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:: EGY SÁROS MEGYEI -

ROMÁNKORI MŰEMLÉK. 

Ezen czím alatt külön fejezetben méltatja Myskovszky Viktor 
hírneves régészünk a Pulszky Ferenez ötven éves írói jubileumára 
1884. évben kiadott emlékalburn 118. s 119. lapjain a 328 évnél 
jóval régibb, huszita eredetű cselfalvai ág. hitv. evang. templomot\ 
mint sárosmegyei egyedüli románkori műemléket, melynek külsejét 
a Divald Károly Fia eperjesi fényképészeti mű intézetében készült, 
igen sikerült kép mutatja. 

Az emlékalbum fenti ezím alatti fejezetének szószerinti szövege 
pedig következőképen szól: 

-Míg hazánk déli részén különösen a dunántúli megyékben 
román stylű egyházi műemlékekkel igen gyakran találkozunk, addig 
az ország északi vidékein ilyen románkori emlékek ritkák. így 
például míg a dunántúli részekben a románkori műemlékek nem-
csak igen gyakoriak, de — mint a jáki, pécsi, lébényi egyházak — a 
román styl kiváló és monumentális műalkotásai közé számíthatók, 
addig felső vidékünk megyéiben románkori műemlékek csak kivéte-
lesen fordulnak elő s könnyen felsorolhatok. Az oly tetemes ki-
terjedésű Zemplénmegyében egy románkori műemlék sincsen; 
Abaújban a felsőregmeczi, petőszinyei és gönczruszkai templom; 
a Szepességen csak a szepesváraljai doni nyugati része; Sárosban 
pedig csak a cselfalvai templom román stylű. 

Miután pedig a románkori styl régibb mint a csúcsíves vagy 
gótízlés, a fentebbi jelenségből azt lehetne, következtetni, hogy a 
dunántúli vidék városainak kultúrája már az Árpád-házból származó 
királyaink alatt, tehát a XII. és XIII. században nemcsak létezett, de 
a fennmaradt román stylű emlékek fenséges és kifejlett műrészle-
teiről ítélve, a fejlődés magas fokát is elérte akkor, midőn az 
ország felső vidékein ily kulturális műemlékek még nem léteztek. 
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Felső vidéki városaink s műemlékeink csak a XIV. század 
óta, többnyire német gyarmatosok betelepítése alkalmával épültek, 
természetesen oly stylben, minő akkoriban Némethonban divatos 
volt t. i. a csúcsíves stylben. Felső vidéki műemlékeink nagyobb 
része még ezen korból való, s bár felső vidékünk szegény a 
román stylű műemlékekben, annál gazdagabb az építészet gót 
stylű alkotásaiban. 

így a kassai dom elsőrangú gót stylű emlékünk az ország-
ban, sőt több tekintetben ritkítja párját a külföldön is; továbbá 
az eperjesi, bártfai, lőcsei, késmárki, csütörtökhelyi, besztercze-
bányai, körmöczi, beregszászi s több — ott tetemes számuk miatt 
mind elő nem sorolható — műemlékeink díszes helyet foglalnak 
el hazánk gót stylű épületei közt. S a mily ritkák országunk 
vidékein a gót stylű emlékek, épp oly ritkák felső vidékünkön a 
románkoriak. 

Mindezekből látszik, hogy hazánk dunántúli részeiben a 
kultura s az avval karöltve járó monumentális építészet korábban 
vert gyökeret ugyan, mint felső vidékünk megyéiben, de hamarább 
következett be annak hanyatlása, sőt a török hódoltság által majd-
nem egészen megszűnt. 

A felső megyékben ellenben, bár későbben vette kezdetét a 
polgárosodás s a kultura fejlődése, de annál hosszabb ideig állott 
fenn; sőt a jelen új rendszer mindent egyengető törekvésének 
daczára, az egykor oly fontos szerepet játszó, gazdag és műszerető 
polgárság által épített és védett szabad királyi városokban — melyek 
régente mind megannyi gyúpontjai s menhelyei valánaka polgároso-
dásnak, művészetnek, tudománynak, a műiparnak s általában véve 
a műveltségnek — napjainkban is észlelhető. Ez oknál fogva fel-
földi régi városaink igazi városi jelleggel birnak s e tekintetben 
nem is hasonlíthatók össze hazánk alsóvidéki városaival. 

Jelen közleményem czélja egy sáros megyei románkori mű-
emlékünk megismertetése lévén, — a műemlékeink stylkülönb-
ségét és korát jellemző rövid bevezetés után áttérek felvett tárgyam 
leírásához. 

Az Eperjesről északkeleti irányban, Girált felé vezető országút 
mellett, nem messze a szintén műtörténeti tekintetben érdekes, de 
már csúcsíves stylű templommal biró Komlóskeresztes helységtől, 
egy magaslat tetején magában áll a cselfalvai, még románkori, 

jelenleg evcingelikus templom, mely építménynek méretei ugyan 
csekélyek, de az egésznek alakja elég érdekes.* 

Szentélye egyenes zárással és egyszerűen profilírozott gerin-
czekkel ellátott keresztboltozattal bír. 

* S nemcsak azért nevezetes, hogy Sárosmegyének egyedüli román stylű műemléke, 
hanem azon körülménynél fogva is megemlítésre méltó, mert Pnlszky Ferencz tudósunk 
innét birja predikátumát. 



— 3 — 

Tagozat nélküli diadalívezete még félköríves. Osztatlan hajója 
famennyezettel födött, a szentélye, valamint a hajója mély bélletű, 
félköríves s keskeny ablakok által csak gyéren világíttatik meg. 

A hajó nyugati oldalán hiányozván a torony számára szolgáló 
alapfalazat, úgy ezen templom csak egy négy oldalú, gúlaalakú 
toronysüveggel fedett fatoronnyal bír. 

Kívülről az eresz alatt fatámok tartják a merészen kiugró 
födélpárkányt, mely elrendezés a komlóskeresztesi templomnál is 
előfordul; különben a párkányzatot tartó alátámasztó fatámok 
alkalmazása, úgy látszik, a sárosmegyei műemlékeknél általános, 
sőt profán építményeknél is található, így például a Bornemissza 
család ádámföldi kastélyánál s másutt is. 

A templom keresztelőmedenczéje még határozott románkori 
a majdnem félgömb-alakú medencze minden közvetítő tagozat 
nélkül egy hengeralakú oszlopon nyugszik, mely utóbbi egy réz-
slappal (Schraege) biró koczkaalakú lábazatba megyen át. 

Félköríves diadalívezete fölött a templom újítására vonatkozó 
e következő feliratok olvashatók: 

„TEMPLVM ISTHOC AVG. CÖNF. ADD IAM SVB DEMETRIO 
ORMÁNY EXSTITIT A N N O 1579." 

„E. RVDERIBVS AVTEM RESTAVRARI CVRAVIT IN NVM. 
D1VIN. GLÓRIÁM ANNA MARIA FEIÉRVÁRY RELICTA VIDVA 
STEPHANI ZIMMERMANN A N N O 1788." 

„AC RVRSVS ÄÖ. 1825. INTEGI ÄO. VERO 1826. RENOVARI 
C V R A R V N T C L A R A G A B R I E L E T I O A N N E S O M N E S 
Z I M M E R M A N N . « 

„RECONCINNAVIT MDCCCLXIII .GABRIEL KÖRTVÉLYESSY."* 

A hajó és a szentély falain észrevehetni helyenként a mész-
réteg alatt lappangó freskók gyenge nyomait. 

Tekintve tehát ezen templom egyszerű román styljét, ezen 
műemlékünk a XII. század végével vagy a XIII. elején épülhetett." 
Myskovszky Viktor s. k. 

A templom belső berendezésének leírását kiegészítendők, 
még felemlítjük: 

hogy a szószék alatt van elhelyezve az Ormány család-
nak, mint az egyház egykori felügyelőinek massiv homok-
kőből épült nagy sírköve, következő felirattal: 

„ H O C M O N V M E N T V M CVRAVIT LOCARI DEMET-
R1VS ORMÁNY A N N O 1579.» 

„VENIET HORA ET IAM N V N C EST IOH. 5. 28."; 

továbbá, hogy a Caraffa bárdja alatt 1687. évi márczius hó 

* A templom utolsó ízben a néhai Czékus István püspök úr által tartott canoniea 
visitatio alkalmából 1883. évben volt javítva. (Szerző.) 

í* 
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5-ikén elvérzett Zimmermann Zsigmond vértanú* utódja: 
néhai Zimmermann Gábor a szószéktől jobbra eső falba 
1846. évben befalaztatta a magvaszakadt Zimmermann család-
nak nemesi czímerpajzsát, melynek vörös márvány keretébe 
három oldalról aranyozott betűkkel a következő körirat van 
bevésve: 

»ZUM GEDAECHTNISSE SEIN U N D SEINER VRAU 
HABEN A U F G E L E G T DIESEN GRABSTATTBAU ADAM 
U N D M A R I A M A G D A L E N A GEB. B R O D K O R B I N E 
ZIMMERMANN", 
ugyanezen márványkeretnek aljára pedig ugyancsak néhai 

Zimmermann Gábor a következő felírást vésette be: 
„LAPIS HIC E M U R O CATHEDRALIS TEMPLI CIVI-

TATIS EPERJESIENSIS EVULSUS ET H Ö R S U M ILLOCA-
T U S A N N O 1846."; 
hogy az eredetileg freskókkal fedett igen régi oltárt és 

az oltárképet a néhai Máday Károly nagyérdemű superinten-
dens által 1863. évi június 5-ikén és 6-ikán megtartott cano-
nica visitatio alkalmából, néhai Zolnay Samu a Körtvélyessy 
család egy fitagjának akkori nevelője külsőleg újból átfestette. 
És végűi a XII. század végén vagy a XIII. század elején 

épült, s román stylű régi műemléket képező ezen cselfalvai templom-
nak huszita eredetére vall és különös érdekességét emeli: 

hogy a templom egykor a reformátusoknak szolgált, 
azután az evangélusoké lett; s hogy 1579 — 1657-ig felváltva 
majd református, majd evangélikus lelkészei voltak, kik közül 
Kis János 1643 —1656-ig Cselfalván lakott. „Atamen tninis-
terium ab anno 1579. usque 1657. variabit. Mox Helveticam, 
mox Augustanam sequutum Confessionem. Verbi Dei Mri. 
A. Conf. addicti Ecclesiae huic sequentes praefuere." (Lásd 
Hörk Józsefnek: „A Sáros-Zempléni ev. esperesség története" 
czímű monographiája 315 — 319 lapjait); 

és hogy a templom hajójának mindkét oldalán a padok 
alatt elterülő sírbolt régi temetkezési helyül szolgált, s ott a 
templomnak 1863. évben foganatosított nagyobb mérvű restau-
rálása közben régi korhadt koporsók és csontok találtattak. 
Ezen ősrégi műemléknek műtörténeti becsét felismerve, azt 

az eredeti építési stylben megújítani és a késő utókornak is mint 
románkori műemléket hátrahagyni óhajtván; az egyházi elöljáróság 
1892. évi július hó 10-ikén a vallás- és közoktatásügyi Minister 
úr ő Nagyméltóságához folyamodott segélyért. Ennek folytán a 
műemlékek országos bizottsága — Sztehlo Otto műépítészt a 

* Lásd K. Papp Miklósnak: „Caraffa és az eperjesi vértörvényszék" czímű történeti 
korrajzát a XVII. századból. 1863. (A 3 4 - 4 2 . lapokon.) 



— 5 — 

cselfalvai templom megtekintése végett 1899. évi október lió 6-ikán 
a helyszínére kiküldvén, ennek jelentése alapján, melyben a késő 
csúcsíves ajtó-profilt mint műrészletet emelvén ki, egyúttal fel-
említi, hogy a déli oldalon levő három ablak idomából, mert 
keretei nem faragott kőből épültek, szerinte nem lehet biztos 
következtetést vonni az épület árpádkori jellegére; a szentély északi 
oldalán hajdan létezett s elpusztult sekrestye ma egész dombot 
alkotó törmelékből áll, s e miatt az északi oldalfal a folytonos 
nedvesség által sokat szenvedett; érdekes azonban a templom 
eredeti födélszéke, mely mesteri kötéssel egészen kemény fából 
van szerkesztve, ennek egyes gerendái tetemesen elkorhadtak és 
kiváltandók lennének; valamint a zsindely-fedés is teljes meg-
újítást igényel: — 1899. évi november 25-ikén tartott rendes ülé-
séből 299/1899. sz. alatt a eselfalvai ágost. hitv. evang. templom 
tatarozási munkálatainak fedezésére 300 frtnyi segélyt hozott javas-
latba; a mely összeget fent tisztelt Minister úr ő Nagyméltósága 
1900. évi április hó 14-ikén 94,158/99. sz. alatt kelt rendeletével 
kiutalványozta. 

Tehát a műemlékek országos bizottsága is — valamint ezen 
segély nyújtása, úgy nemkülönben azon hazafias ténykedésével, 
hogy a műemlékek országos bizottságának helyettes elnöke báró 
Forster Gyula ő Méltósága által szerkesztett s 1905. évben ki-
adott: „Magyarország Műemlékei" czímű mű második kötetének 
699. lapján a eselfalvai evang. templomot az alább olvasható 
következő feljegyzésben megörökíteni méltónak találta: 

Cselfalva. Ág. ev. templom, egyenes záródású sanetu-
ariummal. 

Románkori keresztelő-medencze. 
Régi freskók nyomai a mészréteg alatt. 
Myskovszky Viktor: Archeológiai Közlöny X. 111. füz. 63. 
Myskovszky Viktor: Pulszky-album 1 1 8 - 1 1 9 . 
Myskovszky Viktor jelentése és rajzai a templomról, M. Biz. 

1876. 21., 36. 
Myskovszky Viktor rajzai, említve Archeológiai Értesítő 

1878. 196. 
A templom említve még: Archeológiai Értesítő 1877. 2., 3. 
A templom helyreállítása, M. Biz. 1876. 21., 36., 1889.299., 

1894. 48., 71., 124., 1899. 289., 290., 299., 334., 1900. 120., 159. 
A templom helyreállítása, Archeológiai Közlöny 1895.279. 
Csánki D., M.-O. fldr. I. 292. (azaz Csánki Dezső: Magyar-

ország történelmi földrajza:)" — 

világosan dokumentálja ezen román stylű templomnak műtörté-
neti jellegét és becsét. 

Azonban a fentemlített 600 koronányi államsegély, továbbá 
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a belügyministeri engedélylyel megejtett országos gyűjtés, és a 
Gusztáv Adolf-egylettől nyert 500 márkányi kegyes adomány, a 
mely három rendbeli összeg az 1906. év végéig esedékes kamatok-
kal együtt összesen 3465 korona 60 fillérnyi összegre rúg; a 
templomnak külsőleg és belsőleg szükségessé vált stylszerű sürgős 
renoválására elégtelennek bizonyult; a templom megújításának 
tervét és a költségvetést elkészített Reichmann Tivadar építési 
vállalkozó pedig időközben Eperjesről eltávozván, a eselfalvai 
ágost. hitv. evang. hívek, a már külsőleg és belsőleg teljesen el-
korhadt templomuknak összeomlását kikerülendők, a templomot 
Kesselbauer Ágoston és Csáder János eperjesi vállalkozókkal 
1907. évi április hó 14-ikén és május hó2-ikán alaposan megvizsgál-
tatták; a mely műszaki vizsgálatnak eredményéről nevezett vállalkozók 
Körtvélyessy Béla egyházi felügyelőt a következő levélben értesítették: 

„Tekintetes Körtvélyessy Béla úrnak, mint a tapolykomlós-
cselfalvai ágost. hitv. evang. egyház felügyelőjének, helyben! 

Felszólítása folytán megvizsgáltuk az alapos renoválásra szoruló 
román stylű ősrégi cselfalvi ev. templomot, s tisztelettel értesítjük: 
hogy a fedélzetet a járókelőkre életveszélyes és teljesen düledező, a 
belső felszerelési tárgyakat ellenben oly korhadt állapotban találtuk, 
hogy a templomnak istentiszteleti czélokra való jelenlegi használata 
életbiztonsági szempontból hatóságilag azonnal betiltandó. 

A mennyiben pedig az elkorhadt szarúfák és gerendázat, 
továbbá a fából épült, teljesen elkorhadt karzat, padok, oltár és a 
szószék teljesen hasznavehetetlenek, s ennek folytán újakkal cseré-
lendők ki, — oda terjed szakvéleményünk, hogy azon esetre, ha 
az egyházközség ezen régi műemléket képező és a husziták 
korából eredő ősi templomát s annak falait és belső berendezését 
az enyészettől, illetve tetőzetét az összedűléstől megmenteni és a 
templomot továbbra is istentiszteleti czélokra használni kívánja: a 
templomnak külsőleg és belsőleg leendő teljes restaurálása még 
a folyó évben sürgősen foganatosítandó annyival inkább, mert a 
fedélzeten keresztül behatoló esővíz és hó a magában álló s az 
idő viszontagságainak kitett templom külsején és belsején tetemes 
károkat, sőt a templomnak összeomlását okozná. 

Eperjes, 1907. évi május hó 2-ikán, Kesselbauer Ágoston és 
Csáder János építészek műszaki irodája Eperjes. Kesselbaaer 
Ágost s. k., oki. építész. Csáder János s. k." 

Ezen műszaki szakvéleményt az egyházi felügyelő az illeté-
kes tapolyi járás főszolgabírájával közölvén, a főszolgabíró a követ-
kező véghatározatot hozta: 
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»Tapolyi járás főszolgabírójától. 
1166. , . 
1QÖ77 s z a m -

Tárgy: Körtvélyessy Béla eperjesi lakosnak, mint a tapoly-
konilós-cselfalvai ág. evang. egyház felügyelőjének kérelme a csel-
falvai evang. templom bezárása iránt. 

V é g h a t á r o z a t . 
A cselfalvai ág. evang. templomnak istentiszteleti czélokra 

való további használatát annak külsőleg és belsőleg történő teljes 
jókarbahozatala foganatosításáig azzal a hozzáadással tiltom be, 
hogy ha a templomnak jókarbahozatala a f. évi deczember 31 -ikéig 
nem foganatosíttatnék, akkor a templom épületét az egyház költ-
ségén a cselfalvai községi elöljáróság által le fogom bontatni. 
(Sáros vármegyei építészi szabályrendelet I. fejezet 12. és 13. §-ai.) 

I n d o k o l á s : 

A véghatározatot Kesselbauer Ágoston és Csáder János okle-
veles építészek eperjesi lakosok hivatalomhoz benyújtott, Eperjesen 
1907. május 2-ikán kelt azon szakvéleménye alapján hoztam meg, 
mely szerint a cselfalvai ág. evang. templom teljesen düledező, 
életveszélyes állapotban van, s azért istentiszteleti czélokra való 
használata életbiztossági szempontból meg nem engedhető. Ezen 
ok képezi alapját a betiltásnak. A lebontásra vonatkozó intézkedést 
ugyancsak életbiztossági tekintetek magyarázzák meg, a mennyiben 
a szakvélemény szerint a templomba behatolt esővíz és hó a 
magában álló és az idők viszontagságainak kitett templom kül-
sején s belsején olyan tetemes károkat idézne elő, a melyek a 
templom összeomlását okoznák. 

Ezen véghatározatom Körtvélyessy Béla egyházi felügyelő 
eperjesi és Zelenka Pál ág. ev. püspök miskolczi lakosokkal azon 
figyelmeztetéssel közlendő, hogy meg nem elégedés esetén joguk-
ban áll ellene a kézbesítéstől számított 15 nap alatt Sárosvármegye 
alispánjához czímzendő és ennél a szolgabíróságnál bejelentendő, 
illetőleg benyújtandó fölebbezéssel élni. Cselfalva község elöljáró-
ságával pedig tudomásvctel végett s azon felhívással közlöm, 
hogy véghatározatom foganatosításáról 1908. január 5-ikéig hoz-
zám okvetetlenül jelentést tegyen. 

Girált, 1907. május 20-ikán. Berzeviczy Rezső s. k., főszolga-
bíró. (P. H.)-

Ezen körülmények kényszerítő hatása alatt az egyház felügye-
lője a templomnak román styl szerinti külső és belső restaurá-
lására vonatkozó tervrajzot és költségvetést ugyancsak Kesselbauer 
Ágoston és Csáder János eperjesi okleveles építészek által sür-
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gősen elkészíttette, de fedezet hiányában velük a szerződést meg 
nem köthette, mert a költségvetés szerint a eselfalvai ágost. hitv. 
evang, templomnak stylszerű külső és belső helyreállítási költsége 
összesen 15,501 korona 23 fillérre lévén előirányozva, a 3465 ko-
rona 60 fillérnyi fedezettel szemben 1 2 , 0 3 5 k o r o n a 6 3 f i l l érny i 
h i á n y m u t a t k o z i k . 

Ennélfogva a hívek anyagi szegénységükben jelenleg, fájdalom, 
azon alternativa előtt állanak, hogy az 1579. évben tényleg már 
fennállott, s eszerint 328 évnél már jóval régibb huszita eredetű 
eselfalvai templomuk — mely eddigelé a részben magtalanul már 
kihalt, részben más hazai vidékre elszármazott hitbuzgó Ormány, 
Zimmermann, Fejérváry és Körtvélyessy családok mint pártfogók 

' által megmentve, és időközben eszközölt nagyobb szabású javítá-
sokkal fenntartva, fennállásától kezdve mostanáig megszakítás nél-
kül istentiszteleti ezélokra használtatott — az összeomlás, esetleg 
a hatóságilag elrendelt lebontás veszélyének van kitéve. A mire, 
hála legyen az Egek Urának, szeretett Magyar hazánk földjén 
mindeddig példa nem volt. 

Ezen reménytől kecsegtetve tehát, a eselfalvai evang. hívek 
serege teljes bizalommal fordul szeretve tisztelt főpásztora: Méltó-
ságos és főtisztelendő Zelenka Pál úrhoz mint a tiszai evang. 
egyházkerület érdemdús püspökéhez, s ezen tiszai nemes egyház-
kerület világi és egyházi híveihez, továbbá hódoló mély tiszte-
lettel szeretett Magyar hazánk Nagyméltóságú vallás- és közokt.-
ügyi nemzeti kormányához, a Műemlékek nagytekintetű Országos 
Bizottságához, a nagytekintetű Gusztáv Adolf-egylethez és minden 
hazafiasan érző műbaráthoz, tiszteletteljesen felkérve mindnyájukat: 
miszerint a templom összeomlása, esetleg hatóságilag elrendelt 
lebontásának kikerülése végett, ezen huszita eredetű s műtörténeti 
becscsel biró, 328 évnél jóval régibb eselfalvai templomukat, mint 
Sárosmegyében egyedüli románkori műemléket az enyészettől 
megmentendők, annak külső és belső stylszerű helyreállítását 
kegyes adományaikkal lehetővé tenni méltóztatnának. 

Mert ezen hazai ősrégi, műtörténeti emlék stylszerű teljes 
megújítását, illetve restaurálását és további fenntartását a hazafiúi 
kegyelet és hála, de az ezzel teljesen rokon vallásos érzület is 
sugalja, hogy ezen istentiszteletre szolgáló templom, mint történeti 
nevezetességű régi műemlék - a szocziális, nemzetiségi és egyéb 
más fajta izgatók által szított elégületlenséggel s haza- és nemzet-
ellenes irányzattal; a szabadgondolkodók részéről vallott osztály, 
vallás és haza iránti gyűlöletet terjesztő nemzetközi eszmeáramlattal; 
nemkülönben a minden társadalmi rend felforgatására irányuló 
nemzetközi tévtanokkal, mint a jelen modern kor mind megannyi 
kóros kinövéseivel szemben - valamint eddig, úgy a jövőben is 



az Isten imádásnak szent hajléka s a haza- és felebaráti szeretet-
nek és vallásos türelemnek hirdetője s erős védbástyája legyen 
mindörökké! 

„Igédnek fáklyáját 
„Jézus! gyújtsd meg sziveinkben; 
„A hitnek szikráját 
„Hadd fényleni kebleinkben; 
„Űzd elménk homályát, 
„A jó akadályát! 

Mert: 
„Isten felséges adománya, 
„Vallás! te vagy legjobb hívem; 
„Midőn éltemet szélvész hányja, 
„Mit tenne nélküled szivem? 
»Te bölcseségre tanítasz, 
„S ha hanyatlom, gyániolítasz." (Közének.) 

Összeállította és szerkesztette: 1907. évi július 10-ikén 

Körtvélyessy Béla 
a tapolykomlós cselfalvai ágost. hitv. evang. egyház 

felügyelője. 
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