajójával egy derékszöget képez, s mig a régi templom keletelve volt, 
addig az uj templom szentélye éppen délfelo néz. — A jelenlegi templom azonban tekin-
télyes méretekkel bir, igy a régi hajó hossza (10 - 0 m.) éppen az uj templom hajójának 
szélességét képezi. — A múlt században épült u j hajó hossza 38 -0 m. s szentélye félkör-
íves apsissal bir, belseje bár csinos falfestmények diszitik, mürégészeti tekintetben nem 
birhat érdekkel. 

A régi templom szentélye 6 - 73 m. hosszú és 6-35 m. széles, keleti fala egyenes 
zárásu, magas keskeny, és mély rézslappal biró bélletű ablakai még félköríves szemöldüek, 
keresztboltozata azonban uj . 

A torony külseje, zopfos sisakjával, ujabbkori renovatiók által egészen kivetkezett 
eredeti alakjából, csak az északi oldalán létezik még a régi csigalépcsőzetet tartalmazó 
tornyocskának alsó része. 
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A kőből faragott nyolczoldalú keresztelő-medencze pokál formájú és még eredeti. — 
Ezen templom két régi casulája felséges ornamentatióval bir, s e tekintetben a legszebbek 
közé tartoznak. 

Továbbá még XY-dik századból való egy pulpitus is (Lesepult), melynek deszká-
zatán csinosan faragott és színezett gótstylü ornamentatiója közepén fît5 monogramm 
vehető ki. — Az egyházi könyvek közt találtam pompás (nyomtatott) initialékkel és orna-
mentekkel díszített régi Missalét, melyről már Könyöki is megemlékezik leírásában. 
A nyomtatott, nagy quart alakú könyv czime e következő : 

«Missale secundü ehorum alme ecclesie Strigoniehs. 
Venetiis accuratissime impressum. In Edibus Petri 
Liechtenstein, Coloniensis Germani. Impésis vero 
Stepliani Heckel de Ruolodnáf. Librarii Budens 

Anno virginei partus 1 • 5 • 1 • 2. 
Die 3 Augusti. » — 

A pompás kezdőbetűk — Initialék — még keretekbe foglalvák, de a betűk alak-
zatos ornamentatiója már határozott kora renaissance-stylü. -— A diszitmény emberi és 
állati alakokat és a renaissance-stylben oly korai — még Dürer és Holbein által — alkal-
mazott delphinek motivumjait, nemkülönben hermákat, mascaronokat, s lebegő gyümölcs-
füzéreket foglal magában. 

Némely kezdőbetű felséges s decorativ jellegű olasz renaissance-arcliitecturával 
van kerete Ive. 

A könyv utolsó lapján pedig a nyomdász jelvényes czimere van nyomtatva; a 
czirnerpais függélyesen hasított mezején egy állványon álló égiteke felváltva vörös és 
fekete mezőben látható. 

A czimer felett olvasható a nyomdász neve 
P E T R Y S L I E C H T E N S T E I N 

a czirnerpais alatt pedig : 
Contigimus portum : quo mo'do Cursus erat. 
Hic teneat nostras : ancora iacta rates. 

A régi templomból sokkal kevesebb műrészlet maradt fen, mintsem azokból lehetne 
a templom építési idejére következtetni, ellenben az uj templom építési idejét határozza 
meg azon chronosticum, mely — az 1723-dik évet magába foglalva — a diadalivezet 
felett olvasható : 

D E O V N I TRINO A E D E S HAS S V P P L I C E S OFFERVNT 

IOANNES I L L É S H Á Z Y ET S I D O N I A BATTHIANY. 

IX. 

A NADASFALVI ROM. KATH. TEMPLOM. 

A Nagy-Bobróczról Szmrecsányba vezető uton fekszik a csekély kiterjedésű 
Nádasfalva helysége. Róm. k. temploma a külön álló fa-campanillével egy mérsékelt 
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magaslaton fekszik a falu közepén. Ezen kis kiterjedésű templomka — alaprajzát tekintve 
— áll egy 6-2 m. széles és 9 '7 m. hosszú osztatlan hajóból (czellából), melynek keleti 
falán a félköríves apsis szökik ki, s jelenleg mind a hajó, mind pedig szentélye ujabbkori 
gerendázatos födénynyel bir. — A mély bélletű ablakok keskenyek és félkörivesek, a déli 
kissé feltűnő nagy méretű kapuzata azonban csúcsives. Az bélletének profilja két pálezatag 
által határolt horonyt mutat . — A templom csak a nyugati oldalán bir — a hajó hosszfa-
lainak irányában fekvő két támpillérrel. — Mondják, hogy a templom szentélye alatt lévő 
kriptában, a Baán, Szmrecsányi és Szentiványi-családok törzsapja Bogomir liptói gróf 
nyugszik. — A nádasfalvi templom hajdan sz. Magdolna, jelenleg pedig minden-szentek 
tiszteletére van szentelve. 

Eg}- 1269-dik évről szóló okmány szerint Lőrincz liptói gróf fia Bogomir, ki 
szintén a felsőmagyarországi királyi hadak fővezére, liptói gróf, és a lengyel udvarnál 
követ lévén : IV. Béla királyunktól, Nádasd, Nagy-Bobrócz, Vérveres, Mogorfalva, Vichodna 
és Vazsec uradalmakért cserébe kapta Palvera és Zsegre uradalmakat. 

Ezen emiitett Bogomir grófnak hat fia volt úgymint : Bodó — kitől Szentiványi ; 
Miklós — kitől Szmrecsányi és I I . Bogoméi• — kitől a Baán nemzetség származik ; — 
továbbá János esztergomi kanonok — a templomnak építője ; Lőrincz szepesi prépost, és 
végre Dienes barát (Camalduensis in Claustro lapidis refugii.) — Egy okmányban pedig 
a nádasdi templom építője meg is nevezteték ilyformán : 

Anno 1269. Johannes Canonicus Strigoniensis, filius Comitis Bogomeri de Lyp-
tovia aedificavit ex rnderibus ecclesiam de Nádasd. 

Ezen adat szerint tehát templomunk a XIII-dik század második felében épült, — 
mert az alább — a szmrecsányi templom leírásánál közlendő 1349-ik évi okmány szerint 
már ezen templom bolthajtásának javítása említtetik, úgymin t : et simili modo ad 
reparationem rupturae Ecclesiae Beatae Mariae Magdalenae de Nádasd très praescriptas 

partes praecium lapicidis solvere tenebuntur stb. A templom ezen újításáról az 1795-dik 

évi Canonica Visitatiójában is történik említés, i lyformán: 

Ecclesia haec filialis attestante Canonica Visitatione Csakyana aedificata est 

impensis illustrissimi condam Domini Comitis Bogomér catholici in honorem omnium 

Sanctorum, de tempore aedificationis non constat (?) certum tarnen est, eandem multis 

ante ecclesiam Szmrecsanensem annis surexisse, nam ex commemorato ad prioris filialis 

responsionem Documento constat intam familiam Dnorum Baan ad Szmrecsanensis 

Ecclesiae erectionem ea Lege concurisse, ut inta família Düor Szmrecsányi semet obstrin-

xerit ad reparandas rimas, quae hucusque in hac filial! Nádasfalvensi visuntur. 

Pontos vizsgálat azonban kiderité, hogy ezen emiitett 1269-dik évben épült s 

boltozott eredeti templomból jelenleg csak hajójának déli oldalfala csúcsives portáléval 

maradt fen, a jelenlegi templom többi falazata, tehát a félköríves apsissal együtt későbben 
és pedig már 1830-dik évben nádasdi Baán-család költségén felépült, — a mint azt egy a 
Baán-családnál lévő okmány is bizonyítja, melynek szószerinti tartalma a következő : 
Az 1349-dik okmányban emiitett repedés még 1830-dik évben létezett, s mivel a repedést 
kijavítani már nem lehetet, igy a templom használható nem lévén, ennek következtében a 
bolthajtás levétettvén — a délre, fekvő fal régi ajtajával, zárral és kultsal maradván mint emlék 
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a régi templombúi — a többi falak kápolnát képezvén, 1830-dik évben újonnan felépíttetett, a 
nádasdy Baán nemzetség által. 

Ezek szerint valószínű, hogy az emiitett kripta nem a jelenlegi szentély alatt, 
hanem a régi lerombolt templom valamely más helyén keresendő, — mert hogy az eredeti 
templom sokkal nagyobb lehetett, azt megmaradt kapuzatának nagy arányai is bizo-
nyítják. 

X. 

A S Z M R E C S Á N Y I R Ó M . K A T H . T E M P L O M . 

A sz. Mária tiszteletére szentelt szmrecsányi templom — lőrésekkel ellátva s kör-
fallal megerősítve — egy dombon áll, s már e templom idomszerű külseje, csúcsfalaival, és 
csúcsíves gótablakaival kellemes benyomást tesz a műrégiségeket kutató régészre. —-
Tekintve ezen templom alapra jzá t , az egyenes zárásu szentélyből, és egy osztatlan hossz-
hajóból áll. — Szentélyének massiv és csúcsíves keresztboltozatának gerinczei egyszerű 
profillal birnak, a mennyiben az csak két egyszerű rézslap által határolt szijtagból (Steg) 
áll; — kerekidomu boltzárkövének szegélyezett lapján egy fekvő félhold felett álló 
egyenszáru kereszt két szőlőlevéllel diszitve vehető ki, — s mig a szentély keleti csúcsíves 
ablaka felette keskeny, addig a déli oldalon lévő csúcsíves ablaka szélesebb és kőválasz-
tékkal (Pfosten) s három lóheres szabású diszes mérművel ellátott. — A szentélytől az egy-
szerű s tagozatlan csúcsivezetü diadalív által elválasztott osztatlan hajó déli ablakai szintén 
csúcsívesek, kőválasztékkal s mérművel birnak. — A déli díszkapuzat csúcsíves, ajtóbélletének 
profilje két horony által közbefoglalt erős pálczatagból áll, melyek szijtagozatok által szegé-
lyeztetnek. Az ajtó nyílása egyenes szemöldü, s az igy képezett tympanon jelenleg diszitmény-
nélküli és sima, bár eredetileg két térdelő angyal által tartott mandorlában ülő megváltónk 
alakjával volt diszitve, azonban ezen falfestmény körrajzai annyira elmosódtak, hogy azokat 
csak a régész éles szeme veszi észre. — Az ajtó deszkázata négyszegletű mezőkre osztott, 
s azok sarkán észrevehetők még a régi ajtóról fenmaradt vas rozetták. 

A hajó nyugati zárfalán álló négyszögletű torony leszelt élü csúcsíves kapuzattal, 
s első emeletén lőrésforma keskeny ablakokkal bir. — A harangemelet (Glockenstube) 
ablakai már tágasabbak s még szintén csiícsivesek. 

Ezen emelet felett kerek ablakokkal ellátott s kiszökő fatámokon nyugvó fatornácz 
fogja körül a tornyot, a sisakja pedig hasas dudorodásu. 

A szentély északi oldalán lévő sekrestyébe — alacsonyabb niveauja miatt — 
négy lépcsőn juthatni , keleti keskeny ablaka félköríves szemöldü, s dongaboltozatja még 
eredeti. 

A templom belsejének bútorzata még középkori, mert nem csak gótstylü szárnyol-
tárokkal, egyházi magas támlájú székekkel, de azonkívül egy gótstylü, csinosan faragott 
szószékkel is bir, mely utóbbi templomainkban már csak nagyon ritkán fordul elő. 

A főoltár szekrényében elhelyezett s arany alappal biró képtáblán a trónon ülő és a 
kisded Jézust ölében tartó Mária van ábrázolva, és pedig még ó-német középkori felfo-
gással. — A gótstylü mellékoltárok egyikén az 15lZ-dik évszám is előfordul. 

A B C H A E O L . K Ö Z L . XI . KÖT. I I . F Ü Z . 5 
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A gótstylíi szószék a diadalív déli oldalán áll, a tizoldalu erkély (Kanzelbühne) egy 
csavart horonyéi zömök középoszlopon áll, de nagyobb stabilitás elérése végett még az 
erkély sarkain karcsú faoszlopok által támogattatik. 

A szószék felső fedele (Schalldeckel) csúcsives ormozatokkal és egyéb — a gótstyl 
hanyatlását már jelző — faragványokkal van szegélyezve, — a fedél közepén pedig fiala-
tornyocskák által képezett toronyalaku csúcsos felrakványa a gótstyl sajátságos könyed-
ségével emelkedik, a keresztrózsán pedig — ugy mint a bártfai szentségházon — az 
üdvözítőt jelképező pelikán fiaival vehető ki. 

A szentély északi oldala mellett álló két-iilésü egyházi szék, magas s részben 
à jour áttört hátdeszkázatával, ormozatos mennyezetével s egyéb diszitményeivel még 
a XY-dik századból való. — Az egyik ülés hátdeszkáján egy keretben, ágon ülő füles-
bagoly van metszve. — A hátdeszkázat ornamentirozott diszléczezettel s csavart törzsű 
elegáns oszlopokkal van szegélyezve, a szék természetes faszinü s csak a diszitmények s 
faragványok háttere festőibb liatás elérése végett sötétkék, zöld és vörös szilinél befestett. 

A kőből díszesen faragott keresztelő-medencze alakjára nézve tökéletesen megegyez 
az emiitett szentiványi és szentmiklósi keresztelő-medenczékkel. 

A főhajó mennyezetéről függ egy csinos vascsillár (corona lucida), mely feltűnően 
basonlit a dovallóiboz, csakhogy ennek részletei megaranyozvák. — Alsó abroncsán a 
következőket olvashatni : 

IN DECVS E C C L E S I A E F I E R I CVRAVIT G. D. P E T R V S S. 
(Szmrecsányi) DE EADEM VNA CVM CONSORS G. D. SOPHIA 

KVBINYI DE F . K. (Felső-kubin) ANNO. 1 • 6 • 6 • 8. 

A hajóban lévő padok még a XYII-dik század egészséges s decorativ renaissance 
ízlésében készitvék; egyik pad oldaldeszkáján a mester nevével találkozunk, igy: «Georgius 
Mensator Tepliensis fecit liaec sedilia Anno Domini 1628.» 

Ezen csinos padok oldaldeszkái (Wangen) az akkoriban divó pilaszterekkel, csinosan 
faragott hermákkal és gyümölcsfüzérekkel vannak stylszerüen diszitve, s György mester 
ügyességéről s jó Ízléséről tesznek tanúbizonyságot. 

Legnevezetesebb és legérdekesebb ezen templomnál a liajó befestett eredeti 
famennyezete, melynek deszkázatán festett ornamentatiójában még határozott románkori, 
sőt helyenként még byzanti motívumokkal is találkozunk. — Mindenesetre feltűnő, hogy 
itt gótstylíi motívumok még teljesen hiányoznak, s ez oknál fogva műtörténeti szem-
pontból is felette érdekes ezen eredeti famennyezet. 

A deszkákon lévő diszitmények együtt véve sem szinezetre, sem pedig motívu-
maikra nézve nem képeznek egy szerves egészet, e szerint az összbenyomás kielégítőnek 
nem mondható, sőt a diszitmények elhelyezésének ezen rendszertelensége minden ryth-
must nélkülözvén, ezen mennyezetnek bizonyos tarkaságot s nyugtalanságot kölcsönöz. — 
A művész ugy látszik minden harmónia mellőzésével csak a diszitmények változatossá-
gában akart brillírozni. 

Mindezen rendszertelenség daczára azonban az egyes diszitmények s motivumok 
oly szépek és stylszerüek, hogy azokat — műemlékeink diszitéséül — még jelenleg is 
lehetne alkalmazni. 
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A mi ezen diszitmények kiviteli módját és festését illeti, ugy látszik, hogy azok 
ismétlő rapporttel biró bordurok kimetszett chablon, vagy az úgynevezett patron segítsé-
gével festettek, nagyobbrészt azonban csak szabadkézzel festvék. — Az ornament fekete 
vonallal van határozottan contourozva, s belseje megfelelő színnel befestve; — s miután 
ezen diszitmények nincsenek sehol árnyékolva, ugy azok a síkfelület természetének 
megfelelve szőnyegszerü jelleggel birnak. — Az ornament fondja vagy háttere felváltva 
fehér vagy fekete szinii, az egyes diszitmények befestésére csak vörös, fűzöld és sárga szín 
használtatott, tehát azon szinek, melyek a románkori ornamentatióban is tulsulylyal 
birnak ; s tekintve azon körülményt, hogy a gótstylben oly kedvelt s kivétel nélkül alkal-
mazott kék szin itt még teljesen hiányzik, már abból is kitűnik ezen decoratio régisége, 
valamint azon következtetés is, hogy a decorationál a románkori formák és motívumok 
még a XIV-dik század első felében is oly nagy szerepet játszottak, oly időben tehát, midőn 
már az építészetben a gótstyl törvényei és formái voltak mérvadók. 

Ezen diszitményekben leginkább a növények, virágok, és különféle gyümölcsök 
változatos motívumaival találkozunk, s csak két helyen találunk alakokat, t. i. egy medve-
vadászatot, és a sárkány viadalt ábrázoló részleteket. 

Bár mennyire is óhajtottam volna ezen változatos diszitményeket mind lemásolni 
de időm rövidsége miatt ezen kívánságom csak részben teljesülhetett azáltal, hogy csak a 
legérdekesebb s legszebb motívumokkal biró diszitményeket másolám le vázlatkönyvembe. 

Ezen lemásolt diszitmények a következők: 
1. A fekete alapú s ornamentirozott medaillonokat az assyr palmettához leginkább 

hasonlítható vörös és zöld szirmú virágok választják el egymástól ; 
2. az alap fehér és fekete fiókokra osztott mezőiben mák alakú virágok és két 

madár (galamb vagy griff?) közti vörös hársfa alakú levelek felváltva szemlélhetők, ugy 
hogy a mák fehér alapra, a galambokat tartalmazó diszitmény pedig fekete alapra esik; az 
elszigeltség kikerülése végett s hogy a különféle szinii alappal biró ornament bizonyos foly-
tonosságot nyerjen, a fehér alapon lévő másforma motívum hasított levelei a fekete 
mezőbe nyúlnak át. — Ezen diszitmény szemléleténél lehetetlen nem gondolnunk azon 
byzanti és perzsiai régi kelmékre, melyek Dr. Bock e nembeli kitűnő munkájában foglal-
tatnak (pallia rotata sen scutellata cum história gryphorum); 

3. egy háromágú fatörzs három korona alakú virága, egy hat szirmú levelű piros 
bimbaju virággal fehér alapon váltja fel egymást; 

4. a fekete alapon hullámvonalban húzódó szőlőgerezd fürtéit csipdeső madarak 
veszik körül, ezen madarak változatos mozdulataikkal bizonyos elevenséget s természetes 
élénkséget kölcsönöznek ezen motívumnak. 

5. egy vörös hullámvonal fehér és fekete közeit szintén vörös szinü csigavonal 
alakú ornamentatio tölti be ; 

6. ezen részleten egy medvevadászat van ábrázolva ; egy félig vörös, félig pedig 
zöld szinü ruházatben (miparti) öltözött alak, leeresztett sisakkal a fején, hosszú lánd-
zsával egy fekete medvét támad meg 

7. ezen részleten van a jó és rosz szellem harcza jelképezve, ugyanis egészen 
vaspánczélba öltözött, hosszú sarkantyús vitézek, leeresztett sisakkal lóháton ülve iszonyú 
hosszú farkú s vörös szemű gyikforma sárkányokkal viaskodnak, s mig az egyik sárkány 

5* 
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hosszú farka a lovag lova körül van tekerve, addig kinyújtott karmaival a lovas hosszú 
lándzsanyelét iparkodik megfogni; — s bár mennyire egyszerű itt a rajz, mindamellett a 
támadás és a védelem igen élénken van előtüntetve. — A lovasok egyike nyitott, a másika 
pedig leeresztett úgynevezett véka vagy üst alakú (Kübel, — Kesselhelm, Topfhehn) 
sisakot visel. — Az ügető lovak mind elő- mind pedig hátulsó lábai szorosan egymás 
mellett vannak rajzolva, éppen ugy a mint azok a XI I I . és XIY-dik századbeli lovaspecsé-
teken is előfordulnak. 

Ezen festmények régiségére nézve különösen jellemzők ezen jelenetek hátterén 
előforduló tölgy- és pálma-fák, valamint egyéb virágok és bokrok stylizált alakjai, melyek 
még határozottan a román korban divó stylnek is előállítási modorának tökéletesen megfe-
lelnek. — A mi pedig a medvevadászok osztott színezetű (miparti, getheilte Tracht) 
ruházatát illeti, ez még a XI—XIV. századig különösen a magas ranguaknál divatozott, s 
csak későbben a XY-dik században a szolgák, s paishordozók (Knappen, Schildträger) 
viseltek ily ruhát . — Ezen korbeli ruházat azonban nemcsak hosszában de keresztben is 
— mintegy utánozva a czimerpaisokon előforduló heraldikus — színeket (vêtement 

blasonné) szines sávokra volt osztva. — Ezen részletekből is láthatjuk, hogy ezen festmé-
nyek még eredetiek, s egykorúak az 1349-dik évben épült templommal. 

Az itt leirt diszitmények románkorú motívumai eléggé bizonyítják, hogy a 
művész egészen ki nem bontakozva még azokból a románkori decorationalis styl elveinek 
hódolt. Ezen egy adat is elégséges annak bebizonyítására, hogy hazánkban a románstylii 
formák az ornamentatióban még sokáig — a kora csúcsíves stvl korszakában is előfordul-
nak ; s ebből visszont következtethető, hogy a régi falfestményeken előforduló romanizáló 
diszitmények után nem mindig lehet következtethetni a falfestmény románkori eredetére. 

Ezen érdekes templom építésére nézve a Canonica Yisitatióban e következőket 
olvashatni : 

«Annus erectionis ejusdem legitur quidem in ara minori inscriptus hoc sensu: 
Ecclesiae Annus 1412; teste tarnen Documento apud generosum Dnuin Ladislaum Baán 
conservato, memoria ecclesiae hujus exstat jani de anno 1347.» 

A canonica visitatióban emiitett és itt későbben közlendő okmány eredetije a Szent-
iványi család titkos levéltárában őriztetik, ezen fontos okmány hiteles másolatának közlését 
a nádasfalván lakó Baán Bertalan ur szívességének köszönhetem. Ezen okmány nemcsak 
a szmrecsáni, hanem az elébb leirt szentiványi és nádasfalvi templomokra nézve is igen 
becses és fontos adatokkal bir. — Az okmány ekképen liangzik ; 

« Nos magister Nicolaus archi Diaconus Hontensis vicarius in absentia discreti viri 
magistri Petri Archidiaconi vicarii venerabilis in Christo Patr is et Domini Domini Csana-
diensis, Archi Epp i Strigoniensis in Spiritualibus Generalis. Tenore praesentium signifi-
camus universis, quod cum Stephanus filius Nicolai filii Bogemeri de Liptó, Stephanum 
filium Bodó, et Ladislaum fratrem ejusdem uterinum etiani Tliomam, Petrum et Andreám 
filios Bogó ad octavas festi Beati Michaelis Archangeli proxime nunc praeteritas traxisset 
in causam tandem ipso termino adveniente, praefatus Stephanus filius Nicolai personaliter 
comparens ab una parte, Stephanus vero filius Bogó similiter per se personaliter, et cum 
sufficienti Procuratoris Conventus de Thurócz pro predicto Ladislao fratre suo, etiam Poch 
filius Thoma serviens Thoma Petri et Andreae prodictorum filiorum Bogó, pro ejusdem 
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Dominis suis similiter cum sufficienti Procuratorio praedicti conventus de Thurócz coram 

nobis parte ab altera comparuerunt ut dedebant, ejusdem Steplianus filius Nicolai contra 

praefatos patruelles fratres suos proposuit in liunc modum, quod cum villa Szmrecsen quae 

est possesio ipsorum aquisitionalis in qua ipse Steplianus filius Nicolai residet, Ecclesia 

careret lapidea ut hoc pluries motu causa super perpetua divisione cum possessorio 

eorundem nepotum Bogomerii frustrata fuisset et annihilata. 

Idcirco praedictos fratres suos patrueles in figura Judicii coram nobis adstans 

petivit, ut eundem ad aedificationem Ecclesiae lapideae in praedicta Villa ipsorum Szmre-

csen pro ut Juris est adjuvare deberent. 

Memorati vero Steplianus filius Bodo pro se et praefato fratre suo Ladislao, item 

antedictus Pocli praelibatis Dominis suis filiis Bogó nobis cum fratribus nostris Capitulo 

Strigoniensi Ecclesias judicantibus, videntes etiam quia commuai Jur i refragari non pote-

rant assumserunt qualibet pars, prout in très Stipites dividuntur quaelibet tr ium partium 

tertiam partem praefatis Lapicidis seu murariis solvere eo tempore, quo videlicet dictus 

Steplianus, filius Nicolai suam tertiam partem solveret plenarie et integre : Caetera vero 

quae ad aedificationem ejusdem Ecclesiae utpote lignamina, et vecturam lapidum ante dictus 

Steplianus Nicolai cum Jobagyionibus suis dictae villae Szmrecsen et Isár faciet adminis-

trari . — Cibam cementi dumtaxat excepto, ad cujus structuram et terminationem idem 

Steplianus Nicolai tenetur solus, praeterea nos Judicantes determinavimus, quod quando-

cunque memorati filii Bodo Ecclesiam beati Joannis Baptistae ampliari voluerint, tunc 

idem Steplianus Nicolai similiter in tertia parte praefatis lapicidis et praefati filii Bogó 

eodem modo in sua tertia parte lapicidis praefatum Steplianuni et Ladislaum adjuvare 

tenebuntur, et simili modo ad reparationem rupturae Ecclesiae Beatae Mariae Magdalenae 

de Nádasd très praescriptas partes praecium lapicidis solvere tenebuntur, qualibet tandem 

partium caetera opera praefatis Ecclesiis ad earum reparationem et resumtionem neces-

saria per praefatos suos Jobagyiones parochis dictarum Ecclesiarum segregatim distin-

ctorum facient administrari. 

I n cujus rei testimonium praesentes eidem Concessimus sigilli nostri munimine 

roboratas. Datum Strigonii Septimo idus Octobris Anno Domini 1349. — (L. S.) 

A templom belsejének falazatán észrevehetők még bizonyos alakzatos foltok, 
melyek régi falfestményekre utalnak. — A templom szentélyének egyenes zárású külfalán 
pebig egy vörös rámázatba foglalt régi falfestményen a gyermek Jézust vállán hordozó 
nagy Kristóf colossalis alakja még jól vehető ki. 

XI. 

A NAGY-PALUGYAI EYANG. FATEMPLOM. 

(Ecclesia articularis.) 

A Liptó-szent-Miklósról Kis-Olaszira a Yág balpartján \ezetö ut déli oldalán — a 
Lazistye patak regényes völgyében fekszik Nagy-Palugya helysége. 

Érdekes szerkezetű fatemploma a százados hársfák csoportozata miatt messziről 
alig látszik, s lia előre nem lettem volna a faépitészet ezen műemlékére figyelmeztetve, 
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utazásom alkalmával azt nem is vettem volna észre. A helység nyugati oldalán lévő mérsé-
kelt magaslaton álló templom alaprajza egy egyenszárvi szabályos keresztalakot mutat , s 
tekintélyes méretei által tűnik k i ; igy a hosszhajó hossza 37-0 méter, szélssége 11-2 т . , a 
kereszthajó hossza 33-0 m., szélessége pedig szintén 1 L 2 m., belsejének magassága a két 
hajó kereszttezésénél mérve 11'8 méter. 

Ezen templom hossztengelyével keletelve van, keleti szentélye előtt áll négy-
szögletű fatornya, melynek alap-, valamint földszinti csarnokfalazata kőből épitett. — 
Általában véve ezen templom alapzata a lábazat párkányzatáig terméskövekből áll, ezen 
lábazaton feküsznek az erős tölgyfatalpgerendák, melyeken a favázas, kivül-belül bedesz-
kázott falazat emelkedik. 

Mind a két hajója donga alaká fafödénynyel bir, mely a keresztezésnél (Kreutzung) 
természetesen egy keresztboltozatot képez. — A templom főkapuzata a torony alatt létezik, 
van azonban azonkívül még három, a keresztágak homlokzatán lévő kapuja. — 
A templom belsejében csinosan faragott faoszlopokon nyugvó kétemeletes galleria, tornácz, 
vagy erkély az oldalfalak irányával párhuzamosan fut a templom körül. — A templom 
ezen belszerkezete, valamint a hajók nagy méretei következtében a hivek nagy számát 
képes egyszerre befogadni, s számitásom szerint itt 4000 ember könnyen elférhet. — 
Tudjuk, hogy a mult században Leopold király által kibocsátott rendelet értelmében 
minden megyében csak két evangelikus templom engedtetett meg, ily templom «Ecclesia 
articularis» például Sárosmegyében: Bártfán és Eper jesen ; Árvamegyében: Lestinben és 
Isztebnén ; s végre Liptóban : Nagy-Palugyán és Hibbén létezett. — Az ily templomok 
csekély számát iparkodtak a felépült templomok nagysága és tetemes bel kiterjedése által pótolni. 

Miután azonban általánosan el volt terjedve a nézet, hogy a király ezen intoleráns 
szigorú rendelete szabadelvűbb tényezők befolyása következtében nem marad sokáig 
hatályban, ez oknál fogva az ily articularis templomok mint szükségleti, ideiglenes épit-
mények költségkímélés tekintetéből legtöbbnyire csak fából épültek, igy találunk a nagy-
palugyai templomon kivül még Késmárkon, Hibbén, Batizfalván, Lestinben ily fatemp-
lomokat, — melyek mind az alaprajz alakjára, mind pedig a belberendezésre nézve 
egymáshoz feltűnően hasonlítanak, — s igy ezen fatemplomoknál ha nem is styl, de bizo-
nyos provinciális faépitészeti modor fejlődött ki, mely különösen az egyes részek szer-
kezetében, a templom alaprajzának idomában, és az egyes részletek diszitményes alakításá-
ban nyer kifejezést. 

Fatemplomunk belseje részint az oldalfalakban, részint pedig a dongaboltozatban 
alkalmazott ablaknyilások által világittatik meg, de belsejének nagy kiterjedése s falaza-
tának barna faszinezete miatt ezen gyér világítás nem képes a tárgyakat kellően megvilá-
gítani, s igy e templom belsejében is azon bizonyos félkomály uralkodik, mely oly 
megnyugtatólag és kellemesen hat az ember kedélyére. — Miután fatemplomunk is egy ily 
szükségleti építménynek tekintendő, természetes hogy annak műrészletei igen egyszerűek ; 
mindamellett azonban például a karzatokat tartó faoszlopoknál a művészet és szebb 
alakitás utáni törekvés félre nem ismerhető. 

A karzat mellvédének deszkázatán is, félköríves architecturával biró fülkékben 
csinos renaissance-stylü ornamentatio, a reformátorok komoly s méltóságteljes alakjaival 
váltakozik, s igy nagy díszére szolgál a templom belsejének is. 
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Az orgona — az első emeleti déli karzaton foglal helyet, az egész mü, valamint 
stylszerüen faragott diszitményei természetes fasziniiek, s a helyesen alkalmazott mérsé-
kelt aranyozás hatásukat még inkább emeli. — Az orgona karzatán, csinos fülkékben, 
éneklő és különféle hangszeren zenélő angyalok vannak meglehetős Ízléssel festve, a 
hárfán játszó Dávid természetesen itt sem hiányzik. — A karzat alsó párkányzatán, az 
1760-dik évet jelző s következő tartalmú chronosticon olvasható. 

GLORIFICATE D E V M ORGANO IN CONGREGATIONE SION. 

valamint ezen zsoltár is : 

VOX T V A , N O S T R A SION. L A V D E S M O D V L E T V R 1 0 V A E : P E R S O N E T 
A T Q V E NOVVS CÄTTICA SACRA C H O R V S C O N F I R M A T V E C T E S 
P O R T A R V M N A M Q V E T V A R V M . I N Q V E T V I MEDIO V V L T 
B E N E 10VA TIBI . V V L T T E P A C E F R V I , S A T I A T T E P A N E 
P E R E N N I . A N G E L I C O P O S T Н А С A S S E R I T A T Q V E CHORO 

P S A L . 147. 12. 13. 14. 

A templom belsejében a déli és keleti kereszthajó által képezett sarkon a csinosan 
faragott szószék van alkalmazva, melyre a sekrestyéből vezető lépcsőzeten feljuthatni. — 
A szószék polygonal karzatának csavart törzsű oszlopocskák által szegélyzett félköríves 
fülkéiben a négy evangélista ülő alakjai elhelyezvék, a szószék hangfedelének (Schalldeckel) 
frisén e következő felirat olvasható : 

Divus Hieronimus ad sacerdotem : Non confundant opera tua, sermonem tuum, 
ne cum in Ecclesia loqueris, tacitus quilibet respondeat cur haec dicis et ipse non facis. 

A külön korláttal körülvet oltár a szentély keleti részén áll, architektúrája megle-
hetős egészséges renaissance-stylü, oltárképe a felfeszitett üdvözítőt ábrázolja. — Az oltár 
frisén olvasható : 

E X O R N A Y I T RENOVA V I T QYE SVMTIBVS P R O P R I I S G. D. 
MARTINVS P O N G R Á C DE SZENT-MIKLÓS E T ÓVÁR ANNO 1 • 7 • 5 • 3. 

A torony alatti főkapuzat felett pedig ezen chronostikon létezik : 

HVC s í FERVORIS F I D E I PIETATIS, HONORIS DONA, 

DEO T V L E R I S , IVSTIOR AC ES ERIS. LVC. XVIII \X 1 4 . 

mely az 1781-diki évszámot foglalja magában. 
Ezen 1753., 1760. és 1781. évszámok alapján ezen templom építési ideje biztosan 

a múlt század felébe tehető. 
Végre megemlítendő itt egy a templom közepén álló csinos alakítású oszlop 

melynek felső részén az éneklendő zsoltár fejezetének és verseinek számát tartalmazó 
táblácskák tétetnek ki közszemlére, valamint a szószéken lévő azon régi homokóra is, 
mely a lelkész számára a predikálásra szánt idő meghatározására szolgált, — s szolgál 
most is. 
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XII. 

A NAGY-PALUGYAI RÓM. KATH. TEMPLOMROM. 
Az emiitett evang. fatemplomon kiviil van még Nagy-Palugyán egy régi katholikus 

templomrom is, melynek jelenleg már esak oldalfalai állanak fenn, boltozatja beomlott s 
egészen hiányzik. Az egyenes zárásu s támpillérnélkiili szentély 8*0 m. széles, és 7 '0 m. 
hosszú, keleti és déli falait szép arányú csúcsíves ablaknyilások törik át, melyek közt a 
déli ablak egy kőválasztékkal bir, mérműve négy lobbal díszített. — Belülről látszanak 
még a falon a csúcsivezetű keresztboltozat falgerincz-ivezeteinek (Schildbogen) nyomai s 
részletei, valamint az egyszerű profillel biró boltgerinczek gyámkövei is. — A főoltár helyét 
mensájának idomtalan kőhalmaza jelöli meg. — A keleti falban pedig észrevehető még egy 
csúcsíves fülke, mely valószínűleg az ampullák befogadására szolgált. 

A tagozatlan s falvastagságéi, csak az élein leszelt profilú diadalív szép és merész 
hajlású csúcsivezetet képez. — Az osztatlan hajó alaprajza majdnem egy négyzetet 
(Quadrat) képez 9-0 méternyi oldallal. — Az északi fal ablaktalan, mig a déli hosszfalazat 
két keskeny s csúcsíves szemöldü ablaknyilással bir ; ezen az oldalon van a templom főka-
puzata is, leszelt lóhere ivezetíi szemölddel (Kleeblattbogen mit geradem Sturz). 

Miután a hajó falain egy boltozat lábazatának (Gewölbfuss, Gewölbsanlauf) vagy 
kezdő ivezetének legkisebb nyoma sem vehető észre, bizonyos, hogy a hajó eredetileg 
fafödénynyel birt. — A hajóban is, a diadalív mindkét oldalán létezett mellékoltárok 
helyeit bozóttal benőt kőhalmaz jelöli, hol egy helyen a mensa lábazatának csinos párkány-
részlete még kivehető. 

A 4-0 méter hosszú sekrestye szokás szerint a szentély északi oldalán van, 
csúcsíves boltozata gerinczeivel, s tizenkét levelű vagy szirmú rózsával díszített zárkö-
vével még fenáll, de födve nem lévén, oly rosz, hogy minden perczben lezuhanással 
fenyeget. 

A templom nyugati részén áll a még fedett, de ujabbkori stylellenes újítások által 
eredeti jellegétől megfosztott háromemeletes torony. 

Felette festői és regényes ezen templomrom belseje, a falakon még itt-ott régi fal-
festmények elmosódott nyomai észrevehetők. A romladozó falakon és a rom belsejében már 
dxis növényzet tenyész, s a futó folyóka festői füzérekben függ a diadalív szabadon álló 
csúcsivezetéről ; — p e d i g valóban kár, hogy ezen templomrom már teljes végenyészetnek 
van átadva, mert stylszerü restauratioját csekély költséggel lehetne keresztülvinni. 

Ezen templomrom jelenleg a szentkereszti plébánia filialisa, s a szepesi schematis-
musban igy fordul elő : 

« Nagy-Palugya. Ecclesia SS. Trinitatis desolata.» 

XIII. 

A SZENT-MÁRIAI RÓM. КАТ. TEMPLOM. 

A Yág jobbpartján, a Szent-Miklóstól Rózsahegyre vezető vasút mellett egy meg-
lehetős magasságú hegyoldal egyik kiugró déli nyujtvánván áll a szent-máriai régi templom, 
mely magas fekvésénél fogva alacsony zömök tornyával már messziről látható. 
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Ezen templom kedvező fekvésén kivül még lőréses magas fallal van megerősítve, 
két kapuzata most is elzárható, s ellenséges megtámadás esetében sikerrel védhette magát 
az ide szorult népség. Ezen erős és biztos fekvésénél fogva a templom sekrestyéjének bol-
tozott helyisége régenten mint levéltár (locus credibilis) az okmányok biztos elhelyezésére 
is szolgált. 

A polygonal zárásu szentély két travéeból álló csúcsíves boltozatának gerinczei 
minden megszakítás nélkül mennek át a falazat sikjába. A szöglettámok közti csúcsives 
ablakok kőválasztékkal s kezdetleges mérmüvel ellátvák. A szentély keleti zárfala négy-négy 
lobbal áttört csinos kerekablakkal bir. 

A 18'5 m. hosszúságú és 8-2 m. széles hosszhajót két határozott románstylü feje-
zetű oszlop vagy pillér választja el az 5-5 meter szélességű déli mellékhajótól. Ezen temp-
lomnál tehát csak mellékhajóval találkozunk. Tekintve a templom alaprajzát, első pillanatra 
azt gondolnók, mintha ezen déli mellékhajó későbben építtetett volna a templom főhajójá-
hoz, de tekintve ezen hajókat elválasztó eredeti oszlopokat, mind a négy oldalnak megfe-
lelő fejezeteikkel, továbbá a déli mellékhajó csiicsives ablakait, már ezen két körülmény is 
elegendő annak kebizonyitására, hogy a mellékhajó egyidejű a főhajóval s a szentélylyel. 

Mürégészeti szempontból mindenesetre legérdekesebb itt az emiitett két oszlop. 
(8. ábra.) A mintegy 1-5 m. magasságú lábazati négyszögletű koczkából (Säulenwürfel) 
emelkedik az élek leszelése vagy behúzása által az oszlop nyolczoldalu törzse vagy töve 
(Säulenstamm, Säulenschaft). 

A tő lábazata egy horonyból és egy erősen kiugró pálczatagból áll, a nyolczoldalu 
oszloptő mind fent, mind pedig lent átmegy egy négyoldalú pillérbe, s mig lent ezen válto-
zás minden átmenet nélkül történik, addig a fejezet alatti átmenetet a tőből kiugró négy 
fej maskirözza s mintegy megkönnyíti. 

Ezen fejek részint eltorzított, nyitott szájú s fogvicsoritó emberarczokat, részint 
pedig bestiális kifejezésü állatszörny-pofákat muta tnak; ily alakításokkal különösen a román, 
de néha a kora gótstylben is gyakran találkozunk. 

Ezen két oszlop fejezete mütörténeti szempontból felette érdekes, mert azok diszit-
ményei még határozott román stylüek, s a részletekben a gót styl legcsekélyebb motívumát 
sem lehet felfedezni. 

A keleti pillér fejezete megfelelve a tő felső részének, valamint négyszegletű alap-
rajzának, — szintén négyoldalú s egyszerű abacussal fedett, mely utóbbi egy rézslap által 
a fejezet ecbinusával össze van kötve. 

Ezen fejezet diszitménye áll két emelkedő volutából, melynek mindkét végén ötle-
velü rózsák díszlenek, a középdiszitmény pedig akantlms levelű, de román izlés szerint 
stylizált levélcsokrot vagy bimbót (bouquet) képez. A fejezet négy sarkából felső végén 
visszahajló akanthus-féle levél szökik ki, s mintegy a voluták támogatására szolgál, ezen 
elrendezés szerint ezen fejezet alakítása feltűnően hasonlit a római composita pilaster feje-
zetének főrészleteihez, a mint egyáltalában a románkori formák s diszitmények nem egye-
bek, mint a római styl classikus elemeinek gyenge s néha durva utánzatai. Mindamellett 
fejezetünkön különösen a voluták elhelyezését tekintve, bizonyos önállóság utáni törekvés 
észrevehető. A fejezetet az oszloptővel egy egyszerű pálczatag köti össze. 

A nyugati oszlop fejezetének alakja főrészleteiben liasonlit az előbbihez, csakhogy 
AHCHAEOL. K Ö Z L . XI . KÖT. I I . F Ű Z . 6 
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itt a végükön szintén visszahajló saroklevelek, széleiknek határozottabb és mélyebb metszése 
által az akantlius-levél alakjához inkább hasonlítanak, továbbá ezen saroklevelek a fejezet 
legnagyobb részét elfoglalván, visszahajló levélcsomóik által képezik a fejezet volutáit, a 
mint azt a románkori oszlopfejezeteknél csaknem kivétel nélkül találjuk. 

A középdiszitményt pedig mindkét oldalon kiszökő és visszahajló levelek által köz-
benfoglalt s leginkább fenyőtobozhoz hasonlítható gyümölcs képezi. 

Ezen fejezet alatt is a nyolczoldalu oszloptő négy lapján az előbbiekhez hasonló 
fejek alkalmazvák. 

Ezen diszitményeken mindannak daczára, hogy azok finomabb részletei a gyakori 
meszelés miatt már nem vehetők ki tisztán, az ornament szépsége még most is nagy 
mértékben köti le a műrégész figyelmét. Az oszlopok magassága, a templom kövezetétől 
a fejezet abacusáig mérve csak 5-0 meter, kissé vaskosak ugyan, de ez által a templom 
magassági méreteinek megfelelve, a liordképésség és erő kifejezésével birnak. 

A 4-5 meternyi intercolumniummal biró oszlopok igen nyomott csúcsiveket horda-
nak, melyek tagozatnélküliek s csak éleik egy rézslappal leszelvék; s miután a hajók 
famennyezettel birnak, ezen oszlopok tehát csak az ivezetek feletti hosszfal hordására van-
nak alakítva s gerinczliordó tagozattal nincsenek ellátva. 

A szentély északi oldalán álló sekrestye majdnem négyzet alakú alaprajzzal bír, 
csúcsíves keresztboltozatának gerinczei leszelt éleikkel primitiv keresztmetszetűek, a sek-
restye kövezetének niveauja sokkal magasabb, mint a szentélyé. 

A mellékhajó déli oldalán álló négyszegletű torony már későbbi építmény, s 
falán levő 

« A N N O C H R I S T I • M • D • С . X X X Y L » 

felirata szerint 1636-dik évben épült, s különös műrészletekkel nem bir. 
A templom műrészletei közt megemlítésre méltó a szentély északi falán levő s gót 

stylti szentegyház, mely tulajdonképen csak e falból kiszökő s a fülkét befoglaló gót arclii-
tecturából áll. 

A szentségház két oldalsíkja a falból kiugrik, s avval 45°-nyi szöget képez; a csinos 
fejezetű, hengeres tövű, nyúlánk oszlopocskák által szegélyzett két oldalán levő nyílások 
vasrácsozatos ajtócskákkal ellátvák. A szentségház felső részén levélcsomókkal (Krabben) 
és keresztrózsákkal díszített ormozatos mennyezet végzi be az egész művet, legalább most, 
mert eredetileg valószínűleg egy sisak- vagy efféle toronyalaku rakovány diszité e szentség-
házi fülkét; az egész mű pedig a falból kiszökő s akanthus-alaku levelekkel díszített con-
solán nyugszik. Kisebb templomoknál a szentségház fülkéje gyakran nyert ily megoldást, 
mig a nagyobb, gazdagabb templomoknál egy önálló diszes tornyocska szolgált a szentség 
befogadására s elhelyezésére. 

A templom déli mellékhajójában áll a finom szemcséjű homokkőből díszesen fara-
gott keresztelő-kut, csósze-alaku medenczéjének kiilfelületét négy kiálló angyalfi disziti, a 
gazdagon ornamentirozott párkányzatok finomak s az egész csinos renaissance-stylben van 
tartva. Ezen keresztelő-medenczénél legérdekesebb azonban részleteinek polychrom befes-
tése, mely — különösen a mi az egyes szinek összliangzatos és megfelelő összeállítását 
illeti — nagyban emeli a mű szépségét a nélkül, hogy azt ezáltal tarkává és nyugtalanná 
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tenné. — S mily határozott szinek azok ? ! A kék diszitményes tagozat által szegélyezett és 
sötét purpur veres cuppájának alapszinéből mily kellemes festői hatással emelkednek ki a 
fehér és barna tollazatú szárnyakkal biró kifejezésteljes angyalfejek, s ép oly szerencsés 
szinösszeállitást mutatnak a medencze egyéb tagozatai s diszitményei is. 

A medencze felső párkányzatán e következő bevésett felirat olvasható : 

ILLVSTBISSIMVS COMES CASPAR  
F I E R I CVRAVIT ANNO 1 - 6 - 4 - 7 . 

Kár, hogy а medenczét készíttető gróf családi neve — a mint látszik — későbbi -
erőszakos vakarás által egészen eltűnt. A medencze vörösréz födelén pedig olvasható : 

HANS SOMMER ANNO : 1 • 6 • 7 • 6. 

Ezen feliratok szerint keresztelő-medenczénk a XVII-ik század közepe táján készült, 
tehát oly korszakban, midőn péld. Franczia-és Németországban a renaissance már átmenetet 
képez a baroque műizlésbe, holott hazánkban — a mint ezen mii is, s továbbá a többi közt 
az 1620-ik évben készült körmöczi hires egyházi székek is eléggé bizonyítják — a renais-
sance még romlatlan szép formáival uralkodott, és csak a XVII-dik század vége felé fes-
tőibb hatás elérése végett idomtalan, és semmi ok által nem motivált részleteket s diszit-
ményeket felvéve, hanyatlásnak s végfeloszlásnak indult. 

Ezek után a renaissance-styl a külföldön hamarább hanyatlott, ellenben hazánkban 
tovább tartotta fen magát. 

A templom építési idejének meghatározása, az arra vonatkozó okmányok hiánya 
miatt, jelenleg még nehéz. A mi a visitatióban e tárgyra vonatkozólag találtatott, az e 
következő sorokból áll : Parochialis ecclesia S. Mariae e solidis materialibus, quando et per 
quern structe sit, non constat, unice ex inscriptione arcúi Sanctuarii inserta colligitur, earn 
anno 1766 reparatam fuisse. 

A «história Domus» szinte nem nyúj t e tekintetben semmi felvilágosítást. Ha léte-
zik erre a templomra vonatkozó okmány vagy adat, akkor azt vagy a beszterczebányai 
káptalannál, — hova minden okmányok innen vándoroltak — vagy az esztergomi levéltá-
rakban — hová a megye hajdan egyházilag tartozott — kellene keresni. 

A templomon lévő feliratok egyike az 1780-ki, a másika pedig az 1861-diki reno-
vatióra vonatkoznak s e következők : 

REGIS GRATIA C A P I T Y L I NEOSOLIENSIS Z E L O E C C E 

Q V I S Q V E RESTAYRATIONEM E C C L E S I A E C E R N I S . 

REGE N E O S O L I I V E N E R A N D A S E D E PATRONIS 

ISTA H E C O R E PIO TECTA SACRATA NITENT. 

Kár, hogy épen ezen érdekes műrészleteket tartalmazó templom építési ideje okmá-
nyilag meg nem határozható, a mi pedig a templom kora csúcsives styljét, de különösen a 
leirt románkori fejezetű oszlopokat illeti, igen valószínű, hogy templomunk még a XIII- ik 
század végén vagy már a XIY-dik század elején épülhetett. 

6* 
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X I I . 

A KÚTI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

Rózsahegytől egy félórai távolságban délkeletre, a Ludrovára és Nagy-Selineczre 
vezető ut mellett, nyilt mezőn, egy mérsékelt magaslaton, neliány százéves terebélyes 
hársfa árnyékában áll a hajdan minden szentek tiszteletére szentelt kúti róm. kath. templom, 
nevét Kút nevü pusztától vevé, s jelenleg a ludrovai egyház filialisât képezi. 

Tekintve ezen templom primitiv s határozott románkori styljét, valamint annak 
nagybecsű régi falfestményeit, bátran állitható, hogy Liptómegye egyik legrégibb építészeti 
műemléke előtt állunk. 

Hagyomány szerint ezen a helyen, a hol jelenleg e templom áll, a tatárpusztitás 
előtt falu létezett, melynek lakói ezen országos vész alkalmával hegyekbe és erdőségekbe 
menekülvén, visszatértükben más, biztosabb helyen épiték fel falujokat, s igy a templom 
magában maradt fen. 

A Pázmán Péter Cathalogusában ezen templom ekképen említtetik : 
«Ecclesia ista est ex primis in Comitatu antiquissima. (sic) Traditur tempore Sti 

Ladislai Regis Hungáriáé, aedificata ex lapide et lionori Omnium Sanctorum dedicata. » 
Mindamellett, hogy a régi scliematismusokban a templomok építési idejére vonat-

kozó adatokat csak bizonyos tartózkodással fogadhatjuk el, mindamellett tagadliatlan, hogy 
ezen templom, ha nem is a sz. László idejéből, de bizonyosan még a XlII -dik század ele-
jéről való, s igy csakugyan Liptómegye legrégibb templomainak egyike. 

De vizsgáljuk meg közelebbről ezen érdekes templomot. Az egyenes zárásu 6-0 111. 
liosszu és 6 '5 meter széles, tehát majdnem négyzetalaku szentélye két keskeny, nyúlánk, 
félköríves szemöldii és egy tölcsérbélletü kerekablak által világittatik meg. Keresztboltoza-
tának faliivezete (Schildbogen) kissé emelkedett, nem csúcsos, de félköríves idomú, mig 
diagonal gerinczei még egyszerű s primitiv profilűek, két rézslap által határolt szijtagot 
képezve. Köralaku, 0-54 m. átmérőjű boltzárköve féldombormüben a Megváltó kifejezésteljes 
fejét muta t ja (9. ábra), mely utóbbi még a XII . és XlII-dik században divó keresztnimbussal 
(nimbe crucifère, Kreuznimbus) van körülvéve, s mig a keresztágak egészen simák, addig 

az azok közti tér sugár irányában rovatékos, s e tekintetben hasonlít némileg a lőcsei temp-
lom sekrestyéjének boltzárkövéhez. A szentély régi falfestményeiről későbben szólok. 

A még félköríves (!) diadalív által a szentélytől elválasztott osztatlan hajó jelenleg 
gerendázatos fafödénvnyel bir, s eredetileg is régi födénynyel volt fedve, miután sem faltá-
mok, sem más egyéb részletek nem vehetők észre, a melyekből lehetne az egykori bolto-
zatra következtetni, sőt inkább találtam még egy ornamentirozott deszkát, mely még az 
eredeti fafedényről való. 

A ILO m. liosszu és 9 - 0 m. széles hajó nyugati oldalán áll a négyszegletű torony, 
melynek falán kívülről a szokott bejárási kapuzatnak semmi legkisebb nyoma sem vehető 
észre, s csak a templom belsejéből lehetett közlekedni a toronynyal. 

A torony, első emeletén lőrés alakú szük nyílásokkal bir, a felső emeleten levő ablak-
nyílások még szintén félköríves szemöldüek. A torony sisakja négyoldalú gúla-alaku, s igy 
nem rontja, de sőt inkább emeli a templom külsejének eredeti jellegét és ódonságát. — 
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A szentély északi oldalán van a serkestye, mely utóbbinak keleti zárfala a szentély keleti 
falával egy irányt képez. 

E z teliát a templom eredeti alaprajza. 
Későbben, valószínűleg a XY-dik század kezdetén, nem lévén ezen templom kis 

méreténél fogva elegendő tágas a hivek befogadására, a liajó déli oldalfalához épitett kápolna 
által nagyobbittatott meg. Ezen hozzáépítés két ablaka már csúcsíves, kőválasztékkal s egy-
szerű kereknyilással biró mérmüvel van ellátva. Boltozatja szintén hiányzik, jelenleg ugy, 
mint a hajó fafödénynyel bir. 

A templom egyetlen bejárási kapuzata a hozzáépítés déli oldalán van, két rézslap-
pal határolt feltűnő mély lioronyu ajtóbéllete, egyszerű egyenes zárásu lóhereivezete, vala-
mint a tagozatok keresztezése következtében már gótstylü és természetesen egykorú a 
kápolnával, de nem igy az ajtó vasazata, melynek keresztpántjai, leginkább a broncefibulák 
csiga-tekercséhez hasonlítható részletekkel ellátvák, a vaspántok végei pedig szépen styli-
zált XIY-dik századbeli liliomalaku motívummal végződnek. 

Sokkal régibb alak-elemekkel bir tehát ezen vasrácsozat, mintsem azt a gót kor-
szakba lehetne tenni ; meglehet, hogy ezen vasazat azon eredeti ajtóról került ide, mely még 
a hozzáépítés előtt a hajó déli oldalfalán létezhetett. 

A szentélyben álló egyik szék oldaldeszkájának romanizáló ornamentatiója mond-
hatom nem csekély mértékben köté le figyelmemet ; sokáig tanakodtam, hogyan s honnét 
jött ezen deszka ide, mert hogy ezen deszkarészlet csak a szék kijavítására használtatott 
fel, azt azonnal észrevettem. 

Különös, hogy a festett diszitmény jellegére és a festés modorára nézve felette 
hasonlít a szmrecsányi templom hajójának deszkázatán levő ornamentatióhoz, s ezen hason-
latosság által előidézett eszmelánczolat után reájöttem, hogy ezen díszített deszka is nem 
lehet egyéb, mint ezen templom hajója eredeti festett plafondjának egyik fenmaradt 
részlete, a mi különben nagyon valószínű, mert ezen diszitmény leveleinek és virágainak 
stylizált alakja még határozott román korszakbeli, tehát egyidejű a templommal. 

Mütörténeti szempontból azonban legérdekesebb a szentély falain s bolthajtásán 
levő régi falfestmények; még jól vehetők ki, kivévén, hogy a déli fal repedésének kiigazítá-
sánál az itt levő falfestmények a repedés bevakolása által sokat szenvedtek. 

A szentély keresztboltozatának négy mezején —boltlapján — (Kappen, pans, cais-
sons) lévő festmények a következő jeleneteket ábrázolják. 

A keleti mező legfelsőbb részét elfoglaló szivárvány-szinü mandorlában, egy hason-
lóképen szivárványszínű trónon ül a megváltó, mint biró, magasztos felfogással festett 
fejét keresztnimbus övedzi, szájából jobbfelé alakja; egy egyenes, keresztmarkolatu pallos, 
balfelén pedig egy háromágú liliom nyul ki, mint az igazság és irgalmasság jelvénye; s m i g 
felemelt balkeze az elkárhozottak felé van fordítva, addig felemelt jobbjában egy iratteker-
cset tart, melyen e következő felirat olvasható minuskulákban : ucnite bcneílicfi patl'is lllíi. 

A megváltó bőredőzetü liosszu palástot visel, mely alatt vörös öltönye, mellén kék 
kereszttel látható. A baloldalán levő elkárhozottak — a mint az régi falfestményeinken 
gyakran előfordul — ördögök által lánczon czipeltetnek a poklot jelképező állatszörny lán-
goló torkába; ellenben a választottak a szent Péter s angyalok által őrzött félköríves roma-
nizáló kapuzaton a mennyországba bocsáttatnak be. 
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Az utolsó Ítélet jelenetének ily ábrázolását látjuk a zsigrai és poprádi falfestménye-
ken, valamint a kassai dóm északi díszkapuzatának tympanonjában levő kitűnő féldombor-
művében is. 

Az északi háromszögletű boltmezőn az «Oblatio beatae Virginis in templo» jelenet 
vehető ki. 

A déli boltmezőn pedig a későbbi bevakolások miatt nem látható tisztán a falfest-
mény tárgya, de annál jobban van conserválva a nyugati boltmezőn levő festmény, melyen 
a sz. Mária koronáztatása (Coronatio Btae Virginis) van ábrázolva. A csúcsivezetü mező-
ben hosszú és bőredőzetü fehér palástban, imára kulcsolt kezekkel iil a megváltó, jobbján 
sz. Mária magasztos és nemes alakja, a purpurpalástba öltözött megváltó fején liliomos 
koronát visel, s mig baljában szépen stylizált királyi pálczát, jogart (Sceptrum, Virga vir-
tutis) tart, addig a felemelt jobbkezében levő liliomos koronát Mária kissé balra hajló 
fejére teszi le. Az egész festményt különféle hangszereken zenélő angyalok serege (chorus 
Angelorum) veszi körül, mintegy dicsőítve a szűz felmagasztaltatását. 

A már fentebb leirt boltozat zárkövét, a keresztboltozat négy mezejének megfelelve, 
az evangélisták négy jelvénye veszi körül, t. i. angyal, sas, oroszlán és ökör, mely alakok 
szárnyakkal ábrázolvák, iratszalagokat tartva az illető evangelista nevével; a betiik itt szin-
tén igen nyúlánk minuskulák. 

A szentély egyik falsíkján leginkább a megváltó kínszenvedésére vonatkozó jelenetek 
fordulnak elő, a mint az a helyenként alkalmazott feliratokból is kitűnik ; az utóbbiak közt 
a következőket lehet még olvasni : 

filiite Jerusalem nolíte flere super me • seil fiele super filiis restris. 
továbbá : 

memento met • dum ueneris in paradisum • 
dli Uli Lama jsabbathani • Betts meus • Beus nteus • 

ut quid dereliquisli me • 

Továbbá a szűz fogantatását ábrázoló festményen : 

бесе uirgo ronripiet • el pariéi filiuni • 

Ezen itt leirt falfestményeken levő alakok rajza kissé primitiv és merev ugyan, de 
nem minden eredeti élénkség és kifejezés nélkül, a fekete contour által szegélyzett alakok 
egyszerűen szinezvék, a test domborodása és árnyéklása még itt teljesen hiányzik, a táv-
latnak természetesen semmi nyoma. Ezen falfestmények mindezen elősorolt sajátságain 
kiviil — tekintve még az egyes alakok costumejét s egyéb románkori részleteket — még a 
XIII-dik században készülhettek s egykorúak a templommal. 

Valóban kívánatos lenne ezen, a hazai festészet történetére nézve oly érdekes fal-
festményeket stylszerüen megújítani, s ezáltal a végenyészettől megóvni. Ft . Kiszely János 
ludrófalvi plébános — kinek ezen templom filiálisa — áthatva ezen freskók, valamint ezen 
régi egyházi építmény fontosságától, valóban mindent elkövet, hogy művészetünk ezen 
kiváló műemléke a maga eredetiségében és épségében fentartassék. 

Ezen templom főoltára, még egy eredeti szárnyoltár, belső szekrényében látható a 
sz. Mária koronáztatásának művésziesen kidolgozott szoborcsoportozata, melynek alakjai 
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kifejezésteljesek s a ruhák redőzete kitűnően kidolgozott. Az oltárszárnyakat pedig az arany-
alapon festett festmények diszitik. 

Yan a templom hajójában még egy gót mellékoltár, melynek képe már ujabbkori, 
s a magyar koronát az országgal együtt szent Máriának felajánló sz. István királyunkat 
ábrázolja. A plébános ur által értesültem, hogy ezen oltár eredeti s szent Máriát ábrázoló 
képtáblája jelenleg a ludrófalvi templom ujabbkori főoltárának diszét képezi, ezen a képen a 
következő felirat lenne olvasható : 

«Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix — Anno 1240 (?). 
A képet magam nem láttam, tehát ezszerint az oltárképen levő 1240-dik évszám 

felett nem mondhatok véleményt, de igenis láttam azon oltárt, melyről ezen kép vétetett, s 
igy a kissé gyanúsnak látszó 1240-dik évszám 1440-dik évszámra lenne kiigazítandó. — 
Egyébiránt már e miatt is nagyon kérdéses az 1240. évszám, miután mint tudva van, az 
arabs számok csak a XIV-dik század elején vagy első felében jöttek alkalmazásba.* 

Ezek lennének tehát ezen érdekes régi templom műrészletei. A mi pedig a temp-
lom ujabbkori történetét illeti, az e következőkben foglalható össze : 

A XVI-ik század második felében ezen templom is a protestánsok birtokába került, 
kik azt egészen az 1679-dik évig birták, mely évben ismét a katliolikusoknak visszaadatott. 
Ezen templom először — t. i. a helység elpusztulása után — a közép-szlécsi, későbben 
pedig a rózsahegyi parochiának fiókegyházát képezé. A mult században templomunk kegyúr 
hiánya miatt mindinkább pusztulásnak indult, s gyakran azon kérdés merült fel, vájjon 
nem volna-e czélszerü ezen templomot végképen feladni, bezáratni és Ludrován egy uj 
templomot építeni. S igy is történt, miután Ludrófalván az uj templom felépült, templo-
munk bezáratott. 

Több év lefolyása után azonban ezen jeles és annyira elhagyott műemlékünk is nyert 
újból kegyurat, és pedig nagy- és kis-selmeczi Rakovszky Mór személyében, ki helyesen fel-
ismerve ezen régi templom mű- és régészeti becsét, azt nemcsak kijavíttatta, újból befe-
dette, de az egész templomot körülfogó régi és helyenként már egészen ledőlt körfalat újra 
fel is építette. 

A szükséges paramentákkal és egyházi edényekkel ily módon újra felszerelt templom 
1843-dik évben Zaliora János, szepesi kanonok, felső-liptómegyei esperes s rózsahegyi 
plébános által nagy ünnepélyességgel ismét felszenteltetett. 

Dicsérettel legyen említve itt azon körülmény, hogy a protestánsok mindannak 
daczára, hogy e templomot majdnem 100 éven át birták s használták, a régiség és a művé-
szet iránti kegyeletből a jeles falfestményeket s a gótstylü szárny oltárokat érintetlenül 
hagyták s eredetiségükben az utókor számára fentartották. 

XV. 

A RAKOVSZKY-CSALÁD KÉT RÉGI KASTÉLYA NAGY-SELMECZEN. 

Liptómegyében nemcsak az egyházi, de a profán monumentális építészet is kel-
lően képviselve van, igaz ugyan, hogy csak kevés példánya által, hanem ezen csekély marad-

9 Lásd Otte Kunstarchaeologie. 
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ványok is elégségesek annak bebizonyítására, hogy a profán építészet fejlődése lépést tar-
tott az egyházi műépítészet fokonkénti fejlődésével. 

A profán építészet Liptómegyében csak a várakra és a nemesi kastélyokra szorítkozik, 
hiányzott itt a gazdag polgári elem, valamint a régi kiváltságokkal s jogokkal biró szabad 
királyi város, hol például mint Kassán, Lőcsén, Bártfán, Eperjesen, Kézsmárkon s több 
helyen a polgári építészet gót és renaissance-stylü műemlékeivel oly gyakran találkozunk. 
A gazdag polgár, kereskedő természetesen csak oly városban épité fel fényes házát s ott 
telepedett le, a hol személye és vagyona a gyakori ellenséges betörések s rablások ellen 
biztositva volt, s ezen biztonságot csakis a kőfalakkal és bástyákkal megerősített szabad 
királyi s egyéb városokban találta. Ily megerősített királyi városokkal azonban Liptómegye 
nem birt, s e szerint a polgári profán építészet itt nem is fejlődbetett ki oly mértékben, 
mint másut t . 

A liptói kastélyok külsején inkább a védelmi és erődítési jelleg vehető észre, kis 
várak voltak azok, sánczárkokkal körülvéve s sarok bástyatornyokkal ellátva, az architec-
ture és az ornamentatio itt csak alárendelt s mellékes szerepet játszhatott , ily váracsforma 
kastélyokkal találkozunk például Rózsahegyen a Tökölyiek, Szent-Iványban a Szentiványiak, 
Nyáriak, továbbá Nagy-Olaszin a Kubinyiak s Okolicsnán az Okolicsányiak kastélyaival. 
Ezen épitmények müépitészeti szempontból csekély érdekkel birnak. 

Yannak azonban azonkívül oly profán épitmények is, melyeken már bizonyos építé-
szeti styl ós művészies diszités utáni törekvés észlelhető, mely épitmények ugyan még a 
várforma typus szerint épitvék, de azok műrészletei már decorativ jelleggel birnak. 

Azok közé tartozik a Rakovszky-család két kastélya is Nagy-Selmeczen. 
Az egyik kastély két sarkát — mintegy utánozva az akkori erődítési s védelmi 

rendszert — fatornáczos kerek tornyok foglalják el. A déli oldalon levő egyetlen kapuzat 
előtt szintén egy torony alakú előtornácz van épitve. Az egész kastélyt a főpárkányzat alatt 
futó sgrafitto fries fogja körül, belső termeiben még érdekes régi bútorokat, festményeket, 
melyeken különösen a XYII-dik századbeli magyar viselet a legkisebb részletekig tanulmá-
nyozható, továbbá csinos majolica edényeket találálhatni. 

Ezen kastély két saroktornyával igen festői kinézésű, stylje szerint ítélve a 
XVII-dik században épülhetett, jelenleg még tökéletesen lakható állapotban van s ifjabb 
Rakowszky Antal tulajdonát képezi. 

Müépitészeti tekintetben s régiségénél fogva sokkal érdekesebb Rakowszky István 
ur úgynevezett « Jánosháza » nevü kastélya, melynek alaprajza szintén egy épszögényt 
(Rechteck) képez, négyszegletű hatalmas tornya azonban.az északi oldal közepén ugrik ki. 
— Ezen tömör torony alatt létezik a kapú, azon két vascsigával még, melyen keresztül 
alkalmazott erős lánczok segítségével — ellenséges megtámadás alkalmával — a felvonó 
bid felvonatott, ezen kapuzat azonfelül a falban lévő rézsútos nyilású lőrések által is volt 
védve. — A kastély egy — a tornya pedig kétemeletes, az ajtó és ablakpárkányzatok 
csinosak és renaissance-stylüek. 

Az épület és tornyának kiugró sarkait rustik köveket utánzó sgrafitto diszitmény 
fogja be. — A kastély külseje, valamint belseje is már elhanyagolt, bár szobái és termei, 
hol itt-ott még szép decoratio vehető ki, boltozottak, jelenleg azonban már granáriumnak 
használtatnak. A földszin egyik szobájában találtam még egy eredeti régi cserépkályhát, 



4 9 

(10. ábra.), melynek zöld mázos fiókjai üres félgömb alakú kivájt felületekkel az úgyne-
vezett s hazánkban már ritkán előforduló «edényes kályhafiókok» (Schüsselkachel) közé 
sorozandók, — érdekes s sajátságos azonban ezen kályha külalakja is, alaprajzának idoma 
kerek, a kályhafiókok felfelé mindig keskenyedő rétegekben rakvák egymás fölé, ugy hogy 
az egész kályha magyar kucsma alakot nyer, s e tekintetben hasonlít a XY-dik századbeli 
magyar sisakokhoz is. — A kályha felső része egy gombos csúcsdiszitménynyel végződik. 
Ezen helyiség keresztboltozatának élein lévő finom renaissance-stylü al stucco diszitmé-
nyek és bordureok maradványai eléggé bizonyítják, hogy ezen kastély termeinek belberen-
dezése s decoratiója is eredetileg művészies s fényes lehetett. — Felső emeleti egyik 
aj ta ján olvasható még : IOHANNES RAKOWSZKY ANNO DNI. L6-4-4. Mindamellett 
azonban tekintve ezen kastély egyéb műrészleteit, még a XY-dik században épülhetett. 

Ezen kastélyról e következő adatokat nyertem : 
Anno. 1526. Pongrácz Miklós fegyveres kézzel Nagy-Selmeczet pusztítván, ezen 

kastélynak sem kegyelmezett meg, hanem betöretvén a kaput, azt elfoglalta és (armis medi-
antibus pro se occupavit) Párizsházy Borbálát, ki gyermekét ölébe tartotta, megsebesítette, 
a gyermeket pedig anyja karjaiban megölte.* 

Anno. 1540. Rakowszky György alnádor, tótprónai Kollcsánszky Jánost nyolcz 
hónapig e kastélyban fogva tartotta, «in veteri suo castro styavnica vocata ultra 8 mens 
captivum tenuit ». * * 

Anno 1548. Petrovinai Pekry Lajos, Likava várának ura Rakowszky György alná-
dort ezen épületben nyolcz napig ostromolta, mivel ez a németlipcsei curia birtoklásáról 
lemondani nem akart .*** 

Anno 1548. Rakowszky György alnádor fehérpatakot kapta I. Ferdinand császártól 
adomány ut ján, bevezetésének a rózsahegyi tanács ellentállván, Rakowszky György követ-
kező vasárnapon fegyvereseivel a mindszenti (kúti) templomot körülvétetvén, « az ott ájtatos-
kodó rózsahegyi tanácsot elfogatta, s több jelentékeny polgárral együtt a selmeczi kastélyba 
vitette, s ott kilencz hónapig kemény fogságban tartotta a mai napig is láthó földalatti tömlö-
czökben, sőt békóba verve a tanácsbelieket, azokkal a halastavat nagyobbra ásatta «per 
renitentes Rosenbergenses, » mig végre I. Ferdinand király közbenjárása folytán kime-
nekültek. f 

Anno. 1560. Rakowszky János «pro certa expiditione bellica» ezen kastélyba 
hivatta össze jobbágyait, f i 

Anno. 1587. Elhagyatottnak «deserta» neveztetik ezen kastély, f f f 
Anno. 1636. Rakowszky János kiigazitatta ezen kastély szobáit, termeit, és a bolt-

hajtásokat «magnis sumptibus» díszítette. § 
Anno. 1709. Rákóczy Ferencz ezen kastélyban éjszakázván az alsó szobában gene-

rálisaival hadi tanácsot tartott. § § 
Anno 1815. A kastélyt körülvevő bástyák és az erős kapuzatok lerontattak, s az 

anyag a gazdasági épületek építésére fordíttatott. 

* Rakowszky féle okmánytá r : Fasc. 43. Nr. 641. f t Fase. 43—666. szám. 
** Fasc. 1. Nr. 11. f t t Fasc. 41—565. szám. 

*** Fasc. 38—525. szám. § Fasc. 60—72. szám. 
+ Fasc. 54—1270. szám. §§ Fasc. 98—83. szám. 
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X I I . 

A KÖZÉP-SZLÉCSI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

Közép-Szlécs helysége Nagy-Selrnecz és Német-Lipcse közt egy kis völgyben 
fekszik. — A dombon álló temploma lőréses fallal keritett, s a megye régi templomai közé 
sorozandó. 

Polygonal zárásu szentélye egy tizszög öt oldala által képeztetik — (ugy mint a 
kassai dómnál) — ily szentélyzárás a liptómegyei templomoknál elő nem fordul seholsem, 
s igy e tekintetben unicum. 

Tekintve azonban ezen szentély méreteit és arányait, azokban eltérő szabálytalan-
ságot veszünk észre, igy mig a szentély fejét (Chorhaupt) képező három zárfal oldalainak 
szélessége 2 ' 3 m. egyenlő egymással, addig a többi zárfal oldalainak szélessége 3-0 m. és 
3 -2 m. közt változik, természetes, hogy az oldalok ezen egyenetlensége következtében a 
a szentélyzárás sem szabályos, hanem szabálytalan, elferdített tízszöget képez ; — oly 
szabálytalanságok azonban a régi templomoknál gyakran találhatók, s talán a falak irá-
nyának hibás kitűzése következtében származhattak eltérések. 

A szentélysarok boltgerinczei a támfalak irányának meghosszabbításában egy közép -
zárkőben egyesülnek, a presbyterium boltosztálya pedig egy keresztboltozatot képez. 

Már azáltal is kitűnik ezen templom régisége, hogy a szentély egyszerűen leszelt 
élű gerinczei nem consolokon, hanem a polygon sarkaiban álló, 3-2 m. magas, s csinos 
ejezetekkel ellátott faltőkön, falioszlopokon, nyugosznak, minden esetre ezen szerkezet 
sokkal szabályosabb, természetesebb constructivebb és régibb is, mint azon szerkezet, a hol 
a boltgerinczek consolokon nyugosznak, vagy a falsíkba mennek á t ; az előbbi esetben a 
boltgerinczek nyomása a földön álló oszlopokon nyugszik,- az utóbbiban pedig a bolt-
nyomás fel van fogva és inkább lebegő természetű s már complicáltabb szerkezetet igényel, 
— a minő csak a kiképzettebb s későbbi műemlékeken előfordul. — A gerinczeket tartó 
falioszlopok hengertöve a nyolczszög öt oldala által képezett lábazaton állanak, az átme-
netet egy egyszerű rézslap (Schraege) képezi, fejezeteik különféle idomnak, némelyek 
tizoldaluak és orros csúcsivezetekkel diszitvék, mig mások több pálczatag és horonynyal 
ellátvák, tehát tisztán constructiv tagozatokból állanak minden növényi diszitmény nélkül. 

Eredetileg a szentély öt csúcsivezetü keskeny s nyúlánk ablak által világíttatott 
meg, azok közt azonban az északi oldalon lévő két ablak későbben befalaztatott. — A szen-
tély északi oldalán lévő sekrestye csak 3-0 m. hosszú és 2 -2 m. széles, de szintén még 
eredeti gerinczes keresztboltozattal bir. 

A nyomott csúcsivezetü diadalív által a szentélytől elválasztott osztatlan hosszhajó 
7-8 m. széles, és 1 L 5 m. hosszú, — a kültámok fekvésének megfelelő lefelé szökö két 
félhengeres pillér által a hosszhajó három holdosztályra (traveera) oszlik, ezen falpillérek, 
falioszlopok fejezete és lábazata egyszerű rézslapok által képeztetik, nevezetes itt azon 
körülmény, hogy a boltozat nem kiképzet gerinczek, hanem még háromszög keresztmet-
szetű boltélek (Grat) által szegélyeztetik. — A hajó csak déli falán bir ablaknyilásokkal, a 
hajó ezen oldalán későbben épült négyszögletű tornyának földszinti helyisége képezi 
egyszersmind a főbejárási kapuzat előtti előcsarnokot. 
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A főkapuzat csúcsíves, béllete két horony és három pálczatag által képezett 
élénk profillal bír, mely tagozatok a befelé ugró talapzat felső rézslapjából szöknek ki 
közvetlenül. 

A tympanon nélküli csúcsíves ajtó vízszintesen fekvő pallódeszkákból van összeil-
lesztve, melyek régi s szép változatosságú vasazat által egymással összekötvék. 

Az ajtó ezen vasazata két keresztpántból és egy az ajtó közepén álló hosszpántból 
áll, mely utóbbinak felső része több ágra oszlik szét, ezen középpánt ezszerint igen hasonlít 
egy álló fához, melynek ágait kötélformára csavart vasrészek képezik, végükön szépen 
metszett levelekkel. — A pántok által képezett mezők szintén liliomokban és rózsákban 
végződő kisebb vasazatok által kitöltvék. — A szögek mindenütt hat leveles rózsákat 
képeznek. — A mi ezen vasazat styljét illeti, az kora csúcsíves itt-ott vegyítve románkori 
részletekkel s ezszerint egyidejű lehet a templommal. — A finom metszésű liliomok, 
levelek, valamint a pántok felületén előforduló zikzak diszitmények bizonyos izlést és szép 
i ránt i érzést árulnak el, az egész munka mégcsak kalapács segítségével készült, a mely 
technikai kivitel leginkább j elemzi régi vas müveinket, s az egész műnek bizonyos lágyságot 
és hajlékonyságot kölcsönöz, továbbá itt az alakok és ornamentek még teljesen megfelel-
nek a vas anyag természetének. 

Egyúttal megemlíteni itt mindjár t a szentéi)7 keleti s csúcsíves ablakának felséges 
kidolgozású és diszitményezett vasrácsozatát is, mely minden tekintetben ritkítja pár já t 
hazánkban. (11.-ábra.) 

A közbiztonság tekintetében az ablakok és ajtók nyílásai már a középkorban láttat-
tak el vasrácsozatokkal, melyek legtöbbnyire keresztbe tett s igy diilényforma mezőket 
képező vasrudakból állottak. Miután pedig ablakunk szélessége a 4-0 meternyi magasság 
mellett igen csekély s csak 1-8 decimeter belső világosságú szélességgel bir, az ablaknyílás 
ezen keskenysége folytán más alakú rácsozat nem is lévén alkalmazható, mint egy oly 
középvaspánt, melyből mindkét oldalon levelekből, virágokból és szőlőfürtökből álló diszit-
mények rézsarányosan ágaznak el, mintegy védve, de egyszersmind diszitve is az ablak -
nyilást. A pánt felső részén, az ablakmagasság mintegy két harmadában — tehát az 
aestheticai aránynak is megfelelő helyen — sugarakkal körülvett, mintegy napot jelképező 
köralaku diszitmény, rózsalevelii szögekkel van a középpánthoz erősítve. 

Nagyobb biztosság végett a középpánt tetemes hosszúsága miatt még egy rövid kereszt-
pánttal van ellátva, mely ugy mint az előbbi, ablak bélletének faragott köveibe van beeresztve, 
s miután itt későbbi elhelyezésnek nyomát nem vehetni észre a kövön, valószínű, hogy 
ezen vasrácsozat a templom építése, illetőleg ezen ablak faragott köveinek rakása alkal-
mával illesztetett be s erősíttetett meg. Ezen különös szépségű vasrács régiségét bizonyítani 
látszik azon körülmény is, hogy annak diszitményei, motívumai, valamint technikai kidol-
gozása tökéletesen összhangzik a templom kapuzatán levő régi vasrácsozattal. Nem emlék-
szem, hogy láttam volna valahol — még a külföldön sem — ennél szebb vasrácsozatot. 

A templom déli oldalán álló XVII-dik századbeli tornya háromemeletes, külseje a 
vakolatrétegnek különböző alkalmazása által díszített, a mennyiben a sarokkövek és az 
egyes emeleteket elválasztó diszszegélyek világosabb barna szinüek, mint a falazat többi 
— durva vakolatú — része. A falazat ily módoni díszítése és élénkítése olcsósága mellett 
mindamellett tartós és szép, s mindenesetre utánzásra ajánlandó. 

6* 
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A mint a hajó északi falán belül és a szentély körfalán észrevehető nyomokból kitű-
nik, ezen templom is festményekkel volt diszitve, melyek azonban nagyobbrészt még a 
mészréteg alatt lappangnak. Legjobban észrevehetők a hajó északi falán levő falfestmények, 
hol különösen néhány alak correct körrajza és egy kora gót diszitmény, stvlizált leveleivel e 
festmények érdekességéről tesz tanúbizonyságot. 

Ezen templom épitési idejére s történetére nézve a szlécsi parochia Canonica Visi-
tatiójában következő adatokat találtam : 

«De fabrica parochialis Ecclesiae Szlécsensis. Ecclesia Szlécsensis quando et per 
quem aedificata sit certo statui nequit. Antiqua tarnen traditione tenetur erectam esse ante 
Annum 1326 zelo et impensis Valentini secundi praepositi b. M. V. de Thurócz, ex ord. 
praemonstratensium perhibente, id ipsum documente collationali terre Mraviszko dicte 
vei praenominatim fundatorem ex terreno Szlécsensi antiquae ecclesiae matri S. Michaelis 
de Liptó (sic.) a quo anno supradicta Szlécs per electionem novae parocliiae avulsa fuit in 
recompensationem amissorum proventuum attributae. 

Es t ex solido materiali structa ex integro fornita et consecrata prout id manifeste 
exliibet signum consecrationis parieti occidentali sub choro impressum. — Quando autem 
et per quem consecrata sit non constat. Teste adnotatione in Libro rat ionum antiquo sub 
intestinis motibus per Tliökölyi causatis ecclesia haec in manus Augustanei confessionis 
non devenit, postquam enim Anno 1683 Tliökölyis rebus in Cttu Liptoviensi potiente 
Martinus Wallovich paroclius ecclesiam banc pre metu tumultant ium deseruisset, in ejus 
locum per Archiepiscopum Strigoniensem Georgium Széchenyi, Johannes Martinovszky 
non sine periculo vitae in parochiam Szlécsensem investitus et introductus est. — Vero 
simile est ecclesiam lianc per Augustanae confessioni addictos sub tumultibus Rákóczianis 
occupatam fuisse, posteaquam nempe teste eodem libro Anno 1706 Jesuitis per Franciscum 
Racoczy et Nicolaum Comitem Bercsényi ex eo quod cum malecontentis in conventiculo 
Szécliényensi contra Leopoldum primum et Josephum eque I -mum reges fedus inire detrec-
tassent pulsis dominium Zniováralja adeoque et Szlécs occupatum fuisset. Ast Anno 1709 
die 6-ta Januari i profligatis per caesareos sub Duce Antonio de Toldt rebellibus ecclesia 
haec Catliolicis restituta fuit. 

XVII. 

A NÉMET-LIPCSEI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

Német-Lipcse mezővárosa csinos házsoraival, egyenes utczáival és a főtérén álló 
kissé zömök tornyú parochialis templomával kellemes benyomást szül az idegenre. Ezen 
várost a tatárpusztitás után IV. Béla királyunk által az elpusztult s néptelen országba 
behivott szászok építették s alapították, de ma a lakosság nagyobb része már eltótosodott. 
Gazdag vas- és piskolt-bányái még jelenleg is műveltetnek, a régi arany- és ezüstbányák 
mivelésével azonban már felhagytak. 

Néhány csekély számú régi épülete, de különösen csinos és stylszerü temploma a 
polgárok egykori gazdagságáról s műveltségéről tesz tanúbizonyságot. 

A város főterén álló és még jelenleg is lőréses körfallal s bástyatornyokkal megerő-
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sitett szent Máté tiszteletére szentelt parochiális temploma régiségére nézve vetekedik a 
szentmihályi és kúti templomokkal. 

Tekintve az alaprajzot, ezen templom áll egy polygonal zárásu szentélyből, továbbá 
a fő- és egy északi mellékhajóból, nemkülönben a hajó nyugati oldalán álló négyszegletű 
hatalmas toronyból. 

Első pillanatra feltűnik itt a déli mellékhajó teljes hiánya, e szerint ezen alaprajz-
nál is ép azon szabálytalanságot vesszük észre, mint a sz.-máriai templomnál, avval 
a különbbséggel, hogy ott megfordítva az északi mellékhajó hiányzik. 

A szabályos nyolczszög öt oldala által határolt szentély csúcsíves boltozatának két 
horony közti lapocska által képezett primitiv keresztmetszetű gerinczei rövid liengertövü 
válkövek által hordoztatnak, mely utóbbiak alsó vége állatszörnyek fejein nyugszik. A szen-
tély boltzárkövének egyikén egy — lángnyelv alakú, sugarakkal körülvett fémer mezején Rts 
ismeretes monogramm észrevehető, és a presbyteriumi travée gerinczeinek keresztezési 
pontján pedig egy kiterített szalag l5A9-dik évszámmal látható. Kétséget sem szenved, 
hogy ezen 1479-diki évszám a szentély építésének befejezését határozza meg. A szentély, 
a támpillérek közti falazaton levő négy nyomott csúcsivü ablak által világittatik meg, mely 
utóbbiak, közép kőválasztékkal és primitiv szerkezetű mérművekkel ellátvák. 

A főhajó az északi mellékhajóval mind méreteire, mind pedig boltozatának idomára 
nézve tökéletesen egyenlő; ezen két hajó két leszelt élű négyszögletes erős pillér által 
választatik el egymástól. A hajók boltozata — ugv mint a szlécsi templomnál — csak 
gerinczélek által szegélyeztetik be. Megemlítésre méltó itt a czéhczimerpaisok felfüggesz-
tési módja, t. i. a boltozat zárkövein lévő nyílásokon keresztül függő csillárok kötelén van-
nak a többszögü vagy köralaku czimerpaisok, az illető czéli festett jelvényeivel felfüggesztve, 
de ugy, hogy a kötél a paison keresztül van fűzve. 

E czimerpaisok vagy czimertáblák közt megemlitendők az ács, fazekas, takács, 
aranyműves és kovács czéh szépen díszített czimeres táblái, az illető czéh jelvényei s esz-
közei szép csoportozatokban foglalják a pais középső mezejét, mely körül többnyire arany-
betűkkel az illető czéh és czéhmester neve van felírva; ezen czélitáblák némelyike valódi 
műizléssel a renaissance styl szerint van diszitve, s annak bebizonyítására szolgálnak, hogy 
Német-Lipcsén a XYI. és XVII-dik században a kézműipar nagy mértékben űzetett. 

A templomhoz arányosítva, kissé tömör négyoldalú tornyának egy oldala 10-2 meter 
hosszúsággal bir, s ezen nagy méreteinél fogva a torony keleti oldala a hajó nyugati oldalát 
majdnem egészen elfoglalja. Ezen torony alatt létezik a templom nyugati bejárása s föld-
szinti helyisége, — egy dongaboltozattal fedett előcsarnokot képez. A torony harangemelete 
választékkal biró félköríves ablakokkal van áttörve. Ezen emelet déli oldalán látható még 
egy XVII-dik századbeli falfestmény, mely diszbe öltözött két bányász által tartott czimer-
paist ábrázol, mely utóbbinak mezején a csákány és kalapács keresztbe téve vehető ki. 
Ezen emelet felső részén segment alakú ivezetek által összekötött consolákon nyugszik a 
tornácz vagy erkély kissé kiugró mellvédfala, melyen vasoszlopokon álló tetőzet képezi a 
torony körül liuzódó tornáczot. Ezen tornácz felett levő torony-falazat már jóval befelé ugor-
ván, egy kis helyiséget képez az óramű elhelyezésére, mely utóbbinak nagy czimlapja a falon 
csinosan festett renaissance arcliitectura által szegélyeztetik be. 

A torony jelenleg egy alacsony négyoldalú gúlát képező szükségleti sisakkal fedett. 
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Tekintve ezen torony vastagsága és magassága közti aránytalanságát, valamint a 
torony alapfalazatainak nagy méreteit, valószinü, hogy itt vagy egészen ki nem épített 
toronynyal van dolgunk, vagy pedig — a mi valószínűbb — az eredeti torony bizonyos 
okoknál fogva megsérült, s későbben megrongált falazata lehordatván, a mostani alakot nyeré. 

A hajók oldalfalain levő ablakok még félköríves szemöldüek, kőválasztékkal és egy 
kerek nyílást képező primitív mérmüvel ellátvák. 

A hajó déli oldalán levő díszkapuzat műrégészeti s mütörténelmi tekintetben igen 
érdekes, miután itt még az átmeneti styl primitiv formáival találkozunk, bár a részletekben 
még a romanizáló utóizlés vehető észre. A lépcsőzetesen befelé ugró ajtóbéllet profilje áll 
két leszelt élű pillér közt álló hengertövü és attikai lábazattal biró oszlopból, melynek vál-
köve két párna-alaku tagozatból képeztetik. Az oszlopok felett emelkedő nyomott csúcsive-
zet tagozata tökéletesen megfelel az ajtóbéllet tagozatának, s annak mintegy folytatását 
képezi. Általában véve az egész kapuzat az átmeneti vagy kora gótstyl constructiv jellegével 
bir, s minden egyszerűsége mellett szépnek s monumentálisnak mondható. 

Az ujabbkori ajtó deszkázatán észrevehető még az eredeti, köralaku s csavart köte-
let utánzó ajtógyürü. A kapuzat előtti előcsarnok hatszegletű téglával kirakott padozatával 
már ujabb korban készülhetett. Ezen templom belsejének belberendezése, valamint oltárai 
s székei már ujabbkoriak, némi mütörténeti érdekkel birhat azonban az 1654-dik évben 
készült főoltára, melynek renaissance-stylje még meglehetős tiszta. 

Megemlítendő itt a felette csinos és Ízléses vas keresztelő-medencze, katlanalaku 
cuppája ugyan vörös rézből készült, de foglalványa és lábazata csavart kötelet ábrázoló, 
szép hajlású csigavonalban végződő vasállványból áll. Ezen mű a XYI-dik század jellegével 
bir s renaissance stylü. 

A főoltár háta mögött a falban beeresztett Epitaphium felső részén látható egy 
behajlott és tekercses szélit czimerpaison egy horgony és egy kalapács e következő 
körirattal : 

VENERABILI (sic) VIRI DOMINI BLASII PYSCH. ANNO DNÎ. M • D • XCVII. 

Minekelőtte ezen templomot elhagynók, vessünk még egyszer egy futó tekintetet 
ezen érdekes templom alaprajzára, mely épen szabálytalansága által a műrégészre nézve 
érdekes, és e következő combinatióra ád alkalmat : tekintve a két egyenlő szélességű hajó 
még románkori ablakait, két hatalmas pillérét és átmeneti stylü déli díszkapuzatát; ellen-
ben a már sokszög-zárásu s csxícsives boltozattal biró szentélyét, a boltozatán levő 1479 
évszámmal, csaknem bizonyosnak vehető, hogy az eredeti, valószínűleg még a XIV-dik 
század első felében épült kéthajós templomhoz, későbben a már határozott gót stylü szen-
tély 1479-dik évben épült, mely feltevésemet bizonyítani látszik azonkívül azon fontos 
körülmény, hogy a későbben épült szentély tengelye sem a hajók közép-, sem pedig a 
középpillérek tengelyével nem esik össze. 

A Szepes-egyházmegyei schematismusban pedig a következőket olvashatni : 

«Német-Lipcse. Oppidum. Antiqua parochia exstitit j am Anno 1243.» 
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XVIII. 

A NÉMET-LIPCSEI KÓM. KATH. KÁPOLNA. 

Yan még Német-Lipcsén, a város északi végén álló s sz. Mária tiszteletére szentelt 
régi kápolna. A szintén lőréses s magas körfallal körűik eritett kápolna egy szentélyből és 
egy osztatlan hajóból áll, tornya hiányzik. A polygonal zárásu szentély liárom csúcsíves 
keskeny ablakkal bir, csúcsivezetü boltozatának egyszerű profilü gerinczei — szokás szerint 
— a tárnok irányában a nyolczszög szögeit felezve, egy csinos zárkőbe futnak össze. 

A liajó eredetileg famennyezettel birhatott, jelenleg be van boltozva, ezen uj bolto-
zat nyomásának ellensúlyozására nem lévén elegendő erős a falazat, ez okból az uj boltozat 
hordására a hosszfalak mellett befelé szökő pilléreket épitettek. A liajó, a déli oldalán levő 
két félkörives szemöldü keskeny ablaknyílás által kellően világittatik meg. 

A bemenet kapuzata is a hajó déli oldalán van, — tagozatnélküli s csúcsíves. Az uj 
orgona-karzatra pedig egy kívülről alkalmazott fedett lépcső vezet. Az ötvenes években 
Merklas Yenczel lőcsei tanár — ki egyszersmind régész, ügyes szobrász és festő lévén — 
készité itt az uj gótstylíi főoltárt. 

Megemlítendő a hajó boltozatáról függő nyolczkaru bronce-csillár, mely a XVI-dik 
század csinos renaissance izlése szerint delfinekkel, s felső részén egy kétfejű sassal van 
diszitve, a rajta levő évszám szerint még 1580-dik évben készült s ismeretlen mesterének 
minden tekintetben dicséretére válik. 

A scliematisinusban ezen kápolnáról a következőket olvashatni : Exstit i t in Matre 
adbuc Ecclesia B. M. V. Dolorosae «olim mater». Ezen feljegyzés szerint ezen kápolna ere-
detileg anyaegyház lett volna, ez azonban nem áll, miután az imént emiitett s leirt paro-
cbialis templomon előforduló átmeneti stylü műrészletek sokkal régibb korra utalnak, 
mintsem ezen kápolna már kifejlett csúcsives stylü részletei. 

XIX. 

A LIPTÓ-SZENT-MIHÁLYI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

A szent-mihályi, fallal keritett régi templom a helység északi végén a Yág balpart-
j án levő dombon fekszik, s műrészleteiről Ítélve Liptómegye legrégibb templomai közé soro-
zandó. Már a közép-szlécsi templomról közlött okmányban ezen templom mint anyaegybáz 
említtetik, melynek kerületéből 1326-dik évben a közép-szlécsi parocbia választatott el, az 
teliát bizonyos, hogy ezen templom még 1326-dik év előtt épült; de erre nézve az adatok 
hiányoznak. 

Alaprajza egyedüli a maga nemében Liptóban, miután a liajó ép oly szélességgel 
bir, mint a szentély, s igy ennek következtében kívülről mind a szentély, mind pedig hajó-
jának liosszfala egy irányba esik. 

A tízszög öt oldala által képezett szentély, valamint az egy boltosztályu presbyte-
rium is csúcsives s egyszerűen leszelt élü gerinczes boltozattal birnak, osztatlan hajója pedig 
jelenleg fafödénynyel födött. A szentély hat, a liajó pedig öt kőválasztékkal és primitiv kör-
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nyilásu mérművel ellátott csúcsíves szemöldü ablak által világittatik meg. A presbyterium 
északi oldalán levő sekrestyének három ablaka szintén csúcsíves, de keskenységénél fogva 
kőválaszték és mérmű nélküli. A csúcsíves keresztboltozat gerinczei két horonynyal ellát-
vák, a boltzárkő felületét pedig egy hatágú csillagrózsa disziti. 

A hajó déli oldalán levő díszkapuzat azonban elég diszes, a csúcsivezetet képező 
ajtó béllete két horony által szegélyzett körtealaku pálczatagot mutat , s az ajtó béllete nem 
rézsútosan húzódik befelé, hanem még az átmeneti stylt jellemző lépcsőzetes elrende-
zéssel bir. 

Az ajtó nyílása leszelt lóhere-idomu zárással bir, s az igy támadt tympanon mezejét 
eredetileg a mint látszik régi freskók disziték. Műtörténeti szempontból azonban legérde-
kesebb ezen ajtó régi vasazata, mely liliomalaku, szépen stylizált levélcsomókba végződő 
öt keresztpántból (Kreuzband) áll; ezen vasazat szépsége azonban csak is rajzból ítélhető 
meg; — motívumai közt számos románkori részletek is észrevehetők, ezszerint egykorú lehet 
a templommal s igy a XIII-dik század második felébe tehető készítési ideje. 

A templom oltárai, valamint egyéb bútorzata már ujabbkori s különös becscsel 
nem bir. 

Ritkasága és művészies kidolgozása miatt azonban nevezetes a szentély északkeleti 
zárfalán levő szentségfülkéjének farácsozatos ajtócskája s architectonikus foglalványa, mely-
nek csúcsíves ormozata két fiala tornyocska által szegélyeztetik, a léczezet faragott diszit.-
ményének alapja — fondja — színezett, egyáltalában véve a részletek a fa természetének 
megfelelő ízléssel vannak idomítva és némi bravourral faragva. Az ajtócska léczezetén levő 
feliratok csinos minuskulái felváltva veres és zöld alapon díszlenek. 

Ezen feliratok tartalma a következő : 

асе • corpus • domini • nostri • ie.su -qui • conservât • animant meant 
in • citant • amen, 

асе • cerbunt • inraritatunt • in • altari. 
panis • ecce • angelormn • 
tantunt ergo • sarrantentmn * 
ijoc opus fecit Valentin. — 

Ft . Hyross István helybeli plébános s jeles történetbuvár állítása szerint ezen remek 
kivitelű ajtócska készítője egy a XV-dik század elején élő Valentin nevű plébános lenne, 
a mi különben nem lehetetlen, miután tudjuk, hogy a középkorban a művészetek különböző 
nemeivel a lelkészek és barátok gyakran foglalkoztak, sőt volt idő, a mikor az egyházi 
művészet csakis az ő kezökben volt. 

Az egész mű ugy látszik hársfából van faragva, természetes faszinü, s mesterének 
valóban dicséretére válik azon törekvés, melylyel a gót styl jellegét visszaadni iparkodik 
oly egyszerű formák által, melyeket egyáltalában e fa anyaga nyúj tani képes. 

A csúcsormozat léczezete keresztezi egymást, ép ugy, a mint azt Norvég- és Svéd-
ország régi fatemplomain lát juk. 

A templomnak tornya nincsen, annak helyét pótolja részint a szentély felett a tető-
zet gerinczén álló fatornyócska (Dachreiter), részint pedig a templomtól különálló facampa-
nile, mely hasas merész sisakjával festőileg egészíti ki a csoportozatot. 
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XII. 

A TEPLAI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

Ezen templom egyes részeivel különböző időben épült; legrégibb a szentély hajójával. 
Az egyenes zárásu szentély gerinczes keresztboltozatával csak egy, t. i. keleti zár-

falán levő keskeny, csúcsives szemöldü ablaka által világittatik meg, az osztatlan hajónak 
főfalazata, valamint déli csúcsives kapuzata még eredeti, de a hajó boltozata már ujabb-
kori, ámbár a hajó hosszoldalfalain levő támpillérek egy régi három osztályú boltozatra 
utalnak. A hajót annak északi oldalán levő három csiicsives ablaka világítja meg. Építészeti 
műrészletekben ezen templom feltűnően szegény; a szentély északi falában levő szentség-
házi fülke architecturája igen primitiv, sőt durvának mondható, minden symetria nélkül; 
déli csúcsives kapuzatának béllete meglehetősen élénk profilü. 

Az arcus triumphalis egyszerű profilü csúcsivezete felett e következőket olvashatni : 

HAEC R E Q I E S MEA IN SAECVLVM SAECYLI • HIC HABITABO, 
QVONIAM E L E G I EAM. PSALMO. 131. 

A templom műrészleteinek ezen szegénységét azonban kipótolja a bronceból öntött 
azon keresztelő-medencze, melynek felületén gyönyörű alakú majuskulákból álló feliratok 
olvashatók, cuppájának átmérője 0-61 m., tehát azon időből való még, midőn a kereszte-
lendő gyermek egész testével mártatott be a szentelt vizbe (per immersionem), s bár az 
évszám medenczénken hiányzik, mindamellett a keresztelő-medencze alakjából, valamint a 
föliratok betűinek idomából még a XIII-dik századra következtethetünk. 

A cuppa felületén két hullám vonalú disz szegély közt két sorban a következőket 
olvashatni : 

1. + I P • ВООДШ - f PATRIS + ÖT F I L I I 
2. - f ÖT S P I R I T U S -u SARCTI + AQQÖl) + 

A medencze nyomott nodusát az előbbihez hasonló diszitmény fogja körül. 
A lefelé mindinkább szélesedő lábazat felületén a felirat betűi öt gyűrűben vagy 

övben felosztvák, e következő tartalommal : 

1. + ÍTÖ • II) • ORBÖffi • VRIVÖRSVQ) 
2. + ÖT PRÖDIÖATÖ • DIÖÖRTÖS 
3. QVI ÖRÖDIDÖRIT • ÖT • BAPTIZATVS 
4. FVÖRIT • SALVVS ÖRIT • II) ROOQIRö 
5. P A T R I S ÖT F I L I I ÖT SPIRIT VS SABOTI. 

A lábazat alsó szegélyét az előbbiekhez hasonló, csakhogy gazdagabb és szélesebb 
diszszegély képezi. 

A két pálczatag által határolt sorokban a majuskulák egymástól elkülönítve foglal-
A R C H A E O L . KÖZ. XI . K Ö T . П . F Ű Z . 8 
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nak helyet. Interpunctio gyanánt egy egyenszáru kereszt, helyenként négyszögletű szeg-
fej alakú kiálló ponttal vegyitve előfordul. 

A 30 millimeter magasságú hetük síkja kiáll az alapból (Flachrelief), s alakra nézve 
tökéletesen megegyeznek a XIII-dik században divó majuskulákkal, s tekintve ezen keresz-
telő medencze párkányzatait s diszitményeit, mely utóbbiak részletein a gót styl legkisebb 
mértékben sem vehető észre még; továbbá tekintve az egész keresztelő-medencze még 
románkori alakját, készítési idejét — a mint emlitém — még a XIII-dik század elejére 
bizton tehetjük. 

Mondják, hogy az érczöntés ezen régi emléke s remekmüve eredetileg a szentmihá-
lyi templom tulajdonát képezé, s csak ujabb időben hozatott volna át a teplai templomba. 

Ezen keresztelő-medenczén kivül van még itt egy kőből díszesen faragott szentelt-
víztartó (Weihwasserbecken, aspersorium, bénitier), mely jelenleg a kapuzat jobboldala 
mellett áll; magassága P 5 m. s cuppájának átmérője pedig 0• 51 m. — A medenczét tartó 
oszlopalaku lábazatát csinos féldombormüvü virágok és szőlőfürtök diszitik. A medencze 
felső karimáján be van vésve a mű készítési éve : 

ANNO • DNI • M • D • CLXXX. 

A déli díszkapuzat csúcsives, béllete két horony által szegélyzett pálczatagot képez, 
az ajtó vasazata két keresztpántból áll, melyek végei csinosan stylizált liliom-motivumban 
végződnek, s az egész vasazat technikája, valamint diszitményeinek még romanizáló jellege 
feltűnően hasonlít a szent-mihályi templom kapuzatának vasazatálioz, s aligha nem egy 
időben készült. 

A négyszegletű torony a hajó déli oldalfala mellett áll, s mint a kapuzat feletti 
1573-dik évszám bizonyítja, Hrotóc Boldizsár akkori evangelikus lelkész alatt Uzali László 
földbirtokos költségén épült fel. 

A toron} külseje igen egyszerű, háromemeletes, a koronázó párkányzat alatt, vala-
mint a torony élein észrevehető még a sgrafitto diszitményezés, gyémántmetszetü motívu-
maival, a torony sisakja nyomott l iagymaformáju; a torony kapuzatán a következőket 
olvashatni : 

I 

DOM Y S MEA, DOMVS ORATIONIS E S T OMNI POPVLO — 

Jjflcin gnus ist ein Ipethhaus aller Uölher. — 

tehát ugyanazon szép jelentőségű felirat, mely a bártfai templom XVII-dik századbeli 
renaissaince-stylíi kapuzatán is olvasható. 

A szentély déli oldalán levő és 1584-dik évben Kubinyi Dániel földbirtokos által 
épült kápolnában léteznek még a Kubinyiak epitapliiumai és sirkőlapjai. Műtörténeti szem-
pontból, de különösen a régi magyar disz-costume tanulmányozása végett érdekesek ezen 
szép renaissance-stylü epitapliiumok; emléktáblák, melyek a kápolna falain függnek. — 
Megemlítésre méltó azok közt a kápolna déli oldalfalán függő Kubinyi János epitaphiuma, 
mely még a XVII-dik század elején divó csinos renaissance-stylben készült, elegáns s can-
nellirozott coryntliiai fejezetű oszlopai egy félköríves kaptizatot szegélyeznek be, közepén 
üdvözítőnk feltámadását ábrázoló festménynyel. 
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Az emléktábla alsó részén levő festményen egy feszület előtt sorban térdelnek a 
család tagjai, és pedig jobboldalon a férfiak, baloldalon pedig a család nőtagjai. A férfiak 
gazdagon aranyozott zsinóros magyar mentékben, kardosan, a nők pedig felálló csipkézetü 
inggallérral, hosszú és gazdagon diszitett ruhákban ábrázolvák. A feszület alatt pedig a 
Kubinyiak czimere látható. Az oszlopok lábazatai közt levő kék táblácskán pedig e követ-
kező tartalmú aranybetűs felirat olvasható : 

« Nobilissimo Domino Johanni Kubinyi viro undiquaque laudatissimo, quippe de 
patria, deq. omnibus bene merito olim cottus Liptov vice comiti post exactam inculpate 
annis circiter LVI vitám, vere chráne professione dignam, tr iumphanti coelicolarum eccle-
siae Ann. Christi MDCXI. 22 januari i adscito generosa Domina Anna Mérey pientissima 
coniux carissimo flens et moesta posuit marito. » 

A canonica visitatioban ezen templomról e következők olvashatók : 
«Teplae originem ipsius nominis ratio clare indiGat. — Si documentum Petro 

Pázmán repertum de convocatione ad Synodum Tirnaviensem Anno 1200 authenticum est, 
parochus consequenter Ecclesie de Liptó Teple j am hoc anno 1264, sed metales habet de 
Anno 1237. — Ecclesia Sancti Ap. Philippi et Jacobi juxta annalecta Teplensi a diversis 
temporibus erecta est. — Certum est turr im Eccleo. sub Balthasar Hrotoceo praedicatore 
Lutherano 1579 expensis domini terrestris Ladislai Uzali aedificatam. — Gothicus labor 
sanctuarii antiquorum ostendit aetatem, sed vero similius recentiorem quam sit Ecclesia 
Sancti Michaelis. — Vix est consecrata, quia quum deessent ad consecrationem necessaria 
1715. per Lucám Nat. Eppum Belgradensem non potuit consecrari at tamen pie creditur 
esse consecratam. 

Capella Sanctuaria vicina aedificata Anno 1584. per G. D. Danielem Kubinyi ; 
altera sacri sepulchri teste prot. Cottus Liptó 1570. per Dominum Jakob Kubinyi 
posita fuisse. 

Campanas habet 5, maxima cent, circiter 12, in honorem Scti Philippi et Jacobi 
fusa 1632; altera cent, circiter 6 in honorem Scti Nicolai Eppi. fusa 1543; tertia cent, 
circiter 2 fusa 1778; quarta fusa 1826. — Campanella agonisantium cent circiter 1 omnes 
in turri, prima consecrata, altera benedicta supra fato Anno 1715. 

Teste história domestica sub tumultibus Bocskajanis et Rakoczianis eccles. Teplens 
ab Evangelicis repetitis vicibus occupata, sed catholicis rursus restituta. » 

Ezen templom is lőréses magas fallal van bekeritve. 

XXI. 

A LIPTÓ-SZENTMÁRTONI (MARTINCSÉÉI) RÓM. KATH. 
TEMPLOM. 

Liptó-Szent-Márton helysége Rózsahegytől északkeleti irányban mintegy félmért-
földnyi távolságra, a liptói Kárpátok « Mali Hocs » nevii magas hegyének déli oldalán fekszik. 

Fallal megerősitett templomának műrészletein, valamint alaprajzán a XIII-dik szá-
zad átmeneti stylje vehető észre, s ezszerint Liptómegyének szintén régi templomai közé 
sorozandó. Tekintve alaprajzát, áll ezen templom egy egyenes zárásu szentélyből, melynek 

8 * 
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keresztboltozatot képező leszelt élü gerinczei primitiv consolákon nyugosznak; a szentély 
déli oldalán levő két ablaka még románkori, félkörives szemöldü, mély és keskeny bélletü, 
a szentély köralaku boltzárkövének mezején egy nyolczlevelü csinos rózsa diszlik. A szen-
télytől egy félkörives tagozatlan diadalív által elválasztott osztatlan szentély famennyezettel 
bir, a déli oldalán levő kapuzata csúcsives, melynek ivezete, leszelt élü ajtóbélletének egy-
szerű profilü válkövein (Kämpfer) nyugszik. Az ajtó liliom-motivummal diszitett vasazata 
s ajtógyürüje még eredeti. 

A liosszliajó tengelyének irányában a nyugati oldalon álló négyoldalú torony két-
emeletes, a torony alatti csücsives kapuzaton csak a torony felső emeletére ju thatni . 

Érdekes a torony első emeletének csúcsives ablaka, kőválasztéka helyett itt egy szé-
lesebb falrészszel találkozunk, mely két csúcsives és keskeny ablaknyilást választ el egy-
mástól. Az ablak mérmüve még kezdetleges s constructiv, csak három egymás fölé helyezett 
háromlobbos körrel diszitett. A torony felső emeletén a harangok elhelyezvék, itt a kettős 
csúcsives ablakok egy középoszlopocska által elválasztvák, mely ablakidom a románkorból 
származva az átmeneti korszakban gyakran fordul elő. A torony hagymaforma sisakjának 
alsó kiálló eresze gerendatámok által támogattatik. 

Miután ezen templom a rózsahegyi templomnak filialisa, itt keresztelő-medencze 
nem találtatik. A szentély északi oldalán lévő csekély kiterjedésű sekrestye még eredeti 
csúcsivezetü dongaboltozattal van boltozva, ablaka még románstylü és felette keskeny, 
s inkább egy lőréshez mint ablakhoz liasonlit. A dombról, melyen ezen templom áll, gyö-
nyörű kilátás nyilik a Yág és Revucza regényes völgyére. 

XXII. 

A RÓZSAHEGYI RÓM. KATH. TEMPLOM. 

A rózsahegyi parocliiális templom a város nyugati oldalán lévő magaslaton fekszik, 
magas s lőréses falakkal még jelenleg is körül van véve, s valódi Akropolis, mely megerősí-
tett magaslatra (piateaura) az alsó városból egy fedett lépcsőzeten ju thatni fel, ép ugy mint 
Körmöczbányán. A tulajdonképeni régi és megerősített város a templom nyugati irányában 
terül el, ezen a részen van a meglehetős kiterjedésű főtér is, a város régi falazatának 
maradványai csak itt-ott vehetők észre. 

A templom, alaprajzának elrendezésében, valamint főrészeiben régi, de az 1585-dik 
évben történt stylellenes renovatio által teljesen elveszité eredeti koracsúcsives jellegét. — 
A templom áll egy polygonal zárásu szentélyből, mely ugy mint az ujabbkori pillérek által 
három hajóra osztott hosszhajó, már ujabbkori boltozattal bir (Tonnengewölbe mit Stich-
kappen). A szentély és hajójának ablakai még csúcsívesek, de kőválaszték és mérmü nélkül. 
Nevezetes, hogy a hajó nyugati oldalán álló négyszegletű tornya nem fekszik a liosszliajó 
és a szentély tengelyében. 

A torony alatt lévő díszkapuzat még eredeti s a kora csúcsives styl jellegével bir ; 
befelé szökő bélletének talapzatán három liengertövü, továbbá sima kelielyalaku fejezettel 
s attizáló lábazattal biró oszlopokból emelkednek merész csúcsivezett hengeres bordái. Az 
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ajtó nyilasa egyenes szemöldü, — zárásu. — Az igy képezett tympanon síkján a következő 
felirat olvasható : 

SACRATAS A E D E S INTRENT I W E N E S Q V E SENESQVE 

V I R PARITER M V L I E R V I R G O P V E L L A P V E R . 

unanimi voto Christi sacra festa colentes, Candida sincero pectore Thura ferant. — Az 
előbbi clironosticon a legutolsó ujitásra vonatkozó 1796-dik évet jelzi. 

A déli mellékkapuzat előtt épült előcsarnok déli oldalfalán e következő feliratok 
olvashatók : 

REAEDIFICATA 1585. 
RENOVATA 1755. 

EXYSTA 1797. D I E 28 Juni i 
RESTAVRATA 1790. 

Ezen templom épitési korát leginkább a nyugati díszkapuzat architecturájából 
lehetne meghatározni s e szerint még a XIV-dik század elején épülhetett. 

A canonica visitationak ezen templom történetére vonatkozó passusa igy hangzik : 
« Ecclesia Rosenbergensis teste visitatione canonica Petroczyana Anno 1713 peracta 

et antiqua traditione aedificata fuisse fertur per zelosos catliolicos germanos seu operarios 
fodinarum, sub titulo et patrocinio S. Ladislai Regis Hungáriáé, quo vero anno primitus 
structa sit? non constat. Inscriptio super portám minoris ejus portae in lapide excisa, qua 
nunc jam dealbata est (azért jelenleg ezen feliratot nem is vettem észre) reaedificationem 
Ecclesiae huius ad annum 1585 refert verbis sequentibus : tempore Rudolphi Imperatoris 
secundi Magnifiais D. Stephanus de Illésháza Comes Liptoviensis et magister curiae Regni Hungáriáé 
et magnifica Domina Catharina Pálfy consors sua reaedificari hoc templum ex fundamento (?) curarunt. » 
Anno alibi oppositio 1585. Es t e materiali solido structa fornice provisa. Perhibentibus 
visitationibus canonicis Petroczyana 1713 Ujvendigiana Anno 1732 et Csakyana 1752 
peractis dicitur esse consecrata per Reverendissimum Dominum quondam Georgium 
Bársony Episcopum Agriensem Anno 1672. — Vicissitudinem primam Ecclesiae liujus ab 
acatliolicis occupatae supra dictae canonicae visitationes ad Annum 1683. referunt occasione 
seditionis Tökölyianae, verum liane occupationem alteram fuisse evincit praeexistens 
acatholica Templi huius per Superintendentem Joachimum Kalinkium (Kalinka) die 8 
Octobris 1647 peracta Visitatio. Adeoque 36 Annis prius quam Visitationem Evangelicam 
aliae perinde acatholicae sequebantur Annis quippe 1650, 1653 et 1666. omnes invasionem 
Tökölyianam Anno 1683 factam, continua serie praecedentes, et prima liac occupatione 
per supra nominatum E p p u m Agriensem Georgium Bársony qua Commissarium Regium 
Anno 1672 catholicis restituta et reconciliata fuit. 

Ezen jegyzetből láthatjuk, hogy ezen templom is a XVII . és XVIII-dik században 
a vallási mozgalmak alkalmával majd az egyik, majd a másik felekezet birtokába esett, mig 
1709-dik év óta állandóan a katholikusok birtokába átment. 

Megemlítendő a templom régi s kőből faragott diszes keresztelő-medenczéje, mely-
nek cuppáját egymást felváltó horony és pálczatagozatok diszitik, s mig a cuppa és a nodus 
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a nyolczszög szerint van idomítva, addig megfelelő fokozatos átmenet által a lábazat alap-
rajzának idoma egy négyzet. 

Ezen medencze alakja pokálforma s tagozatainak profilje határozott gót izlésü, 
valószínű tehát, hogy még a XY-dik század elején készülhetett. 

A templom belsejében lévő oltárok már njabbkoriak s mürégészeti becscsel egyálta-
lában nem birnak. A stylellenes uji tás és bemeszelés daczára, a szentély külfalán a pár-
kányzat alatt helyenként, hol a mészréteg lekopott, még jól észrevehető egy gót stylü 
festett bordure, melynek lehajló végeit csinos liliomok, a csúcsivek által képezett közöket 
pedig hatágú csillagok diszitik. Ezen egy részletből is gyanítható, hogy mily fényes temp-
lom lehetett ezen későbbi renovatiók által eredeti jellegétől és fényétől megfosztott műem-
lékünk. 

Miután ezen templomnál az ujitást oly nagy mérvben találjuk keresztülvive, fel-
tehető, hogy templomunk valami katastropha következtében annyira elpusztult, hogy csak 
főfalai maradtak fen. 

XXIII. 

A LIKAVAI VÁRROM. 

Rózsahegytől mintegy félórányira északi irányban, az Árvamegyébe vezető ut mel-
lett, egy meredek mészkősziklán az idő vasfogával daczolva büszkén emelkednek a Likava-
vár romjai. 

Ezen vár alapításának s építésének idejét homály fedi, hagyomány szerint Szvato-
plugnak fia Mogmir (Mojmir) a nagy morva birodalom hatalmas királya 845-dik évben — 
tehát a honfoglalás előtt — uralkodván, elfoglalta Bruno nyitrai fejedelemnek a Vág men-
tén lévő várait. * Ily várakat a Vág mentén már Szvatoplug építtetett,** lehetséges tehát, 
hogy ezen időben Likava várunk is épült. Valószínűbb azonban, hogy ezen várat a XIII- ik 
század elején, Rózsahegy mellett a Baráthegyen lakott templariusok — lovagrendű szerze-
tesek — építették 1225-dik év körül. ~ 

Okmányilag bebizonyított — tehát legbiztosabb — adatok szerint a likavai vár 
hasonnevű uradalommal együtt Donch zólyomi comesnek adományoztatván, ki egyszer-
smind liptói gróf lévén, 1305-dik évben a várat javadalmaival együtt megkapta, s ő lett 
volna, ki e várat 1325-ben tetemesen nagyobbította s megerősítette. 

A Bubeck-féle 1391-dik évi liptói regestrumban előfordul egy Robert Károly király 
által kiadott csere-oklevél, mely szerint Likava Saádtól, Milóth fiától elvétetvén, helyette 
Lubella (talán Lubló ?) vára adatott cserébe. 

Donch vagy Danch család hosszabb ideig birta ezen várat, melyet birtokainak szék-
helyévé teve, mig magvaszakadtával, mint valamennyi egyéb birtoka is a koronára szállt 
vissza. 

Ez időben a felvidéket nyugtalanító csehek által zaklattatott e vár, melyet későbben 

* Timon : Imago Hung, antiq. 159. lapján. 
** Lásd fuldai évkönyvek: Georgius de regno regibusque Slavorum X. fejezet 192. lapján. 
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Giskra vezér el is foglalt. Giskrát csak Mátyás erőteljes fegyverei verhették le, s valamivel 
később e vár adományozás ut ján Corvin János berezeg birtokába került. * 

A vár sok viszontagságon ment keresztül már azon körülménynél fogva is, liogy 
majd egyik, majd másik főúr lett birtokosa. Corvin halála után a petrovinai Pekryek, majd 
ipoglavai Krusits János lettek urai e várnak. Későbben Krusits János özvegye Illésliázy 
nádorral kelt egybe, s igy Likava is az Illésházyaké lett. 

Ezektől megvásárlás ut ján a késmárki Tökölyi-család vette át, s ennek egyik tagjá-
tól, a hires Tökölyi Imrétől a kir. fiscus foglalta le a várat az uradalommal együtt. Lassacs-
kán e vár feledésbe ment, büszke falait a Rákóczy-mozgalmak romba döntötték, s a vár, 
mely hajdan három fallal volt keritve, pompás épületekkel és kéjkertekkel volt ékitve, ma 
már csak puszta rom, mely mig egyrészt az emberi kezek által alkotott müvek mulandósá-
gára figyelmeztet, addig másrészt a még fenmaradt bástya tornyai, műrészletei s bonyoló-
dott alaprajza által a középkori erődítés tanulmányozására hivja fel a mürégész figyelmét. 

Ezen érdekes vár történetét röviden előrebocsátva, tekintsük meg közelebbről a vár 
alaprajzát és még fenmaradt műrészleteit. (12. ábra.) 

A kelet-nyugati irányban fekvő, isolált mészkőszikla legmeredekebb oldala a keleti, 
északi és déli, s a sziklaliegy ezen majdnem függélyes irányú meredeksége által védett 
plateaun áll a tulajdonképeni belső vár, melynek keskeny belső udvara (A) az udvari épü-
letek által liatároltatik. 

A belső vár a sziklafal meredekségénél fogva elég védett, s igy külön körfallal nem 
bir. A vár falazatainak alapja a sziklába vésett, a főfalak közvetlenül a meredek szikla fölött 
emelkednek, olyannyira, liogy a vár tövénél egy ember számára való hely sincs méghagyva. 
Mig tehát a vár a kőszikla alakjánál fogva ezen emiitett bárom oldalról eléggé védett s 
körfallal nem bir, addig,a nyugati oldalon a várliegy kevésbé meredek lejtősége következté-
ben kettős várfallal van megerősítve. Ezen falak egyike (r) a két négyszegletű saroktorony 
(O és Q) által szegélyeztetvén, a felső udvart (fí) keriti be, a másik, lejebb fekvő körfal (s) 
pedig a külső udvart (Zwinger) képezi (C). Ezen utóbbi várfal nagyobbrészt már romokban 
hever, gyeppel benőve, ugy liogy némely helyen a várfal iránya már csak nehezen határoz-
ható meg, a várfal öt félkörives alappal biró bástyatorony által védetett, melyekből azonban 
jelenleg csak az északi áll még fenn, a többi kisebb-nagyobb mértékben már romba dőlt. 

A vár ezen — nyugati — oldalán leggyengébb lévén, szükségessé váltak tehát azon 
nagyobbmérvü erődítések is, melyek a várat ezen oldalról kerítik be s erősitik meg. Termé-
szetes, liogy az akkori időben a vár építésénél s annak megerősítésénél, alaprajzának alak-
jára nézve nagy befolyással volt a várhegy vagy kősziklának fekvése, lejtősége s alakja, s lia 
váraink erődítési módszerét tanulmányozván, azok alaprajzainak alakját, elrendezését vesz-
szük tekintetbe, valóban bámulnunk kell gyakran azon genialitást, melylyel e vár épitésze 
a természet és a helyi viszonyok által nyújtott előnyöket a vár biztosítására nézve oly nagy 
mértékben használá fel. 

Meglehet, sőt valószinii is, hogy a várak építésénél s megerősítésénél bizonyos meg-
batározott általános elvek szolgáltak zsinórmértékül, de a várliegy különböző idománál 

Lásd Iieveliázy a felsővidéki képek. 
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fogva lehetetlen lett volna egy meghatározott chablonet használni, mint például a lakházak-
nál s a sikon levő várkastélyoknál. 

Ily egyes esetekben tehát csak az illető épitész találékonysága segíthetett a dolgon. 
A «donjon» — a franczia várak ezen nélkülözhetlen, s daczos kinézésű tornya, — 

mely már magában véve is egy megerősített vár — a mennyire középkori várainkat 
ismerjük, csak néha fordul elő várainknál, tudtommal eddig csak a visegrádi, szepesvár-
aljai, nagv-sárosi, tornai váraknál találkoztunk ily rendeltetésű öreg tornyokkal, s egy 
pillantást vetve likavai várunk alaprajzára, itt ily donjont nem veszünk észre, hacsak nem 
az a vár előudvarának egyik északi sarkát képező négyoldalú tömör tornya (o), melynek 
felső emeletére, egy, a belső várból a kapuzatot magában foglaló falazat felső részén kiálló 
gyámköveken nyugvó futótornáczon f x j keresztül lehetett ju tn i . 

Egyébaránt ezen torony meghatározása végett pontosabban s behatóbban kellene 
azt megvizsgálni, rövidre szabott időm azonban azt nem engedé. 

A vár északi oldalán lévő három kapuzaton (a, b, c) keresztül lehetett csak a vár 
előudvarárára (B) jutni , innét ismét két pylonszerü fal kiszögelése közt lévő (d) (e) 
kapuzatok a fentebb fekvő belső vár (d) udvarába vezettek. — Ebből láthatjuk, hogy a vár 
belsejébe csak öt megerősített kapuzaton lehetet bejutni, s ha meggondoljuk, hogy ezen 
kapuzatok nem csak zuhanó erős vas rácsozatok (fallgitter), de azonkívül még minden 
oldalról oda irányuló lőrések által voltak védve, könnyen elképzelhető, hogy a várat ezen 
az oldalról ostromló ellenségnek nem csekély munkájába került czélját elérni. 

A belső vár keleti foka egy szabálytalan sokszöget képezvén, bástyaforma három-
emeletes erődítményt képez, (D) s hogy csak a várőrség lakásául szolgált, azt bizonyítják 
a lőrés alakú nagy ablaknyilások, s bár a vár ezen az oldalról a sziklafal magassága és 
meredeksége miatt bevehetetlennek tartatott, mindannak daczára s netalán bekövetkezendő 
veszély kikerülése végett, a vár ezen védett végpontja is erőditményileg megerősíttetett. — 
A mennyire még a belső vár falainak irányát kivehetni, ugy látszik, hogy a vár urának 
lakszobái és termei az északi (TTT) és a vár déli oldalán voltak elhelyezve, azt bizo-
nyítják a díszesen kőből faragott ajtó, ablak és kandallórészletek. — A sokszögű zárásu 
várfok délnyugati oldalán lévő helyiség (k) két magas s félköríves szemöldü ablakával 
eredetileg házi kápolna lehetett, mert annak magassága a vár két emeletén ment keresztül. 

Az alapszikla nyugati irányú lejtősége következtében a vár keleti részén lévő 
épületek, tornyok csak háromemeletesek, mig a nyugati várépületek már négy és egy fél 
emelettel birnak. 

A belső vár helyiségei már boltozatnélküliek, helyenként észrevehetők még az ere-
deti padozat garendái. — Az északi oldalon lévő idomtalan és rongált ablaknyilások közt 
fenmaradt még egy pár kőkeresztes ablak, melyek béllete, valamint párkányzata kőből 
faragott, s alsó consoláik, valamint a tagozatok profilje még határozott gótstylü. — A vár 
déli oldalán lévő ablakoknál a faragott kőkeresztek már kitörvék s a béllet is hiányzik. 

A belső vár egyik helyiségében észrevehető még egy kandallónak, két egyszerű 
gyámkövön nyugvó felső része — köpenye — (Kaminmantel), ezen kandalló párkányzatai 
már határozott renaissance-stylüek. 

Igen érdekesek itt azonban a vár legfelsőbb emeletén lévő szurok-csatornák, vagy öntő 
lyukak (Pechnasen, assommoir, mâchicouli), melyek még tökéletesen jó karban vannak (o). 



6 5 

Ezen öntőlyukaknál két i'élkörives s a falsíkból kiugró kő képezi az alapot, melyen 
a kifolyás nyilását feclő gömbalakú, alul nyitott boltozat nyugszik, — a falban lévő öntő-
lyuk nyilása rézslapokkal szegélyeztetik be. — Ezen nyilások, melyekből a vár északi 
oldalára kettő, s a déli oldalra négy esik — a falazat legfelsőbb részén, tehát közvetlenül 
az eresz alatt alkalmazvák és pedig mindig a lent lévő ablaknyilások tengelyébe esnek, — 
s azon czélból készültek, hogy azokon a várat ostromló ellenségre forró vizet, vagy olvasz-
tott szurkot öntöttek. — Továbbá különös idomuak itt némely lőrések, miután azok alsó 
része nem a szokásos köralakú (Löífelschisz scharte), hanem egy háromszögű, s rézslapok 
által képezett nyílásban végződik. 

A belső vár déli oldalán észrevehető még azon titkos, eredetileg földalatti, de a 
boltozatának beomlása következtében jelenleg részben nyitott folyosó is, («/) mely a vár 
belsejéből a várhegy déli oldalán a kősziklába vágott nyíláson keresztül a szabadba vezetett, 
nagyobb biztosság tekintetéből a folyosó alsó nyilása egy félköríves alaprajzzal biró bástya 
belsejébe vezet s ezen, a sziklafalhoz közvetlen épült kőbástya (P) falazata nagyobb részt 
még fen áll. 

Ily földalatti titkos folyosókról néha csak a vár urának volt tudomása, s a legvégső 
veszélyben forgó családjának s híveinek megmentésére szolgáltak. 

A vár fenálló falainak s tornyainak alaprajzát még könnyű volt felmérni és 
lerajzolni, de a belső várban lévő kőtörmelék már annyira ellepi az alapzatot , hogy 
itt csak ezen akadály elhárítása után lehetne pontosan meghatározni a belső lakosz-
tályok falazatait s beosztását. 

Mindamellett ezen vár kinézése, — bármely oldalról is tekintjük ezt, — imposans, 
különösen a vár északi és keleti oldala a meredek és magas kősziklán álló falaival valóban 
festői képet nyújt . 

A vár déli oldalán észrevehetők még az ablakot körűifogó, és az egyes emeleteket 
jelző sgrafitto diszitmények, melyek közt egy helyen az «1552» évszám még jól vehető ki. 

Ezzel bevégezve a liptómegyei középkori műemlékek leírását, ezen rövid és álta-
lános ösmertetésből is láthatjuk, hogy hazánk ezen kis kiterjedésű megyéje is mily gazdag 
anyagot nyújt középkori műemlékeink tanulmányozására, másrészt pedig örömünkre s 
megnyugtatásunkra szolgálhat azon tudat, hogy birunk még oly számos középkori műem-
lékkel, melyek ugyan a külföld nagyszerű műemlékeivel össze nem hasonlíthatók, inind-
'amellett azonban a mult századok alatti culturalis fejlődésünkről, és monumentális építé-
szetünk előhaladásáról fényes tanúbizonyságot tesznek. 

Végre el nem mulaszthatom : Vnemcsák János hradeki ; Árvay Péter nagy-bobróczi ; 
Radacsovszky Román szent-máriai ; Kiszely János ludrófalvi; Kubányi Alajos közép-
szlécsi ; Hyross István szent-mihályi ; Thuránszky János teplai és Vilcsek István rózsa-
hegyi főtisztelendő plébános uraknak, valamint Baán Bertalan és Majláth Béla megyei 
alispán úrnak azon szives támogatásért, melyet felvételeim alkalmával czélom elérésére 
irányomban tanúsítottak, ezennel köszönetemet nyilvánítani. 

A R C H A E O L . KÖZL. XI- KÖT. I I . F & Z . 9 


	11. kötet / 2. sz.�������������������������
	2. Liptómegye középkori építészeti műemlékei. MYSKOVSZKY VIKTOR����������������������������������������������������������������������

	Oldalszámok������������������
	2_9����������
	2_10�����������
	2_11�����������
	2_12�����������
	2_13�����������
	2_14�����������
	2_15�����������
	2_16�����������
	2_17�����������
	2_18�����������
	2_19�����������
	2_20�����������
	2_21�����������
	2_22�����������
	2_23�����������
	2_24�����������
	2_25�����������
	2_26�����������
	2_27�����������
	2_28�����������
	2_29�����������
	2_30�����������
	2_31�����������
	2_32�����������
	2_33�����������
	2_34�����������
	2_35�����������
	2_36�����������
	2_37�����������
	2_38�����������
	2_39�����������
	2_40�����������
	2_41�����������
	2_42�����������
	2_43�����������
	2_44�����������
	2_45�����������
	2_46�����������
	2_47�����������
	2_48�����������
	2_49�����������
	2_50�����������
	2_51�����������
	2_52�����������
	2_53�����������
	2_54�����������
	2_55�����������
	2_56�����������
	2_57�����������
	2_58�����������
	2_59�����������
	2_60�����������
	2_61�����������
	2_62�����������
	2_63�����������
	2_64�����������
	2_65�����������


