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KÖVEK
Irta:

ZSOLTARA

REMÉNYIK

SÁNDOR

mint a kolozsvári evangélikus egyházközség m. felügyelője, a kolozsvári evangélikus
templom (1829—1929) centenáriumán Liedemann Márton templom-építő léikész emlékére.

Elhalkult és elhalt az orgona . . .
De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban
Dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis, mégis egy ütemre vernek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarj a, a köveket
Dobogtatja meg a szívek helyett.
Kő-nehéz szívvel, dallamtalanul,
Lehajtott, fáradt fejjel figyelek.
Szeretném, ha szívem megállana,
S csak a százéves templom kövei
Dobognának tovább . . .
Dobognak . . . dobbanásuk lassan áthat,
Felmelegíti dermedt véremet,
Lassan megértem a beszédjüket:
»Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek,
Kemény kövek és haszontalanok,
Nehezek, otrombák, formátlanok,
Tehetetlenek, tompák, elesettek,
Mozdíthatatlanok.
Hevertünk hét országban szerteszéjjel,
Utak mentén, száraz patakmederben,
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben.
Vad éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
Véresre törtük vándor lábait,
Hevertünk külön-külön szerteszéjjel,
Egymásról alig tudtunk valamit,
1929 december 1.

És nem álmodtunk templomról soha.
De jött egy ember, törékeny, beteg,
A lelke égett, szíve dobogott,
Az az ember templomról álmodott.
Tudta : kövek hevernek szerteszéjjel
Tehetetlenül, haszontalanul,
Vadul, otrombán, formátlanul, —
Elindult a köveket megkeresni.
Omlásokban, elhagyott kőtörőkben,
Utak mentén, száraz patakmederben
Barangolt hetedhétországon át,
Hol éleinkbe ütközött a nap,
Horzsoltuk az éjszaka bársonyát,
S véresre törtük az ő lábait.
Az az ember keresett, s megtalált.
És azt mondta nekünk : Ti templom lesz
Falakká fogtok összeállani,
[tek
És visszaveritek az Ige hangját,
És visszazengitek az orgonát, —
Az imádkozó nagy nyomorúságot
S az áhítat szárnyaló énekét
Szent nyugalommal veszitek körül.
Halkan dobogni fogtok a falakban,
Külön dobban meg minden kicsi kő,
És mégis-mégis egy ütemre vertek,
Egy óriási templom-dobbanással.
Isten, ha akarj a, a köveket
- Dobogtatja meg a szívek helyett,
így szólt hozzánk a templom-építő.«
így beszélnek ma hozzánk a kövek.

EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK
Boldogan vedd kézbe ezt a könyvet, kedves Olvasó !
Távoli, szétszórt, evangélikus tornyok erdővé sűrűsödnek benne. Hatalmasak,
melyek égbetörnek és kicsinyek, amelyek alig emelkednek a környező házak fölé. Régiek,
melyeket századok patináztak és újak, melyeknek sisakján még meg sem száradt a
festék. Műemlékek, melyek alkotóművészüket dicsérik, és szerények, amelyek láttán a
dicséret egyedül Istené, alkotóinak mi sem jut belőle. Olyanok is, melyek ma már a
valóságban nincsenek, mert ledöntötték az egyházunk felett átvonult viharok. Es gondolnunk kell azokra a templomokra is, melyek nem épülhettek meg és híveink szegénysége miatt csak szivük szent vágyakozásaiban élnek.
Gyönyörködj bennük ! így együtt soha, sehol sem láttad s láthatod. Most itt van
előtted mind. Épülj is rajtuk, örvendj, ez a toronyerdő egyházadé, a tiéd!
Halld: zúg az erdő. Távoli, szétszórt evangélikus harangok csilingelése és kongása
szent kórusba olvad: „vivos voco, mortuos plango, fulgura frango". Hív téged is. Siratja
a holtakat, akik éltek, hittek és alkottak. Ne hagyd úgy siratnia, mint akik kihaltak, s kiknek nincsenek követőik. Hív téged is, hogy necsak élj, de higyj és alkoss is ! Fékezi a villámokat. Oh vajha, egyesülve hivő lelked eget ostromló imáival, megfékezhetné őket.
Hadd lenne mindig derűs az ég, a lelkekben örök a béke s a földön az emberek közölt
a jóakarat!
D. Báró RADVÁNSZKY ALBERT
egyetemes felügyelő

Budapest-Fasor. Oltár

„ U R A M , S Z E R E T E M A T E H Á Z A D B A N VALÓ L A K O ZÁST É S A T E D I C S Ő S É G E D H A J L É K Á N A K H E L Y É T "
XXVI. ZSOLTÁR, 8. VERSE.

ELŐSZÓ
Az Országos Luther Szövetség, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház egyháztársadalmi szerve munkaközösségekben dolgozik. Ilyen munkaközösség lapjának,
az Evangélikus Életnek munkaközössége és szerkesztőbizottsága, továbbá az Országos
Luther Szövetség egyes szakosztályai: az egyházvédelmi, kulturális és szociális szakosztályok. Ilyen a különféle intézményeket életrehívó akcióbizottsága, valamint az
evangélikusság egyháztársadalmi rajza és helyzetképe elkészítésére létesült munkaközössége. Az elv minden esetben az, hogy az Egyház szolgálatában kifejtett szövetségi munkában mindenkit a maga helyére állítsunk és mindent a maga idejében végezzünk, ott
és akkor, amikor arra Evangélikus Egyházunknak szüksége van.
Ilyen célból alakult ennek a műnek a megalkotására szervezett munkaközösség is.
Kétségtelen, hogy erre a munkára egyfelől az Egyháznak szüksége van, másfelől elvégzésére most nyílt alkalom, amikor a református templomokról szóló munka
kiadója felajánlotta az Országos Luther Szövetségnek az evangélikus templomokról
készítendő hasonló műnek kiadására tőkéjét és kiadói szolgálatát.
Egyházunk főhatóságai a munkát időszerűnek, szükségesnek és a Luther Szövetség által elvégzendőnek nyilvánították. Ennek alapján vittem a tervet az országos
választmány elé, mely alapos vita után Kemény Lajos esperes elnökletével szerkesztőbizottságot küldött ki, a szerkesztéssel pedig dr. Gyimesy Károly lelkészt bízta meg.
A szerkesztőbizottság elkészítette a munkatervet és a munka elvégzésére a legjobb szakemberek bevonásával létrehozta a munkaközösséget.
A munka adatgyüjtő-ívek kibocsátásával kezdődött. A munkaközösségbe így
az egész ország evangélikus lelkészi kara is bekapcsolódott.
Az adatgyűjtéssel egyidejűleg indult meg a kiadóhivatal munkája is. Sikerült
a szükséges előfizetői tábort egybegyűjteni, ami híveink egyház- és templomszeretetére,
nagy megértésére és áldozatkészségére mutat.
A munka elvi elgondolásában három célt szolgál:
1. Tanítást a templomról és templomainkról. Ez a mű I. része : „A templom".
2. A templom missziójának és életének ismertetését, a II. részben: „A templom
és a gyülekezet" címmel.
3. Templomaink megbecsülését, a III. részben: „Templomaink" címen.

Emellett még egy külön célt is kívántunk előmozdítani, mely az országos választmány jegyzőkönyvében ekkép jutott kifejezésre: „Templomokból templomot!" Azt
jelenti ez, hogy az eladott példányokért a kiadótól nyert szerződéses juttatást az Országos
Luther Szövetség a székelyföldi evangélikus missziói egyház Kézdivásárhelyen épülő
templomának engedi át. Ezt a juttatást az Országos Luther Szövetség már előlegezte is.
Ennek az úttörő munkának természetesen meg kellett küzdenie a kezdet nehézségeivel s ezért teljes nem lehet. Mindenesetre azonban alapja lehet egy későbbi, teljesebb kiadásnak. A továbbkutatók és érdeklődők számára az adatgyűjtő-ívekben máris
nagyon értékes adathalmaz áll rendelkezésre.
Köszönjük e mű megjelenését mindenekelőtt Istennek és az ö dicsőségére templomot építő elődeinknek. De hálás köszönetet mondok D. báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő úr őnagyméltóságának és a főtisztelendő Püspöki Karnak is nagy munkánk
elindításában és az abban való személyes közreműködésükben kifejtett és mindvégig
tanúsított szíves támogatásukért.
Köszönetet mondok dr. Gerevich Tibor egyetemi tanár úrnak, a Műemlékek
Országos Bizottsága elnökének, hogy a munkát a szerkesztőnek adott tanácsaival, intézetének segítségével, forrásmunkákkal, valamint a rendelkezésünkre bocsátott értékes
képanyaggal elősegíteni és gazdagítani szíves volt.
Köszönetet mondok Kemény Lajos esperes úrnak, mint a szerkesztőbizottság
elnökének, dr. Gyimesy Károly lelkész úrnak, aki a szerkesztői munkát kiváló szaktudással és nagy odaadással végezte. Köszönöm a szerkesztőbizottság minden tagjának,
valamint az egész munkaközösségnek, hogy nyári pihenőjüket és minden szabad idejüket rááldozva végezték el nagy és fáradságos munkájukat.
Köszönöm vitéz Virág Jenő lelkész úrnak, hogy fényképészeti szaktudásával,
felvételeivel és az egész képanyag sajtó alá rendezésével a mű megalkotásában oly értékesen részt vett.
Köszönetet mondok a lelkes kiadónak, Vass János földbirtokos úrnak a nehéz
időkben kockázatos és áldozatos vállalkozásáért.
Végül köszönetet mondok mind a lelkészi karnak, mind a gyülekezeteknek, mind
a munkára előfizető híveink nagy seregének is, hogy áldozatkészségükkel a munka megjelenését lehetővé tették.
Hitem és meggyőződésem, hogy aki elkezdette bennünk és velünk a jó dolgot,
elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Az Ö áldását kérem mindazokra, akik ezt a művet
szeretettel és tanulsággal forgatják.
DR. BENCS ZOLTÁN
az Országos Luther Szövetség elnöke

A TEMPLOM SZÉPSÉGE
Irta:
D. KAPI BÉLA
»Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Ür házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Ürnak szépségét és gyönyörködhessem az 0 templomában.« Zsolt. 27, 4.

A templom szépségének van egy elrejtett
belső része. Az az igazán szép templom, amelyik betölti hivatását. Külsőleg építészeti műremekké teheti klasszikus stílusának következetes keresztülvitele, lényegből származó díszítésének nemessége, az egyház hitfelfogásával
egybesimuló összhangja, belső szépsége mindig
az ember életében való szolgálatának betöltésétől függ.
A templom szeretete azután szépségének
megértésével kapcsolódik. Külsőleg szeretem
csupán, ha művészi értékéért szeretem. Nekem
azonban életté váló szeretettel belső szépségéért kell szeretnem.
A templom-szeretet őserejű érzésében az
egész ember megszólal. Egybeolvad örökkévalóság felé forduló vágyódása, lelket elárasztó könyörgése, elmúló és megmaradó igényeit bírálgató mérlegelése. Szívének vágyódásai egyetlenegy pontba futnak össze. Szárnyra lebbenő kérései egyetlenegy kérésben egyesülnek. Annyira
elfogja az egyetlennek érzett legnagyobb vágyódás, hogy lelkének hárfáján — félbemaradt
melódia tört akkordjaként, — meghal sokféle
esedezése s megszólal templom után sóvárgó
éneke. Földi érdekeit, külső életviszonyainak
változását, boldogságának feltételeit hidegen
nézi. Egyet kér csupán az Úrtól, egyért esedezik: hogy lakhasson az Ür házában életének
minden idejében. De ennek a templomszeretetnek mélyfekvésű alapja támad, amidőn az Isten
szépségével kapcsolódik egybe. Számára a templom emberfundálta épületnél többet jelent: az
Űr szépségét rejti magában.
1. A templom legnagyobb szépsége abban
van, hogy az Istené. Az ö háza. Dicsősége hajlékának helye. Szentlelkének műhelye. Benne
és általa kirajzolódik örökkévaló szépsége. Isten
szépségét költő tolla, festő ecsetje, szobrász vésője sohasem képes megörökíteni, de a templom
szemünk elé állítja, megszólaltatja, elevenné

teszi a szószék, az oltár, a padsorok Istentől
végzett munkájában.
Isten igéjének tiszten és igazán hirdetése
Isten szépségét mutatja. Az igazi Istent állítja
elénk, a Krisztusban testté vált igét, s benne
megismertet önmaga örökkévaló lényegével.
Tanút szólaltat meg arról, hogy á Messiásnak
el kellett jönnie és arról is, hogy a bűnösök megváltására tényleg eljött. Egyedüli hitelességgel
ő maga beszél saját magáról. Szívét mutatja,
cselekvéseit feltárja, akaratát hirdeti, ítéletét jelentgeti. Az oltári gyertyák sápadt fénye ráhull
Krisztus keresztjére s megvilágítja Istennek a
megváltó
halálban kifejezett utolérhetetlen
szépségét. A legnagyobb szeretet: a kegyelem
és a kegyelem a legnagyobb szépség.
Az úrvacsora szentségében megjelent kegyelem Krisztus áldozati halálában s a halál és
ördög hatalmától megváltott ember szabadulásában Isten szépségét rajzolja elénk. Isten
szépséges arca Krisztus vérével van megrajzolva.
A templom-padsorokban igét hallgató és
imádkozó sereg felett Isten szépsége nyugszik
ezüst felhőként. Az ö csodálatos munkája,
hogy akik kezét megragadják, a hit és szeretet
közösségében egymás kezét is megtalálják.
Isten személyével kapcsolatosan,
Luther
szavait alkalmazva, abban rejlik a templom
szépsége, hogy Isten az ige és a szentség által
országának kapujába állít minket.
2. A templom belső szépsége azután abban
van, hogy az az ember tulajdonává válik.
Kimondhatatlan boldogságot, de egyszersmind komoly kötelezést rejt magában ez a felkiáltás: az én templomom! Azonban nem jogi,
hanem lelki birtokolásról van szó. A kérdés
nem oldódik meg azzal, hogy egyházi tagságunk és adófizetésünk alapján jogunk van az
»én templomom«-ról beszélni. A templom csak
állandó használat által válik az enyémmé. Felragyogó szépsége akkor lesz nyilvánvaló, ha

Isten ajándékaképpen elfogadom, benne és általa életemet kiépítem.
A zsoltárköltő két irányban vezeti ezt a
gondolatot. Azt kéri az Ürtól, hogy »lakhasson«
az ö házában. Nem a templom látogatására kér
engedélyt. Nem hosszabb-rövidebb időre a
templomban való tartózkodás lehetővé tételét
kéri, hanem »lakni« akar az Isten házában.
Másik gondolatában pedig azt mondja, hogy
»életének minden idejében« akar az Űr házában lakozni. Életének minden korszakát és változó idejét, ifjúságát és öregségét, küzdelmét és
pihenését, boldogságát és szenvedését egybekapcsolja a templommal.
A templom szépsége felragyog számomra,
ha boldog bizonyságtétellel elmondhatom, hogy
»életemnek minden idejében lakozom az. Űr házában«. Fiatalságban, meglett korban, öregségben, álmok idején, keserű ébredéskor, eredményes munkálkodásban, megaláztatásban, kereszt
alatt, mindig »lakoznom« kell az Űr hajlékában. Csak ebben az esetben mondhatom: az én
templomom!
Az én templomom, ha Isten ajándékát alázatos szívvel, boldogan elfogadom s hívő bizalommal átadom neki elhordozhatatlan életterhemet. Szent igéjét, bűnbocsátó kegyelmét kínálja. Bűneimet leveszi rólam. Összetört szívemet minden nyomorúságával és kísértésével
együtt atyai kezébe veszi. Nemcsak tanítást,
hanem életkenyeret ad, úgyhogy aki hozzájön,
meg nem éhezik és aki hisz benne, meg nem
szomjúhozik. Beteljesedik Isten titokzatos ígérete: az igében Krisztust kapjuk, erőt, megtartást, életet. Az úrvacsora szentsége mennyből
alászállott kenyér számunkra. Ha valaki eszik e
kenyérből, él örökké.
Abban van a templom szépsége, hogy Isten igéjének hallgatása, az úrvacsora szentségvétele által a templomot a magamévá teszem.
Ez azonban Istennek való állandó engedelmesség által történik. Luther intése szerint: »Nem
azt parancsolja nekem az Isten, hogy bámészkodjam azon, mit cselekszik angyalaival együtt
a mennyekben, hanem Jézusra mutat: Ez az én
szerelmes fiam, őt hallgassátok!« A kegyelem
oltáránál őt kapom ajándékul, ö pedig azzal
lesz Urammá, hogy megváltott a bűntől, ördögtől, haláltól és minden bajtól.
Az én templomom, ha imádságnak háza.
Padsorának valamelyik helyén nemcsak a ruhám és testem, hanem szívem is ott van. Halkan beszélek Istenhez. Szívem némán kiáltja
nevét. Fejhajtva, csendesen várom, hogy aláhajoljon, feleljen és felemeljen.
Drága emlékek aranyfonalai kötöznek az
én templomomhoz. Evek, évtizedek óta benneélek. Keresztelő medencéjénél homlokomra hullott a keresztelővíz. Oltáránál mondtam hűségfogadalmamat. Szentigéjén nevelődtem, ke-

gyelemasztalánál erősödtem a bűnbocsánat Ígéretével. Élettársammal oltárától indultunk kéz
a kézben, egy szívvel, egy úton. Ebbe a templomba jártak öregszüleim. Ismerem, hogy hol
ült az édesapám. Megsimogatom azt a helyet,
melyre édesanyám hajtotta csendes ima-sóhajtással jóságos fejét.
íme, drága emlékek is az enyémmé teszik
a templomot ós megnövelik annak belső szépségén kívül azt az igazságát, hogy Isten ajándékának elfogadása teszi az én templomommá.
Igéjével, szentségével országába vezető kaput
emel és én áthaladok boltíve alatt! Ebben áll a
templom belső szépsége saját személyem oldaláról tekintve azt. Áthaladok az Isten országába
vezető kapu bolthajtása alatt.
3. A templom szépsége végül ebben a rövid szóban van megjelölve: a mi templomunk!
A templomot a hívek áldozatkész buzgóságával az egyház építi, hogy abban a szent
Istent közös istentiszteleten imádja. Bástyatornyos erős vár. Belső fundamentuma az élö
Krisztus. Falai között egyházunk hitvallásos
szelleme ól. Történelmi küzdelmek között oltáránál találtak menedéket hitükért üldözött eleink és igehirdető tanításán nevelődtek egyházunk bizonyságtevői. Templomok története tükrözi egyházunk múltját s templomok életéből és
munkájából szövődik históriánk jövendő fejezete.
A mi templomunk azt jelenti: az én egyházam temploma. Belekapcsol történeti egyházam testébe. Küzdelmes múltjának dicsőségében részesít. Mai idő nehéz kötelességeinek
osztályosává tesz. Beiktat jövendőjének építőmunkásai közé. Szívemre helyezi önmagát és
megterheli lelkemet az érte való felelősséggel.
Mondják sokan itt is — ott is: nincsen a
templomok közt különbség. Minden templom
egyforma. Mindegyikben Isten lelke sugárzik,
kegyelem és szeretet munkálkodik, áldott békesség simogatja lelkünket.
Minden templom — templom. De az én
templomom, a legdrágább, az igazi, a nélkülözhetetlen, csak a mi templomunk lehet. Benne
egyházam hitvallási alapjára helyezem lelkem
üdvösségét, életem kicsi és nagy kérdéseit s általa megtalálom az élő Isten kezdettől-végig
elegendő kegyelmét.
Az én templomommá váló mi templomunk
belső szépsége: hithűség, egyházszeretet, lelkiegység, önmagunk életének szolgálatra ajánlása,
egymásért való felelősséghordozás.
A templom igazi szépségének Isten kegyelméből segített kidolgozása után elmondhatjuk:
gyönyörködöm az Ur templomában! Szükséges
azonban, hogy maga a szent Isten is elmondhassa: gyönyörködöm az én szép templomomban!
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A TEMPLOM

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM EGYHÁZI JELLEGE
ÉS RENDELTETÉSE
Irta:
Dr. JÁNOSSY LAJOS

I.
Az a feladatunk, hogy megfeleljünk erre a
kérdésre: mi az evangélikus templom és mi a
rendeltetése? — Tájékozódásul ezért először a
templom eredetét vizsgáljuk és megnézzük: milyen tényezők hozták létre és alakították a keresztyén, evangélikus templomot? — így láthatjuk meg ugyanis az evangélikus templom egyes
sajátosságait, egész jellegét. — Ennek alapján
aztán megállapíthatjuk az evangélikus templom
rendeltetését és jelentőségét. S egyúttal meghatározzuk azokat a lényeges követelményeket,
amelyeknek az evangélikus templom építésében,
berendezésében és használatában érvényesülniük
kell. Megállapítjuk, hogy milyennek kell lennie
az evangélikus templomnak és megjelöljük a
templom helyét az Egyház életében.
Természetes, hogy tárgyunknak és feladatunknak megfelelően tisztán elvi — egyházi,
theológiai, liturgiái — szempontot igyekszünk
érvényesíteni; így szolgáljuk igazán a gyakorlati
feladatok megoldását is: a templom Urának dicsőségére és a templom népének lelki javára.
#

A templom az Egyház alkotása. Benne a
földön — térben és időben — élő Egyház teremtett magának teret, helyet és ezt Istenben
való életének élése közben, szükségletének megfelelően kialakította, berendezte. A te;nplom
szellemisége, belső — szerves — egysége nyiEvangélikus

Templomok

latkozik meg és bontakozik ki a templom
anyagi megjelenésében, mint építészeti műalkotásban, amelyben egészen természetesen minden az Egyház életét szolgálja. A templom az
Egyház — Isten akarata szerint való - - életformájának organikus megnyilatkozása.
Az Egyház pedig a Jézus Krisztustól itt a
földön alapított üdv- (kegyelmi-) intézmény,
amelyben az igével és a szentségekben valósággal jelenlevő és munkálkodó, megdicsőült Üdvözítő a lelkipásztori hivatal szolgálatával maga
gyűjti egybe az embereket és ahol őket a vele
való hitbeli közösségben Szentleikével megtartva,
üdvösségre viszi. — Az Egyház tehát alapvető
módon isteni intézmény és éppen így lesz a hívek gyülekezetévé. Az Egyház a megdicsőült
Krisztus valóságos, kegyelmi jelenlétének (praesentia reális) és munkásságának titokzatos és
szentséges színhelye. Az Egyház szellemi-testi,
tagozott orgafiizmus (I. Korint. 12:18, 27); az
Egyház az élő Krisztus élő teste, — az Egyház
a Krisztus teljessége (Efez. 1:22—23).
Ennek a Krisztus-teljességet élő életének
legsajátosabb, istenemberi megnyilvánulása az
Egyház istentisztelete, igazi »közügye«: a liturgia, amelynek legfőbb cselekvő alanya, éltető
forrása maga az Egyház feje, az élő Üdvözítő.
Amint az Egyházat Krisztus Urunk kegyelmi
jelenléte és munkássága, müvének állandó ak-.
tualitása teszi Egyházzá, éppen úgy az Egyház
istentisztelete is egészen Jézus Krisztusból, a
testté lett Igéből él; — a liturgia az Ige szüntelen megtestesülése az Egyházban: »És az Ige
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testté lett és lakozék miközöttünk, — és láttuk
az Ö dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének
dicsőségé, — aki teljes vala kegyelemmel és
igazsággal!« (Ján. ev. 1:14.) — Természetes tehát, hogy az Egyház liturgikus élete — sajátos
életformájának organikus megnyilatkozásaként
— saját szolgálatára megalkotta a keresztyén
templomot. A kifejezésbeli formához kötöttség,
a »testiség « ebben a vonatkozásban sem fogyatékossága az Egyháznak, a liturgiának, hanem
éppen a teljességhez tartozik.
Nem véletlen az, hogy az Egyháznak mint
kegyelmi intézménynek és az Egyháznak mint
hívek gyülekezetének görög eredetű ősi latin
neve: az ecclesia (magyarosan: eklézsia, —
amely eredetileg az tJr által, az Űr részére, a
Vele való közöségre e világból — zsidóságbólpogányságból — kivetett, egybegyüjtöttet jelentett!) igen hamar annak az épületnek a megjelölése is lett, ahol a kegyelem szent eszközeiben hozzánk aláhajló mennyei Király egészen
közel jön népéhez, hogy valóságos életközösségre lépjen vele. Ennek a háromnak és mégis
egynek
(egyház-gyülekezet-templom)
igazi
belső összefüggése és létalapja az incarnatio tényében, Isten emberré levésének karácsonyból
nagypéntekbe-húsvétba mutató csodájában van!
— Ezért és méltán nevezik a II. és III. század
határéveinek atyái, pl. Alexandriai Kelemen,
Tertullianus, Hippolytus a templomot, a keresztyén istentiszteleti helyiséget általában bazilikának, vagyis a Király házának, Isten házának,
az Űr házának (és így az imádság házának is,
— v. ö. Máté ev. 21:13); — jóllehet mindenkor
tudatában vannak annak a kinyilatkoztatott
igazságnak, hogy Isten kegyelmi jelenléte és
munkássága, az Egyház istentiszteleti élete, liturgiája nincs kizárólagosan egy helyhez kötve,
hanem az ige és a szentségek Krisztus-rendelte
használatához.
Amint az Egyháznak előképe és — tökéletlen — példája az ótestamentumi gyülekezet,
úgy bizonyos tekintetben az Egyhez istentiszteleti helyének, a keresztyén templomok előképét
láthatjuk az ószövetségi szent sátorban és a jeruzsálemi templomban. — Természetesen magától értetődik az, hogy amint az egészen más
ótestamentumi istentisztelet, kultusz célhoz ér,
véget ér és megszűnik az Egyház megalapításával és a kegyelmi eszközök szolgálatával, az
Egyház liturgiájával, — éppen úgy az ótestamentumi szent hely is csak önmagán túlutaló
és az eljövendőt példázó előkészítője lehetett a
keresztyén templomnak, az Egyház liturgikus
szolgálatára bárhol létesített szent helynek.
Az ótestamentumban a szent sátor: Istennek
népével, illetve a nép képviselőivel való talál-

kozási helye, tehát az Istennel való közösség
helye, amelyet Isten jelenlétének bizonysága
tett szentté (Exod. 25!). -— Bár az üdvösség
Isten kegyelmes akarata szerint kezdettől fogva
egyetemes, vagyis minden ember számára készített, mégis az Űr egy Általa meghatározott
és létesített közösséghez való tartozáshoz kötötte az áldás ígéretét és öröklését (Gen. 12!).
—- A szent sátor a kinyilatkoztatásnak, isten
kegyelmes leereszkedésének,
népével való
együtt-lakozásának a színhelye, ahol tudtul adja
akaratát és ahol megtalálható (Exod. 25:8, 22).
Istennek és választott népének ez a közössége — az ótestamentumi szent sátorban —
előképe annak a kegyelmi közösségnek, amely
az Űjtestamentumban, az egyház idejében —
szerte a világon — a kegyelmi eszközökhöz
kötötten valósul meg (Máté ev. 28:20.).
A szent sátor szolgálatát később a templom látja el az Ótestamentumban (I. Krón. 17:1
és II. Krón. 3:1 és kk; Ezékiel 40 és kk fejez.,Ézs. 2:2 és 4:4). A jeruzsálemi templom Isten
jelenlétének bizonysága, Isten lakóhelye az emberek között; itt mutatják be Neki áz áldozatokat és itt részesül Isten népe az áldozatok
gyümölcsében. — De az ótestamentumi templom minden ígéret-hordozó dicsősége is csak
halvány hajnal-pír ahhoz a tündöklő fényességhez képest, amely a — teremtés hajnalán megígért üdvözítőnek
— testté lett Istenfiának
szent születésekor erre a világra áradva felragyogott, hogy Benne világosság, váltság és üdvösség készíttessék mindenkinek (Luk. ev.
2:22—38). — A szentek szentjét magában foglaló egyetlen templomnak szinte előcsarnokai a
zsinagógák: a zsidó nép szent gyülekező-helyiségei, amelyekben a »törvény és a próféták«
olvasása és magyarázása, valamint az imádság
(zsoltár) tartotta össze Isten népét. — Jézus
Krisztus földrejöttével és váltságmüvével megszűnt az Istennel való közösségnek Jeruzsálemhez, vagy valamely más helyhez kötöttsége
(Ján. ev. 4:21—24), — s amióta az Isten Fia
megjelent a szent helyen (Luk. 2:22 és kk.), Ő
az igehirdetésnek (u. o. 38. v.) és az imádságnak a tárgya (u. o. 28. és kk. v.; v. ö. Lukács
ev. 4:14—21!). — A jeruzsálemi templomban
bemutatott és a názáreti zsinagógában első'
prédikációját megtartó Üdvözítőt egész működésében az Űr háza iránti féltő szeretet emészti
és vezeti (Máté ev. 21:12—13).
A zsidóság azonban ellene mondott Urának. Megátalkodottságig menő hitetlenségében
elvetette az Üdvözítőt és keresztet készített
Megmentőjének. Az Űr tanítványait pedig kirekesztették abból a közösségből, amelynek Isten
akarata szerinti egyetlen értelme a Reá való-

várakozás volt. A Lélek szerinti Izraelnek, a
keresztrefeszített és feltámadt, élő Jézus Krisztus gyülekezetének el kellett különülnie ettől a
gonosz nemzetségtől (Ap. Csel. 2:40), amely a
jeruzsálemi templom és a zsinagógák kapuit
nem tárta ki önként a Kereszt evangéliuma
előtt. — Attól fogva tehát, hogy az Egyház az
első püskösdkor a történeti életbe lépett és Jeruzsálemben Pétér apostol prédikációjával, valamint a megtérőknek a keresztség szentségében
részesítésével a megdicsőült Ür megteremtette
az első keresztyén gyülekezetet, az Egyház
nyomban külön istentiszteleti helyiséget teremt
magának, — liturgikus életének szolgálatára.
Amikor az első időben a jeruzsálemi templomban még hangozhatott az Egyház térítőmisszionáló igehirdetése, már akkor is külön helyiséget használ belső életének élésére, amelynek középpontja kezdettől fogva az Úrvacsora
szentségének ünneplése (Ap. Csel. 2:42, 46). —
Ezzel egyáltalán nem állítjuk azt, mintha az
Egyháznak kezdettől fogva lettek volna kizárólagosan istentiszteleti, liturgikus célra szolgáló
helyiségei, épületei: templomai. Nem! — Az
Egyház ekkor még egyes buzgó hívek házába
gyűjti egybe a keresztyén gyülekezetet az istentiszteleti életben való részvételre, a kegyelmi
eszközökkel élésre: az Ürral való legbensőbb
életközösségre. — Jeruzsálemben és környékén
éppen úgy, mint a Pál apostol szolgálata révén
hamarosan egyre táguló távolabbi missziói területeken a magánházak egy-egy helyisége szolgálhatott az Egyház istentiszteleti életének teréül (Ap. Csel. 2:46, 20:7; Róm. 16:23; I. Korint. 11:18, 14:23—24), amely nem volt elzárva
a hitetlen (zsidó, pogány) elől. Az Egyház hívei
természetesen csak addig férhettek el a magánházak istentiszteleti helyiségében, amíg a gyülekezetek egy városban vagy faluban alig néhány családból állottak.
A II. században — az evangélium hódítása következtében — már általában nemcsak
a magánházak egy-egy helyiségét használja az
Egyház istentiszteleti célra, hanem egész épületeket, házakat kivesz a közönséges földi (profán) használatból. Ezek a házak egy darabig
még magántulajdonban vannak, de a III. századtól már kizárólagosan az Egyház tulajdonában álló épületekről tudunk; vagyis az Egyház
— a kegyelmi eszközök szolgálatára, liturgikus
életének élésére -— megteremtette a keresztyén
templomot. S ettől fogva az Egyház szüntelenül azon van, hogy ezt a szent helyet Krisztussal való életközössége realitásának megfelelően,
a benne élő és ható szellemi (istenemberi) tartalmat legkifejezőbben szolgálva, — alakítsa,
rendezze és fejlessze. Ennek a szolgálatnak
rj.'í

végzése közben magától értedődően igénybe veszi a művészeteket és a legszentebb feladatot
bízza a keresztyén építő-művészekre, valamint
ezek munkatársaira: Isten házát építeni szerte
a fölkerekségen, hajlékot emelni Krisztus csodaműve tovább-élésére, a kegyelmi eszközök
szolgálatára!
Amilyen mértékben érvényesül aztán az
Egyház életében a Krisztus-teljesség, illetve
amilyen mértékben megerőtlenedik benne a
Krisztus-jelenlét, ugyanolyan mértékben látszik
meg a keresztyén templomon, hogy valóban a
mennyei Király csodálatos — szentigéjéhez és
szentségeihez kötött — kegyelmi jelenlétének
és munkásságának kiváltképpeni szent helyeként
értékelik-e, vagy pedig csupán vallásos hangulatot kereső, esetleg „vallás-erkölcsi tanítást"
váró emberek „gyülekezeti ház"-ává, vagy éppen a keresztyénségen kívüli vallásosság eszközévé tették-e a Krisztus-hitben megüresedett
nemzedékek?!
(Ezen a helyen szükségesnek látszik megemlítenünk, hogy a katakombák eredetileg nem
voltak az Egyház gyülekezeti istentiszteleti életét szolgáló helyiségek, — csupán kisebb közösségek vehettek részt ezeknek a földalatti temetkező-helyeknek szűk folyosóin tartott ájtatosságokon. Inkább csak később, az üldözések elmultával bővítik ki a katakombákat a szentek és
mártírok sírjai körül és itt aztán nagyobb lélekszámú gyülekezet is részt vehetett a leginkább
emléknapokon tartani szokott istentiszteleteken.)
Az Egyház templomot teremtő, templomot
alakító munkáját kezdettől fogva a valóságos
Krisztus-jelenlét és valóságos Krisztus-közösség
(coinmunio!) kegyelemmel teljes ígérete hordozza: »Ime, én tiveletek v a g y o k . . . !« (Máté
ev. 28:20. b.), és »Ahol ketten vagy hárman
egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük!« (Máté ev. 18:20.) — S éppen ezért:
Istennek lélekben és igazságban való imádására
épít az Egyház templomokat (Ján. ev. 4:24),
hogy a Szentlélek Istennek alkalmas munkatere
legyen a Lélek csendjét kívánó új élet születésére, a mennyei Királlyal való életközösség táplálására és megőrzésére.
így az Egyháznak, mint a kegyelmi eszközök tiszta újtestamentumi realitásán nyugvó
Krisztus-jelenlét hordozójának hívő alkotása a
— szó szűkebb, építészeti értelmében való —
keresztyén bazilika-templom. Benne, ebben az
oszlop-soroktól tartott, nyugatról keleti irányban kiépített templomban, Krisztus Urunk valóságos kegyelmi jelenléte és népével való benső
életközössége jut kifejezésre. A nyugati bejáratnál, az előtérben egyrészt a feloldozásra és az
Egyház kegyelmi közösségébe való visszafoga19

dásra váró bűnbánók (pönitensek), másrészt a
keresztséget kérők (katekumenusok) —• ezért
itt a keresztelő medence, — a hosszanti hajóban (mind-mind reális szimbólum!) a hívek gyülekezete, kelet félé tekintve, — az apsis-formában végződő szentélyben a papoktól körülvéve
az oltár, mögötte a püspök, a mennyei Király
reprezentánsa és szolgája.
A templom tiszta keresztyén szellemisége
kíván megnyilatkozni és kifejeződni a latinkereszt alakú ú. n. román-stílusú templomban,
amely a nagy térítések évszázadaiban születve — a bazilika-templommal csaknem teljesen azonos belső tagozódásban, — kifelé a vár
és hadászati támaszpont képét mutatva, a harcoló egyház megtestesítője. A román-templom
az Egyház egyetlen erejének, Krisztus evangéliumának, mint Isten hatalmának (Róm. 1 : 16)
szimbóluma, amely a küzdő Egyház csatadalát évszázadokkal megelőzve, köbe vésve hirdeti: »Erős vár a mi Istenünk!«
Belőle alakítja az Egyház bensőséges középkori kegyessége a csúcsíves templomot, amelyet (noha valójában francia eredetű) gót-stílusúnak is neveznek. Ez az ú. n. gót-templom a
menny és föld összeölelkezésének kifejezése, a
Krisztussal való közösségnek és egységnek kőbe-márványba vésett csodálatos himnusza, —
felfelé mutató és magával ragadó: »sursum
cordak
Míg a két előbbinél a falfestészet szolgálja az Ige megtestesülését, addig a gótikát a
szinte teljesen feloldott, eltűnő falak helyét betöltő ablakok színpompás üvegfestészete jellemzi. A fény szimbolikája a Szentlélektől ihletetten szolgálja a világ Világosságát: Jézust!
A késői gótika ú. n. csarnok-templomában
ugyancsak az Egyház életszükséglete nyer kielégítést, amikor a látás és hallás követelményeinek egyaránt megfelelve igyekszik olyan
istentiszteleti helyet alkotni, amely minél nagyobb tömeg befogadására alkalmas, hogy a
prédikáció minél több embert megragadhasson.
Bár nem keresztyén lelkületből születik
meg olasz földön az antik építőművészet elemeit felhasználó reneszánsz-templom, mégis
Isten kegyelme ezt is fel tudta használni eszközéül és igazán senki sem állíthatja, hogy pl.
a római Szent Péter-templom (róm. kai), vagy
a londoni Szent Pál-templom (anglikán) nem
lenne keresztyén templom!
Némileg hasonlóképpen van az Egyház az
ú. n. barokk-templommal is, amelynek létrejöttében egészen idegen erők is hatottak. S
Isten iránti hálával kell arra gondolnunk, hogy
az evangélikus Nürnberg szép, barokk-templo-

mában, — a szt. Egyed-templomban — milyen hatalmasan munkálta az Ür a XIX. század
egyik legkiválóbb papi személyiségének —
Lőhe Vilmosnak — az Egyház liturgikus életében és prédikációjában az Egyház megújhodását.
Amint a reformáció nem alkot új egyházat, hanem Luther egyetemes egyházi érvényű
hittapasztalatával a régi Egyház megújhodását
kívánta szolgálni a Szenetlélek vezérlete alatt,
úgy egészen magától értetődik az is, hogy új,
külön templom-típust, vagy éppen templomstílust sem alkot. A lutheri reformáció egyházi
jellegéből következett ez. Számára, számunkra
a templom, az evangélikus templom: Isten
háza s ezért nem kérdéses, hogy az evangélikus templom építése és berendezése számára
az oltár a legfőbb hely, amelyhez a. templom
egész térségének igazodnia kell. A reformációelőtti templomok szerkezete, formája, berendezése alapjábanvéve megfelel a reformációban
megújhodó Egyháznak, az evangélikus Egyház
liturgikus szükségletének; csak a használatban
kellett a kegyelmi eszközök tiszta érvényesülését biztosítani.
Az az ú. n. »protestáns« templomépítészet,
amely különösen a XVIII. századtól fogva behatolt Egyházunkba és egyebek között az oltár
fölé telepített, az oltárral egybekapcsolt szószék
uralmát hirdető »puritán« templomokkal rakta
meg gyülekezeteinket, nem a lutheri reformáció egyházi lelkületéből született, hanem idegen szellem érvényesülése az evangélikus Egyházban. Sajnos, amikor evangélikus Egyházunk
életében, magyar hazánkban, II. József »Türelmi Rendelet«-e nyomán bekövetkezett a
külső elnyomás alóli felszabadulás, benn már a
hűtlenség és lelki erőtlenség pusztított és az
Egyház minden látszólagos külső »aktivitása«
ellenére is valójában csak tengődött, mert az \
idegen szeltem uralomra jutása emberi »vallásos társaság« idegen életformájába kényszerítette.
Az Egyháznak a Szentlélek kegyelméből
való megelevenedése,
önmagára
eszmélése
hívja életre az ú. n. modern egyházművészetet,
amelynek sok jóigyekezettel végzett munkájában egészen világosan és kétségtelenül tudatossá kell válnia annak a törekvésnek, hogy a
régi evangéliumban megújhodó, Krisztus igéjéből és szentségeiből élő Egyháznak kíván szolgálni azoknak az elvesztegetett javainknak művészi használatba vételével, amelyekkel az
Egyház Ura — az Egyház ölén, töretlen Krisztus-hitben élő nemzedékek szolgálatával —
olyan gazdagon megajándékozta a keresztyénséget. Űjra meg kell tanulnunk, hogy az

evangélikus templom építésének igazi mestere,
igazi irányítója: az Egyház liturgiája, egészen
sajátos istentiszteleti élete. S ezen a ponton
határozottan nyilvánvalóvá lesz az evangélikus
templom minden mástól való különbözősége és
minden lényeges sajátossága, egyházi jellege.
Innen és így világosan látjuk, hogy az evangélikus templom, mint az Egyház alkotása, mindenestől az igének és a szentségeknek, a bennük jelenlévő Krisztusnak szolgáló eszköze.
Ezért legfőbb alkotórésze, legszentebb helye az
oltár, a Kegyelem királyi trónja, ahová a keresztség szentségének a helyétől, a keresztelőmedencétől a templomhajón át, a szószék útmutatása visz el. Ezért egészen más az evangélikus
templom kifelé is, mint a földi élet házai és
ezért szolgálja benne minden egyházi művészet
az Ige megtestesülését!
Az evangélikus templom — Isten kegyelmi
jelenlétének és munkásságának szent háza —
az Egyház hajléka, a keresztyén gyülekezet
Krisztusban való életének otthona itt a földön.
Hivatása addig tart, míg az Egyház úton van,
— hazafelé. A »mennyei JeruzsálenK-ben megszűnik szolgálata, mert ott a Bárány nem a kegyelmi eszközökben, hanem dicsőségének teljességében közvetlenül lesz jelen a diadalt aratottak Egyházában, és a szentek gyülekezete
színről-színre látja és szüntelenül imádja Öt
(Jelen. 7 : 9 — 1 7 ) és »Isten lesz minden mind e n b e ^ (I. Korint. 1 5 : 2 8 ) ! De míg az Egyház
itt, a kegyelem országában él, addig — zarándok-útunkon — a templom: mennyország a
földön!
II.
Az evangélikus templom rendeltetése,
hogy mindenestől, teljesen és kizárólagosan az
Egyház istentiszteleti életét szolgálja. Amint az
Egyház liturgiájában az isteni adomány és a
hívő odaadás egészen átszövi egymást és az ige
hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása nyomán imádás, lelki áldozat születik, amely viszont szükségképpen a kegyelmi javakkal való
élésre vágyódik, — úgy a templomban is minden az Isten cselekedetét és az Isten hatalmával teremtett keresztyén áldozatos lelkület bensőségét, az Egyház imádságos kegyességét hirdeti. A földön küzdő Egyház a templomban, az
Egyház liturgiájában lesz imádkozó Egyház,
amely ugyanabból a kegyelemből él, mint az
előrement hívő nemzedékek megszámlálhatatlan miihói. A templomnak ez a csodálatos,
Isten akarata szerint való szolgálata és jelentősége leginkább nyilvánvaló az Úrvacsora szentségében, az oltár szentségében, amely legmélyebb tartalma szerint szentséges titok (misz-

térium), mert emberi ésszel fel nem fogható,
csodálatos módon, reális és személyes közösséget létesít a szentségben önmagát adó Úr
Jézus Krisztus és a szentség élvezője között; —
ugyanakkor szent testvériséget teremt azokkal,
akik az Egy Testből és Egy Vérből élnek, miközben alázatos hálaadás és örvendező imádás
tölti el a kegyelembe fogadott bűnösök szívét,
amely részese lehet az Egyetlen Áldozat gyümölcsének, amelyhez csak önmagunk megtagadásán és elítélésén, a töredelmes hit lelki áldozatán át vezet az oltárhoz vivő út.
Az evangélikus templomnak olyannak kell
lennie, hogy ennek a magasztos rendeltetésének, a testté lett Igét szolgáló hivatásának —
felépítésében, berendezésében és használatában — megfelelhessen.
Az evangélikus templom — egyházi jellegénél és rendeltetésénél fogva — már külsejében is láthatóvá teszi az 'Igét, hogy az emberek
felfigyelhessenek Isten házára, Isten hívására.
Az evangélikus templom külső megjelenésében,
a térben való elhelyezésével is prédikál. Ezért
épít a lehetőség szerint tornyos templomot az
Egyház, hogy a torony tetejére helyezett kereszttel felfelé mutasson és a torony harangjaival a földi élet zajában is megszólaltassa a
reábízott üzenetet: »Jertek el, mert immár minden kész!« (Luk. ev. 14:17.)
Ezért nem lehet az evangélikus templom
»divatos épület« és nem lehet olyan értelemben való »gyülekezeti otthon«, amelybe »gyakorlati érdekből« beleépítenek más célokra
szolgáló helyiségeket. A ^környezethez való
alkalmazkodás «-ban is nagy óvatosságra van
szükség; betonból épített bérház-kaszárnyák
tömegében, gyárak és kereskedelmi paloták között (és a falvak földhöztapadó házikói között!)
is hirdesse az evangélikus templom, hogy mindettől különbözik és egészen más: az Isten háza,
az imádság háza, a Krisztusban elrejtett élet
csodaforrása! A templom megjelenési formájában is az Egyház él!
Ezért nem »külsőség«, vagy üres és halott
»tradíció« az evangélikus templom orientációja
(nyugat-keleti irányban való építése), hanem
a Krisztus-teljességét élő Egyház liturgikus
szimbólum-erejének tárgyszerű megnyilatkozása,
— mert így az oltárra tekintő gyülekezet napkelet felé néz.
Az Egyház Krisztus-jelenléte és Krisztustest voltának egysége jut kifejezésre a templom
alapformájában is, amely a legmegfelelőbben a
hosszanti egyirányúságban, illetve az egészen
rövid oldalkarú latin-kereszt alakjában érvényesül.

Az evangélikus templom egyházi jellegének és rendeltetésének még inkább kell érvényesülnie a templom belső terének szerkezetében és megfelelő, stílusos berendezésében.
Bármelyikben is épül az evangélikus
templom azok közül a történeti templom-stílusok közül, amelyek a kegyelmi eszközök minél
megfelelőbb szolgálatát tartották szem előtt, —
az a fontos, hogy az elemek és motívumok
felhasználásában mindig tisztán érvényesüljön
az evangélikus (lutheri) Egyház liturgikus életének a szolgálata. Ugyanezt a követelést hangsúlyozzuk a modern építészet felé is: sohase
feledkezzék meg arról, hogy keresztyén evangélikus templomot kell építenie Egyházunk
szolgálatára, amelynek létalapja a megdicsőült
Krisztusnak a kegyelmi eszközökhöz kötött jelenléte!
Természetes kívánsága az Egyháznak, hogy
az evangélikus templom főbejárata a lehetőség
szerint nyugaton legyen, — mert a templomkapu is prédikál. A feljárás és bejárás egyre
keskenyebb, a küszöb és a kapu egészen öszszeszükül és még kitártán is a világtól való
különbözőséget hirdeti. Méltán helyezte el az
Egyház (és egyre inkább igyekszik erre ma is!)
itt, a bejárat közelében a keresztelő-medencét,
mert csak a halálon, a bűnnek való meghaláson,
az újjászületés fürdőjén, a keresztség szentségén
át vezet az út az Életbe.
A templom hajója az evangélikus templom
legnagyobb kiterjedésű része. Itt van a gyülekezet helye. A hajóban az Űr kegyelmes jelenléte és szava teszi biztonságossá a tanítványok
gyülekezetének az életet. Itt megpihenhet, itt
csendet-békességet talál a hívő, — itt együtt
van Krisztus gyülekezetével. Itt hallja a prédikációban megszólaló Ur igéjét, itt kulcsolódik
imádságra a keze, itt nyílik énekre az ajka és
innen tekint az evangélikus gyülekezet előre,
felfelé: az oltárra, amely Krisztus Urunk
jászolbölcsőjének, sírjának és trónjának reális
szimbóluma (Wendland).
A templom-hajó az ablakon át kapja a
szükséges megvilágítást. A színes üvegfestészet
— egyszerűbb formájában — a templom-hajó
ablakain is igen kifejezően fokozza a szimbolikus fényhatást, egyben pedig megakadályozza
a nyers fénynek korlátlan behatolását.
Az evangélikus templom, illetve a templomhajó legyen elég tágas a gyülekezet befogadására. Nem lehet kizárólagosan irányadó a
gyülekezet jelenlegi állapota (lélekszáma, buzgósága). Egy községben élő — tehát nem szórvány-jellegű — gyülekezetnél normálisan a
lélekszám 60 0/»-a tekintendő a templomi gyülekezet létszámának, az egyházközség nagy kiter-

jedése, szórványjellege 20 °/°-ig is lecsökkentheti
a fenti arányszámot. Ennek a templomi gyülekezetnek %-ad része veendő figyelembe a vasárnapi főistentiszteletnél, a többi a reggeli és
délutáni istentiszteletre esik. Vagyis pl. egy
2000-lelkes evangélikus gyülekezetnek akkora
templomra van szüksége, hogy vasárnaponként
1200 templombajáró hívőt számítva, ennek
%-ad része, 800 ember elférjen a templom-hajóban. A templom bejárati (nyugati) részén levő
karzat az orgonának és templomi énekkarnak
a helye. (A templom-hajó hosszában elhelyezett,
sokszor talán »emeletes« karzatok rombolóan
hatnak a templomi gyülekezet egységére és nagyon alkalmasak arra, hogy a figyelmet eltereljék az istentisztelet egyes mozzanatairól, különösen amikor e z e k r ő l a karzatokról nem az oltárra
és a szószékre látnak az emberek, hanem egymás arcába!)
Nagyobb templomban szükségképpen kerül a szószék a templom-hajóba, bár csak örülhetünk annak az igyekezetnek, amely még ilyen
esetben is minél közelebb akarja vinni a szószéket az oltárhoz. Jó helyen van a szószék a
templom-hajónak a szentélyhez közeli részén
(a gyülekezetben hangzik a prédikáció!), és jó
helyen van — különösen kisebb templomban —
a szentély és a hajó határán, az ú. n. diadalív
pillérénél is!
Az evangélikus templom, mint az imádság
háza, úgy fogadja magába a templom népét a
templom-hajóban, hogy a gyülekezet részére
szolgáló padokban lehetőséget ad a híveknek
a térdelésre is. Egészen természetes, hogy a
padsorokat úgy %kell elhelyezni a templomhajóban, hogy egy irányban, az oltár felé nézzenek éis a templbm-hajó közepén szabadon
maradjon a szentély, illetve az oltár felé vezető út.
A templom-hajó folytatása kelet felé az
1-2 lépcsővel magasabban fekvő szentély,
amelynek valamivel még emeltebb befejezőrészében (apsis) áll az evangélikus templom
leglényegesebb alkotórésze és legfőbb ékessége:
az oltár.
Az oltár fogalma gazdagabb, mintsem azt
mondhatnánk, hogy az oltár = úrasztala, bár az
oltár tartalmi gazdagságában az utóbbi benne
van. Az Ür Jézus Krisztus valóságos jelenlétének az incarnatio és a golgotai áldozat üdvösség-tényeiben gyökerező és az Ürvacsora szentségéhez kötött állandó aktualitása teszi a legszentebb hellyé itt a íöldön az evangélikus
templom oltárát, amelytől elválaszthatatlan az
Egyház istentiszteleti életében az imádság
lelki áldozata. Az egy oltár már az első száza-

dókban az Egyház (a Krisztus-teste) egységének is szimbóluma. Az oltárnál Krisztus jelenléte, Krisztus közelsége térdre késztet és a
hozzánk lehajló kegyelmének csodálatos megtapasztalásában túláradó, hívő szív minden
szépséget az oltárra helyez; az Egyház tudja,
hogy minden szépség és >-szent tékoz!ás« kevés
az Űr oltárának díszítésére, az Ige megtestesülése csodájának szimbólumai gazdagságával való
szolgálatára!
Építészet, szobrászat, festészet, ötvösmunka és paramentika oltárt építő, oltárt felszerelő munkája (a feszület, az oltárhoz szervesen nem tartozó és mégis az oltárt díszítő
oltár-kép, a gyertyatartók, a ciborium, a patena
és kehely, stb.) mind-mind a keresztyén hit
legbensőbb tartalmának, isteni realitásának kifejezésére szolgál és igazán szent művészet,
mert tulajdonképpen Krisztus-szolgálat. Az egyházi ínűvészeteknek még azok az ágai is, amelyek nem közvetlenül az oltárt szolgálják, innen, Krisztus oltárától nyerik meg értelmüket
és kapják ihletésüket (pl. az egyházi ének és a
zene, a musica sacra!).
A szentély a templom feje, igazi befejezése,
nélküle csonka az evangélikus templom. A
szentélyben szabadon álljon az oltár, a templom legfőbb ékessége, amelyhez rendesen két
lépcső vezet. Oldalt csak az istentiszteleti szolgálatot ellátó papság részére legyen egy pad,
semmi más ülőhely nem való ide.
A templomot az oltár teszi azzá. Az oltárnak méltónak kell lennie az oltár Urához, aki
nem átallott a tér és idő életformáiba öltözni
és itt a földön, emberi testben a váltságmüvet
elvégezni. Méltán látja az Egyház az oltárban az evangélikus templom legfőbb alkotórészét, hiszen arra méltatja az Űr, hogy az oltár
szentségében valósággal jelen van övéi táplálására: bűnbocsánat, élet üdvösség, Istenben
való öröm és békesség ajándékozására. Az oltáron égő viaszgyertyák azt hirdetik: Jézus a
világ világossága, — értünk hozott áldozata az
életünk és örömünk.
Külön is kifejezést nyer az oltárnak a kegyelmi eszközökön alapuló méltósága és szentsége azzal, hogy mindenkor az egyházi év
drámájának megfelelő, színes (fehér, vörös,
zöld, lila és fekete) terítővel díszítjük. — S
amint üldözés, inség esetén hitvallásos megkülönböztetésül szolgál mind a mai napig a magyarhoni Egyházunk legtöbb templomában liturgikus ruhává is lett egyszerű, fekete »3J|Ur
ther-köntös«, éppen úgy tudja Egyházunk más
körülmények közt kialakult életrendjében, a
szent helyen viselni az Űr szolgáinak — az oltáréval egyező — színpompás ünnepi öltözetét,
vagy legalább fehér »mennyegzői ruháját«.

(Az oltár jelentősége, helyes evangélikus
értékelése kihat és érvényesül az egész templom díszítésében; — a szent hely mennyei levegője még a sekrestyébe is beárad és a Lélek
titokzatos művének, pap és gyülekezet életújulásának eszközévé teszi!)
Ilyennek szeretné látni az Egyház templomait, — ilyen evangélikus templomokra van
szüksége Egyházunknak!
Nagyon jól tudjuk, hogy minden — mindaz, amiről szóltunk! — üres formasággá és így
bűnné lehet a mi gyarló emberi kezünkben,
életünkben; — de azt is tudjuk, hogy az Egyház abban a bizonyságban építi templomait,
hogy bennük — kegyelmes ígérete szerint —
maga az Űr szól hozzánk és cselekszik velünk
(Luther) és így van hová mennünk, hogy
Hozzá fordulhassunk könyörgésünkkel és magascgtalásuníckal!
Az Űr akarata tehát, hogy az evangélikus
templom az Egyház életének középpontja, az
evangélikus gyülekezet igazi lelki otthona legyen!
Űjra meg kell látnunk és meg kell láttatnunk, hogy itt, a templomban, az Egyházra
bízott kegyelmi eszközökkel vár az Isten mindenkit, — már most a földön mennyei erővel
való életújításra. — Ki kell azért tárnunk a
templomaink kapuját! A vasárnaponként alig
1—2 órára kinyíló templom nem lehet a gyülekezet otthonává és hiába nyitjuk ki a templomot, ha nem kezdődik meg benne újra az
Egyház imádságos élete. Az a templom,
amelyet papja és gyülekezete mindennap használ, nem marad rideg élettelen múzeum, vagy
ünnepi alkalmak gyülekező helyisége, hanem a
mennyei Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a
Szentlélek közösségét sugárzó otthonná válik,
amelynek csodaforrása az Űr oltára.
Innen megújul az egyházi kegyesség és
innen az egész gyülekezetbe szétárad az igazi
áldozatos szeretet, amely az Egyetlen Áldozatból táplálkozik. Most sok-sok gyülekezetben
azért olyan döbbenetes a szétszakadottság, erőtlenség és azért olyan nagy az emberi elgondolások szolgálatában a sok lótás-futás, mert a
keresztyén élet elszakadt az Egyház Isten-adta
életrendjétől, sajátos életformájától, — a templom életétől, amelyben pedig az Űr az »egy
szükséges«-et kínálja fel népének: »Imhol jő
néked a te Királyod!«
A mennyei Király szüntelen — alázatban,
elrejtett dicsőségben történő — hozzánkjövetele az Egyház élete, a templom élete. A
templom akkor válik igazán élővé, ha benne
Isten igéjének tiszta hirdetésével és a szentségek Krisztus Urunk rendelése szerinti kiszolgáltatásával valóban az örök élet kútfeje tárul fel

az otthonát megtaláló, a lelki édesanya életet
ajándékozó szeretetét megtapasztaló gyülekezet előtt.
Bárcsak azzal a kegyelemmel látogatná
meg az Egyház Ura egész magyar Sionunkat,
hogy templomaink szolgálatával minden gyülekezetünk életében újra Isten hatalmának bizonyuljon Krisztus evangéliuma!
«

Jó tudnunk, hogy az evangélikus templom
Isten kegyelmes jelenlétének és munkásságának
szent háza, amelyben az Egyház; mint Krisztus teljessége él. Jó tudnunk, hogy gyülekezeteinkben olyan templomok kellenek, amelyek
egészben és minden részükben, berendezésükben és külső megjelenésükben teljesen megfelelnek az evangélikus Egyház Isten akarata szerinti, sajátos, liturgikus életének. Jó tudnunk,

Oltárkép

a wittenbergi

városi templomban.

hogy a templom az Egyház szent hajléka,,
mindnyájunk igazi lelki otthona, amely vár és
magába akar fogadni bennünket. De még
jobb lesz, ha Krisztus kegyelme egyre többünk
szívéből felfakasztja a boldog hitvallást: »Uram,
szeretem a Te házadban való lakozást és a Te
dicsőséged hajlékának helyét!« (26. Zsolt. 8.
v.) — és egyre több magyar templomunk evangélikus gyülekezetében válik életté az Egyház
mindennapi istentiszteletének hívogatása: j ö j jetek, örvendezzünk az Űrnak, vigadozzunk a
mi szabadításunk
kősziklájának . . . ! «
(95.
^Zsolt. 1—7. v.)
» Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel
mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem
mint kérjük vagy elgondoljuk, a mibennünk
munkálkodó erő szerint. — Annak légyen dicsőség az Egyházban a Jézus Krisztusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen!«
(Efez. 3:20—21.)

Dr. Luther

Márton a megváltó Krisztust
prédikálja.
id. Cranach Lukács festménye

TEMPLOMSTÍLUSOK
Irta:
DR. GYIMESY KÁROLY

A templom

és stílusa az Ige

megvilágításában

Templomstílusokról az Evangélikus Templomokról szóló munkában igazán csak akkor
írhatunk, ha mindenekelőtt az Evangélium
megvilágításában rámutattunk arra, amit Isten
Szent Igéje alapján a templomról és a templom
stílusáról tudnunk kell.
Azt, hogy mi a templom, a keresztyén
ember nem határozhatja meg önként és nem
határozhatja meg másképpen, mint ahogy azt
Isten maga határozta meg az ö teljes kijelentésében, a Szentírásban, különösképpen pedig
amint azt az Ö Szent Fia, az Űr Jézus Krisztus által tette.
Hogyan látja Jézus a templomot? Mit
mond róla Ö és mit mond róla Isten Igéje?
A 12 éves elveszett Jézust ott találják
meg a templomban. Ott van Ö otthon. Teljes
öntudattal marad ott. Amikor megkérdezi
anyja, Mária, hogy miért cselekedte ezt, szent
kinyilatkoztatással mondja: »Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak
lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?«
(Lukács 2:49.) A templom tehát az Atya dolgainak a háza, Isten ügyeinek a hajléka, Isten
dolgainak a munkahelye.
Mit mond még róla? Máté Evangéliumában a 12. rész 4. versében Isten házának
mondja, a 21. részében a 13. versben pedig
utal a Szentírásra és idézi azt, mondván: »Meg
van írva: Az én házam imádság házának mondatik.« Ezért veri ki még a pitvarából is a
kufárokat. A 14. vers szerint mennek hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá
őket, ezzel mindjárt a szent és jó cselekvések helyévé avatja a templomot.

Jézust minden ünnepnapon a gyülekezetek helyein találjuk és minden ünnepen a templomban. Megszenteli a helyet és a napot igehirdetésével, tanításával és csodatetteivel, szent
és jó cselekedeteivel. Példát adott, hogy mi is
aképpen cselekedjünk. (Lukács
4 :15—22,
ugyanott 4 : 31—32, János 7 :14, 8 : 2, 8 : 20.).
Jézus templommá avatja az otthont is, amikor azt mondja: »Te pedig amikor imádkozol,
menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon
van; és a te Atyád, aki titkon néz, negfizet
néked nyilván.« (Máté 6 : 6.)
Templommá avatja a pusztát és a hegyet,
ahol imádkozik (Márk 1 : 35, 6 :46), a hegyet,
a tengert és a mezőt, ahol tanít és prédikál
(Máté 5 :1—2, Lukács 5 : 3 és 6 :17.) és
minden helyet, ahol ketten, vagy hárman egybegyűlnek és Ö nevében (Máté 18 :20) és
különösképpen megszenteli cselekvésével azt a
házat, ahol az Úrvacsora Szentségét szerzi és
ahol az ö Szentségeit szolgáltatják ki (Lukács 22 : 7—12, János 6 : 55—56). Rámutat
arra a helyre és templommá avatja, ahol az
igazi imádók lélekben és igazságban imádják az
Atyát (János 4 : 21—24). Rámutat az Atyának
a házára, ahol sok lakóhely van, ahol ö készíti
el a helyet az övéinek.
Az evangéliumi keresztyénség temploma
és éppen az evangélikus keresztyénség temploma ezeken az alapelveken épül fel, lévén a
fundamentum szegeletköve maga az Űr Jézus
Krisztus.
,
;
Ez az evangélikus keresztyénség templomfogalmának a tartalma és a lényege.
Mindezekből Isten Szent Igéje és az ö
Szent Fiának, a mi Urunknak, Jézus Krisztus-

nak az Evangéliuma alapján azt kell monda- ságából merülnek, mig a mindennapi épület,
nunk, hogy nem a hely és nem a külső a lé- a ház mindig egyszerűbb és gyakorlatiasabb,
nyeg, hanem 1. az Evangélium tiszta hirdetése, köznapibb.
vagyis az Ige alapján és az Ige szerint szolgálA Szentírás visszavezet a legrégebbi
tatott tiszta istentisztelet és a Szentségeknek az
templomokhoz
Ür Jézus Krisztus által rendelt, Ige szerinti kiszolgáltatása, 2. ebből folyó szükségszerű követelmény a Szent Ige, a tiszta Evangélium hirMaga a Szentírás vezet vissza bennünket
detésére és hallgatására és a Szentségek kiszol- mind a templom, mind az építés ősiségéhez.
gáltatására méltó hajlék Istermek a dicsősé- Mózes I. könyve 10. és 11. fejezeteiben hiteles
gére.
adattára az ásatások által feltárt építészeti ősiEz pedig azt teszi, hogy noha a lényeg és ségek helyeinek és az ásatások eredményei bia fontos az Evangéliumnak és a Szentségeknek zonyságai a Szentírás önmagában hiteles adatiszta hirdetése és kiszolgáltatása, mégis annak tainak.
A keleti ókori népek építkezésénél a falak
helye lehet szép és minél szebb, annál inkább
sátorszerűen befelé hajolnak s ha az ellenség
méltóbb Isten dicsőségének a szolgálatában.
A templom stílusa tehát lehet művészi és rombadöntötte őket, befelé dőltek és a bentlévő berendezések és tárgyak így az idők vikell is, hogy az legyen.
A tempóm stílusa tekintetében éppen a szontagságai ellen megóvattak. A romhalmazofenti két alapkövetelményből folyólag csak egy kat belepte hamarosan a por és a gaz, dombok
megkötöttség áll fenn, az, hogy méltó legyen, keletkeztek. így óvta meg a gondviselő Isten
tehát nem akármilyen, hanem komoly, de nem az ö bizonyságait a Szentírás önmagában való
hitelességére. Nem véletlen az sem, hogy külökomor.
Ne feledjük el, hogy a templom az Isten- nösképpen az úgynevezett felvilágosodás korára
ben boldog szent örömnek a helye és nem te- hagyta az isteni gondviselés ezek feltárását. A
minden után lázasan kutató tudomány meglemetkezési csarnok, nem temetői ravatalozó.
Az Űr Jézus Krisztus »imádságos könyvé- pődve az ásatások eredményein, éppen a felb e k , a zsoltárokból kicsendül a templomban világosodással párosult hitetlenség korszakában,
való öröm gyönyörűsége, amikor a 27. zsoltár felismerni kényszerült a Szentírás önmagában
4. versében azt mondja az Ige: »Egyet kérek való hitelességét.
az Űrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az
Layard Ninive helyén kutatott 1845-ben,
Űr házában életemnek minden idejében: hogy Taylor és Loftus az Eufrates mentén 1854-ben
nézhessem az Ürnak szépségét és gyönyörköd- kezdették meg kutatásaikat, majd Bottá és
hessem az ő templomában«.
Flandin, azután megint Layard, továbbá RawA templom az Urnák szépségét kell, hogy linson és Oppert, későbben pedig Sarzec E. és
tükrözze. Az Ür mindenhatóságát a stílus mo- Hormuzd Rassam végeztek ásatásaikkal nagynumentalitása, az Ür békességét a belső térha- szabású feltáró munkát, mert mintegy hartás, az Űr szeretetét pedig a fénvhatás szim- mincöt várost ástak ki.1
bolizálják az áhítatot keltő architektonikus stíA Hilprecht amerikai expedíció 1903-ban
luselemek összhangjában. így nézhetjük a huszonegy romrétegről számol be jelentésétemplom áhítatában az Ürnak szépségét s az ben. 2
Űrban való elmerülés gyönyörködtet az ö
templomában. Az Ige szerint az Űr szépségéA toronytemplomok
(Babilónia).
nek nézése össze van kötve az ö templomában
való gyönyörködéssel.
Csodálatos dolog, hogy az ásatások első
A templomnak ezt a sajátosságát, a temp- bámulatraméltó eredménye egy méreteiben halomnak ezt a ható elemét a stílus hordozza.
talmas templom, az Eufrates völgyében a MuA stílus a templom arculata. Amiként az geir melletti Ur városban. Ez a templom a taember arca tükrözi az életkorát, akként a stílus lajból 7 méter magasra kiemelkedő, sík lapra
is a templom korszakát, melyben épült. Ezért épített négyszögű, kétlépcsőzetes építmény,
beszélünk templomstílusokról.
mely 66 méter hosszú és 44 méter széles, falaA templom stílusa sokkal sajátságosabb, zata kívül tárnokkal tagozott. A második lépmint az általános építészeti stílusok. Annyiban csőn talált ékírásos felirat szerint Uruk kaldeai
sajátságosabb, amennyiben sajátságosabb épít- király építtette Krisztus előtt 2330-ban Sin
(Hold) istenség tiszteletére. 3
mény a templom minden más épületnél.
A Mugeir melletti romok azonosak a bibAz építőművészet, azt mondhatjuk, hogy a
templommal veszi kezdetét. A formai elemek liai Ur nevű kaldeai, illetve babilóniai város4
ugyanis a templomnál mindig a templom saját- sal (L. Mózes 11 : 28).

Isten kijelentése azonban nem csupán történelmi adattár, hanem az Ö mindenekfelett
való és történelmet szabó döntő akaratának
örök kinyilatkoztatása.
A történelem és régiségtudomány számára
a Szentírás lehet történelmi adattár, de mi,
amikor éppen templomokról, Isten házáról,
Isten Igéjének, Szentségeinek és anyaszentegyházának a hajlékairól szólunk, éppen a Szentírás tudományának birtokában rá kell, hogy
mutassunk arra is, hogy a templomstílusoknak
ezt az ősi iskolapéldáját a Szentírásban kijelentett akaratából juttatta Isten a föld alá, amJkoris Kaldea, illetve Babilónia pusztulását Jeremiás
próféta
által kijelenti.
(Jeremiás
könyve 25 :12.)
Az írás beteljesedett, nagy Babilon leomlott, de megmaradt az élő Isten bizonyságára Sin (Hold) istenség templomának a kiásott romhalmaza.
A Bábel

tornya

Ez a templom egy úgynevezett toronytemplom, amilyen Babilónia városállamaiban
több városban is volt. Bábel elővárosában,
Borsippában épült Baál istenség temploma, a
Bábel tornya (I. Móz. 11:1—9), melyet maga
Herodotos is látott és leírt. Csak maga a romhalmaz 685 méter kiterjedésű. Egymásra épített kockaalakú hét torony, aljának a hossza és
szélessége 180 méter, az egész magassága 75
méter. Rawlinson és Oppert a romok színeszománcú tégláiból arra következtetnek, hogy a
hét, lépcsőzetesen egymásra épített torony hét
égitestnek volt szentelve: Nap, Hold, Mars,
Merkúr, Jupiter, Venus, Saturnus (arany, ezüst,
vörös, kék, sárga, fehér, fekete zománc téglákból).5
A toronytemplomok

stílusa

Ezeknek a Bábel—Babilónia—Kaldea földjén épült toronytemplomoknak a neve zikkurat,
cikkurát, vagy ziggurat. Stílusát a négyzetes tömegesség, a kockatorony alakzat jellemzi. Ha
nézzük, önkéntelenül a gyermekkori kártyavárra emlékeztet. Mintha csak stílusában hordaná sorsát, az összeomlást.
Ha a keresztyén templomok stílusaira gondolunk, ott is megtaláljuk az égfelé törekvést,
de Isten dicsőségére, míg benne az ember a
maga kicsinységét érzi. Ha azonban a bábelbabiloni pogány templomstílusokat nézzük, azt
látjuk, hogy az rámpáival és lépcsőzeteivel magát az embert viszi és emeli fel az egekbe, mert
célja az ég titkainak, a csillagoknak és égitesteknek a vizsgálata. A zikkurat-templom leg-
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felsőbb kockatornyában ugyanis csillagvizsgáló
volt.
A magyarral rokon ural-altáji nyelvcsaládhoz tartozó sumir-sumér nép volt ennek az ösi
kultúrának birtokosa, nyelve ragozó volt, mint
a magyar, írása az ékírás. Vallásuk az égitestek
imádata lévén, a csillagászat, a matematika, a
mértan és az építészet kifejlődésére vezetett.
Építészetét az ország földjének az anyaga,
az agyag szabta meg. Tégláit pedig csak száríthatta, mert nem volt tüzelőanyaga, amivel a
nagy agyagtéglamennyiséget kiégethette volna,
így falait széles tömegekben építette. Tömegességükben ezek a toronytemplomok csakis felemelve hatnak. A sík területen ezt úgy érték el,
hogy terraszokat építettek és így emelték ki a
templomot a magas és széles környezetbőí.
Egyik-másiknak a kerülete 2000 méter. Okulásul szolgálhat ez a mai templomépítöknek,
hogy miként kell a templomot a környezetből
kiemelni és uralkodóvá tenni a környék felett. 8
A toronytemplomok közül bemutatjuk képekben Ur város toronytemplomát (Krisztus
előtt IV. évezredből való zikkurat) és kiegészített képét, valamint alaprajzát és a babilóniai
torony templom (Krisztus előtti III. évezredbeli
zikkurat) helyreállítási tervét; bemutatjuk helyreállítási tervben Istar istennőjüknek a kapuját,
háttérben jobbra látható a babilóniai toronytemplom; bemutatunk helyreállítási tervben egy
kéttornyú zikkurátot is Assur városban, melyet
Anum atyaisten és Adad viharisten tiszteletére

»

A toronytemplom

(Zikkurat)

romjai a bibliai

Ur város toronytemplomának

Ur városban.

kiegészített

A Kr. e. IV. évezredből.

képe.

(Woolley.)

(Woolley.)

A babiloni toronytemplom

helyreállítási

terve,

Kr. e. III. ezr.
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építettek, és bemutatjuk helyreállítási tervben
Khorsabad város toronytemplomával Szárgon,
sumir-babiloni király palotáját a Krisztus előtti
III. évezredből, a háttérben látható a zikkurat.3
Babilónia Ó-Babilon fővárossal az Eufrates folyó mellett. Assyria Ninive fővárossal a
Tigris folyó mellett jelenti a multat emlékeivel.
Assyriáról nem sokat mondhatunk, mivel
temploma kevés volt, illetve azok nem is önálló templomok, hanem vagy a paloták függelékei és ugyanolyan lépcsőzetes módon épültek
hozzáépítve a palotákhoz, mint Babiloniában,
vagy pedig a palotákba voltak beépítve.

Assyr

stíluselemek.

Assyriában már jelentkezik a faldekoráció,
a domborművű ábrázolások és ékírásos jelek
formájában; jelentkezik a párkány- és az oromdísz; a zománcos téglák is itten művésziesebb
dekoratív alkalmazásban jelentkeznek és mint
díszítőelem jelentkezik az oszlop is. Perzsiában
jut azután az oszlop kifejlődésre, különösképpen az oszlopfő díszes kivitelében.
Nem véletlen, hogy a Szentírás Bábel tor-
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zikkurat

Assur

városban.

nyánalc történetével egy Isten felé törő építkezésre mutat reá, ahol tulajdonképpen az ember
akarta Isten fölé emelni önmagát, aminek Isten
vetett véget azzal, hogy a bábeli torony összedőlt. összedőlt azóta nemcsak a bábeli zikkurat, de valamennyi zikkurat is.

Egyiptomi

stílm.

Az embernek ezt a felfelé törő és önmagát
felmagasztosító törekvését megtaláljuk még az
ókori építészet terén az egyiptomi piramisoknál is.
A piramisok stílusa kifejezője Egyiptom
vallási és világnézeti felfogásának.
A piramisok jelképezik mind a vallásukban, mind pedig világnézetükben is kicsúcsosodó
merev egyiptomi piramis-rendszert, csúcsán a
főistennel, akit három névvel is neveztek: AmonPhtah-Ré s akinek földi fia és földi képviselője
a fáraó, a főistenük alá rendelt istenekkel és
lelkekkel s a fáraó alá rendelt hierarchikus öt
papi renddel és számtalan alsóbb rendekkel.
A piramisban templom volt, az úgyneve
zett sír-templom, melyből a halhatatlan fáraó
sírkamrájába folyosó vezetett. A sírtemplom
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hosszú folyosóval összeköttetésben volt a Nilusmenti völgy templomával.
Templomaik Karnakban, Luxorban és Medmet-Habu környékén vannak.
Az egyiptomiak vallásának jellegzetessége a
titokzatosság. Hittek az örökéletben, hitték a
lélek halhatatlanságát, sőt a test feltámadását is
hitték. A lélekvándorlás, az állatok tisztelete, a
test bebalzsamozása, a múmia-kultusz, a halál
és a túlvilági lét misztériuma homályos és titokzatos képzetek világában tükröződtek vissza
hieroglif írásaikban.
Templomaik stílusa mindezt híven őrzi és
tükrözi.
Négyszögletes térben, nagyméretű falakkal
elzárva a világtól áll az egyiptomi templom.
Falai tagozatlanok, befelé hajlanak. Az
óriási falfelületeket színes hieroglif írással és az
istenség és földi képviselőjük, a fáraó tetteinek
ábrázolásaival szőnyegszerüen díszítették.
A bejárathoz szfinxek, emberfejű állatok
sorfala között vezetett az út, már ezzel is jelezve a titokzatosságot. A kapuk előtt rejtelmes
óriásszobrok, a bejáratnál magasbanyúló obeliszkek állottak."
Az udvart oszlopok veszik körül. Az udvaron át jutunk a tulajdonképpeni templomba. A
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templom nagyterme egy hatalmasméretü oszlopcsarnok, Itt érvényesül igazán az egyiptomi
stílusművészet. Eleinte négyszögű, később hengeralakú oszlopok tartják a tetőzetet. Az oszlopfőkön Egyiptom növényzetét faragták ki és
természetimen ki is színezték.
Az oszlopok testét és a falakat színes képes ábrázolásokkal és hieroglif feliratokkal ékesítették szőnyegszerüen. A mennyezetet is csillagokkal és festett madarakkal díszítették.
A templom oszlopcsarnokából a még sötétebb és még rejtelmesebb szentélybe jutunk.
Több helyiségből állott, mélyén az istenség
szobrának cellájával, ahová csak a pap mehetett be.
Az egyiptomi templomstílusnak fő építészeti jellegzetessége az oszlop.
Az oszlopot itt azonban még csak belül alkalmazzák és minden dísze mellett is főszerepe
a mennyezet tartása, sőt az egész tetőzet tulajdonképpen az oszlopokon nyugszik, tehát ha díszes is, nem díszítő, hanem építő elem.
A templom oszlopcsarnoka hármas tagolású,
mivel a tetőzet középső részét felemelték a két
középső és éppen ezért magasabb és szélesebb
két oszlopsorral. A mennyezet középső részének
ez a kiemelése a világítás céljait szolgálta, mivel
a földszinten, illetve a falakon nem voltak ablakok. így felső kétoldali világítást kapott az
egyébként síri sötét csarnok. Ez a félhomály
adta a belső titokzatosság jellegét, szinte előkészületet a síri sötétségre, az egyiptomi halotti
és múmia-kultuszhoz, mely az egyiptomi sírtemplomokban folyt. Ne csodálkozzunk ezen.
hiszen még akkor ismeretlen volt előttük a teljes kinyilatkoztatás és az Evangélium.
Az egyiptomi , templom stíluselemei közé
tartoznak már a szobrászati elemek is, így a falakon és oszlopokon alkalmazott képábrázolások
domborművei, bas-reliefjei és a díszítésre szolgáló szobrai, nem szólva az istenség szobráról,
mely mint önálló szobor nem számítható díszítő elemnek.

Egyiptomi

Rhamses

templom.

templomának

alaprajza.

(Mothes.)

(Mothes.)

Isis

egyiptomi

Denderah

istenség

egyiptomi

tiszteletének

kioszkja

város templomának

a Nilus Pilae szigetén.

pillér soros homlokzata.

(Wasmuth.)

(Mothes.)

Etruszk

stílus.

A templomstílusok fejlődésében alapvető •
fontossággal bír az etruszkok építészete.
Krisztus előtt a II. évezred végén és az
•első évezred elején élte építészetük a virágkorát.
Templomaikat Vitruvius leírásából és a
Norchia melletti sziklasírtemplom romjaiból,
valamint a Cyprus szigetén, Paphosban lévő és
a norchiait architektúrájában mintegy kiegészítő
sziklasírtemplom romjainak építészeti elemeiből
ismerjük.
A kaldeai, assyriai és egyiptomi építészetből a görög és római templomépítészethez az
etruszkoknál találjuk meg az átmenetet. Az etruszkok sajátos építészeti elemeiből külön a görög és külön a római építészet is merített.
Az etruszk templom is terraszra épült, kevéssel hosszabb mint szélesebb négyszögű építmény, elől oszlopcsarnokkal és a dór oszlop előképét mutató oszlopokkal. Párkányzata és timpanonszerü homlokzata szintén a görög és római építészet formaelemeinek az előképei, Az
•oszlopok mögötti falak és a timpanonszerű oromfal domborművekkel van ékesítve. Az oromfal
párkányzata csigavonalú párnázatban végződik
és rajta állatalakú oromdísz van.
Az etruszk építészet új stíluseleme, mely
kiváltképpen későbben a keresztyén templomstílusoknál jut érvényre és mind a mai napig
is alkalmazásban Van : a boltozat, mégpedig
nem álboltozat, hanem ; valódi boltozat,, azaz
félkörívben berakott téglából készült boltozat,
amilyet Ninivében a paloták csatornázásánál alkalmaztak. Míg azonban Ninivében csakis az
alépítményben csatornázáshoz alkalmazva a boltozat még nem volt stíluselem, addig az etruszk
építészetben a felépítményben, sőt a magas építményekben alkalmazva, egyik legfontosabb építészeti és stíluselem szerepéhez és jellegéhez
jutott s így egy új és nagyjelentőségű stíluselemmé vált és méginkább azzá lett a keresztyén
templomépítészetben. Hlyen fennmaradt etruszk
boltozatos építészeti műemlék a perugiai etruszk
kapu, valamint a Volterrában és i Faleriiben is
fennmaradt etruszk kapuk. Etruszk-boltozat
Rómában a cloaca maxima is.
Még egy ilyen, a keresztyén templom stílusoknál gyakori alkalmazást talált stíluselemet
hozott az etruszk templomépítés és pedig a
templom alaprajzának, illetve belső terének hármas megosztását. Ugyanis az etruszk templom
belső része, a szentély, három részre volt falakkal megosztva a három etruszk főisten tiszteletére, mindegyik részben egy-egy főisten szobrával.
Itten tehát nem a felső, vagyis a tetőrész
által tagozódik három részre a templom, amint
Evangélikus
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azt az egyiptomi templomnál láttuk, hanem
már alapjában és falakkal elválasztva,
Ezt a háromhajós tagolást látjuk a háromhajós ókeresztyén bazilikánál, majd az egyes
stíluskorszakokban számos keresztyén templomnál, azzal a különbséggel, hogy míg az etruszkok fallal zárják el az egyes részeket egymástól,
addig a keresztyén templomok oszlopokkal tagolják a hajókat s így mintegy szerves egységben és benső közösségben marad mind a három
templomhajó, ami a Szentháromság egységét és
a templomi gyülekezeti közösség lelki egységét
is jelképezi a pogány vallási felfogással szemben. 8
Görög stílus.
A templomstílusok fejlődését nyomon követve a görög templomstílus a következő, amelyről szólanunk kell.
A görög templomépítés alkotta meg a görög, úgynevezett klasszikus stílust, miért is azt
mondhatjuk, hogy a görög templomstílus a
klasszikus építészeti műforma. Mind a keresztyén templomépítészetben, mind pedig a világi
építészetben ez a stílus és ennek a stíluselemei
a leggazdagabban találtak alkalmazást, sőt voltak korszakok, amikor csak ezeket a stíluselemeket tartották »klasszikusnak« és ünnepies stílusformának. Evangélikus templomállományunkban
szétnézve, a görög stíluselemeket: dór, ion és
korinthusi oszlopokat és oszlopfőket, triglifeket
és timpanonokat a templomon kívül és belül, a
berendezésein : oltáron, szószéken, kóruson és
orgonán gyakori alkalmazásban találjuk.
A görögök építészete a Krisztus előtti hatodik században kezdődik s már az ötödik században teljes kifejlődésében virágzik.
Sumir-babyloniai és etruszk mintára magas
terraszra építik templomaikat. Eltérőleg azonban
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a sumir-babiloni mintától, nem rámpa vezet fel
a terraszra, hanem széles lépcsőzet, ami festőiesebb hatást tesz a szemlélőre. Alátámasztja a
görög templomstílus vízszintes tagoltságát. A
sok lépcső fény- és árnyékjátékából adódó párhuzamos vonalaival többszörösen is aláhúzza és
fokozza a vízszintes tagoltságot. Az egyiptomiaktól átveszik az oszlopcsarnokot.
Templomaik alaprajza téglalapalakú nyolcféle alaprajztipusban, a kilencedik típusának az
alaprajza pedig köralakú. Mindegyik típusnak a
stílusában az oszlop iaz uralgó stílustényező.
E típusok az oszloprend elrendezése és a belső
tér beosztása szerint osztályozódnak. Az alaprajzok szerinti nyolc téglalapalakú típus közül
hat főbb, illetve általánosabb típusát 'bemutatjuk.
Az alaprajz szerint három részt lehet megkülönböztetni: a főhajót, az előhajót és a hátsó
hajót. Ezenkívül pedig az oszlopcsarnokot.
Az oszlopfők három típus szerint oszlanak
m e g : a dór, ión és a korinthusi oszloprendszerben.
A dór, ión és korinthusi oszloprendszert
az oszlopfők különböztetik meg leginkább.
A dór oszlop a legegyszerűbb, ennél az
oszlopfő sima, kerek, korongalakú.
A ión oszlop formásabb, ennél az oszlopfőt a csigavonalú dísz jellemzi.
A korinthusi oszlop a legdíszesebb. Az
oszlopfő jellemzője az akanthus-levél.
A görög templomstílus fordítottja az
egyiptominak. Míg az egyiptomi templomstílust
a monumentalitás és a belső térhatás titokza-
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tossága jellemzi, kívülről zárt falak és belül a
hatalmas oszloprendek, addig a görög templomstílust a viszonylagosan kisebb méretek, a vízszintes tagoltság, a laposszögű elterpeszkedő
timpanon s mintegy a földhöz simuló tetőzet és
a kívül elhelyezett oszloprendek jellemzik a külső
hatás nyíltságával.
Itt is a vallást tükrözi vissza a templomstílus.
Az egyiptomi vallással ellentétben, nem a
síri és sírontúli világra utal a görög hitregetan,
hanem a földi világra.
A görög istenfogalmak a földön lakó istenségek emberi vonásai. Templomaik földi lakóházaik. Szobraik idealizált emberábrázolások.
Világuk nem a Mennyország, hanem a legjellemzőbb szólás-mondás szerint »a földi gyönyörök
kéjtanyája«.
A görög templomstílus a földi szépségeket
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tükrözi mind méreteiben, mind részarányosságában, mind díszítő elemeiben, aminthogy istenszobraik is a földi és emberi szépségideált tükrözik.
Amit a görög hitrege megszépít, azt szépítik meg az istenszobrok és a templomok is,
vagyis a földi létet, a földi életet. A harmónia
és a kiegyensúlyozottság életelve, a szép, jó és
igaz harmóniájának a hite és vallása tükröződik
a görög templomstílusban és a görög stíluselemek szimmetrikus, részarányos és dekoratív öszszetételében és kiegyensúlyozott alkalmazásában.
Ki ne szeretné a földi életet szebbnek,
jobbnak és igazabbnak látni? Mindenki. Ez az
örökemberi vonás, a »humanum« a titka annak,
hogy a görög templomstílus mindig hatott. Ez
a vonás egyetemes, mert örök emberi, noha nem
transcendens és neím keresztyéni, de mégis hatott a keresztyén templomépítészetben is. Világias jellegénél fogva azonban a világi építészetben alkalmazták leginkább, különösképpen
a görög oszlopokat és a díszítő stíluselemeket.
A görög templomstílus és még inkább stíluselemei Róma útján terjedtek el világszerte.
Róma mint az antik világbirodalom középpontja

és fővárosa bekebelezett mindent, ami szép és jó
volt birodalmában. Különösképen helyet adott
a kulturális értékeknek, így a közeli görög műveltségnek, a görög tudósoknak és művészeknek, a görög művészeteknek és felkarolta
azokat. Rómának köszönheti a görög műveltség
és művészet alkalmazását, fennmaradását, sőt
továbbfejlődését, továbbterjesztését. Ezért is
szokták görög-római műveltségnek és görög-római művészetnek nevezni, holott Róma művelődése és művészete magából indult és nem a
görög, hanem az itáliai etruszk művelődésből és
művészetből alakult s csak felkarolta a Görögországban már elhanyatló műveltséget és művészetet.
A római építészeti és templomstílus stíluselemeivel a keresztyén templomépítészetben
még nagyobb mértékben hatott mint a görög
ttempíomstilus, mert /nemcsak, (hogy a görög
stíluselemeket felkarolta, alkalmazta és közvetítette, de a sajátosan római stíluselemekkel és
építési módokkal gazdagította.
így a római építészetnek sajátos eleme a
boltív, a dongaboltozat, a keresztboltozat és a
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kupola és ezeknek monumentális és helyénvaló
alkalmazási módja, valamint a nagy tömegek
befogadására alkalmas belső terek kiképzése, így
a bazilika-stílus kialakítása és megalkotása is,
sajátságosan római stílus, mely a keresztyén
templomok nagy stíluskorszakaiban formát cserélve, újabb alkalmazásban jelentkezik és tovább fejlődik.
Áttekintve a római stílust, a következőket
mondhatjuk róla:
Róma alapításától, azaz Krisztus előtt 753tól kezdve a római építészet folyamatos fejlődésen megy keresztül: magába olvasztja az itáliai
etruszk hatást, kifejleszti a boltozat magas építését, majd beolvasztja a görög építészet oszloprendszerét és díszítő elemeit. A római építést a
göröggel szemben a magas építészet technikája
és annak kifejlesztése jellemzi. A görög építészet stílusában a vízszintes, lapos és alacsony jellegű építészeti elemek a dominálok, miértis
stílusa horizontális jellegű. Vele szemben a római építészetben a magasbanyúló vertikális stílus a jellemző. Ez adja meg a római stílus monumentális jellegét. Jellemzők a magas keresztboltozatok, amit a római építészet alkalmaz először, így például a Caracalla-thermáknál. Jellemző az emeletek több sorban való alkalmazása

keresztyén

templom.

Kr. e. 27-ből. (Terv. Valerius.)

és falazattagolásuknál a görög oszlopoknak egymásfölé helyezése, amint azt a Colosseumnál
látjuk. Jellemzők a magas, boltíves diadalkapuk,
így például a Septimus Severus, Titus és Constantinus diadalívei. A diadalíveket a monumentalitás fokozására az épületek belső terében is
alkalmazták. (Lásd a Pantheon belsejét.) A keletről származó kupola-elemet önálló és fő stílusformává fejlesztette, valóságos kupolatemplommá. Példa erre a Krisztus Urunk korában Augusztus császársága alatt épült Pantheon, 43
méter átmérőjű és magasságú kupolájával.
Ez a magas és vertikális irányú építészeti
stílus a keresztyén templomstílusok későbbi korszakaiban a leghatásosabban érvényesült, sőt az
előbb említett Pantheon keresztyén templommá
lett és ma is az.

A pogány templomstílusok
értékelése
a keresztyén
templomstílusokban.
Végig tekintettünk a pogány világ templomain és tempíomstílusain. Mindezekre nem
mondhatunk mást, mint amit Pál apostol is mondott Athénben az »Apostolok cselekedeteinek«
könyve 17. részében foglalt igék szerint, ami-

A Forum

Romanum

kiegészített,

helyreállítási

terve.

kőris előállott az Aeropáguson és így szólt :
»Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejárám
és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám
egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. A kit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek.« (Apóst. Cselek.
17. 22—23. versek.)
Láthatjuk tehát, hogy az általános és egyetemes isteni kinyilatkoztatás a pogányvilágban
még az előttük ismeretlen Istennek a tiszteletére is emeltetett templomokat és oltárokat.
Mindezeknek építészeti és stílusbeli elemei nem tűntek el nyomtalanul, hanem a keresztyén templomépítésben találták meg az igaz
Isten dicsőségének szolgálatát.
Mndezek az; elemek új értjeimet nyernek
Isten szolgálatában és Isten dicsőségére az Űr
Jézus Krisztusnak abban a kinyilatkoztatásában,
melyben ezt a kjelentést teszi: »És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz
vonzok.« (János Evang. 12 : 32.)
Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus váltsághalála és megdicsőülése vonta maga után mindazt, amivel Jézus Krisztust dicsőítették a pogányokból lett keresztyének.
Nem fér hozzá kétség, hogy Jézus Krisztus, aki Űr az Atya Isten dicsőségére, igényt
tart mindenre, Bethaniai Mária alabástrom

Bazilika

csarnokok

és templomok

külső képei.
(Jáger.)

szelencéjétől és nárdus olajától kezdve mind a
templomokra, mind pedig arra, ami abban van.
Ő mindeneket magához vonz, nemcsak személyeket, hanem mindent, amire szüksége van,
elsősorban pedig a hit formanyelvét: a művészeteket.
A pogány népeknél kialakult templomstílusokat megismertük és abból a szempontból
néztük, hogy mi volt ezekben a stílusokban
olyan, ami átkerült mint stíluselem a keresztyén templomépítészetbe és mi az, ami tanulságos a templomstílusok szempontjából, egyben összehasonlítást is végeztünk és levontuk a
stílusok elvi tanulságait.
Láttuk a bábeli toronytemplomoktól a
római kupolatemplomig, hogy minden tempIcmstílusban kivétel nélkül volt és van olyan
stíluselem, ami átkerült a keresztyén templomépítészetbe és hasznosítható, mert »az Ürnak
van szüksége rájuk« Isten szolgálatában és az
Ö dicsőségére. (Máté 21 : 3, 26 : 18.)
Az ó-szövetségi

templom.

Lássuk most azt a templomot, ahová maga
az Űr járt és ahol maga is működött, mint igehirdető és bizonyságtevő.
Mindenekelőtt szólanunk kell ennek a

templomnak az eredetéről, hogy így lényegében nyomon követhessük kifejlődését, formai és
stílusbeli kialakulását.
A Szentírás szerint az első Istentisztelet
Kain és Ábel áldozata volt. (I. Mózes 4 : 3—4.)
I t t ' m é g oltár sincs. Jellemző, hogy Istennek az
Ábel szerényebb áldozata volt a kedves. Itt
még csak a puszta földön történt az áldozat bemutatása.
A Szentírás szerint az első imádság Ádám
unokájának, Énosnak a megszületése után szólal meg az Úr nevének segítségülhívásával.
(I. Mózes 4 : 20.) Itt még nincs semmiféle kultuszhely és forma, csupán segítségül hívják az
Úrnak nevét.
A Szentírás szerint Nóé építi az első oltárt
az Úrnak. (I. Mózes 8 : 20.)
Kezdetben tehát nincs az Istentiszteletnek
különösebb helye.
Az első istentiszteleti hely, a szövetség
sátora sincs helyhez kötve, mert azt vándorlásuk alatt magukkal viszik.
A szövetség sátora azonban már a Szentírás szerint az Istentisztelet állandó helye. Mózes II. könyvének a 25—26—27. és 36—37—38.
részeiben a szövetség sátorának pontos leírását
találjuk. Három részből állott. Első része volt a
pitvar, ahol az égő áldozatokat mutatták be, a
második része a »szent hely« a füstölő oltárral,
ez az illatos áldozatok bemutatásának a helye,
harmadik része volt a »szentek-szentje«. Itt
volt a frigyláda, benne a két kőtáblával, A
frigyláda két oldalán pedig a frigyládát szárnyaikkal mintegy védőleg befedező Kerubok.
(I Kir. 8 :7—9.) A szentek-szentjét kárpit
fedte el s oda csakis a soros főpap mehetett be.
Az ígéret földjén történt megtelepedés
után a bírák uralma alatt Siló, Dávid és Salamon királysága idején Gibeon volt a szent sátornak és az istentiszteleteknek a helye. (I. Sámuel 1 : 3, 9, 24., I. Krón. 21 : 29.)
Dávid király határozta el, hogy a szövetség sátorát, mint templomot építi meg. Meg
is indítja hozzá az építőanyaggyüjtést és pénzt
is gyűjt hozzá, sőt a helyet is megvásárolta a
Mórija-hegy középső részén, ahol mindjárt oltárt épít és áldozatot mutat be az Úrnak. (II. Sámuel 24 : 24.)
Dávid templomépítő szándékát Isten elé
viszi, de Nátán próféta által azt az utasítást
kapja Istentől, hogy ne ő, mint akinek kezéhez
háború és vér tapad, építse meg a templomot,
hanem a fia Salamon. (II. Sámuel 7. rész, I.
Krónika 22. rész.)
Dávid át is adja fiának, Salamonnak a
templom tervrajzát s a hozzávaló készleteket és
minden , kincsét odaadja Isten dicsőségére a

templom építéséhez és a népet is felhívja az
adakozásra. Imában kéri az Urat, hogy fiának,
Salamonnak adjon tökéletes szívet s hogy felépíthesse azt a házat, a templomot, amelyet
úgymond: » megindított«. (I. Krónikák könyve
29. rész.)
•

Salamon

•

temploma.

Salamon bölcs szívet és tudományt kér
imájában Istentől és hozzáfog a templomépítéshez. Szerződést köt Hirám tírusi királlyal a
templom építésére, hogy tudós mesterembert
és anyagot küldjön, aki az ő atyjának, Dávidnak tudós mesterembereivel együtt fel tudja
építeni a templomot, melyet építeni szándékozik s melyről úgymond: igen nagy lesz.
A Szentírás a legtüzetesebben írja meg a
templom építését és a legpontosabban írja le
a templomot. Leírja a templom felszentelését
és megörökíti Salamon örökérvényű templomszentelési imáját. (I. Kir- 5. és 6. részek, II.
Krón. 2., 3., 4., 5. és 6. részek.)
A templom hármas alaprajzi tagozattal a
szövetség sátorának beosztása szerint épült
(pitvar, szenthely, szentek-szentje).
A Salamon által épített templomot Nabukodonozor 587-ben Krisztus előtt elpusztította
és értékeit Babilonba vitte.
Zorobábel

temploma.

A templomot Zorobábel építi fel újra
Krisztus előtt 516 körül.
Ezsdrás könyvének 1—7. részeiből és
Nehemiás könyvéből tudunk erről a második
Zorobábel által felépített templomról. Ebben a
templomban a szentek-szentjében nem volt
semmi, mivel a frigyláda nem került vissza.
Ezt a második templomot II- Antiochus
Epiphanes szír király a második egyiptomi hadjárata alkalmával, 168-ban Krisztus előtt Zeus
templomává próbálta átalakítani és bálványoltárokkal, pogány áldozatokkal megfertőzte.
A templomot Makkabeus Júdás tisztította meg.
Heródes

temploma.

Heródes király Krisztus előtt 20-ban teljesen újjáépítteti a templomot.
Ebben a templomban tanított Jézus és az
apostolai.
A Heródes által újjáépített templomról
három leírás maradt fenn. A misnában külön
traktatusban és Flavius Josephustól, aki maga
is pap volt s így minden valószínűség szerint

szolgált is a templomban s aki két munkájában
írja le (Antt. ZV. 11, 3—6. és Bell. Jud. TV.
5, 1—7.) a heródesi templomot. 9
A tempiuin alaprajza mind a három templomnál, a Salamon építette templomnál, a Zorobábel által újraépített templomnál és a Heródes által újjáépített templomnál is, beosztásában ugyanaz, mert a szent sátor alaprajzát és
beosztását tartották meg.

Az ószövetségi templom

stílusa

Ezékiel könyvének 41. rész, 5. versében
adott méretek alapján a templom kőfalainak
vastagsága 6 sing volt. Az alaprajza téglalapalakú. Hosszúsága 60 sing (27 m), szélessége
20 sing (9 m), magassága 30 sing (13.50 m).
Maga a szenthely 40 sing hosszú, 20 sing széles és 30 sing magas volt. A szentek szentjének mind a hossza, mind a szélessége, mind a
magassága 20 sing volt, tehát kockaalakú, a
fennmaradó 10 singnyi teret felső helyiségekkel töltötték ki. (I. Kir. 6:2.)
Maga a szorosan vett templom %néreteiben nem nagyobb templomaink átlagos nagyságánál. Ennek az a magyarázata, hogy a szenthelyen csak szolgálattevő papok voltak jelen,
míg a nép gyülekezőhelye a templom udvara
volt.10
A tetőzet kissé lejtősen lapos volt. A templom belső falait és mennyezetét cédrusfákból képezték ki és márványlapokkal fedték az esőzések ellen. Mind a mennyezetet, mind a belső
falakat cédrusfaburkolattal látták el, ami nagyon alkalmas volt a díszítésre.
A mennyezet és a belső falazat burkolatait három-három mezőre tagoltan a burkolatba vésett kerubokkal, pálma- és virágfüzérdíszítésekkel, tojásdadformájú gyöngysoros szegélyezéssel stilizálták. Padlózata ciprusfából
volt.
A falak és a mennyezet faburkolatát s a
padlózatot is aranylemezekkel vonták be úgy,
hogy a faburkolat vésett bas-relief díszítései
még jobban érvényesültek és a templom egész
belseje ragyogott az aranytól. A szenthely bejáratát gazdag és díszes kárpit fedte el.
A Salamon által épített templom Krisztus
előtt 1004-ben készült el, 416 évi fennállás
után Krisztus előtt 588-ban a babiloni seregek
dúlták fel és gyújtották fel, kincseit pedig Babilonba vitték.
A Zorobábel által helyreállított templom
oldalépítményeiben bővebb volt, mint a Salamon temploma.
A Zorobábel által helyreállított templomot
Antiochus Epiphanes seregei kirabolták és bál-

ványimádással megfertőzték,
majd Licinius
Crassusnak a párthusok ellen vezetett csapatai
dúlták fel és rabolták ki.
A templom, amidőn Krisztus előtt 20-ban
Heródes helyreállítja és újjáépíti, a márványtól és aranytól világhírűvé vált ragyogó pompájában.
Heródes a templom teraszát és vele a
külső udvart majdnem kétszeresére megnagyobbította és a templomhegy déli oldalán nagyszabású építményekkel bővítette ki.
A hatalmas udvar színes kőlapokkal volt
kirakva és kettős oszloprend vette körül. A keleti és északi oldalán korinthusi márványoszlopok tartották az oszlopcsarnok cédrusfából készült tetőzetét.
A templomudvart több épület vette körül.
Itt volt az Antonius-erőd a római őrséggel, a
lithostroton nyilt csarnoka, ahol Jézusra kimondotta Pilátus a halálos ítéletet. Itt volt a
háromhajós királyi csarnok 162 korinthusi oszloppal. Egy-egy oszlopnak 5 méter volt a kerülete. A királyi csarnokot Josephus Flavius a
világ legcsodálatosabb alkotásának tartja. Itt
volt a tanácsház, ahol a Synhedron, élén a főpappal, Jézus felett ítélkezett és itt volt a zsinagóga, ahol Jézus nem egyszer tanított és
prédikált. (Lukács Evang. 21:37—38.) 11
Maga a templom márványburkolatával
messze kimagaslott és tündököltt.
Az Ige betelt felette. Jézus megmondotta,
hogy mielőtt az a nemzedék elmúlna, mely
neki kortársa volt és őt hallhatta, a templomból kő kövön nem marad. (Márk Evang,
13:1—2. és 30. Lukács 21:5—6.)
Az ószövetségi templom stílusa és stíluselemei nem újak előttünk. A salamoni templom
ornamentikája: a kerubok és pálmák a babilóniai és asszír élőképekre emlékeztetnek, míg
építészeti sajátosságai Egyiptom templomépítészetére utalnak.12
Az Ószövetségi templom történetéből és
leírásából a keresztyén templomok stílusára
nézve mindenekelőtt azt kell, hogy kiemeljük,
hogy Isten maga adja ki az utasítást az Ö házának a formájára és stílusára nézve. (II. Móz.
25:9, II. Móz. 31:1—11, Ezékiel 40:4. stb.)
Az Ószövetségi

és az Újszövetségi

templom

A keresztyén templomstílus az ószövetségi
templomból indul el. Már az alaprajza és beosztása is azonos vele. Alaprajza téglalap, ami
az egy- vagy többhajós bazilikastílusnak és a
legtöbb keresztyén templomnak is az alaprajza.
A pitvar a keresztyén templom környékének
a helye, a gyülekezőhely, mely a régebbi és leginkább vidéki templomainknál megvan és kívá-

natos, hogy a városi templomainknál is meglegyen.
A szenthely megfelelt a gyülekezet helyének. A keresztyén templomnál azonban a gyülekezet befogadására idővel megnagyobbodott.
A szentek szentje a keresztyén templomoknál az oltártérnek felel meg, benne a keresztyén oltárral. Az Ószövetség frigyládájának
és két kőtáblájának a helyére az Újszövetség
oltára kerül, mert amint az Ószövetség szerint
a törvény által igazul meg az ember, s ennek
ószövetségi jelképe a két törvénytábla és a
frigyláda, úgy az Újszövetség szerint kegyelemből és hit által igazul meg az Űr Jézus
Krisztus egyszersmindenkorra elvégzett váltságából, melynek kifejezője és újszövetségi záloga az Úrvacsora, mint oltári szentség.
Az ószövetségi templom keresztmetszete
egy kimagasló főhajót és jobbról-balról a mellékhelyiségeket magábafoglaló
s a főhajónál
jóval alacsonyabb egy-egy oldal, illetve mellékhajót mutat, ami a két oldalhajós, azaz háromhajós bazilikastílus előképe. Láttuk ezt az
egyiptomi templomnál is. Az egyiptomi templomnál azonban a két oldalhajó nincsen beépítve mellékhelyiségekkel, míg az ószövetségi
templomnál a két oldalhajó a mellékhelyiségek
céljait szolgálja.
Az ószövetségi templom külső stílusa az
egyiptomi templom stílusát követi formáiban,
ami érthető is, mivel állandó érintkezésben
voltak az egyiptomiakkal.
Az ószövetségi templom belső dekoratív
stílusa pedig az asszír-babiloniai stílust mutatja.
Amint láttuk, az ószövetségi templom külsejében, ragyogó márványlapjaival rendkívül
megkapó képet mutatott. Maga Jézus és a tanítványai is eltűnődnek rajta. Amint tudjuk,
Jézus a látványon elsiratja Jeruzsálemet. (Márk
11:11, Márk 13:1—3, Lukács 19:41—48,)
Amint Jézus Igéje betelt az ószövetségi
templomon és az Ószövetség népén, úgy az ő
Igéje soha el nem múlik, hanem betelik. Innen
az Ószövetség világából és az Ószövetség templomából indült el Igéje megváltani és megszentelni a világot és az Újszövetség templomait
felépíteni széles e világon.
Láthatjuk, hogy az ószövetségi puritánizmus Isten dicsőségére a templomot milyen pazar pompával ékesítette fel és rendezte be s
mindezekhez Isten az Ö Igéjében adta az utasítást.
Minden okunk megvan tehát arra, hogy
keresztyén templomaink kívül is belül is Isten
dicsőségére minél szebbek legyenek.

A zsinagóga.
Az ószövetségi templommal kapcsolatban
szólanunk kell még a zsinagógáról, mint az.
Evangélium további magvetésének helyeiről.
Az ószövetségi templomnak kiegészítője a
zsinagóga. A jeruzsálemi templomba csak a
nagy ünnepekre szoktak felmenni, rendszerűit a
nagy engesztelő áldozatra Húsvétra.
A szombat megszentelése Igével és imádsággal a zsinagógában történt.
Minden városban, vagy községben volt zsinagóga, sőt amint láttuk a jeruzsálemi templom
udvarában is volt zsinagóga. A 12 éves Jézus is
itt maradt vissza a templomban.
A zsinagóga istentiszteleti hely. Itt él a
nép gyülekezeti életet. A törvényt, később pedig a prófétákat is itt magyarázták. Az istentisztelet a zsinagógákban imádságból, a mózesi törvény és a próféták eredeti szövegének a felolvasásából, lefordításából, megmagyarázásából és a
hozzáfűz cdő prédikációból állott.
A zsinagóga istentiszteleti hely. Itt él a
anü az épületeket illeti, templomszámba vehetők.
Voltak zsinagógák, melyeket 2 oszlopsor
hárem hajóra tagolt, tudjuk azt is, hogy a tellchumi zsinagóga öt hajós volt.
Berendezése a jeruzsálemi temploméra emlékeztet.
A főhelyen volt a szent láda a szent könyvekkel és a szent iratokkal, mely a Jeruzsálemi
felőli falban volt elhelyezve.
Középen volt a szószék és az olvasóállvány,
ahová ?. felolvasandó szent írást tették.
Itt volt még az »öröklámpa« és a nyolckarú
gyertyatartó.
A zsinagóga egy részében padok is voltak.
A keresztyénségre nézve nagy jelentőségű
a zsinagóga. Jézus és az apostolok itt kezdték és
innen folytatták működésüket.
Jézust kivétel nélkül minden nagy ünnepem
ottan találjuk a jeruzsálemi templomiján és kivétel nélkül minden szombaton ott találjuk a
zsinagógában. (János Evang. 2:13, 7:8—14,
8:20, 11:56, 12:12., Lukács Evang. 4:15—22.)

A zsinagóga és a keresztyén

templom.

A zsinagógából került át az Ige szószéke
a keresztyén templomba és innen indult el az
Evangélium széles e világra, hogy az ószövetségi templom és a zsinagóga adja át helyét az:
Újszövetség keresztyén templomainak.

Az Újszövetség

temploma.

Az Ószövetség templomának kárpitja fölétől aljáig kettéhasadt, amikor Isten Szent Fia.
az Űr Jézus Krisztus elvégezte a bűnös emberi
nemért a váltságot s kiadta lelkét a golgotai
keresztfán. (Máté Evang. 27:50—51.)
Ezzel a ténnyel nyitotta meg Isten az Újszövetség templomát, amint azt Szent Igéje ki
nyilatkoztatja: »Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a
Jézus vére által, azon az úton, amelyet ö szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz
az Ö teste által. (Zsid. 10:19—20.)
A templom eltakart és elrejtett szentélye
megnyílott és maga Jézus lépett be rajta, mint
főpap és mint áldozat: „Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, (Zsid. 10:14.) lévén n a g y papunk az Isten
háza felett." (Zsid. 10:21.)

Az Újszövetség templomának
közössége.

ház- és asztal-

Az Űjszövetség templomában a szentély
nyitva áll. Oltára, az Urnák asztala, ahol az Ür
maga az Ö asztalközösségébe várja az éhezőket
és szomjúhozókat mennyei eledelre és lelki táplálékra, az Igére.
Az Űjszövetség temploma kifejezésre juttatja és jelképezi azt, hogy Jézus ház- és asztalközösséget szerzett az övéinek. (Lukács 22:28- 30, János 14:2—3.)
Tézus első nyilvános ténykedését és csodatettét is ház- és asztalközösségben, a kánai menyegzőn cselekszi meg Isten dicsőségére s az Öt
és tanítványait is meghívók és befogadók örömére. (János Evang. 2:1—11.)
Nem utasítja vissza a farizeus asztalához
történt meghívását (Lukács 7:36, 14:1.) és a
vámszedő Zákeus házába is betér. (Lukács 19:
1—10.) Együtt eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, ház- és asztalközösséget keres velük.
(Máté 9:10—13.)
Az utolsó vacsorán asztalközösségben búcsúzik tanítványaitól és az emmauszi tanítványok az asztalnál ismerik fel a kenyér megszegéséről, feltámadását pedig tanítványainak és
övéinek asztalközösségében bizonyítja meg.
('Máté 26:17—29., Márk 14:12—25., Lukács
22.7—20., Lukács 24:30—31, Márk 16:14., Lukács 24:33—43., János 20:19—26., Apóst. Cselek. 1:3.)
Jézusnak mindezen ténykedései örökérvényű, szimbólikus jelentőségű cselekedetek, amit
az újszövetségi keresztyén templom szimbolikája juttat kifjezésre.
A ház és asztalközösség a „communio"-t,

az életközösséget jelenti, melynek legteljesebb
valósitlása az Ür és övéi között az Űrvacsora,
helye pedig az Űr asztala, az oltár. Az oltár az
Űjszövetség templomának legfőbb helye. A közösség pedig a gyülekezet; a gyülekezet hajléka
és az Úrvacsora helye pedig a, templom.
Jézus a közösségre nagy súlyt helyezett,
ezért könyörög főpapi imájában. (János Evang.
17:11.)
•Tanítványait az egyakaratra, a közös kérésre, a közös ima erejére inti Jézus, mert az
Ővele való közösséghez legalább ketten, vagy
hárman kell, hogy közösséget, gyülekezetet alkossanak. Lelkükre köti mindezt a búcsú és végrendelkező beszédeiben.
(Máté 18:19—20,
'28:20., János 13:34—35., 14:16, 18, 20.; 15:
4—17.)
Az egyakaratban való együttlét, a közös
kérés és a közös ima a gyülekezetben, a templomban valósul meg és jut kifejezésre.
Utoljára összejővén Jézus a tanítványaival,
meghagyja nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét,
melyet hallottak tőle. (Apóst. Cselek. 1:4., 2:1.)
A ház mint

templom.

A ház, ahol a tanítványok együtt voltak,
amikor az Atyának ígérete, a Szentlélek Jézus
által elküldetett és eltöltötte az egész házat,
ahol ültek, egy magánház volt. Nagyobb, emeletes ház volt, »ahol szállva valának«. (Apóst.
Cselek. 1 : .13.)
Azt is mondhatnók, hogy ez a magánház
volt Isten jótetszése szerint az Űjszövetség első
temploma, a Szentlélek kitöltésének a háza, a
Szentélek temploma.
Még minden nap egyakarattal kitartanak
a tanítványok és a hívek az ószövetségi, jeruzsálemi templomban, de már házanként törik
meg a kenyeret, részesedvén eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Az Űrvacsorát tehát már
házanként veszik. (Apóst. Cselek. 2 : 46.)
Az ószövetségi templomban mindennap
hirdetik Jézust, a Krisztust, de már házanként
is szünet nélkül hirdetik az Evangéliumot és
tanítanak. (Apóst. Cselek. 5:42.)
Az ószövetségi templomtól hamarosan elszakadnak az üldöztetés miatt.
A Jeruzsálemen kívüli, vidéki és más országokbeli zsinagógákban folytatják tovább az
apostolok a térítést és prédikálják Jézust, a
Krisztust s hirdetik az Evangéliumot. (Apóst.
Cselek. 13:5—52, 14:1—3.)
A zsidók azonban ellenük szegülnek és
kezdik üldözni a keresztyéneket és a zsinagógákból kivetik őket. (Apóst. Cselek. 13:45—50,
18:4—6, 19:8—10, 23—40.)

toroknál Cecilia és Lucina házainál is tartottak
Istentiszteleteket. A gazdagok házai formailag
megegyeznek a bazilikákkal.13)
A római hatalom az uralma alá került népeket meghagyta önkormányzatukban és vallásukat is mindaddig, amíg állami érdekeibe nem
ütközött, nem üldözte. Amint tudjuk az üldözés,
miként Jeruzsálemben és más helyeken is, úgy
Rómában is az ott megtelepedett s a római udvarnál nagy befolyással bíró, nagyszámú zsidóság féltékenykedése és intrikája miatt kezdődött el.
Római magánház

átriuma.

A «házi bazilikák«, dominicumok

(Mothes.)

kialakulása

Az üldözések miatt a magánházakban
kezd kifejlődni a közösségi és gyülekezeti élet.
(Apóst. Cselek. 12:5, 12, 18:7—11, 20:7—8.)
Ezek a magánházak, amint azt a szentírási helyekből tudjuk s amint azt a legutóbb
feltüntetett szentírási hely (Apóst. Cselek.
20:7—8.) is tanúsítja, nagyobb felházas, azaz
emeletes épületek voltak, ahol nagyobb számban is összegyülekezhettek.
Az apostoli korban a görög és még inkább
a római építészet, különösen Palesztinának a római birodalomhoz való tartozása óta, nagyon
elterjedt keleten. Láttuk ezt Heródes templomának a leírásánál is, a korinthusi oszlopokkal
képzett templom udvarának árkádjainál.
A betelepedett római hivatalnokok s a
római katonai parancsnokok és tisztek s a Rómában tömegesen élő zsidóság is onnan visszatérve, de a jobb módú jeruzsálemiek is és a
rómaiak szolgálatában állott vámszedők magánházaikat az akkor már elterjedt római mintára építették. (Máté 8:8, Lukács 7:5—6,
19:2—5, Apóst. Cselek. 10.)
Mindezen előzmények, körülmények és tényezők folytán a magánházak váltak Isten kegyelméből az őskeresztyének templomaivá.
Ezek a nagyobb gyülekezetre alkalmas
magánházak, a házi bazilikák, az apostoli kor
őskeresztyénségének a templomai.
Rómában a keresztyén vallás elterjedésével,
már Diocletianus császársága előtt negyvennél
több ilyen »házi-bazilika« volt, ezeknek a neve
»dominicum«. Ezekből fejlődött ki a keresztyén
templom. Beosztása szerint külön voltak az
egyházi személyek, külön a férfiak és külön a
nők.
A több, mint negyven házi bazilikának a
számából is fogalmat alkothatunk arról, hogy
milyen gyorsan terjedt a pogány Rómában a keresztyénség. Rómában Pudens és Clemens sena-

A katakombák cubiculum
kialakulása.

templomainak

A keresztyéneknek az üldözés miatt a házibazilikák, a dominicumok helyett más gyülekezési és istentiszteleti helyekről kellett gondoskodniok.
A gyülekezésre különösebb védelmet nyújtott a római jog, mely szerint a sírokat és tartozékait s a temetkezési helyeket, szentnek és
sérthetetlennek minősítette.
A sírvédelmi jog nyújtott jogalapot az ősi
egyháznak arra, hogy a sírjog keretében tulajdonjoggal is bírhasson. Ezt megkönnyítették
a temetkezési kollégiumok : »Coilegia funeraticia«. Ezen a réven közbirtokossági jogot
is élvezhettek a keresztyén gyülekezetek a temetkezési helyekre. így például a római Domitilla-katakomba bejáratáról fennmaradt egy
ilyen védő felirat, melyen ez állt: LOCVS
SACER SACRILEGE CAVE MALV (m).
Ilyen védjogi feliratok több helyen is fennmaradtak, így a keresi és melosi katakomba sírok felirataiban is.14 A Dioclecianthermák múzeumában pedig van egy 136-ból, Lanuviumból
származó temetkezési kollégiumi felirat is,15
mely azt igazolja, hogy az államilag elismert
temetkezési kollégium az egyházi tulajdonjogot
előzőleg, mint köztemetőét szerezte meg.
Az őskeresztyén gyülekezetek, tehát a római
temetői védjogot temetkezési egyletbe tömörülve megszerezték, sőt idővel saját maguk szervezkedtek ilyen kollégiumokba. A sírásóikat pedig, mint egvházi hivatalos személyeket öltöztették fel egyházias jelvényü ruhákba, amint azt
a Domitilla-katakomba Diogenes nevü sírásójának sírfelirata és sírfreskója is tanúsítja.
A katakombák tehát eredetileg temetkezési
helyek voltak. A feltámadás hitét szolgálták.
Olymódon igyekeztek temetkezni, ahogyan Jézust is sírba tették és a sírt kőlappal lefedték,
várva a testnek feltámadását és
várva azt, akinek van hatalma a sírok szájáról elhengeríteni a követ. A földalatti cubiculu-

mok a feltámadás Urának és a feltámadás hitének a templomai, nem pedig menekülő helyek.
Ilyen módon jutnak a keresztyén gyülekezetek földalatti templomokhoz a római birodalomban.
A katakombákban a temetkezési folyosókat
helyenként nagyobb teremmé szélesítették ki,
rendszerint egy-egy keresztyén mártírnak a sírjánál. A mártír sírját az üvegcsében elhelyezett
vér jelezte. Néhol hatalmas és arányos oszlopokkal képezték ki a teret és néhol gazdag díszítést,
freskózást, később grafittokat is alkalmaztak.10
Cubiculumnak nevezték az ilyen földalatti
templomokat.
A mártír sírja felé félköríves bemélyítést, boltívet vágtak. Ezt arcosoliumnak nevezték. A sírt
felül fedőlappal, menzával látták el. Ez volt az
oltár. Domborművű, faragott szarkofágok is voltak az arcosolium, a boltív alatt. Innen ered a
keresztyén oltárok szarkofág formája. A templom alaprajzát is megtaláljuk. A férfiakat és nőket folyosó választotta el. A fülkében állott a
papi, vagy püspöki szék, körülötte voltak az
egyházi személyek, a presbiterek helyei.
A falakat derűs, világos színekkel festették,
jelképes díszítésekkel ékesítették: Krisztus monogramul, alfa és ómega, galamb, hal, pálmaág. Jelképes bibliai ábrázolásokat is alkalmaztak: Noé bárkája, Jónás, a jó pásztor, stb.17
Ezek a földalatti templomok az örökélet
örömeit tükrözik. Az őskeresztyének számára a
halál, az új életet és az új élet teljes boldogságát
jelentette a Krisztus Jézusban.
A katakombák
őskeresztyén cubiculum
templomainak a stílusa a legderűsebb templomstílus és a legkeresztyénibb templomstílus, mert
a feltámadás és az örökélet hite szülte és az
örökélet öröme tükröződik benne. A katakomba
valóban nem halottasház, hanem templom, a feltámadás örök húsvétjának és a Krisztusvárás
örök adventjének a temploma. Stíluselemei mindig hatottak s a legalkalmasabbak az újabb
templomstílusok gazdagítására.
Ebből a stílusból értjük meg azt, hogy mit
jelentett számukra az, hogy Jézus Krisztus meghalt és megváltott s hogy Jézus Krisztus feltámadott és él.
Az a hit és az a tudat, hogy Jézus Krisztus}
nem maradt a sírban, eredményezte azt a sok
mártírt, akiket a katakombákban temettek el és
ez a hit és ez a tudat eredményezte azt a győzedelmet, melyről azt mondja János evangélista
szent levelében: »az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk«. (I. János
5:4.)
Augusztus és Néró Rómája összeomlott és
a »Roma sotterranea«, a földalatti Róma győzött.

Katakomba

cubiculum.

(Wilpert.)

Innen érthető az, hogy csak a római katakombák sírfolyosói 876 km-t tesznek ki. M.
St. de Rossi geológus számításai szerint, mintegy ötmiliónyi, az Űrban elhúnyt halottal.18
Nevezetesebb katakombák Rómában a S.
Calisto, S. Domitilla, S. Pretestato, S. Priscilla,
Nápolyban a San Gennaro, továbbá a syracusai,
a cagliari és az alexandriai Kyrene- és Palmyrakatakombák, Magyarországon pedig a pécsi katakomba.
A nyilvános

ókeresztyén

bazilikák

kialakulása.

A keresztyének üldözése Nagy Konstantinus császár Maxentius feletti diadala után és
türelmi rendeletével, a milánói edictum kiadásával 313-ban szűnik meg.
Nagy Konstantin elrendeli a keresztyén
templomok kibővítését.
A *házi bazilikák« dominicum templomainak és a katakombák cubiculum templomainak
a kialakulása után kialakul az immáron Nagy
Konstantin edictumára szabadon épülő és nyilvános ókeresztyén bazilika.
A bazilika-stílus.
Láttuk, hogy a római magánházból alakultak ki a házi-bazüikák, vagy dominicumok. A
római házból alakultak ki a nyilvános közbazilikák is. Rómában tehát két bazilika ismeretes,
a világi rendeltetésű köz- és a magánbazilika.
Az egyik kisebb és magánrendeltetésű, a másik nagyobb közcélra szolgáló.
A közcélra szolgáló bazilika egy nagy
csarnok volt, gyűlések, törvénykezések és kereskedelmi célokra.

Porticus
•

•

•

•

•

•

Kereskedelmi

•

•

bazilika.

•

•
(Mothes.)

ókeresztyén

ókeresztyén

bazilika

alaprajza.

(Mothes.)

Ez az épület-típus a legcélszerűbben tudott megfelelni a keresztyén templom céljaira
és kevés módosítással fel is volt használható.
A gazdag magánembereknek is voltak bazilikáik s amint fentebb láttuk, az első keresztyének ezekben a magánbazilikákban jöttek össze

templom.

Torcello,

6^1.

(Mothes.)

s ezekben tartották eleinte az istentiszteleteiket, ha a ház ura keresztyén volt."0
A bazilika téglalap alakú alapra épített
csarnoképület, mély félköralakú apsissal zárult.
Eredetileg háromhajós épület. A főhajót oszlopok
emelik ki a két oldalhajó között. A főhajó két
hosszanti oldalán, az oldalhajók közül kiemelkedő falakon vannak az ablakok, a világítást így
felülről kapta.
Az egyiptomi templomnál láttuk, hogy a
két középső oszlopsor a főhajó vízszintes tetőzetét, míg a bazilikánál a két oszlopsor magát
a két oldalfalat tartja. A tetőzet fagerendázata szabadon nyugszik a főhajó oldalfalain. A
félkörű apsisra félgömbkupola borul. A főhajót
a szentéllyel a diadalív köti össze. A diadalív
alatt van az oltár, az oltár alatt a vértanú sírja,
a szentély végében a középen pedig a püspöki,
Vagy parochiális szék, tőle jobbra és balra a
presbiteri székek. A szentély, illetve az oltár
előtt van az elkerített chorus mindkét oldalán
egy-egy emelvénnyel, az egyiken a bejárattól
balra, vagvis az oltár felől jobbra lévőn az evangéliumot, a másikon az epistolát olvasták fel.
Az oltártól, illetve a chorustól jobbra és balra
egy-egy asztal állott, az offertóriumok, vagyis
az ajándékok asztala. Ez az úrvacsorai offertóriumok asztala volt. Rendeltetése az Űr Jézus
Krisztus ama rendelkezésén alapul, mely sze-

A régi, lebontott

ókeresztyén

San Pietro

rint az Istennel megbékélni akaró, panaszosával
is meg kell hogy béküljön, de elébb le kell hogy
tegye és ott kell, hogy hagyja ajándékát az oltáron. (Máté Evang. 5 : 23—24.) Az offertóriumasztalt a bejáratnál a persely helyettesíti. Az
őskeresztyén gyülekezetben ugyanis nagy súlyt
helyeztek az adakozásba, tudatában
annak,
hogy az Űr Jézus Krisztus személyesen figyeli
a templomperselyt és számon tartja, hogy ki
mennyit vet abba, annyit-e, amennyit megérez,
vagy csak a feleslegéből ad. (Márk 12 : 41—44.)
A bejárattól balra eső oldalhajóban a férfiak (azaz az oltártól jobbra levő mellékhajóban), a bejárattól jobbra lévő mellékhajóban pedig a nők foglaltak helyet. A bazilika előterében,
a narthex-ben elválasztva a katechumenek, a
még meg nem kereszteltek helye volt. A bazilika főbejárata és főhomlokzata előtt volt a római ház udvara, az átrium, közepén a keresztelőkúttal, mely később a templomba kerül be.
Az átriumot a falain belül mind a négy oldalán
oszlopcsarnok vette körül. Az atriumban a bazilika főhomlokzata előtti oszlopcsarnokban a főbejárattól jobbra és balra volt egy-egy asztal, a
szegények asztala, a szegények megvendégelésére, Ugyanis nagy súlyt helyezett az őskeresztyén gyülekezet
a
szegénygondozásra.
(Máté 25 : 31—46, Lukács 6 : 38.)'
A bazilika külseje rendkívül egyszerű.
Tornya rendszerint nincsen, ha tornya van, ak-

bazilika.

Róma.

IV.

sz.

(Crostarosa.)

kor az kívül, illetve mellette állott és vagy
négyszögű, vagy köralakú volt. A torony szimbolikus értelme Máté Evang. 21:33. Igéjén
alapul. Gyakorlati célja a haranggal való meghívás és a város vagy község felett való őrködés.
A bazilika belső falait fent mozaikok, lent
márványburkolat díszítik. A mozaikok helyett
később freskókkal díszítik a falakat.

Az ókeresztyén

San Pietro.

(Wasmuth.)

Bazilika

Grottaferataban.

(Wasmuth.)

A legdíszesebb része az oltár feletti diadalív és a szentély boltíve, illetve félkupolája.
Aranyos mozaik alapon mozaik ábrázolások
ékesítik.
A padlót márvánnyal burkolják.
Nemcsak háromhajós, hanem öthajós bazilikák is épülnek. Később az átrium kissebbedik,
majd bekerül mint nartex, azaz a nartex helyére a templomba és az énekkar kórusa kerül
feléje. Nyilván az átriummal együtt kerül be a
a keresztelőkút is a templomba. 21 A főhajó később a szentély előtt kereszthajóval bővül s
így az alaprajza keresztalakú lesz.
Amint látjuk, az antik klasszikus templomstílusból átveszi az oszlopokat. A faldíszítésnél az antik díszítő elemek helyett a Biblia;
jelképes elemeit (szőlő, galamb, bárány, hal
stb.) alkalmazzák.
A katakombákból átveszi a vértanúsírt a
fölötte lévő mensával. illetve oltárral s a fölötte
lévő arcosoliumot, mint diadalívet.
A szegények asztala az atriumban a templom főbejárata előtt ugyancsak a katakombákból kerül át. Ugyanis a katakombák bejáratánál volt a refligérium a szegények asztalával,
ahol az elhúnyt hozzátartozói szeretetvendégségben részesítették a gyülekezet szegényeit.
Ennek a szokásnak a maradványa, illetve fejleménye a halotti tor. Ez a szokás a házi-bazilikáknál, a dominicumoknál is megvolt és házankénti kenyérmegszegéssel, a szentírásból

ismert agapékkai, szeretetvendégségekkel veszi
kezdetét. (Apóst. Cselek. 2 : 46.)
Átveszi a katakombák cubiculumainak a
jelképes díszítő elemeit is: szőlő, galamb, hal
stb.
A mozaik ábrázolások is kezdetben össze'
függenek formailag a katakomba-festészettel.
A bazilikában kialakulva látjuk a temp
lomstílusok alapvető vonásait, kialakítva látjuk
benne egyben az egyházi rendet is.
Az átrium, az udvar, az, ahol a betérni szándékozók, a katechumen jelöltek és a poenitentiara, bűnbánatra kötelezettek megtanulták az
udvarban a tanítóktól az udvari, azaz udvarias
viselkedést s a belső és külső tisztaság követelményeit az Evangélium szerint s csak azutan
bocsájtattak be a dominicumba, az Űrnak házába, hogy dominusok, azaz hogy Űrban való,
az Űr szerint való úr-i emberek legyenek. Az
Evangéliumból folyó keresztyén új életstílust
itten kellett, hogy megtanulják.
A nartexben, az előtérben a katechumenek, beljebb az oltár felől jobbra (a bejárat felől balra) a férfiak, az oltár felől balra pedig
(azaz a bejárat felől jobbra) a nők foglalnak
helyet. A chorusnak oltárfelől nézve a jobboldalán az Evangélium szószéke, a baloldalán
pedig az epistola szószéke áll. A Kriszttus diadalíve alatt az oltár, a templom főhelyén, mint
az Űrnak asztala áll. Ezt kihangsúlyozandó, az
oltár felett baldachin van. Az oltár feletti baldachinból alakult ki később ugyancsak az
oltár kihangsúlyozására az oltárok felépítménye. Az oltár és a szentély magasabb szintben
van és lépcsők vezettek fel hozzá.
Az Evangélium az Űr Jézus Krisztusnak
az élete és tanítása, az oltártól jobbra, az epistola, mint az Űrról való bizonyságtevő tanítás, az oltártól balra hirdettetik.
Az oltár az Űrvacsora helye, asztala az
Űrban való közösségnek a szent helye.
Az oltár mögött, a gyülekezettel szemben
a püspök, illetve a parochiális ül, mint az
Űrnak első szolgája a gyülekezetben s mint,
aki utolsó helyen ül, jobbra és balra tőle az
Űr szolgálatában a presbiterek. ('Márk Evang.
9 : 35.) ^
A diadalív és a szentély mozaik ábrázolásai
christocentrikusak, azaz a középpontban monumentális ábrázolásban Krisztus van.
Az első nyilvános nagy bazilikákat Nagy
Konstantinus császár építtette mind Rómában,
mind pedig a Szentföldön. A »Milanói Edictum« után két évre épült a San Giovanni in
Laterano bazilika, mely öthajós bazilika, nem
maradt fenn eredetijében, mert újraépítették.
Magán bazilikából alakították át. Régi díszítései a laterani múzeumben vannak. Eredetileg
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8. Paulo fuori le mura

a Lateráni-család magánbazilikája volt, a lateráni palotában. Nagy Konstantinus a pápának
adományozta ,324-ben szentelte fel Sixtus pápa
a ^Megdicsőült Üdvözítőnek« s csak később
ajánlották Keresztelő Jánosnak és János evangélista apostolnak az emlékezetére, így kapta
a »Basilica di San Giovanni in Laterano« nevet,
nevet.
Nagy Konstantinus építtette a Szentföldön
a betlehemi öthajós bazilikát 320-ban. öthajós
bazilika volt a jeruzsálemi Szentsír-templom,
mely szabadonhagyva, magában foglalja a szent
sírt. A templom nem maradt fenn eredeti állapotában.
Nagy Konstantinus
építtette a San
Pietro és a San Paulo fuori le mura bazilikákat
is Rómában.
A régi San Pietro, a Péter apostol emlékére elnevezett templom öthajós bazilika volt,
a saracén betörés idején fallal vették körül. Az
új, illetve a jelenlegi San Pietro bazilika alapjait II. Gyula pápa rakatta le 1506-ban.

bazilika

belseje.

(Wasmuth.)

A San Paulo fuori le mura, Pál apostol
emlékére neveztetett el. Nagy Konstantin
építtette Pál apostol sírja fölé, később átalakították a négyszeresére
megnagyobbítva.
1823-ban leégett és az ácsolt mennyezet rázuhant, úgy hogy a templom rombadőlt. Néhány
oszlop és Arnolfo ciborium oltára* valamint
42 arckép megmaradt belőle. Az olas? állam
a második alaprajza után újra építtette. Nagyon hatásos az egyszerűsége.
Rómában a negyedik főbazüika a »Santa
Maria Magiore«, melynek a belseje épségben
ftfiinmaradt, 313-ban épült.
Nevezetesebb ókeresztyén bazilikák még a
S, Ágnese, a S, Clemente, a S. Maria in Cosmedin, a Santa Prassede, a S. Maria in Carceri, a S. Maria in Trastevere, a S. Cecília in
Trastevere, a S. Marco, a S, Pudenzia, a S.
Maria degli Angeli, valamennyi Rómában.
A hosszhajós bazilika a bizánci építészetben is megvan, így Ravennában a háromhajós
S. Apollinare Nuovo és a szintén háromhajós

Apollinare in Classe. A bizánci stílus és a
római bazilika stílus egy sajátságosan ravennai
stílust eredményeznek.
A bazilika stílus általánossá lett a keresztyén templomépítészetben* Az összes stíluskorszakokban mind a mai napig megleljük a nyomát és a hatását. Különösképen a következő két
stíluskorszakban a román és a gótika stílusában
látjuk ismétlődni beosztását, illetve alaprendszerét, de látni fogjuk a hazai evangélikus
templomépítészetünkben is egészen késői hatását.
1
Magyarországon az István király által
épített templomok az ókeresztyén bazilikák stílusában épülnek. Bátran nevezhetjük ezeket késői ókeresztyén bazilikáknak, mert nemcsak a
kiindulási alapjuk és beosztásuk, de még a fedésük is ácsolt famennyezet volt. Az alap és kiindulási stílusuk az ókeresztyén bazilika, de
már a román stílus formaelemeinek a megjelenésében és egészen sajátos magyarországi jel
legzetességekkel.
Bizánci

stílus.

Az ókeresztyén templomstílusnak van egy
másik típusa is. Ez a típus keleten terjedt el.
Jellegzetessége az, hogy centrális, azaz központi elrendezésű. Alaprajzai az egyenlőszáiiú
görögkereszt. A kereszt középtere felett kupola
van, mely vagy kör, vagy nyolcszög, vagy
négyzet felett áll. A kupolapandant, a másodkupola, mely a kupola fölött alkalmazott félgömbalakú fedőkupola olasz eredetű, míg a
többi stílus elemei bizánciak.
Ez a centrális elrendezésű és görögkereszt
alaprajzú ókeresztyén templomtípus a bizánci
stílus. A bizánci templomstílus a nyugati és keleti stíluselemekből keletkezett. Amint láttuk, a
nyugati stíluselemek benne római eredetűek,
míg a keleti stílus elemei Szíriából erednek és

A ravennai

San Vitaié

alaprajza

Az athéni ókeresztyén

katedrális.

(Mothes.)

visszanyúlnak az asszír-babiloniai stílusba. A
legkevésbbé tartalmaznak azonban görög stíluselemeket.
Nagy Konstantinus székhelyét és a birodalom központját 330-ban Rómából Bizáncba
tette át. Róla kapta új nevét a római birodalom
új fővárosa.
Bizánc kelet és nyugat között, kelet és
nyugat határán van, ezért választotta Nagy
Konstantinus a birodalom székhelyéül.
Bizáncban találkozott mind a három kultúra: a római, a görög és a keleti kultúra. Ebből keletkezett a keleties merevségű és főképpen monumentális, geometrikus és dekoratív bizánci művészet. Műveltsége és művészete
Jusztiniánus császár uralkodása idejében bontakozott ki a maga teljességében.. A bizánci
építészet, kiváltképen a templomépítészetben
alkotott sajátosat.
A bizánci stílus sajátosságát főképen a keleti hatás adja meg, A keleti stílus főképen

és keresztmetszete.

VI. sz.

(Wasmuth.)

A ravennai

San Vitaié. VI. sz.

(Wasmuth.)

A velencei

San Marco. XI. sz.

(Mothes.)

misztikus és az érzelemre hat, mégpedig misztikus lelki hatást igyekszik kiváltani, pressiot
gyakorol a lélekre.
Parancsoló, szigorú, hierarchikus merevsége a stílusformákban, az emberfeletti, sokszorosan nagyszabású, merev és szigorú tekintetű Krisztus ábrázolásai a mozaikokon ezt a
hatást tükrözik.
A keleti centrális elrendezés a négyzetes
kockaalakzatban is mutatkozik a torony temp lomoknál a khaldeai Babiloniában, de méginkább
később a khaldeai templomokban. A sziriai
esoai templom alaprajza nyolcszögü és már kupolás. Kupolás a hasrai templom is. Amint azt
az ókori római templomépítészetnél is láttuk, a
Pantheonnál a kupola már nemcsak ismeretes,
de kifejlett és nagyszabású volt.
Centrális jellegű templomok a S. Costanzia
az V. századból. Nagy Konstantinus leánya,
Constantia építtette. Jellegzetessége a kettős
oszlopok. Itt már látjuk a kupola alatt a dob
alakjáról tambur-nak nevezett kör alakú falat,
mely azonban nem a templom fala, hanem a
templom fala felett a kupolát tartó körfal .
A S. Stefano Rotondó Rómában, melv
mint a neve is mutatja, teljesen köralakú alaprajzon épült templom kupolával. Sajátossága,
hogy a kupoláját oszlopok tartják.
Evangélikus

Templomok

4

A Hagia

Sophia

belseje.

Konstantinápoly.
(Wasmuth.)
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Hagia

Sophia

templom keresztmetszete
rajza. Konstantinápoly.

és alap(Wasmuth.)

A Hagia Sophia Konstantinápolyban Bizánc legnagyobb templomalkotása. A Nagy
Konstantinus által épített Zsófia-templomot
532-ben tűzvész pusztította el. Justinianus császár mindjárt újjáépíttette, a kupoláját azonban
537-ben földrengés bedöntötte.
Justinianus
császár megint megépíttette. Antonius és Isidoros anatóliai építészek alkotása. Sajátossága,
hogy a kupolát mellékkupolák is tartják s így
terhe megoszlik a mellékkupolák és a pillérek
között, miáltal a főpillérek karcsúbbak. Keleti
sajátosság a mennyezetnek a belülről való alátámasztása, míg nyugaton ez kívülről történik. A
kívülről való megtámasztás módja nyugaton
Franciaországban igen korán
alkalmazásban
van és a gótikában bontakozik ki. A centrális
elrendezésű Hagia Sophia kupolája 51 méter
magas és az átmérője 31 méter széles. Sizédítően magas kupolája és a belsejét átjáró misztikus fényhatás lenyűgöző érzést váltanak ki az
emberben.
Megemlítünk még néhány centrális elrendezésű és bizánci stílű templomot. Ilyenek a
Bizáncban lévő' Theotocos templom, a Tizenkét
Apostol temploma Szalonikiben, a S. Giovanni
in fonté Ravennában, mely a dómnak a kápolnája, belül gazdagon aranyozott, ugyancsak Ravennában a Gaíla Piacidia síremléke. Többnyire az V. századból valók.

Méreteire és stílusbeli sajátosságaira nézve
külön is kiemelendő centrális jellegű és bizánci
stílű alkotás a ravennai S. Vitaié. Kívül, mint
általában az ókeresztyén templomok, rendkívül
egyszerű. Bizánci, de mégis sajátosan ravennai.
érezni rajta az itáliai hatást. Ravennai az
oszlopfők trapézalakú kosárfonatos mintája,
míg a bizánci kicsipkézett, ravennai stílus elem
a vállkő is. Alaprajza nyolcszögű. A S. Vitaié
527-ből való.
Ugyancsak Ravennában van a Theodorik
sírja, 526 után készült. Sajátos stílus. Különös
érdekessége, hogy egy darab kőből van kifaragva a kupolája.
A S. Angelo templom Perugiában. Jellegzetessége az umbriai egyszerűség.
Annál pazarabb azonban a Velencében
meghonosodott bizánci stílus.
Közöttük vezet a S. Marco. Már a külseje
is a velencei pompát mutatja. Alaprajza konstantinápolyi, a Hagia Sophiára emlékeztető. A
velencei mesterek művészete azonban szembeötlő. Építeni 1062-ben kezdték, 1111-ben szentelték fel. Homlokzata a XV. században készült
el. A harangtornyát £12-fcen kezdték el építeni, de csak 1551-ben lett készen, majd a XX.
században összeomlott, de ismét felépítették
az eredeti formájában. Alaprajza a VI. századbeli bizánci, ugyancsak a kupolarendszere is.
Megemlítjük még a palermói centrális
templomot, a perigueux-i székesegyházat (X—
XII. század) és az aacheni sírkápolnát, mely a
ravennai S. Vitaié alaprajzához hasonul. A IX.
sz.-ban építtette Nagy Károly. Kupolája toronyszerű. Ezzel már a bizánci keleti hatás be
is fejeződik. A pergigueux-i székesegyház boltozása már román.
A bizánci stílus folytatásai

keleten.

Nyugaton a XI. század után megszűnik a
bizánci hatás s csak a keleti területek országaiban és keleti egyházaiban talál folytatásra,
valamint az iszlám muzulmán mecseteiben és
építészetében.
A görög-keleti (ortodox)

stílus.

A bizánci stílus folytatása a görögkeleti
templomstílus az ortodox népek országaiban
Oroszországban, Örményországban, Bulgáriáiban, Romániában, Szerbiában. Iskolapéldája
ennek a stilusiránynak a Vasili-Blagennoi (Szt.
Vazul) templom Moszkvában a XVI. századból.
Centrális elrendezés, toronyszerű fő- és mellékkupolákkal, nyolcszögletű alapokon, bizantinikus és keleti stíluselemekkel.

A muzulmán

stílus.

A bizánci stílus hatását fellelhetjük a mohamedán mecsetek stílusaiban. így a centrális
elrendezést és a kupola rendszert. Viszont a
muzulmán művészetnek is volt hatása a keresztyén művészetére. így különösen Spanyolországban a mór uralom idejében és Európának
a törökök által megszállott részein maradtak
emlékei és hatásai.
A muzulmán művészet dekoratív művészet. Jellegzetessége a karcsú oszlopok, a könynyed boltívek, megnyújtott, patkóalakú, meghajlított, többszörösen ívelt és lóherealakú formákban, több ív és ívsorok alkalmazása, továbbá nagyon jellemző a rendkívül elmés és
szellemes, ravaszul bonyolított és szemkápráztatóan fantasztikus dús ornamentikája, az
arabeszk.22
A román stílus.
Az ókeresztyén templomstílus, amint láttuk, két típusban, két stílusban, a bazilika stílusban és a bizánci stílusban alakult ki. Az
imént láttuk, hogy a bizánci stílus keleten folytatódott, azazhogy inkább megmerevedve, sőt
beolvasztva keleti és helyi elemeket szigorúbb
formáiban él tovább a keleti ortodoxiában.
Nem így a bazilika stílus, mely nyugaton,
mint a szó teljes értelmében alapvető stílus,
alapjában is tovább fejlődött.
A bazilikális rendszer tovább él, de alapjában is fejlődik, sőt nagy stíluskorszakok nyílnak meg nyomában.
Az első ilyen nagy templomstílus korszak
a X—XI. század, egy egyetemesen európai korszak, kivéve Kelet-Európát, az ortodoxia területét.
Sajátosan európai és egyetemes stílus fejlődik és mégis országonként, sőt országokon
belül is, körönként és iskolánként más és más,
A faji sajátságok, a nemzeti jelleg és az építőműhelyek és építőművészek ízlése szerint mutat fel változásokat és stílusában mégis egységes. Ez az egyetemes és sajátos templomstílus
a »román stílus«.
A román stílusnak nincs egységes meghatározása. Egy francia így határozza meg: a
román stílus már nem római és még nem
gótika.
Az ókeresztyén bazilikánál a mennyezet és
a fedélszék gerendázott és nyitott. A román
templomstílusnál a mennyezet, illetve a tetőzet
bolthajtásos. Ez maga után vonja a román stílus követelményeiben gyökerező sajátosságait.
A nehéz bolthajtás a bazilika karcsú oszlopai
helyett pillért, sőt a nagyobb terhelésnél oszlo4*

A román bazilika

megvilágítása.
(Hartmann.)

pokat és féloszlopokat és egész pillérkötegeket
is igényel az alátámasztásra. Magával vonja a
vastag és erős falakat és a kevés ablakot. Az
ablakok és az ajtók felett a fölöttük lévő faltömeg és a bolthajtásból ideeső terhelés ellensúlyozására az ablakok és az ajtók feletti erős
és tartó boltívet, ezért féíkörívesek az ajtók és
az ablakok szemöldökrészei. Ehhez igazodik az
ornemintika s ezért a román stílus tömör és
nehézkes s emiatt a stílusbeli sajátsága is komor.
A fejlődés során a boltozat terhelésének
egy részét mégjobban elosztják a pillérek közötti ívekre, majd pedig szükség szerint külső
támaszokat, támpilléreket is alkalmaznak, ami
már átmenetet képez a gótika szerkezetéhez.
Láttuk, hogy az ókeresztyén bazilikák
nem egy esetben leégtek s így sok értékes bazilika elpusztult. Azt is láttuk, hogy egyikmásik be is omlott. Azt is láttuk, hogy gyakran
kellett átépíteni, javítani. Mindezek a körülmények tették szükségessé a bolthajtásos és tartósabb templomépítést. Különösképen az Itáliától északabbra eső s az évszaki és időjárási
viszonyokban zordabb országokban a téli hótömegek és viharok elviselésére. Ezért volt szükséges a boltozás, általában az erősebb építés.
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1192.

(Mothes.)

Ez annyira kézenfekvő, hogy felesleges
messzemenő következtetésekkel kutatni a román stílus eredetét. Az ókeresztyén bazilika,
mely a román templomstílus alapja, amint láttuk az ókori római magánházban és bazilikákban régen adva van. Ügyszintén az ókori római
építészetben régen megvan már a bolthajtás és
boltozás. A kettő magától értetődő' egybeszerkesztésébŐl adódik a román templomstílus, ami
már nem római és még nem gótika, de eredetében mégis római és belőle ered majd a gótika. Ez a tényleges és közvetlen fejlődés.

A speyeri

dóm.

(Hartmann.)

A bazilikánál az átrium már bekerül a
templomba és kereszthajóval bővül. A harangtorony oldalt már szintén megvan. A románstílus a kereszthajót már többnyire alkalmazza.
A németek érdeme, hogy a tornyokat szervesen
beleszerkesztik a templomtest egységébe.
A román stílű bazilikatemplomok közül a
nevezetesebbek Itáliában a comoi, a veronai S.
Zeno, Modenában a székesegyház. A modenai
iskola sajátossága, hogy a homlokzatot magasabbra emeli a templomtestnél. Firenzében a
Battistero. Pisaban a székesegyház a ferde toronnyal. Sajátossága homlokzatán az oszlopzat.
Spoletoban a fafaragványokkal ékes homlokzat.

Az itáliai román bazilikastílust a könynyedség jellemzi.
Ezzel szemben a német-román bazilikastílus sajátossága az erő és az összetettség. Az
akarati erő és a hatalmas szervezettség testesül meg a német-román bazilikastílusban s
ezért a legszintétikusabb román stílus. Megszólal máris benne a choral: »Ein Feste Burg ist
unser Gott«, »Erős vár a mi Istenünk«.
Legnevezetesebbek a
Speyer-i
dóm.
1030-ban tették le az alapjait s a XII. században épült fel. A tornyok és kupolák szintetikus elrendezése, két kereszthajó és két apsis
a keleti és a nyugati oldalán a jellegzetességei.
A wormsi székesegyház, ugyancsak két
kereszthajóval, mindkét végén apsissal, négy
kerek és nyolcszögletű toronnyal, várszerű
alkotás.
< j,
A mainzi székesegyház. Kupolája magasabb, mint a tornya- Trier két apsissal. Kölnben a Szent Apostol templom, Regensburg,
Lersch, Bonn, Dünnkirchen, melynek temploma kősziklán áll. Strassburgban a Tomaskirche, erős várszerű tornyával jellegzetesek.
Franciaországban a román bazilika-stílus
több iskolára oszlik vidékek szerint, nem egységes, mint Németországban. Nevezetesebbek:
Toulouse-ban a St. Sernin, a Tournay-i templom. A legszebbek egyike Belgiumban van, de
francia alkotás. Sainte-Germain des Pres és a
S.-Martin des Champs, mindkettő Párisban, a
S. Etienne Perigueux-ben a kiválóbbak.
Magyarországon, amint már az ókeresztyén bazilika-stílusnál említettük, István király
az általa épített templomokat az ókeresztyén
bazilikák stílusában ácsolt famennyezettel építtette, de már korának román stílusában.
Magyarországon a román bazilika templomstílus a XI. század óta meghonosodott itáliai bazilikás típusból fejlődött ki. Példája a
lébényi apátsági templom (1207-ből).
Magyar sajátossága, hogy mindhárom hajója szentély közbeiktatása nélkül, közvetlenül
félkörívű apsisokban végződik, hogy a toronypár alatti üres terekben az oldalhajók folytatódnak s hogy így a két torony közötti boltozott belső tér előcsarnokul szolgál s hogy nincsen kereszthajó. Ugyancsak közvetlen itáliai
ókeresztyén bazilikális hatás, hogy a középhajó
a két szélsőhajónál magasabb. 21
Az oszlop- és pillérkötegek s a már fejlett
boltozati rendszer s az oszlopfők és a kapuk
ízléses ós finom faragványai francia hatást mutatnak.
Magyarországi
románstílű
emlékeink
száma a harmadfélszázat meghaladja. 25
Jelentősebbek az említett lébényin kívül
a kis-lébényi (1217), a deáki (1228), a pannon-

halmi felső templom, a zirci, apátfalvi, pilísszentkereszti, ócsai, aracsi, korpácsi, kaplonyi,
zsámbéki és az 1256-ban felszentelt jáki
templom.
Az említetteken kívül van még számos
templom. Ezek közül könyvünk Lux Géza:
Középkori eredetű templomaink című tanulmányában tárgyalja az evangélikus egyházi állományba tartozó bazilikális és románstílű templomainkat is a többi középkori eredetű templomainkkal együtt, aminthogy a református középkori eredetű templomokat a "> Magyar Református Templomok« című, 1942-ben megjelent műben K.-iompay György s a római katolikus régi templomokat Szőnyi Ottó: »Régi
Magyar Templomok« című müvében tárgyalja.
Megemlítendő még, hogy a román stílus
nagy falfelületei a falfestészetre nyújtottak lehetőséget s a bazilikák mozaik-képeit ezek
váltják fel s itt születik meg a »Biblia pauperum«, »A szegények bibliája«, mely falfestménysorozatokban a biblia egyes jeleneteit és
tanításait örökíti meg.
Mind a bazilikális, mind a román templomstílus hatása nem szűnt meg és végigvonul
mindmáig az összes stíluskorszakokon.
A gót

templomstílus.

A keresztyén bazilikális templomstílus természetes továbbfejlődését követve azt látjuk,
hogy a román stílusú templomépítészet fokozatos fejlődésen megy keresztül.
Franciaországban ugyanis a falakat fokozatosan
magasabbra húzzák és a boltozatot magasebbre helyezik s így több és magasabb
ablakot tudnak elhelyezni a világítás fokozására. A párisi St. Denys templom szentélyét Suger apát már csúcsívesnek építi meg.
ö tehát a csúcsíves rendszer megalkotója, jobban mondva az előzmények kiteljesítője.
A csúcsíves rendszer lényege az, hogy a
boltozat nyomása oldalra hat a falakon és nem
közvetlenül lefelé, továbbá az a természeti
törvény, hogy a boltív minél magasabb, annál
inkább merőleges a nyomása és annál inkább
csökken az oldalnyomás.
Egyrészt tehát a boltív csúcspontját
emelni kell, ez pedig a csúcsíwel érhető el,
másrészt az oldalnyomást kell felfogni kívülről
támpillérekkel. Mindez maga után vonja a falak emelését és az ablakok vertikális megnyúlását, valamint az ablakfeletti taltömeg terhelésének a könnyítésére az ablakok csúcsíves kiképzését. így fejlődik ki fokozatosan a román
boltíves stílusból a csúcsíves gótikus stílus.
A falak magasítása az oldalhajók felett emeletek alkalmazását teszi lehetővé. Az emeleten,

míg a porta ellenkező oldalán derűs tekintetű s
a távolbanéző női alak, karján miniatűr templommal, kezében kereszttel az Újszövetséget,
a keresztyénséget jelképezi. Szoborcsoportozatokat és sorozatokat találunk a gótikus templomokon a skolasztikus dogmatika jelképes ábrázolásaival.
A figurális díszítésekben sok groteszk
furcsa alakot látunk. Mindezek távolkeleti,
részben pedig népies elemek, melyeket a szobrászok és kolaragók szabad tetszésük szerint
alkalmaztak. A finom szobrászat és a kőfaragas
művészete valósággal felbontja a falakat, egyikmásik homlokzat annviia könnyed, mintha c^ak
kőcsipkéből volna. Különösen rendkívül dekoratív hatást keltenek az ablakrózsák és az abla
kok mérműves díszítései. A mérmüves díszítéseket párkányzatokon és pillérkötegeken alkalmazzák. Mindenütt igyekeznek a követ hajlékonnyá

Magasított

boltívek.

Toledo.

illetve az oldalkarzatokon így erkélyszerű ablakokat, úgynevezett triforiumokat képeznek. A
földszinten a mellékhajók esetleg folytatódnak
a szentélybe, ahol egymásba érnek. A mellékhajókat ekkor kezdik oldalkápolnákra osztani.
Amint látjuk, a belső teret teljesen kihasználják.
A külső támasztó pillérek egész rendszerekké
fejlődnek. Dekoratív rendszerré fejlődik a keresztboltozatok alkalmazása, a kereszteződéseket berakásokkal, bordákkal erősítik. A boltozatot így nemcsak felemelik, de könnyeddé
is teszik. Karcsú oszlop és pillérkötegek rendszerei fejlődnek ki. Az oszlopfőkön sajátos
növényi és állati fantasztikus díszítéseket is alkalmaznak a kőfaragó művészek. A gyámköveken emberi alakokat faragnak ki, arcukon viszszatükröztetve a teherviselés nehézségeit. Díszítő
szerephez jut gazdag változatban a geometrikus
ornamentika, a mérműves dísz. Az ablakoknál
az üvegfestés fejlődik ki és tekintettel arra,
hogy a falfelületeket az ablakok s a gyám- és
pillérkötegek erősen tagolják, a kisebb falfelületeknél a falfestés helyét a tableau képek foglalják el. A gótikában a szobrászat jut szóhoz.
A pillérkötegek tömegeiben és fülkéiben különösképpen a portálékon, kapuzatokon gyakori a
szobrok alkalmazása és pedig szimbolikus elrendezésben. így például az Újszövetség az Ószövetséggel szemben, például bekötött szemű női
alak az Ószövetséget, a zsinagógái ábrázolja,

Az ulmi evangélikus

Münster.
(Hartmann.)

A kölni dóm. A gót építészet

és könnyeddé tenni. A homlokzatokat néhol egészen ellepi a díszítés és a kőesipke.
A templomok belső berendezése is ehhez
igazodik. Megjelennek a magas, szárnyas oltárok gótikus szoborábrázolásokkal és ezeket a
mellékhajók oltárfülkéiben is alkalmazzák.
A külső támasztópilléreket is későbben

remeke.

Épült

12Jf5-töl.

(Mothes.)

könnyeddé teszik, felbontják és támasztóívekkel
helyettesítik. Ezeket is dekoratív módon mégjobban felbontják.
Franciaországban St. Denys után nevezetesebb gótikus templomok a Chartes-i (1145), a
reimsi székesegyház, a Chalons-i Notre Dame,
a párisi Notre Dame (XII. század).

Késői gót (flamboyant)

stílus. XV.

sz.

A francia gótikát különösen jellemzi a vízszintes és az arra merőleges tagoltság, kihangsúlyozott vízszintes párkányzatokkal, vízszintes
fülkesorozatokban elhelyezett szobrokkal s a kettős tornyok tetejének vízszintes lezárása.
Spanyolországban nevezetesebbek Toledo,
Valencia, Burgos, Barcelona és Sevilla székesegyházai.
Angliában a Winchester-i székesegyház, a
Well-i, a York-i és a Rochester-i székesegyházak, a Westminster apátsági templom Londonban, továbbá a Canterbury-i és Gloucester-i a
nevezetesebbek még.
Németországban a magdeburgi székesegyház (1234), a marburgi Erzsébet templom
(1283), mely az első csúcsíves csarnoktemplom,
a strassburgi Münster, mely 1015-től 1439-ig
épült, kriptája és szentélye még román stílű. A
főhajó építése közben tértek át a csúcsíves
rendszerre- A strassburgi Jung St. Peter templom, mely román stílusban indult, gótban
étpült (XI. sz.), középen a szentélyt elválasztó
kórusa renaissance, a szentély ezüstveretü
falburkolata pedig barokk. A reformáció ideje
óta evangélikus templom.
Gótikus a freiburgi monostor-templom is.
A német gótika legkiválóbb alkotása a kölni
dóm. 1248-ban kezdik építeni, a szentélyt 1322ben fejezik be. 1388-ban részben elkészülnek a
hajók, 1447-ben félig készül el a déli tornya,
majd az építés szünetel 1840-ig. 1881-ben fejezték be úgy, hogy felszentelése Vilmos császár
jelenlétében történt meg. Az Ulm-i Münster, a
reformáció ideje óta evangélikus templom.

A német gótikus templomépítészetet a
vertikális és csúcsba szökő jelleg jellemzi,
szemben a francia gótikával.
Olaszországban az olasz gótika megmarad
a bazilikális és a román stílus jellegzetességeinél úgy, hogy a csúcsíves rendszer csak mintegy változata a római bazilikális stílusnak.
Megtartja a falakat, vagyis a falazatot nem
bontja fel, csak gótikus ablakokkal díszíti.
Alapelve a régi római építési elv, a magasba
fejlesztés, de nem csúcsíves, hanem merőleges
formában és pedig a falakat merőlegesen
emeli fel a magasba s azokon alkalmazza a
gótikus elemeket, a gótikus ablakokat és az
ablakrózsát. A francia gótika felbontani igyekszik a faltömegeket. Az olasz igyekszik megtartani. Ennek egyik oka az Olaszországban
kedvelt freskófestészet. Ezzel szemben a francia gótikában az üvegfestészet a kedvelt. A
francia a nagy ablakokat, az olasz a kis ablakokat alkalmazza, melynek oka részben az
olaszországi nagy meleg. Az olasz gótikában
nem annyira a függőleges, mint inkább a vízszintes tagoláson van a hangsúly. Olaszországban nem szerkezeti és nem rendszerbeli elem a
gótika, csupán dekoratív forma. Az olasz gótikus templomok, noha tágasabbak, mint a

A bécsi Szt. István

templom

szószéke.

franciák, de sötétebbek a kicsiny ablakok miatt.
Az olasz gótika templomai hatalmas belső tereiket formálnak, mivel kevesebb a pillér. Az
északi gótikában a lényeg a gótikus boltozás.
Ezzel szemben Olaszországban egyszerű ke
resztboltozatot alkalmaznak, sőt a firenzei Santa
Croce-ban a fedélszék egészen nyitott. Az
északi, különösen a francia gótika külső támpillérei külön rendszert alkotnak, az olasz gótikában megmarad a falhoz tapadó sajátosan román támpillér. A francia gótikában a torony
Szerves része a homlokzatnak. Az olasz gótika
vagy nem alkalmaz tornyot, vagy pedig a fő- és
kereszthajó kereszteződésénél képezi ki, vagy
pedig a torony külön áll az olasz gótika tagoltságával és egyszerűbb elemeivel. Rómában nem
talált teret a gótika. Az olasz gótikának két korszaka van. Az első a cisztercita bourgogne-i
íépítőiskola, a második korszak pedig a Ferencrendiek művészete. Az első olasz gótikus alkotást az Assisi-i San Francesco-ban találjuk meg.
A nagy faltömegek jellemzik, a gótikus jelleg a
falak magasságában érvényesül. Külső támpillérei egyszerűek, összefüggő zárt tere van. A nagy
falfelületeket freskók töltik be. A Basilica di
San Francesco három templomból áll: a kriptatemplomból, az alsó templomból, mely román
stílű és a felső templomból, mely utóbbi a gótikus.
Ugyancsak ferences templom Olaszország
másik gótikus temploma, a Santa Croce Firenzében. Alig van rajta ablak. Fedélszéke ácsolt
és szabadon áll.
Gótikus a sienai székesegyház (1260) valamint a milanói dóm. Utóbbi áll a legközelebb
az északi gótikához. Megemlítendő még az
orvietoi dóm, melynek a főkapuja félköríves
román bolthajtás s a főkapu melletti mellékhajók kapujain enyhe csúcsív van. A bolognai
San Petronio is gótikus jellegű.
Magyarországon a csúcsíves építés a XIII.
században kezdődik. Szoros összefüggésben van
elődjével, a magyarországi bazilikális román
stílussal. Amiként a bazilikális román stílusnál,
úgy itt is a háromhajós és kereszthajó nélküli
típus a jellemző. Az oldalhajók a középhajóval
egymagasságúak lévén, csarnoktemplom jellegűek. Ilyen a budavári Mátyás-templom. A
Budapest-belvárosi templom késői gót. Szentélyét folyosó övezi. A lőcsei, az eperjesi és bártfai templomok szintén csarnoktemplom jellegűek. Legkiválóbb gótikus templomunk a kassai
székesegyház, 1260—70 között kezdték építeni.
Az építést hosszabb szünet után a XIV. században folytatták és a XV. században fejezték
be. Tornyai befejezetlenek, A legkiválóbb gófcikus templomaink közé tartozik még a kolozs-

vári Szent Mihály-templom, a kolozsvári Farkasutcai református templom és a brassói evangélikus »feketetemplom«. Kiváló gótikus alkotás a
T>zászrégeni evangélikus templom. Ezeken kívül
is vannak még gótikus templomaink, melyekről
jelen műben Lux Géza : » Középkori eredetű
templomaink« címen számol be s amelyek a
reformáció óta evangélikus templomok.
A magyarországi gótikus templomokat is
iéppúgy, mint a románkoriakat, jellemzi a bazilikális elrendezés és a szentélynélküli apsis záródás, valamint az ikerablak.
Kétségtelen, hogy a gótikus templomstílus
a rideg köveket a hitnek nyelvén a legbeszédesebben tudta megszólaltatni Istennek dicsőségére s a legridegebb és legtaposottabb anyagot,
a követ s vele együtt az emberi szívet a legmagasabbra emelte a földnek színe felé Isten
dicsőségére. A gótika templomstílusa valóban
transcendens jellegű.

A reneszánsz

templomstílus.

A reneszánsz újjászületést, megújhódást jelent. Általában értik ezen az antik művészet
megújhódását. A reneszánsz, vagy olaszul rinascimento azonban éppen a keresztyén templomstílus szempontjából nemcsak az antik művészet
felvirágozása és feléledése, hiszen az antik elemek amúgyis mindig hatottak, hanem egyházművészeti értelmezése és magyarázata szerint
az a felismerés, hogy egyik kor a másik folytatása, mely az ókeresztyénységtől a XIX. századig egységes stílusfolyamat, melyben korszakok
vannak. Ezeken a korszakokon belül és ezeken
keresztül a stílus mindig tökéletesedik, de sohasem kezdődik újra.26)
A reneszánsz templomépítészet nem az an
tik klasszikus művészetből indul ki, hanem a
középkori stílust folytatja. A reneszánsz legkiválóbb képviselője Brunelleschi a Santo Spiritoban az antik művészetet visszatükrözi, de alkotása és művészete a középkori gótikában él. Az
antik művészet hatása a reneszánsz építészetet
nem megindítja, hanem éppen a kiteljesedését
jelenti. Nézzük csak meg a firenzei Battisterot,
vagy a pisai dómot s ez mindjárt kitűnik, mert
mindegyik beérkezett alkotás a maga nemében.
A reneszánsz tehát kivirágzás és kiteljesedés a XV. és XVI. század korszakán belül. Abban jelentett nagy fellendülést, hogy ez a korszak nagy művészegyéniségeket hozott. Ilyenek
Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Sansovino,
Michelangelo és Bramante. Egyik sem vezet
tovább, hanem mindegyik nagy alkotásokban

A római San Pietro

kiteljesít, korszakot jelent és egyben lezár. Aki
tovább visz és tovább vezet, az Vignola lesz,
aki a barokkot indítja meg a Gesuval és átviszi
egy másik korszakba, helyesebben szólva egy
másik stílusbaígy kell meglátnunk a templomstílusokban
nem a megmerevedést, hanem az életet és a
fejlődést, mely mindig személyeken ós egyéniségeken keresztül történik lélekből lélekbe, alkotásról alkotásba.
Ne tévesszen meg senkit a stílus elnevezése, mert amint láttuk azt a »román«-nál, hogy
stílusa már nem római, éppen úgy azt is tudjuk, hogy a »gót« stílusnak semmi köze a gótokhoz, így vagyunk a »reneszánsz« elnevezésísel is, amennyiben nem jelent a stílusban megújhodást, hanem fejlődést. Éppen ezért maguk
a legérdekeltebb olasz írók nem nevezik rinascimentonak, reneszánsznak ezt a korszakot, hanem
quattrocentonak és cinquecentonak. Az újabb
és helyes felfogás szerint »a korstílus nem
müvésznagyságok személyes tette, hanem sok
egyéni kezdeményezés, technikai újítás, formai
próbálkozás eredménye«. »Előkészítésében és
^kialakításában — amint azt korunk és hazánk
európai szaktekintélye, Gerevich Tibor kimutatja — kisebb tehetségeknek nem ritkán nagyobb szerep jut, mint a nagyoknak, akik gyak-

belseje.

11/52—1626.

ran nem egyebek, mint az új stílus kiteljesítöi,
(legnagyobb hatású képviselői.«27)
A reneszánszt, mint mozgalmat inkább a
humanisták csinálták, akik mint a nagyurak
/titkárai és levelezői egyben a görög auktorokat
latinra fordítgatták. A reneszánsz tehát inkább
az Itálián kívüli klasszikus irodalom föllendülésére érthető, mintsem a művészetre. Itáliában,
a latin kultúrában mindig élt az ókori müveit |ség. A humanistáknak mint publicistáknak a
művészet mégis annyit köszönhet, hogy az érdeklődést fokozták azzal, hogy divatot kezdeményeztek az antikból.
Az antik művészetet általában klasszikus
művészetnek, illetve klasszicizmusnak szokás
nevezni. Klasszicizmusnak, illetve klasszikusnak
szokás nevezni az antik iránt való érdeklődés
korszakait is. Ilyen volt az V.—VI. század, a
XV. és XVI. század, majd pedig a XIX. század is.
A reneszánsz szellemtörténeti megfogalmazásban az embernek mint egyéniségnek és személyiségnek a felszabadítását jelentette i középkor kollektív megkötöttségeiből. Megismertette vele önmagát, vagyis a humánumot, az
embert, az emberit és a természetet.
Minthogy a reneszánszban a humánum,
azaz az emberi kerül előtérbe, éppen ezért a

A londoni anglikán

Szt. Pál templom.

reneszánsz építészet különösen lakóházak, paloták, villák és világi középületek építészetének a
stílusa, tehát inkább világias stílus.
Amíg Itáliától északra a bazilikális stílusból román és ebből a gótikus templomstílus
fejlődik ki, addig Itáliában a bazilikális rendszer fejlődik tovább térképzésében és méreteiben román és gót stílus elemekkel dekorálva.
Az itáliai templomstílus konstrukciójában megmarad a régi hagyományoknál és méreteiben
fejlődik, fejleszti a boltozatokat és a kupolát.
A reneszánsz korabeli stílus a klasszikus oszloprendszereket és oszloptípusokat nemcsak megtartja, de alkalmazásában is fejleszti. A régi
építészet súlya, amint láttuk, az oszlopokon
nyugszik és nem a falakon, épen úgy az ókorban, mint a keresztyén korban is. Az itáliai
építészet az oszloppal határol, az oszloppal díszít, az oszloppal tagolja a homlokzatot s a
külső és a belső falakat is.
Palladio az eredetileg gótikus vicenzai bazilikát reneszánsz stílusban képezte ki reneszánsz homlokzattal és belső konstrukciójában
is reneszánsz díszítéssel alította meg.
A reneszánsz sajátossága az arányosság
harmóniája minden dimenzióban. A római építészetben az oszlopoknak statikai és struktív,
tartó szerepe van. Tehát, amint láttuk, nem a
faltömegeken, hanem az oszlopokon van a súly.
A reneszánsz templomstílust az oszlopok sze-

Terv. Chr. Wren.

1675.

repe, a vízszintes párkányzatok, valamint a vertikális és horizontális részarányosság jellemzi.
A reneszánsz legkiválóbb mestere Filippo

A római San Pietro

és

kolonádja.

Róma. Balra a S. Maria di Loreto,

jobbra S. Nome di Maria barokk

templomok.

(Wasmuth.)

» .

Brunelleschi (1377—1446). Főműve £ firenzei
S. Lorenzo és S. Spirito. Az ő tervei szerint
épült a firenzei dóm kupolája is. A reneszánsznak kiváló képviselője Leon Battista Alberti
(1404—72). Ö építette a firenzei S. Maria Novella-t és a riminii San Francesco-t. Ugyancsak
ő építette a mantovai S. Andrea-t. Kiváló építésze a reneszánsz korszaknak Benedetto da
Maiano (1442—97). A legkiválóbbak egyike
Bramante (1444—1514). Ö építette a milanói
S. Maria delle Grazie-t és résztvett a S. Pietro
építésében is. Raffael Santi, Bramante tanítványa. Ő is dolgozott a S. Pietro-n. Michelangelo
szintén dolgozott a S. Pietron és az ő alkotása
a firenzei S. Lorenzo-ban a Medici kápolna.
Velencében a reneszánsz mestere Sansovino
(1486—1570.)
Mindkét templomstílusnak, a reneszánsznak
és a barokknak a legkimagaslóbb alkotása a római S. Pietro bazilika.
A régi S. Pietro ókeresztyén bazilika lebontásával, ahelyett és annak a helyére építették
fel a mai S. Pietro-t. 1506-ban II. Gyula pápa
rakta le az alapjait. Az építését Sangallo kezdte

meg, Michelangelo folytatta. Résztvettek még
az építésben Bramante, Peruzzi, Sangallo, Raffael, Guido Romano, Vignola, Giacomo della
Porta, Maderna és Bernini. A templom a hoszszanti és a centrális ókeresztyén bazilika típus
összeszerkesztése. A régi S. Pietrot az új építésével fokozatosan bontották !e. \ régi átriumát
a Bernini kolonádja helyettesíti. A XVI. századi
reneszánsztól a barokk csúcspontjáig épült. Az
alapkő letétele után 120 évig dolgoztak rajta. A
hatalmas kupolát Michelangelo tervezte. 1626ban felszentelik, dc ez után is még 41 évig
dolgoztak rajta, 1667-ben lett készen.
A S. Pietro hasonmása a londoni anglikán
Pál templom, melyet 1675-ben kezdtek építeni,
tervezője Chr. Wren.
A késő reneszánsz képviselői Serli (1475—
1552), Vignola (1627—1573), Giacomo della
Porta (1541—1604), Vasari (1511—1574), Paliladio, aki az oszloprendről írt egy tanulmányt,
melynek nagy kihatása volt hosszú ideig az
olasz építészetre, templomai Velencében a Botondé és a S. Giorgio Maggiore.
Németországban kevésbbé fejlődött ki a

A bécsi Károly

templom.

Fischer

von

Erlach.
(Mothes.)

reneszánsz stílus. A gótikával keveredik ós inkább dekoratív jellegű. A reneszánsz templomok közül megemlítjük Paul Franké alkotását,
a Mária templomot Wolfenbüttelben és a
Dietrich Wendel által épített Mihály templomot
Münchenben.
Franciaországban sincsen reneszánsz templomépítészet. Reneszánsz stílű templom a S.
Michel Dijonban.
Magyarországon Zsigmond, Nagy Lajos és
főképen Mátyás király korában hamarosan virágzásnak indult a humanizmus és a reneszánsz
műveltség és művészet. Itt is azonban inkább
világi téren, a palotaépítésben virágzott. A
törökdúlás következtében nagyon kevés emléke
maradt meg. Az újabb ásatások hozzák napifényre emlékeit.
A reneszánsz templomstílus emlékei közül
fennmaradt az esztergomi
Bakócz-kápolna
(1507) a budapesti belvárosi templom két pastoforiuma és a siklósi vár kápolnájában egy
márványkeret, Krisztus kínszenvedéseinek eszközeivel, reneszánsz gyümölcsfüzéres díszítésével. Több mint valószínű, hogy pastoforiumnak
a kerete volt.
A barokk

A barokk templom iskolapéldája Rómában
a jezsuiták főtemploma, az »I1 Gesu«. Vignola
alkotása. 1568-ban kezdi meg építésétAlaprajzában egyhajós templom, félkörű
szentély záródással. A templomhajó két oldalán
oldalkápolnák vannak, amt már a gótikus templomoknál láttunk a két oldalhajóból kialakítva.
A Gesunál a szentély és a templomhajó között
hatalmas kupolából árad be a fény, míg az
oldalfülkék sötétségben vannak.
Mind a homlokzat, mind a belső falak
erősen kiugró, plasztikus párkányzatokkal, függőlegesen pedig ugyancsak jól kiemelkedő pillér lizénákkal vannak tagolva, úgyhogy a falak
tagolása a fény és árnyék játékában festőiesen
plasztikus képet ad.
A barokkra a legjellemzőbb a falaknak az
építészeti elemekkel, párkányzatokkal és pillérekkel, lizénákkal való erős tagolása és felbontása. A párkánvzatokat is a felbontás fokozására szereti megtörni. A felbontott homlokzatot
pedig a felső szinten ívelt volutákkal köti össze
az alsó homlokzatszinttelA barokk sok esetben az architektonikus
tagolást architektonikus falfestéssel igyekszik
fokozni, pótolni vagy elősegíteni, festett párkányzatokkal és festett oszlopokkal. A mennyezeten pedig festett illúzionisztikus falfestéssel
megnyitja szemünk előtt az eget és mennyei
jelenéseket tár szemeink elé.
Festői, sőt plasztikus hatásokra törekszik.
Fellazítja a faltömegeket, ezt falfestéssel is elősegíti. Jellemzője a mozgalmasság. Olykor
túlzottan pathetikus. A kapuzata rendszerint

templomstílus.

A reneszánsz stílus tulajdonképpen csak
átmeneti és összekötő stílus a barokkhoz. A reneszánsz templomstílus tulajdonképpen a barokkban válik templomstílussá.

A római „II Gesu". 1575.

(Allinari.)

A római

„II Gesu". Tervezte

előreugró, kiemelkedő. Ablakokkal, szobrokkal
díszített fülkékkel is tagolja a homlokzatot.
A barokkot a mozgalmasság jellemzi. Az
ívelt vqluták, olykor az ívelt, vagy megtört párkányzatok hullámzó jelleget adnak a vonalaknak
A barokk a reneszánsz nyugalmából kiindulva, első korszakában a falak felbontását
és tagolását jelenti. Kifejlett korszakában gazdagon díszes, impozáns és erősen mozgalmas.
Későbbi felbomló korszakában túlhajlékony, kifinomult, ez már a rokokó. Lezáruló korszakában lehiggadt, klasszicizáló, ez már az empir.
Olaszország, főképpen Róma a komoly és
impozáns barokk templomstílus hazája.
A barokk országonként, korszakonként és
alkotásonként annyira változó, hogy egységes
képet adni róla, vagy osztályozni és rendszerezni természeténél és sajátosságánál fogva
szinte lehetetlen.
A barokkot szeretik katolikus stílusnak, jezsuitastílusna és az ellenreformáció stílusának
nevezni. Mindezek az elnevezések olyanok, mint
a román, gót és reneszánsz elnevezések. Nem
fedik a valóságot. A barokk összeesik a reformáció és az ellenreformáció korával.

Vignola.

1575.

(Anderson.)

A barokk hazájában, Olaszországban nem
volt se reformáció, sem ellenreformáció. A protestáns országokban pedig nem volt ellenreformáció. Itt is, ott is megtaláljuk a barokkot,
mint korstílust.
Mind a reformáció, mind pedig az ellenreformáció idején nem egy protestáns templom
épült barokk vagy barokkizáló stílusban.
Tudvalévő, hogy a bécsi udvar építési osztálya, amint azt Friedrich Loránd idevágó tanulmányában könyvünkben tárgyalja, a XVIII.
század végén kiadott templomtípusterveket
azoknak a katolikus egyházközségeknek, melyek templomépítési szándékukat bejelentették.
Ezt a rendszert követték az evangélikus templomépítéseknél is. Ha az ebben az időben
épült templomokat, mind a katolikusokat, mind
az evangélikusokat végignézzük, sőt, ha ebben
a könyvben, ebben az időszakban épült templomaink képeit megtekintjük, eltekintve a
toronytól, látni fogjuk nagyjából a Gesu homlokzatának kontúrjait, a két szintet, a párkányzatokat, a lizénákat, a voluta hajlított vonalait.
Oltáraink és úrvacsorai edényeink között ugyancsak sürün találkozunk a barokk stílussal.
Az az állítás meg igazán »közhely«, hogy

egyezett, bemeszeléssel konzerválta a higgadtabb időkre.
Ezzel a templomstílusok nagy korszakaihoz fűződő mondanivalóinkat be is fejeztük.
Láttuk azt, hogy ezeken a korszakokon
keresztül az ókeresztény stílussal; kezdődőleg
és a barokkal bezárólag egy nagy stílusfolyamattal van dolgunk, mely a keresztyén hit formanyelvén a templomok alkotásaiban egy hatalmas bizonyságtevés arról, hogy az Isten
dicsőségének a templomstílusában emelkednie
kell, a hívőnek és az embernek pedig alábbszállnia.
•
Templomstílusok

Az

udvari

templom

Drezdában.

1136.

a reformáció művészetellenes volt, mert a reformáció nem a művészet ellen harcolt, hanem az
Isten Igéjéért, a tiszta Evangéliumért. Ne feledjük, hogy Luther azért hagyta el a Wartburgot,
Bibliafordításának munkahelyét, hogy megakadályozza a képrombolást és meg is akadályozta.
Ne feledjük azt sem, hogy az ellenreformáció ideje alatt éppen római katolikus részről követelték meg és hatóságilag előíratták a
protestáns oratóriumok pajta- és csűrszerű építését s tilos volt templomformára, vagy éppen
művészi stílusban építeni. Azt se feledjük el,
hogy a reformáció idején épült saját és legszebb templomaikat elvették s azok ma római
katolikus templomok. Azt is tudni kell, hogy
a mindenükből kifosztott protestánsok a türelmi
rendelet megjelenése után, nagyon szegények
voltak s még ma is jórészben azok s hogy
mégis vannak templomaik s ha azok között vannak műalkotások is, az éppen azt mutatja, hogy
a templom szépségét nagyon is megbecsülték
s éppen az evangélikus egyház a protestáns
egyházak között felfogása és birtokállománya
tekintetében az egyházművészetet tőle telhetőleg előbbre vitte.
Tudunk olyan esetet is, amikor a templomát renováló katolikus egyház a régi falfreskókat eltávolította és megsemmisítette, míg a
reformáció, ha az dogmatikai felfogásával nem

a barokk

után.

Említést tettünk a barokk stílus legutolsó
hajtásáról, az empir stílusról, melynél a templom formája, a homlokzat tagolása hajlított
volutáival és késői lehiggadt és klasszicizáló
elemeivel a reformáció után épült templomaink
legnagyobb részét a barokk stílushoz fűzik leginkább.
Látni fogjuk az idevonatkozó tanulmányban is, hogy az ókeresztyén bazilikális és az
olasz rendszer, nemkülönben a bizánci centrális
rendszerre emlékeztető újabb német centrális
rendszer szisztémájukban és alaprajzi rendszerükben milyen csodálatosan őrzik az ókeresz-

A kölni acéltemplom.

1928.

(Distel.)

Az evangélikus

Grundwig

templom

Dániában, Kopenhágában.

Terv. Jensen—Kiint.

1930. (Distel.)

János

templom.

Augsburg

tyén alaprendszereket s hogy e benső lényegükből folyik újabb stílusuk.
Látni fogjuk azokat a templomainkat is,
melyek a XIX. század klasszicizmusának a
reneszánszában keletkeztek, amely periódusra
a reneszánszról szóló fejezetünkben tettünk
utalást.
Egy másik tanulmány pedig szólani fog a
késői klasszicizáló stílusról, majd az eklektikus,
vagyis válogató stílusról, mely hol ebből, hol
abból a stílusból szedegeti össze elemeit, a kevert romantikus stílusról. Szólani fog továbbá
a modern templomstílusról, előbb azokról,
melyek a történelmi stílusok hagyományait
őrzik, majd azokról, melyek magyaros törekvésűek. Tárgyalni fogja továbbá a nemzetközi

1930, Terv•

Bieber.

modern stílust és az európai modern templomépítészet stílusát.
Egy előző tanulmány az evangélikus
templom elvi követelményeiről szól. Egy tanulmány pedig a templom belső teréről, a belső
lényegéről fog tájékoztatni.

Amerikaiak

ev.

temploma

A templomstílusok

Acéltemplom.
Evangélikus

Templomok

Köln. 1928.

(Distel)

Berlinben

(Distel)

tanulságai.

Végeredményében a templomstílusok a
templomok időkfeletti rendeltetéséről és szépségéről tesznek bizonyságot. A templomok korszakokat idők felett fűznek össze. Kimagasla-

(Distel)
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nak a térből és kiemelkednek az időből. Embereket, gyülekezeteket fognak egybe Isten közösségében.
Falai között, amíg felhangzik az ima, az
áldás és a dicséret, addig megvan a létjogosultsága minden templomnak és minden templomstílusnak, de különösképpen annak, ahol az
Evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, s ahol
megvan a bizonyságtevő serege az Űr Jézus
Krisztusnak, de hogyha ezek a gyülekezetek
elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani, a kövek,
melyek templomkövek voltak, vagy a kövek,
melyekből templomok soha nem lettek. Ma
még a keresztyénség örvendezve dicsérheti az
Istent és vonulhat templomaiba s mi is dicsérhetjük az Istent mindazokért a csodadolgokért,
amelyeket a templomstílusokból, templomainkból, az Űr dolgainak a házaiból láttunk.
Tegyünk azért bizonyságot és áldjuk az Urat
templomainkban, mert ha mi elhallgatunk, a
kövek fognak kiáltani, vagy azok, ahol üres a
templom, vagy azok, ahol még nincs templom!
(Lukács Evang. 19:37—40.)
Mindezek után eltűnődve a sok-sok templomon, megcsodálva a remek alkotásokat, ha
csak képeiket nézegetjük is, az Űr Jézus Krisztus Szent Evangéliumát látjuk a kőben testet
ölteni s a templomok köveiből önkéntelenül is
visszhangra talál bennünk és megszólal az
Ö Igéje: »Sohasem olvastátok-é az írásokban:
Amely követ az építők megvetettek, az lett a
szegletnek feje; az Űrtól lett ez, és csodálatos
a mi szemeink előtt.« (Máté Evang. 21:42.)
Az építők jól megvetették a templomok kövét.
Mindmegannyi szegletnek feje, az Űrtól lett ez,
mert O e szegleteknek a feje. Az Űrtól lett ez,
az ö dicsőségére, mert nem Bábel-tornya ez,
hanem a hitnek bizonyságtevő beszéde és
örökre csodálatos a mi szemeink előtt!
*
Finn templomok.
Az evangélikus Finnország egy-egy jellegzetes templomát is bemutatjuk.
A finnek kétszeres testvériségben vannak
velünk. Származásilag és nyelvében is rokon
nép, vallásilag pedig evangélikus.
Könyvünk zártakor kaptuk Finnországból
ezeket a legjellegzetesebb finn templomokat
bemutató képeket. Nem mulaszhatjuk el,
hogy be ne mutassuk, mert úgy érezzük, hogy
tanulmányunk hiányos és könyvünk szegényebb volna nélkülük.
Finnországban, Turkuban a dóm (1229—
1300) jellegzetesen finn stílust mutat. A vízszintes tagoltságot kihangsúlyozó, eredetileg
román bazilika-stílus. A templomtest, mely

Turku.

Székesegyház.

1229-ben épült, román stílust mutat köríves,,
román ablakokkal. A tornya 1300-ban épült. A
tornyon az ablakok kettősívelésüetk. A belső ív
román köríves, míg a külső már csúcsíves, gótikus. A bejárat felett két ablakot látunk egymás mellett. A magyar ikerablak testvérmotívuma. Nevezetesek a dóm falfestményei és kápolnái. A reformációval evangélikus templommá vált.
Jellegzetesen
finn
gótikus
templom
a Pernio-i templom is, mely 1400 táján épült.
Itt is, mint a turkui dómnál, látjuk a kettős
ikerablakot és háromszögű elrendezésben látunk
még három körablakot is.
Vakablakok élénkítik a falak egyhangú tömegét. A sötét, rendkívül időtálló bazaltkőfalakon a kövek közeiben a kötőanyag külső felülete fehérre van festve, vagy meszelve, ugyanígy a vakablakok belvilága is. Ez nyilván a
sötét és emiatt zordon falak élénkítését és derűsebbé tételét szolgálja.
Neoklasszikus a Helsinki-i nagytemplom.
(1830—52). Homlokán Jézus és a 12 apostol'
szobra van. (C. E. Engel terve.)
A Tampere-i dómtemplom a finn nemzeti
romantika stílusát mutatja (Lars Sovek 1902-7).
Modern alkotás a Helsinki-i Kallion templom.

A pernioi templom.

A tamperei

Helsinki.

székesegyház.

Helsinki.
5*

Nagytemplom.

Kallion

templom.
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Itt szegezte
ki Luther
a 95 tételt és innen indult el a reformáció.

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM TÖRTÉNETE
MAGYARORSZÁGON
Irta:
SÓLYOM JENŐ DR.

Az evangélikus templom hazai történetének jellegzetes vonása, hogy évszázadokon át
kétszer kettős a vonala.
Kettős mindenekelőtt azért, mert más a
története Erdélyben és más az ú. n. magyar királyságban. Ez a két vonal csak a XIX. század
közepetájt egyesült.
De kettős azért is, mert más az állami jogszabályok vonala és más a való életé. A XVIII.
század végéig egészen más történet tárul eléxk,
ha azt nézzük, hogyan használta az evangélikus egyház a templomot, mint akkor, ha azt
vizsgáljuk, hogyan szabta meg az állami jog a
templom használatát. A két vonal széthajlása
annál szembetűnőbb, minthogy nem volt mindig egyforma a különbség az élet és a jogszabály között. Az egyik korszakban kedvezőbb, a
másikban hátrányosabb volt az előbbi az utóbbinál. Közel három évszázadnak kellett elmúlnia,
tele ellentmondással és feszültséggel, amíg aztán találkoztak. Ez a kettősség elsősorban a királyi területen mutatkozik. Itt olykor mintha
nem is tudna egyik a másikról. Az erdélyi fejedelemségben viszont alig hajlik el egymástól a
két vonal s ha mégis feltűnőbben, akkor is látszik a kettő küzdelme, egymásra való hatása.
Az evangélikus templom magyarországi történetének ebben a jellegzetességében is az
anyaszentegyház felséges és lüktető ereje nyilvánul. Az egyház élni akar, mert Urának rendeléséből élnie kell. Az egyház életéhez pedig
hozzátartozik az evangélium hirdetése, a keresztelés, az úrvacsora, a híveknek rendszeres

összegyüleikezésben is megbizonyuló, szent közössége. Hozzátartozik? A szó gyenge. Ez az
egyház élete. Éppen ez! Az evangélikus egyház
élete ezért nem egyezik mindenkor az emberek
akaratával. Igaz, hogy az anyaszentegyház felséges Ura sem teszi mindenkor nyilvánvalóvá,
hogy mi az egyházra vonatkozó akarata. Megpróbáltatásképpen ránehezedhetik az evangélikus egyházra az a sors, hogy ellenségei elveszik templomait, akadályozzák az evangélium
gyülekezetbeli hirdetését. Isten csak jeleket mutat az anyaszentegyház igazi életéből és olykcr
még az egyházra vonatkozó állami jogszabályokkal is elrejti azt. Csupán annyit láttat meg
velünk, hogy az anyaszentegyház élete és szolgálata erősebb és felségesebb, mindenesetre
pedig más, mint amit jogszabályok, jogi és történelmi kifejezések rögzíthetnek.
Innen van az evangélikus templom hazai
történetének másik jellegzetes vonása is. Ez a
történet gazdag tanítás arról, hogy az egyház
élete és szolgálata szempontjából közömbös az,
ami az emberi szem részére éppenséggel nem
az. Építészeti szempontból lehet különbséget
tenni templom és imaház között. Az áhítatos
lélek számára is nagy lehet a különbség olyan
épület közt, amelyet méltónak érez az Isten hajlékának, és olyan közt, amelyet méltatlannak
tart. Azonban az efféle különbségtétel csődöt
mond a magyarországi evangélikus templomtörténetben. Felettébb sovány, sőt — ami még
fontosabb — hamis lenne ez, ha csak olyan
istentiszteleti helyiségekről szólna, amelyeket az

egykorú állami törvény elismert s az építőművészet tudománya ma elfogadna templomokul.
A. kétféle szempont nem is találkoznék mindig.
Voltak az evangélikus egyháznak olyan istentiszteleti helyiségei, amelyek a művészettörténész szemében szép »templomok^, de a törvény csak oratóriumoknak nevezte. S viszont
épültek olyan templomai, amelyekkel a művészettörténet nem tud mit kezdeni.
Az egyháztörténet nem tud s nem akar különbséget tenni templom és imaház között. Nem
a külső, nem a nagyság, nem a hivatalos elnevezés a fontos, hanem az, hogy van-e egyáltalá-

ban szent helye a gyülekezetnek, ahol hallgathatja az evangéliumot és élhet Krisztus szentségeivel. Ez teszi az egyház gyülekezőhelyét
templommá. Nos, az evangélikus templom hazai története lenyűgöző bizonyság arról, hogy
a templomnál fontosabb az evangélium tiszta
hirdetése.
Mindezért ami a következőkben elénk
tárul, nem önmagában fontos és érdekes, hanem annyiban, amennyiben megsejtet valamit
abból, ami mögötte ment végbe. Ez a fejezet
folytonos utalás a fontosabbra: az evangélikus
egyház magyarországi életére és szolgálatára.

I. A PATRONÁTUS KORA
Kezdettől

1681-ig

1. Az evangélikus templomtörténet kezdete. 2. A belső berendezés átalakulása. 3. A patronátus.
4. A török uralom alatt. 5. Közös használat. 6. A XVI.
századi
templomok
három
csoportja.
7. A templomok tovább gondozása. 8. Templomok átvétele a XVI. században. 9. A kassai nagytemplom esete. 10. „A templomokkal együtt." 11. Az erdélyi vallási rendszer. 12. Pázmány érvelése.
13. A patrónusok magatartása. 14. 1647 :V—VI. törvénycikk. 15. A városi templomok. 16. A templomtörténet mélypontja.

i . Az evangélikus templom hazai történetének kezdetét éppen úgy nem lehet meghatározni, mint ahogy nem lehet az evangélikus egyházét sem. Az egyház történetében megjelölhetünk egyes mozzanatokat, hqgy azok már a reformáció hatását mutatják, de nem tudjuk
megmondani, mely pillanatokban vitte véghez
az Isten Szent Lelke a szent fordulatot az egyes
gyülekezetekben. Pedig itt, az egyes gyülekezetekben ment végbe a reformáció, hogy megtörténhessék az egyház reformációja. Ezért csak
több jelenség együttes meglétéből következtethetünk arra, hogy a reformáció eredményeképpen immár evangélikusnak mondható a gyülekezet. A hívek ugyanazok maradnak; ritkán válik szükségessé új közösségek alakítása, a reformációt elfogadó keresztyének elkülönülése a
többiektől. Kivált a falvakban ritka a templomi
gyülekezet kettéhasadása. Ezért nem válik
szükségessé az sem, hogy új nevet használjanak magukra azok a keresztyének, akik a reformáció oldalán állanak.
Mikortól fogva mondhatjuk mégis egy templomra, hogy az már evangélikus tempóm?
Attól fogva, hogy evangélikus istentiszteletet
tartanak benne. Mivel pedig az istentisztelet
reformációja sem ment végbe úgy, hogy mindenestől megváltozott volna, ezért ott beszélünk evangélikus istentiszteletről, az előbbihez
képest, ahol újra tisztán hirdették az evangé-

liumot és megtisztították az úrvaesorát. Ennélfogva nem külső átalakítás, nem jogi átírás viszi
át a templomokat az evangélikus egyház használatába és birtokába, hanem éppen az, ami a
templomot templommá teszi: az egyház istentisztelete.
Ritka jelenség lehetett a kezdet idején, ami
Marosvásárhelyen
történt. Az evangélikusok
panaszára az 1552. évi s Tordán tartott erdélyi országgyűlés azt határozta, hogy mindazoknak, akik az evangélikus hitet hallani és
tanulni akarják, legyen szabad a Szent Erzsébet-kápolnában oly prédikátort
alkalmazniok,
aki a szent evangéliumot hirdetni s minden
szertartást Krisztus igéje szerint gyakorolni és a
szentségeket kiszolgáltatni képes. 1 Itt tehát már
törvényszerűen is evangélikusnak volt nevezhető
egy templom. Ez -— természetesen — később
már gyakran előfordul, de a kezdet korában
ritka eset.
2. A templom belső berendezése
itt-ott
módosul, de nem ez a döntő. Zavarja a templomok történetének ezt a vonalát az a körülmény, hogy csakhamar jelentkezik hazánkban
is a reformáció helvét iránya olyan jelenségekkel, amelyeket az evangélikus egyház nem
vállal magáénak. Korán, már az 1520-as években nyoma van annak, hogy itt meg ott eltávolítják a templom belső berendezési tárgyait,
a képeket, feszületeket, mellékoltárokat, esetleg a főoltárt is. Ilyen jelenségekkel még olyan

Beszterce.

Evangélikus

templom

északról

séges csoport vitte véghez a túlzott átalakítást,,
és aztán újra a wittenbergi irány emberei rendelkeztek a templommal. 4
A brassói főtemplom példa lett az egész
erdélyi Szászföld számára. Az Erdélyi Németek
Egyházi Rendtartása 1547-ben úgy rendelkezett, hogy miután a népet kellőképpen kioktatták, gondoskodjanak a hivatalos egyházvizsgálók, a vizitátorok arról, hogy távolítsák
el mindazt, ami botrányos, az elhagyott és használatlan kápolnákat, a templomok felesleges oltárait, bizonyos szobrokat és képeket, szentségtartókat és hasonlókat. A »felesleges oltárok*
kifejezése csak a mellékoltárokra vonatkozhatik. A képek és szobrok közül pedig a rendtartás szavaiból következtethetően azokat kellett eltávolítani, amelyeknek nincs bibliai alapjuk, hanem a »mese«, a »monda<<;5 a történeti
alap nélküli legenda körébe esnek.5

Brassó.

i

Fekete

templom

kapuja

területen is találkozunk, amely nem sokkal
utóbb kétségtelenül
a
hitheri-wittenbergi
irányt képviselte. Valószínű, hogy a templomtisztítások legtöbb esete nem is a helvét irány
közvetlen hatásából történt, hanem pusztán
általánosan emberi, észszerű szándékokból származott.
Csak az 1550-es évektől fogva válik határozottan kitapinthatóvá a helvét irány hatása
a templom belső berendezésének átalakítására,
A szatmár—szilágyvidéki zsinatok közül az
1554-i óvári és az 1555-i erdődi is foglalkozik
a kérdéssel. Mindkét zsinat a helvét iránnyal
szembehelyezkedve foglalt állást az oltárok és
képek eltávolításának ügyében. Elítélte, hogy a
lelkészek önmaguk akaratából rontsák le az
oltárokat és képeket, ez a világi felsőség dolga; vagyis azt fejezte ki, hogy ez nem istenrendelte tennivaló, nem ezen múlik az evangélium tiszta hirdetése. 2
Az erdélyi Szászföld sem menekült meg e
kérdéstől. 1542-ben Besztercén
eltávolítják a
templomokból a képeket, szobrokat, pedig az
evangélikus reformációnak egyébként alig vannak ott nyomai. 3 1544-ben Brassóban a fekete
templomból a teljes belső berendezést kivetik,
de a főoltárt hamarosan helyreállítják egy nagy
feszülettel együtt. Valószínű, hogy egy szélső-

A templom berendezésének ilyen reformációja teljesen megfelelt Luther felfogásának.
Azért, ahol a helvét irány még rövid időre sem jutott szóhoz és hatalomhoz, ott rombolás nem esett. Ott — feltehetőleg — ha eltávolították is a mellékoltárokat s a többi berendezési tárgyat, azokat nem törték össze, hanem csak félretették. Csupán így magyarázható meg, hogy egyes helyeken sértetlenül
megmaradtak középkori templomi tárgyak. így
maradt meg és így kerülhetett aztán újra a
római katolikusok birtokába például a bártfai
Szent Egyed-templom szép csúcsíves szentségháza, amely 1464 körül épült. 6
Az oltárok, képek meghagyása tehát éppen úgy nem bizonyítja a reformáció hiányát,
mint ahogyan a főoltár meghagyása nem
döntő a tekintetben, hogy a wittenbergi vagy
pedig a helvét irány híveinek kezében volt-e
a templom. Előfordult ugyanis, hogy a helvéti r á n i a k is használtak oltárt.7 Mindez a bizonytalanság nem valami megtévesztő szándékból származott, hanem onnan, hogy az
evangélikus reformáció figyelme az evangéliom
hirdetésére, a tiszta istentiszteletre összpontosult.
3. Hogy a templomok általában zökkenő
nélkül mentek át az evangélikus egyház használatába, ennek nemcsak a lutheri reformáció
sajátos jellege volt az oka, hanem a patronátus intézménye is. A XVI. század a patronátust
a középkortól örökölte, attól készen kapta
minden előnyével és veszedelmével együtt A
római kúria maga ugyan mindig óvatos volt vele
szemben, de hagyta kifejlődését. A reformáció
tehát semmi újat nem hozott a földesurak és
az egyházi javak, köztük a templomok viszonyába. A földesurak mint a helyi egyház patrónusai annakidején az egyház
használatára

rendeltek telkeket, templomokat, javadalmakat,
most egyszerűen tovább is az egyház szolgálatában és javára hagyják azokat. A reformáció párhuzamosan nyeri meg a földesurakat és
jobbágyaikat, a városok tanácsait és lakosságát. Nincs tehát szükség sem arra, hogy a pat-

Brassó.

ges fontolgatás, okoskodás nékül juttatják a
templomokat az evangélikus egyház használatába. Azonban akkor, amikor mégis igazolják
cselekvésüket,
nem földesúri jogaikra hivatkoznak, hanem arra, hogy Isten rendeléséből kötelesek vigyázni az igaz istentiszteletre.

Fekete

rónusok elvegyék a római katolikus egyháztól,
a római katolikus hitüektől a templomokat és
átadják az evangélikus egyháznak, a gyülekezeteknek, sem pedig arra, hogy a jobbágyokat, mint olyanokat, megfosszák templomuktól.
A patrónusok általában minden különle-

templom

Érthető, ha még inkább a városi tanácsok fejezik ki, miért fogadják be a reformációt, de
ők sem a tartalmatlan, bármely vallás pártolására ráhúzható földesúri jogot emlegetik.
Kétségtelen, hogy a XVI. században már elmosódott a különbség a földesuraság és a patronátus között, de erről a reformáció mit sem

nál drágább lett nekik. A török a szerint használta a magyar földön talált templomokat,
ahogyan szüksége volt rájuk. Átalakította mecsetté, használta raktárnak, istállónak. Nem
tett különbséget római katolikusok és evangélikusok által használt templomok között. Sokat
elpusztított, amikor a községet is felégette
vagy feldúlta, Soknak a kövét elhordatta várak, házak építésére. Amelyik azonban nem
kellett neki, hagyta, használják a gyaurok tetszésük szerint. Csak arra vigyázott, hogy ne
javítsák, ne erősítsék, újat ne építsenek — en •
gedély nélkül. Ezt sem vallási okból, hanem
azért, hogy erődítésül ne használhassák.

Beszterce.

Evangélikus

templom

tehet. A maga részéről ehhez az elmosódáshoz
nem járult hozzá. Hangoztatta a világi felelősség kötelességét az istentiszteletre vonatkozóan is, tehát már ezért sem adott alkalmat
a földesurak egyezkedésére: te pártold a magad
vallását, viszont hagyd, hogy én is pártoljam
az enyémet.
4. A jobbágyközségek rendszerint előbb
találkoznak a reformációval, mint uraik. Ezért
az ország minden részében magukénak érezhetik a templomot. De különösen is magukénak tudják ott, ahol egyébként sem rendelkezik velük a jogszerinti földesúr — a török
uralma alatt. Itt rájuk marad az a gond is,
hogy vita esetén megállapítsák, ki és milyen
istentiszteletet tartson benne. Ez megfelel annak, hogy rájuk marad tatarozásának, esetleg
újraépítésének a munkája is. így nevelődnek az
evangélikus gyülekezetek a templom birtokosaivá.
A templom megbecsülésére az által is
»ránevelte« a török a gyülekezeteket, hogy
sokhelyt elvette tőlük; ennek híre ment, tehát
ahol megmaradt a keresztyének kezében, an-

A keresztyénekre bízta tehát a templom
használatát. Ezért támadtak viták ott, ahol a
község lakosai nem fogadták el mind a reformációt. Ilyen esetben került sor arra, hogy a
török úrtól kérjenek döntést. Itt már valóban
jelentkezik a »földesúri jog«, mert a török
valóban azon a címen rendelkezik a templommal, hogy ő az úr.
Minél nagyobb a község, annál több a
lehetősége, hogy vetélkednek felette a különböző vallásúak. Ha több a templom, akkor
igyekeznek osztozkodni rajtuk. A nagy templomon úgy szoktak, hogy kialakul a rend: a
többség használja a templom nagyobb, a kisebbség a kisebb felét. Kecskeméten egy ideig
közösen használják a templomot a reformáció
hívei és a római katolikusok, de — úgy látszik — túlsók »szóbeszéd«, »szitok és egyéb
egymáshoz való szó<<: esett »e kétféle nép között«, ezenkívül pedig nyilván felülkerekedett
a római katolikus nép, mert 1564-ben egyességet kötöttek egymással a »pápista hitön valók« és a »Luter körösztyének<<:, s megállapították, hogy az öreg kőtemplomot az evangélikusok ezentúl a római katolikusoknak engedik,
egymás szidalmazását pedig megtiltják. Akkor
a reformáció hívei fából építettek maguknak
istentiszteleti helyiséget. Ez aztán a XVI. század végére a helvét irány térhódítása következtében észrevétlenül átment a református egyház birtokába. 8
Hasonlóképpen reformátusokká lesznek a
század végére a gyöngyösi protestánsok, bár
még a XVII. század elején is lutheránusoknak
nevezi őket a török, ami jó példa arra, mennyire
nem lehet eligazodni a felekezeteken pusztán a
megjelölésekből. Itt hosszú időn át folyik a per
a protestánsok és a római katolikusok között.
Az I550-es években az evangélikusok megkapják a Szentlélek-kápolnát, majd a Szent Orbántemplomot, 1556-ban újra pereskednek. Az
egyességeket a hatvani kádi, ill. a budai pasa
előtt kötik, tehát voltaképpen a török dönt az
igényperben. Már 1578-ban újra megjelennek
a megegyezni nem tudó gyöngyösiek a budai
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diván előtt, s a harc áthúzódik a következő
század elejére, sőt tovább bonyolódik.9
A budai pasának már korábban intézkednie kellett a budai evangélikusok és régi hitűek viszályában. A templom-kérdést úgy oldotta meg, hogy a népesebb protestáns gyülekezetnek ítélte egy régi templom főhajóját, a
kevés számú római katolikusnak pedig ugyanannak a templomnak a kórusát adta istentiszteleti helyül.10 Hasonlóképpen rendelkezik a
szegedi szandzsákbég: a ferencrendi barátok
kénytelenek átengedni templomuk egy részét
az evangélikusok használatára. Néhány év
múlva megint a török ítél a templom használata feletti versengésben. 11
5. A templom közös használatára nemcsak
a török uralom alatti területen találunk példát.
Sopronban részint megosztoznak a templomokon az evangélikusok és a római katolikusok,

templom

részint pedig ugyanazt a templomot használják közösen. Az 1560-as, 1570-es években ai
evangélikusok használják a Szent Györgytemplomot, a Szent Erzsébet ispotályi templomot, egy ideig a Szentlélek-templomot, majd
e helyett a Szent Jakab temetői kápolnát; a
Szent Mihály-templomot pedig úgy, hogy vasárnap kora reggel római katolikus misét olvasnak benne, délelőtt viszont az evangélikusok tartják ott istentiszteletüket.12
6. Egyébként azok közül a templomok
közül, amelyek a reformáció folytán átmentek
az evangélikus egyház birtokába, az erdélyi
szászföldi templomok kivételével alig van
olyan, amely ma is evangélikus templom.
Nagyjából három csoportba oszthatók.
a) Az egyik azok csoportja, amelyek időközben elpusztultak. Elpusztultak pedig leginkább a török dúlása következtében. A török
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sem előnyben, sem hátrányban nem részesítette az evangélikus templomot más templomokhoz képest. A felettük való viszályt tekintélyféltésből, az adózók munkára szorítása végett iparkodott megszüntetni ítéleteivel. Ezért
nem kerülték ki az evangélikus templomok
sem a török pusztítását.
Ahol pedig a község elnéptelenedett, a lakosságot kiirtották, elhurcolták, elűzték, ott az
elhagyott templom az idő vasfoga alatt semmisült meg.
S az idő vasfoga másutt is, az egész országban pusztított. Kivált a falusi templomok
voltak sokkal gyengébbek, semhogy kibírták
volna az évszázadok őrlő erejét. Néhány evangélikus gyülekezet emlékezetében csak halványan él az emléke valaimi régi templomnak;
arra nem emlékeznek, hogy valaha is vettek
volna el tőlük templomot; nyilván elpusztult,
éppen úgy, mint ahogyan a közelmúltban is
számtalan templomot kellett újjal kicserélni,
mert a régi düledezett.
b) A középkorból örökölt templomok második csoportjába azokat sorolhatjuk, amelyeket időközben elvesztett az evangélikus egyház. Ezek legtöbbjét erőszakkal vették el tőle.
De vannak köztük olyanok is, amelyek szinte
észrevétlenül estek ki az evangélikus egyház

Aszód

Dabrony

használatából, ezek a református egyház birtokába jutottak. Sok esetben az egész gyülekezet átcsúszott a helvét irányra, de arra is
van példa, hogy a híveknek csak egy része lett
református, mégis elvették a templomot. Ilyen
emléke van a losonci evangélikus gyülekezetnek a XVII. század elejéről.13 Az elvett templomok nagy része azóta természetesen szintén
eltűnt, az új tulajdonos újat, nagyobbat épített helyükbe, vagy összeomlott, sokszor a gondozatlanságtól: az evangélikusok nem használhatták, másoknak pedig nem volt rá szükségük.
Példa erre az alsó—felsődörgicsei egyházközség egykori temploma a gernyei dombon, a
XIII. századból való, még romjaiban is impozáns, de ma csak »középkori müemlék«.14

ség. Több más is, de azoknál még bizonytalanabb, hogy a templom régiségének emléke
visszavezet-e a középkorba. Művészettörténeti
szempontból becses a csetneki és az orlaftöréki
templom. Az előbbit a XIII. században kezdték építeni, de az építése megszakadt és csak
1460-ban folytatták. Az utóbbi a XV. százodban épült, csúcsíves stílusban. Zömök tornyát
fasisak magasítja. Mindkettő Gömör-Kishontban van, az orlajtöréki a cserencsényi anyaegyházközséghez tartozik.15
E csoport túlnyomó részét az
erdélyi
szászföldi evangélikus templomok alkotják. Erdély »szász nemzete« a XVI. század közepére
egyöntetűen befogadta a lutheri reformációt;
mint egyház is megszervezkedett. Ezért, a belső
berendezéstől eltekintve, közel két évszázadon
át nem is volt templom-kérdése. A szászföldi
evangélikus egyházközségek tovább használták
templomaikat. így maradt meg birtokukban az
1220 körül épült kisdisznódi
(Szeben vm.)
vártemplom, amely ma raktár, a harinai (Besz-

c) A harmadik csoportba azok tartoznak,
amelyek ma is az evangélikus egyház birtokában vannak. Ilyen az aszódi evangélikus templom, bár ez közben, a XVII. században valószínűleg használaton kívül volt, mert a XVI.
században leégett és csak a török kiszorítása
után, amikor a gyülekezet az újonnan betelepült lakosokkal megerősödött, épült újra.
Ilyen a bakonyszentlászlói
és
bakonytamási
templom. Mind a két helyen az az emléke a
gyülekezetnek, hogy a török alatt zavartalanul
élhette egyházi életét. A török kiűzése után az
Esterházyak lettek a földesurak, de ők sem
üldözték az evangélikus egyházat. A bakonyszentlászlóiak engedélyükkel újraépítették a töröktől rombadöntött
középkori templomot;
nagy kár, hogy 1867-ben leégett és megint
helyreállításra szorult. Ilyen réginek tudja
a templomát például a csetneki, dabronyi, kővágóőrsi, lovászpatonai evangélikus egyházköz-
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terce-Naszód vm.), a nagydisznódi
templom
(portálé!) a szászsebesi (Szeben vm.) templom,
a nagyszebeni főtemplom, Erdély legszebb gótikus temploma, a küküllőkörösi, amelynek az
a sajátsága, hogy a főhajót csúcsíves árkádok
választják el a nagyon szük oldalhajóktól és
— az utolsó nem a legkisebb fontosságú! —
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a brassói fekete templom, Ép-Magyarország
legnagyobb csúcsíves temploma. Hasonlóképpen ekkor és így lettek evangélikus templomokká a híres templomerődök
a Szászföldön,
úgy, ahogyan reformátusokká lettek ott, ahol
a hitvallási hullámzás után a református egyház vert végül is gyökeret. Ilyen nevezetes
templomerőd a már említett kisdisznódin kívül a keresztényszigeti, erkedi, baromlaki, berethaJmi, prázsmári, prépostfalvi, nagydisznódi,
szászivánfalvi.18 Ezek a templomerődök a török támadásaitól való félelemben épültek, a
falvak lakosságának védelmére. Amíg a városok lehetőleg teljesen körülkerítették magukat,
addig a falvak a templomot erősítették meg
úgy, hogy a körülkerített hely befogadhassa
a falu egész lakosságát az ellenség támadásakor és alkalmas legyen védekezésre is.17 Éppen
a reformáció idején, 1545-ben veszedelem fenyegette a templomerődöket, mert az erdélyi
országgyűlés úgy rendelkezett, hogy a falvak
erődjeinek köveit kell felhasználni a nagyobb
várak megerősítésére, de sikerült ezt elvé-

Kerc. Az egykori ciszterci

kolostor

részlete

Asszonyfalva.

Evangélikus

Kistorony.

templom

gezni a nélkül, hogy a templomerődöket le kellett volna rontani.18 A reformáció óta tehát
most már az evangélikus templom lett Erdély
evangélikus népe szemében a védelem, a biztonság, a keleti veszedelemmel szemben való
megmaradás szimbólumává.

Szászfehéregyház.
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7. Ahol az evangélikus lakosság nyugodtan használhatta templomait, ahol sem a török, sem az egyház egyéb ellensége nem zaklatta birtoklásában, ott természetesen ugyanúgy gondozta, mint azelőtt. Újraépítette, ha
szuKSegessé vált. S építette tovább, ha jónak
látta. A kassai nagytemplom a XVI. században
háromszor is, 1556-ban, 1576-ban, 1585-ben
szenvedett tűzvésztől.
Ekkor evangélikusok
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használják a templomot, ők hozzák tehát helyre
mindannyiszor. A XVI. század második felében
fejeződik be a besztercei főtemplom építése, tehát az evangélikus város ugyanúgy áldoz az
istentisztelet helyének méltóságára, mint a
középkori.
8. De korántsem volt mentes az evangélikus egyház a XVI. században sem súlyos megpróbáltatásoktól. Oláh Miklós esztergomi érseknek 1559-ben sikerült egyszerre 300 egyházból
kiűzni a prédikátort, tanítót. Ez a Mátyusföldén, a Csallóközben történt. 19 A legtöbb üldözött gyülekezet evangélikus volt. Ilyen esetben a templom is megszűnt evangélikus istentisztelet helyének lenni. Igaz, hogy ezek az ekkor elvett templomok valószínűleg nem vesztek el egyszersmindenkorra.
Időleges volt a soproni evangélikus gyülekezet vesztesége is a XVI. század végén. Elvették templomait. 1584-től 1606-ig, tehát több
mint két évtizedig Nyékre és Sopronkeresztúrra jártak ki az evangélikusok istentiszteletre. Papjaiknak ide kellett menekülniök az
üldözés elől.20
Azonban, ha időlegesek voltak is az e korbeli templomelvételek, akkor is elegendően bizonyítják, hogy az úgynevezett ellenreformáció, helyesen: a római egvház restaurációja
nem a XVII. századdal kezdődik. Az úí sráz- ^
csak az erőtényezőket módosítja és csupán új
eszközöket ad az evangélikus egyház ellenségeinek.
9. Az újszerű támadás ott történik, ahol
általános ismereteink alapján a legkevésbbé
gondolnánk.
Erdélyben. A magyarpusztító
Básta nyíltan szolgálja a császár mellett a római egyházat is. Az itteni, bár rövidéletű sikerek 2 1 adják az ösztönzést Rudolf királynak
és a királyságbeli klérusnak, hogy kísérelje meg
a reformáció megsemmisítését a szabad királyi városokban azon a címen, hogy a király
azok földesura. Ennek az akciónak a kezdete,

hogy 1603 végén Belgioioso alias Barbiano kassai főkapitány ráparancsol a kassaiakra, hogy adját át a nagytemplomot és javadalmait a Kassára menekült egri káptalannak. A tanács ameddig birta, ellenállott, de a fegyveres fenyegetések hatottak. A főkapitány 1604 elején elvette a
nagytemplommal együtt a város valamennyi
templomát, az evangélikus lelkészeket is kiűzte
a városból. Ugyanakkor a Szepességben is történt kísérlet templomfoglalásra, de sikertelenül.22
10. A kassai siker bizonyára csak bevezetés lett volna az evangélikus — elsősorban
városi — templomok sorozatos elvételéhez, ha a
felgyülemlett nemzeti sérelmek nem indítják
ellenállásra még abban az évben a magyar
nemzet nemességét. Bocskay István áll az
Arany Bullában gyökerező jogú ellenállás
élére. A szabadságharc eredményéből az evangélikus templomtörténetre annyi tartozik, hogy
Kassa városa még 1604-ben visszakapja templomait, tehát újra az evangélikus egyház használja azokat, az 1606. évi bécsi béke biztosítja
az evangélikusok szabad vallásgyakorlatát, az
1608. évi koronázás előtti I. törvénycikk pedig
pontosabban megmondja, hogy a vallásgyakorlat szabadsága kikre vonatkozik: a falvakra is!
A békekötés és a törvény megalkotása közt
szó esett a templomokról is. Protestáns részről
kívánták a templomhasználat szabadságának a
kimondását, de utóbb megelégedtek Mátyás
főherceg nyilatkozatával, hogy a vallás szabad
gyakorlatába beleértendő a templomok használatának szabadsága is.23
Az evangélikus templom hazai történetének XVII. századi tanulságaiból okulva, aligha
képzelhetjük, hogy az utóbb nevezetessé vált
három szó: »una cum templis«, »a templomokkal együtt« igazán megakadályozhatta volna a
templomok elvételét. Hiszen a király és a klérus abban sem érezte magát kötelezve, ami
világosan benne volt a törvényben. Hivatkoztak a bécsi békére, hogy a szerint csak a római
katolikus egyház sérelme nélkül szabad az
evangélikusok vallásgyakorlata, — holott ezt a
kifejezést az országgyűlés szándékosan kihagyta a törvény szövegéből. A törvénycikkel
kapcsolatban pedig arra hivatkoztak, hogy annak a főpapság rendje ellent mondott, tehát
érvénytelen. Amikor aztán világosan benne volt
a törvényben, az 1647-iben a templomok szabad használatának a joga, akkor mint kevésbbé
hátrányosra mégis csak az 1608-i törvényre
kezdtek hivatkozni. A hatalom ezúttal is fölébe
kerekedett a jognak.
Ahol volt hatalma a római egyház restaurációjának, ott nem volt jogvédelme az evangélikus és református egyháznak. A főpapi birtokokon kezdődik a mozgalom: elveszik a jobbágy-

falvak lakosságától a templomot, egyszersmind
megszüntetik az evangélikus istentiszteletet.
Majd a klérus biztatására más földesurak is
ugyanezt cselekszik. Minthogy pedig ez az eljárás ígérkezik legsikeresebbnek — az eddigi
kudarcok után —, a restauráció arra törekszik,
hogy minél több tekintélyes, nagybirtokú földesurat térítsen át a római egyházba.
Közben, 1618-ban már erősen akarják az
evangélikus rendek, hogy a templomókkal
együtt biztosítsa a trónra lépő király hitlevele
a vallás szabad gyakorlatát. De eredménytelenül.
11. A templomfoglalás mozgalmát csak
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szabadságharca akasztja meg egyidőre. Bethlen nemcsak
fegyvert hozott magával a királyságbeli evangélikus, reformált keresztyénség védelmére, hanem az erdélyi vallásügyi törvények szellemét
is. Erdély már a XViI. században kialakította
a vallások egymás mellett élésének rendszerét.
Sajátosan magyar, közelebbről erdélyi magyar
rendszer volt ez. Bevett, tehát elfogadott, jogokkal biró vallás volt a római katolikus, evangélikus, református és unitárius vallás. Akkor
ugyan másképpen nevezték őket, de rájuk vonatkozott a törvény. Egyes korábbi részletrendelkezések után a templomokról is történik általános jogalkotás. Az 1615-i kolozsvári országgyűlés mint már korábbi — ma már ismeretlen — törvényt állapítja meg, hogy »ahol melyik fél többen vagyon, az olyané légyen a
templom.«24 Ugyanez a szellem mondatja ki
utóbb, 1630-ban a gyulafehérvári országgyűléssel, hogy ahol nincs is gyakorlata valamely
bevett vallásnak, oda is betegek gyóntatására
és szükség esetén gyermekek keresztelésére szabad bemenni a maguk vallásán való papoknak.25 És amikor 1653-ban az Approbatae
Constitutiones (Elfogadott Végzések) cím alatt
összefoglalják a hatályos törvényeket, akkor
sommázva megállapítják: a különböző valláson
levő helyeken, ahol csak egy volt a templom,
a régi végzések szerint a többség szokta kapni
azt az egy templomot, a kisebbségek részére
pedig arányuk szerint kell közös erővel templomot építeni. Végeztetett az is, hogy »senki
alatta lévő községet, jobbágyokat, házok népét,
se semminemű rendeket, erőszak vagy akárminemű büntetésnek is fenyítékje alatt maga regiliojára ne kényszerítse, se pedig a földesúr,
más religion lévén, a falunak, vagy városnak
templomát el ne foglalja, más religion lévő papokat reájuk ne vigyen, se inponáljon ( = b e n e
tegyen), maga vallásán lévő papokkal semminemű alkalmatosságokban való egyházi szolgálatot ne celebráltasson . . .«26
A vallásoknak ilyen egymás mellett való
jogi rendszerét hozta magával Bethlen Gábor.
Evangélikus

Templomok

6

Alatta az 1619—20-i pozsonyi országgyűlés
egyenlően szabályozta az ágostai, helvét és
római katolikus hitvallásúak vallási gyakorlatát:
legyen az szabad a templomok, temetők és
harangok használatával;
vegyes bizottságot
rendelt a jobbágyok védelmére, nekik is szabad
a templomok használata; az evangélikusoktól
elvett templomok visszaadandók; egyes városok templomait elosztotta a lakosság többsége
és a kisebbség között, másokban pedig, ahol
csak parochialis templom volt, ezt közösnek
nyilvánította. Ekkor jutott az evangélikus egyház használatába — igaz, csak másfél esztendőre — a pozsonyi parochiális templom.
12. De ebben a korszakban sokkal jelentősebbek voltak az erdélyi fejedelmek szabadságharcainál Pázmány Péter sikerei, Nemcsak
híveket szerzett római egyházának, hanem a
földesúri jogot az eddiginél még hatásosabban
állította a restauráció szolgálatába. Legalább is
ő volt az, aki befolyásosán megfogalmazta a
restauráció jogi álláspontját. Pázmány
Péter
érvelésében első helyen áll az a tétel, hogy a
vallásban való szabadsághoz nem tartozik
hozzá a templom használatának szabadsága.
Igaz, csak dialektikusan érvel a tétel mellett.
»Ha a földesuraktól el akarják vermi a templomokat az ellenkezők és azokat a parasztoknak
akarják engedni és mindazonáltal nem mondják,
hogy azzal a földesurakat meg akarják fosztani
a vallásban való szabadságtól; miért nem maradhat meg a parasztok vallásának is szabadsága a templomok nélkül ?« Elismeri, hogy az
1608-i törvény a parasztoknak is enged szabad
vallásgyakorlatot. De »ennek az engedésnek
erejével nincsen több igazságok a parasztoknak
a templomokhoz, mint az uraknak. Sőt, minthogy minden okosság azt kívánja, hogy egyébaránt hasonló állapotban lévén, az úr megelőzze
a jobbágyot: következik, hogy a végzéseknek
erejéből, melyek a vallásokban való szabadságot
engedik, inkább kellessék a földesúrnak magáért és az ő vallásáért a templomot elfoglalni,
hogysemmint a jobbágyoknak. Továbbá a magyari törvények szerint a parasztoknak nincsen
semmihez igazságok a földön, amelyet mívelnek, hanem csak a munkájoknak jutalmához . . .
Ha azért még az a föld is, amelyen házat csinált, nem a paraszté, micsoda ok hiteti azt el,
hogy az urának akaratja ellen a templomoknak
tulajdonsága és véle való élése övé legyen? Annak fölötte nem méltó s nem is lehet, hogy a
földesurak, úgymint az egyházaknak megyésurai (=patrónusai) megfosztassanak a templomokon való igazságtól és azt a parasztoknak engedjék^ A patronátus jogának ereje és veleje
pedig az, hogy a patrónusok azoknak az egyházi személyeknek adják a javadalmat és a
templom használatát, akiknek akarják.27
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Pázmány Péter ezzel az érveléssel voltaképpen saját egyházával is szembekerült, mert
hiszen a római kúria sohasem ismerte el a földesurak — fejedelmek —, patrónusok igényét a
templomok, az egyházi javadalmak és személyek felett való rendelkezésre. De szembekerült
a jobbágyság istenadta igényével, hogy hallgathassa az evangéliumot. Arról ugyanis a tételes
jog szavai alapján valóban lehetett volna vitatkozni, hogy a földesúr birtokában lévő templom
felett rendelkezhetik-e a jobbágynép. De, hogy
hallgathatja-e gyülekezetben az evangéliumot,
ezt már az egyház szerzésekor elrendezte az
Isten és törvényben is elintézte az 1608-i országgyűlés. Az evangélikus hit gyakorlásába
beletartozik a gyülekezeti istentiszteleten való
^észvétel, tehát egyfelől a gyülekezeti közösségben, másfelől az igehirdetői szolgálattal való
élés. Ezért nem akartak »új« törvényt a protestánsok, amikor a templomokkal való élés szabadságát is kívánták kimondatni az országgyűléssel, hanem csak magyarázni akarták az
1608-it. A római egyház restaurációja ezzel
szemben úgy ment végbe, hogy a templom
úgynevezett visszavételekor egyúttal az evangélikus igehirdetői és szentségnyújtó szolgálatot
és a gyülekezeti istentiszteletet is megszüntették.
Mindezenfelül a jobbágyok jogtalanságának
hangsúlyozása a jobbágyok állapotának súlyosbítása is volt. Még a XVII. század első felében
is kegyetlenség volt a paraszt iránt. Ezzel szemben a protestáns magyarság küzdelme a jobbágyok szabad templomhasználatáért egyszersmind
testvéri segítse? volt az elnyomottak, a jogtalan
magyar nép felé.28
A római egyház vezérrestaurátora nemcsak
általánosságban, elvi alapon érveigetett, hanem
például Thurzó Ádámot külön is intette, hogy
vegye el a templomot a galgóci evangélikusoktól.29
18. A magyar evangélikusságra nézve különösen fájdalmas volt a dunántúli főurak hűtlensége. Talán a legfájdalmasabb Nádasdy Ferenc
grófé 1643-ban. Másutt is sokat szenvedett az
evangélikus egyház, de az, ami a Nádasdybirtokokon, történt* éppen a ímagyar evangelikusságra nézve volt nagy veszedelem.
Csak a kisebb patrónusok maradtak meg a
dunántúli evangélikusság védelmére. Az I. Rákóczi György szabadságharcát befejező, 1645-\i
linci békekötés szerint vissza kellett adni a zavargások idején elfoglalt templomokat — kölcsönösen. De például a Dunántúlról jól vagyunk értesülve, hogyan történt ez a visszaadás. Musay Gergely püspök leírta útinaplójában, miként járt el a templomok visszaállítása
céljából kiküldött bizottság 1646 végén. A biztosok távozása után a templomokat ismét visz-

szafoglalták a hatalmaskodó földesurak. A prédikátorokat elűzték.30
14. Az 1646—47. évi országgyűlésnek a
linci békekötés ellenére újra kellett kezdenie az
alkudozást a templomok felett. Az erdélyi fejedelem követei állhatatosan kívánják, hogy az
erőszakoskodó főurakat szorítsa rá a király az
elvett templomok visszaadására. Hangoztatják:
a templomok erőszakos jogtalan elfoglalása
volt az oka a háborúnak. A hosszú vitában öszszetorlódik minden kérdés, amely az egész
XVII. évszázad folyamán, tehát korábban és
későbben felvetődik, a nyilvános és magános
vallásgyakorlat, a templom és imaház különbsége, a földesúri és patrónusi jog viszonya, a
templom javítás engedélyezése, stb. Most már a
római katolikusok is látják, hogy a parasztoknak meg kell engedni, mehessenek más faluba
templomba, tarthassanak imaházakban vagy más
helyen nyilvános istentiszteletet;: hajlandók
megtiltani a további templomelvételt. Viszont
a protestáns követek is látják, hogy a muHtra
nézve egyességre jutni még az elvi kérdésekben sem tudnak. Nyilvánvaló, hogy meg kell
alkudni és előrelátható, hogy a törvénvcikk
nem fog békességet hozni. A protestánsok a
többszáz elvett templomból legalább 144-nek a
visszaadását követelik. Végül mégis csak 90-et
ítélt vissza a törvény, sőt néhol csupán telket
rendelt a megnevezett helyeken az evangélikus
templom részére. Ezek a helyek voltak az első
artikuláris, vagyis beeikkelvezett helyek a hazai
evangelikus egyház jogtörténetében. Ezenkívül
egyes szabad királyi városokban és véghelyeken
szintén megnevezetten enged a törvény az evangélikusoknak szabad templomépítést és használatot. Például Nagyszombatban. Győrött az újvárosban, Léván, Révkomáromban. A törvény
nem különböztette meg mindig az evangélikus
és református templomokat, így csak külön vizsgálattal lehetne megállapítani, ha még egyáltalában lehetne, hogy a visszaadott és engedélyezett templomok közül melyek voltak mai értelemben evangélikusok.
Egyébként az 1647. évi vallásügyi törvény
világosan rendeli, hogy a jobbágyokat sem szabad háborgatni vallásuk szabad gyakorlatában
s ehhez hozzátartozik a templomok szabad
használata is; ne történjenek többé templomfoglalások.
Az evangélikus templomtörténet hiányos
lenne, ha mindennek a közlésénél nem néznénk
arra a szellemre, amely a jobbágyok templomaira vonatkozó törvényt kivívta. Félreértenénk
vagy félremagyaráznánk az eseményeket, ha a
protestánsok törekvéseit pusztán azzal magyaráznánk, hogy veszteségeik tették őket a vallási
türelem és szabadság harcosaivá. Az a teológiai,
egyházszervezeti és istentiszteleti mozgalom,

amelyet a puritánus szóval jelölünk meg, a
templomok használata körüli küzdelemtől függetlenül munkálta, hogy a jobbágyság szabadságra jusson a hit, a lelkiismeret dolgában,
Amikor tehát a linci béke megkötésekor és az
1647-i törvény meghozatalakor szembeszállanak
a felek, a protestáns fél hitbeli meggyőződésből
küzd a jobbágyok vallási felszabadításáért, ellenfele viszont elhallgatja igazi szándékát. Hogy ez
mi volt, ezt hamarosan nyilvánvalóvá tette a
törvény »végrehajtása« és még inkább annak
a megtagadása is, amit rendjénvalónak mondottak. A következő évtizedek történetével szemben
mitsem mond az a tétel, amelyet I. Rákóczi
György fejedelem biztosai fejeznek ki annak igazolására, hogy a fejedelem református istentiszteleti helyül használja a kassai »királvi házban« levő kápolnát: »akié a fundus, azé a capella«. Ez a tétel ugyanis olyan esetre vonatkozott, amelyben a fejedelem használatára szolgáló, székhelyi kápolnáról volt szó. S e kápolnának református istentiszteleti helvül való
használata egyáltalában nem érintette Kassa
városának jogát a temnlomok használatára, az
evangelikus vallás gyakorlására.31
15. A XVII. század közepetájt viszonylag biztonságban vannak a városi evangélikusok templomai.
Amint láttuk, szükségessé vált
némelvik védelméről külön is rendelkezni a
vallásügyi törvényekben, de a legtöbb zavartalanul megmaradhatott az evangélikus egvházszolgálatában.
Győr és Pozsony tanulságos példa arra,
hogy a városi evangélikusság egv része osztozott a római katolikus földesurak jobbágyainak
megpróbáltatásában. Győrött a század közepéig
nem építhetnek maguknak templomot az evangélikusok. Ezt csak Tataházán tehetik, a Duna
túlsó partján, Idejárnak istentiszteletre, sokszor
jégzajláson át, esőben, viharban. Evangélikus
lelkésznek nem szabad a városba menni szolgálatra. S 1635 táján ezt a pataházi templomot
is elveszik tőlük. 1647-ben a törvényben biztosított joguknál fogva végre templomot építhetnek — ezt a reformátusokkal együtt teszik
—, de 1671-ben ezt is elfoglalják tőlük, Újra
vidékre szorulnak: a szomszédos Réti és Bezi
községbe járnak egy évtizedig istentiszteletre. 32
Pozsonyban azt a másfél évet kivéve, amikor Bethlen Gábor oltalma alatt templomja lehetett az evangélikus egyháznak, csak magánházban tarthatott az evangélikus gyülekezet istentiszteletet) egészen 1638 J ig. Ekkorra sok
küzdelem, sorozatos tilalmaztatás után megépülhetett egy istentiszteleti helyiség, ennek
azonban hivatalosan oratórium, imaház volt a
neve, tilos volt rá a templom nevezet. Hogy
milyen zaklatásokat kellett elszenvedniük a
pozsonyiaknak, arra jellemző ez: az imaház
6*

Csetnek.

Evangélikus

templom

szószéke

tervét Pázmány Péter is megtekinti, s a nádorral együtt rögtön kifogásolja, hogy az épület egyik oldala félköralakúra van tervezve a
sanctuarium és chorus részére. Utóbb a városnak meg kell ígérnie, hogy bár nem hordatja
el a félköralakú kiszögellést, de e helyen sem
tornyot nem emel, sem sanctuariumnak s chorusnak itt nem enged helyet. Ugyanakkor teljesítenie kell a nádor ama kívánságát, hogy az
ablakok és bejáratok ne boltíveket, hanem
merő négyszögletes alakot kapjanak. Mindehhez
a zaklatáshoz gondoljuk még hozzá, hogy a
város lakosságának többsége evangelikus vallású. Hasonlóképpen csak »imaházat« emelhet
a város 1658-ban is. Az előbbit a németek, az
utóbbit a magyarok és a tótok használták.
1672-ben erőszakkal vették el tőlük, olyan per
kapcsán, amelynek a történetét ma sem lehet
megindultság, részvét és az állhatatosak iránti
hálaérzet nélkül olvasni. Ma mindkét templomot a római katolikus egyház használja. 33
Amint a XVI. században, úgy a XVII-ben
is szeretettel gondozta, javította és építette
templomait az evangelikus egyház, ahol békességben hagyták. Az eperjesi főtemplom 1611ben leégett,
helyreállításakor megépítették
északi kapuzatát, amely ma is becses műtörténeti emlék.34 Lőcsén gyönyörű szószéket készítettek.3" Szinyén 1628-ban a torony magyaros
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pártázatot nyert.36 Körmöcbányán a vártemplom
szentélyében 1620-ban faragott padokat helyeztek el.87 A XII. században elkezdett csetneki
templomot művészies barokk felszereléssel látták el.38 Ez a templom kivételképpen megmaradt az evangelikus egyház birtokában. Kőszegen a Szent Jakab-templomot 1605-ben tűz
pusztította; helyreállították. Ugyanott 1615—20ig templomot építettek a magyar hívek részére,
ez ma az ú. n. plébánia-templom. 39
16. De a városi evangelikusság sem tudta
sokáig védeni templomait. Az 1670-es években
elkövetkezik Magyarországon az anvaszentegyház eddigelé legsúlyosabb megpróbáltatása. A
protestáns lelkészek Pozsonyba idéyfetése megbénította a gyülekezeteket. A falvaktól elvett
templomok után rákerült a sor a városiakra is.
S mindez együttjárt a bécsi kormány németbirodalmi hódító politikájának dühöngésével, az
egész magyar nemzet semmibevételével. A magyar nemzeten belül pedig végképpen bizonytalanságban volt minden protestáns élete.
Akkor ér az evangélikus templom hazai
története is mélypontjára. Néhány hónapig az

egész (királyságban Sopron az egyetlen helység, amelyben szabad evangélikus istentiszteletet tartani, de azt is csak egy udvarban. Az
evangélikus gyülekezetet megfosztották templomaitól. Előbb a Lackner Kristóf-háznak, majd
Eggenberg hercegnő házának udvara lett az
istentiszteletek otthona. 1674 volt ez a szomorú
esztendő. Időközben fatemplomot épített egy
udvarban a gyülekezet, de 1674 szeptemberétől 1675 végéig azt sem használhatta. 40 Sopronon kívül csak néhány hely kapott 1675-ben
királyi szabadságlevéllel engedélyt lelkész tartására, így Nagyvázsony és Légrád, de itt sem
a gyülekezet, hanem a véghelyi vár őrség.41 Keserű volt ez a sors és annál inkább, minthogy a
török uralom alatt mentve voltak ettől a dühös
üldözéstől a protestáns gyülekezetek és lelkészeik.
Érthető volt, hogy megint Erdély felé nézett a nemzet, ahol még nemrég is, 1669-ben a
Compilatae Constitutiones (Összegyűjtött Végzések) című törvénytár mind a négy vallás javára
egyenlően és őszintén rendelkezik úgy, hogy
megbüntetendők a templomfoglalók.42
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1. A magyar nemzet Erdély felé nézett,
szabadulást várva. De Erdély már nem volt az
a hatalom, ami a XVII. század e?5o felében.
Lipót király ugyan Thököly Imre harca miatt
hívta össze 1681-ben Sopronba a magyar országgyűlést, és tett is engedményeket a magyar
alkotmányosságnak ahhoz képest, amit addig
szándékozott tenni Magyarországgal, azonban a
protestáns követek még annyit sem értek el,
hogy I. Rákóczi György vívmányai megerősítést nyertek volna. Ellenkezőleg, az új törvény
az 1608-i vallásügyi törvény értelmében engedi
meg a vallás szabad gyakorlatát, bár mindenkinek s az országban mindenütt, de a földesurak jogainak épségben tartásával Kettős veszteség volt ez az előző jogszabályokhoz képest.
Csak az volt benne vigasztaló, hogy az 1670-es
évek valóságos állapotához, a jogtalansághoz és
általános üldözéshez képest mégis több levegőt
ígért a protestáns egyházaknak.
Külön törvénycikk foglalkozott a templomok ügyével. Ez a törvénycikk, jóllehet nem
kifejezetten, de nyilvánvalóan meghagyta a
római egyház birtokában azokat az evangéliku-

4.

soktól elvett templomokat, amelyeket már felszenteltek római katolikus szertartás szerint.
Csak azoknak a templomoknak a visszaadását
rendelte el ugyanis, amelyeket még nem avattak fel így. Ez azonban csak porhintés volt a
tudatlanok szemébe. Általános rendelkezés volt
még az is, hogy azokat a templomokat, amelyeik
birtokában az ágostai és helvét hitvallás hívei
ténylegesen vannak, kezüknél hagyják. Továbbá az, hogy a mágnások és nemesek váraikban és szokott lakhelyeiken, bármely vallásfelekezet szerint imaházakat és kápolnákat
építhetnek és javadalmazhatnak.
Tartalmazott azonban a törvénycikk részletes rendelkezéseket' is. Tizenegy vármegyében
két-két, illetőleg az egyikben még egy harmadik helyett nevezett meg, hogy ott az ágostai
és helvét hitvallásúak kényelme szerint, templomok építésére területeket jelöljenek ki a kiküldendő biztosok. E helyek a következők: Vas
vármegyében: Nemesdömölk (a mai Celldömölk
egy része), Nemescsó, a helvét hitvallásúak részére Felsőőr, Sopron vármegyében: Vadosfa
és Nemeskér, Pozsony vármegyében:
Rhéte és

Pusztafödémes, Nyitrában: Nyitraszerdahely és
Strázsa (=Vágőr), Barsban: Simonyi és Szelezsény, Zólyomban:
Osztroluka és Garamszeg,
Turócban: Necpál és Ivánkafalva,
Liptóban:
Hibbe és Nagypalugya, Árvában: Felsőkubiny
és Sztebnye (Isztebnye), Trencsénben:
Szulyov és Zaiy-Ugróc, Szepesben: Görgő és Toporc vagy Batizfalva.
Vas vármegyét kivéve a többi helyről
nem mondta meg a törvény, hogy hol kapnak
telket templomépítésre az ágostai és hoil a
helvét hitvallásúak. A pozsonymegyei Rétén a
XVIII. század elején volt református egyházközség, viszont nincs nyoma evangélikusnak.

Másutt bizonyára mindenütt az evangélikus
egyház részesült az artikuláris hely kétesértékü kiváltságában. De hogy melyik hely lett
valóban ilyen artikuláris hely, ez ma már
nem is állapítható meg könnyűszerrel. Például
Nyitra megyében a helytartótanács — tehát
jól bent a XVIII. században — Strázsa helyett Nagypritrzsdet javasolja artikuláris helynek, s úgy látszik, hogy valóban ez lett az a
helyett. 43 Szepesben meg végül is úgy alakult
a helyzet, hogy Batizfalva és Toporc lett artikuláris hely, viszont Görgő nem.44 Figyelemreméltó, hogy több vármegyében a megneve-
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zett helyek távolestek az evangélikus gyülekezetek zömétől, s magukban kicsik voltak.
A részletes rendelkezések következő pontja felsorolt 19 vármegyét,
mondván, hogy
azokban, mivel jelenleg csaknem minden ottan levő templomuknak ténylegesen használatában vannak, azért ezek mostani birtokosaik használatában maradnak. E vármegyék:
Zala, Veszprém, Győr, Komárom, Abaúj, Sáros,
Zemplén, Ugocsa, Bereg, Torna, Gömör, Borsod, Hont, Nógrád, Szolnok és Heves, egyesült Pest-Pilis-Solt, Szabolcs, Ung és Szatmár.
A törvény tehát voltaképpen felsorolta mindazokat a vármegyéket, amelyek akkor a király
uralma alá tartoztak. A felsorolás mégis bizonytalan értelmű, mert magábafoglalja Szolnok és Külső-Heves, valamint Pest-Pilis-Solt
egyesült vármegyéket, holott ezek szinte teljesen beleestek a török alatti országrészbe.
Magyar szemmel mégis így kell néznünk a
kérdést: A törvény ezt a két, jóformán csak
névleg meglévő vármegyét is megjelölte, ezzel azt tanúsította, hogy fenntartja az integer
Magyar Királyság gondolatát; ennek pedig a
későbbi fejlemények miatt nagy a jelentősége.
Külön felsorolta a törvény az ország véghelyeit, mert azok ki voltak véve a vármegye
hatósága alól,45 a következőket: Szentgrót, Tihany,' Vázsony, Pápa, Veszprém, Győr, Komárom, Léva, Korpona, Fülek, Putnok, Ónod,
Szendrő, Tokaj, Kálló és Szatmár. Világos rendelkezés voltaképpen nincs is felőlük, de az
az értelme a törvénynek, hogy ezeken a helyeken lehet templomuk az evangélikusoknak.
A szabadvárosokról szóló paragrafusok is
mintha készakarva lennének zavarosak. Pozsony
kétségtelenül megkapta a jogot, hogy ágostai
hitvallású lakosai saját költségükön templomot
építhetnek maguknak a külvárosban, a biztosok
részéről kijelölendő helyen. Sopron városa maradjon saját vallásának birtokában és gyakorlatában, amelyet most követ, abban ne háborgassák. Trencsén, Modor, Körmöcbánya és Besztercebánya szabad, illetve bányavárosban és
Felső-Magyarország minden városában hasonlóképpen helyek kijelölését engedi a törvénycikk templomok, iskolák és parókiák építésére.
A városokra vonatkozó rendelkezés tehát meg"
erősítette azt, ami a legutóbbi években végbement, azt, hogy az evangélikus egyháztól elvették a templomokat a király földesúri joga címén. Ám építsenek maguknak az evangélikusok
valami istentiszteleti helyiséget, de nem segít
nekik ebben a város, holott ugyanakkor a város
evangélikus lakossága is viseli a király egyházának terheit.
Az evangélikusok elkeseredetten fogadták
az országgyűlés végzését, hiszen ez azt jelentette, hogy az elvett 888 tempjom közül egyet

sem ítélt nekik vissza a törvény. Hogy ebből a
panaszolt 888 templomból mennyi volt evangélikus s mennyi református, szintén nem tudjuk, de bizonyára a nagy töbségük volt evangélikus, mert a király és a klérus hatalma éppen
azokra a területekre ért el, amelyeken elsősorban az evangélikus egyház volt érdekelve.
Hasonlóképpen inkább érintette, amint láttuk, az evangélikusságot az is, hogy a tizenegyészaknyugati vármegyében az elvett templomok
helyett telkek kielölését összesen 23, az ő részére
21 helyen rendelte a törvény. A reformátusságot inkább érintette a »kiváltságos« (privilegizált) vármegyékről szóló végzés. Ez és Erdély
vallási helyzete magyarázza, hogy a XVII. század második és a XVIII. század első felében
megint jelentékenyen eltolódott az evangélikusság és reformátusság, különösen pedig a magyar
evangélikusság és reformátusság aránya; ennek
megfelelően a régi templomok
birtoklási
aránya is.
2. Az 1681-i törvénycikkek magukban véve
is elég zavarosak voltak, de fokozta az egyházi
szolgálat bizonytalanságát az a rendelet, amelyet közönségesen Explanatio
Leopoldiná-nak,
Lipót-féle
törvénymagyarázatnak
nevezünk.
1691-ben jelent meg. A bécsi kormány itt már
nem rejtegette igazi szándékát.
A rendelet megkülönbözteti a nyilvános és
a magán vallásgyakorlatot. Az ágostai és a helvét
hitvallásúak csak az artikuláris helyeken bírnak
nyilvános vallás gyakorlattal. A lelkészek az artikuláris helyekről más helyekre egyházi cselekmények végzése céljából nem mehetnek. A főuraknak és nemeseknek biztosított azon jog,
hogy kápolnákat, oratóriumokat (imaházakat)
építhetnek, így értendő: lelkészt, szomszédot,
jobbágyot oda be nem bocsáthatnak; használhatják könyörgésre, temetésre, posztilla olvasására. A rendelet újra hangsúlyozza a földesúri
jog fenntartását, sőt »hivatkozik« arra, hogy
amikor az ágostai és helvét hitvallású földesurak többségben s hatalommal voltak, éltek a
földesúri joggal, most tehát nem kifogásolhatják, hogy a katolikusok ugyanúgy élnek azzal.
így árulta el magát a bécsi kormány, hogy
nem a törvény becsületes megtartása a célja,
hanem az egyház reformációjának a megsemmisítése. Hogy a földesúri jog valóban nem volt
szent előtte, mi sem mutatja világosabban,
mint az, hogy a protestáns földesurakat korlátozza a templom használatában: nem szabad
igehirdetőt alkalmaznia! Ez is mutatja a szavak
ürességét. Amikor a törvény kifejezetten fenntartja a földesúri jogot a vallás dolgában, akkor
voltaképpen megfosztja attól a nemzet egyik
részét.
Hasonlóan korlátozta a protestáns földesurak földesúri jogát az 1701-i rendelet: a király

az újonnan visszafoglalt országrészeken fenntartja magának minden egyház
(=templom)
patrónusi jogát abban az esetben, amelyben az
a nemkatolikusokra esnék.48
Mindez azonban jó volt arra, hogy bizonyítsa: hazánkban a földesúri jog valójában
sohasem tartalmazott jogosítványt templomok
felől való rendelkezésre és a jobbágyok vallásának megszabására. Amikor hivatkoztak rá, akkor
nem volt benne, amikor meg látszólag írott jogszabály biztosította, akkor egyoldalúan csak
némelyek szándékát szolgálhatta. Hogy pedig
mi történt akkor, amikor a földesurak többsége
a reformáció híve volt, ezt nem egy célzatos
rendelet állapítja meg.
Az 1701-i rendeletben még az a furcsa
rendelkezés is volt, hogy az ágostai és a helvét
hitvallás gyakorlata Magyarországnak csak azokon a részein van megengedve, amelyek
1681-ben a király tényleges birtokában voltak.
Ez megfelelt annak a felfogásnak, amely Magyarország ősi földjét nem is tekintette többé
Magyarországnak, hanem a »birodalom« fegyverrel szerzett tartományának. Egyszersmind
megállapította a rendelet, hogy nem tűrhető
tovább a nemkatolikusoknak nyilvános vallásgyakorlata azokon a helyeken, amelyek mint véglyek kaptak erre jogot, de most már nem azok.
Láttuk, hogy ezeket azért nevezte meg a törvény, mert nem tartoztak bele a vármegyébe.
3. Az élet azonban ezúttal is erősebb volt,
mint a paragrafus. Az ország egyes területein,
például a Dunántúl több községében a XVII.
század végén újra evangélikus kézbe jutnak a
templomok, nem artikuláris helyeken. Egyelőre
békén hagyták őket, ami szintén arra vall, hogy
a kormányzatnak nem a jogszabályok végrehajtása volt a főgondja.
Még inkább hozott enyhületet II. Rákóczi
Ferenc szabadságharca. A fejedelem maga római katolikus vallású volt, de református hitű
őseinek és elődeinek szellemét érvényesítette
vallási politikájában. Ö érvényesítette az erdélyi
vallási rendszert, nem pedig Bécs, mert az a
mód, ahogyan a protestánsok vallásgyakorlatát
korlátozó paragrafusok látszólag az erdélyi jogszabályokat követték, igen távol esett attól az
egyenlőségtől, amellyel Erdélyben mind a négy
bevett vallás a szokott helyekre volt korlátozva
a felekezeti békesség érdekében. 47
II. Rákóczi Ferenc uralma alatt a szécsényi országgyűlés
1705-ben újra alkalmazza
— amiként ezt Bethlen Gábor pozsonyi országgyűlése cselekedte — a királyság területén az
erdélyi vallási rendszert. Megszüntette a vallás ügyében a földesúri jogot és elrendelte,
hogy amely valláson többen vannak valamely
helyiségben, azoknak adassék a templom java-

dalmaival együtt. A kisebbség kapjon telket az
egyházi épületek részére. A kiküldött bizottságok ténylegesen gondoskodtak, hogy a végzés
ne maradjon papíron, Néhol már előbb visszajutottak az evangélikus gyülekezetek
templomuk birtokába. így kapta vissza templomát például Jolsva már 1703-ban,
Például Eperjesen két templomot kapnak
vissza az evangélikusok s Kassán — habár nem
is a nagytemplomot — legalább a mellette
lévő kis Szent Mihály-kápolnát. 48
A templomoknak ez az egyenlő mértékű
szabadsága csak Rákóczi uralmának végéig
tartott. Amit alatta nyertek vissza az evangélikusok, 1711 táján megint elvesztették.
4. Üjra kezdődött az evangélikus egyház
megpróbáltatása, A körülmények nem engedték
meg sem a kormánynak, sem a klérusnak, hogy
egyszerre hajtsa végre a szándékát, de a következő időben háromszor is roham indul az evangélikus templom ellen, amíg II. Józseffel új
korszak nem virrad az anyaszentegyházra. Az
első roham a kuruc háborúkra pontot tevő
1714—15-i országgyűlés után, a második III.
Károly 1731-i resolutiója nyomán, a harmadik
a század közepe táján. Máskor sem volt biztonságban az evangélikus egyház, de némelykor sűrűsödött rajta a csapás.
A dunántúli magyar
evangélikus gyülekezetek szomorú esztendeje 1732. Ekkor vesznek el például Kemenesalján valamennyi evangélikus templomot az artikuláris dömölki kivételével. Elűzik az igehirdetőket, a családok
csendes bibliaolvasására szorítják vissza az
evangélium szavát. Még az artikuláris Nemeskért sem kímélik, hosszú per után ebben az
évben veszik el a gyülekezettől régi templomát
azon a címen, hogy az 1681-i törvény csak
telket s nem templomot hagyott neki.49
Győr számára 1749 hozta a legsúlyosabb
megpróbáltatást. Elvették templomát. Pedig
mennyit kellett áldozniok a győri evangélikusoknak addig is, hogy legyen hajléka gyülekezetüknek. A XVII. század végén épült fatemploma többször leégett. Most meg elvesztették a
vallásgyakorlat szabadságát is. Megint arra
kényszerültek, hogy vidékre, Tétre, Felpécre
járjanak istentiszteletre.50
Az 1731. évi Carolina Resolutio, a Károly íéle rendelet azért adott újabb lökést a templomfoglalóknak, mert hitelesítette a korábbi
törvénymagyarázatokat és az úgynevezett pesti
bizottság számára is fennforgó bizonytalanság
helyett félreérthetetlenül megállapította a király álláspontját: valóban csak artikuláris helyeken van szabadságuk nyilvános vallásgyakorlatra a nemkatolikusoknak. Más szóval: csak ott
lehet templomuk. Az egyházi élet egész terü-

;

letére kiterjedő rendelkezésekből a templom
történetére leginkább az tartozik, hogy az evangélikus templom használatának szabadsága a
beeikkelyezett helyekre korlátozódott. Ezért jelölhető meg ez a korszak az evangélikus templom történetében az artikuláris helyek korának.
Annál inkább, minthogy nemcsak azokat számították artikuláris helyeknek, amelyek név szerint fel voltak sorolva az 1681. évi XXVI. törvénycikkben, hanem azokat is, amelyek a nagyot) szabadsággal bíró 19 vármegyében feküdtek, és igazolni tudták, hogy a törvény létrejövetelekor vagy legalább is 1720 körül templomi, imaházi vallásgyakorlatuk volt. A korlátozott (restringált) vármegyékhez képest a kiváltságos (privilegizált) vármegyékben — de csakis
viszonylag — tűrhetőbb volt az evangélikus
templomok sorsa, Győr, Veszprém,
Nagyhont,
Nógiád, Kishont és Gömör vármegyében ezért
tud megmenekülni néhány evangélikus gyülekezet. Itt a viszonylag jogvédett gyülekezetek
éppen úgy szárnyuk alá veszik a környékbeli
evangélikusságot, mint pl. Vas megyében, ahol
Nemescsó különlegesen is szép hivatást teljesített: teret s védelmet adott magyar és német
istentiszteletnek egyaránt. De a kiváltságos vármegyéikben sem kerülte el mindegyik gyülekezet az üldöztetést. Például a győrmegyei Bezi
1756-ban veszti el templomát és nyilvános vallásgyakorlatát.
1781-ben a protestánsok azt panaszolták,
hogy egykori templomaik közül kb. 800 nincs
birtokukban. Ezek közül kb. 700-at iaz 1681-i
törvény óta vettek el tőlük, kb. négy és félszázat ez időszak első, kb. 250-et annak második
felében, a pesti bizottság tárgyalásának idejétől.51 Ez a legutolsó szám is mutatja, mennyi
az igazsága és dicsősége a XVIII. századnak a
magyar nemzet történetében.
5. Megható az artikuláris helyek egyházi
élete. Messzi községekből sereglenek össze a hívek istentiszteletre; ki szekéren, ki gyalogszerrel
jön. Nemeskérhez az artikuláris korszakban 32
tekintélyes község tartozott; 3000 lélek számára
épült a temploma.52 Itt is, másutt is a vidékiek
szintén hozzájárulnak a templom építéséhez s
az egyházközség fenntartásához, Ezért épülnek
a helyi hívek számához képest feltűnően nagy
befogadóképességű templomok. Nagypalugya
temploma 6000 főt tudott befogadni.
Amint ezt láttuk, ez volt a helyzetük azoknak a gyülekezeteknek is, amelyek a kiváltságos vármegyékben igazolni tudják a nyilvános
vallásgyakorlathoz való jogukat. Artikuláris helynek tudta magát például Bokod Komárom megyében, Cekeháza Abaújban (ma Abaújszántó
szórványhelye). Somogy megyében Iharosbe-

rényt és Surdot tartották számon úgy, mint a
vármegye két artikuláris helyét. 53
Az evangélikusok ekkor oly nagy buzgóságot mutattak a templom iránti ragaszkodásban,
hogy néhol még lakóhelyüket is elhagyták, csakhogy közelebb kerüljenek hozzá. Az őrségi kerület lakosságának fele beljebb költözött, oda,
»hol a prédikátoroknak szabad és bátor maradásuk vagyon«. Az elvándorolt protestáns magyarok helyébe nyugatról és délről római hitű
németek és horvátok nyomultak. Ilyen jelenségeket eredményezett országszerte a> király »kegyes intentio«-ja — amint ezt az őrségieknél
érdekelt gróf Batthyány Ádám 1734-ben kifejezte —, hogy az egész Magyarországból kiküszöböltessenek a prédikátorok. 54
De hiába volt a nagy buzgóság; a külső
körülmények és a lelki erő lankadása bizony
sokfelé sorvasztották a hívek keresztyénségét.
Amit a baranyamegyei zalátai reformátusok panaszoltak Mária Teréziának, elmondhatták volna magukról sokfelé az evangélikusok is. »Miért
instálunk mi most templomot, prédikátort,
parochiális házat? Oka ez, mert minékünk más
helységbe istentiszteletre járni mind a helységnek távolléte, mind pedig az árvíz, mely gyakorta megkörnyékez, mind némelyeknek öregsége s ruhátlansága nem engedi. Második oka,
hogy eddig gyermekeink csak tudatlanságban
neveltettek, halottaink minden tisztesség nélkül
temettettek. Harmadik ez, hogy mivel istentisztelet nálunk nincsen, fiainkat meg nem házasíthatjuk, mert olyan helybe, holott semmi istentisztelet nincsen, senki a maga leányát adni
nem kívánja, és így navonként nem szaporodunk, hanem fogyunk. Negyedik ez, hogy gyakorta gyermekeink a prédikátorok nem léte, az
útnak rossz s árvíznek nagy volta miatt, amidőn
sem hajón, sem gyalog nem lehet menni, kereszteletlen habnak meg.«55
Ilyen tarka a XVIII. században az evangélikus templomtörténet. Az egyik vidéken mesze i r e elmenve sem lehet templomot találni, mert
nem szabad építeni. A másik helyen hatalmas
házat kell emelni a hívek serege számárai.
Ugyanezt a tarkaságot látjuk a török alól
felszabadult területen. Az egyik helyen rendszeresen épülhetnek a hívek a gyülekezeti
evangéliomballgatás által, a másik helyen földig
rontják templomaikat. Igaz, annál meghatóbb a
többnyíre új települőkből alakuló gyülekezetek
forró vágya templom után. Ha több evangélikus
család telepszik le egyszerre, rendszerint első
dolguk valami hajlékot emelni az istentiszteleti
gyülekezet részére. Jönnek azonban a zaklatások. Legkevésbbé a földesúr részéről, mert hiszen a többnyire római katolikus vallású földes-

úrnak is érdeke, hogy a telepesek megmaradjanak, jó szívvel dolgozzanak s az istenfélelemből táplálkozó jóerköcsben erősödjenek. A harcot a hatóságok vívják az evangélikus templom
ellen, főképpen a helytartótanács, »az eretnekek korbácsa«. Közvetlenül a földesúr, közvetve
az állam gazdasági érdeke egyensúlyozza az
evangélikus gyülekezetek és a hatóságok küzdelmét. Innen van az, hogy néhol kőtemplomot
építhet magának a gyülekezet, máshol alig engedik meg fából való építését. Fatemploma
volt pl. Arnótnak (Borsod megyében), Marcalgergelyinek
(Veszprémben),
Selmecbányának,
sártemploma Bákonyszombathelynek,
sövénytemploma Dörgicsének (Zalában),
Békéscsabának 1716-tól 1745-ig, Orosházának, talpastemploma Nemespátrónak. Az orosházi magyar evangélikusok az 1760-as években engedély nélkül
is megépítik — a korábbinál nyi'liván nagyobb
— fatemplomukat, s a nagyváradi római katolikus püspök panaszára is meg tudják tartani.
Viszont pl. Kiskőrösön az 1723-ban épült fatemplomot 1730-ban a helytartótanács rendeletére fegyveres emberek egy éjjeli földig rombolják; Soltvadkerten 1748-ban az egy évvel azelőtt épült közös evangélikus-református templomot a kalocsai érsek lerontatja, 1766-ban pedig a közben már külön épült templomokat szintén ugyanaz megint csak elpusztíttatja. 58 A győrmegyei Kisbabot evangélikusai 1737-ben engedéllyel templomot építettek, de mivel egy araszszal nagyobbnak épült az engedélyezettnél, megyei rendeletre a szolgabíróság nyomban elkészülte után büntetésül magukkal a kisbaboti
evangélikusokkal bontatta le.
A vidékek sem magyarázzák meg, miért
tűrhetőbb az evangélikus templom sorsa itt
vagy amott.
Hogy milyen zaklatásokat kell elszenvednie
az evangélikus egyháznak a templomépítés körül, arra igen tanulságos példa a nemeskéri.
Holott Nemeskér szószerint becikkelyezett hely
volt és még a hírhedt Lipót-féle magyarázat
szerint is megillette a nyilvános vallásgyakorlat
szabadsága, mégsem volt szabad templomot
építenie az 1732-ben elrabolt helyett, hanem
csak oratóriumot. De azt is hogyan! Még a formáját is megszabták. »Hogy még a tetejével
se emelkedhessék ki a házak sorából, kikötötték, hogy ,hosszában nyúló két alacsony tetővel' építsék, melyek között így egy csatorna
nyúlt végig, örökös becsepegéssel fenyegetve a
templom közepét, oltárt, orgonát. És nyugatról
is egy másik csatorna volt. Egy másik forrásunk
szerint egyenesen ki volt mondva, hogy ,granárium (=magtár) formára' építsék. Pompás adatok ezek a magyar nemzeti műépítészet törté-

netéhez«, — teszi hozzá közléséhez Payr Sándor.57
6. Az imaház és a templom hatósági megkülönböztetése ekkor zavarja meg szinte végzetesen a magyar evangélikus szóhasználatot.
Egyes helyeken vigyázni kellett, hogy véletlenül se mondják templomnak az oratóriumot,
akármilyen nagy és méltó hajlék is, mert különben veszélyeztetik a megmaradását. Ezért ha a
régi írások imaházról beszélnek, korántse gondoljuk, hogy a mai értelemben egyszerű, szegényes, lakóházszerű épületről szólnak. Ma válogathatunk a, két szó között, ha ki akarjuk fejezni, méltónak találunk-e egy istentiszteleti helyiséget a templom elnevezésre, vagy sem. De
a XVIII. században nem is volt rá módjuk az
evangélikus gyülekezeteknek, hogy latolgassák
ezt. Az evangélikus templom XVIII. századi
hazai története nyilvánvalóvá teszi, hogy az
egyház ellenségei gyökereztették meg az evangélikusság körében az imaház megjelölést; ezzel is gúnyolni, kisebbíteni akarták az evangélikus egyházat: lám, az evangélikusoknak még
templomuk sincsen. S hogy nem a torony
hiánya vagy nemléte számított, arra is van bőven példa. Mindezért leghelyesebb utólag
templomnak nevezni az evangélikus gyülekezetek XVIII. századbeli istentiszteleti helyiségét
is, ha az csak istentiszteletre szolgált. Leginkáb még akkor használható utólag is az oratórium elnevezés, de akkor is jobb ez, mint az
imaház, ha az istentiszteleti helyiség egyszersmind iskola volt. Azonban semmiképpen sem
menthető utólag a szerint osztályozni templomainkat, hogy melyek voltak építészeti szempontból értékesebb épületek, s melyek kevésbbé. Amint láttuk, a hatóságok kényszerítették rá az evangélikus egyházat a »magtár«-,
»pajta«-, »csűr«-stílusra. És a templomnál az a
fontos, hogy tisztán hirdessék benne az evangéliumot. Templom volt, ha csak »udvartemplom« is, a soproni Eggenberg-ház udvara, minden csűr, amelybe behúzódtak istentiszteletre;
mennyivel inkább volt hát temr^om minden
Isten igéjének szentelt gyülekezeti hajlék!
7. Az erdélyi evangélikus templomok története ebben a korszakban is feltűnően különbözik a királyságbeliekétől, Viszont csak részleteiben különbözik az előző korszakbelitől. Az
új korszak kezdetéül Erdélyben 1691-et, a Lipót-féle Diplomát kellett volna vennünk. Ez
ugyan biztosítja a nemzetek és bevett vallások
jogait, de kiviláglik belőle is, éppen úgy, mint
az ugyanabban az évben kiadott Explanatio
Leopoldiná-ból, a római egyház restaurációjára
eszköz-nemválogató, tudatos törekvés. A király fenntartja magának a jogot, hogy vitás

kérdésekben maga dönt. Ennek a jogfenntartásnak is része van abban, hogy az erdélyi evangélikusok, részben mint városi elöljáróság,
kénytelenek itt is, ott is lemondani templomokról a római katolikus vallás javára. A császári
katonaság parancsnokai értik a módját, hogyan
vegyék el vérontás nélkül a sóvárgott templomokat. így megy át a XVIII. század elején az
evangélikus egyház használatából a római egy-

házéba egy volt kolostortemplom Nagyszebenben, a János- és a Kolostor-templom Brassóban,
a Domonkos-templom Besztercén, egy-egy templom Meggyesen és Segesvárt.
Veszedelemben
volt 1772-ben a székelyzsombori magyar evangélikusok temploma is, fegyverrel kellett megvédeniük. Viszont nyugodtan építi meg templomát az 1760-as években a besztercevidéki
Zselyk magyar falu evangélikus népe.58

111. A SZABAD TEMPLOMHASZNÁLAT FS ÉPÍTÉS KORA
1781-tól

napjainkig

1. A Türelmi Rendelet. 2. Templomépítés országszerte. 3. 1791 : XXVI. t. c. 4. Anyagi segélyforrások. 5. Építkezés a XIX. században. 6. Uj lendület a templomépítésben.

1. Mária Terézia uralkodásának vége felé
már megfordult az állam magatartása a nemkatolikus keresztyénség felé, A terjedő felvilágosodás, a jezsuita-rend eltörlése, József részvétele a kormányzásban kellőképpen megmagyarázza e fordulatot. Templomok építésére
és javítására viszonylag könnyebben kapnak
engedélyt az evangélikus gyülekezetek, mint
azelőtt. Például ekkortájt, 1774—76-ban és
1777-ben építenek maguknak templomokat a
pozsonyi gyülekezetek, most már olyanokat,
amelyek máig megmaradtak. 59
Döntően szól azonban belie a keresztyénség és az állam viszonyának és ennek folytán az
evangélikus templomnak a történetébe II. József 1781-ik évi Türelmi Rendelete.
Hogy ez
mit hozott a magyar keresztyénségnek, megérezhettük a »Magyar öröm« című röpirat néhány halára késztető mondatából: » Jöjjetek ki,
ti sötétben ülő gyászruhákban járó .szegény
árva eklézsiák, kik olyak vagytok, mint a pásztor nélkül való nyáj, melvnek nirfcs vezére, mint
az árva, kinek nincsen édesatyja, mint az ügyefogyott, kinek nincs bírája, mint a fészkétől
megfosztott madár, melynek nincs nyugodalma.
Jöjjetek ki és örvendjetek e királynak, mert
templomot hágy néktek építtetni, papokat enged vitetni, mint jó atya, megtanít imádkozni,
kik most sokain ezt sem tudjátok, van-e Isten,
van-e Krisztus . . . A király azt cselekszi, hogy
ha régente Ninive ezerötszáz tornyokkal ékeskedett ez ország is tündököljön sokezer templomokkal.
Valóban, a Türelmi Rendeletet nem elég
abból a szempontból méltatni, hogy közelebb
vitte az államot a bevett egyházak egyenlőségéhez, sőt csak ennyit mondani megtévesztő. Az
volt a jelentősége, hogy az evangélium hirdetése

elől távolított el korlátokat; a nemzet százezrei, akik nélkülözni voltak kénytelenek az egyház tanítását, az üdvözítő evangéliumot, most
már újra kaphattak igaz lelki táplálékot. Az
azóta elmúlt másfél évszázad máig sem tudta
helyrehozni azt a lelki pusztítást, amelyet a
XVIII. századi »barokkos«, restaurációs fanatizmus vitt véghez a magyarságban. A magyar
nép jelentékeny részét szoktatták le akkor a
templombajárásról. Utóbb hiába jött a szabadság, mert akkor már a racionalizmus, liberalizmus és szekularizmus (e-világias gondolkodás)
nem is akarta pótolni ai XVIII. századi veszteséget az egyház építésében.
Amikor 1781. október 25-én II. József a
királyi Magyarországra vonatkozó rendeletet
kiadta, látszólag messze voltak a benne levő
engedmények a templomhasználat és építés
szabadságától. De amit a Türelmi Rendelet
adott, a közelmúlthoz képest is nagy szabadság
volt hát még ahhoz képest, amit mindeddig el
kellett szenvednie az evangélikus egyháznak.
S egyébként is csak kezdete volt annak,ami néhány esztendő alatt eljött.
2. A királyság részére kiadott rendelet
egyelőre még több korlátot szabott az evangélikus templom elé. Fenntartotta a különbségtételt a nyilvános és a magán vallásgyakorlat
joga közt és ennek megfelelően a magán vallásgyakorlati jogú helyeken csak oratóriumokat
engedett építeni. Ott is csak hatósági engedélylyel; ennek pedig az volt a feltétele, hogy száz
nem-katolikus család éljen együtt és legyen
elegendő anyagi eszközük az építésre. Az ilyen
magán oratórium csak torony, harang és utcáról
való bejárás nélkül épülhet.
Érthető, hogy az evangélikus gyülekezetek
a reformátusokkal egyformán nyomban készü-

lödnek templomépítésre. Szép példáját látjuk a
gyorsaságnak Kőszegen. 1781. december 24-én
hirdették ki a városban a Türelmi Rendeletet,
és már másnap, karácsony első ünnepén összegyűlnek az evangélikusok vezető férfiai, hogy
megbeszéljék a templomépítést. Ez fogja itt
össze az addig két szervezetben élő magyar és
német evangélikusságot. Közös templom építésére határozzák magukat. 61 Ehhez hasonlóval
találkozunk valamivel később Kassán, itt három
gyülekezet, a magyar, a német és a tót fog
össze templom építésére, — addig mind a három gyülekezetnek külön volt fatemploma a
város falain kívül.''2
A legtöbb helyen azonban nemcsak templomépítés volt a feladat, hanem magának a
gyülekezetnek az újra szervezése. Viszonylag
könnyen ment ez ott, ahol megvolt már a szervezet: a filia. Itt az volt a teendő, hogy lelkészt
hívjanak. Ez rendszerint megelőzte a templomépítést.
Halasztotta ennek megkezdését az engedély megszerzése is. Hiába rendelt 1783-ban II.
József könnyítéseket.63 A hatóságok, — kivált
eleinte, amíg az uralkodó ki nem cserélte s a
korszellem változása át nem hangolta a hivatalnokokat, — akadékoskodtak. A vizsgálatra,
amely megállapította, megvannak-e a feltételek,
meghívták a római egyház emberét is. Sok akadékon kellett tehát keresztüllépniük a templomépítő gyülekezeteknek. Könnyen megrekedt a
terv, ha nem volt á'lhatatosság a gyülekezetben
s ha nem voltak tekintélyes, befolyásos emberei,
nemes pártfogói, akik kézbe vették az ügyet.
Ezért gyakori eset, hogy a gyülekezet
egyelőre ideiglenes hajlékot emel az istentisztelet számára. S még gyakoribb, hogy ugyanezt teszi akkor is, amkor kezében az engedély,
csakhogy összegyülekezhessenek a rendesen
megépített templom elkészültéig. A győri evangélikusok 1782 elején kezdtek a tervezgetéshez,
gyűjtéshez és kérvényezéshez, 1783 áprilisában
vették a hírt, hogy meglesz az engedély s türelmetlenül el is határozták, hogy egy ideiglenes
templomot építenek. Egy félhónap alatt elkészül
a fatemplom. Két és fél évig használják ezt,
mert 1785 novemberére épült meg a ma is
használt kőtemplom.64 A nógrádmegyei Ösagárdon a községi pajtában tartják az istentiszteletet,
amíg 1785—86-ban meg nem épülhet a templom.
A vasmegyei Örihódoson 1783-ban fatempíomot
építenek. Ugyanezt teszik három hét munkájával a hegyeshalmiak, öt évig használják fatemplomukat, amíg vissza nem kapják eredeti s elvett templomukat.
A buzgóság indítja a gyülekezeteket arra is,
hogy összefogjanak s együtt, közösen kérjék az

engedélyt. Csak így, összefogva, tudták kimutatni a lélekszámot és a teherbíróképességet.
Ezért alakított közös egyházközséget például a
Kemenesalján Hőgyész, Gencs és Szergény; az
elnyomatás előtt külön lelkészt, tanítót, templomot, iskolát tartottak fenn. 65
Mindezért feltűnően sok templom építéséhez kezdenek hozzá 1783-ban, és így 1784-ben,
85-ben s 86-ban száz számra készül el hazánkban evangélikus templom. Mályusz Elemér megállapítása szerint a helytartótanács 1782. október 18-tól, amikor Bazin megkapta az első engedélyt, 1784 májusáig az evangélikusoknak
141 esetben adott engedélyt vallásgyakorlatra,
ami azonban több templomot jelent, mert egyegy leirat egyszerre esetleg több falunak az
ügyét is elintézte. 1784 végére az engedélyezések száma 165-re emelkedett, 1787 végére pedig
218-ra.00 Sokat mondanak a Dunántúl adatai
magukban is. 1781-ben a dunántúli egyházkerületben összesen csak 50 anyaegyházközség
volt, 1786-ig e szám 126-ra emelkedett. Perlaky
Gábor püspök, jóllehet már 1786 elején meghalt, nagyobbrészt személyesen és részben megbizottai által 76 új templomot avatott fel.07
Ekkor építi meg a mai méretek közt is tekintélyes nagyságú templomát
Nyíregyháza
(1784—86), Balassagyarmat (1785—86), Szarvas
(1786—88),
Felhasználják a legnagyobb szabadságot
azok a gyülekezetek is, amelyeknek addig is
volt templomuk. Űjat épít pl. Szügy Nógrádmegyében, a régit átépíti Bánk, ugyancsak
Nógrádban. A győrmegyei Mérges 1782-ben
visszakapja 1756-ban elvett templomát, 1787ben újraépíti.
Nemespátró gyülekezete (Somogy m.) pedig arra példa, hogy megvolt ugyan a templom, építeni már nem kellett, de használni
nem volt szabad eddig, — hasztalan voltak
nemesek, földesurak a gyülekezet főbbjei. Immár lelkészt hívhattak, és nem szorultak avatott igehirdető nélküli áhitatoskodásra. 68
Kezdetben a vármegye által kiküldött bizottságok még azon a címen is akadékoskodnak, hogy a kérelmező község nincs egy óra
járásnyi távolságra a legközelebbi evangélikus
templomtól, járjon tehát át oda istentiszteletre
a gyülekezet. Az uralkodó utasítására később
kombinálják a távolságot és a lélekszámot; ha
nagyszámú a gyülekezet, engedélyt kap templomépítésre, bár van hozzá közel templom."9
Szó szerint ugyan mindenkor oratórium építésére szól az engedély, de az öröm és hála
csak ugyanannyi volt az igével) újra élni tudó
gyülekezetekben, mintha templomnak nevezhették volna.

1785-től kezdve már nem a helytartótanács, hanem a vármegye adja az engedélyt. IlL
József egyre több korlátot tol félre az evangélikus templom szabadsága elől. Megszünteti az
órajárásnyi távolság feltételét. Szabad lesz tornyot építeni (1786), utcára ajtót vágni (1788),
a filiákban is építkezni.70 Ha tehát ezek után
még mindig torony nélkül épülnek templomok,
annak már a szegénység az oka; a gyülekezetek
anyagi ereje kimerül a templom megépítésében.
3. Teljesen tisztázza aztán a templomhasználat és építés szabadságát az 1790—91. évi országgyűlés II. Lipót alatt. A vallásügyi törvény
ugyan most sem a viszonosság és egyenlőség
elve alapján rendezi a bevett vallások ügyeit, de
például a templomok kérdésében megszünteti
az eddigi jogi különbséget. Ezentúl a vallás gyakorlata mindenütt és mindenkinek szabad a
templomok, tornyok, harangok szabad használatával. Ez a szabad vallásgyakorlat sehol sem
magánjellegű többé. Az evangélikusoknak szabad mindenütt, a filiákban is és ahol vallásgyakorlatuk van, templomot építeniök, csupán az a
kikötés, hogy a vármegye által kiküldendő vegyes bizottság — de római katolikus egyház*
megyei férfi, vagyis a püspök befolyása nélkül! — állapítsa meg: elegendő anyagi alappal
vannak-e ellátva és elegendő számban vannak-e
az egyházközség fenntartásához. Az evangélikus nemesek vagy földesurak joga a templomok felállítása és javítása tekintetében korlátlan. Megtiltja a törvény templomok elfoglalását;
a templomok tekintetében mind a két részről,
tehát mind a római, mind az evangélikus egyházak részéről a jelenlegi birtokállapotot kell
zsinórmértékül venni.
1791-ben az erdélyi országgyűlés szintén
foglalkozott a vallásügyekkel, s a templomok
kérdésében hasonlóan rendelkezett. 71
A megpróbáltatásnak azonban még a törvény ellenére sem volt vége mindenfelé. A vasmegyei gércei evangélikusok csak hosszú küzdelem, a nádor parancsát is kieszköz^ buzgólkodás után tudnak hozzáfogni telkükön a
templomépítéshez 1794-ben.
Egyébként a XVIII. század végére nemcsak a jogi lehetősége tágul a templomépítésnek, hanem a tere is. A vallási türelem kiterjed a telepítéspolitikára, ennek folytán evangélikusok is letelepedhetnek a Bácskában és a
Bánságban. Templomot is építhetnek.
4. A XIX. századi templomtörténetet már
nem az állami jog határozza meg. Ez csak közvetve befolyásolja az evangélikus templomépítést. Az 1868. évi LIiII. törvénycikk ugyanis az
1848. évi XX. törvénycikkben foglalt egyenlőségi elv részben való foghatóvátétele céljából
elrendelte, hogy a községek kötelesek igazsá-

gos arányban segélyezni az egyházakat, ha
házipénztárukból egyházi segélyt adnak. Ez a
rendelkezés ugyan messze elmaradt attól, amit
az 1848:XX. törvénycikk ígért, nem tisztázta a
községek, városok kegyúri jogából folyó kötelezettségeket sem, de legalább arra adott indítást, hogy a községek s városok némi segítségben részesítsék az evangélikus egyházat, még
akkor is, ha ez kisebbség. Rendszerint ingyen
telekkel segítik az evangélikus templomépítő
egyházközségeket. Az állam olykor szintén segíti őket.
A XIX. század alakítja ki a Magyarhoni
Evangélikus Egyházi Egyetemes
Gyámintézetet
is abból a célból, hogy a súlyos terhekkel birkózó evangélikus gyülekezetek megérezzék egymás segítő szeretetét. A Gyámintézet munkája
egyfelől az, hogy tevőlegesen odairánvítja a
testvéri tehervállaló, adakozó szeretet forintjait,
ahol ez időről-időre legszükségesebbnek mutatkozik; másfelől ébrentartja a gyülekezetekben az egymással való törődés és az egymás
iránti felelősség lelkét. Mindezen kívül az is a
szolgálata, hogy közvetíti a Lipcsében székelő
Gusztáv Adolf Egylet segélyeit a magyarországi evangélikus egyházközségekhez. Legutóbb
maga is felvette az egyházvédő nagy svéd király, Gusztáv Adolj nevét.72
5. Egyébként a XIX. században folytatódik az előző két évtized lendületes templomépítő mozgalma, A század elején épül meg
például Pesten a piaci (ma Deák Ferenc-téri)
templom. 1799-ben tették le az alapkövét, de
az anyagi eszközök fogyatékossága miatt többször megakadt az építése, a katonaság is,
igénybe vette raktárnak s csak 1811-ben szentelhették fel első templomukat a pesti evangélikusok.73 1807-től 1824-ig épül a békéscsabai
nagy templom, országunk jelenleg legnagyobb
evangélikus temploma; 1804-től 1816-ig a. kassai
kupolás ampír templom.
Feltűnően sok torony épül ebben a században, ami onnan érthető, hogy a Türelmi
Rendelet maga még nem engedte meg torony
építését és a szabad toronyépítés kezdetén
már ki voltak merülve a gyülekezetek. Ilyen
feladatpótlásnak számít azoknak a templomoknak az építése is, amelyek az 1780-as években
a szükséglet gyors kielégítése végett ideiglenesnek, kicsinek, gyengének készült »imaházak«
helyébe kerültek. Egyre kevesebb hát a torony nélkül maradt templom, bár éppen a városi gyülekezetek mutatnak példát arra, hogy
vannak egyéb feladatok is. Máig torony nélkül
áll s most is udvarban a győri s rozsnyói templom.
Az új templomok következő csoportjába
azok tartoznak, amelyek az újonnan alakuló

gyülekezeteknek vannak hivatva méltó evangéliumhallgató hajlékot nyújtani. Különösen a század második felében szórványosodik egyre erősebben -— szinte veszedelmesen — az evangélikusság. Egyre nagyobb százalékban él olyan
helységekben, ahol nincsen evangélikus gyülekezet, ahova nem szokott szolgálatra járni evangélikus lelkész. De viszont a városokban —
— egvikben előbb, másikban később -— annyi
evangélikus verődik össze, hogy egyre többhelyt mutatkozik a vágy gyülekezetté alakulásra. A szokásos folyamat ez: először alkalmi
helyiségekben, esetleg a református templomban jön össze a gyülekezet, hogy résztvegyen
egy közeli lelkész által tartott istentiszteleten,
majd valami állandó helyiségről gondoskodik,
végül, rendszerint már olyankor, amikor külön
lelkésze is van, templomot épít. Hasonlót figyelhetünk meg egyes falvakban is, kivált a NagyAlföldön; Orosháza, Szarvas, Békéscsaba szapora evangélikussága egyre nagyobb körben
rajzik ki a vidékre; itt is, ott is a kialakuló
községek, a falvakká tömörülő tanyacsoportok annyra megerősödnek, hogy önállósulnak
és templomot építenek maguknak; közelebb
akarnak lenni a templomhoz.
Erdélyben az evangélikus egyházközségek
nem szorultak rá arra, hogy e korszakban
lendületesen gondoskodjanak maguknak templomról. Csak itt-ott válik szükségessé új templom építése, leginkább azokon a helyeken, amelyek — amiképpen az ország Királyhágón inneni felében — csak ekkorra erősödnek meg.
Ilyen hely Kolozsvár. Az egykori, a XVI. század közepén élt evangélikus gyülekezet a hitvallási hullámzásokban elenyészett. A XVII. század végén újra alakult gyülekezet egyelőre
ideiglenes helyiségben éli igehallgató életét és
csak a XIX. század elején épít magának Templomot*:. A gondolat már 1783-ban felvetődik, az
alapkő letételére azonban csak 1816-ban kerül
a sor. 1829-ben szentelik fel. Az empire stílusú
templom, kivált belső tere, méltó Erdély fővárosához.74 Az építésre lelkesítő lelkész, Liedemann Márton emlékét méltán vitte bele a magyar irodalomba a »Kövek zsoltárá«-val Remémjik Sándor.
Erősödnek a brassókörnyéki magyar evangélikus gyülekezetek is. A bácsfalusi a XIX.
század elején annyira megerősödik, hogy elszakad Csernátfalutól, s Türkössel közösen szervezkedik. 1811-ben építi meg templomát. 75
Nagy kár, hogy a templomépítésnek ez a
sokat gyümölcsöző korszaka egybeesett azzal a
századdal, amely szellemiek tekintetében éppen
nem volt kedvező az evangélikus egyházra. A
racionális, majd a liberális theologia méltatlan
veit ahhoz az örökséghez, amelyet a reformáció
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bízott az evangélikus egyházra. Csak viszonylagosan tudott e korszak értékeset adni, csak korszerű tudott lenni az evangélikus templomépítés is. Ebből a szempontból nézve nem foglal
el méltatlan helyet a műépítészet történetében
a XIX. század első felében. A falusi templomok
közt is sok van olyan, amely helyt tud állni a
műbírálók előtt. Iyen épült például a pestmegyei Péteriben. (1822—30)76. A XIX. század
második felében süllyed az evangélikus templomépítés színvonala. Különösen az volt a
nagy baj, hogy nem gondoltak rá, milyen
belső templomtér felel meg valóban azoknak a
követelményeknek, amelyeket az evangélikus
egyház joggal támaszt vele szemben a gyülekezet igazi épülése érdekében. Különösen fájdalmas a theologiai meggondolás nélküli, tisztára
ötletszerű berendezése a templomnak, az oltár,
szószék, keresztelőkő építése és elhelyezése.
6. A XX. század elején ugyanazokat a jelenségeket észlelhetjük az evangélikus templom
történetében, mint az előző század utolsó évtizedeiben. Mégis talán új az, hogy a nyári fürdőzők szükségeűe erősebben néznek, mint korábban. Például 1905-ben templom épül Pösnyénben.77 A korábbi okokon kívül a gyáraik, bányák erősödése is hoz létre gyülekezeteket. így
önállósul és épít templomot az ózdi gyülekezet (1902).
Az 1914—18-as világháború természetesen
megakasztja a templomépítést, nemcsak a harc
éveiben, hanem azután is, főképpen azáltal,
hogy igen sok egyházközség veszti el az új

templomra gyűjtött összeget a hadikölcsönökbe
fektetés útján. De aztán annál magasabbra nő
a vágy országszerte a templom után. Csak a
Türelmi Rendelet utáni lázias buzgósághoz hasonlítható az a lendület, amely a legutóbbi két
évtizedben az evangélikus egyházban megfigyelhető.
A bányai egyházkerület püspöke 1918-tól
1938-ig, szolgálatának első két évtizedében 30
templomot szentel fel. Ezek kétharmada a főváros környékén vagy éppen magában a fővárosban épült, s azóta még újabb öt templom épült
az ország közepén. Amíg a Bányai Egyházkerületben ez a jellemző, addig a Dunántúliban inkább az, hogy a fiók- és leányegyházközségek
építenek templomot, feltűnő számban a Balaton
környékén. Hasonlót figyelhetünk meg a másik
két egyházkerületben is. Például a Tiszaiban
építészeti szempontból is figyelemreméltó templom épül Özd . fiókjaiban:
Borsodnádasdon
(1934) és a reformátusokkal közösen Somsálybányatelepen (1942), egyszerű, de művészi
megoldással Putnokon (1939).
A szórványbeli evangélikussággal való törődés fokozódásának felel meg, hogy jellegzetesen „szórványtemplomok"
épülnek, tehát olyan
községekben, ahol helyben kevés ugyan az
evangélikus, de a lelkész gondozása alatt nagy
terület áll. Ilyenek a nagyatádi (Somogy m.,
1930), kisvárdai (Szabolcs m., 1931).
Ahol az evangélikusság gyenge önmagában
a templomépítésre és hasonlóképpen gyenge a
reformátusság is, ott a legutóbbi években, a
mult századi esetekhez hasonlóan közös evangélikus-református templom épül. Például Dorogon, Tapolcán 1936-ban, a már említett Somsálybányatelepen 1942-ben, Sümegen 1937-ben.
Viszont ahol megerősödnek a gyülekezetek, ott
elválnak egymástól. Így lett tisztára evangélikus
az 1896-ban még protestánsnak épült szombathelyi templom.
Tovább is megelégszenek a gyülekezetek
szerényebb istentiszteleti helyiséggel ott, ahol
még erősödniök kell. Egy nagy magtár, illetve egy
lakóház átalakítása útján jut templomhoz a battonyai (Csanád m.) és a csillaghegyi (Pest m.).
Az ország délkeleti szélén egy egyszerű terem
is tud áldott szolgálati hely lenni a sepsiszentgyörgyi központú székelyföldi szórvány részére.
Az új világháború sem akadályozza meg
teljesen a templomépítést. 1940-ben fejezi be
templomát az egri, 1941-ben az esztergomi gyülekezet. Épülőben van pl. Győrben a nádorvárosi, Budapest környékén a mátyásföldi.
A
győri második templom építése egyszersmind
szemlélteti azt a szükségletet, amely másutt is

égeti a nagyobb városok evangélikus gyülekezeteit, még ha nem is nagy a lélekszámuk, A
városok kiterjedése egyre inkább arra ösztönzi
őket, hogy ne a templom megnagyobbításával s
ne csupán az istentiszteletek szaporításával biztosítsák a hívek számára az istentiszteleten való
részvétel lehetőségét, hanem azzal is, hogy a
város külső területein, egyelőre alkalmi helyiségekben, majd templomokban tartott istentiszteletekkel erősítsék őket az egyház és gyülekezet közösségében.
A lendülettel együttjárt az arra való törekvés, hogy az új evangélikus templomok ne csak
elegendő nagyok és korszerű stílusúak legyenek,
hanem olyanok is, amelyek megfelelnek az evangélikus egyház istentiszteletének. Külön említésreméltó az 1938-ig elszakított Tornaija 1933ban épült evangélikus temploma. Modernsége, a
padló emelkedése jól összefér a liturgikus követelmények érvényesítésével. Az »ú/« evangélikus templom keresésének történetéhez tartozik, hogy az az érdeklődés, amely az első világháború óta Luther Márton reformátor iránt
feltűnő mértékű volt, s a lutheri reformáció elevenebb megbecsülése templomépítésünkre is
hatott. Az 1932-ben épült szolnoki templom tornya a wittenbergi vártemplom tornyának formáját mutatja. Sándy Gyula pedig, 1940-ig 37
templom építője, az erős vár gondolatát viszi
bele evangélikus templomterveibe, hol a torony
bástyaszerüségével, bástyapárkányzatra
emlékeztető díszítésével, hol az egész templomépület várszerű részleteivel; a gondolatot
rendszerint megerősíti a bejáró fölé vagy a toronyra helyezett írással: Erős vár a mi Istenünk. 78
A Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalosan is arra törekszik, hogy az ezután épülő
evangélikus templomok ne csak »újak«, hanem
jók is legyenek Az Egyházegyetem Egyházművészeti Tanácsot létesített, 1942-ben elrendelte
ezen belül egy építészeti osztály felállítását,
egyszersmind megállapította ez osztály szabályzatát. Minden új templom építésénél, kibővítésénél, műemlék helyreállításánál, változtatással
járó tatarozásnál, berendezési tárgyak beszerzésénél ki kell kérni az Egyházművészeti Tanács
építészeti osztályának tanácsait, be kell mutatni
minden tervrajzot és műleírást.
A gyülekezeti élettel kapcsolatos igények
kielégítését célozzák azok a templomok, amelyek gyülekezeti teremmel kapcsolódva épülnek.
Budapesten
a kelenföldi
templom befogadóképessége könnyen tágítható a melléépült gyülekezeti terem ajtajainak feltárásával, ezenkívül
alatta is vannak helyiségek a gyülekezeti, egye-

sületi összejövetelek számára. Gyülekezeti teremmel kapcsolódva épült például az óbudai
és a diósgyőr-vasgyári templom is.

*
Az evangélikus templom magyarországi története folytonos utalás az evangélikus egyház
magyarországi életére és szolgálatára Ennek a
tudatában tekintettük át a templomtörténet három korszakát. Az egyházban pedig Krisztus él
és Krisztus munkálkodik. Ö hívja, gyűjti össze
benne a keresztyéneket. Szent Lelkével végzi
ezt, s az anyaszentegyházban megvilágosítja,
megszenteli s az egy igaz hitben megtartja őket,
Krisztus az egyházban adja a híveknek a bocsánatot, az életet s az üdvösséget. Itt uralkodik
rajtuk, itt parancsol nekik, itt vigasztalja őket
és itt készíti elő őket akkorra, amikor minden-

kinek meg kell jelennie az Ö ítélőszéke előtt,
hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
(II. Kor. 5, 10.)
Mindezért az evangélikus templomtörténet
igazi »vége« nem a mi korunk, hanem ama
végső nap, amely majd nyilvánvalóvá teszi,
hogy milyen gyümölcse lett az evangélikus
templomokban elhangzott igének.
Ebből pedig az is következik, hogy a
templomtörténet csak akkor lenne teljes, ha
meg volna benne írva mindazoknak a hite és
keresztyén élete, akik Krisztus evangéliumát
hallgatták s Krisztus úrvacsorájával éltek,
imádkoztak és énekeltek a templomokban.
Azoké, akik az igehirdető szolgálat útján beleépültek Krisztus anyaszentegyházába, szent
templommá épültek az Ürban, Isten hajlékává
a Lélek által. (Efez. 2, 22.)
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KÖZÉPKORI EREDETŰ EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK
ÉS TEMPLOMERŐDÖK
Irta:
Dr. LUX GÉZA

Amikor középkori eredetű evangélikus templomaink és templomerődeink bemutatását elhatároztuk, tudatában voltunk annak, hogy nem
tudományos alapon járunk el akkor, ha országunk műemléki kincsestárából csak azokat a
műemlékeket vesszük figyelembe, melyek között a kapcsolatot csupán az jelenti, hogy egy
vallásfelekezet birtokállományába
tartoznak.
Tudjuk, hogy ebből a csoportosításból tudományos következtetés vagy tanulság nem vonható,
különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy evangélikus egyházunk a reformáció idején, az újkor
hajnalán keletkezett, tehát nem vehetett részt
középkori templomok alkotásában. Ezek a templomok nem az evangélikus egyház istentiszteleti
térszükséglete szerint épültek. A reformáció egyszerűségre, ókeresztyéni tisztaságra törekvő szelleme és ennek megfelelő művészi felfogása nem
hagyhatott nyomot ezeknek a templomoknak
művészi kialakításában, legfeljebb későbbi korok; a reneszánsz, a barokk stílusában rendezhette be oltárokkal, ha a régiek elpusztultak, láthatta el ízléses faragású padokkal, ha az eredetiek elhasználódtak, népesítette be a falakat és
rakta tele a padlót művészi síremlékekkel és sírkövekkel.
Az evangélikus egyház történelmi küldetése során jutott középkori eredetű templomok
és templomerődök birtokába és a hozzájuk tartozó területek lakosságának evangéliumi hitre
való áttérésével örökölte ezeket az ősegyház állományából származó alkotásokat. Nagy érdeme
egyházunknak, hogy ezt az örökséget hű sáfár-

ként kezelte, épségben és változatlanságban
őrizte meg az utókor számára. Csak elfogultság
vetheti szemére a képrombolás nem mindig
helytálló
vádját. Legtöbbször
meghagyta,
sőt használatba vette a középkori templomokhoz tartozó régi szárnyasoltárokat, megkímélte
a templom falain kívül is, belül is — ha voltak
— a szobrászati alkotásokat, megőrizte a régi
freskókat s ha ezeket itt-ott bemeszeitette, elejét
vette ezzel a vallás tanait félreértő hívők túlzásainak. A mész jó konzerváló szernek bizonyult;
szinte sértetlenül kerülnek ki alóla a képek ;
úgyhogy ma az a helyzet, hogy középkori freskókban a protestáns templomok bővelkednek.
Mielőtt az evangélikus kézen levő középkori
templomok bemutatását megkezdenők, szükségesnek látjuk, hogy Magyarország középkori
építészettörténetét, ha röviden és nagy vonásokban is, felvázoljuk, hogy az ismertetésre kerülő műemlékek helyét a magyar építőművészet
kialakulásában megjelölhessük.
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A magyar építőművészet István királyunk
fellépésével az ezredik évvel kezdődik. Ebben
az időben Európa-szerte a román építészeti stílus dívott és a nyugati országokban fejlettebb
korszakát élte, minthogy kifejlődésében már az
ókeresztyén hagyományok és több évszázad tanulságai álltak mögötte.
István és Árpád-házi királyaink legfonto-

anyagi erejükhöz mérten egyszerűbb vagy gazsabb feladatuknak tekintették, hogy a pogánydagabb kialakítású egyházakat emeltek, melyek
ságból alig kivetkőzött magyar nép nevelérendszerint egyhajós hosszházzal, félköríves
sét és beillesztését a nyugati kultúrkörbe a kevagy egyenes záródású szentéllyel és többemeleresztyén vallás szellemében irányítsák. E cél értes, ikerablakos karcsú toronnyal készültek,
dekében templomokat építettek. István király
püspökségeket alapított az egyházi szervezet szi- mintahogy ezt a börzsönyi, csempeszkopácsi és
egregyi még ma is ép árpádkori kis templolárd kiépítése érdekében s ott nagyszabású
püspöki székesegyházakat emeltetett. Székes- maink mutatják.
A magyar építőművészet további fejlődéfehérvárt az ország közigazgatási központjává
sében nagy változást jelentett az 1241-iki montéve meg, itt a királyi hatalmat és egyúttal a
gol betörés, mert az utána következő nagyarámagyar államiságot szimbolizáló bazilikát épínyú építkezés, az elpusztított templomok restett. A maga székhelyéül és a magyarországi
taurálása, új templomok építése már a Franciakeresztyén egyház központjául Esztergomot váországban megszületett gót stílus formáit. vette
lasztotta, ahol uralkodása alatt, sőt atyja, Géza
fejedelem idejében már nagyszabású építkezésbe használatba. Eleinte az új stílust románkori formákkal keverték, úgyhogy ezt a több évtizedre
kezdtek és lerakták a sajnos, teljesen elpusztult
terjedő korszakot az átmeneti stílus korának is
Szent Adalbert székesegyház alapjait. István kiszoktuk nevezni, amely mélyen belenyúlt a
rály és Árpádházi királyaink építőtevékenyXIII. század második felébe is, mindamellett
ségét kiegészítették
a hazánkba
települő
a gót stílus fellépését hazánkban a tatárjárástól
szerzetesrendek, a bencések, premontreiek és
számítjuk. A tatárjárás tanúlságain okulva kiciszterciták. Elsőnek a bencésrend jelentkezett,
hogy a magyar nép építő- és tanítómesteré- rályaink legsürgősebb teendőjüknek tekintették
az ország hathatós védelmének megszervezését.
nek nemzetnevelő szerepét betöltse. A bencéEzért várak minél nagyobb számmal való épísek monostorai, élükön Pannonhalmával, a magyar építőművészet legelső, legkiválóbb alkotá- tését kezdték meg vagy tették vagyonosabb fősai voltak a városokban épült székesegyházak uraink kötelességévé. Egyházi építmények létesítésére új mecénás jelentkezett; a feltörő, társamellett. A bencések magyar földön jellegzetes
dalmi állásában megerősödő, vagyonban és műrománkori templomépítményeket hoztak létre;
veltségben gyarapodó polgárság. A viszonyok
kéttornyos, háromhajós, félkörű szentélyapszimegszilárdulása és nyomában a kereskedelem
sokkal ellátott bazilikákat, melyek árpád kori
és ipar megerősödése városok alapítását tette
szerzetesi templomaink általánosan elterjedt tíszükségessé. Egyre-másra városi települések kepusát jelentették. Ilyenek a lébényi és jáki
letkeztek, különösen az ipart fejlesztő bányák
egykori bencésrendi kéttornyos bazilikák, meközelében, a kereskedelmet lebonyolító fontos
lyek nyomán a később betelepült premontrei
utvonalak találkozásánál, folyók mentén, külörend is hasonló alkotásokat létesített, ugyancsak
nösen a Felvidéken és Erdélyben számosan,
kéttornyos templomokat épített, többek között a
ahol az ipar és kereskedelem adottságai együtma csak romjaiban álló zsámbéki templomot.
A harmadik, árpádkori építészetünkben nagy tesen jelentkeztek. A városokban egyre nő a lakosság száma, ami új, nagyobb befogadóképes
szerepet vivő, szerzetesrend a ciszterci volt,
mely Burgundiából Heiligenkreutz közvetítésé- ségű templomok emelését tette szükségessé, melyeket az új stílus, a gótika formái szerint épível került hazánkba. A ciszterciek szigorú építőtettek fel.
szabályokat hoztak magukkal, ezek pontos be
tartásával és szellemében építették meg MaA szerzetesrendek továbbra is buzgón kigyarországon is toronynélküli, keresztházzal elvették részüket a templomépítésből, csak ezt a
látott, háromhajós egyszerű bazilikáikat, melyekszerepet a régi árpádkori szerzetesrendektől,
nek az a sajátsága, hogy a fő és oldalszentélyek
újak, nálunk a XIII. század derekán fellépő u. n.
nem félkörívesen, hanem egyenes fallal voltak
prédikátor szerzetesek, a ferencesek és domonlezárva, hogy a ciszterci-rend puritán egyszerűkosok vették át. A prédikátor szerzetesek rendségre törekvését mutassák meg a> templom leg- szerint a városok szegény és sűrű lakosságú réfőbb részén is, ahol pedig a hely jelentősége
szeibe telepedtek, hogy a nép legszélesebb rédíszesebb kialakítást tett volna megokólttá. A
tegeivel vehessék fel a kapcsolatot, s a feladarománkori ciszterci templomépítésnek legkivátukkal a szociális kiegyenlítődést szolgálhassák
lóbb és legjellegzetesebb alkotása a Bükka keresztyén vallás szellemében, ezért legfonhegység nyugati oldalán álló bélapátfalvi tosabb tevékenységüknek tekintették a szegétemplom.
nyek gyámolítását, oktatását, sőt megvédését. E
céljaiknak és főleg a prédikálás szempontjainak
Királyaink és szerzetesrendjeink mellett az
megfelelő új templomtípust kellett létesíteni; a
országszerte kialakuló közösségek, falvak eleinte
régi románkori bazilikális, háromhajós szerzetesi
István király templomépítési rendeletére, később
típus
ugyanis nem felelt meg többé, helyette az
saját buzgóságból is templomépítésbe fogtak és

egyhajós, hosszú (a szerzetesi kórus elhelyezésére szolgáló) szentéllyel ellátott, tornyos vagy
toronynélküli megoldást honosították meg.
Polgárságunk és szerzetesrendjeink építőtevékenysége, a gótika egész virágzása, kiváló
uralkodók, Nagy Lajos, Zsigmond, Mátyás király
kormánya alatt, szerencsés körülmények között,
erőteljesen folyhatott. Templomaink tehát mind
a korai fejlett és késői gótika változatos, festői és gazdag, legtöbbnyire azonban leegyszerűsített formavilágát képviselik.
Királyaink
gyakran nagy adományokkal járultak hozzá egyegy fontos városi templom létrehozásához, pl.
a kassai dóm és a kolozsvári Szent Mihály
templom építését Mátyás király támogatta.

Erdély

evangélikus,

középkori

Az újkor első stílusa a reneszánsz, mely a
gótikát felváltotta a XV. század végén, rövid
virágzás után a török uralom magyarországi
terjeszkedésével esett egybe, ami az építészet
fejlődését, ha nem is akasztotta meg teljesen
Magyarországon, de hosszabb időre szük keretek közé korlátozta. Ekkor lépett fel a reformáció is és Magyarország lakossága nagyobb részben áttért a protestáns hitre, vele együtt a régi
vallás szolgálatára emelt templomok a reformáció egyházainak birtokába kerültek. Ezeknek
csak kis részét tudta később az ellenreformáció
a régi egyház számára visszahódítani. Azokon
a területeken, ahol a reformáció kedvező politikai körülmények között megerősödhetett, mint

eredetű

templomainak

térképe

Erdélyben, ahol a fejedelmek nemzeti uralma
alatt, egy évszázadon át teljes vallásszabadság
uralkodott, a protestáns egyházak megőrizték
örökségül kapott középkori templomaikat. Ezért
vannak ott oly nagy számmal evangélikus kézen is régi templomok, főleg szászlakta területeken, Nagyküküllő és Nagyszeben környékén,
a Barcaságban és Beszterce vidékén. Magyarország más területein az evangélikus egyház az
ellenreformáció és a népszerű, tehát erősebb
református egyház javára tért veszített, úgyhogy csak kisebb területen tarthatta meg középkorból származó templomait, csak á Felvidéken, főleg Gömör megyében, ahol a magyar
és vegyesajkú lakosság, a súlyos megpróbáltatások ellenére is kitartott evangélikus hite mellett.
Gömör vármegye északi, Szlovákiának itélt részein állnak még középkori származású evangélikus templomok, melyeket az evangélikusok
rendeztek be a barokkorban művészi oltárokkal,
padokkal és népesítették be művészi szempontból is jelentékeny síremlékekkel.
*
A középkori evangélikus templomok bemutatásánál a következőkben nem követjük az
építészet fejlődését legjobban illusztráló időrendi tárgyalásmódot, mert ehhez az építészettörténeti kutatásunk mai állásánál fogva kellő
támpontokkal nem rendelkezik. E helyett
megfelelőbbnek láttuk a templomokat földrajzi
elhelyezkedésük szerint csoportosítani. A földrajzilag egybekapcsolt csoportokon belül igyekszünk majd kidomborítani az időrendi kialakulás menetét.
Középkori templomaink ismertetését az erdélyi szászterületeken álló műemlékeink bemutatásával kezdjük meg, mert ezen a vidéken a
középkori építészet mindkét időszakából, a román korból és gótikából származó emlék annyi
van evangélikus lcézen, hogy azok alapján akár
Erdély középkori építészetét lehetne megrajzolni. Erdély építészetével a magyar műtörténetíráson kívül főleg németek foglalkoztak, akik
azt állítják, hogy Erdélyben a középkori építészet csak a XII. század végével kezdődik, ami
egybeesik a szászok betelepítésének időpontjával, tehát ebből okszerűen az következik, hogy
az építészet teljesen német befolyás alatt fejlődött ki. Ezzel szemben áll az a tény, melyet a
német írók nem ismernek, hogy Erdélynek azon
a részén is, melyet később igénybevettek a szászok letelepítésére, jóval azok megjelenése előtt
a magyar királyok ós szerzetesrendek figyelemreméltó alkotásokat hoztak létre. így például, mikor a szászok megjelentek, már régen megkezdték a gyulafehérvári székesegyház, az erdélyi
püspökség katedrálisának építését éspedig a

dunántúli bencés szerzetesi építőiskola, valamint az esztergomi királyi építőműhely közreműködésével. Ezek a műhelyek tudásuk és tapasztalataik legjavát adták a székesegyház megvalósításához úgy, hogy benne Magyarország
legjelentékenyebb és méretre is legnagyobb
Árpád-kori templomát alkották meg. A gyulafehérvári székesegyházon kívül állt már a harinai templom, mely kéttornyos háromhajós bazilikális megoldásával nem hozható a szászokkal
kapcsolatba, csakis a dunántúli bencésmühely
közreműködéséből származtatható.
Bizonyos azonban, hogy Délerdélyben az
építészet a szászok bejövetelével (a XII. és XIII.
század fordulóján) erősebb lendületet vett a betelepülők igénye következtében. A_ szászok első
raja a Barcaságban, majd Nagyszeben környékén talált otthonra. Itt alakult ki a jellegzetes
nagyszebenvidéki
románkori
templomtípus,
mely háromhajós bazilikális elrendezésű, keleti
végén apszisokkal lezárt, nyugati oldalán rendszerint toronnyal ellátott templom volt. Néha a
tornyot elhagyták. A gazdagabb megoldást pedig a kéttornyos bazilikák jelentették. Ez utóbbiak létrejöttében az Árpádkor magyar szerzetesrendjeinek hatása kimutatható. A románkorban a nyugati országokban elterjedt, különösen
Franciaországban meghonosodott keresztházas,
négyezetitornyos megoldásnak példája csak elvétve fordult elő itt. Ezek közé tartozik a Nagyszeben melletti Kistorony temploma, valamint a
koragótikus prázsmári erődtemplom, mely máig
is megőrizte eredeti négyezeti tornyát. Feltűnő,
hogy Erdély szászokkal betelepült részén a Magyarország más területein egyébként sűrűn előforduló egyhajós, egytornyos, félköríves vagy
egyenes szentélyű románkori templom típusa
jóformán hiányzik. Ezt erős átalakításokkal
egyedül csak a homoródi templom képviseli.
A tatárjárás Erdélyben is végét jelentette
a romás stíluskorszaknak, s egyengette útját a
nyugatról mind erősebb hatásokkal jelentkező
gótikának. Az új építőstílus mesterei a ciszterciek voltak, akik Kercen, az Olt folyása mentén,
nagyméretű háromhajós bazilikális keresztházas
toronynélküli templomot építettek, mely Erdély
XIII. századvégi koragótikus építészetre nagy
hatással volt. A kerci felfogás szerint épültek,
— hogy csak az evangélikus kézen levőket említsük — a brassói Bertalan, a prázsmári és a
halmágyi templomok
A gótika virágkorában, majd különösen a
későgótika idején, a polgárosodás fejlettebb
szintjén a felkerekedett építőkedv az Istenháza
létrehozatalában nyert kielégülést. Községek és
városok versengtek egymással a gótika különféle szakában, különféle típusú és alaprajzi elrendezésű templomokat hozva létre. A koragótikában még nem szakítottak egészen a román-

kori hagyományokkal s ezért bár gótikus formákban, de lényegében háromhajós bazilikákat építettek. Ezeken még sokszor az átmeneti stílus
kevert formái jelentkeztek. Csak a XIV. század
elejétől kezdték a tiszta gótikus formákat alkalmazni. A fejlődés során a háromhajós bazilikákat, a háromhajós csarnoktemplomok váltják
fel, melyeknek az a lényeges sajátossága — a
bazilikális elrendezéssel szemben —, hogy az
oldalhajók a főhajóval egy magasságra emelkednek. Csarnoktemplomokat főleg városok és
nagyobb községek emeltek, mert hiveik számára
nagyobb és megfelelőbb befogadóképességű
egyházakat csak így tudtak biztosítani. Kisebb
falvak, szerényebb anyagi erőkkel rendelkező
községek az egyhajós, hosszúszentélyes típust
választották, melynek elterjesztésében a prédikátor szerzeteseknek volt szerepük. Mint ismeretes, saját rendi építőmesterekkel rendelkeztek,
ilyen volt pl. a kolozsvári Farkas-utcai templomot építő János barát, vagy a vízaknai és kisesüri templom mestere: a dominikánus Welther
A XV. század derekától fogva Erdély területén a gyakori török betörések hatására a
templomokat erődökké alakították át. A Küküllők mentén és Szeben környékén, magát a templomot kis védőművekkel látták el, azonkívül,
hogy erős egyszeri, majd kettős várfallal és fatornyokkal is övezték. Ez jellemzi a Küküllőmenti és szebenkörnyéki templomerődöket. Ezzel szemben a Barcaságon a templomot változatlanul hagyták meg, annál erősebb és vastagabb falakkal vették körül, melyet még külön
elővédművekkel is elláttak. Erdély szász területein levő és egyszersmind az evangélikusok
kezén lévő középkorból származó templomok
majdnem kivétel nélkül templomerődök is.
Legelőbb a románkori XIII. századi tororiynélkül épült háromhajós templomokkal kell
foglalkoznunk, melyekből főleg Szeben vármegyében és Nagyküküllőnek vele határos részén
maradtak fenn emlékek. Ilyen az alcinai evangélikus templom, mely a község magasabb fekvésű részén épült. Az egykori bazilika háromhajós hosszháza ma is megvan, a hozzá keletfelől csatlakozó szentélynégyszöggel együtt.
Míg az egykori félköríves apszis helyébe nyolcszög felével záródó támpilléres, boltozatos szentélyt építettek, melyet újabban, a boltozat beomlása után, sikmennyezettel láttak el. A főhajó gazdag hálóboltozata még a XVI. század
elején, a török pusztítások helyreállítása idején
készült. A boltozat vállai miatt az eredeti félköríves főhajóablakokat be kellett falazni, de
még jól tanulmányozhatók a padlástérben. A
templomot a XVI. században, nyugati oldalán
egyszerű, keleti felén kettős fallal övezték, melyet fatornyokkal láttak el.
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A toronynélküli bazilikák sorába tartozik
a Vízaknától délre fekvő Kiscsür temploma,
mely a község közepén, magaslaton emelkedik.
Eredeti bazilikális alakjából csak a hosszházát
őrizte meg, melyet négyzetes pilléreken nyugvó,
félköríves árkádok kötnek össze az oldalhajók*
kai. A bazilikális rész világítását az oldalhajók
külső és a főhajónak az oldalhajó tetősíkja fölé
emelkedő falán félköríves román ablakok szolgáltatják. Az eredeti déli oldalhajó, melyet később sekrestyeépítménnyel toldottak meg, teljes hosszában megmaradt, míg az északit felében levágták, helyébe a középen XV. századi
tornyos bejárócsarnokot építettek, egy dongaboltozatos főhajótól elzárt helyiséggel együtt,
Ez az átépítés a XV. században következett
be, amikor a törökök betörése miatt a templomot kár érte és ki kellett javítani. Akkor a főhajó és oldalhajók félköríves szentélyeit eltávolították és egy új, nyolcszög felével záródó
hosszú szentélyt építettek, melyet keresztboltozatokkal láttak el. A szentély ablakai az átépítés korára jellegzetes csúcsíves, mérmüvel ellátott ablakok, A szentéllyel egyidőben építették a hajó nyugati oldalához a templom tengelyében álló tornyot, melyet védelmi célra rendeztek be ós faerkélyes sisakkal láttak el. A
kiscsüri evangélikus egyház matrikulájában,
ahol az egyház papjai vannak felsorolva, ez olvasható: „Johannes Weltherr (von Scholten)
anno 1506 ein dominikáner Mönch und Baumeister ecclesiae edificator", tehát Weltherr János személyében a kiscsűri templom átépítőjét
meg tudjuk nevezni, ő készíthette el a főhajó
ölelkező, csillagidomokat ábrázoló, háló boltozatát. Halaváts, aki ezt a feljegyzést közölte, a
szomszédos vízaknai templom 1515. évszámából arra következtet, hogy ennek a kiscsürivel
teljesen azonos boltozása, szintén Weltherr János műve.
Az erőddé épített toronynélküli bazilikák
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legérdekesebb példája, a lesesi evangélikus
templom. Eredetileg a szebeni típus szerint
épült, egyszerű formákkal, de a tatárok betörése
idején elpusztult. A helyreállításkor építették a
főhajó nyugati végének két boltszakaszán a tornyot, melyet védőerkélyes sisakkal láttak el és
festett kváderezéssel díszítettek. Védelmi okokból csakhamar felépítették a másik tornyot is,
a szentélynégyszög felhasználásával, az előbbivel teljesen azonos kivitelben. A XV. századi
török betörések hatására a templomot védőfallal övezték, melynek sarkain átlós irányba állított védőerkélyes tornyokat alkamaztak. Ugyanakkor a templomot is kiforgatták eredeti bazilikális, románkori alakjából. Oldalhajóinak falát
megemelték, a belső tereket pedig hálóboltozattai fedték be. Amint növekedett a lakosság
száma, a templomerődöt is bővíteni kellett; a
falakat, ahol lehetett, kijjebb helyezték. A fatornyokról a könnyen tüzet fogó faerkélyes sisakokat levették és befelé lejtő félnyereg tetőkkel helyettesítették.
A lesesivel, csak mint templomerőd áll a
legközelebbi rokonságban a merrgondai, ezért
említjük meg itt, egyébként a templom a tornyos bazilikák sorába tartozik.
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A XV. században annyira átalakították az
erődítés következtében, hogy az eredeti állapot
csak nehezen ismerhető fel benne. Halaváts
megállapítása szerint a templom a XIII. században mint pilléres bazilika épült, a főhajó falait alátámasztó félköríves árkádsor tanúsága
alapján. A szentély egyenes záródású, melyet
magas félköríves diadalív köt össze a hajóval.
Hogy vájjon egykor félkörös apszissal volt-e lezárva, ma már nyomok hiányában biztosan
meghatározni nem tudjuk. A mai szentély,
melyet egyszerű keresztboltozattal fedtek be ;
valószínűleg a szentélynégyszög volt. Halaváts
azt állítja, hogy a tornyot a főhajó nyugati végéhez később építették hozzá, de ezt Horwáth
kétségbevonja és kimutatja,1 a torony románkori
eredetét, melyet a szebenkörnyéki tornyos bazilikatípus módján az oldalhajók közrevettek.
Hogy a torony nem utólag hozzáépített védötorony, azt Horwáth egy, az árkádsor vállánál
levő és a toronyfalakon folytatódó románkori
párkánnyal bizonyítja. A tornyot, amikor megerősítették, a török betörések idején, kiszabadították az oldalhajók közül, ami védelmi szempontból volt szükséges, majd felmagasították
és faerkélyes sisakkal látták el. Vele egyniagasságúra, — védelmi okokból — szintén tornyot építettek a szentély fölé, ugyanúgy, mint
a lesesi templomnál is. A templomot egyszerű,
négyszögletes várfal veszi körül. Ennek sarkain
egykor négy torony állt, melyből csak kettő
maradt meg részben megcsonkítva a templomerőd déli oldalán.
Halaváts szerint a toronynélküli, pilléres
bazilikák sorába a veresmarti, vurpódi és szenterzsébeti templomokat kell hozzászámítani. A
veresmarti templom a XIII. század első felében épült és a toronytalan bazilikák között a
legépebben maradt ránk. Eredeti félköríves
szentélye még meg van és a szokásos szentélynégyszöggel csatlakozik a főhajóhoz. A templo-
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mot egykor körülvevő védőfalából már csak a
délnyugati zömöktestű harangtorony áll. A
vurpódi bazilika idők során nagyobb átalakításokat szenvedett. Csak oldalhajóinak végén
álló apszisait őrizte meg, míg főszentélye helyén a XVI. században félnyolcszöggel záródó
új szentély épült, a hozzá déli oldalán csatlakozó sekrestyével. Érdekes a templom kapuinak elhelyezkedése, melyek később épített kapucsarnokokból, az oldalhajók nyugati végén,
de az északi, illetőleg a déli falba nyílnak.
Mindkét kapu kerete félköríves, melyek szemöldöke fölött félköríves ívmező látható. A déli
kapu ívmezeje üres, míg az északi timpanonján bizánciasan kiképzett istenfa motívum van
kifaragva, vonalas bevésésekkel, kétoldalt szimbolikus értelmű torz állatalakokkal. A szenterzsébeti evang. templom toronynélküli bazilikás
alakját csak nagyobb változtatásokkal őrizte
meg. Még az is kétséges, volt-e eredetileg
tornya, vagy sem. E tekintetben Halaváts is kételkedik, de végül is a mellett foglalt állást,
hogy a templom a toronynélküli bazilikákhoz
tartozik. A templom eredeti alakjából pilléres,
árkádos, háromhajós hosszháza áll. A déli oldalhajónak félköríves apszisa; a főszentély
szentélynégyszöggel és félkörapszissal kialakított eredeti építménye még megvan, amelyet
a XV. században háló-boltozattal fedtek be.
A templom nyugati részén és a főhajó végén
álló vastagfalú tornyát Halaváts XVIII- századinak tartja, a rajta olvasható 1742-es évszám
szerint, mely egy nagyszabású átalakítás dátuma lehet.
A toronynélkülieknél sokkal népszerűbb
megoldású tornyos, háromhajós bazilikák nagyobb számban maradtak fenn, melyek őstípusát a nagydisznódi evangélikus templomban
lehet megjelölnünk. Nagydisznód Nagyszebentől délre, 9 km távolságban terül el. Városias
arculatú község. Temploma a XIII. században,
mint tornyos, háromhajós, pilléres bazilika
épült. A torony, az aránylag széles főhajó
egész szélességét elfoglalja, mélyen benyúlik
a templomtesbe, úgy, hogy a főhajónak csaknem fele hosszát igénybe veszi- A főhajót kísérő oldalhajók egészen a torony nyugati faláig húzódnak, úgy, hogy a tornyot két oldaláról közreveszik, melynek alja mind a főhajó,
mind az oldalhajók irányában tágas nyílásokkal kapcsolódik. A háromhajós templomtesthez keleti végén, az oldalhajóknak megfelelően
oldalapszisok, a főhajó folytatásában pedig
szentélynégyszög közbeiktatásával
félköríves
szentély csatlakoznak. A törökök gyakori XV.
századi betörései alkalmával a templom megrongálódott. Különösen nagy kár érte 1493-ban,
amikor AH bég csapatai Nagydisznódot felgyújtották. A templomot a pusztítás után
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csúcsíves stílusban állították helyre. Ekkor
vágták a főhajó oldalhajó fedele fölé nyúló
falába a csúcsíves ablakokat, melyeken a késő
gótika motívuma, a halhólyagdísz is megjelenik.
A főapszis meghagyott félkörű falára nyolcszög három oldalával záródó új apszist építettek rá, melyet így felmagasítva karcsú, csúcsíves mérműves ablakokkal láttak el. Ugyanakkor építették az északi oldalapszis részbeni
elbontásával a sekrestyét és falazták el a déli
apszis terét, hogy az így keletkezett kamrában
a nagydisznódi evangélikus egyház kincseit elhelyezhessék. A későgótika idején készült a
déli fal közepén a csúcsíves keretű, gyámköves szemöldökű, pálcatagokkal keretezett
ajtó. Az átépítés alkalmával a szentély és oldalhajók közepe fölött, az északi és déli oldalbejáratoknál oromfallal lezárt tömeget építettek a templomhoz, úgy, hogy az mai alakjában
kívülről kereszthajós megoldásúnak tűnik fel.
A nagydisznódi templomnak a torony nyugati
falában látható kapuzata a XIII. századból
származik, melyet 1791-ben, sajnos, kiszélesítettek úgy, hogy az egykori befelé lépcsőzetesen szűkülő keretéből csak egy-egy oszlop maradt meg fejezetével és a kaputagozatokat
összefoglaló fejlemezével együtt. A nagydisznódi kapu a kisdisznódi kapuzattal mutat fel-

tűnő rokonságot- Ami különösen az oszlopok
kockajellegű fejezetén, az ott alkalmazott bevésett szalagfonadékos, csigás díszítésben mutatkozik meg. Ez a hasonlóság arra vall, hogy a
két templomot egy és ugyanaz a mester építette. A templom egyik érdekessége Hutter
János nagydisznódi lelkész kitűnő állapotban
fennmaradt sírköve, mely a feliratos szegély
által befoglalt mezőben az elhúnytat bőujjú
papi öltönybe öltözve ábrázolja, a késő reneszánsz szobrászat felfogásában.
A tornyos bazilikális templomtípust Nagydisznódon kívül eredetiségében legjobban a
kisprázsmári evangélikus templom őrizte meg.
A nagydisznódi megoldással szemben különbség az, hogy az oldalhajóinak keleti vége egyenes fallal van lezárva, de a falban levő félköríves falfülkék apszisok módjára jelzik az
egykori mellékoltárok helyét. A főapszis szokás
szerint félköríves és szentélynégyszöggel kapcsolódik a hajóhoz, A templom nevezetessége,
vastagfalú tornyának nyugati oldalán levő kapuzata, melynek befelé szűkülő lépcsőzetes
keretében három-három oszlop áll, melyek lábazata és fejezete közös a kapuhasábokéval- A
fejezetekre a kapukeret tagozásával azonos félkörívezet borul. Az oszlopfők bimbós jellegűek
és a román stílus fejlettebb felfogását mutatják. Az oszlopfők fejlemezei fölött egy sor
szobrászati díszítés volt, de tárgya a homokkő
elmállása miatt, ma már nem ismerhető fel.
A szebenvármegyei Kürpőd temploma már
nagyobb változtatásokat szenvedett. Az eredetileg Mária tiszteletére szentelt templom, meredek hegyoldalon, háromhajós bazilikaként
épült, melynek oldalhajói hármas árkádívvel
kapcsolódnak a főhajóhoz. Az oldalhajók eredeti nyugati végei már nincsenek meg, de az
átépítés előtt a nagydisznódi templom mintájára a most három oldalával szabadon álló
s>astag tornyot közrevették. Az oldalhajók ke-

let felé egyenesen voltak lezárva, míg a főhajó tengelyében a szokott módon, szentélynégyszög közbeiktatásával félköríves záródású
apszist alkalmaztak- A torony alját, mely valamikor a fő- és oldalhajók felé nyitva volt, befalazták, többemelet magasra emelkedő törzsére védőerkéllyel ellátott sátortetőt helyeztek a XVI. század elején, amikor a templomot
erőddé fejlesztették ki. A templom magaslati
fekvése megengedte, hogy egyszerű, tornyokkal gyengébben ellátott fallal vegyék körül s
így csak a legjobban veszélyeztetett északi oldalát toldották meg egy falakkal övezett előudvarral, melynek északnyugati sarkát egy
újabban épült iskola foglalja el.
A szebenkörnyéki tornyos típus ismertetését három egymáshoz hasonló templom bemutatásával folytatjuk, éspedig a holcmányi, szakadtál és feleki templomokkal. Mindhárom
Szeben vármegyében van. Holcmány a Hortobágy patak mentén települt, míg a hozzá közel
eső Szakadát és Felek az Olt mentén fekszenek. Mindhárom község a szebeni tornyos bazilikák felfogásában, méretben is szinte azonos
románkori templomot épített a XIII- század
első évtizedeiben, úgy látszik, közös terv alapján. Mintha csak a közös eredet már a közös
sorsot is kijelölte volna számukra, ugyanis
mind a három templom egyforma módon megcsonkulva állta ki az idők viharát. Mindhárman elvesztették oldalhajóikat, s csak főhajójuk maradt meg, úgy, hogy ennek falában az
árkádsorokat befalazták. Ezzel az egykori háromhajós bazilikák egyszerű egyhajós templomokká váltak, melyek keleti végéhez a szokásos szentélynégyszög közbeiktatásával csatlakozik a félköríves apszis. Közülük már csak a
szakadáti templomnak van meg az eredeti
szentélye. A holcmányiét a barokk korban teljesen átépítették. A feleki félköríves apszisát
pedig lebontották, csak
szentélynégyszögét

hagyták meg, de úgy, hogy keleti végét egyszerűen fallal határolták el. Mindhárom templomnak azonban vastag falakon nyugvó tornya
megmaradt a főhajó nyugati végén. Mindhárom
torony nyugati falában később hozzáépített
előcsarnokok mélyén elrejtve egy-egy díszes románkori kapuzatot őriz. A három kapu között méretben és díszítésben a holcmányi a
legjelentékenyebb. Ennek lépcsőzetesen befelé
szűkülő kapukeretében három-három hengeres
oszlop foglal helyet. Az oszlopoknak a kapuhasábokkal alul közös alaptesttel kísért, attikai
jellegű lábazata, a félkörívezet vállában pedig
közös fejezete van. Az oszlopfejezetek dísze
figurális és ornamentális; egymással szembeállított sárkányok motívumából áll, valamint
stilizált bimbós levelekből. A holcmányi kapu
különös érdekessége, hogy az oszlopfők összefüggő fejlemeze felett, - a félkörívezet vállánál,
a hengeres tagokat figurális díszítéssel látták el,
éspedig balról jobbfelé haladó következő sorrendben: az első oszlop felett bőredőzetű ruhás alak, fején gyöngyös szélű sapkában látható, kezében lobogó fáklyát tart, melyet az
előtte ülő ördögalak el akar venni tőle- Háta
mögött egy másik ördög tolja az alakot előre.
A következő oszlop fölött Szent Péter szakállas, hosszú, bőredős ruházatú alakja ismerhető
fel, jobbjában kulccsal, baljában bibliával, lábánál bőredős karinges alak térdel. Harmadik
oszlop felett bokáig érő, redősruhájú két alak,
mondatszalagot tart kezében, elmosódott betűkkel. A baloldali alak Szent Péterre néz. A kapuzat jobbfelén, a belső oszlopon, halfarkú
süveges manó, a másodikon bőruhás, redős galléros alak mutatkozik, kezeiben pergamentet
tartva, melyről zsinór lóg. A harmadik oszlopon két bőruhájú, derekán zsinóröwel leszorított alak látható. A fedetlenfejű alak kezét
mellén olyképp tartja, mint azt szerzetesek
szokták, írja Halaváts. A szoboralakok rongáltsága alapján az ábrázolások ikonográfiái programmja ma már nem ismerhető fel, de valószínűleg egységes kompozíció keretébe illeszkedtek bele, melynek tengelyében a kapu
félkörös ívmezejében valamilyen festett kép
állhatott.
A szakadáti kapu a holcmányinál szerényebb kialakítású. Lépcsőzetes keretében csak
két-két hengeres oszlop áll, melyek lábazata nem
látható, mert az előcsarnok kőpadlója eltakarja.
A kapu fejezeteit egységes fejlemez fogja össze
és a közös fejezeteket levél- és emberalakdíszítések élénkítik. A fejlemez felett közvetlenül,
mint Holcmányon, az ivezet hengeres tagja itt
is emberalakokkal van díszítve, de hogy ezek
mit ábrázolnak, azt a kő elmállottsága és a vastag mészréteg miatt, nem lehet felismerni. A
feleki kapu a szakadátinak szinte mása, csak az

oszlopfőn mutatkozó szalagfonatos díszítés más,
mellyel inkább a kisdisznódi kapu oszlopfőire
emlékeztet. Az oszlopfők fejlemezei felett itt is
emberalakok mutatkoznak, de, mint Szakadáton,
a kő rongáltsága és vastag meszelése miatt csak
a jobbszélső oszlop fölött lehet egy angyalalak
vonásait felismerni.
Közös sorsa mindhárom templomnak, hogy
a XV. században templomerődökké építették át,
de övfalát és védőműveit csak a holcmányi
őrizte meg. A holcmányi templomot belső falöve
szabálytalan ovális alakban veszi körül, sarkain
és töréspontjain faltornyokkal erősítve. A belső
falöv köré külső falövet is alkalmaztak, hogy a
falközt, az úgynevezett zwingert kialakítsák.
Innen a belső falöv határolta templomudvarba
egy erős kaputornyon lehet bejutni, mely még
megőrizte gerendákból összerótt csapórácsát,
mely a torony külső kapunyílása előtt a falon
alkalmazott kőhornyokban mozgott.
A nagyküküllővármegyei brulyai,
egykor
Szent Miklós tiszteletére szentelt templommal
folytatjuk a tornyosbazilikák bemutatását. Hogy
mikor épült, e tekintetben hiányoznak az adatok. Halaváts szerint a XIII. század első felében
keletkezett. A templomot az idők során alaposan átépítették, annyira, hogy eredeti alakját
megállapítani nagyon nehéz. A háromhajós bazilikából áll még a hosszház, melyhez a főhajó
tengelyében szentélynégyszög közbeiktatásával
csatlakozott a félköríves főszentély, de ezt később a XVIII. században újjáépítették, úgy,
hogy az eredeti szentélymegoldásból csak a
szentélynégyszög maradt meg. A főhajó négyszögű pilléreken nyugvó félköríves árkádokkal
kapcsolódott az oldalhajókhoz, melyek a szebeni
típus módjára közrevették a még álló, vastag
pilléreken nyugvó tornyot. Az oldalhajók toronymenti szakaszait lebontották, amikor a
templomot erőddé építették ki. Az erődítés a
XV. században történt, amikor a hajót és a
szentélynégyszöget a ma is látható, ölelkező
csillagidomokat kirajzoló hálóboltozatokkal boltozták be. A templomot szabálytalan sokszögalakban, tornyokkal erősített és raktárakat
magábanfoglaló védőfallal látták el, mely csak
nagy átalakítással és egyes részeiben maradt
fenn napjainkra. A Királyföld legkeletibb részén, ahol a szászok által lakott terület már a
Székelyfölddel érintkezik, a Homoród alsó folyása mellett fekszik Homoróddaróc
község,
mely a második bécsi döntés következtében
Magyarországhoz került és határközség lett.
Házai között komorlik a templomerőd, mely
a XV. század folyamán török támadások hatására keletkezett. A XIII. századi templom a
szabálytalan sokszögalakú, faltornyokkal erősített várudvar közepén helyezkedik el. Ma
egyhajós elrendezést mutat, egykor azonban a

Homoróddaróc

(Udvarhely
vm.).
alaprajza

A

templomerőd

szebenkörnyéki típus mintájára háromhajós,
tornyos, pilléres bazilika volt, melynek oldalhajóit 1494-ben egy súlyoskimenetelű tűzvész
után bontották le. A kikerült építési anyaggal
a főhajó árkádíveit befalazták, melynek pilléreit díszes fejezetekkel ellátott faloszlopok tagolták. A megcsonkított és ilymódon egyhajóssa
lett templom világítását a főhajó falán át nyeri,
az ott sorakozó félkörű teherhárítóíves, kapcsolt
ablakokon át. A főhajóhoz diadalívvel csatlakozik a nálánál valamivel keskenyebb szentély,
melynek fala. csak belül félköríves, kívül egyenes záródású. A főhajó nyugati végén rendkívül
vastag falakon hatalmas torony emelkedik, ennek alja, melyen át a bejárat vezet, valamint
emeleti tere, mely valamikor a főhajó felé tágas nyílással nyitva volt és karzatként szolgált,
bordás keresztboltozattal van fedve. A torony
legérdekesebb része a nyugati falában helyet
foglaló nagyméretű kapuja, mely az erdélyi
románkori kapuk között méretre talán a legnagyobb. Nagvságára jellemző, hogy a kapu
lépcsőzetes keretében 5-—5 oszlop foglal helyet, melyeket alul közös, alaptesttel erősített,
attikai jellegű lábazat és a kapuivezet vállánál
közös fejezetsor foglal össze architektónikus
egységgé. Az oszlopfők bimbós jellege a késői
román stílus bélyegét viseli, miből a homoróddarócikapu XIII. század középi eredetére lehet
következtetni. A kapunyílást nem vízszintes
szemöldök, hanem háromkarélyos motívum szerint kivágott ívmező zárja le. Feltevésünk szerint a karélyos kivágás nem lehet eredeti megoldás, hanem egykor valamilyen domborműves
faragvány szegélyezése volt, mely erősen megrongálódhatott, mire azt a háromkarélyos keretéből kifaragták. Az ívmezőben mutatkozó háromkarélyos motívum fontos támpontot jelent
arra, hogy a homoróddaróci kapu előképét a
dunántúli árpádkori építőmühely alkotásai között keressük. Itt különösen Ják szerepére kell
rámutatnunk, ahol az apátsági templom déli
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kapujánál és a különálló Szent Jakab-kápolna
kapujánál az ívmezőben háromkarélyos beosztás mutatkozik az Isten Bárány a-f aragványnak
adva helyet. A jáki kapuk timpanonjain a karélyos belső keret és az ívmezők félköríve között
adódó felületet levélindás díszítés tölti ki,
melyben két szembehelyezett, farkát kunkorító
sárkány tűnik fel. Ez a jellegzetes sárkánymotívum másutt is előfordul, ahol a jáki műhely
hatása érvényesül, például a Jákhoz közeli
Csempeszkopácson, ahol az egyhajós kis templom déli kapuján látható a jáki minta szerint
készült Isten Bárányát ábrázoló faragvány. Ha
most a jáki tanulságot szem előtt tartva vizsgáljuk meg a homoróddaróci kapuív-mezejét, akkor rá lehet mutatnunk annak szoros jáki kapcsolataira, mert azon is megtaláljuk a háromkarélyos szegély és a timpanon fölköríve között adódó mezőben az egymással szembeforduló sárkányok motívumát, még a jáki mintához képest is dúsabb levéldíszítés keretében. A
jáki példákból visszakövetkeztetve, nem lehetetlen, hogy a homoróddaróci ívmező eltávolított
háromkarélyos részén az Isten Báránya-faragvány mutatkozott, mely talán a török pusztításának esett áldozatul és minthogy megrongált
állapotában fenntartani nem akarták, egyszerűen kifaragták karélyos keretéből. A jáki példákkal való kapcsolat abból a szempontból is
tanulságos, hogy Homoróddarócon az árpádkori dunántúli műhely közvetlen hatását tudjuk kimutatni, bizonyítékul arra, hogy Erdély
szászoklakta területének középkori építészete
nem a Birodalomból nyerte a tápot, hanem
szervesen beleilleszkedett a magyar árpádkori
építészet egyetemes fejlődésébe.
Legújabban a templom belsejében bibliai
jeleneteket ábrázoló freskókat fedeztek fel, melyeket a reformáció idején bemeszeltek. Sajnos, a festmények fenntartására eddig nem történt intézkedés. A templomot körülvevő várfalat és ennek sarkaiból ötszögletes és négyszögletes alakban kiugró tornyokat a XV- század
végén építették, ugyanakkor alakították át faerkélyes sátortetővel vártoronnyá a templom
tornyát és húztak védőfolyosós fedélszéket a
szentély és hajó padlására.
Mint a homoróddaróci, a hozzá közeleső
kacai templom is eredetileg háromhajós, tornyos bazilika volt. Vastag falon emelkedő tornyát a főhajó tengelyében a templomtestbe
vonták bele, a szebenkörnyéki típus mintájára.
A templom románkori alakjából csak a főhajó
falait tartó vaskos, négyzetes pilléreken nyugvó
árkádsora, az oldalhajók külső falai és az
egykori kerek főapszis előtt alkalmazott szentélynégyszög állanak fenn. A régi torony és a
tornyot közrevevő oldalhajószakaszok már nincsenek meg, mert amikor 1894-ben a régi to-
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rony összeomlott, romjaikat is teljesen eltakarították. A toronyomlásnak, sajnos, áldozatul
esett a csak leírásokból ismert románkori kapuzata, melynek lépcsőzetes bélletében kockafejezetekkel ellátott oszlopok állottak, melyek a
kisdisznódi kapu oszlopfejeinek fonadékos bevésett díszítését mutatták. A kapu a torony
nyugati falában, a főhajó tengelyében foglalt
helyet. A főhajó egykor — most befalazott —
félkörös teherhárító ívbe foglalt ikerablakokon
nyerte világítását, miként a homoróddaróci és
a földvári templomok főhajói. E tekintetben a
kacai templomot tehát a homorócTdarócival lehet szoros kapcsolatba hoznunk. A kacai románkori félköríves apszist a gótika idején félnyolcszöggel záródó, keresztboltozatokkal fedett szentéllyé alakították át, amelyhez déli
oldaláról ugyanakkor új sekrestyét építettek.
A templomot a XV. század végén megerő"
sítették. Szabálytalan ovális idomban kettős
védfallal és faltornyokkal vették körül. A belső
falöv még teljes egészében meg van, csak negyedik faltornyát bontották le. A most is álló, de
befalazott nyílású kaputornyához csatlakozó
külső övfal nagy részét azonban széthordták.
A nádpataki Szent Mihály tiszteletére szentelt templom a XII. és XIII. század fordulóján
épült; románkori tornyos, háromhajós pilléres
bazilika volt. Eredeti alakjából mindössze csak
a főhajó falát tartó pillérek és a torony falai
maradtak fenn. A XV. századi török betörések
alkalmával a templom megrongálódott, majd
helyreállították, mely a következőképen folyt: az
•eredetileg vékonyfalú oldalhajókat, melyek a vé-

delem szempontjából számításba nem jöhettek,
lebontották. Az így kikerült építési anyaggal a
íőhajók árkádjait befalazták. Ugyancsak befalazták a torony alja felé nyitott nyílásait, valamint nyugati oldalán levő kapuját. Az ilymódon helyreállított templom főhajóját egykori síkmennyezete helyén téglából épített dongaboltozattal fedték le, hogy föléje védőemeletet húzzanak, mely erkélyével a hajóhoz újonnan hozzá
épített támpillérekre boltívekkel támaszkodik. A
tornyot is felemelték, majd fagyámokon nyugvó
védőerkélyes sisakkal fedték be. Amikor békésebb idők következtek, a templomot ismét bővítették kelet felé, egy tágas nyolcszög felével
záródó szentéllyel toldották meg a hajót. A befalazott toronycsarnokot a hajó felé kinyitották
és új orgonakarzattal látták el. Ami a nádpataki
templomot a szebenkörnyéki tornyos típuson belül a homoróddaróci megoldáshoz hozza közel,
az, hogy a hajója szintén teherhárítóívbe foglalt
ablakokon át nyerte világítását. Ezek közül a
déli falban levők maradtak meg jobb állapotban, de amikor a templomot erőddé alakítva
át, a hajó falaihoz kívülről a védőemeletet tartó
támpilléreket építették hozzá, a kapcsolt ablakokat részben eltakarták, úgy, hogy ezeket felé-
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ben be is falazták. A templomot egyszerű körfallal vették körül, melyet csupán támpillérekkel
és déli oldalán egy félkörű faltoronnyal erősítettek meg. Minthogy a templom könnyen védhető magaslaton áll, az egyszerű védőfalnál
erősebb védelemre nem szorult.
A nagyszebenkörnyéki tornyos bazilikák homoróddaróci változatához csatlakozik a brassómegyei Földvár evangélikus temploma. Földvár
egykor az ország délkeleti végére betelepített,
később túlkapásai miatt kiűzött német lovagrend főfészke volt. A község felett emelkedő
magaslaton várat építettek. Itt rendezte be a
lovagrend székházát s ebben az időben városnak számító Földvár területén pedig templomot
létesített. Régebbi írók és újabban Phleps danzigi tanár, — aki „Auf Spuren der deutschen
Ritterorden in Burzenlande" című tanulmányában elsősorban Földvárral foglalkozott, — arra
a felfogásra jutottak, amelyet Phleps építészettörténeti kutatásainak eredményével és a templomról készített, gondosan megfigyelt felmérési
rajzával igyekszik bizonyítani, hogy a mai földvári templom lett volna a német lovagrend
székháza. Éspedig olyképen, hogy a főhajó
— mely Phleps felfogása szerint eredetileg több
emeletre oszlott — foglalta volna magában a
lovagrend közös helyiségeit; a refektóriumot,
lovagtermet stb., s hozzá a templom mai
szentélye csak mint kápolna csatlakozott volna.
Ez a felfogás Horwáth szerint erőltetett és mesterkélt, alig hihető ugyanis, hogy egy hosszúkás
építmény, melyet a közbülső emeletek eltávolításával Phleps felfogása szerint könnyen templomhajónak alakíthattak át, megfelelt volna a
lovagrend helyiszükségletének, amikor a váruk
a község felett állott, sokkal könnyebben védhető magaslaton. A valóság az, hogy a földvári
templom eredetileg románkori háromhajós bazilika volt, a szebenkörnyéki egytornyos meg-
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oldással készült. A románkori szentélyt — ha
megvolt egyáltalán — lebontották, hogy helyet
adjon a nyolcszög felével záródó új szentélynek, melyet a koragót építészet formáival
emeltek. Ekkor boltozták be keresztboltozatokkal a szentély terét, melyek bordái gyámköveken nyugvó, fejezettel ellátott faloszlopokra
támaszkodnak. A földvári templomot műtörténeti szempontból ezek a faloszlopok, gazdag
szobrászati díszítésű fejezeteikkel teszik nevezetessé. Az oszlopfők faragványai a magyarországi koragótikus szobrászat értékes darabjai,
egymással küzdő sárkányokat, lapuló szarvasokat, erdei vadakat, hevesen küzdő harcosokat ábrázolnak. Különösen érdekesek a fejezetek fölött alkalmazott, bordaindításokat elborító faragványok, melyek közül az egyik Szent
György legendáját adja elő, az adottságokhoz
képest feltűnő ötletességgel. Ugyanez az ötletesség mutatkozik meg a másik pillér bordavállánál, melynek szobrászati dísze a 12 éves
Jézust a templomban tudósok körében ábrázolja. A földvári templomot a homoróddaróci
templomhoz közelhozza az a sajátossága, hogy
főhajó falain itt is félkörű teherháritó ívbe
foglalt ikerablakok sorakoznak.

A nagyszebenkörnyéki háromhajós, pilléres,
tornyos bazilikák sorába illeszkedik, de közülük
kitűnik az oldalhajók keleti vége fölött emelt két
tornyával a nagysinki evangélikus templom. Az
eredetileg Mária tiszteletére szentelt templom a
XIII. század elején épült. Nagyméretű nyugati
tornya, mely 11 méteres oldalszélességével a
templom nyugati homlokzatát uralja, egyszerű
románkori kapuzatot rejteget, melyet egy
1769-ben hozzáépített kapucsarnok takar el.
A templomhajó még a háromhajós, pilléres bazilikából származik. Különösen a főhajó nagy
mérete feltűnő, megközelíti a nagydisznódi
főhajó arányait. A templomnak már említett
érdekessége, hogy az oldalhajói keleti végükön
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nem a szokásos félköríves apszisokban végződnek, hanem ezek helyett mindkét oldalon egyegy négyszögletes, a fő toronynál alacsonyabb
oldaltorony állott, melyek most nem látszanak,
mert a hosszház tetősíkjai eltakarják. Ily módon a nagysinki templom a szebenkörnyéki
tornyos bazilikális típust háromtornyos megoldással gazdagította, mely egyébként Magyarország területén páratlanul áll, csak a bencés
eredetű, most református kézen levő boldvai
templom hasonlít hozzá, félköríves szentélye
melletti tornyaival. A templomnak eredetileg
a íőiiajó keleti végén szentélynégyszög közbeiktatásával félköríves apszisa lehetett, melyet a
XV. században, a török pusztítások helyreállítása alkalmával gótikus, nyolcszög felével záródó szentéllyé alakítottak át. Ugyanakkor későgótikus bordás hálózattal látták el mind a megbövített szentély, mind pedig a hajó terét. Az
oldalhajók fölé karzatokat építettek, miattuk
a főhajó eredeti románkori ablakai helyén,
tágas félköríves nyílásokat vágtak a falba, hogy
a karzatok kapcsolatát a főhajó terével bizto-

sítsák. A fenyegető török veszedelem a nagysinkieket is arra kényszerítette, hogy templomukat erőddé építsék át, olymódon, hogy
szentélyét támpillérein nyugvó védőerkéllyel
látták el. Ugyanakkor építették a templom
kerítő védőfalát, melyet faltornyokkal erősítettek meg. Még egy külső falövet is létesítettek,
kialakítva ezzel a középkori várak jól védhető
falközét, az u. n. zwingert.
Különleges helyet foglal el a szebenkörnyéki bazilikák sorában a Nagyszeben közvetlen közelében levő Kistorony temploma. Eredetileg XIII. századi háromhajós, pilléres bazilika volt. A nagydisznódi tornyos típustól eltérően, kereszthajóval volt ellátva, melyhez a
főhajó tengelyében kelet felől, szentélynégyszög beiktatásával csatlakozik a ma is meglevő
félköríves főapszis. Különlegessége a templomnak, hogy tornyát a főhajó és kereszthajó találkozásánál, az úgynevezett négyezet fölött
emelték. Ez az egyetlen műemlékünk, mely
megőrizte a magyar földön ritka megoldású
négyezeti tornyát, de sajnos, csak nyomokban,
már nem emelkedik teljes alapterületén fölfelé. Keleti falát oromzatosan levágták, nyugati felében újabban 1781-ben építettek egy
keskenyebb négyszögű tornyot, melynek alátámasztására a négyezet keresztboltozata alá,
utólag iktattak bele egy pilléreken nyugvó
erősebb boltívet. A templom bazilikális rendszerű hármas hajója teljesen elpusztult, helyén
most a XVIII. századi egyhajós hosszház csatlakozik a régi kereszthajóhoz, újabban a hosszházat két boltmezőt elfoglaló szakasszal megtoldották.
A magyar földön általánosan elterjedt
egyhajós, tornyos és félköríves szentélyű falusi
románkori templom típusát Erdély szászoklakta területén csak a homoródi templom képviseli, melyet valószínűleg a XII. században
építettek, amikor a községet alapították. Szent
Péter tiszteletére szentelték. A templomhajó
nyugati végéhez, tengelyében, négyzetes alapú
tornyot, keleti végéhez szentélynégyszög köz-

Kistorony

(Szeben

vm.).

A templom

alaprajza

beiktatásával
félköríves apszist kapcsoltak
hozzá. A tatárjárás idején és a XV. századi ismétlődő török betörések alkalmával a templom
súlyos károkat szenvedett, többször leégett,
úgy, hogy a község elhatározta erőddé kiépítését. Az erődítést a XVI. század elején valósították meg. A templom köré először egy csaknem derékszögű, négyszögidomot határoló falövet építettek, melynek letompított sarkaihoz
átlósan négyszögletes és egy ötszögletes, fagalériás sisakkal ellátott
tornyot építettek
hozzá. Csakhamar egy külső falöwel is körülvették a templomerődöt, hogy az ellenség
ostromát megnehezítsék. A templomnak ilyen
megerősítésével azonban nem elégedtek meg,
hanem a küküllőmenti felfogásnak megfelelően, magát a templomépítményt is bevonták
a védőrendszerbe; az eredeti románkori szentély külső falát megvastagították, négyszögletessé formálták, a szentélynégyszöget a hajótól
vastag fal beépítésével elválasztották, majd az
így nyert erős alapfalak fölé többemelet magas
tornyot építettek, melyet fagalériás, védőerkélyes sisakkal fedtek be. A templom románkori tornyát is faerkélyes tetővel látták el. Az
erődítéssel a templomot túlságosan elszűkítették, később, hogy jobban használhassák, hozzá
a déli oldalán egy nyolcszög felével záródó,
tágas szentélyt építettek.
A románkori templomok nagyszebenkörüli
csoportjában az egyetlen kéttornyos megoldású a kisdisznódi hegyitemplom, melyet —
bár az evangélikus egyházközség tulajdonában
van — ma már istentiszteleti célra nem használnak, mert a hegy alatt elterülő község gótikus temploma teljesen ellátja a hívők szükségleteit. A kisdisznódi templomban a tömör arányok feltűnőek, a tömörség nemcsak a felépítésben, hanem a rövidre fogott háromhajós
alaprajzban is kifejezésre jut. A kisdisznódi
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templom ebben a tulajdonságában erdélyi kortársai között egyedül áll, arányait a hegytetőn
adódó szük terület magyarázza, melyet védekezés szempontjából ínég védőfallal is körül
kellett venni. A kisdisznódi templom egyébként a szebenkörnyéki bazilikák háromhajós
elrendezésében épült a XIII. század első évtizedeiben. A tömör alaprajznak megfelelően a
főhajó rövid, melyet nehéz, négyszögletes püléreken nyugvó félkörös árkádívek választanak el
a dongaboltozattal fedett oldalhajóktól. A főhajó síkmennyezetes, tengelyében szentélynégyszög közbeiktatásával csatlakozik a félköríves, rézsüs ablakokkal világított főapszis. Az
oldalhajók is félköríves oldalapszisokban végződnek keleten, míg nyugati végükön, vastag
falakon, négyzetes alapterületű tornyokat építettek, melyek azonban nem érvényesülnek a
nyugati homlokzaton, minthogy a nyugati zárófal déli felében a templom bazilikális keresztmetszetét mutatja, csak az északi toronynak
a főhajó párkányáig emelkedő - maradványa
árulja el kívül a tornyok létezését. Mint a belsők, a külső homlokzatok is jóformán dísztelenek, amiben feltétlen szándékosság van, hogy
így annál jobban érvényre juttassák a nyugati
homlokzat díszes nagy kapuzatának hatását.
A kisdisznódi kapu mindenekelőtt nagy
méreteivel és sajátságos hármas kompozíciójú
architektúrájával tűnik ki. A középrészt a lépcsős keretű, félköríves ívezetü kapunyílás foglalja el. Keretében 4—4 hengeres, illetőleg a
belső széleken nyolcszögkeresztmetszetű oszlop áll. A kapuzat architektúráját két oldalt,
jobb- és balfelé, a nyugati homlokzat falsíkján
oldalankint kettős vakárkádos megoldással folytatták, melynek mintáját némelyek a regensburgi Szent Jakab templom híres északi kapujában látják, ennél azonban sokkal közelebbi
rokonságot mutatnak egyes franciaországi példák, ahol a kapuzatnak oldalárkádokkal való
113

Kisdisznód

(Szeben

vm.).

A templom

déli

oldala

áll, miáltal a lábazat alsó párnatagja erősen
kísérete nem tartozik a ritka megoldások közé,
kidomborodik. A sarkokon azonban az alátétkülönösen a normand építészet területein,
ahonnan ez a kaputípus az esztergomi székes- lemez síkjaival felemelkedik és saroklevélhez
hasonló kialakításban végződik. Fontos ezt
egyház nagykapujának tanúsága szerint hozmegjegyeznünk, mert ennek a formának korzánk is elkerült.
A kisdisznódi kapu hármas részeit építé- meghatározó jelentősége van, úgyhogy a kisdisznódi kaput ebből a XIII. szárad második
szeti tagozatok kapcsolják össze; alul a közös
negyedéről valónak kell mondanunk.
lábazat, a vállban az oszlopfejek felett vonuló
A nagyszebenkörnyéki csoporttól teljesen
fejlemez, mely, mint a vakárkádos oldalarchielütő
árpádkori emlék és Erdély területén evantektura párkánya vonul a szélekig. A kisdiszgélikus
kézen a legrégibb eredetű templom a
nódi kapu tisztán architektonikus megoldású,
rajta díszítés alig van, csupán a kapuoszlopok
kockás jellegű fejezetei faragottak, rajtuk egymásba bujtatott fonadékok, kosárfonadék, sti- «••
lizált levelek és sűrű vonalázással megrajzolt
csigák láthatók. Az oldalvakárkádok oszlopfői
az előbbiekhez hasonló szerkezetűek, csak dísztelenek.
*
A lépcsőzetes kapubéllet oszlopai hengeresek, kivéve a legbelsőket, melyek keskeny
nyolcszögletes pillérek. Az oszlopokat és a
kapuarchitekturát összefoglaló lábazat össze- «
tett, tagozatai két kősorban húzódnak, az alsó
egyszerű ferdén leszelt lemez, a felette vonuló
tagozat pedig az attikai láb mintájára tagolt.
A bélletoszlopoknak, valamint a vakárkádot fi
szegélyező oszlopoknak, még külön-külön attikai jellegű lábazatuk van, jellemző rájuk,
Kisdisznód. A templom
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tornyok emelkednek, melyek közül az északi
eredeti, míg a délit teljesen újjáépítették, mert
a régi tornyot, amikor a főhajó tornyok által
közrevett homlokzata omladozni kezdett, lebontották.
A háromhajós bazilikális templomtestet keleti oldalán egyenes fal zárja le, csak a főhajó
tengelyében domborodik ki a főapszis félköríves apszisa, míg a mellékapszisok féköríves
fülkéje a fal vastagságában foglal helyet, az
oldalhajók keleti végén. A templom homlokzatai, kivéve a tornyok ikerablakokkal és övpárkányokkal dúsan tagolt felületeit, jóformán dísztelenek, mindössze csak a főhajót és az oldalhajót bevilágító félköríves ablakok tagolják. A
templomtest egyszerűségével szemben a szentélyapszis homlokzatainak fallizénákkal és ívsorokkal tagolt felülete, már meglehetős gazdagságot jelent.
A templom belsejében a megnyúlt arányok
teljesen érvényesülnek a bazilikális elrendezés
tagolt térelosztásában. A főhajó falai megnyúlt,
váltakozó alakú pilléreken nyugszanak. A pillé-
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harinai, mely festői hegyvidéki környezetben,
füves hegyoldalban fekszik, magasan a község
házai felett. Kéttornyos homlokzata, fehérremeszelt falaival, már messziről fehívja magára
a figyelmet.
A harinai templom keletkezési ideje ismeretlen, általában a XIII. század első évtizedeire
teszik építését. Legközelebbi rokona az ákosi
református templom, mely hasonló kéttornyos
megoldással és téglából épült. Róth V. nyomán
Erdély művészetével foglalkozó német munkák
társtalan alkotásnak tekintik a harinai templomot, mert vagy nem tudják vagy tudatosan nem
veszik figyelembe az építészet fejlődését magyar földön, különben rámutatnának arra, hogy
a harinai templom legközelebbi mintáit a
dunántúli kéttornyos
szerzetesi templomok
egész sora szolgáltatja és hogy ezekkel ez az
erdélyi földre települt alkotás a legszorosabb
stiláris kapcsolatban áll.
A harinai templom szerzetesi származása
felől megoszlanak a vélemények, egyesek bencés eredetűnek tartják, mások kétlik, de megoldása kétségtelenül a szerzetesi típuhoz igazodik. Háromhajós bazilikás elrendezésben épült,
de a dunántúli példákhoz képest magassági
irányban meglehetősen megnyúlt arányokkal. A
templom nyugati homlokzatán ikerablakos, ívsoros övpárkányokkal több emeletre tagolódó
8
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sabb szerepet. A műhely főalkotása, sajnos, romokban maradt fenn ránk, belőle csak a szentélyrész áll még épen, úgyhogy ezt némi átalakítás és toldás után az evangélikusok használatba vehették.
A kerci apátság keletkezéséről pontos adatok nincsenek. Annyi bizonyos csak, hogy árpádházi királyaink alapították. Először 1223ban említik. Azonban kétséges, hogy az építkezés ekkor már folyt volna, sokkal valószínűbb,
hogy az apátság ma látható alakját csak az
1241-es tatárjárás után, a pusztítások restaurálásakor nyerte, így tehát a gótika legelső alkotásának tekinthetjük magyar földön. 1264-ben
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reken árkádívek feszülnek, melyek felett egyegy félköríves nyílás mutatkozik, melynek architektonikus szerepét különféleképpen ítélik
meg. Egyesek alkalmazásukat a falazatkönnyítés
okából magyarázzák mások viszont a románkorban szokásos ú. n. triforiumos megoldást látják bennük. Valószínű, hogy az előbbi feltevés
közelíti meg a valódi okot, mert ezekhez az
ívekhez, ha triforiumok volnának, hozzá lehetne férni, már pedig erre az oldalhajók lapos
mennyezete miatt lehetőség nincsen. A templom
különleges sajátságaként szokták emlegetni az
árkádíveket alátámasztó pillérek alakját, melyek
váltakozó négyszög-, kör- és nyolcszöges keresztmetszettel vannak kialakítva. Különösen érdekes
a négyszöges pülér melynek felülete vályúzatos tagolású. A templom puritán egyszerűséggel
van berendezve, az architektonikus tagolásokon
kívül különösebb látnivalót nem nyújt, kivéve
a szentély falában lévő, dús keretezéssel és
fiálék sorával díszített szentségfülkét, mely
azonban már a fejlett gótika alkotása.
Erdély koragótikus építészetében eleinte a
kerei cisztercita építőműhely vitte a legfonto-
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ismét hallunk Kercről, amikor István herceg, az
ifjabb király az apátságot a nagyszebeni tartományhoz csatolta adózás szempontjából, védelmébe véve a ciszterciek érdekeit, mit aztán
mint király, oklevélben is megerősített. III.
Endre, Ottó és Róbert Károly további védelemben részesítették az apátságot, különösen Róbert Károly gondoskodott a ciszterciekről, amikor a nagyszebeni grófsághoz csatolta kolostorukat, hogy a jogtalan foglalásoktól birtokaikat
megvédelmezze.
1424-ben a török pusztította el a kolostort,
ezért 1427-ben Zsigmond király a nagyszebenieket utasította az újjáépítésnél való segédkezésre. Alig javították ki a károkat, 1432-ben újra
megjelent a pusztító török a kolostor falainál.
A folytatódó pusztításoktól elkedvetlenítve, magas korára való hivatkozással Mihály apát tisztjétől visszalépett. Utódai alatt a rendi fegyelem erősen meglazult; a kolostorépületek omladoztak, úgyhogy 1453-ban ismét a nagyszebenieknek kellett a restaurálást segíteni. 1469-ben
Mátyás király megsokalva a Kercen uralkodó
állapotokat, figyelmeztette az apátot, hogy a
kolostorban a belső rendet és fegyelmet állítsa
helyre. De a figyelmeztetésnek nem volt foga-
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natja, mire a király a kolostort 1474-ben feloszlatta. Innen kezdődik az apátsági épületek
pusztulása, bár még a XVI. században is folytak rajta helyreállító munkák a nagyszebeniek
költségén. A pusztulást azonban tovább feltartóztatni nem lehetett, a falakat lerombolták,
csak a szentély menekült meg aránylag épen.
Minthogy a kerci építőműhely nagy szerepet vitt az erdélyi koragótikus építészetben,
szükséges, hogy legfontosabb alkotásával, a
kerci templom és kolostor maradványaival részletesebben foglalkozzunk. A templom eredetileg nyolc boltszakaszos pilléres bazilika volt,
melyet a szentélyek előtt kereszthajó szelt át.
A szentélyek: éspedig a főapszis és kétoldalán
két-két oldalapszis a keresztház keleti falához
csatlakoztak. A ciszterci szokásnak megfelelően
csak az oldalapszisok voltak egyenesen lezárva,
míg a főhajó folytatásában csatlakozó főszentélyt a nyolcszög felével fejezték be. Ez az újszerű karzárás nem jelenti azt, hogy a szigorú
ciszterci építőszabályokkal szakítottak volna,
hanem inkább a gótika előretörését mutatja, a
gótikáét, melynek elterjesztése magyar földön
a ciszterciek érdeme volt.
A kerci templom hosszházából csak romok

lyel másutt a ciszterci építészet hatása alatt épült
erdélyi evangélikus templomokon is találkozni
íogunk. A keresztház keleti falához párosan alkalmazott oldalszentélyek alig ismerhetők fel a
romokban, csak annyi bizonyos, hogy egyenes
zárásúak voltak és a kereszthajóhoz csúcsíves
nyílásokkal csatlakoztak.
Mint említettük, csak a szentély maradt
épen, de az evangélikusok ezt is csak úgy tudták
használatba venni, hogy a kereszthajó és főhajó
keresztezésénél alakuló négyezetet falakkal építették be, majd az egészet egységes tetővel fedték be. A szentély félnyolcszöggel záródó apszisa
a kerci cisztercita építőmühely legjellegzetesebb
formaelemeit őrizte meg. A tér boltozva van és
pedig bordás keresztboltozatokkal, melyek koragótikus voltát a bordák egyszerű, négyszögletes,
mindössze a sarkokon homorulatos éltompításos
profilja árulja el. A boltozati bordák hengeres
tagokból összetett kötegfalipillérekről, megfelelő
átmenetek segítségével indultak ki. A világítást
a félnyolcszögű szentély keskeny csúcsíves ablakai szolgáltatják, mindegyik felett a boltozat
homlokíveinek terében egy-egy hatkarélyos betéttel ellátott körablak látható, amelyek a kerci
ciszterci építőmühely jellegzetes motívumait
alkotják. Legérdekesebb az apszis keleti falában
a templom tengelyében ehelyezkedő kettős ab-
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maradtak fenn, áll még a bazilikás keresztmetszetet követő nyugati zárófala, melyen a
főhajó tengelyében a küllőitől megfosztott hatalmas körablak kerete tátong üresen, alatta
egy díszes, oromzatos előépítménybe foglalt
koragótikus kapuzat látható, épen maradt tagozataival. A kapu baloldalán egy szükségtetővel
fedett csigalépcsőtorony emelkedik, melynek eredeti rendeltetése nyilván az volt, hogy általa a
kórust lehessen megközelíteni. A hosszház csúcsíves, árkádos főhajófalából már csak elenyésző romok mutatkoznak, annyit azonban a nyomokból meg lehet állapítani, hogy a főhajó világítását kerek, hatkarélyos betétekkel díszített
ablakokon át nyerte, míg az oldalhajók megvilágítását a románkorban szokásos félköríves rézsüs ablakok szolgáltatták,
A ciszterci építészetre jellegzetes keresztházból csak északi szárnya áll, sajnos szintén
romokban. Reissenberger rekonstruktív rajza szerint az északi oromzaton páros ablak helyezkedett el, felette egy körablakkal, a ciszterci építészet jellegzetes ablakalakítását mutatva, mely-
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lak, mély felett közvetlenül mutatkozik a karélyos körablak. Ez a három egységből összetevődő ablakcsoport később a gótika további fejlődése során egymással még szorosabb kapcsolatba került s végül kialakult a gótika jellemző
ablakformája, a mérműves ablak, melynek hazánkban ez a kerci ablakcsoport tekinthető ősének. Hogy miként alakult ki ebből a gótikus
ablaknak e végleges formája, azt alaktani módszerekkel kellene levezetni, de ennek részletezése túlnő közleményünk keretein.
A kerci templomromhoz dél felől csatlakoznak a kolostor még fenmaradt falai. Az valószínűnek látszik, hogy a kolostor szárnyai zárt
négyszögű udvart öveztek, amelyet kerengő
vett körül. Az udvarból ma jóformán semmisem
látszik, az alapfalak a földben rejtőznek. Ellenben megvan a keleti kolostorszárny főfala. Aljában, az egykori káptalanterembe nyíló csúcsíves keretbe foglalt ablakok sorakoznak, melyek
közül egynek páros oszloppal kialakított, lábazattal és díszes fejezettel ellátott osztója még
megvan.
A kerci építőmühely legközelebbi alkotásának a kercinél valamivel később épült brassói
Szent Bertalan templomot tekintjük, mely a városon kívül, fallal kerített temető területen áll
és ugyancsak az evangélikusok birtokában van.
Építési idejéről adat nincsen, stílusformái alapján általában elfogadják azt a nézetet, miszerint
a templom 1250 körül keletkezhetett. A háromhajós templomtest mai alakját csak a XV. században nyerte, miután a törökök 1421-ben
Brassót elfoglalván, elpusztították a templom
eredeti bazilikális részét, amelyet nem építettek
fel újra régi alakjában, hanem a későgótikának

megfelelő formákkal és ú j hálóboltozatokkal boltozták be. A XIX. század elején a templomot
restaurálták, de röviddel reá, 1842-ben, a déli
torony leomlott, úgyhogy újra kellett építeni. Az
újjáépítés azonban nem követte híven a régi
formákat. E rövid történeti áttekintés után vizsgáljuk meg, miben követi a Bertalan templom

szentélynégyszög boltozása. Itt feltűnik a hazánkban meglehetős ritka, mindössze a pannonhalmi benedekrendi, a zsámbéki premontrei, a
halmágyi és prázsmári evangélikus templomban
ismert hatsüveges, vagy hatosztású boltozás,
melynek meghonosítását hazánkban a gótikával
együtt a cisztercieknek tulajdonítjuk. A Bertalan
templom főapszisa csaknem pontos mása a kercinek, ablakai a kertieket utánozzák. Az apszis
keleti falán megtaláljuk a páros, csúcsíves és a
környilással összetett ablakcsoportot. Talán csak
az tűnik fel Kerccel szemben különbségnek,
hogy a főapszis párkányában nem a kerci gyámkövek sorakoznak, hanem a románkori szabályos
ívsoros párkány mutatkozik. A Kerccel való
összehasonlításban meg szokták említeni a karélyos ívvel lezárt sekrestyeajtót, melynek méretben is megegyező mását Kercen találjuk meg
ugyancsak, mint sekrestyeajtót.
A kerci építőmühely hatását a brassói
Bertalan templomon kívül még számos erdélyi
koragótikus templomon ki tudjuk mutatni, idetartozik, hogy csak a nevüket említsük; a széki
református templom, a besztercei egykori minorita templom szentélye, az óradnai templomrom, a halmágyi templom. A felsoroltak közül
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a kerci előképet. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy hosszháza bazilikális rendszerben,
háromhajós megoldással épült, melyet a kerci
mintának megfelelően keresztházzal láttak el. A
keresztházhoz kelet felől pontosan a kerci előkép módján csatlakozik a főszentély, mely
ugyancsak a nyolcszög felével záródik. A főszentélyt kétoldalán Kerctől eltérő, de formáik
szerint későbbre datálható sekrestyeszerű építmények kisérik, ellenben megvannak a kereszthajóhoz, északi és déli szárnya végében hozzácsatlakozó egyenes záródású oldalapszisok. Eltérés Kerctől a nyugati homlokzat kialakításában
mutatkozik, mert itt vastag falakon két hatalmas tornyot emeltek, melyek közül csak a déli
áll még, de mint tudjuk — a történeti adatokból —, teljesen megmásított és újjáalakított formájában. A két torony pompás, kerettagozatokkal dúsan ellátott csúcsíves kapuzatot vett
közre. A templom terei mind boltozva voltak.
Tudjuk, hogy a hajó boltozatai újabbak, nagyrészük a XV. században készült hálóboltozat,
ugyanebből az időből származnak a kereszthajószárnyak csillagboltozatai is. Ellenben eredeti a
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különösen a halmágyi érdekel bennünket, mert
evangélikus kézen van. A kerci hatás csaknem a templom teljes egészén megmutatkozik.
Mint a kerci minta, ez is bazilikális rendszerben
és háromhajós megoldással épült. A háromhajós
templomtest öt, eredetileg keresztboltozatos,
most fiókos barokkori dongával tagolt boltszakaszra oszlik. A főhajót az oldalhajókkal nehéz,
négyszöges pilléreken nyugvó csúcsíves árkádok
kötik össze. Érdekes megfigyelni, hogy a főhajó
világítását pontosan a kerci példára kialakított
hatkarélyos betéttel díszített körablakok szolgáltatják. A kercitől való eltérés a nyugati oldal
kettős tornyú megoldásában mutatkozik meg,
úgyhogy ennek a résznek megoldását inkább a
brassói Bertalan templom hatására vezethetjük
vissza. A két torony Halmágyon is, mint Brassóban, nagyméretű, díszesen keretezett csúcsíves
kaput vesz közre. Ami a halmágyi evangélikus
templomot a kercihez különösen közelhozza,
a szentélye, mely szentélynégyszög közbeiktatásával a nyolcszög háromoldalával zárul. Kívül, mint a kerci vagy brassói apszis, ez is támpilléres a keresztboltozatok nyomásának ellentámpilléres keresztboltozatok nyomásának ellensúlyozására. A halmágyi szentélynégyszög felett,
mint már a hatsüveges boltozatokkal kapcsolatban említettük, szintén megjelenik a hatosztású
bordás boltozat, melynek hevederei és bordái
karélyosan köteges, díszes bimbós fejezetekkel
ellátott falpilléreken nyugszanak. A szentély
világítását Halmágyon, akárcsak a hajóét, hat-

karélyos beosztású körablakok szolgáltatják, de
mint a nyomok mutatják, alattuk a kerci műhelyre jellegzetes páros, majd egyes csúcsíves
keskeny ablakok hiányoznak, helyettük még
románkori alacsony félköríves rézsűs ablakok
mutatkoznak. Meg kell említenünk a haílmágyi szentély félköríves ívterü, falioszlopokon nyugvó, díszes szentségfülkéjét, mely dús
levéldíszítésű tagozataival még a románkori
kapualakításokra emlékeztet. Halmágyon is
megvan a hármaskarélyos ívű sekrestyeajtó, de
a kercihez képest némileg módosított formában. A halmágyi templom legfőbb eltérése
Kerctől, különösen Brassótól — melyet közvetlen előképének tartunk — az, hogy nincs keresztháza. Az oldalhajók sem oldalapszisokban végződnek, hanem egyszerűen, egyenes
fallal záródnak. A déli oldalhajó folytatásában
épült meg a sekrestye, mely a főapszist teljes
hosszában kíséri. Érdekes építészeti részlete a
keleti falán látható hármastagolású, ma nagyrészében befalazott ablaka, melyet három összetett mérműves kőráccsal megoldott motívum
alkot.
A kerci műhely hatókörében épült a Barcaság keleti részén a prázsmári templom, melynek kegyúri jogát IV. Béla király 1240-ben a
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cisztercieknek adta. Innen magyarázható tehát
a szoros kapcsolat a kerci építészettel. Érdekes
azonban, hogy a templomot nem a kerci alaprajzi típus szerint, hanem sajátságos centrális
elrendezésben építették; idoma az egyenlőszáru
kereszt, melyet végein támpilléres, félnyoicszögü apszisok zárták le. A keresztszárak találkozásánál a négyezet felett négyezeti tornyot
építettek, mely nyolcszögletes alaprajzon emelkedve, ma is áll védőerkélyes sisakkal ellátva.
A templom kereszttereit bordás boltozatok-
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és
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kal fedték be és a keresztszárak egy-egy négyzetes boltszakaszán a jellegzetes hatsüveges boltozatot alkalmazták, melynek bordái kőgyámokon nyugszanak. A prázsmári templom koragótikus centrális jellegét a XV. században megbontották, amikor a nyugati keresztszárat megnyújtották és gazdag hálóboltozattal látták el.
A kerci műhely sajátságai a boltozás rendszerében, azonkívül az apszisok karélyos betétü
körablakaiban ismerhetők fel. Kerci, illetőleg
brassói előképre vezethető vissza a főszentély
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kétoldalán lévő kétboltszakaszos
sekrestyék
alkalmazása.
A XV. században a török betörések hatására a prázsmári templomot megerősítették és
a barcasági templomerődök legjellegzetesebb
megoldását valósították meg benne. A templomot magát jóformán érintetlenül hagyták, de
köréje szabálytalan köridomban
bástyákkal
erősített, rendkívül erős, 5 méter vastag falat
húztak, melynek belső oldalához építették sűrűn egymásmellé a lakosok kamráit, ahová
ostrom idején behúzódtak és ahol élelmiszereiket ma is raktározzák. A templomudvarra
hosszú, alagútszerűen megoldott, öt helyen kapuszárnyakkal is elzárható kapuvédőművön át
lehet bejutni, de ezzel sem elégedtek meg,
eléje barbakánszerű elővédőművet építettek,
melyhez fedett árkádos bejárócsarnokot kapcsoltak. Az egész templomerődöt széles, vízzel
telt árokkal vették körül, úgyhogy a prázsmárit
a Barcaság legerősebb templomerődjévé fejlesztették ki, a kurucok 1704-ben mégis bevették.

Bizonyos vonatkozásban a kerci műhely tevékenységébe vonhatjuk és a legkorábbi gótikus
emlékek közé számítjuk a szászrégeni evangélikus templomot, mely Róth V. szerint átmeneti stílusban épült. De ha a templomépítés idejéül a sekrestyeajtó felett olvasható 1330-as évszámot elfogadjuk, melyet az építészeti formák
is igazolnak, a szászrégeni templomnál átmeneti
stílusról nem eshet szó. A templom bazilikális
elrendezésű és háromhajós, egytornyos megoldású, tehát lényegében még a szebenkörüli
románkori típust követi, azzal a különbséggel,
hogy románkori stílusformák rajta nincsenek. A
főhajó nyugati végében áll a négyfiatornyos,
falazott süvegü toronya, melynek aljában egy
korai gótikus jellegű, a marosvásárhelyi vártemplom egykorú kapuival formailag megegyező, emelt csúcsívű kapu látható, oromzatos
előépítménybe foglaltan. A kapu szemöldökénél
mélyen a váll alatt húzódik a dús levéldíszítésű
összefüggő fejezetsor. A szemöldök felett a
magas csúcsíves ívmező valamikor szobrászati
dísszel lehetett ellátva, mert a szemöldökgerendán a szobortartó gyámok nyomai látszanak.
A templom déli oldalához a félnyolcszögű
szentély mellett, egy későgótikus kápolnát építettek hozzá; melynek XV. századvégi eredetére
halhólyagmotivumú mérműves ablakai utalnak.
Sajnos a kápolnának — bizonyára díszes —
hálósboltozata 1848-ban tűzvész következtében
elpusztult. A főhajót 1778-ban boltozták eredetileg azonban síkmennyezetes volt. Csak az oldalhajók voltak eleitől fogva keresztboltozattal
fedve, melyek ma is megvannak.
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A szászrégeni templomot a román uralom
alatt restaurálták, amikor egy padlástérben látható volt, csúcsíves, vállaiban figurális és növényi faragású oszlopfőkkel díszített ablakot
kibontottak, majd áthelyezték, hogy egy hősi
emlékműnek szolgáljon díszes keretül. A restaurálás főképpen az elhanyagolt északi oldalt
érintette, ahol új csúcsíves mérmüves — felettük pedig körablakokat létesítettek. Hogy eredeti nyomok mennyiben igazolták ezt a megoldást, nem lehet tudni, de ha a körablakok eredetileg is, mint ma, a csúcsíves ablakok felett
sorakoztak, úgy ezen az alapon a kerci műhely
némi hatására gondolhatunk Szászrégenben is.
A kerci műhely működési köréből kieső
koragótikus templomoknak közös jellegzetessége, hogy a háromhajós bazilikatípust sokáig
fenntartották.
Az egyik legrégibb idetartozó emlék az
almakeréki, mely egykor népszerű búcsújáró
templom volt, most az evangélikus egyházközség temploma. Magaslaton áll, körülvéve erődítő falakkal és bástyatornyokkal. A szentélyfalon olvasható feliratból ítélve, melyen 1405ben egy zarándok örökítette meg ottlétét, a
templom a XIV. században épült. Erre az
időre vallanak a szentély gazdag, színes freskódíszei, a majuszkulás feliratok, valamint a szen-
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tély boltozati zárókövei. Az építést valószínűleg már a XIII. század végén kezdték meg.
Minthogy akkoriban a község a jobbágyfalvak
közé tartozott, ehhez képest meglepően gazdag
berendezéssel látták el, melyben a XV. századból származó főoltár a legértékesebb tárgy.
Ügylátszik, a zarándokok és az idevaló földbirtokos Apaffy-család egyaránt versengtek azon,
hogy a templomot minél gazdagabban ellássák.
Az almakeréki templom a koragótikus bazilikális rendszerben a legegyszerűbb formákkal
épült. A háromhajós templomtesthez a nyolcszög felével záródó apszis csatlakozik. A torony
még a románkori szokáshoz híven a főhajó tengelyében a nyugati végében emelkedik és egykor nyitott bejárati csarnokot foglalt magában,
melybe a torony nyugati falán látható befalazott és félig a földbesüllyedt kapu vezetett. A
kapu dús körte- és horonytagozással ellátott
csúcsíves keretét kúszólevelekkel
telerakott
szamárhátíves oromzat követi, mely a csúcsban
keresztvirágban végződik.
A főhajót 1792-ben vakolt síkmennyezettel
látták el az egykori eredeti gótikus famennyezet
helyén. Az oldalhajók boltozatai beomlottak. A
főhajót az oldalhajóktól szépen ívelt csúcsíves
árkádok választják el. A főhajó falában későgót
mérművek nyomait mutató kisebb ablakok szolgáltatják a hajó világítását. A félnyolcszöggel
záródó szentély keresztboltozatokkal és dús
freskódísszel van fedve.
Az egyik legjelentékenyebb koragótikus bazilika a riomfalvi evangélikus templom, mely a
szentélyben olvasható újabb felirat szerint
1451-ben készült el, ez azonban valamilyen
renoválás dátuma lehet, felfogásunk szerint a
templom a XIV. század elején készen állott
már.
Bazilikális háromhajós elrendezésben
épült, a román, illetőleg koragótikus erdélyi
templomok mintájára. Tornya nincs, de nem le-
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hetetlen, hogy négyezeti torony emelkedett a
főhajó és szentély csatlakozásánál keletkező
boltszakasz felett, mert e helyen az erősebb
pillérek és a kettős diadalív erre a lehetőségre
hívják fel a figyelmet. A templom hajói, valamint a főhajó folytatását alkotó szentély egyszerű bordás keresztboltozatokkal vannak beboltozva. A bordák és hevederek karcsú falpilléreken nyugosznak. A templomterek világítását a szentély, a főhajó, valamint oldalhajók falain sorakozó különböző méretű csúcsíves ablakok szolgáltatják, közülük nem egynek gazdag
és ötletes megoldású mérműves kőrácsa van.
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A főhajó tengelyében nyíló nyugati kapu, a
templom főbejárata, minthogy keretezése mélyebb, semhogy a templom falvastagságában elférhetne, külön kapuépítménybe van befoglalva.
A kapu csúcsíves ívmezejében egy erősen megrongált, Krisztus keresztre feszítését ábrázoló
dombormű van. A kapu oszlopfői összefüggő
levélkoszorúban húzódnak az ívezet vállában.
A templom különösen gondos megépítésére
vet fényt az, hogy gazdagon van faragványokkal ellátva, ezek mint oszlopfők a boltozati
bordák vállában; pillérfők az árkádíveket hordó
pilléreken dús leveles és figurális díszítéssel
vannak ellátva. A boltozat zárókövei is változa-
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tos faragásokat mutatnak, melyek egyikén az
Úr kardokkal, majd a fiait tápláló pelikán,
Jézus könyvvel és áldásra emelt kézzel, az
Isten Báránya stb. látható. Egyik zárókövön sajátságos jelet lehet látni, mi nem lehet más,
mint a mester jegye, melyet ilyen feltűnő módon örökített meg.
A templomot először 1634-ben restaurálták, legújabban 1895-ben végeztek rajta javító
munkálatokat. A szép sekrestyeajtón az 1516.
évszám olvasható, mely rámutat arra, hogy a
XV. század folyamán épült templom berendezését a XVI. század elején készítették el.

templom

alaprajza

és

hosszmetszete

Magasan a község felett egy kinyúló hegyorrot koronáznak a körösi templomerőd falai.
A templom Horwáth szerint későgótikus bazilika, azonban ennek a megállapításnak ellenemondanak a templom rendkívül gazdagon kialakított építészeti részletei, különösen a torony nyugati oldalán mutatkozó fejlett gótikus,
tehát legkésőbben a XV. századelejére datálható kapuja, mely még a románkori lépcsőzetes
keretű kapuk szerkezeti megoldását követi, azzal a különbséggel, hogy oszlopok helyett körtetagos pálcák és vályuzatok követik egymást
a befelé szűkülő keretben. A kapu részeit,
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mely a torony felé épített faragottkő előépítményben foglal helyet, alul egységes fejlett gótikus profilú lábazat foglalja egybe. A kapu
csúcsíveinek vállánál állati és növényi motívumokkal dúsan telefaragott oszlopfősor választja el a kapukerettel azonos profilú ívezet
csúcsba futó tagozatait. A kapuíveket kúszólevelekkel telerakott kisérőpárkány követi, mely
a kapuszéleket szegélyező karcsú fiatornyocskáktól elindulva a csúcsban keresztvirág alá
fut be. A keresztvirág magasságában vakmérműves, egymáshoz alul liliomos motívummal
kapcsolodó ívsor zárja le a kapuépítményt,
melynek további díszítésére a kapunyílás kétoldalán alakuló faragottkő felületeken egykor
szobrokat alkalmaztak. A szobrok elkallódtak,
csak a tartó gyámköveik és a baldachinok maradtak meg épen. A nyugati kapu gazdagságát
mutatja a déli oldalon egy nálánál jóval kisebb
méretű oldalbejárat, melynek csúcsíves keretét
oldalfiatornyócskák szegélyezik.
A templom háromhajós csarnok elrendezésben épült Róth szerint, de erős változások estek
rajta. Feltűnő a rendkívül nagyméretű to
rony, mely négyzetes alapon emelkedve vastag
falaival csaknem a főhajó feléig nyomul bele a
templomtest belsejébe, úgyhogy az oldalhajók
közreveszik. A főhajó tengelyében vele azonos
szélességű nyolcszög felével záródó szentély
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csatlakozik, egyszerű bordás keresztboltozatoktól fedve, melyek bordái az ívmezők találkozásánál hengeres falioszlopokra, illetőleg kőgyámokra támaszkodnak. A sekrestye, mely a
szentély északi oldalához csatlakozik, egyszerű
építmény. A templom belseje ki volt festve, a
falfelületeket legendajelenetek borították, az előkerült nyomok szerint.
A templomot egyszerű védőfal övezi, melyet helyenként támpillérek erősítenek meg.
Két kapuja közül az egyik kaputoronyba van
beépítve, melyen a kapunyílást hornyokban
mozgó csapóráccsal lehetett elzárni. A védőfal

Körös. A templom
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rendszerébe bekapcsolták a templom keleti oldalánál álló egykori temetőkápolnát, mely egyhajós elrendezésében támpilléres, félnyolcszögű
szentéllyel épült.
A nagykapusi templom keletkezési idejéről
nem maradt feljegyzés. Eredetileg, mint az a
többszöri átalakítások folytán erősen elmosódott nyomokból megállapítható, háromhajós gótikus köroszlopos bazilika volt, melynek főhajója végén a ma is meglevő, de vártoronnyá
alakított vastagfalú torony állott- A főhajóhoz
keleti végén csatlakozik a vele azonos szélességű és a nyolcszög felével záródó szentélye.
A szentély korára magas kétosztású mérmüves
ablakaiból és a csillagidomokat kirajzoló bordás hálóboltozatból lehet következtetni, melyek
szerint az építés a XV. század végén folyt. A
szentéllyel egykorú a szintén hálóboltozatos
sekrestye, melynek emeletén kápolna foglal helyet, amelyre a sekrestye sarkába beépített
csigalépcsőn lehet feljutni- A nagykapusi templom szentélye boltozatával és tetősíkjaival magasan kiemelkedik a főhajó tetőéle fölé, mely
sajátságos erdélyi megjelenést ad neki, hiszen
ha a bánffyhunyadi vagy szászsebesi templomok kialakulására gondolunk ezeknél az emlékeknél hasonló jelenséggel találkozunk- Ebben
azonban nem szabad valamilyen különleges
architektonikus ötletet látnunk; ez a megoldás
sokkal egyszerűbb okokra vezethető vissza.
Nagykapuson a közeli berethalmi templomépítés
hatására fogtak hozzá a magasabb és díszesebben kialakított szentély építéséhez, de mire a
régi hajó átalakításához hozzáfoghattak volna
az építkezést be kellett szüntetni, melyre a mozgalmas XVI. század ugyancsak bőven szolgáltatott okot. A hajó szerény átépítésére csak
jóval később nyílott alkalom 1796-ban, mikor
a mai alacsony tetejű és boltozató hármas hajót építették.
A templomot, melynek, — mint említettük — tornyát vártoronnyá alakították át, a
XVI. században erőddé építették ki. Hajója és
szentélye padlását védőerkélyes emelettel toldották meg, melyet a felmagasított szentélytámpillérekre boltívek segítségével helyeztek
rá. A boltívek mögött szuroköntő padlónyílásokat hagytak, hogy ezekből védekezve távoltartsák a templom falaitól az ostromló ellenségetA templomot egyszerű, nagyjából négyszögletes síkidomot befoglaló várfallal övezték, melynek egykori kaputornya a fal nyugati szakaszán emelkedett, belőle csak a befalazott kapunyílás és nyílást elzáró csapórácshornyok ismerhetők fel.
A kisselyki templom építéséről adatok nem
maradtak fenn. Annyit tudunk csak róla, hogy
ezt a szép és nagyméretű későgótikus Istenhá-
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zát Szent Katalin tiszteletére szentelték fel. Azt
hogy a templom a későgótika idején, a XV. században épült, formái árulják el. Bazilikális rendszerben emelték, főhajója egykor magasan kiemelkedett az oldalhajók tetősíkjai fölé, ma
azonban mindhárom hajót egységes nyeregtető
fedi. A szentélyt a nyolcszög felével zárták és
a főhajó tengelyében hosszan kinyújtották kelet
felé. Reá, amikor a török betörések idején a
templomot megerősítették, kétemeletes védőmüvet emeltek, melyet körüljárós gyámköveken
nyugvó szuroköntő erkéllyel láttak el, amely erkély egyébként a szentély felmagasított támpilléreire támaszkodik. Ugyanekkor megemelték a
torony törzsét is és körüljárós, fagalériás sisakkal fedték be. A templomot kettős védőfallal
vették körül, szabálytalan ovális alaprajzzal. A
belső védfalból már csak falmaradványok állnak, melyek azonban egy szokatlan, az erdélyi
templomerődök között egyedülálló
védelmi
megoldást mutatnak, ugyanis a belső falnak egy
saroktornyánál a templom nyugati homlokzatához záruló falakkal kisebb udvart fogtak közre,
melynek közepén a várba szoruló lakosság vízellátására mély kutat fúrtak. Még áll a belső
falöv északi, az egykori falból ék alakban előugró faltornya és állanak a külső öv falai is,
melyek egyrészét újabban elbontották, hogy
egy iskola építésére adjanak teret.
A korai és virágzó gótika fejlettebb térmegoldását a keresztházzal ellátott háromhajós
bazilikákban valósították meg. Ez a típus a
gyulafehérvári székesegyház példája szerint a
románkorban nem volt ismeretlen Erdélyben
sem, de csak a gótika idején a kerci cisztercita
építőműhely tevékenysége révén terjedt el.
Minthogy a kerci műhely jellemzésére a vele
szorosan összefüggésbe hozható műemlékeket,
köztük a háromhajós keresztházas bazilikákat
külön csoportosítottuk, a továbbiakban a kerci
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körön kívüleső keresztházas gótikus templomokkal kell foglalkoznunk.
Ezek között a nagyszebeni evangélikus városi főtempom a legnagyobb és legmonumentálisabb. Egy régi nagyszebeni anyakönyv szerint a templom a XIV. század folyamán épült,
sőt nagyrészében készen is állhatott, mert a
feljegyzések befejező munkákról, toronyépítésről és templomablakok készítéséről szólnak. Az
a kérdés még nincs tisztázva, hogy a templom
a III. Béla által) alapított prépostság helyén,
vagy falainak részben való felhasználásával
épült. Általában az a felfogás, hogy a prépostság a templom közelében, tőle keletre állott,
mert ezen a helyen alapfalak kerültek elő.
A nagyszebeni templom hosszú ideig épült,
bővítették, átalakították, majd a XIX. században erősen restaurálták, mindezek ellenére az
építési korok rajta jól megfigyelhetők. A meglévő nyomokból világosan bontakozik ki az eredeti templom alakja egy háromhajós, keresztházas bazilika képében, melyhez keleti végén
^Evangélikus T e m p l o m o k
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hosszú, nyolcszög felével záródó szentélyt és a
főhajó nyugati szakaszában magas tornyot
emeltek. Ha már most a nagyszebenkörnyéki
románkori tornyos bazilikatípus kialakulását emlékezetbe idézzük, úgy fel kell ismernünk e
típusnak hatását a nagyszebeni templom építésében, noha ezen románkori nyomok nincsenek.
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Legfeljebb a tornyot lehet némely nyomokból
románkori eredetűnek tartani, mint azt Reissenberger, a templom monografusa is állítja. A keresztház és szentély megoldásában pedig a kerci
műhelynek lehetett szerepe, de ezt kézzelfoghatóan bizonyítani nem lehet, mert innen a jellegzetes kerci formák teljesen hiányzanak.
A nagyszebeni templom további sorsát a
hívek számának növekedése és az ennek nyomán
fellépő helyiség-, illetőleg térszükséglet szabta
meg. A csakhamar szűknek bizonyuló templomot bővíteni kellett. Ennek idejére nézve a torony két nyugati pülére között lévő ív 1431-es
évszámából és az 1448-ban meghirdetett száznapos búcsúból következtethetünk, mert ennek
jövedelme biztosította a továbbépítés költségeit. A bővítést sajátságos módon oldották meg
éspedig úgy, hogy a templom nyugati homlokzatához három boltszakasznyi terjedelmű háromhajós toldalékot, az ú. n. ferulát építették hozzá.
Az új térnek a régivel való kapcsolata azonban
nem szerves, mert a régi templom főhajójában
álló tornyát nem bontották le, sőt további kétemelettel meg is magasították. A kapcsolat így
csak az oldalhajók között jöhetett létre. A
templom megnagyobbítása kívánta meg, hogy
az eredetileg keskenyebb oldalhajókat kiszélesítsék, ennek megtörténte után ezeket újra boltozták. A boltozathoz azonban a régi alkatrészeket, bordákat, záróköveket és indításokat felhasználták.
Az 1477-es esztendő, amikor Mátyás király a kerci cisztercita apátságot feloszlatta és
javait a nagyszebeni plébániatemplom javára
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adományozta, további építkezéseket tett lehetővé. Ekkor építették bele a karzatokat a kereszthajó szárnyaiba és ugyancsak karzatokat
húztak a déli oldalhajó fölé, melynek falát a
főhajó magasságáig felemelték és boltszákaszonkint tetőoromzatokjkal látták el. A magas karzati falakba pedig karcsú háromosztású mérműves ablakokat helyeztek bele. 1494-ben két emelettel megmagasították a tornyot és magas, négyfiatornyos süveggel látták el. 1509-ben az
északi, 1519-ben pedig a déli előcsarnoképítmény készült el, melynek első oldalán pompás csúcsíves keretű díszes kapuzat vezet be a
templom belsejébe. Ez utóbbi kapucsarnokról
különben már 1457-ben is történik említés. Az
építkezés a XVI. századba is átnyúlt, de már
csak a homlokzatok befejezésére és kisebb hozzáépítésekre szorítkozott. Ekkor nyújtották meg
az északi kereszthajószárnyat egy keskeny boltszakasszal. 1520-ban a déli oldal csigalépcsőtornyának elkészítésével az építkezés befejeződött. A XVIII. században a főhajó északi falát
stukkós epitáfiumokkal népesítették be, mindössze ennyi nyomot hagyott a barokk kor templomunkon. 1805-ben a régi fedélszéket és fedést
újjal cserélték ki, majd 1855 táján alapos restaurálás következett, mely sajnos, nem a mai
szigorú felfogás, hanem a romantika szellemében folyt és nagyon sok kárt okozott. A kereszthajószárnyak későgótikus karzatait eltávolították, de egyes részeiket az orgonakórus építésénél a főhajó végében felhasználták. Nagy
kár, hogy a szentélyt elválasztó karzatot, a
lettnert lebontották, a csúcsíves ablakokban a
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mérmüveket nagyrészt kicserélték, illetőleg érzéketlenül restaurálták és kíméletlenül lekaparták a templom belsejében a meszelést, nem
törődve azzal, hogy falfestést pusztíthatnak el
vele. A XV. században a templomhoz épített
toldalékot falak közbeiktatásával elválasztották
és múzeumnak rendezték be.
Minthogy az építészi részletek a restaurálás következtében meglehetős változást szenvedtek, a formák alapján alig lehet más emlékekkel való kapcsolatra következtetni, mégis az
a felfogás uralkodik az irodalomban, hogy a
nagyszebeni mesterek a prágai építőműhelyekben a Parierek hatása alatt szerezték ismeretei9*

déli

oldala

ket és alkalmazták az ott megismert szerkezeteket és formákat.
Alaprajzi elrendezésben csaknem azonos a
nagyszebenivel az eceli templom, mely szintén
háromhajós, gótikus, bazilikális elrendezésben
épült kereszthajóval, melynek keleti oldalához
a főhajó meghosszabbításában csatlakozik a
hosszú, nyolcszög felével záródó szentély. A
háromhajós templomtest oldalhajóival közreveszi a főhajó tengelyében emelt vastagfalú
tornyot, melyen át a torony nyugati oldaláról
gazdag tagozással ellátott csúcsíves keretezetű
kapu vezet be a templomba. A főhajót egyszerű
keresztboltozatok, míg az oldalhajókat és ke131
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reszthajőszámyakat XV. századi gazdagrajzú
hálóboltozatok fedik. A szentély a boltozással
egyidőben, a hajónál jóval magasabban épült,
e tekintetben a nagykapusi templomra emlékeztet, melynek szentélye ugyancsak magasan kiemelkedik a hajó tetősíkja fölé.
A bordás hálóboltozattal fedett szentély
magas, kétosztású, mérmüves, kőrácsos ablakokon át nyeri világítását- A szentély és az északi
kereszthajókar szögletében foglal helyet az
emeletes megoldású sekrestye, melyet a későgótika idején hálóboltozatokkal boltoztak be,
ahová dúsan keretezett későgótikus, pálcaműves ajtó vezet be a szentélyből. Az ajtó megőrizte eredeti, 1499-ből származó egyszerű faragású, intarziabetétes tölgyfaszárnyát. A sekrestye emeletei között csigalépcsőtorony létesít
kapcsolatot. A szentélyen kívül különösen a torony érdemel nagyobb figyelmet. Eredetileg
alacsonyabb volt, mint azt a falain alkalmazott
architektonikus tagozatokból meg lehet állapítani; a torony sarkait faragott kőből létesített
díszes szegélytagozás kíséri, mely a torony
sarkaiból átlósan kiálló vízköpők alá fut be. A
vízköpők jelzik az egykori toronytetősíkok
helyzetét, valamint azt is bizonyítják az itt
mutatkozó nyomok, hogy a torony falazott
oromzatokkal volt kialakítva. Az oromzatok
alatti falsíkot övpárkány osztotta meg, alatta
egy, felette kettős, gazdagon kiképzett, csúcsíves, osztóval ellátott mérmüves ablak töri át
a falat- Amikor a templomot erőddé építették
át, ráépítették a toronyra felső, magasan kiEcel. (Nagy-Küküllő
vm.) A templom
tornya
emelkedő részét, melyet védőfolyosós, erkéllyel
ellátott sátortetővel fedtek be. A templomot a és a nyolcszög felével záródó, keresztboltozatos
XV. század közepén kétszeres, falközt kialakító szentélye áll. Háromhajós hosszházát az oldalfalöwel vették körül, csak a templom nyugati
hajók eltávolítása és az árkádívek befalazása
oldalát védték egyszerű fallal, melynek biz- után egyhajóssá építették át. Mindez a XV.
tosítását a magasan kiemelkedő templomtorony szádadban történt, amikor a templom leégett és
látta el. A belső falövet ma nagy részében le- elpusztult a török pusztítás következtében. A
bontották, csak a külső falöv áll délkeleti sar- hadjárat nyomán a járványoktól megtizedelt
kában a kaputoronnyal, melyben a kapunyílás lakosság, minthogy kevesebb hellyel is beérte,
nem építette fel templomát újra a régi bazilikávédelmét hosszú, boltozott folyosóval és négylis alakjában; hanem megelégedett azzal, hogy
szeres elzárással biztosították. A kaputorony
az oldalhajók falazóanyagával egyhajós megkülsején még jól megfigyelhetők a csapórács
oldást
létesíthetett- Mint különbséget a nagyfelhúzó hornyának tagozatai.
u
szebeni és eceli rokonalkotásokkal szemben, meg
Az eceli templomerőd építésére fényt vet kell említenünk, hogy a sárosi templom eredeaz az oklevél, melyben Mátyás király Thábitileg torony nélkül épült, a nyugati homlokzaássy László eceli bíró kérésére megengedi, tán most álló tornya az erődítéssel egyidőben a
hogy a templomerőd védelmére Ecel lakossá- XV- században készült, amikor a templomot
gának egyharmada visszatartassék. Ebből kö- faltornyokkal erősített egyszerű várfallal övezvetkeztethető, hogy a templomerőd a XV. szá- ték. A várfalba belevonták a déli oldalon álló
r
zad közepén már fennállott.
élkörös apszisú kápolnát, mely eredetileg a
temetői szertartásokra lehetett rendelve és még
A keresztházas gótikus bazilikák közé kell
sorolnunk a nagyküküllővármegyei Sáros erőd- a románkorban épülhetett.
templomát, mely azonban eredeti alakját nagy
A gótikus háromhajós bazilikák és a csarrészében elvesztette, csak keresztházának falai noktemplomok közt átmenetet képez a med-
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nak, a hálóboltozatban élénkebb vonalozás keletkezett. A boltozatokon a bordakereszteződések címerpajzsokkal vannak ellátva, melyeken
Mátyás király, Báthori vajda, a Szebeni és
medgyesi szék címerei, másrészt apostolok,
evangélisták stb. láthatók. A sekrestye a szentély déli oldalán foglal helyet, szép 'csillagboltozata van. A főhajó és déli oldalhajó közti pillérek .hatszögletes formát mutatnak élükön tagozatokkal ellátva, melyek átmenet nélkül ágaznak szét a boltozat bordáiba, melyek profilja
hornyokból és körtetagból áll. Á pillérek között
a déli oldalhajó fölé a 17-ik században karzatot
építettek bele, míg észak felé 1 a főhajó öt csúcsíves árkáddal kapcsolódik az északi odalhajóval.
A szentélyben a boltozati bordák gyámokon
nyugszanak, melyeket torzarcok díszítenek. A
torony az északi oldalhajó nyugati végében
emelkedik. A templom alaprajza azt a lehetőséget sejteti, hogy egy másik torony építésére is
gondoltak a déli hajó végében- Abból a körülményből.. hogy a torony keleti oídalán egy félköríves nyílás mutatkozik, arra gondoltak, hogy
a torony egy régi románkori templomból származik, amelyet az újjáépítéskor lebontottak
volna. 1551-ben a tornyot három emelettel megemelték, a keletkező nagyobb alapnyomás és a
várható erősebb szélnyomás miatt a tornyot
Ecel.

A

templom

későgótikus

sekrestyeajtaja

gyesi evangélikus templom, melyet eredetileg
Szent Margit tiszteletére szenteltek fel. Egy oklevélben először 1447-ben említik. A templom
hosszháza háromhajós, egyhajós szentélye hoszszan kinyúlik kelet felé és a nyolcszög háromoldalával van lezárva. Az oldalhajók a diadalív
vonalában egyenesen záródnak. Feltűnő, hogy a
templom hosszháza a bazilika és csarnokelrendezés közötti átmenetet alkot. Az északi oldalhajó ugyanis alacsonyabb, mint a főhajó, csak
a déli emelkedik a főhajóval egyenlő magasságra.
Ha az északi falat ablaknyílások törnék át a boltszakaszok tengelyében, akkor a bazilikális és
csarnokelrendezés tudatos összeolvasztásáról lehetne beszélni. Ez azonban nem áll fenn. Ellenben az a magyarázata ennek, hogy a templomot
eredetileg bazilikális rendszerben tervezték, de
amikor már az északi oldalhajó készen állott, be
is boltozták, tervváltozás következett és a továbbépítést csarnokrendszerben folytatták, a nélkül, hogy az északi oldalhajót az új terv szerint
átalakították volna. Az oldalhajókat egyszerű
keresztboltozatokkai fedték be, közöttük különbség csak az, hogy az északi oldalhajó bordaprofiljai korábbi jelleget árulnak el. A főhajót ellenben hálóboltozattal látták 1 el. Még gazdagabban
oldották meg a szentély boltozását. Azáltal,
hogy a boltvállak itt egymáshoz közelebb áll-
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erős fallal körülfalazták a főhajó falának magasságáig és támpillérrel látták el északi sarkán.
A templom világítását 15 ablakon át nyeri. Az
északi oldalhajó ablakai kicsinyek és jelentéktelenek. A szentély öt nagy csúcsíves ablaka
változatos szép mérmüveket mutat, melyekben
a három és négykarélymotívum váltakozik a
későgótikát jelentő halhólyagmotívummal. Három kapuzat vezet a templom belsejébe. A nyugati nagyon rongált állapotban egyszerű
hornyokból és körtetagokból csúcsíves keretezést mutat. Amint a kevés nyomból meg lehet
állapítani, a déli és északi kapuzat is gótikus
volt egykor. Feltűnő a templom alaprajzában
mutatkozó szabálytalanság; a főhajó az orgonakarzatnál valamivel szélesebb, mint a szentélyhez való csatlakozásnál, ugyanígy iaz északi oldalhajó a ' toronynál keskenyebb, mint keleti végén. A szentély tengelye dél felé kissé elhajlik.
A boltozás záradékvonala kissé magasabb, mint
a szentélyben. Az építmény nehéz tömege, a hatalmas nyeregtető nyomasztó tetőfelületei arra
mutatnak, miképpen halad az egyszerűsödés
folyamata a józan szárazság felé*a későgótikus
csarnoktemplomok építésében. Ahogy időben
távolodott a gótikus építészet a románkortól,
úgy halványodtak el benne'a románkori hagyományok. A románkor vívmánya, a háromhajós
bazilika már nem elégítette ki az építtetőket,
mert a mellett, hogy megszokott volt, nem lát-

déli oldala

szott többé monumentális feladatok megoldására alkalmasnak- A bazilikális megoldást a háromhajós csarnokrendszer váltotta fel, mely már
a XIV. század folyamán a szászsebest és brassói
templom szentélyének építésével lép fel, de elterjedni igazán csak a XV. század második felében tudott, amikor az új rendszer előnyeit már
mindenütt felismerték. Legfontosabb az volt,
hogy a csarnokrendszer nagy befogadóképességet biztosított, a mellett a terek kapcsolata a
bazilikális elrendezéshez képest sokkal áttekinthetőbbé vált. Különösen hamar tűntek ki a
csarnokrendszer szerkezeti előnyei, mert ennek
alkalmazásával merész boltozásokat lehetett végrehajtani, a nélkül, hogy költséges, de térnyerés
szempontjából meddő falazásokat, támpilléreket
kellett volna építeni. Ismeretes ugyanis, hogy
a csarnokrendszerben az oldalhajókat a főhajóval egy magasságban boltozták, úgy hogy a
széles főhajó nagy oldalnyomású boltozatait az
oldalhajók keskenyebb, kívül fallal és egyszerű
támpillérrel támogatott boltozatai ellensúlyozták. A csarnokrendszer a világítás szempontjából is előnyt jelentett, mert a magas oldalhajó
falakban nagyméretű ablakokat lehetett létesíteni, melyek a terek bőséges fényellátását biztosították akkor is, ha az ablakfelületeket történetesen üvegfestéssel látták el.
A csarnokrendszert először szentélyeken
alkalmazták, elsőnek Szászsebesen tűnik fel. A

állott és használatban volt. A hosszú időre nyúló
építkezésre vall az, hogy a szentély keleti nyolcszög felével záródó és nyugati, a hosszházhoz
csatlakozó része stilárnyalatbeli különbséget
mutat, ami a formákban és a boltszakaszoknak
a keleti oldalon keskenyebb, nyugati végén
négyzetesebb alakjában nyilvánul meg.
Mint legfőbb nevezetességét kell megállapítanunk, hogy a szászsebesi szentély a
körüljárós csarnokszentélyek Magyarországon
ritka megoldásában épült, rajta kívül Erdélyben csak a brassói Fekete-templom szentélye
ilyen, melyet Zsigmond uralkodása idejére datálnak, mint a pesti belvárosi templomnak
ugyancsak körüljárós szentélyét. Ezeket korban
megelőzi a szászsebesi, mert északi oldalhajójának nyugati boltszakaszában a zárókő Nagy
Lajos címerét mutatja, amiből arra következtetnek, hogy a szászsebesi szentély legkésőbb
1380 táján már a mai alakjában készen állott.
A csarnoképítés e korai szakában meglehetős ritka mód az, amivel a szászsebesi szentély
zárását megoldották, éspedig úgy, hogy a főhajót öt boltszakaszban egyenesen kivitték a
szentély keleti egyenes zárófaláig, vele együtt
haladnak az oldalhajók is, de csak négy boltszakasznyi hosszban egyenesen, hogy azután
45°-OS irányú falban ferdén határolódjanak. Az
Medgyes.
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szászsebesi templom mai alakjában több kor
építkezését mutatja. Eredetileg románkori háromhajós bazilika volt, mely a nyugati 1 oldalán,
a kisdisznódi templom által képviselt szebenkörnyéki típus szerint, két toronnyal épült. Ebben
az alakjában a templom csak az 1241-iki tatárjárásig állhatott fenn, amikor a főhajó famenynyezete, valamint a templom nyugati része lángok martalékává liett. Űjra kellett építeni, de a
megújítást már nem a kéttornyos elrendezésben
valósították meg, hanem csak egy tornyot építettek ai főhajó nyugati'végén. Az újjáépítés mestere a tornyon mutatkozó formák, az emeleteket
elválasztó övpárkányok gyámkősoros megoldása
szerint a kerci cisztercita műhelyből került ki. A
torony nyugati vastag falában, oromzattal lezárt előépítménybe foglalva megőrizte félköríves
románkori kapuját, melynek lépcsőzetes bélletében három-három fejezettel ellátott oszlop foglal helyet. Ezen kívül a románkorból származnak még a főhajó falát hordó nehéz négyzetes
pillérek. Hogy az eredeti szentély milyen lehetett, azt már nyomok hiányában megmondani
nem lehet, a XIV. század derekán lebontották,
hogy a pompás gótikus csarnokrendszerü új
szentélynek helyet adjon. Az új szentély építése
jó ideig tartott, mert míg épült, a régi szentély
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oldalhajók ötödik boltszakasza ilymódon háromszögletes alakot nyert, összevéve a fő- és oldalhajók végződését, együttesen a nyolcszög felével zárják a szentélycsarnok építményét.
A szentélycsarnok pillérei nyolcszögletesek,
melyek sarkain keskeny oszlopok emelkednek a
dús levéldíszítésű keskeny pillérfejezetekig, hogy
azután ezek fölött mint bordák és hevederek
ágazzanak szét a boltozatokban. A pilléreknek
megfelelően köteges falioszlopok sorakoznak a
szentély határfalain a bordák és hevederek alátámasztására. A falpillérek törzsét díszesen
faragott gyámokon baldachinok alatt különféle,
szenteket ábrázoló szobrok szakítják meg.
A belső falpillérállásnak megfelelően kívül
a szentély falain és sarkain támpillérek állnak,
melyek építészeti és szobrászati szempontból a
szászsebesi templom legérdekesebb részei. A
támpüléreket erősen tagolták, általában egyenes
homlokúak, de vannak köztük ékalakban formáltak is. Tele vannak szobrászati dísszel.
Alul a lábazat és a fölötte vonuló övpárkány
köpött a támpillérfelületeken háromkarélyos bemélyítésekben szentek mellképei láthatók. Az
övpárkány felett, de az első vízvető alatti támpillér homlokon, gyámokon és baldachinok alatt
különféle tartású és ruházatú szenteket ábrázoló álló szobrok sorakoznak. Ezek felett a

D-K.

felől

támpillérek vízvetők segítségével erősen hátraugranak, hogy fent a barokká átalakított párkány alatt közvetlenül szellős, oszlopos kősátrakban végződjenek, melyek mindegyike ugyancsak arra szolgál, hogy egy-egy szoboralaknak,
sőt csoportozatnak adjon helyet. Még a legfelső
vízvetők díszítéséről sem feledkeztek meg, ezeken is szobrászati díszeket alkalmaztak, sajnos
azonban,. az időjárásnak kitéve, ezek a szobormüvek ma már meglehetősen megrongálódtak,
úgyhogy az ábrázolás tárgya alig ismerhető fel
bennük. A szászsebesi támpillérek szobrászati
díszítésében semilyen tervszerűség, kompozicionális összefüggés vagy egyéb ikonográfiái
programm nem ismerhető fel. A szoboralakok
önállóan díszítik a számukra kijelölt helyet,
úgyhogy szoros összefüggésben az architektúrával, elsősorban az építészeti tagolás gazdagítását és élénkítését szolgálják. Az összefüggésnélküli csoportosításra jellemző, hogy amíg a szentélyfőn az angyali üdvözlet-jelenet látható,
ugyanakkor a déli oldal legfelsőbb sorában a
királyok imádása, majd Mária és Erzsébet
látogatása ismerhető fel.
Az alsó sorban
Mária szobra mellett különböző szentek állóalakjai sorakoznak, éppúgy, mint a szentély
belsejében. Szent Kristóf alakját a déli oldal
újabb kapucsarnoka takarja el tetőzetével. A
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szoboralkotások a plasztikai értékelés szempontjából általában kevéssé jelentősek, Róth megállapítása szerint 1 az osztrák gótikus szobrászat
jellegéhez igazodnak, de a nélkül, hogy az ottani szigorú felfogást követnék. A külső támpillérek felső szoborcsoportozatából a háromkirályok és a háromkarélyos fülkék mell-alakjai
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emelendők ki, melyek a Parierek sehwábischgmündeni iskolájára emlékeztetnek, amely a
prágai dóm építkezésénél érte el művészetének
legmagasabb fokát. Ha a szászsebesi szoborművek nem is emelkednek a prágai színvonalig,
de a Parierek szobrászatának egy korábbi magaslatát mindenesetre megközelítik. E tekintet-
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ben a már megemlített ábrázolásokon kívül a
szentély belsejében alkalmazott gyámokat kell
kiemelnünk, melyeken dús hajzatú emberfejes
díszítések láthatók, minthogy a parieri szobrászat jellegzetességeit legjobban képviselik. Hogy
ezek a fejek mit ábrázolnak, meghatározni már
nem lehet.
Ha a szobrászati díszítés révén rámutathattunk a szászsebesi szentélynek a Parierek műhelyével való kapcsolatára, úgy annál inkább
tehetjük ezt a csarnokrendszer építészeti kialakítása révén, mely Róth szerint a Parierek korábbi tevékenységével hozható kapcsolatba éspedig abban az időben, amikor a nürnbergi
Sebaldus-templom szentélyét építették. Feltűnő,
hogy a szászsebesi szentély nagy háromosztású
csúcsíves ablakaiban a késő gótikára jellemző
halhólyagos mérmüveket alkalmaztak, de ezek
mégsem mondanak ellent a szentély XIV. századra megállapított építési idejének, mert 1380
körül a mérműveknek ezt a formáját a Parierek
már alkalmazták, legfeljebb arról lehet szó,
hogy a szentély befejezésére valamivel 1380 után
kerül sor, egy későbben jött, de szintén a Pariereknél tanult mester vezetésével. Eddig a német
írók megállapítása, újabban azonban más oldalról igyekeztek megvilágítani a szászsebesi szentély keletkezését és pedig Nagy Lajos királyunk-
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nak hazai műtörténetírásunkban sajnos elhanyagolt építőtevékenysége révén. Ezen a vonalon Csemegi osztrák példákhoz jut el és a szászsebesi szentélyzárás előképe, illetőleg előzményeként enns-pöllaubergi példákat említ meg.
Nagy Lajos királyunk és az osztrák építészet
kapcsolatát pedig könnyű kimutatni azon az
ismert tényen, hogy a magyar király Mariazellben nagyszabású építésbe fogott, ahol osztrák mestereket foglalkoztatott s mi sem természetesebb, hogy hazai feladatoknál is — mint
a király által támogatott szászsebesi templom
esetében — osztrák földről származó mestereket
alkalmazott, akik az enns-pöllaubergi építészeti
gondolatot átplántálták hazai földre. Ennek a
következtetésnek a lényege az, hogy a magyar király szerepe és művészi igénye domborodik belőle szemben az előző felfogással, mely
tudni sem akar arról, hogy ezen a területen az
építészet kialakulásában. a magyar államiság
akár mint építtető is résztvett volna.
Hogy a szentélyépítést Szászsebesen mikor
fejezték be, nem lehet tudni, annyi bizonyos
— vélekedik Róth — hogy az egész templomot
ebben a szellemben, tehát a csarnokrendszerben
akarták újjáépíteni. Ezt azonban az ország keleti határán feltűnő török veszély megakadályozta. II. Amuráth szultán 1438-ban jelent

meg Szászsebesen és a virágzó várost elpusztította. Arra azonban nincs adat, hogy a templomot is nagyobb kár érte volna, de kétségtelen,
hogy a tervbe vett továbbépítés elmaradt. A
szentélyt tehát ideiglenesen összekapcsolták a
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korábbi háromhajós hosszházzal, de a két tér találkozásánál, hogy a csatlakozás szervetlenségét
némiképp kiküszöböljék, szentélyrekesztöt (Lettner) létesítettek, egy finom architektúrájú, ke
cses pilléreken nyugvó csúcsíves árkádokból alakított választót, mely sajnos csak töredékeiben,
az oldalhajók keleti végében maradt fenn.
A régi háromhajós hosszházat sem hagyták
érintetlenül, az oldalhajók falait kijjebb rakták,
miután a boltozatokat lebontották. Az új falba
pedig a románkori rézsüsablakok helyébe mérműves csúcsíves ablakokat helyeztek. Ezzel egyidőben a középhajó falait is felmagasították, erre
új tetőt készítettek, miáltal a hajórész és a magasan felemelkedő szentély tömege közötti nagy
magasságkülönbséget valamelyest ellensúlyozták. Az első nagyobb kár 1523-ban érte a temp-

lomot, egy földrengés pusztításával, mely az oltár melletti déli pillért ledöntötte. E miatt a vele
szemben álló északit is lebontották, majd a boltozás helyreállításához újra felépítették, de már
csak egyszerű tagozás nélküli nyolcszögletes
formában. 1524-ben megújították a déli oldal
csigalépcsőtornyának tetejét és ugyanakkor vagy
röviddel reá létesítettek karzatot a déli kapu
fölé. A törökök 1661-ben a tornyot felgyújtották,
utána újjáépítés címén két emelettel felmagasították, majd a ma is látható négyfiatornyos
süveggel fedték be. A XVIII. században épültek
az oldalbejáratok jellegnélküli előcsarnokai.
1800-ban alapos restaurálás következett, melynek a szentély egykor vakmérmüves párkánymellvédje és a támpillérek koronázó része sajnos áldozatul esett. Meg kell még emékeznünk
a déli kapucsamokban látható dombormüről,
mely Krisztust az olajfák hegyén ábrázolja, melyen Krisztus alakjának ferde merev tartása a
dombormű keletkezését a XV. század második
negyedére utalja. Nagyon érdekes, hogy ennek
a domborműnek csaknem vonásról-vonásra azonos párja látható a nagyszebeni plébániatemplomban.
A csarnoképítés másik korai képviselője
a brassói Fekete-templom
szentélye, melynek építését Zsigmond uralkodásának idejére teszik. Egy 1377-ből való okmány az építkezés
megindítójaként valamilyen Tamás nevű lelkészt emleget, aki sírkövének felirata szerint
1410-ben halt meg. A brassói szentély és a
szászsebesi közt alaprajzi és felépítési szempontból lényeges különbség van, míg a szászsebesi
a nyolcszög felével, a brassói szentély a tizenhatszög kilenc oldalával végződik. Ez a sokoldalú zárás magas karcsú arányokat eredményezett szemben a szászsebesi szentély tömörségével és alacsonyabb oldalaival. Csak részletformákban mutatható ki a két emlék kőzött némi
hasonlóság, mégpedig a támpillérek hasonló
szellemű megoldásában és szobrászati díszíté"
sében. Róth természetesen a brassói szentély
esetében is a nürnbergi Parler-mühely hatását
bizonyítgatja, de megállapítja azt is, hogy
Brassó és Nürnberg között szoros kapcsolat nem
állott fenn és hogy a nürnbergi szentélyépítés
gondolata a későbbi prágai Parler-iskola közvetítésével került Brassóba. Meg kell azonban
állapítanunk, hogy a brassói szentély megoldásában annyi önállóság és egyéni építészeti gondolat nyüvánul meg, hogy ebből egy helyi építőmühely önálló tevékenységére kell következtetnünk, mely a mestereit sokfelől toborozta,
minden bizonnyal Szászsebesről is szerezte, akik
nem külföldi, hanem magyarországi építési
gyakorlatuk tapasztalatával igyekeztek Brassóban újszerűt és ötleteset alkotni.
A szentély boltozatát, mely a beomlott régi

helyén, a XVIII. században készült, karcsú
nyolcszögletes pillérek tartják. A pillérek száma
soronként három-három, de valamikor sűrűbben sorakoztak, mint ahogy erre a szentélyfalakon még meglevő falpillérek állásából következtetni lehet. Ebből: következtethető a szentély
eredeti boltozása, legalább hat boltszakaszra
tagolódott. A hat boltszakaszban négyszöges
bordás keresztboltozatok, a szentélyzárásban
pedig háromszögletű boltmezők váltakoznak. A
boltozati beosztásnak megfelelően a szentélyfalakon és -sarkakon kívül, támpillérek állanak.
A támpillérek többnyire egyenes homlokúak, de
a szentély sokszög sarkain állók ékalakban ugranak elé, miben kassai hatás van. A támpilléreket alul a szentély közös lábazata és a szentélyablakok talpánál vonuló közös vízvető övpárkánya foglalja össze egy architektúrába,
hogy ezen felül a támpillérek önálló tagozásában ferde vízvetők és övpárkányok közvetítésével ugorjanak hátra fölfelé törekvésükben. A
támpilléreken alkalmazott szobrok a középső
vízvetőn külön gyámokon állnak, gazdagon
tagozott baldachinoktól védve az időjárás ellen.
A legtöbb szobor lábánál címer vagy szimbolikus tartalmú alakos ábrázolás látható. A szobrok a tűz és időjárás rongálásai következtében
erősen sérült állapotban vannak, annyira, hogy
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a pontos stiláris meghatározást sem engedik
meg. De mindenesetre megállapítható az, hogy
nem egy időből származnak, elkészítésük ideje
a XIV. század végétől mélyen belenyúlik a XV.
század első felébe. Különféle szenteket, püspök
alakokat ábrázolnak, közülük különösen Keresztelő János alakja kelt figyelmet, mert a
Parierek szobrászatának jellegzetességei figyelhetők meg rajta, ez még a XIV. század felfogását képviseli, szemben a szentélyfő támpillérének Krisztus alakjával, mely már a XV. század szobrászati megoldását mutatja. A támpillérek közt adódó keskeny szentélyoldalakat minden második sokszögoldalban, keskeny, rendkívül magasarányú, kétosztású, csúcsíves ablakok
törik át, olyan csoportosításban^ hogy a fényt a
szentélyfőben az egykori főoltárra összpontosítsák. Abból a jelenségből, hogy az északi oldal
ablakai a déliekhez képest gazdagabb keretezésűek, arra következtetnek, hogy a szentély
nem egyszerre épült fel, mindenesetre azonban
a XV. század elején már készen állott.
Hogy a hajó építését mikor határozták el,
nem tudni. De valószínű, hogy építése már a
XV. szárad második negyedében erőteljesen
folyt, erre ,egy Rómában lévő 1423-iki oklevélből lehet következtetni, mely szerint a templomépítésre 50 éves búcsút engedélyeztek. Ez
a hosszú tartamú búcsú nagyobb arányú építőszándékra vet fényt. A hosszház építésénél szintén a háromhajós rendszert alkalmazták, de jóval szélesebb méretekkel, mint a szentélyben,
melynek kapcsolata a hosszházzal nem nevezhető szervesnek, éppen keskenyebb megoldása
miatt. A XVII. század végén a hajóboltozatok
szintén beomlottak, úgyhogy a tereket újból
kellett a XVIII. században boltozni, de ehhez
a régi nyolcszögletes pilléreket felhasználták,
amit az bizonyít, hogy az ezeknek megfelelő
helyen szintén nyolcszögletes idomú falpillérek
állanak az odalhajók határfalain, melyeket kívülről erősen tagolt támpillérek erősítenek meg.
A hosszház háromhajós csarnokának nyugati
oldalán az oldalhajók végében vastag falakon
álló tornyokat terveztek. Ezek közül csak a déli
áll, az északi vagy nem készült el, vagy pedig
elpusztulván összeomlott az 1689-iki emlékezetes tűzben. A hosszház és a tornyok építménye
stílusjegyeiben határozott rokonságot mutat fel
a kolozsvári Szent Mihály-templommal, csak
az a különbség, hogy a formák Brassóban már
kissé nehézkesebbek és durvábbak- Hogy a kolozsvári kapcsolatot kimutassuk, elsősorban a
tornyok földszinti és emeleti ablakának egy
csúcsíves keretbe való foglalását kell kiemelnünk, mely megoldás a kolozsvári Szent Mihálytemplom nyugati oldalán teljesen azonos fel-
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fogásban mutatkozik meg. Kolozsvárra pedig
az ablakkapcsolásnak ezt a módját Kassa közvetítette, ahol a dóm déli tornya mutat erre
jellegzetes példát. íme ezen az összefüggésben
egészen Kassáig jutottunk el, bizonyítani kívánva azt, hogy Erdély későgótikus építészete
nem közvetlen külföldi hatások alatt, hanem a
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hazai kassai dóm műhelyének közreműködése,
mesterei által fejlődött ki annyira, hogy a brassói Fekete templomban, Magyarország legnagyobb gótikus építményében tudásának legjavát
teljesítse ki. A brassói hosszház és a kolozsvári
Szent Mihály-templom közötti kapcsolatot különösen a kapuzatok érzékeltetik jól, s e tekintetűén Különösen a tornyok közé foglalt nyugati
kaput kell kiemelnünk, melynek némely eleme,
a kapuszemöldöknek a vállban ívesen kezdődő,
majd szögletesen tört vonalú kerete és az ezt
kívül követő szamárhátíves, kúszóleveles oromzat kőcsipkés ívsorával, a kolozsvári templom
északi kapuját idézi élénken emlékezetünkbe.
Abból a körülményből, hogy a kolozsvári kapu
1430 körül készült, a brassói kapu elkészítése
a század közepére tehető, amely viszont a
hosszház befejezését a XV. század harmadik
negyedére teszi. 1447-ben adat szól arról, hogy
a templom még befejezetlen. A XVII. században
több földrengés rázta meg, úgyhogy 1656-ban
a szentély és hosszház közti diadalíves csatlakozást erős támpillérekkel kellett megerősíteni.
A legnagyobb pusztítást 16S9-ben szenvedte a
templom, amikor Brassó teljesen leégett. A tető
és belső berendezés elhamvadtak, a boltozatok
beomlottak. Még ma is láthatók az égés nyomai
és ezek után nyerte a templom emlékezetes
»Fekete« jelzőjét. A helyreállítás a XVIII. században következett be, mikor a boltozatokat
mind a hajóban, mind pedig a szentélyben
újra elkészítették. A helyreállítás 1777-ben fejeződött be, miután az oldalhajókban karzatokat
létesítettek. A restaurálás, mely a tűz pusztításait volt hivatva kijavítani, igyekezett a régi
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formákhoz alkalmazkodni. A régi föhajópilléreket ugyan barokkos csigás oszlopfejekkel látták el, de az új karzatok alatt igyekeztek a régi
gótikus mintát utánozni, csillagboltozatokat készítettek. A karzatok főhajó felé nyíló ívét szintén gótikusán képezték ki, melyhez a formákat
a nyugati kapu keretezéséből merítették- Bármennyire is igyekeztek a stílszerüségre, még a
gótikusnak hitt formákban is erősen megmutatkozik a barokk jelleg. A helynyerés szempontja
tette szükségessé a karzatok építését, mellyel a
hosszház háromhajós csarnokának belső térarányait megváltoztatták, de ami ebben az esetben
a templom előnyére vált, mert a szentély és hajó
kapcsolatában mutatkozó szervetlenséget ezzel
némileg ellensúlyozták.
A szászsebesi és a brassói szentélyek
megalkotása után a csarnokrendszert szentélyeken többé nem, hanem csak a hosszházon alkalmazták.
A kolozsvári műhely közreműködése ismerhető fel a segesvári vártemplom csarnokrendszerű hosszházán, melyhez a főhajó keleti
végében egyhajós szentély csatlakozik, mely
még a XIV. század alkotása és az eredeti valószínűleg egyhajós templom maradványa. A
szentély építészeti formái karcsú, kétosztású,
mérmüves ablakai a XIV. század gótikájának
formavilágát képviselik, erre utalnak a keleti
négy támpilléren álló baldachinok alá helyezett
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szobrok, melyek a királyok imádását, azután
Máriát térdén a gyermek Jézussal ábrázolják
egy kompozíció keretében, melynek tagjai egyegy alak és csoportozat kepében a királyok imádása jelenetet adják elő* A Mária térdén ülő
gyermek Jézus jobbra fordul, hogy az első
király ajándékát átvegye, akit a másik kettő
követ. Róth szerint itt is osztrák szobrászat
hatása érvényesül.
A hosszház háromhajós kiszélesítése a XV.
század elején történt, melyhez a nyugati oldalon csatolták az eredeti, talán egyhajós megoldásból származó tornyot. A torony törzsével,
meg egyszerű övpárkányokkal tagolt tömegével vártoronyszerüen hat, nem emelkedik ki a
tetősikok felületéből, csak lanternával ellátott sisakja hívja magára a figyelmet. A csarnokkáépítést csak a XV. század végén fejezték be. A
déli kapu széles, ívelt, majd tört vonalú keretezésével, oldal fiatomyaival és a kapuarchitekturát lezáró oromzatával a f gótikának arra a
stílusirányzatára mutat, mely a kassai épí,tőműhelyből indult a XV. század elején és a kolozsvári műhely közvetítésével terjedt el Erdélyben. A későgótika jellegzetességét képviselik a hosszház csarnokának nyolcszögletes
karcsú pillérei, melyek oszlopfők nélkül hordják a gazdagon díszített, bordás hálóboltozatot,
úgy hatnak, mint valamilyen sudártörzsű fák,
melyek törzséből mint ágak ágaznak szét a bor-
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dák a boltfelületeken. A templomépítés befejezéseként a szentélyben igen díszes, tornyos
Szentségházat emeltek, mely karcsú, fiálékkal
teletűzdelt lendületes vonalú kúszólevelekkel
telerakott és keresztvirágokkal koronázott oromzatokból, csaknem a boltozat vállmagasságáig
ér, merészen kiemelkedő áttört testű süvegével.
Az erdélyi szász területeken a későgótika
időszakában már nemcsak városi templomok
építésénél alkalmazták a csarnokelrendezést,
hanem a tehetősebb községekben is. A legjelentékenyebb falusi templom, mely ebben a
rendszerben épült a muzsnai.
Építése a XV. század végén fejeződött be,
s mint egy adat bizonyítja, a nagyszebeni András
mester műve volt.
A templom hosszháza tágas, nagyméretű,
mind szélességben és magasságban és hosszban
egyaránt. Karcsú, különféleképpen tagolt pillérek, osztják el a teret háromhajós csarnokká,
melyhez kelet felől diadalívvel kapcsolódik az
aránylag hosszú, félnyolcszöggel záródó szentély. A szentély északi oldalán a hajóval alkotott szögletben helyezkedik el a sekrestye, mely
emeletes elrendezésű, helyiségeit csigalépcső
köti össze. A hosszház háromhajós csarnokában
mind északról és délről hálóboltozattal fedett
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gondosan kiépített, védekezésre is alkalmas
előcsarnokokon át kapuk vezetnek be. A templomterek gazdag csillagidomokat kirajzoló ölelkező motívumokból összetett gazdag bordázatú
hálóboltozatokkal vannak fedve. A terek világításukat karcsú két és háromosztású csúcsíves
mérmüves ablakokon át nyerik, melyeik kőrácsában ismételten jelentkezik változatos formákat kirajzolva a későgótikára jellemző halhóiyagmotívum. A szentély magas, jól világított terében különösen nagy gazdagsággal érvényesül a
hálóboltozat térhatása. A szentélyből a sekrestyébe figyelemreméltó későgótikus u. n. pálcaműves keretű gyámköves ajtón lehet bejutni.
A kapu keret külső kerettagozatai szaniárhátívben haladva a szemöldök felett sajátságosan kifaragott keresztvirág alá futnak össze. A keresztvirágot úgy alakította ki a mestere, mintha ketté
hasították volna, a kettéváló részei jobbra-balra
ernyedten lehajlanak sajátságos lendületességet
adva az egyébként megszokott formájú ajtókeretnek, melyet a szokásnak megfelelően a széleken egy-egy oldalfiatornyocska szegélyez. A
sekrestyeajtó felett feltűnő gyám és majd felette egy bizonyos magasságban következő baldachin egykor szoborakotásnak adott helyet.
Másik nevezetessége a muzsnai szentélynek a
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baloldalán emelkedő magas, díszesen kialakított,
négyzetes alapon felfelé kifejlesztett szentségháza, melynek egykor bronzajtókkal elzárt szentségfülkéje üres. A diadalív jobboldalához támaszkodó szószék egy kőből van kifaragva,
az oldalait elborító vakmérműves díszítmények
alján és tetején körbevonuló párkánytagok a
szószék eredetét a templomépítés idejére vezetik
vissza. A hosszház háromhajós csarnokának boltozatait különlegesen megalkotott karcsú nyolcszögletes és csavart vályúzatos törzsű pillérek
tartják, melyek a boltnyomás és talajsüllyedések következtében erősen kihajlanak, Róth
Viktor ebben ugyan mást lát és azt véli, hogy
a mester szertelenkedő ötletéből származott
volna a pillérek elferdítésének ötlete.
A muzsnai templom eredetileg nem épült
erődtemplomnak, de alighogy elkészült, csakhar
mar erődítménnyé kellett átalakítani. A templom padlására védőemeletet építettek rá, a bejáratok kapucsarnokait védőtornyokká építették
ki. A templom nyugati homlokzatán álló külön
emelkedő harangtornyát a templommal összekötötték és megerősítették, valamint megmagasították.
Az ilymódon önmagában is védhető templomot erős védőfallal vették körül a terephez
alkalmazkodó szabálytalan idomban, melynek
sarkain erős faltornyokat és kaputornyot létesí-
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tettek. A vár falába belevonták a templom északkeleti oldalán álló egykori temetőkápolnát,
melynek támpillérekkel erősített félnyolcszögü
szentélye mai átalakított formájában is jól érvényesül. A templom erőd leggyengébb oldala a
déli volt, mely elé még egy külső falat kellett
húzni, hogy a belső falövvel egy u. n.- falközt,
Zwingert alakítsanak ki.
A falusi csarnoktemplomok sorában kell
megemlítenünk a nagyapoldit, melyet község
közepén emelkedő dombra építettek és később
templomerőddé építették át. Eredeti építési korára nincs feljegyzés, csak erőddé építésére vet
fényt egy 1504—1507-es évekből való segesvári adónyilvántartás, melyben a templom erődítésére adókedvezményt állapítottak meg. A
templom későgótikus csarnoktemplom, a hajó
nyugati fala elé épített toronnyal, melyet azonban felében a hely szűke miatt a templomhajó
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terébe építettek be úgy, hogy a torony két oldalán kisebb, lépcsőt befoglaló helyiségek keletkeztek. A templomhajó eredetileg famennyezezetes volt, csak később boltozták be, téglaboltozatokkal, melyek négy körpilléren nyugszanak.
Valószínűleg erre az időre esik a templomfalak
rnegmagasítása, amikor mind a hajót, mind
pedig a szentélyt védőemelettel látták el. Ezzel
egyidőben megemelték a tornyot is és ugyancsak ellátták védelmi okokból fából készült
védőerkéllyel. A templom körül kettős falövet
létesítettek több toronnyal és "bástyával. A belső
kerek falövben három fatornyot alkalmaztak.
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A csarnokrendszerű későgótikus templomok
sorában a berethalmi a csarnoképítés egyik
utolsó képviselője, nálánál csak a besztercei
evangélikus főtemplom fiatalabb, de ezt már
inkább a reneszánsz stílus körébe utaljuk.
A berethalmi evangélikus templom egykor
Szűz Mária tiszteletére volt felszentelve. Rendkívül festőien fekszik a község közepén emelkedő magaslat tetején a fennmaradt háromszoros
erődfalövvel és a sarkokon emelkedő magas sisakú védtornyokkal körülvéve.
A templom meglepően tágas és széles, de
alaprajzi kiterjedéséhez képest meglehetős rövid háromhajós csarnokkal épült, melynek dú-

Muzsna.

A templom

sekrestyeajtaja

san tagolt rajzú hálóboltozatát karcsú pillérek
tartják- A szentély, mely aránytalanul hosszú a
hosszházhoz viszonyítva félnyolcszöggel záródik
és a főhajóhoz csúcsíves diadalívvel kapcsolódik.
A szentélyt csillagidomokat tartalmazó gazdag
bordázatú hálóboltozattal fedték be, melynek
hatásia különösen jól érvényesül a magas, háromosztású csúcsíves ablakokkal erősen megvilágított térben. A templom későgótikus voltát
bizonyítják az ablakmérmüvekben mutatkozó
halhólyagos motívumok- A templom építését a
meglévő adatokból1 az 1500 és 1524-es évek
közé tehetjük arra az időre, melyben a gótika
már elvesztette varázsát s fokozatosan engedte
át helyét a feltörekvő új ízlésnek a reneszánsznak, mely eleinte a magyar királyok udvarából
Budáról Mátyás király tudomány és művészetpártolása révén indult el, hogy meghódítja
az egész országot. A reneszánsz azonban Erdélyben aránylag későn tudott gyökeret verni, az
épületeket a XV)I. sz.-ban, így a berethalmi
templomot is még mindig gót stílusban építik,
a reneszánsz rajta csak itt-ott mint ajtókeretező
díszítés, tehát alárendelt szerepben kapott alkalmazást. Noha a berethalmi templom formái
kifejezetten gótikusak, mégis a bőven méretezett
belsőrésze már a reneszánsz tágasságára való
törekvését mutatja, a kimúló gótika elfáradt,
erőtlen
formavilágában.
Különösen
figye-

Muzsna. A sekrestyeajtó

és a

szentségház

lemreméltó a nyugati oldal kettős pálcamüves keretezéssel
dúsan tagozott
főkapuja. A kapu talán a gyámköves szemöldökű típus legkésőbbi képviselője Erdélyben,
formagazdagsága a későgótika halódó világának
utolsó felélénkülését mutatja. A kapu felett II.
Ulászó és Zápolya János címereit láthatjuk, ez
utóbbinak címere abból az időből való, mikor
még erdélyi vajda volt, tehát a XVI. század első
évtizedeiből. A templom későgótikus felszerelési
tárgyai közül kiemelendő a szentély baloldalán
emelkedő tornyos szentségház, különösen pedig
a festett szárnyakkal ellátott főoltárA csarnokrendszer utolsó képviselője a
besztercei.
A besztercei evangélikus városi főtemplom építésére vonatkozó közelebbi adatdk
csak a XV- század végéről és a XVI. sz-ból maradtak fent. A templom nyugati oldalán a XIV.
század második feléből származó nyomok láthatók, valószínűleg az egykori déli torony maradványai. Ebből az időből két pompás szoborrnaradvány is fennmaradt, az egyik Madonnát a
másik egy szent püspököt ábrázol, melyek a
toronysarokra helyezve hozzáférhetetlen magasságban láthatók. Hogy -az eredeti templom milyen megoldással épült, azt a XVI. század újjáépítés átalakítás,ai miatt biztonsággal megállapítani nem lehet. Az első építési korszak valószí-
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nűleg a XV. század elején ért véget, mert az
a két harang, mely a nagy tűzvész alkalmával
1852-ben elpusztult, az 1430. évszámot mutatta.
Minden látszat a mellett szól, hogy a nyugati
homlokzat befejezetlen maradt és csak egy félszázaddal később fogtak hozzá a torony építéséhez, az északi oldalon. A nyugati oldal második emeleti ablaka felett olvasható 1487-es
évszám valószínűvé teszi az alsóbb emeletek befejezési idejét. A torony felsőbb emeletei az évszám bejegyzések szerint a XVI. század elején készültek el.
A templom újjáépítése a XVI. század közepén 1525-ben kezdődött. A gyulafehérvári püspök 1527-ben engedélyt adott, hogy egy lebontott kápolna köveit a templom megnagyobbítására fel lehessen használni. 1531-ben végrendeletben adományt juttattak a templomépítéshez.
Valószínűleg a keleti irányba való meghosszabbítás készült ekkor két mély boltszakasszal és
az új szentéllyel. Hogy a munkálatok mikor fejeződtek be, bizonytalan. Ügy látszik, hogy a
templom nyugati részét ideiglenesen csak a falak és tetőzet kijavításával akarták fenntartani,
minthogy 1552-ben erre a célra nagyobb összeget fizettek ki. De a templom omladozó állapota
arról győzte meg a beszterceieket, hogy teljesen
új templomot kell építeni. A nyugati reneszánsz
keretezésű kapu felirata szerint 1560-ban kezdték a régi templom bontását és az újhoz ezév
májusában fogtak hozzá, mely már 1563-ban
készen lett- A mester Petrus Itálus voltA három évig tartó rendkívül gyors építkezés csak úgy volt lehetséges, hogy az új csar-

nokelrendezéshez a régi alapokat, sőt falak
egyrészét is felhasználták. Erre szolgálhat magyarázatként az alaprajz szabálytalansága, mi a
hosszúkás öt keskeny nyugati és két négyzetesebb keleti bolt szakaszában nyilvánul meg.
Feltehető, hogy nyolcszögletes főhajópillérek
árkádjaikkal változtatás nélkül megmaradtak a
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karzatok alátámasztására. Csak a felső hengeres pillértörzsek készültek 1560 és 1563 között.
Ebből a meggondolásból az eredeti templom
bazilikális megoldására lehet következtetni, mely
az oldalhajók felmagasításával és a karzatok
beépítésével változott át háromhajós csarnokká.
A régibb építkezés nyomai a déli félbemaradt
torony falain mutatkoznak, ezeken kívül a déli
kapu gazdag későgótikus pálcaműves keretezése.
A reneszánsz építészet a templom nyugati homlokzatának oromzatában egy háromemeletes
oszlopos tagozású oromzatban mutatkozik meg.
A későbbi századok a templomon lényeges
változtatást nem tettek. Az első restaurálás
1795-ben, a második 1857-ben a nagy tűzvész
után folyt. Ujabban a templomot ismét gondosan restaurálták és Phleps danzigi tanár újból
kifestette.
A gótika legnépszerűbb és legelterjedtebb
templomtípusa az egyhajós hosszúszentélyes
megoldású volt, melyet a kolduló szerzetesrendek (dominikánusok, ferencesek) rendi mestereik révén terjesztettek el. Hogy ezek a szerzetesrendek miképpen kapcsolódtak be a falusi
templomépítés tevékenységébe, arra érdekes
példaként említhetjük meg a vingárdi evang.
templomot, bár egyike a legkésőbben épülteknek a felsorolandó műemlékek között.
A vingárdi evangélikus templomot a vingárdi Geréb-család építette a XV. században.
A templom a község magasabb fekvésű részén
áll. Egyhajós hosszú szentélyű, szerzetesi típus
szerint kialakított elrendezésben, a késögótika
formái szerint épült- Méreteire és arányaira jel-
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lemzö, hogy a 15-60 m hosszú és 9.15 m széles hajóját méretben csaknem megközelíti a
12-50 m hosszú és 7.80 m széles szentély. Mind
a hajó, mind pedig iái szentély a boltozás oldalnyomásának ellensúlyozására kívül támpillérekkel van ellátva. A hajót egykori, valószínűleg
hálószerkezettel megoldott boltozatai helyén a
XVIHI. században barokkori hevederek közé foglalt dongákkal újra boltozták. Ezzel szemben a
szentélynek, melyet a hajótól csúcsíves tágas
diadalív választ el, még eredeti állapotában van
a boltozata. A nyolcszög: három oldalával záródó
szentély boltozata három boltsziakaszra tagolódik és egyszerű bordás keretboltozatokból áll,
melyek a falak mentén elhelyezett gyámokon
nyugszanak- A bordák különböző címerekkel
ellátott zárókövekbe futnak össze, melyeken
keletről nyugat felé számítva, az első koronás
pajzs keretében az ország címere, a másodikon
a vingardi Geréb-család koronás oroszlánja, a
harmadikon a Szilágyi-család koronából kiágaskodó zergéje, a negyediken a Hunyadiak gyűrűs
hollója látható. A címereknek ez az összeállítása
a vingárdi Gerébek családi viszonyait illusztrálja,
ugyanis szoros rokonságban állottak a Szilágyiakkal, illetőleg ezek révén a Hunyadiakkal. Talán a Hunyadiakkal való rokonság adja a magyarázatát annak is, miért épült a Geréb-család
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vingárdi családi temploma egyhajós, hosszúszentélyű szerzetesi típusú templom szerint, mert
feltehető, hogy a Hunyadiak által épített közeli
tövisi templom adta hozzá az indítékot, majd
pedig a kolozsvári farkasutcai templom hatását
is kimutathatjuk rajta, minthogy az Mátyás király rendeletére épült, aki János mestert küldte
Kolozsvárra, hogy szülővárosának ezt a fontos
templomát megépítse. Nem lehetetlen, hogy
János mester Vingárdon is járt, hogy Mátyás
rokonainak, a Gerébeknek családi templomuk
építésénél tanácsot adjon és ez pedig más nem
lehetett, mint az, hogy a kolozsvári templom
mintájára, tehát a prédikátor szerzetesek templomtípusa szerint építsék meg családi templomukat. A vingárdi templom belsejét nyugati és
déli oldalán létesített dúsan faragott, pálcaműves keretű későgótikus megoldású kapukon át
lehet megközelíteni. Ezek közül a nyugati kapu
a Szilágyi- és vingárdi Geréb-családok címereivel van ellátva. A templom kiegészítő része a
szentélynek északi oldalához épített két boltszakaszos sekrestyéje, melynek terébe a későgótika szellemében készült pálcaműves keretű
kapu vezet be. A templom sírkövei közül három
maradt meg az oltár előtti padlóban, melyek közül Keserű Kata, Dániel Borbála 1697-es sírköve érdemel figyelmet.

Most pedig vegyük sorra az egyhajós
templomok közül azokat, melyek, mint a vingárdi is, torony nélkül épültek.
Toronynélküli a hégeni (Nagyküküllő vm-)
evangélikus templom, későgótikus alakjában áll
fenn. Elődjét a törökök pusztították el. Az új
egyhajós templomot hajójában és szentélyében
gazdag hálóboltozattal látták el- Reá védőerkélyes emeletet húztak és védőfalakkal, sarkain
tornyokkal erősítve vették körül.
Csaknem a hégeni mintájára épült a miklóstelki templom azzal a különbséggel, hogy
szentélye a hajóval egyszélességű. Építési idejét az orgona mögötti karzatfalon olvasható feliratból tudjuk. »1524 nec structura finita est per
me Mrm- Stephanu Ungar schesesiur (sic)«. Az
tűnik ki belőle, hogy egy segesvári István* nevű magyar mester műve volt. A templomot
egyszerű övfallal erődítették meg, sarkain különféle alakú tornyokkal, padlására pedig védőemeletet húztak.
A boldogvárosi templom egyhajós elrendezését erős átalakításokkal őrizte meg- A védelmi célnak megfelelően, főleg külsejét változtatták meg erősen boltívekkel, a támpillérekre
nehezedő védőpadlással és falvédő folyosókkal.
A későgótikában épült templom egykori — valószínűleg — hálóboltozata helyén boltívek közé
foglalt dongaboltozat van- Külső övfalát nagy
részében lehordták, csak keleti oldalán áll belőle egy hosszú, három helyiséget befoglaló lőréses építmény.
A szászdályai egyhajós templomon csak a
nyolcszög felével záródó szentély érintetlen.
Hajójába később építették be és a barokk korban, 1780 körül létesítették a boltozatokat.
Külső övfala szabálytalan sokszögben különféle
védőépítményekkel ellátva övezi a templomot.
A néthusi templom szintén a toronynélküli
egyhajós templomok közé tartozott. Tornyát csak
utólag, a szentély falainak rendkívül megvastagításával építették hozzá, mellyel különben a
szentélyt a hajótól elrekesztették, úgy, hogy a
nyugati végéhez kellett új félnyolcszögü szentélyt csatolni. A szentélyt egyszerű keresztboltozatok, a hajót pedig a későgótika jellegzetes
hálóboltozatai fedik.
Szászalmád egyhajós temploma az erőddé
építés által nagyon megváltozott, csak a szentély és hajó külső falai maradtak meg, míg a
hajót boltívek közé foglalt cseh süvegekkel boltozták be, a szentélyt egy védőerkélyt alátámasztó famennyezettel látták el. A templomot
szabálytalan sokszögben övezték falakkal, melynek töréspontjain különböző nagyságú és alakú
faltornyok állnak. A templomerőd délkeleti sarkában emelkedő kaputornyának nyílásait újabban befalazták-

A váldhídi templom a XIV- században
épült torony nélkül, de csak a XV. század végén
készülhetett el, mert formái a későgótikát mutatják. Nyugati kapujának pálcaműves, oldalfiáléktól közrevett szamárhátíves keretében, kőpajzsban kőfaragó mesterjegy látható, míg egy
másik mesterjegy a szentély hálóboltozatának
egyik zárókövén mutatkozik. A templomot szabálytalan sokszögidomban övezték tornyos fallal- A déli fal közepén levő tornyot 1916-ban
le kellett bontani, mert erős földrengés rongálta)
meg, mely a közeli muzsnai templomon is sok
kárt okozott.
A medgyesmelletti Buzd templomát Mária
tiszteletére szentelték, miután egyhajós toronynélküli elrendezésben a XV. században megépítették- Hajója síkmennyezetes, csak diadalívvel kapcsolódó félnyolcszögü szentélye van keresztboltozatokkal fedve. A szentélyre építették
rá a templomerőd fővédművét, egy többemeletre tagolt, lőrésekkel és védőfolyosóval ellátott toronyszerű építmény alakjában- Ezzel szemben csupán egyszerű, támpillérekkel tagolt védőfalat húztak a templom köré.
A sályai egyhajós, félnyolcszögü szentéllyel
épült templom, nagy átalakításokkal csak külső
falaiban őrizte meg eredeti alakját. Csak szentélyét fedik még eredeti keresztboltozatok. Sekrestyéjét a szentély déli oldalán toronnyá építették ki, amikor a templomot erőddé alakították át- A körülötte szabálytalan sokszögben húzott falakba belevonták a még talán románkori
kápolna egy részét.
A magaréi templom egyhajós elrendezésűKésőgót stílusban épült, de csak határfalai állnak már fenn. A főhajó jelenleg síkmennyezetes, míg a félnyolcszögü szentély boltozata új,
téglából készült keresztboltozat- A templomot
egyszerű övfallal vették körül.
Az egykor Szent Jakab tiszteletére szentelt jakabfalvi templomot
szintén egyhajós elrendezésében építették. A főhajó végén álló vastag falakon emelkedő tornyát akkor építették,
mikor a templomot erőddé alakították át és egyszerű övfallal kerítették, csak északi oldalán
toldva meg egy, a kapu védelmét szolgáló udvaros elővéddel. A templom szentélye, mely a
félnyolcszöggel záródik, keresztboltozatos. A
diadalívvel hozzácsatlakozó hajója pedig a későgótika jellegzetes hálóboltozatát mutatja. Mind
a hajó, mind pedig a szentély fölé védőemeletet
húztak és toronvszerűen megmagasították a
szentély északi oldalán levő sekrestyét, melyre,
mint a nyugati toronyra, védőfolyosós fasisakot.
helyeztek.
A felsőbajomi templom a későgótikában
épült s annyiban tűnik fel társai közül, hogy
szentélye nem a nyolcszög felével, hanem egye-

nesen záródik* A szentély boltozatai újak, de a
hajó belső falpillérekre nehezedő hálóboltozata
még a régi. Szokás szerint itt is a szentély fölé
építettek egy háromemeletes védőtornyot, a
templomerőd legerősebb és legjobban védhető
müvét megalkotva, azonkívül, hogy a templom
körül védőfalat is húztak szabálytalan sokszögidombanMártontelke egyhajós temploma későgótikus formákkal épült a XV- században. Hajójának mennyezete lapos, stukkós díszítésű, míg
szentélyében a régi keresztboltozatok megmaradtak. A templomot magát nem erődítették
meg, de erős, nagyjából háromszögalakú alaprajzzal, védőfallal övezték- A fal töréspontján és
hosszában tornyok állnak.

Váldhíd

szőlőfürtök és szőlőlevelek formájában. A fejezetek magasságában kezdődik a kapu koronázó
architektúrája, levéldíszes gyámokon nyugvó fiatornyocskáktól szegélyezve. A koronázó rész lezárásaként négykarélyos vakmérműves párkányt
alkalmaztak. A freskódíszítés nemcsak belsőkben, hanem a szentély külső oldalán is mutatkozik. A bizáncias jelleg különösen szembetűnő rajta, úgyhogy némileg emlékeztet a moldvai templomok gazdag külső festésére. A külső
freskók között legjelentékenyebb a Golgota-jelenet a szentély délkeleti falén, a bizáncias felfogás pedig különösen a mellette látható medaillonos keretű Madonna-ábrázolásban érezhető.
A szentélyt faragott keretű csúcsíves ablakok
világítják, melyek csúcsívében a szokatlanul
gazdag háromkarélyos, körökkel díszített mérműves kőrácsok vonják magukrai a figyelmet.
Az egyhajós falusi templomok kisebb csoportját az jellemzi, hogy eredetileg már egytornyos elrendezéssel készültek. A tornyot rendszerint a főhajó nyugati végében alkalmazták s
csak elvétve találunk példát a torony más elhelyezésére. Közöttük, mind magára a templomépítményre, mind pedig templomerőddé való
kialakításának módjára nézve legérdekesebb a
baromlaki evangélikus templomHogy a Szent Péter tiszteletére emelt baromlaki templom mikor készült el, erre vonatkozóan feljegyzések nem maradtak fenn. Azt sem
tudjuk pontosan, hogy a templom védőfalait mikor létesítették. A tekintetben, hogy a templomerőd, valamint templom építési idejét meghatározzuk, teljes mértékben az építészeti formák
tanulságaira vagyunk utalva- A templom későgótikus egyhajós, hosszú-szentélyes megoldást
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Az egyhajós toronynélküli darlaci templomot kapuzata és gazdag freskódíszítése teszik
nevezetessé- A kaput az oromzatos nyugati homlokzat tengelyében a hiányzó torony kárpótlásaként meglehetős díszes kivitelű csúcsíves kerettel látták el. A lépcsőzetes, befelé szükülő körtagokkal és hornyokkal tagolt kapukeret csúcsívben folytatódik, de a vállban húzódó fejezetektől megszakítva. A fejezeteket a virágzó gótikára jellegzetes naturalisztikus levéldíszítés
borítja, baloldalt tölgylevelek, a jobboldalon
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mutat, melynek nyugati végében vastag falakon
egyetlen tornya emelkedik. A templom hosszhajójának, valamint szentélyének falai kívül, de
belül is a boltszakaszoknak megfelelő beosztásban támpilléresek, hogy a boltozat oldalnyomásait felvegyék- A boltozat egyébként a XV. századvégi
későgótikus gazdag csillagidomokat
kirajzoló bordás hálóboltozatos megoldást mutatja- Alig készült azonban el a templom, a tő
rők veszedelem hírére erődtemplommá alakították át és pedig úgy, hogy szentélyét támpilléreinek megvastagításával, falainak megerősítésével háromemeletes védőművé építették ki,
amely védőmű tetejére védőfolyósóval ellátott
szuroköntő erkélyekkel ellátott és lőrésekkel
telerakott fagalériát helyeztek. Ugyanakkor
megmagasították a hajó falait is, padlását
védőemelettel, látták el. Az erőd védőmű
rendszerében fontos szerepet szántak a templom egykori nyugati tornyának, melyek falait
a régi és újabb támpillérek megerősítésével
megemelték és mint a szentély magas védő
építményét, a tornyot is fagalériás védőerkéllyel látták el. A templom védelmének hatásosabbá tételére eredeti csúcsíves ablakait
megszűkítették. Bejáratai elé védhető kapucsarnokokat építettek, amelyek mellett csiga-
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lépcsőtornyokat alkalmaztak a padlástér megközelítésére- A kapunyílásokat,
amelyeknek
eredeti későgótikus pálcaműves keretét meghagyták, szintén védhető állapotba helyezték, csapórácsos berendezéssel látták el, melyben az eredeti kihegyezett végű karókból összerótt csapórács még ma is látható. A templomot szabálytalan ovális sokszögalakban erős védőfallal vették
körül, melyet sarkain és töréspontjain négyszögletes védőtornyokkal erősítették meg, hogy ezekből oldalozó tüzelésbe vehessék a falakat ostromló ellenséget- Különösen erős tornyot létesítettek a templomerőd bejáratánál, amelyet a középkori kapuvédőtechnika minden korszerű eszközével felszereltek, hogy ostrom idején a
templomerőd udvarába szorult községlakóknak
lakóhelyet biztosítsanak, a várfal belső oldalához,
békeidején raktár céljaira szolgáló' kamrákat építettekAz erdélyi szász település határán fekvő
bogácsi templomerődnek keletkezési ideje ismeretlen. A templomot Mária tiszteletére szentelték. Egyhajós fejlett gótikus hosszszentélyes
templomnak épült a XV- század végén, egy, a
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nyugati homlokzat elé épített vastagfalú széles
harangtoronnyal, amelynek nyugati oldalán a
vastagfalban egy gazdagon keretezett, leveles
oszlopfőkkel díszített hatalmas csúcsíves kapuzat
foglal helyet- Ennél valamivel kisebb, de hozzá
építészi felfogásban hasonló kapuzat vezet a déli
oldalon közvetlenül a hajóba, mely 17.30 méter
hosszú, 9.20 m széles és hálóboltozattal van
fedve. Eredetileg kazettás famennyezete volt.
A hajót csúcsíves diadalív köti össze a nyolc-
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szög felével záródó hosszú szentéllyel, melyet
keresztboltozatok fednek.
A török betörések alatt a XV- század folyamán a templom többször leégett, ezen okulva
a templom védhetővé való kiépítését határozták el. A tornyot védőemelettel megmagasították, fagalériás védőfolyósóval ellátott sisakkal
fedték be. Ugyanakkor megemelték a szentély
és hosszhajó falait, hogy reá és támpilléreire
boltívekkel nehezedő védőemeletet húzzanak.
A templomhajó terében a védők ivóvíz szükségletének ellátására kutakat ástak. A templom,
miután a véres török-tatár ostromokat győzelmesen kiállotta, végül is a restaurátorok áldozatául
esett, a harangtornyáról az egykori védőerkélyt
levették, helyére Ízléstelen bádogsisakot tettek,
a hajó és a szentély fölött húzódó védőemeletet
egészen a támpillérek lefedéséig lebontották. A
templom eme gyökeres helyreállítása alkalmával
1899-ben a belsőkben régi festmények nyomaira
bukkantak, bizonyítékul arra, hogy egykor gazdagon volt freskódísszel ellátva. Az egykori
védőfalakat nagyrészben lehordták, a belső
falőv déli szakaszán iskolát építettek. Azért a
templomudvar ma is zárt terület, melyet a több

emeletes régi kaputorony, (mely egykori csapórácsát is megőrizte) zár el a külvilág elől.
Az egyhajós tornyostípus körébe számítjuk
a rádosi templomot, melynek egykori tornya
köré vastag falakat húztak és újabb tornyot
építettek akkor, amikor a templomot a XV.
század folyamán erőddé alakították át és kettős
védfallal övezték. A templomudvarba jutást a
falköz beiktatásával nehezítették meg. A régi
hálóboltozat csak a szentélyben van meg, míg
a hajó fiókos dongaboltozata újabb. E fölött a
templom padlását védőmüvekkel látták el,
ugyanúgy a szentélyt is, melyre fagaleriás tetőt
készítettekAz egytornyos hosszhajós templomok érdekes képviselője a sárosi (üyen nevű templommal már volt dolgunk a megye másik részén, a
kettő nem azonos) templom, melynek a
hajóval egyenlő szélességű szentélye a nyolcszög
felével zárul és hálóboltozattal van fedve.
Szemben a hajóval, melyet újabban behúzott
pilléreken nyugvó cseh boltozatok fednek, öt
boltszakaszon. A torony teljes magasságában
még az eredeti. Aljában egy szép későgótikus
kapuzatot
őriz.
A templom
padlását a
szentély felett védőemeletté alakították át, lőréses .erkélyekkel, melyek a felmagasított támpillérekre boltívek segítségével támaszkodnak.
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A szászhalmi templom csillagos hálóboltozattal fedett hajójához keleti oldala felől vastagfalú, egyenes záródású szentély csatlakozik,
melyet utóbb több emeletes védötoronnyá fejlesztettek ki. A nyugati oldalon emelkedő torony még az első építési időből származik,
csak védőerkélyes sisakja készült az erőddéalakítás idején. A templomot szabálytalan ovális
idomban egyszerű, nyugati felében kettős védőfallal övezték.
Az egyhajós templomok sorából különleges
toronymegoldásával az asszonyfalvi templom
tűnik ki.
Asszonyfalva Mindenszentek tiszteletére
szentelt templomának eredetéről nem maradt
feljegyzés. Horwáth szerint a templom a XIV.
században épült különleges, egyhajós elrendezéssel; a hajó négyzetes tér, melyhez a szentélynégyszög közbeiktatásával csatlakozik kelet
felől a bordás keresztboltozattal boltozott, félnyolcszöggel záródó szentély. A templom különlegessége az, hogy tornya a szentély-négyzet felett vastag falakon emelkedik. A torony
déli oldalához egy keskeny, két boltszakasznyi
hosszúságú félköríves apszisú kápolnát építettek hozzá. Amikor a török betörések a XVszázad folyamán mindgyakrabban ismétlődtek,
a templomot erőddé alakították át. A szentély
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és a négyzetes hajó fölé lőrésesfalú védőemeletet húztak. Ezzel a tetőfelületeket annyira
megemelték, hogy az eredetileg magasan kiemelkedő torony nagyrészét eltakarták. A templomerőd legerősebb védmüvévé a tornyot építették ki, sátor sisakja alatt körülfutó fagyámokon nyugvó fagalériával látták el- A templom
nyugati kapuját csapóráccsal szerelték fel, a
csapórács hornyai a kaput közrevevő támpillérek felületén még jól megfigyelhetők. A templomot egyszerű, szabálytalan ovális idomú várfallal övezték, melyhez védőtornyot nem építettek, csak a kapuépület volt valamelyest toronyszerűén kialakítva csapóráccsal és erős tölgyfaszárnyakkal elzárható kapunyílással. A várfal
belső oldalához kamrákat építettek hozzá, itt
tartja ma is a község lakossága terményeit és
élelmétEzzel az erdélyi szászterületek nevezetesebb
és típustalkotó középkori evangélikus templomainak ismertetését befejeztük. Hátra vannak
még a felvidéki, különösen Gömör megye felső
részén álló középkori templomaink, melyek,
tekintve csekély számukat és azt, hogy építészettörténetünkben kellően még nincsenek méltatva, nem adnak kerek egész képet a terület
középkori építészetének fejlődéséről.
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Felvidéki románkori vagy koragótikus
templomainkat a Magyarországon
elterjedt
egyhajós elrendezésűek közé kell sorolnunk- A
rendszerint laposmennyezetü hajóhoz kelet felől
diadalívvel csatlakozik az egyenes záródású keresztboltozattal fedett szentély. Ha tornyot alkalmaztak, azt a hajó nyugati oldala közepén
négyzetes alakúra építették. A sekrestye rendesen dongaboltozatos hosszúkás helyiség a
szentély északi oldalán. A világítást keskeny kies befelé táguló félkörös vagy nyomott csúcsíves ablakok szolgáltatják a hajó és szentély
déli falában- A főbejárat tagozott keretű kapu
formájában a déli oldalon nyílik, néha később
eléje épített előcsarnokból.
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Az egyszerű toronynélküli típust a nógrádmegyei Ktrejalva és a gömörmegyei Kraszkó
evangélikus temploma képviseli* Ez utóbbi hajóját karzatokkal teljesen beépítették, ami azért
nagy kár, mert a freskók feltárását lehetetlenné
teszik- A hajóban csak keleti, a diadalívet befoglaló falának freskóit hámozták ki a mészréteg alól. Ezeken festett keretbe foglalva a
diadalívtől jobbra Szent Mihály szárnyas, holtakat mérlegelő alakját, balra pedig a köpenyeges Máriát lehet jól felismerni. A hajó falképeinél művészi érték tekintetében kisebb jelentőségűek a szentély falait elborító freskók, melyek
apostolokat ábrázolnak jelvényeikkel együtt. A
kraszkói templom nevezetessége, hogy kívül is
freskókkal volt borítva, de közülük a szentély
keleti falán ma már csak egy ülő nő alakja ismerhető fel.
A rimabrézói evangélikus templom akraszkóitól annyiban különbözik, hogy nyugati oldalán négyzetes törzsű torony emelkedik és előcsarnok van a déli bejárata előtt. Régi freskóit
csak a szentélyben tárták fel, melyek több sávban Jézus életéből vett jeleneteket ábrázolnak.
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A keresztboltozat bordái és süvegei is festve
vannak, a keleti háromszögidomú süvegen pedig széleskeretü körben Krisztus áldó alakja
látható, erősen megrongált állapotban- A festmények kora a XV- századra tehető.
Kiette evangélikus temploma tulajdonképpen a toronynélküli típushoz tartozik. Tornyát
később építették. A hajóhoz csúcsíves diadalívvel csatlakozik a szentély, mely a típustól eltérően egyszerű dongaboltozattal van fedve.
Gróh szerint ez a boltozat újabb eredetű, amikor 1637 után a templomot restaurálták, készült
el- A hajóban festésnek nyoma látszik, azonban
összefüggő freskók csak a szentély falain maradtak meg és különféle szenteket ábrázolnak.
A hajó famennyezetét szintén 1634-ben készítették és figyelemreméltó magyar motívumokkal festették teleA virágzó gótika nem sokat változtatott a
románkori, illetőleg koragótikus templomalaprajzon, csak a szentélyt nyújtotta meg kissé és
zárta le a nyolcszög felével- Érdekes, hogy még
a félnyolcszögü szentélyzárásnál sem alkalmaztak támpillért, úgyhogy a gömöri gótikus falusi
templomok e tekintetben némileg emlékeztetnek Aquila János XIV. századi muraközi (Mártonhely, Velemér, Bántornya, stb-) templomaira.
A gótikus, egyhajós gömöri templom típusát
a gecelfalvi evangélikus templom képviseli a
maga teljességében. Hajója egykor síkmennyezetes lehetett, melyet csak a XVIII. században
boltoztak be hevederek közé foglalt cseh boltozatokkal, amelyek miatt a falakat meg kellett
vastagítani- A szentély csúcsíves diadalívvel
kapcsolódik az átalakított hajóhoz. Hossza két
keresztboltozatos szakaszra terjedAblakai
csúcsívesek, egyszerű mérművekkel. A szentély
déli oldalához, valamint délnyugati sarkához
csak utólag építették a mai támpilléreket. A
sekrestye dongaboltozatos, hosszúkás tér és a
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szentély északi oldalán foglal helyet- A torony
négyszögű szabad sarkain támpillérekkel erősített falépítményen nyugszik, majd megfelelő
átmenetekkel nyolcszögletessé válik. Nyolcszögletes övpárkányokkal tagolt törzsét csak a legfelsőbb emeleten törik át csúcsíves ablakok,
majd újabb keletű, harangalakú süveg koronázza- A torony alján átvezető csúcsíves keretű
gyámköves bejárata eredeti, művésziesen \asalt
kapuszárnyát máig megőrizte- Ezenkívül a déli
oldalon nyitott előcsarnokból még egy ajtó nyílik a hajóba. A gecelfalvi templom legfőbb nevezetessége gazdag freskódíszítése, mely a
szentély falain és bordás keresztboltozatának
boltfelületein maradt fenn- A képek több sávban vonulnak egymás mellett és Jézus életéből
vett jeleneteket ábrázolnak. A képek korát
Gróh a XIV. század második felére teszi, amiből az következik, hogy a templomnak a század
első felében már készen kellett lennieOchtina evangélikus temploma eredeti
alakjában a gecelfalvi alaprajzi megoldását mutatja, azzal a különbséggel, hogy tornya, melyen Gróh ikerablakokat figyelt meg, még a
románkorból származik. Az eredetileg vízszintes mennyezetű hajót később behúzott támpilléreken fiókos dongával boltozták be. A szentély támpillérek nélkül a nyolcszög felével záródik és két bordás keresztboltozati szakaszra tagolódik- Falain mészréteg alól kihámozott freskók sorakoznak, Jézus életéből vett jelenetekkel, melyek festői felfogása a gece'falvival tart
szoros rokonságot. A templom legfiatalabb része a hajó északi oldalához hosszában mellékhajószerűen hozzáépített toldaléka, melyet két
boltszakaszban háló-boltozattal fedtek be- Ez a
rész a XV. századból származik.
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A gecelfalvi templom alaprajzi típusa a
távoli nógrádmegyei Bér evangélikus templomában is felismerhető, de jóval szerényebb méretekben és azzal a különbséggel, hogy a félnyolcszögű szentély sarkain eredeti támpillérek
állanak. A béri templom rövid és keskeny hajója karzatokkal van beépítve. Tornya, melyhez
déli oldalán csigalépcsőépítmény simul, négyzetes alapon emelkedik és barokkori süvegben
végződik- Oldalain csúcsíves és ikerszerű ablakok láthatók- A kapu a hajó déli oldalán nyitott
tornácú előcsarnokból nyílik, hornyokkal és
pálcákkal tagolt félköríves keretéről azt tartották a laikusok, hogy románstílusú lenne, pedig
a félkörív itt már a gótika alkotása.
Elvileg az egyhajós gömöri gótikus templomaink sorába illeszthető a dobsinai evangéLkus
templom, mely mai formájában keresztházas
megoldású összetett kialakítást mutat- A dobsinai templom formái szerint a XV. században,
Mátyás király idejében, eredetileg egyhajós
alaprajzon épült. A hajóhoz csatlakozik, diadalív közbeiktatásával a félnyolcszöggel záródó
támpilléres szentély, mely mint a hajó is, bordás keresztboltozatokkal van fedve- A hajó eredeti alakjában négy boltszakaszra oszlott. Alig
készült el a templom, már is szűknek bizonyult,,
úgyhogy még a későgótika virágzásának idején kénytelenek voltak kibővíteni. A kibővítést
úgy oldották meg, hogy a hajó két középsö
boltszakaszát egy keresztboltozattá fogták öszsze, hozzá észak és dél felől egy-egy keskenyebb keresztboltozattal fedett toldalékot építettek, miáltal utólag keresztházas megoldást
létesítettek. A toldalékokat sarkaikon átlós irányú,
fiálékkal díszített, keresztvirágban végződő
támpillérekkel látták el a boltnyomások ellensúlyozására. A falfelületeket mindegyik boltszakasz közepén csúcsíves mérműves ablakok törik át. Minden ablakban más-més idomú mér-

műves körács látható a későgótika halhólyagus
jellegzetes alakításában. A toldaléképítkezéssel
egyidejűleg a hajót nyugat felé megnyújtották,
úgy, hogy az ott álló eredetileg három oldalával szabadon érvényesülő tornyot közrevették.
A torony, melyen át a templom főbejárata vezet, négyzetes törzsön emelkedik. Legfelső emeletsorán oldalanként mérmüvekkei tagolt kétosztású csúcsíves ablakok láthatók, melyek felett oromzatokat létesítettek. A torony nyolcoldalú gúlasisakja az oromzatok közéből emelkedik ki négy fiatornyocskától közrevéve, melyek
nemcsak díszítésül szolgáltak, hanem Dobsina
városának hajdani vásártartási jogát jelképeztékA templom falait freskók díszítették- Erre
enged következtetni Sztehló Kornél feljegyzése,
ki a „Kétszáznegyven esztendő az Egyház szolgálatában" című művében megemlíti, hogy az
1855. évi tűzvész előtt a templom tele volt faragott szentekkel és szentképekkel, de a restaurálás alkalmával ezeket kidobálták, amikor az
iskolás gyermekek tevékeny részt vettek a szentek lefejezésének és megcsonkításának munkájában- Ki tudja, hogy a hozzánemértés milyen
értékeket semmisített meg. Sztehló sorai a képrombolás vádja elleni védekezésünket csökkentenék, ha nem tennők hozzá azt, hogy a pusztítás a korszellemnek tulajdonítható, mely restaurálás címén katolikus templomokban sem kímélte a régi szobrokat és freskókat, csak azért,
mert azok a XIX. század művészi ideáljához
képest túl primitíveknek látszottak, sőt naivsáejikkal az együgyűség hatását keltették, mely
áhítat helyett mosolyra fakasztotta a híveket.
Tehát nem a vallási türelmetlenség, hanem a
kor megértetlen felfogásának estek áldozatul a
dobsinai képek, sajnos, mert a templom éppen
ebben a szerencsétlen időszakban szorult erősebb restaurálásra.
A régi hagyomány azt tartja, hogy dobsinai templomunkat a husziták építették volna.
Ez azonban teljesen tarthatatlan, mert a templom felépítésének rendszeréből és építészeti
részletformáiból a szászországi középkori építőiskolákkal hozható kapcsolatba, mely még világosabban kitűnnék, ha a Dobsinán dolgozott
kőfaragók jegyeit az ajtó-, ablakkereteken egyszer valaki feltárnáA gömöri terület legnagyobb és építészettörténeti szempontból legjelentékenyebb, középkori freskói miatt
különösen nagyraértékelt
műemléke a csetneki evangélikus templom.
A csetneki evang. templom múltjáról keveset tudunk, annyit, hogy építését a XIV- században kezdték meg, de valószínűleg a viszonyok romlása következtében megszakították és
11*
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csak 1460-ban folytatták tovább- A templomépítés körülményeit történeti adatok szűkszavúsága helyett a templomon mutatkozó építészeti formák alapján kell kihámozni. Ezek
tanúsága szerint a templom eredetileg a XIV.
száziadban háromhajós bazilikális rendszerben
épült, melyből csak a hosszház két boltszakasza
maradt meg, a templom mai méretéhez képest
rövidségével tűnve ki. Amikor 1460-ban a templomépítést folytatták, a háromhajós hosszház
terét hármas szentély megoldással kívánták
megbővíteni, illetőleg befejezni. Ebből a tervből csak a főszentély, valamint ezt teljes hoszszúságában kísérő déli mellékszentély kiépítését
valósították meg, mindkettőt keleti végén a
nyolcszög három oldalával záródó, kívül tám-
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pilléres szentéllyel fejezték be. Hozzáfogtak az
északi oldalszentély építéséhez is, elkészítették
ennek támpilléres félnyolcszögü szentélyzáródását, valamint egy boltszakaszra terjedő részét,
de az építkezés itt ismeretlen okból nem folytatódott, úgy, hogy az eredeti, a főszentély és
északi oldalhajó szögletében álló sekrestyét
meghagyták, melyet az északi szentély megépítése esetén lebontásra ítéltek- Itt helyezték
el az evangélikusok az esperesség régi gazdag
könyvtárát. A templomot későgótikus átépítése
alkalmával boltozták be. Akkor készült az egykor valószínűleg síkmennyezetes főhajó hálóboltozata, nálánál valamivel gazdagabb, csillagidomokat kirajzoló hálóboltozattal fedték a
hosszúra nyújtott főszentélyt, még sürübb
bordázatú boltozattal látták el a déli oldalhajó
szentélyét- Hasonlóképpen akarták beboltozni
a megkezdett északi mellékszentély terét is, de
csak a boltvállak megépítéséig jutottak el.
A templom hajóját és szentélyét világító ablakok
nagy része a késő gótika korából származnak,
erre vallanak tagozott kereteik, karcsú kétosztású mérműves díszítéseik, melyekben a késő
gótikára jellemző, úgynevezett halhólyagos
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motívum jelentkezik. A templom eredeti csúcsíves déli kapuját befalazták, e helyett mind a
déli szentély, mind pedig az északi oldalhajó
falában új bejáratokat létesítettek, a későgótika
szokásos pálcaműves és gyámköves megoldása
szerint alakítva ki. A két újabb bejárat között
a déli kapu az érdekesebb, melynek pálcamüves gyámköves keretét egy a szemöldök fölé
alkalmazott és a kapu kerettagozataival kialakított csúcsíves fülkével látták el, hogy valamilyen festésnek — melynek nyomai még láthatók — helyet adhassanak.
A későgótikus átépítés alkalmával emelték
a templom nyugati oldalán a vastagfalú, négyzetes alakú tornyát, melynek korára az aljában
létesített hajlított bordás keresztboltozat mutat rá. A tornyot vártoronyszerű tömörséggel,
ritkán elosztott ablakokkal látták el és emeleteit
övpárkányokkal jelezték, majd a XVIII. században egy fagalériás, több emelet magas, felfelé
fokozatosan keskenyedő, úgynevezett hagymasüveggel látták el, melynek felületeit zsindelylyel fedték. Ez a mozgalmas vonalozású tororiysüveg ma is megvan és a templom festőiségét,
művészi hatását
nagymértékben
fokozza.
A templomot építése alkalmával, vagy röviddel
az építkezés befejezte után gótikus falfestmé-
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nyekkel gazdagon díszítették, melyek a mutatkozó maradványok szerint a bőven kínálkozó
falfelületeket mindenütt elborították- A templom felszerelési tárgyai, mint az oltárok, a karzat, a karzaton álló orgona már a XVIII. század alkotásai és ennek a kornak a legművészibb, leggazdagabb és egyúttal legváltozatosabb alakításait mutatják. A templom padlójában sírkövek láthatók, melyek részben erősen
megkopott állapotuknál fogva, már csak nehezen tanulmányozhatók, de külön ki kell emelnünk a főszentély padlójában a sekrestyeajtó
előtt látható sírkövet, mely alatt SchleswigHolsteini Ernő herceg alussza örök álmát. A többi sírkő a Szabó, Törék, Maritinszky,
Pjemik, Bornemisza, Bebek és Csetneki-családok
egy-egy tagjának emlékezetét hirdeti, míg a
Csetnek életében fontos szerepet vivő Bakoscsalád epitáfiuma a szentély északi falában van
elhelyezve barokk, oszlopos architektúrájú keretben.
A még hátralévő többi gömöri középkori
evangélikus templomainkat képek és leírások
hiányában ismertetni nem tudjuk, csak a teljesség kedvéért említjük neveiket. Alsósajó
temploma 1594-ben épült. Bizonyára még középkori eredetű. Az alsószkálnoki
templom
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egyházi feljegyzések szerint 1451-ben már állott. Felsősajó temploma 1500 körüli alkotás.
Köm evangélikus temploma XIV. századbeli
építmény és érdekes falfestményeiről nevezetes.
Orlajtöréki templomunk csak tornyában őrizte
meg középkori eredetét, míg hajójána^ festett
famennyezete, tornyának faerkélyes süvege
népi építészetünk jellegzetességeit viselik. Fongyelok, Ratkó és Restér középkori evangélikus
templomairól közelebbit nem tudunk, csak nevük felemlítésével kell beérnünk.
*
Középkori evangélikus templomaink bemutatásánál nem törekedtünk a teljességre, melyre építészettörténeti kutatásaink mai állásánál,
műemlékeink nyilvántartásának és az irodalmi

feldolgozásnak hiányossága folytán úgy sem tehettünk volna szert. E helyett a típusalkotó
templomaink ismertetését tüztük ki célul s megállapíthattuk, hogy szerencsés körülmények közrejátszása folytán Magyarország középkori építőművészeiének valamennyi jellegzetessége müemlékállományunkban képviselve van, kezdve
a román kor bazilikáitól a gótikus háromhajós
csarnokokig, Árpád-kori falvaink hosszházas egy házától a későgótika szerzetesi eredetű hosszúhajos és
szentélyes templomáig. Felsorolt
középkori emlékeink hosszú-hosszú sorából
egy-egy építési korszak elején vagy végén,
vagy egy építési irány képviselőjeként a harinai, kerci, szászsebesi, brassói és besztercei
templomok magasodnak ki Magyarország építőművészetének nélkülözhetetlen mérföidjelzőiként.
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A MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOM FEJLŐDÉSE
AZ ÚJKORBAN
IRTA:
DR. FRIEDRICH LORÁND

A magyar evangélikus templomoknak azt a
csoportját fogjuk tárgyalni, melynek kora a
XVII. és XIX. század közé esik.
Vizsgálódásaink nem a történelmi eredetet
fogják kutatni, hanem csokorba kötni azokat a
tanulságokat, melyek kihámozhatok az egyes
jellegzetes templomok alaprajzából és felépítményéből.
Az evangélikus templom az a tér, hol a
gyülekezet istentiszteletét tartja. Azok a helyek,
hol az igehirdető az istentisztelet folyamán működik: az oltár és a szószék.
A középkori tradícióhoz közelébb álló elrendezéseknél az oltár az oltárfülkében szokott
állani, az attól távolabb állók esetében benne
áll a gyülekezeti térben. A szószék általában
azon tér alkalmas helyén szokott állani, mely a
gyülekezet elhelyezésére szolgál. Ezek alapján
az evangélikus templom rendszerint egy térből
álló szervezet, vagyis a gyülekezet tere, melyben vagy melyhez apszisszerűen kapcsolt térbővítésben helyezkedik el az oltár.
Az istentisztelet fontos része az igehirdetés, mellyel kapcsolatos az a kívánalom, hogy
az igét a gyülekezet minél több tagja minél
jobban hallhassa. Az igyekezet tehát az, hogy
a gyülekezet lehetőleg minél közelébb jusson a
szószék és az oltár köré. A befogadóképességet
pedig a beépített egy, vagy több emeletes karzatok növelik meg.
Ez a két körülmény a térképzést döntően
befolyásolta. Ennek folytán a tér természetszerűen alaprajzilag egy hosszirányban inkább
csökkentett, de szélességi irányban megnövesz-

tett alakká kellett, hogy fejlődjék és így az
evangélikus egyterű templomtípus célszerűségi
szempontból leginkább alkalmas tere az olyan
oblongum, melynek oldalai közti különbség
nem nagy.
A római katolikus templomok alaprajzából
és sokszor felépítményéből is azt látjuk, hogy
a templomtér nem egy, hanem többterű szervezet. (1., 2., 3. ábra.) Ezek a terek egymás
mögé helyezve sorozatot képeznek, melynek
elején a főbejáratot a legvégén a liturgikus
szempontból legfontosabb teret, az ereklyét tartalmazó oltár terét, az apszist találjuk. A főbejárótól az apszisig a középtengelyre mintegy
felfűzött terek rendeltetésükbén, de művészi
kialakításukban is növekedő értékűek. A főbejáraton át belépő főtengely elsősorban egy
hosszirányú szárnyon halad át, mely a gyülekezet felvételére szolgál. A főtengely vége az
apszisba fut, hol az egyházi személy a szertartást végzi. A két tér között rendszerint oly
közbeiktatott tér kapcsolódik be, melynek rendeltetése, hogy jobb megvilágitottságánál, bővebb vagy magasabb térarányainál fogva mintegy művészi szempontból előkészítse a hívősereg szemét az utána következő legfontosabb
térre, az apszisra.
Ez a hosszirányú szárny és az apszis között helyet foglaló tér a négyezet. A négyezet
és az apszis közt ívelődik át az arcus triumphalis.
A római katolikus templom tehát több térnek egymásután helyezett hosszirányú, longitudinális szervezete.

fedve, a fafedélszék alkotja egyúttal többnyire
a mennyezetet is.
A boltozott mellékhajóval és főhajóval
bíró bazilikák következnek ezután. Itt a boltozási rendszer fejlődése adja meg a kialakítás
bőséges változatosságát.
A tömör hatású román keresztboltozatú
bazilikát a csúcsíves, átszellemült szerkezetű gótikus bazilika követi.
A reneszánszban az eddigi boltozási technika és az antik formakincs felhasználásával új
irányt vesz a longitudinális templom fejlődése.
A középhajó szélessége növekvőben van a mellékhajók rovására. A középhajó nagyobb fesztávolsága nagyobb keresztmetszetű pilléreket kíván. Ez utóbbiak fellépésével a mellékhajók
szélessége és fontossága csökken. Végső fokon
a mellékhajók helyüket oldalkápolnáknak adják
át. (1. ábra.) A főhajó terének megvilágítása
bazilikális, vagyis az oldalhajók, illetve oMalkápolnák felett elhelyezett ablakokon át történik. Az apszis előtti négyezet lényegesen megnövekszik.
A kupolakészítés
fejlettségénél
fogva a négyezet kupolás lefedést kap. (4. ábra.)
A kupola egy tamburnak nevezett hengeres
falra van állítva, melyen keresztül bő felső
oldalvilágítás adódik a négyezeti térbe. A négyezet után következő apszis gyengébb megvilágítású és ezáltal a megvilágítási ellentét folytán a négyezetnek az apszis felé irányuló előkészítő szerepe még nyilvánvalóbbá válik.
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A keresztyén templomépítészetben két főtípus alakult ki:
a) a hosszirányú, longitudinális típus, az,
melyben egy vízszintesen elhelyezett hossztengelyre mint szimmetriatengelyre fűződnek fel
az egyes térelemek;
b) a centrális típus, az, melyben a terek
egy geometriai centrum körül foglalják el helyüket.
A két típus tehát homlokegyenest ellentéte egymásnak.
A római katolikus templom a longitudinális, az evangélikus templom a centrális térrendszerhez áll közelébb.
Az ókeresztyén kortól elindulva, látjuk a
hosszirányú templom fejlődését.
A sort a közép- és kétoldalt egy-egy oldalhajós, oszlopos bazilikák nyitják meg. Ezek a
háromhajós templomok famennyezettel vannak
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A hosszirányú, négyezeti és apszisszakasz
összetétele által jellemzett longitudinális templom az 1570 körül Rómában épült II Gésu, a
jezsuiták anyatemploma. (1., 4., 7. ábrák.) E
templom rendszere bő alkalmazást nyert az
utána következő századokban. Nemcsak Rómában, de annak határain kívül egész Itáliában,
sőt Közép-Európában ez a rendszer szabta
meg a római katolikus templom kialakítását.
A szerint, hogy milyen volt az illető tájbeli
tradíció, nemzeti jellemvonás, rendelkezésre
álló építési összeg, a rendszer többé-kevésbbé
módosult.
Magában Rómában is találunk a Gésu
nyomán szerényebb kialakítási: templomokat.
A Gésu főhajószélessége 17 méter. Ez a méret
az egyszerűbb templomoknál 10 méterre csökken, vagy ezen méret körül mozog. (2., 5., 8 .
ábra.) Ezt a 10 méter körüli hajószélességet az
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utókor csaknem minden egyszerűbb esetben
megtartja. Ennek igazolására lássunk egy oly
kisméretű községi templom tervet, aminőt a
XVIII. század végén a bécsi udvar építési osztálya típusként dolgozott ki. (3., 6., 9. ábra.)
Ilyen terveket leküldtek oly katolikus gyülekezeteknek, melyek templomépítési készségüket
jelentették be. Az ilyen és ehhez hasonló templomok létesültek az egész országban és ezáltal
a templomnak mint általános istentiszteleti térnek egy átlagos megoldási példáját nyújtották.
Első pillantásra látjuk, hogy ez a templom
is három főtérrészt tartalmaz, a hosszirányú
szárnyat, a négyezetet és az apszist. A hosszirányú szárny az átlagos fesztávolságot, a 10
métert megtartja. Az oldalkápolnák helyett falba mélyített fülkék alakultak ki. A négyezet
a kisméretű apszis-fülkével egy teret létesített,
mely elé került az arcus triumphalis. A hosszirányú szárny lefedése az II Gésu-nál kettős
harántboltövekkel szakaszokra osztott dongaboltozat; minden szakaszban a főpárkány felett elhelyezett fiókboltozatban lévő ablakon át hatolt
be a világosság. (10. ábra.) A kis bécsi tervben
a hosszirányú szárnyat kettős harántboltövek
közti főkupolák fedik le; a világosság a külső
falon elhelyezett hosszúkás ablakokon át jut be
a templomba. (11. ábra.)
Látszatra talán túlságosan kimerítően tárgyaltuk a Gésu-rendszert és annak leszármazottjai közül a hazánk területén fellelhető egyszerű és legegyszerűbb XVIII. századi róm. katolikus templomok alaprajzi és felépítményi
szervezetét. Szükségét látjuk ennek akkor, ha
tekintetbe vesszük, hogy az evangélikus templomok fejlődésére ez a rendszer volt hatással.
Annak ellenére, hogy a már említett kisméretű
római katolikus templomok nem közvetlenül
olasz előképből, hanem Németország barokkján
átszűrődve vették át a nálunk elterjedt alakjukat, mégis nagy általánosságban a rendszert
olasz kiindulású rendszernek fogjuk ezután nevezni.
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BELbEJE.
Az olasz kiindulású rendszeren kívül az
evangélikus templomra sokkal jellegzetesebb
német kiindulású rendszerrel is találkozunk.
A német kiindulású rendszer, mely testet
öltött a lutheri tanítás megszületése hazájában,
Németországban, az istentiszteleti rend evangélikus sajátosságából fejlődött. Mivel az istentisztelet egyik fontos alkotórésze az igehirdetés, mely a szószékről történik, Németországban
az volt a törekvés, hogy a szószék oly helyre
kerüljön, melyet a gyülekezet akadály nélkül jól
láthasson, továbbá, hogy az ott elhangzó igét
minél többen, minél zavartalanabbul hallhassák.
Ennek a két követelménynek a kielégítésére
szolgálit elsősorban a belső térből minden, a látást gátló oszlop vagy pillér eltávolítása, majd
karzatok alkalmazása a minél nagyobbszámú
gyülekezet felvételére.
A legelső, antik római (12. ábra), majd
középkori alapokból kibontakozó XVI. századbeli evangélikus templomoknál ezt a követelményt csak hiányosan lehetett kielégíteni, csak
oly mértékben, amint a meglevő architektonikus
szervezet megadta ehhez a lehetőséget. Csaknem egy század telt el, míg az evangélikus
templom elrendezésének alapját képező kívánalmak tekintetbevételével az új alaprajz megszülethetett.
1712-ben Leonhardt Chri stian Sturm kiadta
gyűjteményét, egy evangélikus templomtervezetekről szóló kiadványt. Ezen műnek megjelenése korszakalkotónak nevezhető az evangélikus
templomépítészetben. Sturm pusztán a követelményekből indult ki terveinek megalkotásánál. Támasznélküli, teremszerű alaprajzokat lé-

tesített, karzatokkal bővítve. Az említett követelmények kielégítése a templom-alaprajz alakjára rányomta bélyegét. (17., 18., 19. ábrák.)
Találunk hosszúkás alaprajzot, középen fal
mentén a szószéket, ettől két oldalt egy-egy
karzatot; találunk továbbá „T" alakú alaprajzot,
hol a szószék a ,,T" betű szárainak metszéspontjában áll; de találunk háromszögletű alaprajzot is és egyszerű teremelrendezést, mindegyikben a szószékkel szemben vagy két oldalt
tőle karzatokat.
Az igehirdetésnek minél tökéletesebben a
gyülekezetbe való átültetése iránti törekvés
kristályosította ki a német evangélikus templom
típusát, azt, melyet a német szaknyelv „Predigtkirche" néven ismer. Ezt fogjuk német kiindulási típusnak nevezni. Főjellemvonása a
teremszerűség és a karzatok alkalmazása.
Az olasz és német kiindulási rendszeren
kívül találkozunk egy harmadikkal is. Ennek az
őse az antik bazilika. Az alaprajzi és térbeli
szervezete olyan, hogy a középen van egy oszlopokkal körülvett tér. Az oszlopok feletti falakban lévő ablakokon át esik be a világosság. Ez
a bazilikális megvilágítás. Az oszlopok közt körülhaladó karzatnak ugyancsak a férőképesség
növelése volt az oka.
Salomon de Brossé, a XVI. századi francia
reneszánsz nagymestere, a nagy építőművész
ehhez a rendszerhez nyúlt vissza akkor, mikor
1606. körül a francia protestánsok, a hugenották főtemplomát a forradalom idején ledöntött
Charenton-i imaházat építette (13. ábra). Itt
nem az antik római bazilikáknál látható magasoldal világítás nyert alkalmazást, hanem a kétoldali oldalhajók külső falaiban elhelyezett ablakok világították meg a teret. A karzatok elhelyezése hasonló az antik bazilikákéhoz, azzal a
különbséggel, hogy itt egymás felett két karzat
helyezkedett el. A feljáró lépcsők a belső tér
sarkaiban voltak találhatók.
Az antik bazilika rendszere Charenton mellett németföldön is jelentkezett: 1807—16 között építette Friedrich Weinbrenner Karlsruhe
városa részére az evangélikus városi templomot.
(14. ábra.) összehasonlítva ennek az alaprajzát,
valamint belső térhatását az antik bazilikáéval,
igen sok hasonlatosságot tapasztalhatunk. (15.

és 16. ábra.) Különösen a középső tér oszlopállásainak a karzati mellvédekkel való összeszerkesztésében — a karlsruhei példában a karzat
kétemeletes — továbbá forma tekintetében is
sok azonosság tűnik elő. Ennek az antik bazilikából levezethető rendszernek bazilika mintájú
rendszer elnevezést fogjuk adni rövidség kedvéért.
Eddig tehát, három főrendszerrel találkoztunk:
1. olasz kiindulású rendszerrel,
2. bazilika mintájú rendszerrel,
3. német kiindulású rendszerrel.
A három közül az első kettő longitudinális
alapelrendezésű, tehát nem jellegzetesen evangélikus templomi térszervezet, a harmadik közeledvén a centrális szervezethez, nagyon alkalmasnak mutatkozott az evangélikus templom liturgikus szükségleteinek kielégítésére.
E három rendszeren kívül találkozunk még
egyes különleges kialakítású térképzésekkel, de
ezek elszigetelt jelenségek és nem oszthatók be
nagyobb gyüjtőcsoportba. Ilyenek a kör és ellipszis alaprajzú templomok, de ezek mint térrendszerek nem örvendenek általános elterjedtségnek.
Kizárólagosan centrális templomtér az
evangélikus térkívánalmakat nem elégíti ki,
mert a geometriai térközéppont nem eshetik
össze sem az oltár, sem a szószék helyével. Ha
tehát az alaprajz geometriai szempontból centrális tulajdonságokat mutat is, a tér szellemi
középpontjára, a lelkészi functio helyére való
tekintettel mindig eltér a centrikus beosztástól.
A szellemi középpont mindig a centrális tér
szélén, tehát a geometriai középponttól bizonyoí
távolságra foglalja el helyét.
A magyar újkori evangélikus templomok
tárgyalása előtt szükségesnek mutatkozott az
evangélikus templomok rendszereiről megemlékezni egyrészt azért, hogy a különféle kialakításokat megfelelő csoportokba tudjuk foglalni
másrészt azért, hogy az egyes csoportoknak történelmi tradicionális talajáig tudjunk hatolni és
ki tudjuk mutatni helyüket a középeurópai fejlődési pályán.
Vizsgáljuk most meg, hogyan létesültek az
evangélikus templomok a reformáció óta magyar
földön. E közben csak azokat a mozzanatokat
fogjuk megemlíteni, melyek a templom fejlődésére hatással voltak.
Az első időben templomok hijján a meglevő katolikus templomokat foglalták el elődeink, miként az német földön is történt és csekély átalakítások után máris használatba lehetett venni azokat.
1517. október 31-én jelent meg Luthei

Márton 95 tétele a wittenbergi vártemplomon,
öt évvel később —• Magyarországon a legelsők
közt — Sopron városában már hirdették az igét
az addigi római katolikus bencés, valamint Szt.
Mihály templomban.
Az evangélikus istentiszteleti helyek kialakulása során a II. József által kiadott türelmi
rendelet időpontja, az 1781-ik év fordulópontot
jelent.
Ezt az időt megelőző korban az istentiszteleti helyek, melyek újonnan létesültek, csak
igen szerények voltak, ezt az időt követő korban
a szerény kialakítású terek helyett bővebbeket
és díszesebbeket létesítettek.
Általában azt mondhatjuk, hogy 1781 előtt
az istentiszteleteket a legszerényebb körben
folytatják le. Ha másként nem adódott, úgy
kissé átalakított pajtákat állítottak rendelkezésre, mint a sopronmegyei Bükk községben;
Nyíregyházán 1786-ig az új templom építéséig
egy átalakított csűrben tartották az istentiszteleteket.
Nem egy helyütt zártsorú városi házak udvarán gyűltek össze a hívek. A soproni Szt.
György utcában máig is látható az Eggenberger
ház udvarán a díszes kőfaragás ú mellvéddel
bíró szószék az I. emeleti udvari loggián a főbejárattal szemben elhelyezve. Hogy az összegyűltek eső ellen védve legyenek, ponyvát feszítettek ki — a hagyomány szerint —, az ezt
tartó vaskampók most is ott láthatók.
Legtöbbször szerény imaházakat építettek
azért, mert az evangélikus gyülekezeteknek
nem adták meg az engedélyt és a módot nagyobbak létesítésére, noha a lelkesedés a hívek
bői sehol sem hiányzott.
Az imaházak ebből az időből nem képeztek építőművészeti feladatokat, ezek pusztán a
szükségletnek eleget tevő terek voltak. Építőanyagul azt használták, ami legkönnyebben,
leggyorsabban és legolcsóbban állott rendelkezésre.
Tudomásunk van fából szerkesztett imaházakról, ilyen állott Sopronban, a nógrádmegyei
Galgagután, a somogyi Gyékényesen, a tolnai
Györkönyön, a veszprémi Ájkán. A belső felület
vagy nádazva és vakolva volt, vagy belülről a
puszta fafelület látszott.
Készítették az imaházakat vertfalból, vályogból is és lefedték náddal, mint a pcstmegyei
Csővárban, vagy a veszprémi Bakonyszombathelyen.
Tudunk oly megoldásokról, melyeknél a fal
belső vázát vesszőfonat képezte és ezt vakolták.
Ilyeneket létesítettek Békéscsabán vagy a komáromi Bokodon.
Ezen imaházak mellé egyszerű szerkezetű,

faanyagból összeállított harangtartó állványt, haranglábat szoktak állítani, mert torony építésére
engedélyt beszerezni nem lehetett.
A faimaházak bizony sokszor tüz martalékává lettek, nád-, vagy zsindelyfedésük rövidesen tönkrement, úgyhogy az esővíz vagy hólé
becsorgott az imaház terébe. A vályogfalak felszívták a talajnedvességet, s alapjaiban támadták meg a környezeti viszonyok ezeket a létesítményeket. A borsodi Arnót község, melynek faimaháza 1721-ben épült, 1769-ben már kénytelen volt a vármegyéhez fordulni azzal a kéréssel, hogy a becsurgó eső és hó elleni védekezés
céljából tetőjavításra az engedélyt megadja;
Gömörhosszúszó község 1610-ben épült templomának zsindelyfedése annyira megromlott,
hogy vele együtt a javítás lehetőségének hiánya
miatt az imaház pusztulásnak indult.
Az imaházakat képező építészeti szerkezetek — amint látható — alig mondhatók állandó
jellegüeknek. Elkészítésük ugyanazokra volt
bízva, kik a falu lakóinak házait építették. Ezek
pedig a lakóház kialakításához esetleg értettek,
ennél állandóbb jellegű épületeket nem tudtak
létesíteni. A falusi házakat többnyire az építő
család rokonságával együtt emelte, az öregeknek a hagyományadta tanácsok meghallgatásával. Az imaházat is a gyülekezet tagjai, részben
saját fuvarjuk, részben építési anyagok rendelkezésre bocsátásával építették. Igv ezek az épületek a gyakori tatarozásra szoruló lakóházak
sorsára jutottak. Ami pedig ezeknek az imaházaknak és haranglábaknak kialakítását illeti,
ezen a téren is a legegyszerűbbet hozták létre.
Alig tehető fel a falusi lakóház kialakításánál
különb, magasabb igényű létesítmények létezése.
Ennek oka nem abban keresendő, hogy
nem volt még építési gyakorlat, mert hiszen a
XVIII. században már igen fejlett római katolikus templomok léteztek, így 1730—42 közt
épült a pesti egyetemi templom, vagy 1745—
65-ig a jászói premontrei apátság temploma.
De míg ez utóbbiak az ellenreformáció
szellemétől fűtve a külső kialakítás fényével
igyekeztek a tömegekre hatást gyakorolni, addig
az evengélikus szerény imaházakban ugyanazokban az időkben külsőségek nélkül, pusztán a
meggyőződés tüzétől hevítve sereglettek egybe
a gyülekezetek lelkes hívei bensőséges istentiszteleteikre. A meggyőződésben és hitben való
szilárd helytállás a hosszú századokon át tartó
tervszerű elnyomatás ellenére győzedelmeskedett.
Mária Terézia uralkodásának második felében már enyhülés tapasztalható az elnyomatás
terén.

II. József alatt, 1781-ben megjelent a türelmi rendelet, mely megnyitotta a lehetőségeket a magyar evangélikus templomépítészet kifejlődésére.
Eleinte csupán oly templomok építéséhez
kaptak engedélyt eleink, melyeknek főbejárata
nem az utcáról nyílott és nem rendelkeztek sem
toronnyal, sem haranggal. Egy évtized leforgása
után, a XVIII. század utolsó tizedében a temlomok, tornyok, harangok szabad használatát biztosították törvényileg.
Ettől fogva több-kevesebb gátlási kísérlet
után a teljes vallási egyenjogúsághoz vezetett
az út.
Foglalkozzunk ezek után a XVIII. és XIX.
századi kifejlett evangélikus templomokkal.
Az evangélikus templomnak, vagyis templomtest és torony együttesének kialakulását, kibontakozását két tényezővel látjuk kapcsolatban. Az egyik az evangélikusoknak a kormányzóhatalom által mindinkább mutatkozó törvényes
elismerése, a másik az egyes gyülekezetek anyagi
viszonyai.
Az első körülmény folytán elsősorban toronynélküli templomok épülhettek, de csak oly
helyeken, hol legalább 100 család lakott. Ezek
tehát aránylag kisméretű templomok voltak. Az
idők folyamán bővült a templomok tömege az
utólag engedélyezett toronnyal. Ez történt a
vasvármegyei Kemeneshögyészen, a pestmegyei
Ikladon, a dunamenti Hartán.
Továbbiakban a kis templomot kellett bővíteni, hogy a hívek növekvő számát be tudja
fogadni. így bővült részletekben a cinkotai, a
galgagyörki, vagy a bácsbodrogmegyei Kiszács
községi templom.
Azonban hasonló bővülési folyamat észlelhető
ott is, hol a gyülekezet anyagi ereje nem engedte azonnal, első alkalommal nagyobb kiterjedésű templom építését annak ellenére, hogy a
templom már oly előrehaladt időben létesült,
mikor a kormányhatalom a tornyos templom
létesítése elé nem gördített akadályt. Ebben az
esetben is a bővülési folyamat az volt, hogy először épült a szerényebb méretű templom, azután;
a torony. Igen jó példa erre Orosháza esete,
amint ezt az alábbiakból meg fogjuk tudni.
Mindezekből az következik, hogy az evangélikus templom igen sok esetben utólagos toldásainál fogva, nem adott egységes képet, hacsak nem rendelkezett a gyülekezet már a templomépítési mozgalom legkezdetén azzal az előrelátással, hogy későbbi bővítései lehetőleg szervesen kapcsolódjanak az eredeti templommaghoz.
A templomok bővítése nem mindenkor kö
vette az eredeti kisebb méretű templom szűk

voltának felismerését. Azzal az esettel is találkozunk, hogy az első templomot, egy második,
az előbbinél nagyobb templom követte. A tolnamegyei Györköny községben állott egy imaház,
mikor ez kicsinek bizonyult, 1796-ban templomot építettek köréje — úgy, hogy az építkezés
alatt is meg lehetett tartani a megszokott helyen
az istentiszteleteket. Csak a nagyobb templom
elkészülte után bontották le a benne levő imaházat. A vasmegyei Boba községben 1789-ben
szentelte fel Perlaky Gábor superintendens a
templomot. Ekkor a már említett előírás szerint
a főbejárat a templom oldalában helyezkedett
el. Mikor megépült 1819-ben a torony, a templom főbejáratát ide helyezték át. Utóbbihoz hasonló bejárati áthelyezéseket másutt is látunk,
így a pestmegyei Gyón községben az 1733-ban
épült templom oldalában levő főbejáratot
1838-ban, a torony felépítésekor ezen át nyitották.
A templomok átépítésére az oly sokszor
pusztító tüzesetek is megadták a kínálkozó alkalmat. A pozsonymegyei Apostag községnek
első temploma 1786-ban épült. Ezt a tűz elhamvasztotta és ennél nagyobbat emeltek 1827-ben.
A nógrádmegyei Erdőmeg község temploma is
kicsinek bizonyult, 1788-ban nagyobb épült helyette. 1831-ben ez leégett, ennek helyébe új
épült, de mivel 1845-ben ez is leégett, ugyanazon évben létesítették a ma is álló istenházát.
Az első miskolci templom is elhamvadt, az ennek
helyébe épített templom 1843-ban újból tűz
martaléka lett, a mai templomot ez után emelték.
Nem egyszer a tornyok nagysága is változott idővel, részben anyagiak hiánya miatt, részben a miatt, mert a türelmi rendelet előtt felállított harangláb alakjára, méretére, nagyságára
is befolyást kívánt gyakorolni az engedélyező
hatóság. A vasmegyei Gérce községben az
1795-ben épült torony először csonkán maradt,
majd 1800-ban építették ki. Nemeskéren 1743ban épült a torony. A megye beszüntette az
építést, erre csonkán maradt és csak 1862-ben
épült ki teljesen. Itt a templom kialakítására az
volt a hatósági kikötés, hogy a község házai
közül előkelőségben ne emelkedjék túl; magtárszerűnek kellett lennie. Ehhez a hatóság mindvégig ragaszkodott is.
Látjuk, hogy a magyar evangélikus templom létesülését oly mellékkörülmények kísérték,
melyek a szabad alakulást erősen gátolták.
A gyülekezetekből azonban sohasem hiányzott a lelkesedés ahhoz, hogy minden, sokszor
leküzdhetetlennek tűnő akadályokat is eltávolítson az útból. Az állhatatosság és kitartás is megvolt, ha rá került a sor, a távolban levő célt éveken át tartó szívós munkával megközelíteni. A

hívek áldozatkészsége nemcsak pénzadományokban jelentkezett, hanem valóságos építőmunka
hozzájárulással, kézimunkával, napszámmal, lóvontatású fuvarral, faúsztatással. Építőanyag*
kő, fa beszerzése ugyancsak nem tartozott a ritkaságok közé.
Ezek után most már vizsgáljuk a templomokat architektonikus szempontból. Sajnos,
alábbiakban nem lehetünk abban a helyzetben,
hogy az alaprajzokban, felépítményekben vagy
homlokzatokban megnyilvánuló rokon vonások
eredetét históriai alapon alátámasszuk. Ehhez
még túl kevés adat áll rendelkezésre az újirányú
kutatás rövid volta miatt. Ezeknek az adatoknak a kikutatása nem egy érdekes eredményre
fog vezetni, mely a magyar evangélikus templomépítészet kifejlődését mind jobban lesz hivatva megvilágítani. Ilyen megoldásra váró kérdések közül egy igen fontos kérdés a mesterkérdés. Elég szép számú templom alkotójának nevét tudjuk, de ezenfelül, hogy az illető mester
az építtető gyülekezethez milyen szálak révén
került, honnan szerezte iskolázottságát, az általa felépített templommühöz mennyit adott magából, a különféle külső egyéb hatás számlájára,
az adott lehetőségeket, esetleg nehézségeket, hogyan tudta a templommű javára fordítani, veleszületett alkotói képességeinél fogva. Mindezek
oly kérdések, melyeknek kibogozásához sokszor
hosszú évek kellenek; a most rendelkezésre álló
néhány rövid hónap nem lehetett elegendő
mindezek kiderítésére.
A mesterkérdésen kívül fontos a környezetkérdés is, a népi, nemzetiségi, földrajzi, éghajlati, városrendezési szempontok szerint megvilágítva.
Első sorban azok a templomok fogják tanulmányozásunk tárgyát képezni, melyeken a
már meglevő, a róm. katolikus templomok létesítése közben kialakult építési gyakorlat nyilvánult meg. Ezek az olasz kiindulású rendszerek.
Ennek a rendszernek alaprajzi jellemvonásai a hosszirányúság, a hossztengely mentén egy
longitudinális szakasz, egy négyezet és egy anszis
egymásutánja, többé-kevésbbé mély oldalfülkék
jelenléte.
Felépítményi jellemvonásai a longitudinális szakasz harántövek közti függőkupolákkal lefedése. a négyezetnek — ha van ilyen — magasabb, kiemelkedőbb függőkupolával és az apszisnak dongával vagy szintén függőkupolával
lefedése és a hossztengely irányában fülkeszerű
bővítése.
Bemutatásra kerül három templom hazánk
földrajzilag egymástól távoleső vidékéről : a
Fertő-tó melletti Ruszt község temploma, Losonc város és Kolozsvár evangélikus temploma.

ZO.
Zi.
11
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BUSZ TÍ TEMPLOM.
láDLOZWÁ12! TEMPLOM
LOSONCZI TEMPLOM.
L030NCZI TEMPLOM METSZETE.

Mindhárom templom egytornyos.
A ruszti templom (20. ábra) kisméretű,
hosszirányú térsorozatát illetőleg, a középen 10
m oldalhosszal bíró négyzet helyezkedik el mint
legfőképpen hangsúlyozott tér, az apszis, mely
a főtengely irányában dongaboltozattal van
fedve, egy íves oltárfülkével zárul. A főbejárat
a karzat alá vezet, melyre kétoldali fel járat nyílik. A templom alaprajzi elrendezése nem áll távol róm. katolikus templométól.
A kolozsvári (21. ábra) templom ugyancsak
térsorozatot mutat. Ebben az esetben a négyezet elmaradt. Egymaga a 12.70 m széles longitudinális rész képezi a templomteret, melyhez
egy 10 m-re leszűkített apszis csatlakozik. A
longitudinális rész lefedése két egymásután következő függőkupola, az apszisé pedig dongaboltozat. A függőkupolák öblösségét igen hatásosan egészítik ki a külső főfalakba mélyedő
ugyancsak öblös kialakítású fülkeszerű mélyedések, valamint az igen jó hatású homorlatos arcus triumphalis, mely a leszűkített apszisba vezet át. A belső térképezés oly mesterre vall, ki
biztos térképezési érzékkel rendelkezett és eddig e téren kialakul gyakorlatban járatos lehetett.
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A losonci templomban (22. ábra) azt látójuk, hogy erős közeledés jelentkezik az evangélikus templom-tér típusához, a teremtérhez. A
longitudinális szakasz három egyforma nagyságú
függőkupolával (23. ábra) lefedett 10.05 m fesztávolságú tere csak egészen enyhe hatású,
szegmentszerü apszismélyedéshez vezet. A karzat is már bővebben és nyomatékosabban van
kialakítva, mint az előző két példánál. A főbejáraton kívül még oldalbejáratokat is találunk
az alaprajzban. Tehát habár alapvető megfogalmazási szempontból az olasz kiindulású rendszerrel kell kapcsolatba hozni, benne az evangélikus liturgikus követelmény már éreztette
átformáló hatását.
A bazilikamintájú rendszer az előbbitől
merőben eltér úgy alaprajzban, mint felépítményben. A tárgyalandó példákon azt látjuk,
hogy a rendelkezésre álló teret két oszlopsor
bontja három részre. Csarnoktemplomszerű a
kialakítás, vagyis olyan, melyben van egy közép- és tőle jobbra és balra egy-egy oldalhajó,
mindhárom hajót csaknem azonos magasságú
boltozat, illetve síkfödém fedi le. A boltozott
födéműeknél a közép- és kétoldali hajó közötti

Z4. SOPRQN! TEMPLOM.
25. B ^ E 5 C S A B A Í
TEMPLOM.
26. SOPBONi TEMPLOM
METSZETE.
27. MEMESP4TPÓ! TEMPLOM.
26. NEME5PATRÓÍ TEMPLOM
.
METSZETE. •
29. GYŐR! TEMPLOM
50. OYuÖ TEMPLOM METSZETE.

szélességi különbség a soproni templomnál
mindössze 2.40 m, míg a békéscsabainál 9.50 m.
Ennek következtében az utóbbi áttekinthetőbb,
határozottabb jellegű, míg az előbbinek téralakításában ingadozás mutatkozik. Az alkalmazott boltozási forma a középkori keresztboltozattól eltérő függőkupolasorozat (24., 25. ábra).
Habár alaprajzban láthatók a középkori longitudinális templomtér reminiscenciái, felépítményben az öblös kupolás lefedés már az újkori
architektúra levegőjét leheli. Tudvalevő, hogy a
függőkupolasorozat első alkalmazója a korai
olasz reneszánsz nagymestere, Philippo Brunnelleschi volt, kinek firenzei bazilikái óta mindjobban tért hódított a függőkupolás lefedési
mód.

A síkfödémü bazilikamintájú rendszeméi a
szereplő példák középhajó szélessége eléggé eltérő, 5.40 m-től 9.50 m-ig terjed.
A templomteret három hajóra bontó oszlopsorok jelenléte jó látás szempontjából erősen
bírálható, mert a támaszok (oszlopok vagy pillérek) mögötti helyek a használható ülések sorából kiesnek.
A támaszok által határolt középhajó végén helyezkedik el az oltár. Utóbbi leggyakrabban nem áll apszisban, nem követi ezek szerint
a középkori elhelyezési előképeket. Csak azoknál a templomoknál találkozunk oltárfülkével,
melyek a középkori tradícióval kapcsolatot tartanak fenn. Ez nyilatkozik meg Nemespátró
község templomában (27. ábra), mely mint a
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31. MEZÖBERENYI
TEMPLOM.
XIX. század második felében kialakult romantikus irányzat terméke, az apszis-megoldáshoz
visszatért.
Nagy szerephez jutott a bazilikamintájú
templomoknál a karzat alkalmazása. Az ösi, antik bazilika empora megoldásához viszonyítva
lényegében újítást nem észlelhetünk, mindössze
azt az eltérést látjuk, hogy itt az egyemeletes
(28. ábra) karzati megoldáson kívül kétemeletes
is van (26. ábra). Mivel általában a boltozott
bazilika mintájú rendszerek belső terei magasabbak, mint a vízszintes lefedésüeké, azok ennélfogva az evangélikus templom egyik főkövetelményének, a nagyszámú hívő elhelyezési lehetőségének jobban felelnek meg. Amennyiben a
két egymás feletti karzat mellvédje a középtámaszokig terjed a két egymásfeletti karzati
mellvédsáv, — főként ha azok áttöretlenek —
túltömöttség hatását kelti. Kedvezőbb ennél az
a megoldás, melyet a soproni evangélikus templom mutat, hol a másodikemeleti karzat visszalép az elsőemeletihez viszonyítva (26. ábra).
Ezáltal a támaszok között csak az elsőemeleti
karzat mellvédje látszik, ettől felfelé minden további befogás nélkül, teljesen szabadon lendülnek magasba.
A karzatra vagy karzatokra vezető lépcsők
legtöbbször a főbejárat két oldalán találhatók,
mint egyenes vagy íves karúak. Igen jellegzetes
megoldást látunk a győri régi evangélikus templomban (29. ábra.), hol a karzati lépcsők a négyszögű alaprajz négy sarkába vannak bemélyítve
(30. ábra). Némi hasonlatosság mutatkozik e te-
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kintetben a már megismert charentoni imaházzal (13. ábra).
A XVIII. század teoretikus mesterének,
Ch. L. Sturm kiadványában szereplő alaprajzokat idézik emlékezetünkbe a mezőberényi és
orosházai templomok (31., 32. ábra). Egymaga
az a tény, hogy az alapkiindulás hosszúkás négyszög, még nem jogosít fel bennünket a Sturmféle előképek hatásának megállapítására. A szószéknek az egyik hosszoldal közepére kijelölése
és a karzatnak mintegy e körüli helyezése, azok
a jellegzetességek, melyek ezeket az említett elrendezéseket közel hozzák a német példákhoz.
A mezőberényi templom belső terét négy
harántövpár öt mezőre bontja, melyek mindegyikébe egy-egy függőkupola illeszkedik bele.
Ez a kupolasorozat nyugodt térritmust, egységes kiforrottságot ad a térnek. A templomtér
fesztávolsága 13 m, ez megfelel az olasz kiindulású templomok fesztávolságúnak. A karzatokat tartó támaszokon kívül egyéb, a tér egységességét rontó elem nincsen.
Az orosházai templom
alapelrendezése
megfelel a mezőberényiének. A templom eredeti alakja a tervben „l"-gyel jelölt hosszúkás
négyszög, melynek egyik hosszoldala •— az
északra tekintőnek, — közepén áll a szószék. A
négyszög rövidebb oldalait két-két támaszra
szerelt karzat lepi el. A 15 m — tehát elég tekintélyes méretű — fesztávolsággal bíró templom mellé a gyülekezet tornyot kívánt létesíteni.
Erre az engedélyt csak úgy kapta meg, ha az
egyúttal várostorony szerepét is tölti be. Kikö"

tés az volt, hogy mint várostorony — és nem
mint templomtorony — a templommal ne legyen összeépítve. Ez így meg is történt (lásd
alaprajzon „2" helyen). Idővel azonban a templom szűknek bizonyult, a gyülekezet igen helyes
érzékkel a Sturm-féle tradíció szellemében,
szemben a szószékkel, dél felé terjeszkedve egy
szárnybővítést létesített megfelelő
karzattal
(lásd „3" helyen). A további bővítése a térnek
már csak akkor történt, mikor a hatóság eltekintett a torony várostoronyi mivolta kizárólagosságának megőrzésétől és hozzájárult ahhoz, hogy
a közvetlen közelében levő templommal összeépíttessék. Ügy volt bővíthető a templom és így
jutott tornyához. A rendelkezésre álló vázlatból
megállapítható, hogy már a templom és tőle
különálló „várostorony" létesítésekor élt akár a
gyülekezetben, akár a tervező mesterben a későbbi összeépítés lehetőségének reménye, mert
egyrészt — amint az alaprajzból látható — a
templom hossztengelye összeesik a torony tengelyével és a nyugati karzatot tartó támaszok
külső síkjai csaknem összeesnek a torony megfelelő külső síkjaival.
A Sturm-féle rendszerekkel kapcsolatban
kell foglalkozni néhány, főként alaprajzi szempontból különleges kialakítású templommal.
A békéscsabai „kistemplom" eredetileg
hosszirányú tér volt (33. ábra). A hossztengely
egyik végén a főbejárattal, másikán az oltárral;
a 11.50 m fesztávolságú tér tükörbőltozatlefedésü. A főbejárat felett volt a karzat beépítve.
Idővel, amint a férőképesség növelése szükségessé vált, két oldalt egy-egy azonos fesztávolságú oldalhajót nyitottak, karzattal elláva. így a
templom mai alakja görögkereszt-alapidomú.
Ugyancsak görögkeresztalaprajzú a miskolci templom (34. ábra.) A tér közepe egy
sarokpillérein fülkékkel díszített négyzet — elég
tekintélyes 12.75 m fesztávolsággal. A karzati
elrendezés hasonló az előző békéscsabaiéhoz. A
falak, falsarkok és boltövek kezelése már fejlettebb és a templomépítő gyakorlatban otthonos
mester alkotásának tekinhető.
Amint már tudomást szereztünk, az evangélikus kőtemplomokat fatemplomok előzték
meg. Voltak azonban oly helyiségek is, hol még
most is fatemplom szolgálja a gyülekezetet. Míg
a kőtemplomokat megelőző fatemplomok általában igen egyszerű kialakításúak voltak, addig a
második csoportba tartozók művészi megjelenésükkel tűnnek ki. E fatemplomok sorában kiváltságos helyet tölt be a még mai napig is
fennálló Késmárk város fatemploma (35. ábra).
Alaprajza négyzetes teret mutat 29.50 m oldalhosszal, lefedését két egymásra merőlegesen haladó dongaboltozat és ezeknek áthatásából ke-

letkező keresztboltozat képezik. Csak a környező
falak épültek kőből, minden egyéb, még a boltszerkezetek is fából készültek. A középtér feletti
keresztboltozatot a négy sarkában elhelyezett
egy-egy csavart faoszlop tartja. A fafelületek
természetes színessége és tartózkodó tagoltsága
folytán a tér igen bensőséges hatású; a dongaboltozatú keresztszárak felett átívelő 12 m fesztávolságú boltfelületek levegős és könnyed hatásúak.
í
i
A magyar evangélikus templomok egyik
legérdekesebbje az elliptikus alaprajzú kassai
templom. Az ellipszis főtengelye összeesik a főbejárati tengellyel. A templom tehát nem mondható centrálisnak, hanem elliptikus voltánál
fogva hosszirányú. Az alapellipszis, melynek főtengelye 21 m, kistengelye 16.80 tn, — tehát
tekintélyes méretű — a négy főirányban még
térbővítéseket kap. Ezek alapján ez a templom
is tulajdonképpen görögkereszt alapelrendezés ü.
E szárnyak közül a főbejárattal szemben fekvőben találjuk az oltárt, a többi háromban karzatok vannak beleszerkesztve. A szárnyak közti
diagonál pilléreket, mint azt a miskolci templomnál is láttuk, fülkék hangsúlyozzák. A templomtér megvilágítását közvetlenül a főpárkány
feletti félköríves ablaknyílásokon át nyeri, melyhez a kupola tetején az opeion-szerű kivágásra
épített laterna ablakain áthatoló fény is hozzájárul. (36., 37. ábra.)
A kassai templom alaprajzi kibontakozása
és felépítményi, valamint formanyelvi megoldása közt nincs egység. Az alaprajz; elliptikus
volta még a barokk kor megoldása, a felépítmény és formanyelve a klasszicisztikus korra
jellemző.
Az evangélikus templomépítő gyakorlatban az elliptikus alaprajz egészen szokatlan, de
ha szemügyre vesszük az alaprajzi gondolatot,
azt látjuk, hogy itt egy ellipszisről mint közép"
ponti térről van szó, mely a főtengely és a
melléktengely irányában bővül; a pillérekben
elhelyezett fülkéket úgy foghatjuk fel, mint
ezekben a diagonális irányokban barokk szokás
szerint kiképzett kisebb kupolás terek elrendezési gondolatának reminiszcenciáját. Ez az ízigvérig barokk térkapcsolás Francesco Borromini
által Rómában létesített S. Carlo alle quattro
fontane templomból indult ki és megtaláljuk a
római barokk architektúrát behatóan tanulmányozó wien-i mester, Johann Bernhardt Fischer
von Erlach Carl Borromaus Kirche alaprajzában is. A kassai templomnak ide mellékelt
alaprajzában ugyanolyan léptékben pontozott
vonal mutatja a wien-i templom alaprajzát. Ebből a két egymásra rajzolt alaprajzból világosan
kitűnik, hogy a két templom elliptikus tere azo-
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nos, vagy közel azonos, hogy a térbővítés elvei
ugyanazok itt is, ott is és hogy a diagonális irányokba iktatott elliptikust kis kupolás terek helyét Kassán csak szerény fülkék jelzik.
A wien-i templom elliptikus kupolája a barokk levegőhöz és lendülethez méltó hatalmas
ablakokat magába foglaló tambúrra van helyezve. A kassai templom elliptikus kupolájának
elhelyezésében nem barokk, hanem klasszicisztikus gondolat nyilvánul meg. A kupola közvetlenül a főpárkányra ül rá.
A belső tér architektonikus tagolásában
ugyancsak észlelhetünk azonos vonást a két nevezett templom közt: úgy a wien-i, mint a
kassai templomban a kupolát tartó négy faltöinbre lizénaDárok fekszenek reá a főpárkánv
alatt, úgyhogy közéjük zárják a diagonális fülkéket. Ezekből az tűnik ki, hogy a két templom
között több kiképzésbeli hasonlatosság áll fenn,
melyek alig lehetnek véletlen játékai. A két
templom homlokzati azonosságairól később fogunk megemlékezni.

Sorrendben az utolsó csoportban tárgyaljuk azokat a templomokat, melyek tisztán oblongumaalaprajzúak, tehát felépítményüket tekintve terem-templomok. Apszis híjján az oblongumnak a főbejárattal szemben fekvő oldalán szüküléssel is találkozunk. Lefedésük legtöbbször sík, vízszintes. Az átlagban 8 m körüli
fesztávolságú terek teljesen síklefedésüek, a
nagyobb fesztávolságúak — mint a 18.20 m
szélességgel bíró budapesti Deák-téri templom
tere — középen emelt, tükörboltozatszerü lefedésü.
A karzat elrendezése változó ennél a rendszernél, vagy csak a bejárat felett találunk karzatot, vagy a karzat két oldalt hosszabb-rövidebb darabon húzódik előre az oltár felé.
Ebbe a rendszerbe tartozik a még erősen
az olasz kiindulású templomokra emlékezteti
kialakításbeli készséget mutató pestmegyei Szirák község temploma. (38., 39. ábra.) Az egész
tér három haránt övvel négy mezőben elhelyezett függőkupola sorral van lefedve. Ennek a

rendszernek az öblösségét tovább vezetik a
függélyes falakból kiképzett mély • ablakfülkék.
A bejárat felett keskeny oldalon találjuk a karzatot.
Ugyancsak ilyen rendszer szerint épültek
kisebb kiterjedésű, illetve férőképességű, részben kisebb költséggel létesített templomok, melyek pusztán egy terem teret képviselnek. Ha a
karzat csak a főbejárat felett helyezkedik el,
ebben az esetben a templomnak megmarad a
térhatása, de ha a karzat kétoldalt előre húzódik az oltárig, mint azt a tolnamegyei Keszőhidegkút templomában látjuk (40. ábra), úgy
a két oldal karzati mellvédsíkjai oly közel esnek
egymáshoz, hogy ebben az esetben kedvező
térhatásról alig lehet szó.
E rendszernek két igen egyszerű és nagyon jellegzetes alaprajzú temploma a Szárazd
községi (41. ábra) és a Gyón község temploma
(42. ábra). Mindkettő hosszúkás terem alakítás
csaknem azonos fesztávolsággal.
A teremrendszernek legkimagaslóbb alkotása a budapesti Deák-téri templom (43., 44.
ábra) nemcsak méreteinél fogva tekintélyesebb,
de kifejezésre jutó formanyelve is azzá teszi.
A templomtér 18.20 m széles és 33 m
hosszú, valamint 14.80 m magas terem tükrös
befedéssel, hol a középső vízszintes sík és a
szélső falak közti terület gulaszerü, ferdeirányú kiképzésben jelentkezik. A mennyezetnek ez a megoldása azért szerencsés, mert nagy
fesztávolság esetében a vízszintes sík mentén
történő lefedés középen hajlottnak, behorpadtnak látszik, ha a mennyezet középrész már
eleve fel van emelve, akkor az említett hátrányos optikai csalódás nem léphet fel.
A karzat kétemeletes és a főbejárat felett,
valamint kétoldalt az oltár felé mintegy
10 m-re előrehúzódik. A karzati lépcsők kétoldalt a főbejárati előcsarnoktól emelkednek
magasba.
A tér megvilágítása az oldalsó ablakokon
át kielégítő.
A monumentális hatású oltár a főbejárattal
szemben fekvő fal előtt áll, tehát nincsen falba
vagy apszisba süllyesztve. A belső kiképzés
nemesen egyszerű vakolat-architektúra, mely a
XIX. századelejei pesti klasszicizmusnak egyszerű eszközökkel alakított puritánszellemü
megnyilatkozása.
összefoglalva az eddig felsorolt templomok belső fal- és födémkiképzéseit, azt észlelhetjük, hogy a falkiképzés az olasz kiindulású
rendszereknél a barokk és klasszicisztikus kor
átmenetét jellemző, a magyarországi e nembeli
formanyelv puritán és tartózkodó megfogalmazása. A terem-templomok belső falkiképzése
ugyancsak a legegyszerűbb. A Deák-téri temp-

lom belseje, mint egészséges, kiforrott klasszicista architektúra vonja magára a figyelmet.
A karzat térbe tervezése, mint térképező elem,
nem mondható kedvezőnek, ami arra mutat,
hogy a karzat, mely éppen szükséges része a
templomnak, még nem illeszkedett bele szervesen a templomtérbe.
A karzatnak
különböző
előfordulását
ismertük meg: a lizénás, függőkupolás térkiképzésű templomoknál a karzat vagy a főtengelyben lévő főbejárat felett található, vagy — mint
a Sturm-rendszerű mezőberényi templom mutatja (45. ábra) — három oldalról veszi körül
az oltárt. Az előbbi esetben a karzat túl kicsi,
nem elégíti ki az iránta támasztott követelményeket, hogy lehetőleg nagyszámú hívő elhelyezését eredményezze; az utóbbi esetben,
midőn a Sturm-féle előírásoknak megfelelne,
architektonikus szempontból nem nyújt megfelelő és kielégítő megoldást azzal, hogy a függőkupola rendszert hordó lizénákat kedvezőtlenül elvágja a karzat vonala.
A bazilikamintájú rendszereknél — arról
már tettünk említést (46. ábra) — ugyancsak
nem kedvező térképzés szempontjából a karzat
beiktatása. A karzati mellvédnek a támaszok
közé helyezése architektonikus alsó előkészítés
nélkül fogyatékos, különösen az olyan korban,
mikor a formanyelv ehhez hasonló esetekben
nem egy szerves megoldást ismer és alkalmaz.
Használhatási szempontból nem mondható ez a
karzati rendszer kifogástalannak, mert a támaszok mögötti helyek a gátolt látási lehetőségek
miatt nem kívánatosak.
A teremalaprajzú templomokban (47., 48.
ábra) két szembenfekvő hosszoldal mentén
elhúzódó karzatok első soraiban az oltár felé
irányuló látási lehetőség jó, a hátsó helyekről
nincs teljes mértékben biztosítva. A karzatot
hordó támaszok a földszinti ülések látási viszonyait rontják. Az egymáshoz túl közel kerülő
mellvédsíkok a belső tér hatását elrontják.
Ehhez hasonló rendszerű elrendezést mutat a
budapesti Deák-téri templom kétemeletes karzata. A férőképesség elég tekintélyes, de a látási viszonyok a hátsó helyekről és a karzatot
tartó támaszok mögül ugyancsak nem ked
vezőek.
A görögkereszt-elrendezésű templomoknál
az oltárszárny kivételével a többi három szárnyban nyernek a karzatok elhelyezést. Ez a megoldás már kedvezőbbnek mondható úgy kiképzés, mint használhatóság szempontjából. Egy
igen érdekes elrendezést mutat a késmárki
evangélikus templom (49. ábra), melynek belső
terébe szervesen illeszkednek bele a keresztszárak végében a karzatok.
A belső térhatásra nagy befolyással van a
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mennyezeti kiképzés. A boltozott mennyezetek
önmaguk alakjánál fogva tagozást, lüktetést
hoznak a térbe, amint az olasz kiindulású rendszereknél erre már rámutattunk (50. ábra).
A kassai templom nagy kupolája a ráhelyezett
opeionnal ünnepélyességet áraszt.
A sík mennyezetek gyakran, mint a belső
teret erőteljesen lezáró felületek jelentkeznek
különösen akkor, ha fakazettás kiképzésben mutatkoznak. Nem egyszer, mint egyedüli, de így
is elégséges díszítő tényezőként szerepelnek.
Az evangélikus templom belső megjelenésének tárgyalása után a külső kiképzésre kerül
a sor.
Lássuk először a tömegképzést.
A templomépület tömegét két rész alkotja:
1. a templomtorony tömege, vagyis röviden a torony;
2. a templomtér tömege, vagyis a templomtest.
A torony alkalmazásában a II. József türelmi rendeletét módosító rendelkezés adja a
megindulás lehetőségét.
A türelmi rendelet imaházat engedélyez
torony nélkül és oldalsó — nem az utcáról nvíló
— főbejárattal. A rendelet enyhítő és módosító
határozatai a torony megépítéséhez, is megadják a lehetőséget. Ennek következtében láthatunk templomokat torony nélkül, annak folyományaképpen, hogy a türelmi rendelet előtt
épültek és azóta a gyülekezet vagy anyagi, vagy
más egyéb oknál fogva, nem emelt a templom
mellé tornyot.
Tudunk tornyos templomokról, melyeknél
a torony a templomtest után épült és olyanok-

ról, melyeknek a tornya a templommal egy időből való.
A torony — ha van ilyen — a templom
hossztengelyében helyezkedik el. Túlnyomórészt egyedül, nem párosával fordul elő. A kéttornyos megoldás ritkaságszámba megy.
Az olasz renaissance és barokk tornyot
nem alkalmaz gyakran. Két torony egymástól
távolesően nyert elhelyezést, úgy, hogy a kifejlődött templomhomlokzat monumentalitását nagyobb kierjedésénél fogva növelje. Ezt látjuk a
kassai evangélikus templomnál is.
Németországban a középkori tradíció szerint az egyedüli torony a templomtér hossztengelyében áll és a főbejárat rajta vezet keresztül.
A Sturm-féle megoldásúak is egytornyosak.
A hossztengelybe állított torony rendszerét
látjuk a XVIII. sz.-tól kezdve a magyar evangélikus egy tornyos rendszernél is.
Amint a türelmi rendelet már a tornyot is
engedélyezte, az oldalsó főbejáróból mellékbejáró
lett és a főbejáró a tornyon haladt át. Ezzel a
templom főbejárata architektonikusan hangsúlyozott kiképzést kapott, a templom főhomlokzata pedig monumentalitást biztosító formai tényezővel gazdagodott.
*
A főhomlokzattal magával alább lesz alkalmunk foglalkozni kapcsolatban a toronykiképzésekkel.
A templomok hátsó homlokzata, amennyiben a belső tér apsziskiképzést nyert, az apszisablakokat tartalmazza. Oly esetben, mint azt a
mezőherényi II. templomnál látjuk (51 ábra), a
toronnyal szemben fekvő homlokzat — mivel
azon is van bejárat — mint oromzatos homlokzat alakult ki. Az orosházai templom szárnyvégződései is oromzatos kiképzést kaptak.
Az oldalhomlokzatok jellegét az ablakok
adják. A karzat alkalmazása maga után vonja
az ablakok megosztását felső nagyobb és alsó
kisebb ablakokra. A karzat nélküli templomokat
többnyire végigmenő hosszú, magas ablakok világítják. Ez a jelenség nem általános érvényű.
Találkozunk karzatos és hosszúablakos, valamint karzatnélküli és megosztott ablakos megoldásokkal. Az oldalbejárók, melyek a kormányhatósági rendelkezések folytán főbejáratokként
szerepeltek, egyszerűen, mint kiképzés nélküli
nyílások jelentkeztek (52. ábra).
Az ablakkiképzések elég változatosak.
Vannak szegment- és kosáríves záródású barökkablakok, melyeket egyszerűbb vagy díszesebb
keretezések fognak körül. A mezőberényi II.
templom (55. ábra) ablakfoltjának növelése
céljából látjuk az ablak nyílását fülkeszerű homorlatban elhelyezve. Ez a motívum a copf-stílusra jellemző és nálunk Fellner Jakab neves
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mester alkalmazta. Nincsen kizárva, hogy az ő
közvetlen hatásának tekinthető a mezőberényi
templom külső ablakmotívuma. A későbbi klaszszicizáló kor ablakai rendszerint félköríves záródásúak. A félköríves rész tagozott, attól lefelé
az ablakok nem kaptak tagozást (54. ábra).
Az oldalhomlokzati falsík vagy nincs tagozással ellátva, vagy tagozva van — rendszerint
toscan fejezettel és lábazattal bíró lizénákkal
(56.) ábra), avagy falisávokkal, (53 ábra) utóbbi
megoldás különösen a kifejlett klasszicisztikus
kornak tagozási módja. A falisávok egyesével
vagy párosával jelentkeznek (57., 58. ábra).
A tagozatlan falsík, vagy a függélyes tagozással ellátott alapfalsík — tehát az, melyre a

lizénák, illetve falisávok reáfekszenek — vagy
töretlenfelületű, vagy pedig vízszintes folytatólagos hézagolással bír. A falsíknak ez a felületi
kezelése a klasszicisztikus kor jellegzetessége.
A sima lizénák és falisávok ritmizáló szerepét a
köztük felbukkanó vízszintes hézagolású falsík
még erőteljesebben hangsúlyozza, a vonalas és
símakezelésű felület egymásközti ellentéte folytán (59. ábra).
Megfigyelhetjük azt is, hogy az egész
homlokzatsík tagozatlan, csupán a sarkokat emelik ki reájuk helyezett lizénák vagy falisávok.
Ezt a megoldást a barokk is haszná'ja.
Az oldal- és hátsó homlokzatot lezáró főpárkány, a szerint, hogy szerényebb vagy gazda-
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gabb kiképzésű a templom, teljes háromtagú
szokott lenni vagy csak függőlemezből és néhány kisérő átmeneti tagozatból van összeállítva.
A főpárkánnyal körülhatárolt tető nyeregtető alakját viseli, mely nem mindenkor fedi le
egységesen a templomtestet. Apszis jelenlétekor ennek a terét kisebb fesztávolsága miatt egy
alacsonyabb fekvésű gerincélü nyeregtető-sza
kasz fedi le.
A hátsó homlokzat felé, amennyiben itt
külön architektonikusan kiképzett bejárati megoldás nincs, a tető' többnyire le van kontyolva,
de találunk oromfalas lezárást is.
Az oldal- és hátsó homlokzatnál sokkal díszesebb kiképzésben részesült a főbejárati,
vagyis főhomlokzat. .
Ha a templomtest előtt nincs torony, úgy
a homlokzat kialakítását megszabja a belső
tér magassága és felette a tetőt lezáró oromfal.
Igen szép példa erre az iglói evangélikus
templom főhomlokzata (60. ábra). A főpárkány
alatti homlokzati megoldás főhangsúlyát a középre helyezett bejárat adja. A falsíkot két oldalt egyéni kialakítású kompozit fejezettel gazdagított páros lizénák zárják le. Az oromzat közepének álló ovális tetőablaka körüli lándzsás
levelekből komponált realisztikus díszítése a
franciaországi regence-ban divatozó,
avagy
Francesco Borromini által használt sásdíszítéseknek hatalmas felnagyított példánya, az
egész homlokzati kiképzés az alapsíkból alig
kiálló enyhe részletképzést, tartózkodó klaszszicizáló hűvös megjelenést mutat, mely ugyan

megőrzi a barokk-kor építési tradícióiát, golyvázott, párkányrészleteknek és az oromzatnak
élénk körvonalhatásra törekvő megfogalmazása
révén.
Abban az esetben, ha a főhomlokzati bejáratot torony hangsúlyozza, a torony szabja
meg a templom homlokzati jellegét. A torony
magassági kiterjedését vízszíntes
párkányok
osztják több emeletre. Alulról kezdve az első
osztást a templomtest főpárkánya szolgáltatja,
mely a tornyot is körülfogja. Ez az első osztás, melynek magassága a templomtér magasságával áll kapcsolatban. Az elsőnek folytatását képező másodijk osztás magassága többnyire a templom tetőszékének gerincéimagasságával egyenlő, vagy közel azonos. Ugyanis a
templom tetejének gerincéle a legtöbb esetben
a torony második osztópárkánya alá szokott
befutni. így képződik a tornyon egy, az első
osztásnál alacsonyabb osztás, mely attikaemeletszerü architektonikus kezelést kapott. \ z
attikaemelet a mögötte következő templom
tetőszékét le is zárja, — de nem teljesen, csak
részben — tőle jobbra-balra még nyitva marad egy-egy háromszögletű űr. Ennek elfedése
pedig a toronyból kiindulva íves vonal mentén
végződő egy-egy falrésszel történik. A kétoldali falrész végét egy-egy váza vagy szobor
terheli le. Ezt az elrendezést, melynek eredete
részben a német reneszánsz-lakóházak, részben
a római barokk templomhomlokzatok oromzati
kiképzésére vezethető vissza, a német barokk
templomépítő gyakorlat általánosította és így
terjedt át magyar földre is.
A torony attikaemeletére került az utolsó
emelet, a harangház, benne a harangokkal. Formai alakítása ennek az emeletnek olyan, hogy
a sarkokat mellvédmagasságú lábazatra állított fejezettel bíró lizánarend képezi. A saroklizénák között látjuk a harangházba nyíló íves
vagy szegment-záródású nagy ablakokat. Az
ablakok felett a torony legfelső párkányának
ívesen meghajlított tagozatán belül foglal helyet az óra. A harangház emeletének magassága elég tekintélyes, megközelíti többnyire
az alsó emelet magasságát is.
A templomtornyoknak különleges jelleget
adnak a harangház emeletének magasságában
körülfutó erkélyek, amint, azt a bácsbodrogi
Petrőc, a csanádi Nagybánhegyes, vagy a békési Orosháza templomtornván láthatjuk. ((61.,
62., 63. ábra.) Amint tudjuk, Orosházán a szabadonállónak, campanile-szerűnek létesített torony eredetileg várostoronv szerepét töltötte
be, honnét az állandó ügyelet volt hivatva a
várost felülről szemmel tartani. Ezt a jelleget
megtartotta a torony most is, mikor már összeépült a templommal. A várostoronyszerü meg-
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oldást a Duna—Tisza-köze déli részén és a Tiszától keletre találjuk. Nincs kizárva, hogy egy
helyi iskola megnyilvánulásával állunk szemben.
A tornyok sarokkiképzése a barokkban

vagy domború, vagy homorú negyedkör mentén
alakul ki, vagy a lizénák 90° szög alatt elfordítva egymástól, fekszenek reá a toronvsarikokra. A sarkoknak említett kiképzései tulajdonképpen sarokletompításoknak minősíthetők,
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melyek a sisakon ugyancsak mint letompítások
vonulnak át.
A tornyot elfedő sisak általában a legkülönbözőbb alakú kiképzéseket mutatja. Az elő-

képet ugyancsak a német barokk-templomok
sisakjai adták, melyeknek szeszélyes körvonalát már Lorenzo Bernini, az olasz barokk legnagyobb mestere a római S. Pietro főoltárának

zseniális kiképzésű felső végződésénél kezdeményezete. Minél mozgalmasabb a sisak körvonala, annál zamatosabb barokkot mutat. A
klasszicizmussal járó lehiggadás a sisakon, a
csúcson kezdődik. Ott váltja fel legelőször a
hagymaszerű végződést egy mindig nagyobbodó, meredeken emelkedő gúla, mely a sisak
Körvonalának individualisztikus
mozgalmasságát átvezeti a nyugodt, személytelen geometrikus forma világába. A mezőberényi II. templom sisakján a kezdeti állapot észlelhető (64.
ábra), a miskolci sisakon (65. ábra) a gúla már
növekedőben van, míg a XIX. századi klasszicisztikus korban vagy az utána következő romantikus kor sisakjai (Gádorosi templom, 66,
ábra) teljes gúlaalakúak.
A klasszieisztikus kor egy másik sisakalakítása a félgömb sisak, a Péteri község templomáé (67. ábra), vagy a poprádi evangélikus
templom sisakja.
A félgömbhöz közel áll az a sisakalakítás,
mely a kasai kéttornyos templomon tűnik elénk.
A tornyok között kiváltságos helyet foglal el a soproni torony (84. ábra), melyet közel
nyolcvan esztendővel a templom létesítése után
építettek. »Der fromme Riese«, amint a tornyot a soproni gyülekezet féltő ragaszkodása
és tisztelete jeléül becézte, teljesen különáll a
templomtól, csupán egy összekötő folyosó tartja
meg a kapcsolatot vele. Nagy magassága révén messze hirdeti gyülekezete nagyságát és a
városképnek is fontos tényezője. A homlokzatán megnyilvánuló formanyelv részben klasszieisztikus, részben romantikus elemekből áll.
Az olasz föld campaniie-jére nemcsak különálló elhelyezésénél fogva emlékeztet, hanem
olaszos torony végződése, árkádos motívumokkal kiképzett harangháza, valamint kupolás betetőzése is a déli reminiszcenciákat idézik fel
emlékezetünkben.
A maga nemében szintén igen érdekes elrendezés a kassai evangélikus templom (68.
ábra) tornyos homlokzata és annak alaprajzi elrendezése. Ha az alaprajzot látjuk ugyanolyan
léptékben összerajzolva a wieni Carl Borromáus Kirche alaprajzával (36. ábra), az tűnik
fel, hogy a wieni példa főhomlokzata mögött
végighúzódó folyosó hossztengelye csaknem
összeesik a kassai templom két tornyát összekötő tengellyel. A kassai templom főhomlokzata is wieni reminiszcenciákat támaszt bennünk, egyrészt az oldalsó tornyok zömök volta,
másrészt a kupola tömegének
hangsúlyozottsága következtében. Tehát most már összevetve a két templom alaprajzát, térkiképzését
és homlokzatát, nem vonhatjuk ki magunkat
annak a feltevésnek hatása alól, hogy kettejük
között bizonyosfokú rokonság áll fenn.

69. KUNTAPOLCA.

70. MEZÓBQ2ÉNY.I.

Vizsgáljuk meg ezután a torony kiképzését, kapcsolatban a templom testével.
A templomtest elé állított torony három
oldalról teljesen kiképeztetett. Az átmenetet a
toronyról a templom főhomlokzatára többnyire
sarkos (Kúntapolca, 69. ábra.), némely esetben
íves felület közvetíti (Mezőberény I. 70.
ábra).
A templommal együtt épített és a templom
testébe részben vagy teljesen bemélyedt torony
homloksíkja mint a templom főhomlokzati síkjánaki kinagyítása szerepel, egy mód, mellyel
a főhomlokzatot erőteljesen monumentálissá
lehetett tenni. Látjuk a Somogydöröcske, (71.
ábra) valamint a tolnai Izmény községek templomain, hogy a nyugodt falisávos, illetve lizénás
homlokzathoz viszonyítva minő erős ellentétként
hatnak az élénkvonalozású sisakok.
A templomtest főhomlokzatából erőpebb
kiülést mutató torony erőteljesebb, mozgalmasabb architektúrával tűnik ki, mint azt a kolozsvári templomnál látjuk (75. ábra.) és amint

76. SZi'QXtC.

77. ÖYÖQKLÖNY.

SOMOGYDÖRÖGSZ El

ÍZMENY

kDLQZSVAk

azt a Jolsva községi templomon is észreveszszük. (74. ábra.) Utóbbinál szembeötlőbb, hogy
az attikaemelet nem szerepel átmenetként, hanem mint külön lizénás háromszögoromzatos
kiképzés. A XVIII. és XIX. század fordulójának levegője érezhető a Harta községi templomról, ha tekintetbe vesszük síkszerüvé merevedett architektúráját és gúlás végződését
toronysisakjának. Teljes gúlaszerü sisakkal bír
a tömbös, nehézkes tornyú, romantikus Gádoros
község tornya (66. ábra.) a XIX. század nyolcvanas éveiből.
A torony és templomtest között nincs mindig stílusbeli összhang. Gyakran előfordul az,
hogy a templomtér egymaga megépült, hoszszabb-rövidebb ideig szolgálta gyülekezetét egyszerű, csaknem sivár külsővel s a torony előtte
gazdag tagozással, élénk körvonalú sisakkal díszelgett. (Szirák 76. ábra.) (Györköny 77. ábra.)
Más példa azt mutatja, hogy a templom
egyszerűségéhez van hangolva a torony is. Kemenesmihályfán (78. ábra), Nagysimonyiban
(79. ábra) vagy Nagyalásonyban (80. ábra) a
nagy nyeregtetővel fedett, egyszerű, puritán
templomtest előtt áll az ugyancsak a legegyszerűbb formai eszközökkel megalkotott torony.
Vannak templomok, melyek a toronnyal
együtt létesültek és akkor a torony architektúrája átömlik a templomtestre is, vagy pedig a
torony utólagos építésekor a templomtestet is
alapos megújításnak vetették alá. Ez alkalommal következett be a templomtest és torony
megjelenésének egységesítése. (Nagybánhegyes

JOLSVA.
75. MARTA.

81. ábra. Kistormás 82. ábra, Kővágóörs 83
ábra.)
A torony alakításai nemcsak azért fontosak, mert a templomnak kívülről, sokszor igen
messziről látható szerves része, hanem azért is,
mert a főbejárat architektonikus hangsúlyozásai.
Tudjuk azt, hogy az első időben, mikor a
torony építéséhez már megadatott az engedély,
az előzőleg megépített templomhoz kívülről tornyot létesítettek, úgyhogy a torony egyik oldala feküdt reá a templomra a három másik oldala szabadon látszott. (Mezőberény II. 85.
ábra). Ekkor a főbejárat szerény kiképzésű keretezést és esetleg felette szemöldökpárkányt
kapott. Az idő haladása folyamán, amint a
templom együtt épült tornyával, a főhomlokzat
illetve templomtest mintegy magába szívta azt.
(Miskolc 86. ábra.) Utóbbinak kiállása a főhorolokzati falból mindinkább csökkent, ezáltal a
főhomlokzati sík a toronynak főbejárati síkjához
mindjobban közeledett. A főbejárat architektonikus kiemelése nem pusztán a torony volt •—•
mint közvetlen a türelmi rendeletet követő
időkben — hanem a főhomlokzat1 felületén önálló motívummá növekedett. A klasszicisztikus
időben a főbejárat körüli architektúra vízszintes irányban, tehát szélességében túlhaladta a
torony szélességét egy a torony szélességénél
jóval nagyobb kiszökelékké, rizalittá izmosodott.
A főbejárati architektóra a templom főpárkányáig növekedett. (Petrőc 87. ábra.) Hangsúlyozása egyrészt a klasszicizmusban tértfoglaló
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háromszögletű oromzatos lezárás által, másrészt
az oromzat alatt beállított párosszámú oszlop,
vagy pillér, vagy lizéna ismert motívuma által
történt. Eklcor azonban ez a klasszicisztikus architektúra elfoglalta már az egész főhomlokzatot (Sárvár 89. ábra). A homlokzatnak ez a kifejlődése a torony árán ment végbe. Abban az
időben, mikor a torony teljesen behúzódott a

főhomlokzat síkja mögé és kifejlődött az imént
említett oromzatos architektúra, ezzel együtt
járt az, hogy megszűnt a torony architektonikus
előkészítése a talajtól kezdve felfelé, mert a
háromszögletű oromzat, a tympanon már nem
szerepelhetett, mint a hatalmas torony előkészítése. A timpanon kimérete és tömege növekedett, a toronyé csökkent, az előbbi az utóbbit
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elnyelte. Csaknem félszázad alatt ment végbe
ez az átalakulás. Kétségtelenül hozzájárult ehhez az átlakuláshoz a gazdasági viszonyoknak
mostohasága, minek folytán a költséges toronynak helyébe lépett az oromzat felett kifejlődött
huszártorony-szerű kialakítás. Ezt a jelenséget
észleljük a régi budai várbeli templomon (88.
ábra) és effajta torony koronázta a budapesti
Deák-téri templom főhomlokzatát is (90. ábra).
A klasszicizmus tehát a tympanonos homlokzatot fejlesztette ki a torony beolvasztásával.
A XIX. század második felében előretörő
romanticizmus templomhomlokzata felszabadult
a tympanonos megoldás hangadó szerepe alól
és ismét találkozunk szervesen felépített toronnyal bíró homlokzatokkal.

Visszapillantva a vizsgálódásaink folyamán
megtett útra, meg kell állapítanunk, hogy a liturgikus követelmények, valamint a jellegzetesen evangélikus eszmevilág jelenségei a templomok alaprajzaiban is, homlokzatain is előtérbe
kerültek. A XVIII. század végén jelentkeztek
már úgy térképzésben, mint homlokzaton félreismerhetetlen jelei a lutheri világnézetnek.
Majd a XIX. század első felének klasszicizmusa nyújtja azt a talajt, melyből önálló el
gondolások láthattak napvilágot. Az evangélikus
templomi alkotások a józan mérlegelés szilárd
talaján állva, létrehozták azt a típust, mely
egyszerűségével, puritán formanyelvével és világos, áttekinthető szerkesztői sajátosságaival
helyet tudott magának biztosítani a század architektúrájában .

UJABB EVANGÉLIKUS TEMPLOMAINK
írta:
DR. GYÖRY ARANKA

Az az eleven lendület, mely az ókortól
egészen a XIX. századig áthatotta az építészet
fejlődését és megteremtette a különböző korok
nagyszerű stílusait, az említett századhoz érve
megtorpant. Mintha minden építészeti gondolat
kifogyott volna a művészek képzeletéből, visszafordultak a múlthoz s először a görög-római
Motívumokat elevenítették föl, majd a középkor,
renesszansz és barokk formanyelve szolgált
mintaképül számukra. A XIX. század művészete
végigéli mégegyszer, rövidre fogva az építészet
történetét.
Evangélikus templommüvészetünk éppen
úgy alá volt vetve a stílusváltozásoknak, mint
az egész európai építészet. Eleinte empire csarnokok alakját veszi föl az evangélikus templom,
majd a középkori formáktól vár felfrissülést a
művészi szellem a klasszicizmus kimért rendszeressége után. Román és gótikus stíluselemeket kevernek egymással, sőt a kor vonzódása
Kelet művészetéhez keleti formákkal is gazdagítja néhány evangélikus templomunkat. Ez a
kevert, úgynevezett romantikus irány idővel bizonyos tisztulási folyamaton megy keresztül s a
különböző stílusok szétválnak egymástól. A romantika gyűjtőfogalma helyett ezekben az esetekben neo-román, vagy neo-gót stílusokról beszélünk. Később belép a művészetbe a rerenesszansz, illetve barokk stílus utánérzése is.
Templomaink inkább a neo-barokk irány területén mutatnak föl alkotásokat. Sajnos, építészetünkben ez a leggondolatszegényebb korszak. A
letűnt korok formavilága nem felelt meg többé
a XIX. századi ember lelkiségének. Sikerülhetett
a szerkesztőelemek, formák visszahozása, de
nem hozhatták vissza pl. a gótikus művészet,
Evangélikus
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vagy a barokk kor rajongó hangulatát, vallásos
elragadtatását, mert mindettől idegen volt a kor
szelleme. Ezért érzünk bizonyos józanságot a
legszebben sikerült neogótikus, vagy neobarokk
templomon is. Távol esett ez az időszak, ez az
ember a misztikától és nagyon közel volt a
földhöz.
Utolsó évtizedeink szellemiségének, a modern ember felfogásának, ízlésének a XX. század elején kezdik keresni és megtalálni építészeink a megfelelő építészeti formákat. Hozzájárul a változáshoz a vasbeton egyre jobban terjedő térfoglalása az építőanyagok között. A vasbeton eddig nem sejtett megoldásokat jelent az
építészet kérdéseiben, pl. újfajta boltozási lehetőségeket, maga az anyag pedig megköveteli az
egyszerű, célszerű, tárgyilagos formákat. Amint
pl. elképzelhetetlen egy fatemplom tornya dísztelen, sima felületekkel, úgy képtelenség pl. egy
vasbeton tornyot könnyed, szeszélyes díszítésekkel ellátni. Az új süusnak tehát mind a modern lélek, mind a modern építőanyag követelményeinél fogva egyszerűbbé, tömörebbé kellett válnia. Eleinte a világi építészetet hódítja
meg az új felfogás és nehezebben boldogul a
hagyományokat jobban őrző templomépítészettel. Külföldön hamarább végbement ez a lényegbevágó átalakulás, mint nálunk. Evangélikus templomépítőink mintha a többi felekezeténél konzervatívabbak volnának.
Ami új templomainkon először szembetűnik, talán aránylag kis méretük. Oka, hogy kevesebb lelket számláló gyülekezetben eredményesebb a hívek lelki gondozása s az igehirdetés is hatásosabb meghitt, szűkebb környezetben. Megfigyelhető még, hogy sok esetben a
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templommal összefüggő, stílusban is megfelelő
épületcsoportban helyezik el a lelkészi hivatalokat, lakásokat, gyülekezeti termeket, stb.
Legújabb evangélikus templommüvészetünkben kétféle irányt látunk. Az egyik az általános európai modern stílushoz csatlakozik;
ezt a stílust sima falazás, egyenes vonalak jellemzik, inkább a tömegek elosztásával, tagolásával akar hatni és takarékoskodik a díszítőelemekkel. Szereti a világos, áttekinthető tereket,
keveset bíz a képzeletre és sok gondot fordít a
gyakorlatiasságra. Ugyancsak szem előtt tartja a
gyakorlatiasságot a másik irány is, mely azonban még a történeti stílusokkal tart szorosabb
rokonságot. Ennek a második iránynak egyik
hajtása az a törekvés, mely sajátos, magyaros
hangulatot igyekszrfk íadni a templomoknak;
Ennek a szándéknak jogosultságát vitatni sem
lehet, hiszen a legtárgyilagosabb külföldi műalkotásokra is rányomja bélyegét a nép ízlése
és lelkülete, melynek köréből építőjük származik.
A továbbiakban az említett stílusok köré
próbáljuk csoportosítani újabbkori evangélikus
templomainkat. Tárgyunk a XIX. század második felében és a XX. században napjainkig mutatkozó építészeti irányok ismertetése lesz, a
legjellegzetesebb példák bemutatásával.
(A

2. Obecse

cikkben ismertetett templomok egyházközségi
adatait lásd a könyv harmadik részében!)
Késői klasszicizáló

stílus

Az evangélikus empiret tárgyaló fejezet
már foglalkozott a klasszicizáló iránnyal, melynek élete a XIX. század első évtizedeire esik.
Természetes azonban, hogy egy-egy stílust nem
lehet ezzel, vagy azzal az évvel lezártnak tekinteni. Különösen vidéki építészek között voltak többen, akik az egyszer megszokott és
evangélikus templomnak oly igen megfelelő
formákat nehezen tudták elhagyni. Fővárosunkban már különböző középkori, illetve barokk
ízlésű templomok épülnek, hagyományokhoz
jobban ragaszkodó vidékünk még mindig szereti a klasszicizáló épületeket. Egy teremből
álló alkotások ezek, a magasság és szélesség kiegyensúlyozott arányaival, statikus, síkokkal
határolt, díszítésben a legszükségesebbekre szorítkozó, komoly, ünnepélyes templomok.
Még a sík empirera emlékeztet Örimagyarósd 1862-ben elkészült temploma. (1. kép.)
Homlokzatának síkjából csupán a középső, kaput kiemelő falrészlet lép ki tartózkodóan. Vízszintes és függőleges tagozódása nyugodt össz-

Jf. Gyoma

3. Zombor

hangot mutat, a vízszintest erősen meghúzott
párkányzat jelzi, mely a középső homlokzatrész
fölött enyhe hullámvonalba megy át. Jellegzetes a homlokzat ablakokkal való tagolása: az
ablakok tágasak s az ajtó két oldalán négyszögű, az emeleten pedig a klasszicizáló épületeken megszokott, félkörívű nagy formák láthatók. A templom tervezője Leithner
Endre
volt. Későbbi ráépítés a torony, alakja el is tér
az alapépület stílusától s inkább felelne meg
neogótikus templomon. Minden tekintetben
egységes hatást tesz Óbecse kis temploma,
1896-ból. Itt is megfigyelhető a homlokzat sík
megoldása, hasonlóan az oldalfalakéhoz. A tervező, Urbán Konrád, hangsúlyozza a vízszintes
kiterjedést, az egész épületen végighaladó,
rovátkolt faldíszítésekkel. A függőleges kiterjedést szerény félpillérek jelzik a homlokzaton,
s nagy, félköríves ablakok az oldalnézeteken.
Tipikus klasszicizáló kiképzést nyert a homlokzat oromzata, kiugró párkányzatával s az oromfal sarkain álló, antikizáló
vázadíszekkel.
(2. kép.) Zombor templomának figyelmet keltő
a bejárati része, pilléreken nyugvó, háromszögletű, klasszikus oromfallal. Ez a rész erősen kiemelkedik a homlokzat síkjából. (3. kép.) Homlokzaton és oldalfalakon a bejáratéhoz hasonló
stílusban félpillérek adják a függőleges tagolást.

A templomot 1901-ben Bernhardt János emelte.
Tornya modern stílusú, későbbi ráépítés.
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Gyoma, Péterhegy és Csanádalberti templomai megegyeznek abban, hogy a homlokzati
részen még erőteljesebben kiemelik a középső
tagot s ez a rész egyben a toronynak is alapépítménye. Jellegzetes a gyomai
templom
típusa; (4. kép) homlokzatán és oldalfalain kellemes ritmusban haladnak végig a tartózkodó
félpillérek s a félpillérek fejezete fölött többszörös párkánvzat fut köröskörül. A templomtest oromfalának két végén a szintén jellemző
klasszicizáló vázadíszt találjuk. Félköríves, tágas ablakok, a templom stílusával összhangban
álló félpilléres torony egészítik ki a képet.
Kovács János harmonikus alkotását 1862-ben
szentelték föl. Péterhegy templomának képe
nagyjából hasonló, — Placotta Dániel építette
1894-ben — csak a félpillérek helyett egészen
a tetőzetig érő lapos lizénákat figyelhetünk
meg. (5. kép.) Csanádalbertin a félpilléres megoldás ismétlődik, alaprajzilag egyébként is testvére a most ismertetett két másik templomnak.
Kissé elüt az épület tornyának nyugtalan, már
a neobarokk szellemétől sugallt sisakja. Ez is
típust jelent azonban: több vidéki, klasszicizáló
felfogásban tervezett templomunkra kerül ilyen

5.

6.

Péterhegy

Csanádalberti

7. Paks

toronysisak. A terveket Serkédi Sándor készítette, 1882-ben készült el. (6. kép.)
Az itt felsorolt templomok alaptípusához
tartozik, de azt tovább fejleszti Paks 1884-ből
való temploma. Tervezőjének neve nem maradt
fönn, pedig az alkotás a késői klasszicizáló
irány egyik legértékesebbje. A homlokzat síkjából kiemelkedő toronyrész egyben a bejárat
helye is és ezt a bejáratot nemes, ízléses klaszszikus stílusban tervezte meg az építész előreugró, háromszögű timpanonnal lezárt, dór oszlopokkal keretezett kapuzattal. Ugyancsak dór
fejezetű, hatalmas félpillérek alkotnak átmenetet a homlokzat és az oldalfalak között, s jelennek meg a torony sarkain. A kapu-timpanon
alakja ismétlődik a torony oromfalán is. Igen
hangsúlyos orompárkányzat, félköríves ablakok
járulnak hozzá az épület összhatásának nyugodt
összhangjához. (7. kép.)
Pécsi templomunk, melyet 1875-ben Baldauf János épített, külön említést érdemel. Már
azért is egyedülálló, mert a tornya különálló
harangláb. Ez azonban nem zavarja az épület

8. Pécs

kedvező hatását, lévén a stílus klasszicizáló, —
ebben a stílusban nehezebb megfelelő tornyot
építeni, mint mellőzni azt. Középen rizalit élénkíti a homlokzatot, mely, mint az egész homlokzat is, két szintre oszlik, (8. kép.) Az alsó
szint közepén nyílik a nagyméretű, félköríves
kapu,, a felsőn pedig három hatalmas, félkörívü
ablak sorakozik, korinthizáló fejű öt nagy félpillér között. Megtaláljuk a rizalit felső lezárásaképpen a háromszögű oromfalat is, oromfal és
tetőzet párkányzata alatt pedig a jellegzetes,
antikizáló »csöppek«-et. Kiegyensúlyozott, monumentális benyomást tesz ez az egyénien megoldott homlokzat.
Klasszicizáló templomépítészetünk általánosan használt, fontosabb változatait és az
átlagtól elütő, érdekesebb jelentkezéseket az
említett néhány példával jeleztük. Természetesen, nem egy templomunk tartozik még a felsoroltakon kívül a klasszicizáló irányhoz.
Ami a belső berendezést illeti, az oltárok
mindég a torony alatti bejárattal szemközt, a
templomcsarnok végén állanak. Felépítésük

9. Gádoros

többnyire stílusosan illeszkedik a temploméhoz,
így pl. görögös oszlopokkal képezték ki a csanádalberti oltárt, hármas pillércsoportokkal a
gyomait, ismét oszlopokkal a péterhegyit. Oltár
és szószék összekomponálása jellemzi továbbá a
berendezést, a legtöbb felsorolt alkotásnál így
oldották meg a szószék elhelyezését. Ez az elgondolás arra óhajt utalni, hogy istentiszteleteink középpontjában az igehirdetés áll.
A klasszicizáló törekvések nem szűntek
meg a XIX. század letűnésével sem, csupán
újabb átalakuláson mentek keresztül. Mai napig
is termékenyítőleg hatnak építészeilik képzeletére s a legújabb építőstílusok tárgyalásánál is
lesz alkalmunk rámutatni a klasszikus formák
örök befolyására.
Válogató stílus.
Annak a „romantika" néven nevezett
iránynak, mely a neoklasszicizmust fölváltotta,
nem volt hosszú élete s nem is maradt nálunk
sok alkotása. Hatása azonban az utóbbi évtize-

10. Alsónána

dekig még mindig megfigyelhető volt építészetünkben. Vannak templomaink, melyeknek nincs
egységes román, vagy gótikus stílusa, hanem az
egyik, vagy másik iránnyal nagyobb rokonságot
mutatnak, e mellett azonban megtalálhatók rajtuk a másik irány jellegzetességei is. Jellemző
ezekre a templomokra, hogy építészeik többnyire támpillérekkel alkotják meg a falrendszert,
akkor is, ha ezt az építészeti szempont nem indokolja, belső terük egy nagy csarnokból áll,
szeretnek fiálékkal díszíteni, sőt a romantikából
ismert keleti díszítőelemekből is többször megőrzik az ú. n. maureszk díszítést. Ennek a válogató stílusnak főként a vidéken dolgozó építészek között volt elterjedése.
Inkább hajlik a román stílus felé Gádoros
1888-ban, Sztracha Ernő és Slozárik József tervei szerint épült temploma. A jelzett irányhoz
tartozó alkotások közül ez kétségtelenül a legharmonikusabbak és legegyszerűbbek egyike.
Mérsékelt félpillérek jelentik a függőleges tagolást, a vízszintest pedig erősen meghúzott párkány. A párkány alatt félköríves mértani ornamentika fut végig. Rózsaablaka egyszerű körablak, az épület négy sarkán és a torony oromzatának sarkain egyszerű fiálék emelkednek.
Belső tere téglalap-alaprajzú, mint a válogató

11.

Vadosfa

stílushoz tartozó templomoknál általában, belső
falait lizénák tagolják. (9. kép.) Alsónána templomát is elsősorban román hangulatúvá teszi
oszlopbéléses kapuja, félköríves ablaksora, menynyezetének boltozása, viszont a szinte kis tornyokká kialakított, fiálékban végződő támasztóoszlopok a gótikára emlékeztetnek. Tornya a
homlokzat fölött, főtengelyben helyezkedik el,
ez is jellemző a nevezett stílushoz tartozó épületekre. (10. kép.) Alsónána templomát Geyer
Flórián és Dorsch Eduárd tervezése szerint
1865-ben adták át rendeltetésének.
A vadosfai 1912-ben épült templom külső
képe a félkörív erőteljes alkalmazásával ablakon,
bejáratokon és díszítőmotívumokon egyaránt
neoromán sajátságokat láttat, belül viszont vasbeton oszlopokon nyugvó boltívek tartják a téglalap-alapú templomtér mennyezetét. Ennek az
épületnek tervezője Vogel József volt. (11. kép.)
A celldömölki istenháza átépítés folytán, Stetka
Péter tervezésében nyerte mai alakját 1894-ben.
Ugyancsak egyhajós, hosszanti elrendezésű épület, fölépítése, díszítőelemei neoromán jellegűek, így tömege, oszloppal felosztott, kettős,
félköríves ablakai, kapubejárata. Viszont a gótikától kölcsönzi támpilléres faltagozását és a tornyán a kis fiálékat. Belső kiképzésének jellegze-

tessége a kaszettás mennyezet. Kiskőrösön
ugyancsak át kellett építeni a templomot. Lehoczki János 1914-ben kivitelezte jelenlegi alakját. Ennek az épületnek díszítőelemei és belső
terének megalkotása inkább a gótikára utalnak,
t. i. az ablakok, kapuk ívei csúcsívek, a belső
tér boltozása keresztboltozat, három szakaszban.
Ezeket a boltíveket azonban nem külső támpillérek tartják, hanem a falba beépített oszlopok
s így a külső kép nélkülözi a gótikának éppen
egyik legfontosabb szerkezeti elemét, a támpillérek alkalmazását. A toronysisak viszont barokkos formákat tüntet föl. (12. és 13. kép.)
Díszítőelemek tekintetében szintén a gótikára emlékeztet Venglárcsok István 1910-ben
épült újcscinálosi temploma, az ajtók, ablakok
lezárásának íve csúcsos. Támpillérek helyett
azonban szerényebb félpillérek simulnak a falhoz. Egyébként az alaprajz, a tornyok elhelyezése, a félköríves ornamentika az előbb tárgyalt
templomok stíluskövetelményeinek felel meg.
Szabadkán szintén a gótika formanyelvén szólnak a templom arányai, támpillérei, egyes ablakainak csúcsívei, de a kapubejárat tipikusan román stílusban készült s a homlokzat két kis oldaltornyának ablaksora is. Benn a mennyezet lapos, vagyis egyik középkori stílust sem viszi a

13.

12. Celldömölk

Kiskőrös

Egyszerűbb a sajógömöri (1882) és dunaszerdahelyi templom (1883), az előbbi Benkő
Károly műve, az utóbbi ismeretlen építészé, díszesebb a gyékényesi, (1887) Morandini olasz
származású építész tervezésében. Alapjában
mindhárom gótikus jellegű, különösen a sajógömöri és gyékényesi, ezeknek falát erős támpillérek tagolják. Azonban a templomok felépítése
nyomatékosan hangsúlyozza a vízszintes kiterjedést, ez pedig ellentmond a gótika szellemének.
(19., 20. és 21. kép.)
Felsorolt templomaink mind egytermeselc
voltak, hossznégyszögű alaprajzzal, külön oltártérrel.
A romantikának „sokat mondani akaró" törekvése figyelhető meg Francsek Imre szarvasi
újtemplomán. Ennek kereszthajós az alaprajza
s a kereszthajó erősen kiugrik a templom testéből, úgy, hogy szinte központi elrendezésű, a.
hosszhajó kb. három méterrel hosszabb a kereszthajónál. Homlokzatának megoldása hármas
tagozású, mind a három részt egy-egy torony
tetőzi be, a két oldalsó jóval alacsonyabb, alig

l / f . űjcsanálos

tervező következetesen végig. Építette Koncz
Pál. (14. és 15. kép.)
Tömegességével, takarékos díszítésével a
román stílus eszközeit alkalmazza Sámsonháza
1870-ben épült templomán az ismeretlen építőmester. Szinte erődítésszerűvé teszi a homlokzatot az előcsarnok külön fedélszékkel ellátott,
erősen kiugró külön kis épülete s azon az ajtót
közrefogó vaskos, már a gótikából vett támpillérek. A templomtesten is támpillérek vonulnak
végig, köztük félköríves ablakok sorakoznak.
Hossznégyszögű alaprajza az oltártér félkörében
végződik. (16. kép.)
Romantikusabb díszítés és szerkezet jellemzi Belecska és Domonkosfa
templomait.
Előbbinek építője Eichorn Ferenc, 1907-ben,
utóbbié Ratkol Tivadar, 1902-ben. Mindkét
templom homlokzata hármas tagozású, középső
a harangtorony része, ennek két oldalához bástyaszerű épületrészek kapcsolódnak. Különösen
a belecskai templom homlokzata emlékeztet
középkori várrészletekre a két köralaprajzú
oldaltoronnyal. Domonkosfa templomán nem
olyan kiemelkedők a sokszögalapú oldalépítmények. Egyébként Belecska templomának külseje,
— támpillérei és csúcsívei —- inkább gótikus
összbenyomást keltenek, Domonkosfa templo
mán pedig felépítés és díszítés egyaránt a román templomokéra emlékeztet. (17. és 18. kép.)

15.

Szabadka

17.

16.

Belecska

Sámsonháza

érik el a harangtorony közepének magasságát.
A különös beosztáson kívül feltűnik még a templom díszítésének gazdagsága. A gótika szellemét főként a harangtorony nagy magassága, a
támpillér-rendszeres falak s a csúcsíves ajtóablaklezárások érezhetik. Érdekes a torony felső
tagjának megtervezése, itt a világi gótika építészetéből vett át a tervező egyes elemeket, melyek a vártornyok, bástyák oromzatát szokták
jellemezni, pl. a fenn kiszélesedő falazást s ennek a falrésznek fürészfogas díszítését. (22. kép.)
Francsek felfogásához legközelebb
áll
Sztehló Ottóé, ki a ceglédi templomot építette.
1896-ban. Vannak egyes elemek az épületen,

18.

Domonkosfa

19.

Sajógömör

21.

20.

Dunaszerdahely

Gyékényes

melyek még a román stílussal tartanak rokonságot s itt elsősorban a kapubejáratot kell megemlítenünk. Kapubejárata ugyanis a román,
oszlopbéléses, félkörívekkel lezárt kapukra emlékeztet, rózsaablaka pedig nem mutat még gótikus könnyedséget. Egyébként a templom felépítése, díszítése a gótika szellemében történt.
Első rápillantásra is szembetűnik, hogy építője
a fölfeleé törekvést, a függőleges tagolást akarta
erőteljesen hangsúlyozni. Ezt mutatják a fölfelé
kúszó támpillérek, a templomtér keskenysége s
különösen a homlokzat kiképzése. Középen, a
bejárat fölött emelkedik a rendkívül magas, merészen égbenyúló torony, sisakja is hosszú, karcsú, gótikus sisak. Fölfelé törést éreztet a homlokzat ormán emelkedő négy kisebb torony, valamint a harangtorony oromzatán a kettős lábazatú, a sisakot körülfutó tornyocskák és az
igen hosszú, keskeny, csúcsíves ablakok. Érdekes a harangtorony bástyaszerű kiképzése. De
gótikus hatásúvá teszi a homlokzatot a megszokottnál bővebben használt díszítő, a falfelületeket felbontó építészeti elemek gazdagsága is,
mint pl. a nyitott és vakárkádok csúcsíves sora
a kapuzat fölött és a homlokzat oromfala alatt.
(23. kép.)
Mint látjuk, a középkori építőművészet

eredményei, egymással keverve, igen sokáig
hatnak evangélikus egyházi építkezésünkben is.
Ez az iiány azonban inkább érdekessége, mint
értéke miatt érdemel említést, mert a stílus egységét minden újonnan készülő épületnek meg
kell őriznie és a többféle stílus jelentkezése

22. Szarvas,

ugyanazon az alkotáson csak műemlékek esetében nem rontja az esztétikai hatást. Mint kortünet mindenesetre jellemző a művészi ízlésnek
ez a különös időszaka.
Itt, a válogató stílusoknál emlékezünk meg
még egy különleges kísérletről, a szecesszió formáinak alkalmazásáról Nagybánya 1912-re meg-

épült templomán. Nagy István tervei szerint készült. Az oldalfalak egészen egyszerűek, tágas,
félköríves ablakokicai, a homlokzat oromfala
azonban szeszélyes hullámvonalban emelkedik a
keresztrózsával megjelölt középig. A templomtesthez simuló, de külön alapzaton oldalt épi-

új

templom

tett négyoldalas torony is hullámvonalban futó,
kettős párkányzattal van díszítve, kicsiny sisakja
mind a négy oldal felé erősen kiugró ereszetet
alkot. Belül sima, lapos mennyezet zárja le a
négyszögű termet. (24. kép.) A szecesszió rövidéletű törekvéseinek mindenesetre tartózkodó
példái közé tartozik nagybányai templomunk.

2Jf.

23. Cegléd

Neoromán, neogótika, neobarokk

stílus.

A középkor többféle szerkezeti megoldását
összehangoló templomstílusoknál sokkal egységesebb hatást tesznek a tiszta gótika formanyelvén megszólaló alkotások. Kétségtelen azonban, hogy ez a stílus minden izében katolikus
felfogásban gyökerezik s ebből következik, hogy
nem egy vonása ellentétben áll a protestáns gondolkodással. Mégis szeretik alkalmazni építészeink, mint a vallásos léleknek igen kifejező architektonikus megszólaltatását. Mikor evangélikus
templomépítőink a gótika követelményei szerint
akarnak alkotni, mindég kell engedményeket
tenniök a megszokott egyszerűség rovására.
Neogótikus templomaink a legékesebb evangélikus templomok közé tartoznak.
Evangélikus építészeink között Pecz Samu
és Gerey Ernő közelítik meg legjobban a gótika
építészeti mondanivalóját, legsikerültebb neogótikus templomainkat nekik köszönhetjük.
Budapesti evangélikus építészetünk a fasori
templomban ad példát a neogótikára. A templom keletkezése szorosan az evangélikus fiúgimnáziuméhoz kapcsolódik. Pecz Samut, a századforduló neves műépítészét bízták meg az

Nagybánya

Isten házának megtervezésével. Az épület fölszentelése 1905-ben történt meg.
Érdekessége az alkotásnak, hogy Pecz följegyzései és közlései szerint a főhajó megtervezése a híres párisi gótikus kápolnának, a Sainte
Chapelle-nek méretei és beosztása szerint készült. Főhajója az előcsarnoktól a szentélyig
két egységre oszlik, ezután következik a szentély, nyolcszögletű karzárásával. Egyik oldala
összeépült a gimnáziuméval, másik — szabadon
álló — részén oldalhajó emelkedik, így a templom kéthajós. Ez bizonyára helyszűke miatt történt és egyetlen hátránya az épületnek.
Mint Pecz maga is mondotta, templomának
megalkotásakor a francia gótika egyik remekműve lebegett a szeme előtt. Bár a főhajó beosztásán kívül semmi nem utal a Sainte Chapellere fasori templomunkban, az egész épület
mégis a francia gótika ihletését mutatja. Stílusa
korai gót, vagyis erősen érezteti még az épület
anyagszerűségét, szemben a későbbi, anyagföllazításra törekvő gótikával. A támpillérek
hozzátapadnak a falakhoz, nem íveken át tartják a boltozatot. Nincs kereszthajó és az ajtók,
ablakok csúcsívei sem tartoznak a merész későgót csúcsívek közé. Kitűnően megfelel a francia
gótika szellemének az erősen hangsúlyozott függélyes elrendezés, az épület hossza, szélessége

és magassága közti arány. Az említett kéthajós
megkomponálás is keskenyebbé teszi az épületet, jobban érvényesül a függőleges dimenzió.
Erőteljesen érezteti a fölfelé törekvést az oldalhajó folytatásaként emelkedő sudár torony is.
(25. kép.)
Legdíszesebb természetesen a homlokzat:
előreugró, csúcsíves portálé adja meg a főhangtsúlyát s ezt magasítja még a fölötte magasbaszökő, ékalakú oromfal. Legnagyobb ablaka, a
rózsaablak, elmaradhatatlan a francia gótika
szabályai szerint s a kapubejárat fölött foglal
helyet. Többi ablaka csúcsíves, különösen szépek a szentélyt körülvevő, ümiepélyes ritmusban sorakozó hosszú ablakok. Nyers tégladíszítést látunk a templom külsején, ez különben jellemző általában neogótikus tempomainkra, bár
nagyon fölhívja a figyelmet a stílus utánérzö
voltára: az eredeti gótika kövekből rakta templomait.
Belül, is francia hatást áraszt a templom.
Mellékhajója jóval alacsonyabb a főhajónál. Boltozata, megfelelően a korai csúcsíves stiKisnak.

26.

25.

Budapest-Fasor

Budapest-Fasor

egyszerű keresztboltozat, a szentély boltozatának bordái pedig sugarasan találkoznak. A
mennyezet terhét pillérek és oszlopok hordják,
fejezetük dús, naturalisztikus növénydíszítéssel
van ellátva. Színes, részben ornamentális,
részben figurális alakokkal díszített ablakok adják a világítást. (26. krp.)
Pecz szerencsésen hangolta össze a gótika
és a protestáns nézőpont követelményeit. Fővárosunknak kétségtelenül legékesebb evangélikus temploma a fasori, de nem hangos, hanem
finom, bensőséges alkotása a neogótikának.
Ugyancsak Pecz Samu tervezte az 1903ban fölszentelt naauváradi evangélikus templomot. Kedvelt korai gót stílusát itt is megtartja,
a falakat nem lazítja föl, a támpillérek hozzátapadnak a falakhoz. Igen gazdag a homlokzatkiképzés: három tornyot alkalmaz a tervező, a
harangtoronyhoz csatlakozó két kisebb oldaltorony is erőteljes és nyúlánk sisakja van. Egyhajós belső terének boltozata az ismert gótikus
keresztboltozat. Szentélyének rajza is a fasori
templomra emlékeztet, ötszögű alapzata van.
minden falmezőben egy-egy csúcsíves ablak ékesíti. Gótikus mennyezetbordázata azonban nem
folytatódik a padozatig a karcsú oszlopokban,
ezek körülbelül 2 m magasságban terméskőből
készült zárókövekben végződnek. (27. kép.)

toronysisak négy oldalán emelkedő fiálék vonalaival. Oldalfalak, belső kiképzés nem mutatnak
újítást. (29. kép.)
Az északi gótika befolyására vall Gerey
kondorosi templomának fölépítése is. (1904.)
Támpillér-rendszere, hosszú, keskeny ablakai,
erélyes függőleges tagolása, különösen a rendkívül magas, igen keskeny, magasbaszökkenő
sisakkal ellátott harangtorony,
támpillérein
fiáié-díszítéssel mind az északi, főként a francia
hatást éreztetik. Háromhajós belső beosztása is
hozzájárul a stílus teljessé tételéhez. Főhajójának folytatása a sokszögalapú oltártér. Egyéni
megoldás a két kis oldaltorony és a toronysisak
alatti torojiyerkély. A templom anyaga, mint a
legtöbb
neogótikus
alkotásé,
nyerstégla.
(30. kép.) Fiatalabb testvére a kondorosi istenházának Gerey érsekújvári alkotása. (1905.)
Ezen a stílusnak bizonyos meghiggadását figyelhetjük meg. Jóformán csak a szerkezeti elemekre szorítkozik gótikája, díszítésben alig emlékeztet az eredeti, pompázó stílusra. Homlokzata a többi neogótikus temploméhoz viszonyítva, szinte szigorúan egyszerűnek hat. A to-

27.

Nagyvárad

Pecz stílusához legközelebb áll Gerey
Ernőé, ki számos evangélikus templomot épített
hazánkban. Az ő építészművészetére is az
északi gótikának van erős hatása s e mellett az
irány mellett az idős építész legutóbbi alkotásaiig híven megmaradt. Felépítésben a Pecz
nagyváradi templomának testvére a muraszom
bati templom. (1910.) Ugyanolyan háromtornyos homlokzatot találunk, csak az oldaltornyok nem emelkednek olyan fontosságra, mini
Nagyváradon. (28. kép.) A falak könnyedebbé
tételére vakárkád-sor húzódik végig a toronvoromzatok alatt, ennek alkalmazását is az
északi gótikából tanulta a tervező. Rendkívüli
magasságot ér el harangtornyának légiesen
könnyű, hosszú sisakjával. Belül bordás menynyezete terhének viselésében oszlopok segítenek. A vakárkádok alkalmazását megtaláljuk
Gerey zalaegerszegi templomán is, a homlokzati
oromfal alatt. Az épület magasságának emelésére kitűnően beválik az az eljárás, hogy a gótika fölfelé törekvő vonalait a főtengelyben épített torony támpilléreivel fokozza s a támpillérek végződésénél még folytatja a toronyfal és a
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rony támpülérei fogják közre mindössze ékalakú
oromfallal kiemelt kapuját, a falak simák, csak
az ablakok körül van mértéktartó nyerstéglaszegély. A támpillérek fiáiéit éppen csak jelzi
az építész, józanul egyszerű a rózsaablak is, a
gótikának ez az elmaradhatatlan eleme. Nyúlánk tornyának falazása minden oldalon ékalakban végződik, négy ilyen ék közül emelkedik ki a keskeny sisak. Oldalfalai, szentélye,
ablakai a már ismertetett neogótikus építési formákhoz tartoznak. A templom egyszerűsége
mutatja az utat, amerre a neo-stílusokhoz tartozó templomok haladnak, szinte észrevétlen
lesz az átmenet azokhoz a modern épületekhez,
melyek a történelmi stílusok motívumait napjainkig is megőrizték. (31. kép.)
Külön kell megemlítenünk Gerey egyik
legutóbbi müvét, a szolnoki templomot. Itt az
építésznek egy megadott feladatot kellett megoldania. Temploma tervezésekor kikötötték,
hogy az a wittenbergi vártemplom stílusában
készüljön. Természetesen eredeti nagyságban
és alakban nem építhette föl Gerey a vártemplom mását, de hangulatában, a legfontosabb,
jellemző épületrészek megteremtésében követi
a wittenbergi gótikát. Támpilléres falai, ablakformái, — főként a bejárati rózsaablak — köny-

30• Kondoros

29.

Zalaegerszeg

nyed fiáiéi mind a példaképül megadott templom
formái nyomán készültek, különösen emeli a
hatást a baloldalt álló, de az épülethez simuló,
középkori hangulatú torony, melynek falazásában, sisakján a lehetőségig híven állította elénk
Gerey a wittenbergi híres tornyot. A templom
bejárata a várkapu mása, amelyre Luther tételeit kiszögezte. Mindez emlékeztetni óhajtja az
evangélikus híveket egyháztörténelmünk egyik
legjelentősebb helyére. Gótikus stílusban oldották meg a belső berendezést is, elsősorban a
szószéket és az oltárt. (32. kép.)
Pecz és Gerey alkotásain kívül meg kell
emlékeznünk még egy nagyobbszabású neogótikus műről, a körmendi templomról, melyet
egv bécsi építész emelt 1886-ban: Schöne Lajos.
Főképpen a templom szerkezete érdemel említést, az eredeti gótikának megfelelő beosztásával, hármas hosszhajóval és kereszthajóval.
Az oldalhajók alacsonyabbak a főhajónál és minden
szakaszukat külön fedélszékkel hangsúlyozza tervezőjük. A kereszthajó nem nyúlik
a hosszhajók szélességén túl. Szépek a ketté-

rész ékalakú oromfallal kilép a homlokzat síkjából s ebből a középső részből még külön előreugrik az ugyancsak ékalakkal lezárt kapuzat,
csúcsíves kapukiképzésével. (35. kép.) Szépek
a neogótikában ritkán előforduló ablakformák:
igen széles, csúcsíves ablakok, melyek mérműves
díszítéssel és könnyed, elosztó oszlopokkal vannak ellátva. A falak külseje nyerstéglából rakott.
Pecz, Gerey és Francsek fefogásában készült 1903-ban Bánszki Mihály temploma,
Makón. Megtaláljuk rajta a jellemző oldaltornyos homlokzatot, támpillérek és csúcsíves ablakok tagolta falazást > és ékalakú oromfallal
ellátott harangtornyot. Megemlítésre méltó támpillér-közönként a hosszú ablakok kettős elhelyezése. (36. kép.) Egyszerűségében is a sikerültebb neogótikus templomok közé tartozik a
pápai. (1884.) Három mezőre oszló homlokzatát támpillérek tagolják, melyek közül a két
szélső fiáié-díszítést hordoz az oromfal fölött.
Sima falain kellemesen hatnak a finom, mérműves díszítésű, kettéosztott ablakok s az ugyancsak fiálékkal díszített csúcsíves kapu. A homlokzat kiegyensúlyozott. (37. kép.)
Szemben a neogótika igen gyakran előforduló jelentkezésével, alig kap szót templomépítészetünkben a neoromán stílus. Schulek
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osztott, igen széles keretbe foglalt, csúcsíves
ablakok. Az anyag itt is nyerstégla. (33. kép.)
Francsek Imre épületeiről már a válogató
stílus ismertetésénél szó volt. Szentesi templomán — 1905-ben készült — már nem olyan
»romantikus« a felfogása, mint a szarvasi
új templomon láttuk, temploma áttekinthetőbb,
egyszerűbb, ragaszkodik a gótika hagyományos
formáihoz. Itt is feltűnnek a homlokzat két
sarkán az oldaltornyok, de szervesebben kapcsolódnak bele a templom testébe (34. kép) és
sokszögalapú magas, keskeny sisakjukkal teljesen követik a harangtorony sisakjának alaprajzát, lendületes vonalait. A templom belső
megoldása is tartózkodó. Egyhajós terének tagolása a falhoz simuló oszlopokkal és az ezekre
támaszkodó keresztbordázattal történik. Sokszögalapú oltártere a szokott gótikus kiképzést
mutatja. Csúcsíves ablakai aránylag szélesek s
nem túlságosan magasak.'
Megemlítésre méltó Szvoboda Gyula temploma Ózdon, 1902-ből. Feltűnik a homlokzat
igen arányos, függőleges és vízszintes irányban
egyaránt gondosan tagolt beosztása; a középső

32.

Szolnok

Frigyes, a történelmi stílusok legnagyobb mestere, alkotott ebben figyelemreméltót 1882-ben,
a szegedi istenháza tervezésekor. Schulek Frigyes szívéhez különösen közel feküdt a román
stílus és kiváló müérzéke megóvta öt a stílustalan eklekticizmustól. Temploma egységes,
ízléses, egyéni. Különösen homlokzatának megalkotása ragadja meg a szemlélőt: inkább vízszintes, mint a függőleges kiterjedést hangsúlyozza a művész az ékbefutó oromfallal lezárt, símafalazású homlokzaton; harangtornyot
nem találunk,, a torony helyett egymásra helyezett, félköríves, fölfelé keskenyedő árkádok
adják meg az előlnézet eredeti képét. Ezek az
árkádok a homlokzat falához simuló pilléreken
nyugosznak. Első emeletünk hármastagozású, a
két szélső árkád nyitott, a középső, mely az
oromfal csúcsa elé esik, zárt. A második emeleten már csak egy nyitott árkád emelkedik,
ennek épületén pedig a keresztet tartó kis
liasábalakú lezáró tag áll. Ez a megoldás egyedülálló templomépítészetünkben. Az egyszerű
homlokzatot egyébként csak kerek ablakok
díszítik, köröttük színes mintatéglák gyűrűjével.
A templom alaprajza hossznégyszög, de félköralapú, külön oltártere van. Fából készült a boltozatos mennyezet, melynek alakja ugyancsak
megfelel a román formáknak. Három-három ke-
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rek ablak nyílik az oldalfalakon s három ugyanilyen ablak világítja meg a szentélyt. Az egész
épület nyerstégla-külsővel készült. (38. kép.)
Érdekes jelenség, hogy evangélikus templomépítészetünk a neostííusok korában legkevésbbé a barokk formák iránt mutat érdeklődést. A katolikus építészek gyakran fejezik ki
magukat neobarokk formákban, nálunk ezt a
stílust képviseli a legkevesebb alkotás. Megemlítésre méltó, hogy Budapest egyetlen neobarokk evangélikus templomának építője, Kallina Mór, éppen katolikus volt.
A barokk kor embere, ha épített, lázas, túlfűtött lelkivilágának a művészet területén is
kifejezést adott. Nem statikus, hanem dinamikus a barokk épület, falfelületei mintha mozognának, hajladoznának, a belső térben fény
és árnyék váltakozása nyugtalan világítási hatásokat idéz elő, a díszítések megszaporodnak.
Alaprajz tekintetében uralkodó a kereszthajóval
ellátott hosszanti alak. A neobarokk nem ér
nyomába a barokk kor alkotásainak, annak forrongó formavilága, lendületessége csak mint
visszfény jelentkezik a XIX. században, melynek lelkülete más hangokra termett.

Kallina budapesti neobarokk temploma a
Várban emelkedik s a körülbelül háromnegyed
részénél hozzáépített egyházi épületek közül
nyomul elő. Helyszűke miatt csak egyhajós
templomra telt, belső terének alapja hossznégyszög, ehhez kapcsolódik az előcsarnok félkörívű alaprajza. Négyszögalapú a templomteret
lezáró apsis. Jellegzetesen barokkos a homlokzat: kilendül a síkból és előreugrik két, a kapunál megszakadó félkörívével. Itt megtörnek a
kerekded vonalak s a kapu síkja a falba mélyed.
Hatalmas, korinthizáló oszlopok veszik közre a
bejáratot, korinthusi fejű félpillérek járulnak
ezekhez az oszlopokhoz. Hármas csoportosításuk eredeti, festői gondolat. Ugyanilyen stílusú félpillérek határolják a homlokzatot is.
Súlyos párkány fut végig a homlokzat egy részén s az oldalfalakon, barokk jellemző a ballusztrád is, mely a homlokzat félkörívű mezőinek ormát erkélyszerűen ékesíti. A homlokzat
antikizáló vázadíszekben végződik. Az épület
oldalfalai dísztelenek, alkalmazkodva a barokk
ízléshez, mely nem sokat törődik az oldalnézetekkel, minden változatossága a két-két nagy,
félköríves ablak. Karcsú, szeszélyes, többszörösen tagozott torony tetőzi be az istenházát,
tipikusan barokkos, hol erőteljesen kiugró, hol
hirtelen összeszűkülő toronysisakkal.
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Belül kedvező térhatású a nem nagyméretű templom. Orgonakarzata fölött három
hatalmas boltív emelkedik, mennyezete félköríves dongaboltozat. A szentélyt egy-egy félpillércsoport mintegy hozzákapcsolja a templomtérhez; dongaboltozat fedi a szentélyt is és
egy kerek ablak világítja meg. Oltára stílusban
meg nem felelő ugyan, — még a régi várbeli
templomból való —- de klasszicizáló oszlopai,
pillérei, timpanonjai nem tesznek zavaró hatást
ebben a fegyelmezett elgondolású barokk épületben.
A templomot 1895-ben adták át rendeltetésének. (39. kép.)
Diósgyőr temploma — Murányi Lajos
müve, 1902-ből — szintén neobarokk formák
segítségével készült. Tervezője hatalmas, az
egész homlokzatot átjáró négy pillérrel tagolta
az előnézetet, a két középső félpillér fölé félköríves, a barokkból jól ismert oromfal borul s
ad hangsúlyt a középen elhelyezett bejáratnak.
Itt is antikizáló vázák ékesítik a homlokzat két
sarkát, mint a budai templomban. Alaprajza is
megfelel a barokk kívánalmainak, t. i. félkör-
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alappal végződő, erősen kiugró kereszthajóval
épült. Tornya főtengelyben előépített, ablakai
fölött erős szemöldökpárkányokkal,
gazdag,
nyugtalan vonalú toronysisakkal. Tágas, belső
terét barokk ízlés szerint, dongaboltozat fedi.
Oltára alkalmazkodik korinthizáló oszlopaival az
egész épület szelleméhez. (40. kép.)
Neobarokk motívumok nem sokszor fordulnak elő templomépítészetünkben s ez a formanyelv élte át legkevésbbé a divatja óta eltelt
évtizedeket is. Modern templomainkon gyakran
látjuk a történelmi stílusok fölbukkanását, a
barokk hatása azonban a neobarokk korával lezáródik. A neogótika, neoromán irány is befejeződik a világháborúval, mégsem mondhatjuk,
hogy elemei végleg kivesznek egyházi építészetünkből. A következő fejezetben utalni fogunk
rá, hogy legújabb építészeink is vissza-visszatérnek terveikben a középkori stílusok gondolataihoz, mint a vallásos gondolat kifejező építészeti megszólaltatásaihoz.

Modern

templomaink.

A világháború óriási cezúrát jelent minden művészi fejlődésben, nálunk is megakad a
templomok építése a háború ítéletnapjai alatt,
de az utána következő évek nincstelenségében
is. Mintha azonban a kényszerű szünet idején is
érnének művészi megoldások. Legalább erre mutat, hogy a világháború után új stílus áll előttünk, ami mindég új lelkiséget, új embert jelent.
Valóban: a világháború utáni nemzedék romantikamentes és megszabadul a dagályosságtól,
művészei is józanabbul, tárgyilagosabban néznek szét a világban. Bealkonyodik a különböző
stílusokat mereven utánzó, vagy éppen összekeverő irányoknak, az utóbbi évtizedek építészeinél a célszerűségen van a hangsúly. Feledésbe
ment a mult század és a századforduló építészetének sok fölösleges dísze, korunk embere elsősorban azt akarja, hogy a templom rendeltetése szempontjából legyen kifogástalan. Lényegre irányuló törekvése egyszerű formákat keres, idegenkedik az anyag természetének meg
nem felelő megoldásoktól, kerüli a szükségtelen
vagy szervetlen díszítést.
Történelmi stílusok emlékei. Természetes,
hogy a történelmi stílusokhoz való vonzódás,
különösen az idősebb építész-nemzedéknél, sokkal mélyebben gyökerezett a szokásban és ízlésben, semhogy nyomtalanul eltűnhetett volna
templomépítészetünkből. A bevezetésben már
érintettük, hogy a nemzetközileg kialakuló modern stílus építészeink egy részénél nem tudott
teljesen meghonosodni. Ez a csoport elfogadja a
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technikai újításokat, pl. a vasbeton alkalmazását, de a templomok külső képén még félreismerhetetlenül feltűnik egyik-másik történelmi
stílus emléke, persze erősen modernizálva.
Nem jelentéktelen csoportját alkotják evangélikus templomainknak azok, melyek a klasszicizmus formaanyagából merítenek. Természetes,
hogy a falmegoldás alkalmazkodik az új építkezés íratlan törvényeihez, de a kivitelezés bizonyítja, hogy a klasszikus motívumok minden
időben fölhasználhatók, ha elhelyezésük a korízlésnek megfelel. Evangélikus templomainkon
mindég örömmel üdvözöljük a klasszicizmus
szellemének föléledését, mert nyugodt arányaival, összhangjával, egyszerűségével közel áll az
evangélikus ember lelkiségéhez. Ezekben a modern, klasszicizáló épületekben kétféle alaptípust
figyelhetünk meg, egyik a hosszanti elrendezésű,
— a templomok nagyrésze ezt követi — másik
a központi alaprajzú, erre is találunk példákat.
A következőkben mindkét típussal kapcsolatban
ismertetünk néhány jellegzetes alkotást.
A hosszanti alaprajzú típus jellemző példái: Gyula temploma, ezt 1927-től építette

is emlékeztet egymásra a két istenháza. Félköríves, széles ablakok sorakoznak az angyalföldin,
a gyuláin ugyancsak megvannak az említett formájú, bemélyített ablakmezők, de csak a félköríves felső rész ablak tulajdonképpen. Itt az ablakok közt lizénák tagolnak. A tornyok igyekeznek alkalmazkodni az épületek stílusához, a
gyulai olyan, mint az előző klasszicizáló kor
egyszerű tornyai, az angyalföldin hasábalakú
alapépítményen köralapú, kupolával fedett toronytag helyezkedik el. (42. kép.) Külső díszítés tekintetében meg kell még említenünk a
gyulai templom két empire-vázáját a bejárati
rész fölött és Sándy empire füzéreit a timpanonban és a tornyon. Az, angyalföldi templomnak belseje is összhangban áll a stílus követelményeivel, falai tagolatlanok, a vasbeton váz
vasbeton mennyezet-bordázatot tart. A gyulai
templom mennyezete lapos.
Csorna egyszerű, kedves kis temploma a
most említett motívumokat használja föl szintén. Tornya oldaltépített, ettől balra emelkedik
a homlokzat, a homlokzat síkjából kilépő, háromszögű oromfallal fedett kapuzattal. Itt is igen
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1937-ig Gerlóczy-Gedesz épitész, a Budapestangyalföldi templom Sándy Gyula tervezésében,
1938-ból, a kisebb igényűek közül pedig Csorna
temploma, Klement Antal műve (1930) és a
tiszaföldvári új templom 1937-ből, tervezője Lipták János. Legközelebb áll egymáshoz a gyulai
és az angyalföldi. A gyulai tagoltabb, díszesebb.
Mindkettő megegyezik abban, hogy a tornya
oldalt áll, — igen helyesen, mert hiszen az ihletőül szolgáló antik templomnak nem volt tornya
— és így nem zavarja a templomtest összhatását. Alaprajzuk téglalap, homlokzatuk a jól ismert háromszögű timpanonnal zárul. A gyulai
templom oromfalán és egész koszorúpárkányzata alatt a görög gerendázatra emlékeztető díszítések vonulnak végig, az angyalföldinek timpanonja is, párkányzata is díszítetlen, sima.
Mindkét templom bejáratán oszlopokat alkalmazott a tervező, Gerlóczy-Gedesz négy monumentálisan egyszerű dór oszlopot, Sándy kettőt,
az utóbbi azonban a faltömegek simaságát nem
szakítja meg a jól ismert függélyes rovátkolással sem. Mindkét templom oszlopai fplött architráv, azon erősen megvont párkány nyugszik, a
gyulai triglyph-metópé sorral bővül. A bejárati
részt falba mélyedő félköríves díszítések hangsúlyozzák. (41. kép.) Oldalnézet szempontjából
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erőteljes párkányzatot látunk, fölötte vonul a
lépcsőzetesen emelkedő, antikizáló füzérekkel
ékesített oromfal. A belső tér ugyancsak egytermes, téglalapos, külön oltárképpel. Szerényebb
példák közé tartozik, de ízléses, könnyed kis
templom a tiszaföldvári. Különösen az erős párkányzat és a timpanonnal ellátott kiugró kapurészlet tüntet föl klasszicizáló vonásokat. (43.
és 44. képek.)
Alaprajzilag a legegyénibb megoldások
egyike a csepeli, 1927-ben fölszentelt templom,
amelyet Voftka József tervezett. Hosznégyszögnek induló alaprajzát az oltártér előtt kétoldalt
félköralapú kiugrás töri meg. Falazása sima,
nyugodt, tágas négyszögű ablakai vannak, kivéve a homlokzat hatalmas, modern, félkörívű ablakát. Szembeötlik homlokzatán az egyszerű, két oszlopon nyugvó, újszerű timpanon.
Vaskos, négyszögalapú, jobboldalt álló tornyának felső emelete nyocszögalapú, a magyar
klaszicizáló templomokra annyira jellemző erkélyes körüljáróval. A templom összhatásában ki
kell emelnünk a tömegességet s a díszítőelemek
csaknem teljes hiányát. (45. kép.)

ifi. Rákospalota,

A központi elrendezésű templomtípusnak
érdekes esetei Budapest-Kőbánya
és Rákospalota templomai.
Az előbbinek alkotója
Frecska János, a mű 1931-ben készült el. A
templom
külsejének
egyszerűségével,
ritmikus tagolásával, tömegelosztásával hat, kerekded vonalakkal oldja meg
az épület
egves részeinek átmenetét. Maga az alaprajz i; kerekded, csak a szögletes apsis-rész
ugrik ki belőle a bejárattal szemben. Lapos kupola fedi a templomteret, — egészen új hang
templomépítészetünkben — így annál nagyobb
hangsúllyal emelkedik a főtengelyben előépitett, masszív, csaknem végig falazott torony,
melyet csak éppen befejez egy kis, kupolaalakü
sisak. Fölfelé törekvést jelentenek a templomablakok, hosszú, keskeny, téglalapalakú formájukkal, meg-megszakadva, füzérszerűen egymásután igyekezve fölfelé. Magasítja a templomot
az is, hogy a kultúrterem az épület alagsorában
nyert elhelyezést. A horizontális tagolást mindössze keskeny, két ablaksor közt elvonuló párleány jelzi. Vörös téglából készült, ú. n. Rohbau
az egész épület. Kupolának megfelelő boltozat
borul a belső tér fölé. Derűs, intim hangulatú
tér ez, elősegíti a benyomást pompásan megoldott világítása: a körbenfutó ablakokból csak
úgy özönlik a fény a templomba. íme, a modern építészet egyik főkövetelménye megjele-

új

templom

nik templomainkban is és felfogásunknak valóban megfelel: a protestáns hívő nem szereti a
templomok rejtelmes félhomályát. Sárgásbarna
és rózsaszín kőből összeállított oltár és szószék
egészíti ki egyszerű vonalaival a belső képet.
(46. kép.)
Kőbánya temploma a klasszicizáló hatást
elrendezésével éri el. Tovább megy Szalkay
Jenő építész, ki Rákospalota új evangélikus
templomát építette: ez egész felépítésével magán viseli a klasszikus, helyesebben szólva, a
renesszánsz építészet befolyását. (1941.) Ahoszszanti elrendezésű templomok inkább empire
épületeinket idézik, ez nagyszabású koncepciójában a renesszánsz eredményeire támaszkodik.
Alaprajza négyzetes, csak szentélyrésze lép ki
ebből a vonalból. Centrális elrendezésének
megfelelően kupolás boltozata van, ez is a renesszánsz dobra emelt félgömb-kupoláit veszi
alapul, tetején a szokásos, külön kis kupolával
ellátott „lámpás" áll könnyed kis oszlopokon.
Négy torony nyúlik föl az épület négy sarkán,
a homlokzatiak jóval magasabbak a másik kettőnél. A tornyokon is ismétlődik a kupola-lezárás, vasbeton pilléreken. Jellegzetes a homlokzati bejárat, sima dór oszlopsorával. (47. kép.)
Egyéni ablakmegoldást figyelhetünk meg, mely
Frecska előbb ismertetett megoldásával rokon:
az ablakok keskeny, rendkívül hosszú füzérben

48.

Budapest-Kelenföld

járják át meg át a templomtest és a tornyok
falait. Érdekes tanulmányoznunk a templomon,
hogyan alakít át bizonyos sílusokat az új építőanyag, itt a vasbeton. Az anyagmegkövetelte
egyszerűség milyen józanná alakítja a reneszszánsz gazdag formanyelvét! A templom oly világos szerkezetű és rendszeres, mint egy matematikai levezetés. Arányaiban, felépítésében a
rákospalotai új templom legnagyobbszabású és
legünnepélyesebb új templomaink között.
Nem csak a klasszikus formák jutnak szóhoz modern templomművészetünkben, hanem a
középkoriak is, megtisztulva minden sallangtól,
stílusvegyítéstől és merevségtől. Schulek János,
budapest-kelenföldi
templomunk tervezője, például elsőséget ad a román stílusnak, mert az
sokféle művészi megoldást kínál. Templomában, melyet 1928-ban adtak át a híveknek, erőteljesen érezteti a román jelleget, így a kapu
oszlopbéléses megalkotásában és az ajtók, ablakok lezárásának félkörívében. De az eredeti
román stílus masszivitásából semmi sincs ebben
a könnyedfelépítésű, kis templomban, a templomtér sem különül hajókra s a dongaboltozat,
a román templomok jellemzője, csupán a karzati és a szentélyrészre szorítkozik.
Homlokzata hármastagolású, a főbejárat
falrésze a középső, ez a harangtoronyban folytatódik. Ehhez csatlakoznak két oldalt ahatszög-

alapú oldaltornyok. Előcsarnokába tipikus román kapu vezet, befelé haladó négy oszloppal.
(48. kép.) A templom alaprajza hossznégyszög.
Egyik oldalán, igen eredeti módon, a tanácsteremmel közlekedik; ezt nagy ünnepeken össze
is nyitják a templomtérrel. Külön fedélszékkel
ellátott, bolthajtással fedett szentélye van. Belső
terét vasbeton-ívek tagolják ritmikusan, ezekhez kapcsolódik fönn a fából készült mennyezet. Érdekes és modern templomépítészetünkben azóta általánosan alkalmazott a szószék alacsony elhelyezése, hogy a lelkész ne álljon nagyon magasan hívei fölött, hanem szálljon le
közéjük és szónoklat helyett inkább beszélgessen velük.
Hangsúlyozni kell még, hogy a templom
belső díszítésében magyaros motívumok tűnnek
föl. Templomépítőink egy részénél tudatos törekvést látunk arra, hogy az Isten házát magyaros hangulattal lássák el.
Schulek stílusának szerényebb, de kétségtelenül harmonikus alkalmazása mutatkozik
Barlahida templomán, melyet 1935-ben épített
Stumpfel József. Kellemes ritmusban félpillérek
adják az épület függőleges tagolását és igen
magas, keskeny, félköríves ablakok. Ugyanezek
az ablakformák jelentkeznek a tornyon és egymás fölött elhelyezkedve, karcsúvá teszik annak
alakját, magasabb hatást adnak az egész épü-

letnek. A belső templomtér egyszerű, hosszhajós, sima mennyezettel, minden díszítő festés
nélkül. Süle László műve a szentetornyai templom, mely 1931-ben készült el, ugyanebben a
stílustörekvésben gyökerezik. Külseje szépen
tagolt, támpillérekkel és változatosan elhelyezett, félköríves ablakokkal. Különösen kiemelkedik külön fedélszékkel is az oldalfalak középső szakasza, egymás alatt három-három ablakával. Homlokzatán kiemelkedik a torony
négyzetesalapú építménye, sokszögletű, magas
sisakjával. Kár, hogy a belső kiképzés nem
illeszkedik a külsőhöz, t. i. gótizáló boltívekkel
oldja meg a belső tér boltozását. (49. és 50.
képek.)
Szót kér olykor a gótika iránya is, különösen kétféle jelentkezési formában. Egyik a
vonalak erőteljes fölfelé igyekvése, másik a
csúcsíves díszítések alkalmazása. Mindkettőt
megtaláljuk a dunakeszi istenházán. Tervezője,
Szabó János, 1939-ben építette. Az említett gótikus sajátságok igen érdekesen párosulnak a
modern vasbeton-építkezés követelményeivel.
Sima, egyszerű falazást látunk a homlokzaton,
melyet csak egy falbamélyesztett nagy kereszt

50.

Szentetomya

szakít meg az oromfal alatt, három kis kerek
ablak a bejárat fölött s a bejárat hármas, nagy,
csúcsíves kapuja, melyek először nyitott előcsarnokba visznek s három sötét torkukkal kitűnő fény-árnyékhatást nyújtanak. A homlokzatot két oldalt egy-egy vékony torony fogja
közre, a gótikus ízlés szerint igen magas, nyúlánk
sisakkal, de minden disz nélkül. (51. kép.) A főtorony azonban nem a bejárat fölött emelkedik,
hanem a bejárattól balra. Alsó fele szigorú
hasábforma, ezen sokszögű emelet áll, csúcsíves ablakokkal s az egészet sokszögalapú, egyszerűen megoldott sisak zárja le. Űjabb templomaink közt a dunakeszi egyike a legharmonikusabb, legnemesebb arányú alkotásoknak.

49.

Barlahida

A történelmi stílusok sugallta művek közt
egyike a legnagyobbszabásúaknak Sándy Gyula
temploma, mely most várja fölszentelését GyőrNádorvárosban. Alaprajza központi elrendezésű
— Sándy szeret próbálkozni a központi elrendezéssel — görög keresztet mutat. A görög
kereszt szárai között kerekalapú kis tornyok
alkotnak átmenetet a homlokzat felé, köralap-

52. Mennyezet
51.

53.

Dunakeszi

Györ-Nádorváros

a győri

templomban

rajza van a keresztelőkápolna céljára tervezett
sekrestye-résznek is. Ezek a kerekded vonalak
románkori építkezéseket juttatnak eszünkbe,
viszont az enyhén csúcsíves ablakok, igen magasra törő, nyolcszögalapú toronysisak a gótikára emlékeztetnek. Ugyancsak a gótika ihlette
meg a tervezőt, mikor a belső tér mennyezetének egyedülálló
megoldását megteremtette.
Ezen a mennyezetformán a középteret határoló,
falazott, csúcsos boltívek és oromfalak támasztják a fából készült konstrukciót, melynek gerendái csillagboltozatot alkotnak; ehhez dongák
csatlakoznak. (52. kép.) A famennyezet meleg
hangulatot ad a templomnak. Megemlítésre
méltó a kőoszlopokkal támasztott, előreugró,
külön oromzattal ellátott kapuzat és a bástya
szerűen kiképzett harangház. A kereszthajó öt
pár nagy ablakának mellvéden és a sekrestye
párkánya alatt sgrafitto-díszítések húzódnak.
A sgraffitto alkalmazását gyakran fogjuk még
találni Sándynál, másstílusú temlpmokon is.
Győr-Nádorváros temploma a háború miatt még
berendezésre vár, de külső képe már teljes
illúziót kelt és tervezőjének egyik legszerencsésebb alkotása. (53. kép.)
A régebbi építész-nemzedékből újra jelentkezik egy új templommal Gerey Ernő, Vecsésen. Az egyszerű, símafalazású épületen a támpilléreken és ablakokon ismerünk rá az építész
előzőleg
megismert,
neogótikus
irányára.

51f. Vecsés

A hosszhajós, oltártérrel ellátott, egytermes
belső teret vasbeton-boltozat fedi. Érdekesek az
épület sarkain emelkedő, kettős, két oldalra
néző támpillérek. (54. kép.)
Mintha a romantika stílusa éledne újjá,
úgy hat ránk Óváry Artúr
Pestszenterzsébeten
1928-ban épült temploma. A templomtest erősen tagozott, messze kiugró keresztajtó szeli
hosszhajóját, míg a harangtoronyhoz két, külön
fedélszékü karzati lépcsőház csatlakozik kétoldalt. Támpillérei gótikus tanulmányra vallanak, az ablakformák inkább románosak. Egyéni
megoldás az oldalfalakon nyíló rózsaablakok
sora. (55. kép.) Belső terének alaprajza hatszögü, boltozatos, csillagalakú mennyezettel.
Magyaros törekvések
Sándy Gyulát úgy
ismerjük, mint legtöbb evangélikus templomunk
építőjét. Hosszú és munkás templomépítői évei
alatt természetes, hogy ki kellett fejlődnie olyan
formanyelvnek, mely képzeletének, ízlésének,
művészi céljainak leginkább megfelel. Kétségtelen, hogy hosszú sor semplomán fölfedezhetjük ennek a »Sándy-stílusnak« közös jellemző
jegyeit. Már modern templomainknak történelmi stílusokat követő csoportjánál említettük
egyes alkotásait, műveinek zöme azonban határozott törekvést árul el olyan templomoknak
létesítésére, melyek új utat törnek egyházi épí-

55.

Pestszenterzsébet

56.

Battonya

Bejárata a templomtest előtt emelkedő torony
alatt nyílik, két nagy, nyitott, félkörívű árkáddal. Egyébként egyszerű, oldalfalain félpillérekkel tagolt és kettős párkánnyal díszített kis épület, téglalapos alaprajza, külön oltártere van.
Famennyezete három töréssel kialakított boltozat. Épült 1938-ban. (56. kép.) Nagyobb igény a
az egri templom, melyet 1940-ben szenteltek
föl. A falak kiképzése egyszerű, kevéssé tagolt,
a7. összehatás harmonikus. Tornya az épülethez
simul ugyan jobboldalt, de nincs ráépítve. Külön fedélszékkel ellátott előcsarnokát nagy, félköríves, részben nyitott, részben zárt árkádok
tagolják. Fokozza a magyaros hangulatra törekvést a torony négy sarkát pártaszerüen befejező
oromzat. Itt is hossznégyszög az alaprajz, egyhajós a templomtér. Mennyezete gyalult gerendasor, pálcásán hornyolt deszkázattal. (57.
kép.) Kedves, barátságos alkotás a monori
templom, 1939-ből, s ezt a benyomást elsősorban tornácosan, nyitott boltívekkel kiképzett,
szinte külön kis épületnek ható előcsarnokának
köszöni. Az előcsarnok külön fedélszéke alacsonyabb a templomtestnél. A külső falazás is vakolatlan, sajtolt téglákból készült. A falakon
támpillérek sorakoznak, köztük nyílnak az ablakok, az előcsarnok fölött pedig egy kis kerek

57. Eger

tészetünkben. Ez a tudatos törekvés a magyaros templomépítő-stílus
kialakítására irányul.
Többféle módon próbál magyaros hatást adni
templomainak: megkülönböztethetjük azokat,
melyeknek fölépítésében nyilatkoznak meg magyaros motívumok s azokat, melyeknek inkább
díszítése óhajt magyarosan hatni. Sok templomon használ támpilléreket. Templomai legtöbbje terméskő lábazaton áll, téglából épült,
tartószerkezete vasbeton. Előfordul nála azonban a rusztika-falazás is, olykor a vakolt fal.
Templomai zömének alaprajza hossznégyszög,
találunk néha központi elrendezést is. Különösen Budapest környékén épített Sándy sok templomot.
Először azokból a műveiből ismertetünk
néhányat, melyek felépítésükben igyekeznek
magyaros jelleget mutatni. Ide sorolhatjuk azokat, melyeknek bejárati részét az eddigi hagyományoktól eltérően tornácszerűen alkotja meg.
Ennek a típusnak legszerényebb képviselője a
battonyai templom, mely voltaképpen átépítés.

ablak. Eredeti a torony, ennek sisakja hengeralakú alapépítményen nyugszik, sisakján pedig
betonpártázat látható. Tervezője előtt a wittenbergi vártemplom lebegett, nem a XIX. században átalakított, eklektikus oromzattal, hanem
ahogyan a régi metszeteken látható, Lutherkorabeli sisakformával. Mint Wittenbergben, itt
is a torony nyakát övezi a felirat: Erős vár a
mi Istenünk. Egytermes, hossznégyszögű belső
terét parkettásan deszkázott famennyezet borítja, meleg hangulatot adva a templomnak.
(58. kép.)
Egészen egyedülálló megoldást jelent Diósgyőr-Vasgyár temploma, melynek megtervezésében a központi elrendezés érvényesül. A vörös téglaépület rövidszárú görög kereszt alaprajzon emelkedik, középtere négyzetes és ez a
középtér toronyszerűleg magasodik föl, egvben
a torony céljait is szolgálva. Ez az egész templomon uralkodó épületrész a felvidéki várkastélyok pártázatos bástyatornyait idézi, Sándy a
diósgyőri vár saroktornyai nyomán alakította ki.
Valóban van a templom összhatásában valami
erődszerü, masszív, erőteljes benyomást tesz.
igazi »erős vár«. Az említett pártás bástyához
járulnak négyoldalt a hajók jóval alacsonyabb
fedélszékei Félkörű szentély csatlakozik a fő60.

Rákoscsaba

hajóhoz. Különleges a mennyezet is, félkörívű
a hajókban, a középtér fölött lecsapott oldalú
héj-gömb boltozattal. Félköríves ablakokon és a
mennyezet közepén levilágító üvegfestményü
Luther-rózsán át kap világítást a belső tér. Előnyösen üt el a vörös téglafalaktól a kaput kö
rülvevő falazás és az alapzat fehérje. (59. kép.)
Az alagsorban gyülekezeti teret helyezett el a
tervező. Isten házát 1938-ban adták át a híveknek.

59.

Diósgyőr-Vasgyár

Egy másik Sándy-stílusú templomcsoportot
az jellemez, hogy a tornyon alkalmaz a székely
tornyokra jellemző fia-tornyos díszítést, ezzel
törekedve az épület magyaros hatására. Ebből
a csoportból megemlítjük a rákoscsabai rákoshegyi, nyírszőlősi és székesfehérvári templomokat. A kisebb igényű rákoscsabai templomon
ezek az apró tornyok arányukban legkisebbek.
Baloldalt, az épülethez simulva áll a torony.
Díszítést mindössze a kapubélés ívei és a homlokzati oromfalon végigvonuló egyszerű mértani
alakzatok jelentenek. A sima falakat csak négy
ablak tagolja hossznégyszög-formában. (60.
kép.) A rákoshegyi templomon már bonyolultabb alaprajzot találunk: a téglalapú templomalaphoz kétoldalt, a homlokzati részen külön
fedélszékű, félköralapú terek csatlakoznak. Meg-

61.

Rákoshegy

jelennek a támpillérek is. A torony a kapu fölött, középen emelkedik, gazdagon ellátva ablakokkal, oromfala négy sarkán a tornyocskák
már magasabbak, mint Rákoscsabán láttuk.
(61. kép.) Ugyanaz a templom anyaga: terméskő-alap, nyerstégla külső. A támpillérek és
párkányzatok anyaga vasbeton. Édestestvére a
rákoscsabai templomnak a nyírszőlősi, csupán
arányaiban nagyobb és ablakai félkörívesek a
négyszögű forma helyett. Itt a magasba nyúló
toronysisakhoz a toronyfal négy sarkán nyúlánkabb fiatornyok társulnak. (62. kép.) A székely
tornyokra emlékeztető megoldások között legnagyobbszabású a székesfehérvári. Itt támpillérsor tagolja föl a falakat, a homlokzati részen
előreugrik s kiszélesedik a torony alapépítménye, melyen keresztül a bejárat nyílik.
(63. kép.) Félkörívü kapuját zömök oszlop-pár
keretezi. Itt is négy, nyúlánk sisakkal díszített
fia-torony emelkedik a toronyfal sarkain. Rendkívül szerencsés a belső térképzés, amire
Sándy mindig nagy gondot fordít. (64. kép.)
Az oldalfalak ablakai félkörívesek, a külön boltozott szentély két oldalán két kis kerek ablak
bocsátja be a fényt.
Több templomán a magyaros jelleget pártázatos díszítésekkel és sgrafitto-ornamentiká-

62.

Nyírszöllős

val akarja megadni Sándy. Már az egri templomon láttunk ilyen törekvéseket. Legközelebb áll
az egrihez a hatvani, 1935-ben elkészült istenháza díszítése és a tengelicié, 1937-ből, mely a
hatvaniak testvérépülete. Itt is a toronyoromzat négy sarkán alkalmaz szerény pártázatot.
Ugyanilyen pártázat zárja le a homlokzati és a
hátsó nézet oromfolának sarkait. Külön, a templom testéből kilépő kapuzati rész jellemzi a
hatvani templomot, ezt kőoszlopok támasztják.
A falakat csak lapos lizénák és félköríves ablakok osztják föl. Tengelicen a kapubejárat oszloptalan, a toronyoromzat viszont díszesebb.
Hatvanban magyaros hangulatot óhajtanak adni
a szentély félkörívét ékesítő magyaros motívumok, Tengelicen a torony nyakán találunk
sgrafitto-technikával készült magyaros mintákat.
(65. és 66. képek.)
Gazdagabb a pártázatos kiképzés a kispesti, nagytarcsai, rákoskeresztúri, pestújhelyi,
budafoki, kaposvári templomokon. Ezek a pártázatos díszek végigfutnak az egész toronyoromzaton, emlékeztetve a felvidéki renesszánszban
oly kedvelt fal-lezárásokra. Pestújhelyen, Budafokon és Nagytarcsán ez a díszítés csupán a tornyokra szorítkozik, Kispesten Kaposváron és
Rákoskeresztúron a templomtesten is megjelenik,
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Székesfehérvár

nevezetesen Kispesten a homlokzati oldalon
emelkedő, két kis köralapú lépcsőház-részen,
Rákoskeresztúron az egész homlokzaton, Kaposváron pedig a homlokzati és kereszthajóoromzatokon is. Hozzájárul még a templomok
magyaros törekvéseihez a kedvvel alkalmazott
sgrafitto-díszítés. Alaprajz tekintetében rokonok
Pestújhely, Nagytarcsa, Kispest, Budafok és
Rákoskeresztúr templomai, amennyiben hossznégyszögalakot mutatnak. Nagytarcsán, Pestújhelyen támpilléreket alkalmazott Sándy, Kispesten csupán lizénákat. Legharmonikusabb a
kispesti templom. (67. kép.) Magyaros hangulatát nem annyira a főtorony díszítésével sikerült megközelíteni, hanem a pártázatos kis oldaltornyokkal. Szép a torony sokablakos harangháza, nemesen egyszerűek az oldalfalak. Vasbeton, bordás mennyezete a tört síkú mennyezetformák közé tartozik. Négyszögű szentélyét
a templomtértől félkörös diadalív választja el.
A templom 1927-ben készült el. Nagytarcsán a
pártázat uralkodik az egész toronyoromzaton, a
toronysisak kicsiny és félköralapú falgyűrűn
emelkedik. Magyaros sgrafitto-díszítések a torony oromzata alatti falterületen az ablakok
mellett, illetve körött foglalnak helyet. (68. kép.)
Pestújhelyen még nagyobbméretű a torony

64.
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pártás díszítése. A falfelületek támpillérei a
nagytarcsaival tartanak rokonságot, de míg ott
csúcsíves ablakokat fognak közre, itt nagyméretű négyszögű ablakok nyílnak közvetlenül
az oromfalak alatt a templomba. Támpillérei
túlnyúlnak az oromfalon. Mindkét templomon
kiugrik a külön oromzatú kapu, Nagytarcsán
az oromzat csúcsíves, Pestújhelyen félköríves.
Pestújhelyen meg kell említeni a mennyezet ritkán előforduló megoldását, az ú. n. »ojkos«
mennyezetet. (69. kép.) Anyaga szintén fa, mint
a legtöbb Sándy-templomban, gerendák alkotják a hálóalakú boltozatot, egyébként a menynyezet deszkákból áll. Szerényebb toronydíszítése van Rákoskeresztúr templomának. Az épület érdekes felépítésű, ú. n. »álbazilika-rendszerben« készült, félkörű oltártérrel. Befelé kiképzett beton támpillérek, a kiemelkedő középső
hajó áthidaló boltövei támasztják a parkettásan
rakott famennyezetet. Terméskőlábazaton állnak a nyerstéglafalak. Homlokzata hármas tagozású, a középső nyúlánk sisakban végződő harangtoronyhoz kétoldalt kis tornyok csatlakoznak, ezekben azonban a karzatra vezető lépcsőházak húzódnak meg. (70. kép.) Ugyancsak
pártázatos tornya van a budafoki templomnak
(1935). Ezen az épületen új külső kiképzést ad

&

65.

66.

Hatvan

Tengelic

67.

Nagytarcsa

az építész. Egész alkotása rusztikakövekből
készült s ez a kivitel erőteljes, monumentális
képet ad a templomnak. Alacsony szerkezeti
falak mellett is iparkodott Sándy magas, levegős hajót építeni. Ez a templom is egytermes,
mint alkotásai általában, négyszögű oltártérrel.
Főtengelyben álló, szeszélyes vonalú, magas
sisakkal épített tornya előreugró, oszlopokon
nyugvó kapuzat fölött emelkedik. (71. kép.)
Rákosliget temploma (1932) ugyancsak
terméskövekből készült, de sima felülettel,
hossznógyszögű alaprajzzal, szögletes oltártérrel, melyet körívesen sekrestye ölel körül.
Négyszögű ablakait ferde vonalban épített, lefelé szélesedő támpillérsor választja el egymástól. A torony meglehetősen zömök, homlok és
hátsónézetében lépcsőzetes falazás zárja le az
oromzatokat. (72. kép.) Belül ojkos mennyezetet találunk, mint Pestújhelyen is. Kaposvár
temploma eltér Sándy szokásos alaprajzi terveitől és görögkereszt alakban, kereszthajóval
épült. Külön oltártere is van. Itt egészen uralkodó szerepet kapott az épület külsején a pártázatos díszítés. A kereszthajó két oromzata
legyezőszerű pártázattal van lezárva, ugyanilyen
félkörívű díszítés köti össze a főtengelyben
előrelépő tornyot és a karzati lépcsőházak to-

68.

Kispest

70.

69. Pestújhely
Evangélikus

Templomok

Rákoskeresztúr

ronyalakban kiképzett kis épületrészeit, végül
a torony oromzatán is pártázatot látunk. (73.
kép.) A toronysisakot tervezője Árpád-sisakformának nevezi, ezzel is magyaros hangulat fölkeltésére törekedett. Boltozata vasszerkezetre
függesztett rabitzanyag.
Rákosszentmihályon központos, négyszögalapú templomteret tervezett az építész, előhajóval, félig nyitott, árkádos előcsarnokkal. Az
előcsarnok fölött hatalmas, pártázatos oromzat
emelkedik, a torony falazatos részét ugyanilyen
oromfal fejezi be. (74. kép.) Ennek az orommegoldásnak a tervező nemcsak alakjával, hanem sgrafitto-díszítésével is magyaros jelleget
kíván adni. Aránylag kicsi a toronysisak s a
nagy oromzat elnyomja.
Sándy Gyula nem áll egyedül azzal a törekvésével, hogy magyaros templomstílust teremtsen. Többi evangélikus építészünk közt ki
kell emelnünk Szeghálmy Bálintot, ki a népies
magyaros művészetet tanulmányozza, alkotásaiban ennek eredményeit használja föl szép sikerrel, modern felfogásban, magyaros ízléssel
és átérzéssel. Eleinte inkább közös protestáns
templomokat tervezett, utóbb egyre több evangélikus templom tervezésére kapott megbízást.

11.

Budafok

Hosszanti és központi elrendezésű templomtereket egyaránt épít. Anyagnak szereti fölhasználni a terméskövet. A belső térben famennyezetet szokott készíteni, eredeti színben. Templomainak magyaros vonásai elsősorban a tornyok
kialakításában és a faalkatrészek kidolgozásában
nyilatkoznak meg. A székely református templomok toronyformái lebegnek az építész szeme
előtt, a belső terek kiképzésében pedig a népies
díszítő művészet. Gerendás mennyezeteinek
szegélydeszkái magyaros díszeket nyernek. A

12.

Rákosliget

13.

Kaposvár

faalkatrészeket, ha a stílus megkívánja, festéssel is ellátják.
Közös protestáns templomai közül a tapolcai (1936) terméskőből épült, nagyjában
rusztikus falfelületeikkel!, kisebb részben vakolva. Ékbefutó, magas teteje, hossznégyszög
alapja falusi házakra emlékeztet. Oldalfalain
támpilléreket alkalmaz az építész. A homlokzatból kiugró bejárati rész oromzati területét színes, csipkésszélű, fapárkányokkal ékesíti. Baloldalt áll a haranglábszerű, sisakjáig kőből rakott, tömeges hatású torony, sisakja a székely
faépítészetre jellemzően karcsú, az oromfal fölött erősen kinyúló ereszrésszel. A torony mögött kereszthajószerűen tanácsterem csatlakozik
a templomhoz, melynek terével össze is nyitható, s fokozza az épület méreteit. A belső
rész népművészeti elemek fölhasználásával készült, tetőbenyúló, teknőalakú mennyezete faragott fadúcokkal és csipkés szegélydeszkákkal
van ellátva (75. kép.)
Sümegen 1937-ben épített Szeghalmy, igen
kedvezőtlen alakú telken templomot a protestáns felekezetek számára, leleményesen alkalmazkodva annak követelményeihez. Főhajója
hatszögű, minden második oldalához egy-egy
toldalék kapcsolódik: a torony, a sekrestye és

7Jf.

Rákosszentmihály

75.

egy lakás, így az alaprajz fővonásaiban háromszögűvé alakul. A tervező kiemeli a központi
hatszög tömegét, éreztetve a templomtér központi elrendezését. A templomtér legyezőszerű,
mindenhonnan jó rálátás nyílik a szószékre.
Külső falazása elnagyoltan csiszolt terméskövekből áll, támpillérei is kövekből vannak. Csupán a négyszögű alapépítményű torony felső,
nyolcszögű része épült nyerstéglából. A harangtér nyitott, tornácos kiképzést mutat körbefutó
ablaksorával. Benn ugyanolyan kivitelű teknőalakú famennyezet van, mint a tapolcai templomban, magyaros kiképzéssel. (76. kép.)
Az evangélikus templomok közül i938-ban
keletkezett az enyingi. Itt az alaprajz hossznégyszög, külön fedélszékű oltártérrel. Támpillérekkel tagolt külső falai részben vakoltak,
részben kővel, illetve nyerstéglával vannak
burkolva. Támpillér-közönként egy-egy kerek
ablak nyílik az oldalfalakon. Egyszerű, falusi
hangulatú tornyán a falazott rész a tető vonalában szélesebbé válik, mint az alapépítményen,
ez is a fatemplomok stílusát idézi. A nyúlánk
toronysisak alatt nyitott ablakrésekkel készült
falrész vonul végig. (77. kép.) Belső falai símák, a famennyezet sík, látható gerendázattal.
Elgondolásban, kivitelben közel áll a sü15*

Tapolca

76> Sümeg
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77. Enying

79.

78.

Mersevat

Kardoskút

megi templomhoz a mersevati, (1941.) Ez is
rusztikus terméskőből, támpillérekkel épült, itt
is központi az alaprajz elrendezése, nevezetesen
négyzet lesarkításából keletkezett nyolcszög,
külön oltártérrel. A bejárat fölötti csúcsíves
falmező színes vakolat, festve. Tornya faragott
kőburkolatot hord a nyerstéglából épített harangtérig. Tornácosan megoldott a négyszögű
alapon álló nyolcszögletű harangtér, csúcsíves
ablakokkal. Ugyanilyen ablakformák láthatók az
oldalfalakon is. A tető hangsúlyozza a belső tér
sokszögű alaprajzát. (78. kép.) Mennyezete
olyan, mintáz előző templomokban láttuk, tartó
dúcait és szegély deszkáit magyaros kimetszések
ékesítik.
Szeghalmy Bálint most tervbevett templomai remélhetőleg tovább fejlesztik egyéni
mondanivalóját és szintén segítenek előbbre
vinni magyaros irányban haladó templomművészetünk ügyét. Tervez Somogyvámos, Borsosgyőr, Hévíz, Győrújfalu, Mezőlak, Révfülöp és
Léva számára. Most tárgyalt alkotásai mind
hangulatos, barátságos épületek, anyagszerűek
és arányosak.

80.
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Kardoskút temploma,
melyet Ravasz Ferenc és Frecska János tervezett, leginkább
Sándy stílusára emlékeztet. Téglalapos alapon
emelkedik, ebből az alapból kiugrik a homlokzati főtengelyben, egyenesen falazott, félkörívü
ablakokkal tagolt tornya. Ugyanilyen, csak
nagyméretű ablakok láthatók oldalfalain, az ablakokat támpillérek veszik közre. Pártázatos
oromfallal készült a torony, ez igyekszik megadni az épület magyaros vonását. Belső terét
teknőszerü mennyezet födi. (79 kép.)
Szintén pártázatos toronyfaldísz jellemzi
a rudabányai templomot, de csak szerényen, az
oromfalak sarkain. Lux Kálmán alkotásán inkább a bejárat nyitott, árkádos, tornácos előcsarnoka magyaros jellegű. Az alap hossznégyszög alapú, tornya baloldalt, külön alapzaton
áll. (80. kép.) Tartózkodó, kőből rakott díszítések emelik a külső kép hatásának kellemes összhangját, ezek az épület sarkain és ablakok, ajtók körül jelentkeznek.
Erősen közeledik a nemzetközi, modern
építőstílus követelményeihez dorogi és mohácsi
templomunk, az előbbi 1936-ban épült föl, az
utóbbi 1942-ben. Mindkettőnek külsején feltűnik a falak puritánul egyszerű, sima megalkotása, csupán a szerkezeti részekkel akar mind-
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kettő esztétikai hatást tenni. Dorog templomának tervezője Puskás Károly, Mohácsénak Ihrig
Dénes. Megegyeznek a tervek a téglalap-alapban és a homlokzattól balra állított toronyban.
Mindkét építész törekedett magyaros sajátságok éreztetésére, de ezek a sajátságok is a fölépítésben mutatkoznak, nevezetesen a főbejárati rész tornácszerű, árkádos megformálásában.
Dorogon (81. kép.) a toronytól jobbra, a kes-
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Mohács

is végtelenül egyszerű, sima falazást látunk. (83.
kép.)
Bekapcsolódás az európai modern
építészetbe. Utolsó csoportnak hagytuk azokat a
templomainkat, melyek az általános modern
európai építőstílusba kapcsolódnak bele, s annak eredményeit értékesítik elsősorban. Ez a
tárgyilagos, minden szépségét a fölépítésben
kereső irány, díszítésben csak a legszükségesebbeket adja, tömegeinek elhelyezésével, arányaival, helyes beosztásával, belső terének világos
elrendezésével, célszerűségével akar hatni. Építészeink közül többen fölkarolják ennek az
iránynak mondanivalóját, de evangélikus templomépítőink közt éppen ennek az iránynak találjuk legkevesebb képviselőjét.
Friedrich Lóránt műve,
Budapest-Öbuda
temploma érdekesen kapcsolódik bele modern
egyházművészetünk fejlődésébe. Tartószerkezete vasbeton, ez természetszerűleg magával
hozza a formák leegyszerűsödését, különösen
érezhető ez a templom belsejében, mely egy
pillantással tisztán áttekinthető. Külsején in-

83. Hács

kenyebb homlokzati oldalon nyílik három nagy
nyitott árkáddal a külön fedélszékkel megoldott
főbejárati előcsarnok, mégpedig eredeti módon,
félköralapú alaprajzzal, ehhez csatlakozó széles
lépcsőzettel. Mohácsi templomunk (82. kép.)
fölépítése is egyéni elgondolás: itt a főbejárat
a szélesebb, toronnyal ellenkező oldal közepén
nyílik. Ez a megoldás juttatja legjobban
eszünkbe a falusi tornácokat, t i. nincs külön
fedélszéke s a három, oszlopokra támaszkodó,
nyitott árkád jobb- és baloldalán két-két ablak
nyílik. Ez az oldalnézet nem is teszi templom
benyomását. A végig falazott, tömör torony
adja meg az épület ünnepélyes hatását. Dorog
templomának is tömeges tornya van, a toronysisak alatt széles, magyaros jellegű, zsalugáteres ablakokkal. Lejebb régi várak ablakréseihez
hasonló kis ablakformák láthatók. Itt a homlokzaton található a fal simaságát megszakító egyedüli dísz: a bejárat fölötti széles ablakot félkörívben körülfogó kőkeret. Mindkét templom egyszerű, nemes vonalú épület.
A most ismertetett templomok típusához
sorolható még Hács kis temploma, Takács Ernő
tervei szerint, magyaros jellegű toronyalakításával, homlokzatának falusi házakra emlékeztető
oromfal-vonalával és bejáratával. Egyébként itt

84. Óbuda

85- Óbuda

kább a terméskő uralkodik, ebből rakták a bejárattól balra álló, campanileszerű, tömör toi>
nyot, előcsarnokot, sekrestyét, s hatásosan szerepel, mint a falfelületek finom díszítése is. A
templom homlokzati részén külön fedélszékkel
ellátott, kőből rakott, alacsony előcsarnok vezet
széles félkörívü kapun át az épület belsejébe.
Fölötte sima falfelület emelkedik, belőle csak

87.

86. Gödöllő

Tatabánya

középen domborodik ki óriási, kőkereszt. Az
oromfal a tető ereszkedését lépcsőzetes alakban, kőszegéllyel díszítve követi. Ugyanilyen
lépcsős oromfal zárja le a templomtest hátsó
nézetét. A templomtest alsó falazata is kőből
készült, úgyszintén az ablakközök támpillérei.
Ablakai hosszú, keskeny, félkörívben végződő
formák. Tornyának magasbaszökkenő, karcsú sisakja van, a sisak alatt mind a négy oldalon
három-három keskeny, lőrésszerű ablakot helyezett el a tervező. Épülete tömörségével, a terméskő felhasználásával, erősség, monumentalitás hatását akarja kelteni. (84. kép.) A torony
és a templomablakok fény és árnyék játékával
fokozzák az építészeti alapgondolat hatását. Az
alaprajz téglalapos, egytermes, a torony felőli
oldalon keskeny mellékhajóval, melyben karzat
foglal helyet. Oltárterét hármas boltív választja
el a temlomtértől. A belső tér tágas, levegős,
világos. Mennyezetét vasbeton-bordák, illetve
pillérek tartják, a bordákat fából készült színes
kaszettákkal töltötték ki. Lapos famennyezete
van az oltártérnek is. (85. kép.) Mint eredeti
megoldást meg kell még említenünk a bejárattól jobbra elhelyezett keresztelőkápolnát. A
templom 1935-ben épült föl.
Gödöllő kedves kis templomán is terméskőformák adják az egyetlen faldíszt a torony al-

88.

Nagytárkány

89. Csurgó

90.

Esztergom

ján, homlokzat közepén nyíló kapu körül. Érdekessége a templomnak központi elrendezése í.
alaprajza sokszög és sokszögű, kupolás, bordázott famennyezett borul föléje. Az előreugró,
karcsú sisakkal födött torony két oldalához,
mintegy átmenetet alkotva a torony és a templomtest között, félköralapú kis épületrészek járulnak. A templom Hetzel Frigyes alkotása s
1932-ben készült el. (86. kép.)
Tatabányán 1938-ban Bánk Béla épített
templomot. Egyhajós kis épülete szépen tagolt,
formái egyszerűek. Homlokzatán csupán a bejárat fölötti félkörív jelent díszítést, mely a fölírás számára készült. Ablakai félkörivesek, a
templomon is, — különösen szép a bejárat fölött elhelyezett hármas ablak — és a tornyon
is, mely jobbról, oldalt áll, mint ahogy legtöbbmodern templomunk tornya oldaltépített. (87.
kép.)
Jobboldalt emelkedik a torony
Nagytárkány hangulatos, 1936-ban épült temploma mellett is, egészen campanileszerűen. Ezt az istenházát Kavasch Ernő tervezte. Alkotásának
hangsúlyos része a torony, négyzetes alapon,
három egyre kisebbedő hasáb egymásra-rakásából keletkezik és változatos ablakformák díszítik. A homlokzat oromfala lépcsőzetes alakbanx

emelkedik a csúcsán álló keresztig. Sima falát
csak az ajtó négyszögű s a fölötte nyíló ablak
kerek formája szakítja meg. Alaprajza, hossznégvszög, belső tere egytermes, Külön, íéJcönvű
szentélyrésze van. Mennyezete sima. (88. kép.)
Legmodernebbek, azaz; legjobban alkalmazkodnak a nemzetközi modern építészet leegyszerűsített formáihoz a következő evangélikus templomok. Mindnégynek alaprajza téglalap. Csurgón Kolmár Zoltán tervezett templomot. Ennek van külön oltártere, de sekrestyéje
nincs, ehelyett az építész a jobboldalt álló torony folytatásaképpen a templomnál alacsonyabb, külön tetőzetű gyülekezeti termet épített, melyet igyekezett stílusban összehangolni
az alapépülettel. A homlokzaton külön, egyszerű kis előcsarnok nyílik, fölötte hármas ablakcsoport látható egy, a falba mélyesztett félkörívű falterületen. Eredeti a toronyforma,
négyzetes alapépítményen kisebb, négyzet sarkainak elvágásával keletkezett sokszögű toronyrész, rajta kicsiny sisak. Szerény díszítésként az
épület sarkain sötétebb színezetű festést látunk,
a homlokzati oromfalon pedig mértani alakzatú
ornamentikát. (89. kép.)
Az esztergomi kis templom — Laurenszky
Gusztáv terve — szintén campanilére emlékez-

92.

91.

Somsály

Gerendás

tető, baloldalt a templomhoz épített toronnyal
készült. Egyszerűségében is kedves, ízléses alkotás, tervezője olaszországi őskeresztyén bazilikák egyszerűbb elemeit akarja fölhasználni
szerkesztésében. Terméskőből van a lábazat, a
falak felső része azonban fehérre vakolt, egészen sima, tagolásul csak az ablakok és ajtók
szolgálnak. Sikerült megoldás a végig falazott
kis torony három-három, minden oldalon elhelyezett ablaka. 1941-ben épült föl. (90. kép.)
Arányaiban kicsi, de igen eredeti épület
Szontágh Pál 1942-ben, mindkét protestáns
felekezet számára épített somsályi temploma.
Merészen eltér a megszokott toronyformáktól
és az egész homlokzati részt elfoglalói, széles,
nem nagyon magas tornyot épít, mely egy keskeny, téglalapra állított hasáb szélesebb oldalával néz a homlokzat felé. Három alacsony, félköríves ablaka látható a homlokzaton, csaknem
a tető alatt, lejebb, az ajtó fölött is van még
egy kerek ablak. Rendkívül egyszerű, díszítetlen,
sima falait az oldalnézeteken négy-négy ablakból álló ablakcsoport tagolja függőlegesen.

(91. kép.) Van külön szentélyrésze. Mennyezete
bordázott.
Legmodernebb templomaink közé tartozik
még a gerendást is, Áchim Mihály alkotása.
(1937.) Csupa egyenes, sima falazat, tárgyilagosság, komoly egyszerűség. Oldalfalam sűrű
sorban vonuló, kisebb, négyszögű ablakot figyelhetünk meg, minden oldalon kilencet, a homlokzati részen, külön alapzaton emelkedő tornyon pedig mind a négy oldalon két-két rendkívül hosszú ablakot. Voltaképpen ezek az ablakok jelentik az épület díszítését is. A torony
és a templom közti sarokban pilléren nyugvó,
nyitott kis előcsarnok alkot átmenetet. Érdekes
a belső tér képén a kifestett, kaszettás menynyezet. (92. kép.)
Újabb evangélikus templomaink ismertetésének végéhez is jutottunk. Ismertetésünk az
alkotások nagy számánál fogva nem tarthatott

igényt teljességre, ezért iparkodtunk a stílus
szempontjából jellemzőbb müveket szemügyre
venni. Az elkészült templomokon kívül soknak
terve fekszik még megvalósulásra várva az illetékes hatóságok előtt, vagy a tervezők fiókjában. Evangélikus modern templomépítészetünk
most kezd valójában kibontakozni; a fejlődés
első lépéseit már megtettük. Nem tudhatjuk,
sikerülni fog-e egységes stílust kialakítani, —
valószínűbbnek tűnik, hogy templomépítőink
egyik része mindég a történelmi, másik a nemzetközi modern stílust fogja szem előtt tartani,
harmadik pedig igyekezni fog az önálló, magyar templomstílus megteremtésére.
Akárhogyan is fog tovább fejlődni az utolsó években megindult nagy föllendülés, egyben minden templomunk találkozni fog: az evangélikus
hitélet és öntudat mélyítésében, Isten igéjének
őrzésében és terjesztésében.

Amót

A TEMPLOM BELSŐ TERE
(TÖRTÉNETI ÉS ELVI TANULMÁNY A K E R E S Z T Y É N TEMPLOM
LÉNYEGÉRŐL)
Irta:
RÉVÉSZ ISTVÁN

A keresztyén templom nem pusztán művészettöréneti probléma. Bizonyítja ezt, hogy a
materialista művészettörténet ép a keresztyén
templomépítés
legnagyobbszerűbb példáival
nem tudott mit kezdeni. Az első századok építészetének mindig kevés hely és méltatás jutott.
Híven a műtörténeti fejlődés elméletéhez, az
őskeresztény templomépítést kísérletnek tekintette, vagy szerény kezdetnek, melyből az igazi
értékek, a középkor mutatós dómjai majd kifejlődnek. Ez a müvészetszemlélet a keresztyén
templomépítés történetében azokat a jelenségeket
sem vehette észre, melyek az eredeti és teljesen
kész építészeti programmtól való eltérést, vagy
azzal szemben visszaesést mutatnak. A középkori dómokban látta a keresztyén templomépítés csúcsteljesítményeit, pedig ezek általában az európai építőművészet csúcsteljesítményei voltak s azoknak a vallásos-fundamentuma az őskeresztyén templométól teljesen különböző. Amennyiben pedig a gótikát, mint
vallásos jelenséget vizsgálta, észrevételeit ebben foglalta össze: a gótikus építészet a szellem győzelme az anyagon.
A művészettörténetírás a keresztyén templomról akkor mondott lényegeset, amikor az
anyagelvűségtől szabadulni kezdett. Többek
között Alois Riegel írja, 1 hogy az a műtörté
neti szemlélet, mely szerint az őskeresztyén
templom a véletlen, a szükségszerűség és a
gyakorlati praktikus követelmények következménye, helytelen. Nem lehet azt a római bíró-

sági bazilika utódjának tekinteni. »Az őskeresztyén bazilika az őskeresztyének független művészi teremtése «, jóllehet, azt a környezetükben adott lehetőségek szerint építették ,
Eszerint az őskeresztyén templom az antik építészettel szemben nem jelent visszaesést
és a történelem távlatában nem is próbálkozás,
kezdet, hanem teljesen új és kész eredmény
annak ellenére, hogy késő utódaival pompában,
szerkezeti tökéletességben és formaszépségben
nem versenyezhet. Ha az anyagelvű művészetszemlélettől függetlenítjük magunkat, biztos
alapot találunk, ahonnan a mütörténetileg
nagyraértékelt és »tökéletes« példákon is észrevehetjük á hibákat és éppen ott fogunk igazi
eredményekre és fejlődésre rámutatni, ahol az
anyagelvű műtörténet semmi említésre méltót
sem lelt, a puritán protestáns templomépítésben.
A keresztyén templom lényegét magából a
keresztyénségből kell megérteni. Amennyire új
és különös a keresztyénség, annyira új és különös a temploma is. Ahogyan az okoskodó vallástörténész, aki a keresztyénség és a pogány
vallások között ezer kapcsolatot talál, a keresztyénség lényegét nem mindig érti, hanem csak
a hívő, aki benne él a Krisztus követésében,
úgy annak a műtörténésznek a munkája is
kárba veszett, aki nem tudja azt, hogy a keresztyének templomában mi történik. Mert ez
a templom önmagában véve semmi más. mint
alakja és burka az eleven keresztyén életnek,
melynek érzéki ábrázolása a templomi kul-

tusz is. Enélkül az élet nélkül a templom értelmetlen.
Legjobb, ha templomáról maga a keresztyénség beszél.

I. ISTENHÁZ — SZENTEGYHÁZ
Amennyire nincsen kapcsolat a görögrómai vallás és a keresztyénség között, annyira
idegen egymástól a görög-római és a keresztyén templom. A bazilika lényegét és újságát
a kettő ellentétéből lehet megérteni.
Minden pogány templom az istenségnek
háza. Benne lakik az Isten és benne helyezik
el annak képét vagy szobrát. Ennek a szobornak a védelmére, rejtésére s az avatatlanoktól
való óvására emelik annak falait. A belseje:
szentély, szük kamra, melyben a szobron kívül
csak az istenség eledeleit tartó asztal fér el.
Ennek a kamrának misztikus csendjét csak a
pap zavarja meg, aki az istenség köszöntésére
és eledellel való ellátására járul a szobor elé.
Ez a templom tehát az istenség számára épült.
Kizárja a gyülekezetet, amely a szentély ligetében szemléli az áldozatokat s ugyanott helyezi
el a fogadalmi ajándékokat és szobrokat. A hívők a templom hatalmas méreteit s ragyogó
márványoszlopait látva, istenük csodálatos hatalmára gondolnak. Mivel a pogány kultusz
minden részében istenkultusz, a pogány templom istenháza ^hatalmának jele«. Díszes külépítmény, amely magára hívja a hívő figyelmét, de egyben távol is tartja magától, megrettenve és babonás tiszteletre indítva a lelket.
A keresztyén kultusz nem istenkultusz, hanem közösségi kultusz. Istentisztelete sem az
istenkép ápolása és istenének kielégítése, hanem egy új közösség megvalósulása, mely nyilvánvalóvá lesz az Isten beszédének hallásában
és az úrvacsora misztériumában. Az úrvacsora
alkalma a templomok korában is az agapé, a
szeretetlakoma. Amikor a hívők Istenükkel közösségbe kerültek, testvéri közösségbe kerültek
egymással is. Mindez szöges ellentétben áll a
pogány istenkultusszal s következéskép az őskeresztyének temploma a maga formáit nem az
istenkultuszos görög-római templomépítésből
nyeri, hanem önálló független művészi teremtés az. A templom annak a gyülekezetnek a
háza, amelyet az Isten a világból elhívott.
Enek a valóságnak építészeti kifejezője egy, a
világtól elhatárolt belső tér, amely a keresztyén
templom ideális alapeleme. Ezzel a fogalommal indul el útjára egy újfajta építőművészet
s itt szakad vége a klasszikus építészetnek is.
A keresztyén templom története pedig mindig

a belső tér története, nem csupán az architektúráé s ehhez az őskeresztyén alapélményhez
lehet mérni a különböző templomépítési korokat, hogy irányuknak hibája vagy igaza kitűnjek
a) Az őskeresztyén

bazilika belső tere

Amíg a görög-római istenkultuszban a hívft
a templomon 'kívül rekedt, addig a keresztyén
gyülekezet a templom falain belül kerül. Amíg
ott a hívők vették körül a templomot, mint valami »szentségtartót«, addig itt a templom
falai ölelik körül a gyülekezetet. A falak pedig
nem arra valók, hogy körülhatároljanak s a
szemek elől eltakarjanak egy szentséges helyet,
hanem, hogy a földi empirikus tértől különböző és a tapasztalati határokat áttörő ideális
teret nyissanak meg s annak a világtérnek a
képét adják, melyet a gyülekezet remél, de
amelyben a hit által már benne él. Valóban,
amikor a hívő a templomba lép, érzi, hogv
»más világba került«. Az antiochiai Cypriánus
az egyik antiochiai templom gyülekezetét
mennyei lények, vagy angyalok karának mondja,
amely Istent dicséri. Balaeus a kennesrini
templomról azt mondja, hogy az nem közönséges épület, hanem maga a menny a földön.
Pontosaban elénk tűnik az őskeresztyén templom lényege Eusébius nyilatkozataiból, aki 314ben a tyruszi bazilika avatóbeszédében azt
mondja, hogy az az Istennek városa, hasonlóképpen a Konstantinus által épített pompás
jeruzsálemi sírtemplomról azt mondja: »ez az
épület a próféták által ígért új Jeruzsálem«.
Ez a gondolat a János-féle apokalipszisből ered,
mely az őskeresztyénség hitére és kegyességére
vonatkozóan a legértékesebb adatokat tartalmazza. Hitüknek célja, hogy majd egyszer a
Mennyei Jeruzsálem »városában« ott álljanak
a Bárány előtt, mindazok, akik »beírattak az
élet könyvébe«. Innen van, hogy több bazilika
apszismozaikja a Mennyei Jeruzsálemet ábrázolja. Jelképezésére a római Sta. Pudentianatemplomban (IV. század vége) a művész a földi
Jeruzsálem valóságos képét rakja fel, melyben
a Konstantinusz-korabeli új templomok formáját is felfedezhetjük. A Sta. Maria Maggiore
(IV. század) apszisának diadalívén bárányok
mennek a szent városba, melynek kapuja fölött
felírás olvosható: Jeruzsálem. A kőfaragásban
külön csoportot alkotnak azok a márványkoporsók, melynek oldalfalain a tizenkét kapu
látható, melyről a Jelenések Könyve beszél.
Az apostolok és Jézus a kapuboltozatok alatt
állanak. Más márványkoporsó pedig Jézust és
apostolait oszlopsoros bazilikában mutatja.

A. római
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bazilika apszismozaikja.

Látjuk, hogy a templom és a mennyei város
fogalma a valóságos ábrázolásban is társul egymással, bizonyságául annak, hogy a Mennyei
Városnak szimbolikus mása a bazilika, melynek neve a későbbi középkori templomavató
himnuszokban is »Urbs beata Hirusalem«.
Az allegorikus városképzet a bazilika architektonikus elemeit — érthetően — az antik
városépítésből veszif
A templom bejáratának
mintája az antik városkapu, oromzatáé a városfal, s bensejének főalkotóeleme az út, melyet
a későrómai strádához hasonlóan oszlopsoros,
oszlopcsarnokos emeletes falak szegélyeznek.
Mennyire igaz ez, mutatja, hogy az egyik birodalmi város újjáépítésekor a bazilikát a sugárút
megmaradt vonalába építik, úgy, hogy az út
oszlopai a középhajó oszlopsorát képezik. 3
Amint a város főútja, mindig diadalívhez vezet,
úgy vezet a templom főhajója a szent út, »via
sacra« az »arcus triumphalishoz«, amelyen
most már nem a császár, hanem a Jézus története látható. S amint a diadalív a királyi vagy
császári palotához s annak széles terébe nyit
utat, úgy itt a Jézus diadalíve, a félköríves
alaprajzú és félkupolával fedett apszisba vezet,
mellyel lezárul az épület s a belső tér. Az a főhajónak, a szent útnak a célja, amely a császári
palotákéhoz mérten trónterem. Az apszismozaikokon a Jézusnak királyi képe csillog s alatta
pedig valódi trónszék áll: az igehirdető püspök
katedrája.
Ebben a benső térben úgy él a gyülekezet,

(Mennyei Jeruzsálem)

IV.

század

vége.

mint különös rend, a mennyei város népének
előképe. Amint a városfalak külsejükben a belsőről semmit el nem árulnak, sőt titokzatosan
hallgatagok, úgy a keresztyén templom külseie is
hallgat a belsőről, sőt tagadja a világot. Falai
mindig puszták és dísztelenek s mütörténeti
méltatást szinte nem is kaphattak. »Senki sem
fog borzongás nélkül visszagondolni a ravennai
nyerstéglaépületekre, szegényes ablakaira, melyek a kisebbrendü ember szemeire emlékeztetnek. Nemes kupolájukat is lapos zsindelytető
fedi el. Még a híres konstantinápolyi csodaépület is a Hagia Sophia, mely mozaikjaival az antik világ főcsodája volt, úgy áll ott
külsejével, mint valami ormótlan hegytömeg«. 4
Az őskerestyén bazilika külseje építészetileg és
szerkezetileg furcsa, megokolatlan. Csak akkor
megokolt, ha belülkerülünk. Ott vesszük észre,
hogy a falaknak önmagukban nincs jelentőségük. Azok csupán a belső térnek kulisszái, a
szükséghez képest képezve. Formájuk, szerkezeti felépítésük tehát csak a belső térből megokolt. Azt mondhatjuk, hogy az őskeresztyén
templomépítésben
architektonikus élményről
nem beszélhetünk, csak térélményről.
Itt állapíthatjuk meg azt is, hogy az őskeresztyén templom külseje nem puritánoskodásból szürke, semmitmondó, hiszen belül minden
csupa csillogás. Az ő templomuk nem külépítmény, mint a görög-római szentély, nem az istennek építik azt, hogy benne gyönyörködjék,
hanem a gyülekezetnek, hogy az Istenével való

A római

S. Paolo „fuori le mura" belső tere. Kr. u. 400. A rajz

közösséget s az ígért új világot megtapasztalhassa. Az új világ megvalósulása a Jelenések
Könyve alapján is kozmikus történés s az nem
is csak erkölcsi, hanem teljesen új kozmikus
világ is lesz, melyben »újjá lesz minden«. A
templom szükségképpen lesz belépítmény, mert
a belső térképzés alkalmas számukra, hogy kozmikus képzeteiknek kifejezést adhassanak. Egy-
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külseje.
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század.

1823. évi tűzvész

előtt

készült.

szerűen ezért halmozzák el a templombelsőt
mindazzal az ékességgel, melyet a külsőtől
megvontak, nem pedig a puritános-aszkétikus
törekvésből, amely az őskeresztyénségtől általában véve idegen maradt.
Azonkívül, hogy a templombalépő hívő
tudja, hogy más világba került, a szent városba,
a belarchitektura ennek a népnek a különös
életrendjét is felfedi. Nem kerüli el a belépő
figyelmét, hogy nyugat felől jutott a templomba s hogy a templom »szent útjának« nyugat-keleti iránya van. Keresztelése alkalmára is
mindig emlékezni fog. Ott is nyugat felől kellett a keresztelőmedencébe lépnie, miután nyugat felé fordulva azt mondotta »Sátán én megtagadlak tégedet« s aztán a medencéből a keleti lépcsőn jött ki s ott adták rá a fehér ruhát.
Tudja, hogy a keresztyén ember életének
iránya van, e világból a Sátán uralma alól
Jézus felé. Nem felejti el tanítóinak s a püspöknek a szavát, hogy a keresztség által az embernek irányt vesz az élete, az új keresztyén egyenest Jézus szemébe néz: ».. .ad orientum convertitur, qui etiam renuntiat diaboló, ad Christum convertitur, illum directo cernit obtutu«. 6
Ezért kellett kelet felé fordulva bizonyságot

A római S. Sabina
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tennie Jézusról. Emlékszik arra is, hogy a megkereszteltek fehérruhás serege, »fehér nyáj«
együtt ment a Jézus oltára felé »a gyülekezet és
az angyalok szemeláttára^, s akkor ragyogott fel
a nap a keleti oldalon. A keresztyénség életének irányát látja megvalósulva az őskeresztyén
ember építészetileg a bazilikában, s különösképpen főútjának nyugatkeleti irányosságában s
abban nem lát véletlent, hogy az apszis, a trónoló Jézus képe, az urasztala és a szószék a
napfelkelte felé eső oldalon van. Életutunk vé-

A római

S. Paolo

alaprajza.
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század.

gén úgy fogjuk a Jézust látni, ahogyan látjuk
felkelni a napot.
A »szent út« a főhajó célja: az apszis a
szószékkel és úrasztalával, ezért a gyülekezet
figyelme odairányul. Mindenki tudja, hogy
amikor a szent elemeket, a kenyeret és a bort
az asztalra helyezik »odafel megnyílik az ég és
Krisztus leszáll, mennyei seregek ereszkednek le
az égből s körülveszik az asztalt, melyen az

A ravennai

8. Apőllinare

in Classe

alaprajza•

A római 8. Sabina templom
faragott
egy táblája, az alsó és felső világtér
val. 5. ss.

Kapujának
ábrázolásá-

Űr szent sakramentuma van«.® Az apszist tehát
mennyei seregekkel népesíti be a kegyes képzelet s az úrasztalát Jézus trónjának mondja.
Egy bizonyos Katholikus Isaak, (V. sz.) látomásban olyannak látja a mennyei tróntermet,
mint a templom apszisát, melyben ott áll az
oltár. Chrisostomos pedig egy öreg ember látomását mondja el, aki úrvacsora alkalmával az
oltár körül rengeteg fényesruhájú angyalt látott,
akik mint a katonák a császár előtt meghajoltak. Jeruzsálemi Cyrill az igehirdető püspök és
presbiterek koszorújában a mennyei seregeket
látja.
Mindebből láthatjuk, hogy a hívők a templom apszisában a mennyet képzelték el. Az antik építészetben a centrális tér és a kupola a
végtelen kozmikus világtér képe. Itt tűnik ki,

hogy a bibliai és kegyességi eredetű »Mennyei
Város« képzete mellett az antik világban kialakult építészeti képzetek is szerepet játszanak a
bazilika belső terének alakításánál, melyeket az
őskeresztyénség új élettel tölt meg. A mennyet
általában sátornak vagy kupolának képzeli az
ősi mediterrán kultúrák embere s ezt a képzetet keletről nyeri. A menny kupoláját oszlopok
(négy) vagy falak tartják. Lehetetlen fel nem
ismerni a keleti ház és e világkép közötti hasonlóságot. Kosmas szír kereskedő, aki keleten
utazik, valószínűleg még szerzetesi életében
magáévá tett képzetek alapján ki is fejti, hogy a
világmindenség is ilyen házhoz hasonlít, fallal
körülvett és kupolával fedett tér, melynek felső
része az Isten világa, a kosmos mellon-basilaia
uoranu, s alsó fallal határolt része a kosmos
outos, a jelenvaló világ.7 E világkép építészeti
formája lesz a keleti keresztyénség kupolatemploma és ez a képzet elsősorban a keleti kontinens építészetének képezi alapját, mégis látjuk
ebből, hogy az antik ember kozmikus világképe
megosztott, azaz a végtelen és a véges tér egybevetéséből keletkezik.
Legyen az keleti kupolatemplom, centrális
templom vagy pedig nyugati hosszirányos bazilika, a belső mindig e kozmikus világkép megjelenítése. A bazilikának is két, építészetileg határolt tere van, a félköríves és a félkupolás
apszis, a »menny képe« és a gyülekezeti négyzetes alaprajzú tér, mely általában a végesség
kifejezője. A végtelenséget jelképező szakrális
tér és a végességét jelképező gyülekezeti tér, a
»via sacra«, az út, úgy érintkeznek egymással,
hogy a mértani iránnyal és kapcsolattal, az a
lelki irány és Istennel való kapcsolat is kifejezésre jusson, amely a keresztyén életet teszi.
Ahogy az apszis és az út érintkeznek egymással
mértanilag, úgy érintkezik a gyülekezet hitében
az Isten világa az emberével. Elszakadva a vi-

A vatikáni könyvtárban
őrzött ,JZosmas
Indikopleustes" rajza a világtér felső részéről.

lágtól Jézus felé megyünk, ő pedig ígérete szerint jön felénk, »magához hasonlónak«, »ékesnek« és »teljesen szépnek« 8 nevezve a gyülekezetet, az ő menyasszonyát. Most hitben tapasztalja őt a hívő és vízióban, de egyszer szemtől-szembe meglátja. Ez az eschatológiai tapasztalat a keresztyén ember nagy istentiszteleti élménye. Az Isten és az ember közötti dinamikus közösségi viszonyt fejezi ki az őskeresztyén templom két főalkotóeleme önmagában is».
a nyugatketleti hosszhajó és az apszis, melyek
nyugaton a templomok fő építészeti elemei is
maradnak.
Azért, hogy a nyugati keresztyénség templomának sajátossága jobban kitűnjék, összeha-

A parenzoi

basilika

épületeinek

alaprajza.

sonlítjuk annak belső terét a keleti keresztyénség templomáéval. A bazilika, bár keleten i!>
vannak nagyszerű példái, a nyugati keresztyénség temploma lett és nem véletlenül.
Hitének,
kegyességének valódi formája ez. E íkét fogalomban jellemezhető ugyanis a nyugati keresztyénség élete: Hit és kegyesség (felekezetektől
függetlenül mindmáig), melynek tényezői: elszakadás a világtól keresztség által, isten Igéjének hallása, bűnbánat, megtérés, szentélet,
mindennapos megtérés a szentségben való részesedés által, reménység, Jézus várása ítéletre
és kegyelemre. Az őskeresztyén templom megosztottsága és irányozottsága építészeti képe
ennek a történeti kegyes életnek, mely ugyanúgy, mint a valóságos élet, születéssel, újjászületéssel kezdődik és cél felé törekedik. A keresztyénség aíktív élet, melyben a »hit harcát kell
megharcolni«. Ezzel indítja útjára az új keresztyént Ambrosius a húsvéti keresztelési ünnepen.
»unctus es qui athleta ChristH.9
Evangélikus

Templomok

Az ősker. bazilika tagozásában, irányozottságában, vízszintes vonalában ez a történetien
valóságos és aktív lelkiélet kap építészeti formát. Sokhelyt kiépítik ezt az »életvonalat«, az
úttestről a fc^ptistérium udvarába juthatni, innen az előcsarnokba, ahol a katechuménok várakoztak és a vezeklők, majd maga a templom
következik, ahová csak a megkereszteltek és
azok mehettek be, akik újra való megtérésükről
bizonyságot tettek és részesedhettek az úrvacsorában. Tehát a bazilika beosztásában bizonyos gradatio, fokozás jut kifejezésre mind az
apszisig, mely, mint hallani fogjuk, a feltámadás-hittel nyer gazdag értelmet.
A keleti keresztyénség élete ugyancsak két
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fogalommal jellemezhető: hit és bölcseség. A
keleti keresztyénség nem ismeri az istenkeresést, megtérést, istenvárást, élete a nyugati keresztyénség aktív lelkiéletével szemben bölcseletbe átmenő, fejlődés és meglepetésnélküli
istenszemlélet. »Istenben élünk, mozgunk és vagyunk«. Isten dicsősége körülveszi az embert
mindenütt, melyet mozdulatlanul és passzíve
szemlél. Érthető, hogy keleten a centrális templomépítés fejlődik ki, kupolás középpontos templom önmagába visszatérő köreivel, függőleges
irányú térelemeivel. A nyugati bazilikának
nincs mértani középpontja, hanem csak liturgikus központja van. Amíg a nyugati templom
iránya a horizontális, addig a keletié a vertikális és építészeti főeleme a kupola, mely úgy
borul a tér fölé, mint a nagy ég. Tetején M
»Pantokrator« a mindenható és mindenütt jelenvaló Krisztus képe. ő b e n n e élünk. Hatalma
passzív megadásra és elmélyedésre késztet. Értelme van annak, hogy a kelet főtemploma, a
241

»Hagda Sophia« Szent Bölcseség nevet kapta (az
időfeletti Logos. »A görögök bölcseséget keresnek«) és hogy a nyugat főtemploma, a bazilika
hosszúhajós épülete lett és a valódi történeti és
erősen impulsív Péter nevét kapta«.10 Ez a stílus többször megjelenik nyugaton is, de soha

A konstantinápolyi

Hagia Sophia

sem válik uralkodóvá. Olyan korokban, amikor
a nyugati keresztyénség a klasszikus filozófia
hatása alá kerül, értelmi jelleget nyer, a kupolás
építészet is divattá lesz. Reneszánsz és neoklasszikus korok főműve a kupolás dóm. Érthető az is, hogy református építészek a centrális templomért lelkesednek, sőt van, aki ma is

a Hagia Sophiát tartja a ref. templomépítés
alapformájának. 11
A nyugati és keleti templomépítés
azonban rokon egymással abban, hogy mind a kettő
—- legalábbis az első évezredben — a benső
térrel fejezi ki az embernek Istenhez való vi-

belseje.

Épült

Kr. u.

537-ben.

szonyát, azaz építészeti alapélménye térélmény.
Ehhez a keleti templomépítés a történet folyamán mindig ragaszkodott, templomainak sohasem külseje, hanem benseje a fontos. Nyugaton azonban az ellenkezőirányú eltérések nyilvánvalóak.
b) A templom belső tere tehát az Istennel

való közösséget fejezi ki. Ez a közösség azonsos értelmű. Jeruzsálemi Cyrill azt mondja,
ban nem individuális. Az egyház — pars pro
hogy a heretikusok templomaitól a mienk abtoto —, a gyülekezet a Krisztus menyasszonya. ban különbözik, hogy magánviseli a mennyei
Jeruzsálemi Cyrill magára az egész templom- Jeruzsálem képét. Tudjuk, hogy abban a szent
épületre is használja ezt a kifejezést. S amint a
városban Isten és ember legteljesebb közössége
vizionárius nyilatkozatokból hallottuk, hogy a
valósul meg. Ezzel szemben a pogányoskodók
templomi kultusz hasonlít az állami élet legés zsidók zsinagógái csak valami földi közösség,
főbb reprezentációs alkalmához, miikor a csánépi, faji és politikai gyülekezet megtestesítői.
szár a nép előtt megjelen, hogy ajándékot oszA hosszirányos és apszisba torkolló bazilikával
szon, törvényt üljön s ahogyan a templom épüszemben feltűnő a szélirányos egytermes zsinalete az égi város mása, úgy a keresztyén kultusz
gógaforma. Hasonlítsuk össze a két legrégibb
is az új »civitas Dei« közösségi életének s nem
műemléket. A legrégibb keresztyén templom,
az egyén kegyességének megjelenítése.
Igehirmelyet a mesopotámiai római helyőrség 232-ben
detés, ének, együttes imádság, az eucharistiát
épített bele Dura Europos egyik magánházába,
megelőző szent csók, az eucharistia és a szeremár hosszhajós, apszisos, mely utóbbiban ott
tetlakoma mind a közösségi élet kifejezői. A
látjuk a Krisztus képét s azt az egészen más
gyülekezet jelenléte már maga kultusz (mint álvilágot, mely a mi reménységünk. Bizonyítja
lami kultusz a nép jelenléte a császár fórumán)
ezt a kép alatt álló Ádám és Éva-alak, kik
s a kultusz célja is az új közösség. Az őskemegváltásukért könyörögnek. Ezt az egészen
keresztyén templom ezért nem képzelhető el
más világot csak a síron túl érjük el. A gyülegyülekezet nélkül s a kultusz sem a közösség
kezet termét az apszistól egy sír választja el
nélkül. Nagyon talál ehhez a bazilika belső forúgy, hogy az; utóbbi egy arcosoliumsírhoz hamája, mely nem szentélyt, hanem későantik rósonlóvá lesz, melynek példáit a katakombákban
mai utcát és császárfórumot mintázza, mint az
láthatjuk. A gyülekezeti terem falán a »história
akkori népközösségi életnek színhelyét. Magásancta« Jézus története képekben. Legközelebb
nos istenkultusz falai között el sem képzelhető,
az apszishoz a Krisztus koporsója látható, mely
magánmiséről, vagy titokzatos istenimádatról az
felé a három húsvéti asszony megy kezével
első időben nem is hallunk, hanem olyan töelőre mutatva. A feltámadás tényével, a megmegprocessiókról
és tömegistentiszteletekről, váltással, a Megváltóval áll szemben a gyülemelyekben a Jelenések Könyve (21. r.) szent
kezet és a megszabadítást tőle várja. Isten felé
városának élete híven tükröződik.12 Csakúgy,
megy a gyülekezet s ő pedig a gyülekezethez
mint a városi népnek főöröme a beszédeik halljön az Igében és a szentségben. Ennek az Isten
gatása, a gyülekezetben is a legfőbb közösségés ember közösségének képe a legrégibb kealkotó lesz az Igehirdetési, mely miatt az istenresztyén templom is.
tisztelet gyakorta négy óráig is elnyúlt.
Ezzel szemben, ugyanezekben az években
A keresztyén templom tehát közösségi kulEideos presbyteros által épített zsinagóga
tusznak helye, építészeti formája a Civitas Dei(ugyanott) széles harántirányos terem.
Gyülenek. Az Istennek hatalma csak ebben a közöskezőhely, gyűlésterem, melynek egyik hosszanti
ségben szemlélhető, ennek adta az ő hatalmát.
oldalán van a katedrának hagyott laposan méAmíg a keresztyén templomok nyugaton
lyített rész. „Míg a keresztyének a szük hosszközösségi kultusz színhelye maradnak, addig
irányos teremben nem egymásra, hanem Jézus
eredetiek, addig a szentek közösségének hajképére tekintettek, itt a népközösség önmagát
lékai, épített szentegyházak.
Amikor azonban
élte át". 13 A falakon a zsidó nép története látistenkultuszért épülnek, az ősi térélmény azonható immanens eschatologikus célzattal festve.
nal megváltozik s bármily visszataszítóan hanEsra, az igazi király, akihez méltó fog jönni és
gozzék is, a templomok építészeti elgondolásban
megsemmisíti a városban élő összes idegen kulvisszahasonulnalc az istenházakhoz, annak elletuszokat. Dágon helyett az egyes Palmyrai isnére, hogy formájukban a nyugati keresztyén
tenek bukását ábrázolták, azaz a politikái ellerTkultúra legszebb alkotásainak a dómokat tisztelség megsemmisülését. Theokratikus várakozájük. Istennek földi műemlékei azok, de az istesuknak méltó kifejezője a festett fal. Nem őket,
nek földi műemléke volt a római márványhanem velük váltja meg Isten a világot. Kész
szentély is.
erkölcsi közösség ők, melynek nem megváltója,
c) Az őskeresztyén bazilika alaprajza is bihanem érvényesítője lesz majd a Messiás. A kezonyítja, hogy az a közösségi kultusz, melynek
resztyének templomának egyszerű falfestményeiszínhelye, nem önkultusz. Kitűnik ez akkor, ha
vel szemben a magabízó és erőszakos pompa a
összehasonlítjuk a korabeli zsinagógával melyet
feltűnő. A festőnek annyi mondanivalója van
az őskeresztyén írók többször megtettük, bár
népéről, hogy egy ecsetnyi helyet nem hagy
Összehasonlításuk nem építészeti, hanem vallászabadon. Amíg a keresztyén templom az Isten
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•és ember közösségének képe, addig a zsinagóga
pusztán
egy emberi
közösség
önkultuszának helye. Nem szakrális tér, hanem profán
tanácsterem. Építészeti képe ennek ap önmagában zárt. téregység, egytermesség. Az isteni és
tőlünk szabad, független, végtelen vüágot jelképező apszis hiányzik. Olyan istentiszteletnek,
mely nem szakrális jelenség, ez az önmagában
zárt tér megfelelt. Chrysostomos János végül is
a zsinagógát nagyon bölcs érzékkel a színházhoz
hasonhtja, amely végeredményben nem volt
egyéb, mint a népközösség fő összejöveteli helye. Hiányzik a zsinagógából az Isten. Azzal
nem válik szentté a hely, hogy szent könyveket helyezünk el benne. 14
A keresztyén templomépítésben az egytermesség többször visszatér, azonban mint protestálás a katolikus kóruskultusszal szemben. A
protestantizmus első templomaiban azért marad
el az apszis, hogy a katolikus templomépítéstől,
a túlhajtott szakrális építéstől a reformáció
temploma karakterisztikusan elváljék. A katolikus templom főjellegzetessége a szentéllyé
vált kórus volt. Másodszor azért törekedik a
reformáció egytermes templom építésére, mert
ebben a gyülekezetnek, mint egy-testnek, egyetemes papságnak, melyben különálló rend nincs,
formát adjon. Az egytermes templomokban
azonban mindig ott rejtőzött a veszély, hogy
túlságosan profánná válik, önkultusz helyévé s
csak némelyeknek sikerül, hogy az említett elveket és a szakrális építészetet — melynek a
kialakult formái már megvoltak — egymással
helyes viszonyba hozzák.
d) Nehezebben tudtak különbséget tenni
a keresztyén templomok sajátosságai és az
antik misztériumkultuszok templomainak jellegzetességei között. Sőt sokan kapcsolatba hozták
egymással a kettő kultuszát, vallásosságát és
magát a templomépítését is.63 Igazolni látszott
ezt egy újonnan felfedezett földalatti misztérium-bazilika a római Porta Maggiorenál. Azt
mondották, hogy mindkettő .spirituális világnézet, mindkettő tagadja a világot, mindkettő
gyülekezetalkotó, tanítja a megváltást s kultuszának helye jelképes benső tér.
Azonban ha a misztériumkultuszok szentélyeit a benne folyó szertartások és kultusz
alapján vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az a benső
tér, melyben a „gyülekezet" helyet kap, merőben más kultikus követelmények eredménye.
Legtöbbször barlangalakja van. A mithraszentély neve spelunca-barlang, a sírt, az alvilágot,
a föld börtönét ábrázolja, azt a világot, melyből
szabadulni kell. Szűk méreteivel, kényelmetlenségével, (van ahol guggolniok kell a beavatottaknak) a sötétség hatásosságát felhasználva
akar a lélekre megfelelő lélektani hatást gya-

korolni. Az egész misztériumkultusz lélektani
ráhatásokból áll1. A fáklyafüsttől, rossz levegőtől és a sötétségtől agyonkínzott idegek és a
felizgatott képzelet babonás alázattal adják meg
magukat a kultikus szertartások láttán. Ezeknek
nagyobbrésze fény és hangjelenség. A megjelenő Mithras isten körül villámok cikáznak, testéből s köpenyéből csilagok szikráznak s különböző sugarak ragyogják körül. A misztériumbarlang tehát érzéki (különösen vizuális)15 élményben kínálja a megváltást. Amíg a keresztyén templomnak az apszis a tulajdonképpeni
szakrális tere, addig a misztériumtemplom a
maga egészében az apszis szerepét veszi át és
szakrális térré válik, melyben a babonás hivő
az istenülésre vágyik és azt át is éli. A római
Basilica di Porta Maggiore (Kr. u. I. század),
melyet az újpitagoreus szekta a föld alá épített,
három „hajójával" a sírt ábrázolja, melyből a
léleknek meg kell szabadulnia. A „sír" képzete
filozófiájuknak fontos eleme. Szerintük a test a
lélek sírja s akkor jön el a megváltás, ha a lélek abból megszabadulhat. A hatalmas földalatti
templom falain és boltos mennyezetén s apszisában egyaránt a halál- és életmisztériumra s a
léleknek kiszabadítására utaló stukkóképek láthatók. A főhajó közepén van a híres Ganymedesrelief. Zeus küldötte, a szárnyas gigás elrabolja a gyönyörű ifjút (ez a lélek), hogy menynyei birodalmában gyönyörködhessék benne.
Ott van a Leukippidák elrablása, a lelkeknek
az alvilágból való kiszabadítása és végül az apszisban Sapphó istenülése, akit a fény istene,
Apolló vár. Ennek a földalatti templomnak
minden része s díszítőeleme egyaránt egy célt
szolgál, hogy a hivőt az istenülés szakrális élményében részesítse.
A keresztyén bazilika gyülekezeti termének szakrális jelentősége nincs és az apszis nélkül értelmetlen volna. Nem az istenülést kínálja, hanem az Isten felé való menetel jelképe.
Út az Istennek városában. Annyira igaz ez,
hogy a főhajót lapos mennyezettel fedik, csillagokkal ékítik, mintha a szabad ég alatt állanának. Sokáig a mennyezetet coelum aureumnak
hívták.
A keresztyén istentisztelet nem vizuális
élmény s a templom sem víziók kulisszája, sem
vallásos illúzióké. Nincs benne az Isten reális
megjelenését szolgáló kép vagy csudamasina.
Képei a realitáson túlra viszik az embert. Anyaguk a mozaik, a legelvontabb képzőművészeti
anyag, melyben az ábrázolás is olyan marad,
mint valami szent elgondolás. Valódi formába
valósulni nem tud, megmarad elvont szellemiségében. Ilyen jelenség a keresztyén bazilika
szembenéző Krisztusa és örökké szembenéző
hieratikus apostolai és mártírjai, akik a szemet

nem gyönyörködtetik. A hivőt elégítik meg, de
a tapasztalni vágyó szemet nem. Nem érzékies
szentkép, hanem hitkép.
A keresztyén templomépítésben mégis van
olyan korszak, melyben a templombelső maga
szakrális térré válik, tehát formáival, technikai
újításaival, szín- és fényárnyhatásaival arra van
hivatva, hogy a lélekben az Isten felé vágyódást keltse, vagy a vele való egyesülés illúzióját adja (gótikus dómépítés). Ez is elhajlást
jelent az eredetitől.
Láttuk tehát, hogv az őskeresztyén templom:
1. Nem istenháza, elvben és formában különbözik a görög-római szentélytől.
2. Nem gyülekezeti tanácsterem. Elvben
különbözik első megjelenésében is a zsidók
észszerűen formált klub-zsinagógájától.
3. Nem misztériumszín. Első időben is
erősen különbözik a pogány misztériumbazilikától, melyben a lélek istenülése kifejezésre jut.
Az őskeresztyén templom a szentek közösségének háza, az égi ház mása, melyben a választottak és Isten szemtől-szemben állanak.
Szentegyház, amint a nagyar nép is sokáig nevezi templomát. Isten és gyülekezet különös és
eschatológiai közösségének formája, amely azonban valóság a hitben. így lesz a templom a
hitnek a háza.
Ebből érthető, hogy a templom az őskeresztyén hivő szemében nem lesz babonás tisztelet tárgya. Kövét nem tartják szentnek, fetisnek. Mi a templom az ő számára? Statisztikát
állíthatnánk össze arról, hogy az őskeresztyén
hivő szabadidejének nagyobb felét hol tölti s
rájönnénk, hogy a templomban. Eddig a fórumra ment, oda, ahol közösségben lehetett,
most a bazilika lesz az Ő életének fóruma, hol
mennyei polgárságáról újból és újból értesül.

I. a) Keresztelőmedence,

oltár, szószék.

A legfőbb liturgiái cselekmények helye a
keresztelőkápolna, az úrasztala és a szószék.
A templom helső terének alakításánál és írásijának meghatározásánál e háromnak architektonikus szerepe van. .
a) A keresztelőkápolna (baptistérium) különálló épület volt, de ez nem jelentette azt,
hogy a keresztségnek a kegyes életben mellékes
szerepe volt, vagy hogy a keresztség nem az
egész gyülekezet ügye lett volna. Mivel ez az
elhelyezés megokolná egyes építészek törekvését, hogy különálló keresztelőkápolnát építsenek, foglalkoznunk kell a baptistérium lényegével. Formáját és elhelyezését a szentségnek

értelméből nyeri. Neve »regenerationis sacrarium« 17, mert a keresztség az ember életében
a halál és feltámadás csodája. Amikor a keresztség »édesvizébe« — melyet a Mózes csodájának hasonlatosságára a »Krisztus keresztfája édesít meg« — a neofita, az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében háromszor elmerül, meghalt a világ számára és Isten számára feltámadott »örökéletre«.18 A keresztvíz bűnöket elpusztító »özönvíz« s »kegyelemnek vize«, mely
jobb a Betsaida tavánál, amelyre csak »teremtmény« angyal szállott alá, hogy azt csodás
elemmé tegye, »érted a Szentlélek száll alá,
azokért a teremtmény lépett közbe, érted a
teremtés ura, a Jézus Krisztus cselekszik itt«.18
ö a keresztség végzője, a Szentháromság Isten,
aki a Jézus halálának és feltámadásának hasonlatosságára eltemeti az ó-embert és feltámasztja
az új teremtményt. Szent ház a baptistérium,
hasonlít az ótestámentumi templom »secundum
tabernaculumához«, melyben Áron vesszeje
kivirágzott, »s te is száraz ág voltál, de ebben
a vízben virágot nyitottál« . . ., »sőt gyümölcsöt
is érleltél« . . . »s ti együtt mindnyájan Krisztusnak jó illatja vagytok« 20 hangzik a keresztelési prédikáció.
A keresztség gazdag értelmezése a pompás liturgikus szertartások, megfelelő helyet
követeltek, mely azonban, mint Ambrosius nyilatkozatából is hallottuk, különállósága ellenére is a templom szerves része (az ároni templom mintájára).
A baptistérium
kerek, vagy poligonális
és mindig kupolás épület, melyben a már fentebb említett nyugatkeleti irány mellett, építészetileg és dekorative a vertikális irány lesz a
domináló, mely a feltámadásnak ábrázolására
szolgál.21 A falakon felfelé sorakozó horizontális körökben, az apostolok az új élet bibliai
példái, majd a mennyei boldogságnak jelképei
(pávák, galambok, szőlőfürtök között) s végül
a csillagos ég köre látható, melynek fődísze a
Krisztus monogramm, a kezdet és a vég A—Ó
jeleivel. Ez alatt a kupola alatt áll a mély medence. Alakja nyolcszög. A nyolcas az üdvösség
titkos száma (vasárnap, a feltámadás napja, a
régi sabbat után következő: nyolcadik nap). A
medence neve: piscina, azaz halastó, mely a
méretek nagyságát sejteti azonkívül, hogy a keresztség értelmét is gazdagítja. A vízben elmerülő keresztyén ugyanis a Jézus titkos nevét
kapja: hal »Mi pedig halacskák az Ichtys-t, a
mi Jézus Krisztusunkat követvén, a vízben születünk s nem üdvözülünk, hacsak abban meg nem
maradunk«. 22 Aki megkeresztelkedik, a szabadító Ichtyst ölti fel. Egy régi ábrázolás — halból kikandikáló fej — erre a felfogásra utal.23

A keresztség szentsége tehát feltámadást,
a haláltól való szabadulást, újjászületést és új
életet adott. Benne kezdődik el az új élet s
ezért vezet az út a baptistériumon keresztül a
bazilikába. Parenzo templomában az átriumba
építik a keresztelőkápolnát s a gyülekezet
minden templombamenetelkor gondolhat a ke-

A római

S. Giovanni
templom
baptisztériuma.
szánsz korában megváltoztatták.
Akkor

resztség értelmére. A keresztség nyitja meg „a
szent útat", melv az oltárhoz visz. A keresztelőmedence több középkori dómban is a bejárati
oldalon a főút vonalában kap helyet (Halberstadt—Ágosta).

fe ) Az

oltárasztal.

Az V—VI. században készült és Dél-Franciaországban talált márványmenzák peremreliefje a megkereszteltek menetét ábrázolja,
jelképes alakok, bárányok és galambok mennek
a Krisztus monogrammja felé, az oltár felé.

Épült Nagy Konstantin uralkodása idején.
készült a medence közepén láható kút is.

A

rene-

Az oltárasztal, mely az első időben fából
készült, valóságos négy- vagy egylábú asztal,
ott áll, ahol a gyülekezet tere és az apszis találkozik. Nem főpontja az épületbelsőnek, nem
utolsó célja a tekintetnek, mint a középkori

templomokban. Az oltárasztal a belső tér megosztója és összekapcsol&ja. Innen rajta a földi
gyülekezet, mögötte az égi gyülekezet és a trónoló Krisztus képe. Ahol a földi világ és az
örök élet világának építészeti tere találkozik

részét az apszistól egy sír választja el. Ennek a
sírnak fedőlapja volt az oltárasztal, onnan kapták a Jézus testét és vérét a hívek, bizonyságul
annak, hogy őket, kik a keresztség által ú j életben járnak, Jézus a halálból feltámasztja. A

t

A „keresztyén

életút"

ábrázolása.

Keresztségtöl
az üdvösségig.
(Bambergi állami könyvtár.)

•egymással, ott az oltárasztal, hirdetve, hogy az
Oltáriszentség által jutunk oda. Jézus az, aki a
földi élet és az örök élet közötti halálhatárt áttörte, inkarnációjával és feltámadásával s ő az,
aki testével és vérével bennünket is az üdvösség világába emel.24 A szentség által szabad az
út Jézushoz, válasszon bár el tőle véges életünk. Ennek az állításnak valóságát bizonyítja
a nemrég kiásott, 232-ből származó Dura Eoroposi keresztyén kultuszhely, melynek gyülekezeti

100

körüli

kódex

festmény.

szentség »élet kenyere és itala, halhatatlanság
eledele«. (Ambrosius sírját az oltár alá akarja
ásatni, hogy ebben is kifejezésre jusson reménysége. Nem a szentkultusz alakítja ki síroltár képzetét, az oltár a szentek kultuszával
utólagosan kapcsolódik s lesz relikviatartó sírkoporsóvá.)
? ; |».
A kenyér és bor megáldását és kiosztását a
püspök az asztal mögött állva és a gyülekezet
felé fordulva végezte mind a XI. századig. Egy

régi paténán Jézust látjuk kettős alakban, amint
az apostoloknak ilymódon osztja testét és
vérét.25
c) A szószék.
Szervesen hozzátartozik az apszishoz, építészeti alkotóeleme annak. A félkörív mértani

Sziriai

ezüstpaténa

az úrvacsora

sőt négy óráig is eltartott, mialatt a püspök és
több presbiter prédikált. Ezt a gyülekezet nem
unta, ugyanis az antik ember számára még a
fórumon elhangzott beszéd is többet jelentett
puszta retorikai teljesítménynél, a templomi beszéd pedig Isten kinyilatkoztatása. Az evangélium hirdetése szakrális értelmet kap s azzal különbözik az őskeresztyén templom minden más>-

kiosztásának

közepén szorosan a falhoz épül. Alakja trónszékhez hasonló, el nem mozdítható. Kétoldaliról a presbiterek padja fogja közre. Mivel az őskeresztyén istentiszteletnek főalkotóeleme az
evangélizáló prédikáció, a szószék is szükségszerűen a kultikus középpontban van éspedig nem
mint berendezési tárgy, azaz másodlagos az architektúrában, hanem térképző alapeleme annak. Mennyire elsőrendű a szószék, mutatja,
hogy az istentisztelet első prédikációs része két,

és az oltár-menzának

képével.

(5. sz.).

tói, hogy ott Isten szavát hallani. A szószéknek
is nagy a becsülete, némelyek Jézus trónját
látjájk benne, a prédikálóban pedig magát Jézust
ismeri fel.
«
Ha a keresztyén templom történetét a
templom belső tere történetének mondottuk,
állítjuk azt is, hogy az a keresztelőmedence, az
oltárasztal és a szószék története is. Amint e
három elhelyezése
változik, aszerint alakul a
templom belső tere is.

II. A HATALOM HÁZA
Az őskeresztyén bazilika lassanként az
építészet királynéja lesfz. Császárok versengenek meghalt elődeikkel abban, hogy szebb és
pompásabb templomot emeljenek Isten és saját
dicsőségükre. Csodákkal határos egy-egy templom építészeti kivitele s a templomszentelés pedig belpolitikai esemény. Művészek fontos császári aktust látnak benne s megörökítik azt elefántcsontfaragványokon, márványemlékeken.
Amikor a népvándorlás hullámait az Ige lecsendesíti, a templomemelésben összpontosul az
új népek építőszándéka. A római birodalom
átadja nekik kultúráját s a keresztyénség templomát.
Az első időben eredeti mediterrán mintákat
követve emelkednek az új népek nyugateurópai
birodalom templomai. E birodalom hatalmi növekedésével és a nyugati népek ébredésével
egyenes arányban változik meg az őskeresztyén
bazilika képe unokáikban, a románkori templomokban.
A belső térről kellene tovább is írni s ami
a szemlélőt a románkori templomoknál elsősorban megragadja, az a külső méltóság. Kívülről közeledünk e kor dómjaihoz, úgy mint
őséhez s míg annál csak a kapun belül állottunk meg, itt a külsőn is van látnivaló. Legtöbbször hatalmas falak emelkednek előttünk,
nagytömegű tornyokkal, várszerű tömbökkel.
Érezzük, hogy hatalmas az, aki építette. Szinte
bevehetetlen vár. Az építés csodája ez.
Az, ami a románkori templomépítést elsősorban jellemzi: az építés élménye. Maga a kő,
az anyag új élményt jelentett az új népek számára, nemcsak hasznosságból használták, hanem mert megfelelt lelkiségük kifejezésére. Súlyos faltömegeket raknak belőle, érezze az ember, hogy szilárdan állanak. Ott is, ahol őske
resztyén mintákat másolnak, pl. Aachenben,
Nagy Károly által épített centrális templom belső terében szembetűnő a súlyos pillérzet s az ívközti oszlopok alkalmazása, melyekkel mintegy
befalaznák a szabad teret. Ezek a falak biztonságérzetről beszélnek, a birodalom biztonságá-
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belseje.

Befejezve

ról. Megváltozhatatlan az, hiszen Isten terem
tette meg az új földi rendet a császár által.
Ennek a világrendbiztonságnak hű képe a müncheni állami könyvtárban őrzött kódexfestmény
(a II. század elejéről), mely a császárt szentek
között állva ábrázolja s fejére pedig maga Jézus
teszi a koronát.28 Keresztes lándzsáját, aranyos
kardját két angyal adja kezébe. A mennyet ábrázoló felső tér és a világot jelképező alsó
tér egybeolvad, Krisztus mandorlájának alsó
vége ebbe mélyen lenyúlik. Ilyen az őskeresztyén térábrázolásban nem történhetett volna
meg. Ott mindig erősen elválik egymástól az
Isten és a világ tere. A miniaturákon is Jézus
különválasztott, kerek térben trónol,27 melyet
szeráfok, ill. a négy lelkes lény közelíthet meg.
Itt azonban már más világban járunk. A románkor ebben a világban látja megvalósulva Istenországát és e világ vitézségében Isten erejét. A
hatalmat vallásosan tiszteli s maga Krisztus is
inkább uralkodó császár, mint szenvedő Emberfia e kor hitében. Fegyveres vitéz,- akinek
kezében harci lándzsa van. más kezében pai-r
zsot tart, lábával a kígyó és oroszlán fejét tapossa szét.28 Templomba menet a főkapu reliefjén a trónoló Ürjézust látja a hívő, a pap
szeme pedig az oltári biblia fedőlapján a dicsőséges Krisztus ékköves képére tekint. A
Maiestas Domini, „Krisztus dicsősége" e kornak majd egyedülálló képzőművészeti témája. 28 /a.

Ennek megfelelően a kor építészeti célja a
monumentálitás. Temploma is szükségképen
vált kőtömbépületté. Jellegzetessége a tömegegység hangsúlyozása. A templomoknak általábanvéve nincs iránya, építője szimmetrikus tömegtestek egyesítésére törekszik. A hosszhajó
mindkét végén kórusokat, tornyokat és kereszthajókat alkalmaz.
A monumentális építésnek másik jellegzetessége a nehézkedés hangsúlyozása. A fal építészeti hatásáért alig bontja meg azt egy-egy
ajtóval s a belső tartóoszlopoknál kockaoszlopfőket alkalmaz, hogy a nehézkedés és a tartás
ellentétes erejének adjon kifejezést.
Látjuk, hogy a templom e korban általános építészeti kérdések és feladatok megoldására való alkalom. Építésénél nem a liturgia a
tervező és felügyelő. Az egész kornak egyedüli
építészeti kifejezője a templom. (Nem különálló
egyházi rend, hanem a jegyes birodalom és a
keresztyén lovagi kor építi s minden mester itt
mutatja meg tehetségét.)
Nézzük a belső terét. Lehet, hogy oldalt
jutunk a templomba, hacsak nem francia eredetű román dómba mentünk. Beérkezve, tetszésünktől függ, hogy jobbra, vagy balra t é j
rünk-e. Tehát az eredeti belső térirány már
nem építészeti alapszabály, nem az a cél, hogy
a hívek mind egy kultikus középpont felé terelődjenek. Ilyen középpont is kettő van, a két
kórusban, melyek közül az egyik mindig a
helyi szenté, vagy patrónáé. A tájékozódás így
teljesen a hívőre van bízva s maga az épület
ebben neki segítséget nem nyújt, sőt ha a basilikák ritmikusan sorakozó oszloprendjére gondolunk —- akadályozza. Az irányt mindkét oldalon „elreteszeli" a közbeiktatott kereszthajó,
magában pedig a hosszhajóban a pillérek és
oszlopok váltakozása az, amely befolyásolja a
térirányt. Az anyagelvü műtörténet szerint a
pillérre azért volt szükség, mert súlyosak voltak a falak. Pedig a pillérek egy-egy négyzetes
téregység sarkolói. A hosszhajó négyzetes téregységek sora és ezt a szem érzékeli is. (A
kereszthajóban 3-szor, a hosszhajóban 4 és félszer és a kórusban 1-szer foglaltatik a négyzet.)
Az alaprajzi egyég a négyzet s ez a benső térnek nem ad horizontális mozgásirányt, hanem
benső nyugalmi rendszert érzékeltet s „ebben
rejlik a román templomok harmonikus térhatásának kulcsa".29 A négyzeteknek fenn boltszakaszok felelnek meg s azoknak dongái sokszor
az alapig futó féloszlopokba nyúlnak, elválasztva egymástól a függélyes téregységeket.
Megtörik a régi kultikus térirány a szentély felemelése által is. Azért is szükség volt
erre, mert a szentély alá kriptát építettek. Ez
emlékeztette a híveket az ősök hatalmára, kik-

nek ereje és érdeme segíti a gyülekezetet. A
felemelt kórus pedig szentéllyé teszi a régi apszist s ezzel a kultikus tér, az őskeresztyén bazilikában még találkozó gyülekezeti és szakrális tér kettéválásának folyamata megindul. Befejeződik akkor, amikor a kettő közé kórusfalat
emelnek s a szentélyt a szemek elől elzárják.
A belső térnek az értelme tehát nem a régi.
Több elválasztott önálló tér szomszédsága,
melyeknek iránya nem a horizontális, hanem
a vertikális lesz s a régi vízszintes irányozás
emléke is lassan elveszik.
A belső tér átalakulásának magyarázatához hozzásegít bennünket az oltár és szószék
életében történt nagy változás is.
A kettő már az V. században elválik egymástól s míg régen mind a kettő a kultikus középpontban volt s a szem egyszerre láthatta
azokat, mint a szent kinyilatkoztatás két helyét, most már csak az oltárra néz félelemmel
és csodálatai a hívő, mert a szószék eltűnik onnan. Az úrvacsorai elemek átlényegülésének
tana az oltárasztal lényegét is érinti. Szenthely,
lényegileg, dologian szent tárgy lesz, amikor
rajta a Krisztus lényegileg megjelenik. Krisztus
újból és újból való injkarnációjának tana aztán
mágikus spekulációjához vezetett. Már Chrysostomos úgy inti gyülekezetét: „az ég van itt jelen s ha nem hiszed, nézz erre az asztalra s>
gondold el, miért van itt. Gondold meg, ki jön
itt szembe veled és rettegj jóelőre. Ha már
látja az ember a király trónját, állva várja annak megjelenését". 30 A cividalei longobárd
Pemo-oltár kőantependiumán a trónoló s menynyei lényektől körül-udvarlott Jézust látjuk,
így tisztelet tárgya lesz az oltár, melynek első
jele, hogy felszentelik, majd a népi hit is jócskán gyarapítja szentségét, reá esküsznek, az üldözöttek hozzá menekülnek s ha érintik, senki
nem bánthatja őket, a betegek érintik, hogy
meggyógyuljanak. Chrysostomos a vele kapcsolatos babonák korai megjelenései ellen harcol
ugyan, de az egyház is szentesíti némelyikét,
hiszen a püspöknek is csak mosott kezeikkel
szabad ezt érintenie. Érdekes adat az oltár
tiszteletére: Nazianzi Gergely anyját dicsén
azért, hogy az oltárnak soha hátat nem fordított. 31 Valóban ez lesz a tekintetek végső célja,
a főkultuszpont s a szószéket kiszorítja régi helyéről.
Mivel Jézus trónja az oltár, a császári trónusok mintájára baldachinnal látják el, melyet
négy oszlop tart föléje. Mivel pedig szent, el
kell zárni a profán tekintetek elől s az oszlopok közé függönyöket feszítenek, majd az
egész építményt mély szentélybe helyezik. A
templombelső alakításánál tehát régi feladatát
be nem töltheti. Amíg a régi bazilikában a

gyülekezeti tér és az apszis elválasztását és
összekötését szolgálta, szentsége külön termet
kíván s az apszisból szentély lesz, különálló
szent ház. Így lényegül át a régi közösségháza
istenházzá, amelyben a különálló klérus végzi
a maga istenkultuszát. Sok helyen a szentély
különálló templommá lett (szerzetesi templomok), úgy, hogy a laikus gyülekezet számára
külön laikusoltárt kellett felállítani az említett
szentély záró falnál.
Az oltár értelmében történt változás abban is kifejezésre jut, hogy a XI. századtól a
pap nem az oltárasztal mögött állva és a gyülekezet felé fordulva végzi a szertartást, hanem
előtte áll és feléje fordul. Ez a szertartásforma
felelt meg az oltár szentségének. Ezzel indul
meg az oltárasztal további művészeti kiképzése
is, hátlappal, felépítménnyel (superfrontaleretabulum) látják el, melyet az első időben
ugyancsak a „Maiestas Domini" díszít.
A különálló szentélytemplomban,
ha az
még oly nagyterjedelmü is, természetesen szószék nincsen. Az istenkultusznak nem része az
igehirdetés. A szószék a gyülekezeti térbe került, de már nincs a középvonalban, mint hajdanán s nincs is oly fontos rendeletetése, mint a
„hosszú prédikációk korában". Az evangélium
hirdetése, mely az első évezredben épült templomokban két szószéket is szükségessé tett (az
evangélium és epistola felolvasása a hosszhajó
északi és déli oldalán elhelyezett ambó-ról történt), nem volt alapja többé az istentiszteletnek. Fontos, hogy a hívő az Isten lényegi megjelenésében higyjen és így üdvösségében bizonyos legyen. Az igazi keresztyén erény, a kultusz hatalmában való engedelmes hit. Az igehirdetés árnyéka lett a valóságosan úgyis jelenlévő Krisztusnak s nyelve is titokzatos idegen.
Ez hozta magával, hogy a szószék veszített
kultikus jelentőségéből, de ezzel egyszersmind
építészeti jelentőségét is elvesztette. Nem alakítja a belső teret, közömbös berendezése az
épületnek, ide-oda lehet tenni anélkül, hogy
azzal a belső tér jellege megváltozna s ha elvennék onnan, a belső térből akkor sem hiányozna semmi. A korai román dómokban még
az oltárrácsnál látjuk a szószéket, később azonban valamelyik pillérhez vagy oszlophoz házasodik.
A gyülekezet a maga istentiszteletét is
istenkultuszos formában éli át, a többi, szentek
oltáránál végzett misékben. Mert a templomokban nemcsak egy-két, hanem több oltár található s vannak szerzetesi templomok, ahol a barátok számának megfelelő oltárt építenek. Ez
a tény a templom alaprajzát is megváltozatatja,
a mellékhajók kápolnasorrá változnak s a szentélyt is kápolnakoszorú köríti. Az ilyen temp-
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lom szentek háza, az egyetemes egyház hatalmas vára, mely biztonságot ad. De ez a templom az egyház önkultuszának is a háza, képe a
románkori vallásosságnak, mely túlzott biztonságérzet itt e földön. Ennek az elfajult üdvbizonyosságnak ostorozója a clunyi reformátorrend, a ciszterciek s vezéralakja e seregnek
Szent Bernát.
Ezt a templomépítést kapcsolatba hozíták
a protestantizmuséval. Közös jellemvonásuk,
hogy mindkettő az építészeti „nyugtalanságból
a nyugalomba vezet" s amint a reformáció, a
gótika izgatottságát higgadtsággal váltja fel,
úgy a románépítészet is barbár kavartság után
termet rendet". A román stílus maga a bizonyosság, tiszta meggyőződés, erős és bátor hit.
De mindez lelke a reformációnak"
(H.
Preuss).32 Az összehasonlítás azonban csak az
építészeti felfogásra vonatkozhatik, egyes építészeti elemekre, a két vallásosság összehasonlításával azonban csinján kell bánni. Ennek a
kornak a vallásossága ugyan tisztultabb, egyszerűbb, mint akár a megelőzőé vagy az utána
következőé s annyira harmonikus, mint a templom belső szerkezete. De ez a vallásosság a
kor emberi történelme nélkül meg nem érthető,
benne oly elemek lesznek döntően jellemzőek,
amelyek a birodalom etikai életében elengedhetetlenek: engedelmesség, lovagi önérzet, bátorság, önbizonyosság, a császár, a Krisztuskirály, az egyház feltétel nélküli szolgálata.
Amint e kor vallásosságának jó része világi etikai elem, úgy a kor temploma is nagyrészt önálló építészeti probléma.
III. MISZTÉRIUM HÁZA
A román dómok vizsgálatánál kitűnt, hogy
az ősi alapvető vallásos térélmény mellett éppoly fontos az építészeti-architektonikus alapélmény. A falak nem kulisszái többé a belső térnek, nemcsak téralkotás
a rendeltetésük.
Amennyi vallásos jelentősége van a belső térnek, ugyanannyival rendelkezik a fal is önmagában s az egész külső építészeti tömb.

A gótikában fokozott mértékben mutatkofalnak a románéhoz hasonló statikai érzékeltezik a falaknak építészeti önállósulása. A törtétése nem volt fontos. Csak azt építik meg, ami
neti távlatból nézve, oly hirtelen megváltozott
a statikai biztonsághoz okvetlenül szükséges.
lélek magában az építésben fejezi ki magát. A Az ezen felülmaradó falfelületet üveggel hegótikus dómok építészeti Iképe, a kor pontos
lyettesítik. Innen a nagyméretű dómablakok.
lelki képét mutatja, annyira, hogy a műtörtéCsak az erővonalakat látjuk, melyek szédítő
nészek némelyike a szerkezeti felépítésében a
sebességgel futnak felfelé s a szemet még csak
kor hittudományos rendszerének épített mását
egy oszlopfő sem akadályozza e vonalak köveismerte fel.
tésében, de: felfelé. Optikailag tehát a statika
fordított. S ez az a pont, ahol az építészeti
Ami az embert először meglepi, megint a
törvény s a puszta mérnökmunka önmagát
templomkülső. Laikusok pompának nevezik a
látványt s a végletekig finomított „kőcsipke" s múlja felül, sőt hagyományait tagadja meg.
Sem a nehézkedési törvényt, sem a kő súlyát
a dekoratív szépség ragadja meg figyelmüket.
és tartószerepét nem érezni, a szem az oszloAmi azonban a gótikus dómon elsősorban jelpok és bordák vonalát úgy követi felfelé, mint
lemző, az az építés szerkezeti
következetesa kilőtt nyílét. A román templomban a belső
sége. Az erőátvitelnek és a nehézkedési erő
szerkezeti tagolás és építészeti tagolás (a vertivezetésének a csúcsív által elért új lehetősége
kális vonalban) a nehézkedés kifejezésére szolalapja a dóm egész szerkezetének. Nem is a
gál. Legjellegzetesebb ott a kockaoszlopfő,
térélmény, hanem az építésszerkezeti élmény
melynek formája a nagy nyomást érzékelteti.
az, ami a műtörténészt eltölti. Az épület egy
A gótikus oszlopokat mind kisebb oszlopfők,
szerkezeti alapmotívum következetes
„multiplimajd oszloppárkányok díszítik s végül egészen
kációja." A következetesség, a szerkesztés
simán maradnak. Mind a pillérek, mint az oszszervessége olyan szembetűnő, hogy agyunklopok, melyek régen nagy kötegekbe fogva horban azonnal az a gondolat fordul meg, ha a
dották terhüket, soványodnak s a domború
templomtestből egyetlen kis kő is kiesne, öszsegédpillérek is jobban a felületbe simulnak,
szedőlne az egész. Ez a következetesség nem
végül a későgót építészetben az oszlopfelület
is lehet puszta mérnöki akarat megnyüvánulása,
domború palástja sokszöges, majd homorított
amint azt a materialista műtörténet állította.
vájatokká válik, ezzel is képet adva a könnyűNem az ész győzi le az ellenálló anyagot. A
ségnek. Az erővonal, amely régebben a boltoszerkezeti következetesség titkát a kor vallásos
zatban kezdődött és a talpazatban végződött,
lelkiségében kell kutatni.
most itt veszi kezdetét és a csúcsív hegyében
A gótikus korban önállósul az újonnan
leli
célját.
keresztyénné lett népek vallásossága és kegyessége s vele együtt a nyugateurópai egyházé is.
Ezzel együtt maga a belső tér is jellegzeA megelőző korban a római eredetű birodalmi
tes formát kap. Összehasonlítva azt az őskeresztyén temploméval, azt találjuk, hogy a
eszme alakította az egyház szervezeti formáját
templom tulajdonképpen itt is belső tér s az
s ez tartotta fogva az új népek vallásosságát
építésszerkezeti élmény mellett alapvető a téris. Most maga a keresztyénség
kap jellegzeteélmény is. A hosszhajó terének falai kulisszasen új formát.
Első jele az önállósulásnak a
szernek a szó szoros értelmében. Az óriásmagondolkodás. Az egész keresztyén hittanítást
gasságú hajó ívei a boltozat súlyát, feszítőfelölelő rendszerek születnek, melyekben az
erejét nem bírnák el, s vékony törzsüket táevangéliumi tanítástól kezdve minden egyházmasztópillérekkel kell megerősíteni. A belső
atya szavát virtuózus ügyességei rögzítik s az
tér különös alakításáért a hosszhajó külsejének
ellenvéleményeket ezekkel szembeállítva s megképét célszerűségből támpillérekkel kell elroncáfolva építik fel egy-egy hitigazság épületét.
tani. Csakhogy a gótikus rendszerérzék ezeket
Egyetlen vélemény sem hiányozhatik, hogy az
a hasznos és alkalmazott szolgákat is illendően
eredmény „jól kijöjjön" és érthető legyen. A
beépíti az egészbe s látszatilag annak szerves
scholasztikus hittudományban a logikai rendszerészei, esztétikailag pedig szép elemei lesznek.
rességet s a tartalomtól függetlenül, a következtetés vonalát magát is élvezhetjük, amint a
Az őskeresztyén templom belső terének
dómok csúcsíves erővonalait a belső tértől fügiránya horizontális, a gótikus dómé: vertikális.
getlenül csodálhatjuk. Az alapokból kiinduló
Bemutattuk, hogy a román templomok belső
oszlopok, majd bordák a boltozat közepéri
terében mikép változik el az eredeti irány. A
egyetlen pontban egyesülnek s így megy ez
szabályos téregységek egymás mellé sorolása
mind a belsőn, mind a külsőn, fel egészen a
először megfékezi a hosszirányt, majd maguk
toronytetőig, a kőrózsáig. A gótikus építés léezek a téregységek vertikálisba terelik azt. A
nyege: erővonalak építése.
hosszhajó boltozatának erővonalai féloszloAz erővonallal szemben, a fal anyaga s a
pokba futnak, melyek a falon és a pillérek ol-

dalán sietnek a talpazatig. Ezek a téregységeik
ezzel optikailag vertikális
irányt vesznek,
araint ez a speyeri (11. sz.) és mainzi dóm (12.
sz.) belső terében látszik. A vertikális térirány
azonban még nem kész, bár a boltozat és a
középhajó magasodása folyamatos fejlődését
mutatja. A boltozat még súlyosan nehezedik a
dongákra, falakra, az oszlopok még vastag falakat tartanak s ha van is tagoló féloszlop, felfélé törő irányát a boltozat és a falak ellenereje megsemmisíti.
A gótikus templombelsőben szemünk mindig felfelé néz. A középhajó magassága erőszakoltan feltűnő, szélessége többszörösen foglal-

A kölni dóm belseje. A 13. századtól 1880-ig épült
1943 őszén bombatalálat
érte.

Az ulmi „Münster"

tornya

tátik magasságában.™ A megmaradt falakon
vízszintes tagolásnak helye nincsen. A körülfutó álfolyosó az a kivétel, mely erősíti a szabályt. nem arra való, hogy megtörje a vertikálist, hanem hogy a falfeloldás illúzióját keltse.
A pillérkötegek, féloszlopok, bordák, valóban
„ellenállhatatlan erővel robbannak a magasba"
(Hekler kifejezése).
E fejezet címében a gótikus dómot „misztérium házának" neveztük. Vessük ezt össze
a misztériumvallások templomairól hallottakkal
s az elnevezésen mégsem fogunk megütközni.
A gótikus dóm belső terének szakrális cselekedetek nélkül is szakrális feladata van. Lélektani hatásával előkészíti a hívőt a tulajdonképeni szakrális cselekedetek, a mise átélésére,
önmagában vallásos élményt kínál a hivő számára, függetlenül a benne folyó istentisztelettől. Negatív hatása a benső térnek, hogy az
ember megérezze kicsinységét, vágyakozást
keltsen az égi otthon, az Isten és a megváltás
után. Pozitív hatása, hogy az Istennel való
egyesülés illúzióját keltse. A szédítően meredek
tér, a magas levegőég az Isten világának irányába állítja a lelket s benne tapasztalja az
elragadtatást a hetedik égig. A kor vallásossága
a misztika. A kegyes hívő érzéki, érzelmi, isten-

tapasztalatra törekszik. Amennyire benső, megfoghatatlan szubjektív
vallásosság a misztika,
annyira érzékiek a megnyilvánulásai és támaszai. Főboldogsága a misztikus szerzetesnek, ha
látomásban részesül, ha látja az Istent és az
angyalok karát, a Jézus szent sebeit s ha a
mennyből isteni-fenséges hangokat hallhat.
Pontos képeket látnak a mennyei világból, Jézusportrékat és mennyei színeket. Ebben az
élményben segíti őket a dóm belső tere, a felemelkedés vonalának érzékeltetésével, fény és
színpompájával. A szem számára épül, a
szemre tart igényt. A szem élménye pedig valóban ősi időktől fogva alapja minden misztikának, legyen az pogány vagy Jézusmisztika.
Ebben az időben a templomi liturgia is misztérium s misztérium a hit is, amelyet tehát látás
által, a Jézus újból való feláldozásának látványosságára, az isteni színjáték láttára kap a hívő.
Szemmel éh át az evangélium üzenetét. Ennek
a kornak a hite látásból van, nem hallásból.
A dóm az Istenlátást kínálja és a fül szükségletéhez nem alkalmazkodik. Valóban ezekben a
templomokban prédikálni nem lehet. Luther,
aki a középkori dómok közül ismerte a kölni,
wormsi, speyeri és ulmi templomokat, sőt a
római Szent Péter bazilikát is, így ítél felettük:
„A prédikálásra alkalmatlanok.. . nem is csoda, ha az Isten villáma belecsap a dómokba,
mert az ördög az, aki velünk ilyen dómokat
emeltet, hogy az egy fődologtól elvonja a figyelmünket." Természetesen ez nem műtörténész véleménye, mégis megtudjuk belőle,
hogy a belső tér építésénél hangtani törvényeket nem vettek figyelembe s a legtöbb dóm
akusztikailag értéktelen. Prédikáció be nem
töltheti. A szószék is egészen eltűnő szegény
bútordarab, szerepe szolgai. Uralkodik felette
a dóm. Róla a hang legfeljebb a harmadik pillérig terjed, elnyeli azt a visszhangtalan ür.
A gótikus dóm a csend háza. S ezzel a
belső tere jól jellemezhető, nemcsak azért,
mert hangtanilag tökéletlen, hanem, mert a
korabeli misztikus kegyességnek egyik főkövetelménye a csendes elmélyedés és az Istenélménynek következménye: a szent csend. A
megváltott és Istenével egyesült lélek állapota
a csend. Ügy az őskeresztyén misztikusok, mint
a középkoriak, együtt bizonyítják, hogy az
Isten szerelmétől megittasodott lélek megnémul. Keleten a „hallgatók" aszkétái Istennel élnek örök némaságban. A hagyomány több szentről beszél, akiknek gondolatait és ajkát Isten
megkötözte s sokáig nem jutottak szóhoz az
imádság után. Meister Eckhart és Tauler is a
lélek mélységes csendjét keresik, hogy ott Isten szavát hallják örökké. Ügy van a lélek is,
mint az a szerelmes, aki megtalálja mátkáját s

az örömtől elveszíti beszélőképességét (Raymundus Lullus). A kinyilatkoztatás hatalmas
áradata elönti a lelket s az megsemmisülve
érzi magát: „Némává tett pedig azelőtt beszédes voltam (Jacopone da Todi 13. sz. vége). A
csend a békességnek tengere, amelyből a lélek
sohasem fog felmerülni. 33 A dómot pedig
a csend tengere tölti be. Még a mise sem zavarja a magányos imádkozót. Az a vallásos
valóság, melyet a dóm mindenki számára, a
meredek emelkedés látványán kívül megad: a
csend.
A gótikus dóm nem a közösség háza, A
misztika individuális vallásosság. Az istenélménynek nincsenek általános és mindenkire
érvényes törvényei és szabályai s mindenkinek
külön-külön kell arra a saját útján eljutnia.
Ezért igazi egyházi közösségről ebben a korban nem is beszélhetünk, mert maga a kegyesség nem közösségalkotó, sőt: közösségtagadó. Valóban, a dóm sem feltételezi a gyülekezeti közösséget. Sokkal nagyobb, mint a gyülekezet, van, amelyikbe a város akkori lakossága kétszer beleférne. De az istentisztelet is,
melyet benne tartanak: nem egységes s az épp
ott tartózkodók sem alkotnak egy közösséget.
Különböző oltároknál egyszerre különböző miséket tartanak, egyiket halottért, másikat egy
szent tiszteletére s a nép külön csoportgyülekezetekbe oszlik szét.
Természetes, hogy a misztériumélmény
fényélmény is. Amíg a románkori bazilikák
benseje borongós — ott a sötétségnek is
súlya van, — a gótikos dómok benseje
fényesen ragyog, A nap fénye átfűti a boltozatokat s az oszlopokat még magasabbra
emelve, s megkönnyítve, légiesítve. Ezt természetesen a középhajóra kell érteni, mert az oldalhajók célzatosan homályosak. Ott ne álljon
meg a belépő, tovább kényszerüljön, ahol a
meglepő meredekség a középhajó fenntündöklő fénye Isten világába emeli vágyát és
lelkét. Ehhez járul még, hogy az ablakokat
lassan a szivárvány minden színére festik' s
az egész benső tér a mennyben látott színekben tündököl s valóban a másvilág illúzióját
kelti. A dóm tehát a mennyei fényesség háza.
Ebben a meredeken felfelé ívelő s fényes
térben légiesen könnyűvé
lesz a lélek s a főélményben, a felemelkedésben
részesülhet. Ez
a célja a misztikus hívőnek, felemelkedni Istenhez, mert hiszen minden lét „analóg" Istenével, isteni őskép másolatai vagyunk.
Életünk
iránya az Isten, Nem a bűn és kegyelem ellentétének felismeréséből származik, hogy az ember élete irányt vesz, természetes mivoltunkban
benne rejlik ez az irány s Isten kegyelme mindenestől való felemelkedésünket eredményezi.
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Ennek a törésnélküli istenfelémozgásnak, mely
természetünkben van s melynek példája Jézus
élete — ennek képe a dóm belső tere, a törés
nélkül és az erők dialektikus ellentétének érzékeltetése nélküli felfelé törő meredekség. A
lélek a sebes iránnyal együtt emelkedik felfelé
s nincs, ami építészileg a földre emlékeztetné,
a bün és a sátán birodalmára.
Ha a
templomban esetleg ezt célzó képek vannak,
ezeknek feladata pusztán, dekoratív. Itt nincs
az a kettősség, melyről az őskeresztyén templomban meggyőződtünk, a Sátán és az újvilág
ellentéte, ember és Isten világának szembesítése, amelyek közötti határ csak az utolsó napon fog leomlani. A dóm belseje az Istennek
szabad világa, mint ahogy a misztika is derűs
és életmegoldást örökké találó filozófia.
Ebbe a világba szívesen menekül az a kor,
melynek nagy vallásos élménye a halál és az
elmúlás valósága lett. A derűs misztikát felváltó
nagy bűnbánati korszak (haláltáncok kora:
1400—1500) reményét, a megszabadulást fejezi
ki a templom, mely szemlélteti az eget.
A haláltáncok festményeit a sötét mellékhajóban épített kápolnába helyezik el, hogy a
hívő kétszeresen érezze a reánehezedő ítéletet.
A lübecki Mária-templom haláltánckápolnájában,34 a halál szentélyében érezzük magunkat,
valóságosan előttünk áll, hogy annak a kornak
a halálélmény vallásos élménye volt s nem filozófiai elmélete. A képek szörnyű alakjai mintegy megelevenednek a borzongó sötétségben s
halál valóságát magán érzi a hívő.
„Fojtsad magadba még a lelket is te balgatag!
Szentségtörés itt minden suttogás.
Nem tréfa az, mit e kápolna mond neked.
A haláltáncban felismered helyed!
A festett falkép jól reádtalál:
Ez vagy te, ember, lehetsz-e más, mint rotha[dás. halál!?
(A lübecki haláltánc címfelirata.) (1477.)
A hivő a halál misztériumát átélve, a mise alkalmával annál jobban érezheti a megváltásnak,
a feltámadásnak ígéretét, melyet a középhajó
felfelé ívelő vonalai és fényözöne érzékileg kínál néki. A félelemben élő világ felfelé tartott
könyörgő kezéhez hasonlít akkor a templom
belső tere, az égig feltörő ujjaival. Rodin a gótika lényegét „Katedrális" nevű müvében így
szemlélteti, S bár a haláltáncok késői koránaíc
a gótika kialakításában szerepe nincs, vallásossága mégis jó helyet kap templomaiban.
Luther Márton nem műtörténet! véleményt
mondott a gótikus dómok belső teréről, hanem
praktikusat. Elítélte azokat, mert a prédiká-

cióra alkalmatlanok. De emiatt keményen ítél
felettük úgy, ahogyan a pogányok templomai
felett ítélhetett régen az apostol. Talán megérezte azt, hogy a gótikus építés disciplinájában ősi és az egyetemes
keresztyénségtől független, általános emberi vallásosság
rejtőzik.
Formáival, optikai képével a dóm maga kínálja
a megváltást s azt érzéki illúziókban mintegy
meg is valósítja a hívő szeme előtt. Ezzel átveszi az épület a sakramentum és az Ige szerepét. Szakrális térré változik, szakrális épületté s azt mondhatnánk, hogy maga az „épített szentség". Ez az, amit Luther gondolt,
de melyet ki nem fejezett, de amelyhez hasonló kijelentéseket hitvaílási irataink tettek.
Ugyanerre a feladatra volt hivatva az antik pogány misztériumbarlang is, formájával,
fényjelenségeivel. A hivő érzéki jelekben élte át
benne halálát és e halálon vett győzelmét,
istenülését. A középkori gótikus dómok építészetileg korcs elődeikkel rokonságot nem vállalnának s természetes, hogy sem lényegileg,
sem formailag rokonságiét fel nem fedezhetünk
közöttük. Formájuk mögött élő gondolat azonban hasonló, amennyiben mind a pogány, mind
a keresztyén misztériumhitnek érzéki kultusz a
kifejezője és érzéki istentapasztalatra törekszik »
mind a kettőnek temploma a megváltást érzéki
illúziókban kínálja. Ezzel magát a középkori
keresztyénség lényegét nem érte „dúrva sélem."
Luther pedig, akinek ugyancsak sok önsanyargatással és korbácsol ássál kellett megkeresnie az Istent, aki ugyancsak átélte a pokol
valóságát: a Megváltó Istennek kegyelmes szavát hallja. Hite valóban az Ige hallásából van,
ezzel a reformáció szakít a középkor vallásosságával. Építészetére
jellemző lesz az, hogy
templomaiban akár csukott szemmel is vagy
„vakon" megtudhatjuk,
amit a dómok szerkezeti, építészeti, vagy fénycsodája
évszázadokon
át való erőfeszítéssel a szemnek kínált.
IV. A TEMPLOM

ELÖREFORMÁCIÓJA

Látjuk az elmondottakból, milyen megokolatlan törekvés volt — különösen a mult
században — a gótikát másolni, neogót templomokat emelni. Az evangélikus egyház is résztvett a másolásban, amelynek pedig a gótikával
semmiféle szellemtörténeti kapcsolata nincsen,
utánozták azt népek is, melyeknek gondolatvilágától és lelkiségétől a misztika teljesen idegen. Vannak evangélikus templomaink Magyarországon is, melyeknek építésénél bizonyára
azt gondolták, hogy a gótikában fejlődik ki legjobban a mi hitünk. A németek megtehették.

liogy a templomépítészetben „új középkort"
teremtettek, mert vallásosságukban örökké van
misztikus elem s teológiai kifejezésükben is
örökké marad jó adag a szkolasztikus filozófiából. De még így is visszás (némely) modern
építőművészek eljárása, amikor a gótikus építészeinek egy szerkezeti elemét — motívumát
emelik ki s templomukban ezt felnagyítva alkalmazzák, hogy a gótika hatását keltsék. A
berlini—wilmersdorf temploma (Höger Fritz,
1931—33.) belső terében a talapzatból kezdődő
vasbeton csúcsívek sorakoznak egymás után,
óriásra nagyítva s a szentély is egyetlen csúcsív
mögé kerül. Elfeletette építője, hogy a gótika
nem csúcsívesség, hanem annak rendszeres sokszorozása, új szerkezeti felfedezés. így aztán
valóban csak a gótika illúzióját kelti a templom, de ezt eléri a színházi kulissza is. A
szentély csúcsíve fölött, hogy a templomi élmény még érzékibb legyen, Krisztusnak belülről megvilágítható üvegfestményes képét he
lyezték el. Nem egyéb, mint illúziókeltés a
dániai Grundvigs Mindekirke homlokzata (Kopenhága mellett. Jensen—Kiint 1930.), melven
a csúcsévet, a merőleges irányvonalakat és a
támpillereket megokolatlanul sűrítették egymás
mellé.
Amilyen régi a gótika, oly régi a templom reformációja is. Azokon^ a helyeken indul
meg, ahol (ahol) az egyház az igehirdetéssel és
a misszióval többet törődött Nem véletlen,
hogy a templom reformátorai ép a szerzetesrendek s ezek közül is a prédikáló: „Ordo
Fratrum Minorum" és „Ordo Fratrum Predicatorum" a ferencesek és dominikánusok, annak ellenére, hogy a misztikától ezek sem mentek később. Rendjüknek azonban nem célja,
hogy elvonult, elmélkedő kegyességi életet
folytassanak, hanem az emberek közötti miszszió, hogy a szerzetesi életet a laikusokra is átvihessék, az eretnekségtől óvjanak s az eltévelyedetteket visszatérítsék. Munkájuknak főeszköze a prédikáció és a gyóntatás. A prédikációhoz azonban a „nagy csend" templomai
nem voltak megfelelőek, olyanokat kellett építeni, melyben valóban beszélni lehetett és
amelyben azt a nagy tömeg hallhatta. Templomaikat maguk építik a minorita rend konstitucióinak „de aedificiis" szakasza megszabja,
hogy a templomépítő tanácsba három barátot
is be kell venni „sine quorum aedificia non
fiant". 35 Szent Ferencnek már 1226-ból származó testamentuma megtiltja, hogy a rend
olyan templomokat tartson birtokában, melyek
nem felelnek meg a szegénységi ideálnak. Ha
ez a testámentum építészeti előírásokat nem is
tartalmaz, hatása az umbriai és toscanai építészetben mégis megmutatkozott. Az 1239-ben

ós 1260-ban Bonaventura által megújított és
kiadott konstitúciók már építészeti szabályokkal is rendelkeznek. „A templomokat nem szabad boltozni, a kórust kivéve. . . " és „nem szabad különös szélességű és hosszúságú hajókkal
látványossá tenni azokat". Tiltja a „túlhajtott
buzgólkodást" a „felesleges kiképzést és a látványos oszlopozást" és „különálló tagok építé• sét". Céljuk azonban nem a puritán templom,
hanem a prédikációra alkalmas belső tér. Mind
a ferenceseknek, mind a domonkosoknak volt
érzéke nemes szépséghez s csűrarchitekturájukat is nemesség jellemzi (S. Francesco Pisában
és S. Domenico Arezzóban).
A szerzeteseknek templomreformjukhoz
szükséges építészeti képzeteket természetesen
csak az építészetből vehetik, a gondolatukat
megközelítő példákról. Ezek a példák a romái*
kultúrterület csarnoktemplomai, ez az, ami indítást ad nekik, s tisztult formában elterjesztik
később a csarnoktemplomok stílusát. Ugyanúgy van itt is, mint a barokk fejlődésében. Nem
a jezsuiták találták ki, de ők készítették diadalútját s templomaikban lesz éretté a barokk.
Csarnoktemplomok már a XII. században
épülnek s legszebb a délfranciaországi St. Avit
Sénieur (12. sz. eleje), Orange (12. sz. közepe),
Toulouse (13. sz. eleje), Poitiers (megkezdve
1161-ben) katedrálisa.
A csarnoktemplomépítés, a gótikát megújító s annak új impulzust adó stílus tehát már
a XII. században kész gondolat s az nem
mondható a germán faj találmányának s a germán faj önkifejezésének, mint azt általában német műtörténészek állítják (Gerstenberg még
Wundt elméleteiből is idéz, hogy széles és
egyenlővilágítású tér forrását a germán szellem
valóságérzésében megtalálhassa). Az igazság az,
hogy a román népek horizontális térérzéke hódítja meg az északi népek építészetét s így keletkezik a későgót építőstílus, mely már nem a
vertikális térképzésre törekszik, hanem csarnokok, egyenlőmagasságú, egyenlővilágítású tér
alakítására. Ennek a stílusátalakulásnak gyorsítója a prédikáló rend reformja, praktikus és liturgiái újításoknak megfelelően nevelik tovább a
latin népek csarnoktemplomstílusát s csak miután Délfranciaországban, Felsőszászországban,
Franktartományban, Bajor- és Csehországban
az eretnektérítő és missziós templomok meg
épülnek, akkor veszi észre magán a gótika, hogy
átalakult. Kész formákat kapott, melyben megújulhatott, illetve egy darabig tengethette életét.
(Dominikánus templom Regensburgban, Aachenben, Pirnában, Erfurban, Franciskánus t. Prenclauban. 13. sz.) A későgót csarnoktemplom belső
tere nem germán, hanem latineredetű,
mu-
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tatja az is, hogy a reneszánsz építészethez innen egyenes út vezet. Részelemeiben, dekoratív elemeiben a germán is ad a magáéból (a
hálóboltozat), de magának a boltozatdekorációnak a téralakításhoz semmi köze.
A rendi templomokhoz hasonló
tágas
teremtemplomot építenek az egyre öntudatosodó városi polgárgyülekezetek. A templomban
természetesen a gyülekezet, mint alapító, helyet követel magának. St. Wolfgang-templom.
Schneeberg. 1515—1537.
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jók magasságkülönbsége eltűnik s az egész tetőzet egyetlen magasságú hullámmá válik.
A csúcsív ellaposodik s végül már csak
annyi a különbség közte és a félkörív között,
hogy azt a szem nem is veszi észre. A tetőzet
nem kostruktív erők találkozása. Sűrű bordahálóval borított mező. A háló mind a három
hajó boltozatát egyetlen mezőbe fonja össze.
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Különösnek látszik, hogy ép az eretnekek
ellen emelt templomok hasonlítottak legjobban
a reformáció templomaihoz. Gondoljuk meg,
hogy mindkettő missziójának módja azonos: az
evangéüzáló és nevelő egyházi igehirdetés.
Ezeknek hatására épült későgót templomokat
a reformáció gyülekezetei minden további nélkül használhatták.
A későgót templom belső terének jellegzetességei: Gyülekezetnek helye, melynek a prédikálót látnia és hallania kell.
Legszívesebben egytermes templomot építenének s ott is, ahol megmarad a régi háromhajós osztás, vagy két hajót alkalmaznak, a ha
^Evangélikus T e m p l o m o k
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alaprajza:

A. bordák magasan elhelyezett támaszokba
futnak, nem az; alapig nyúló konzolokba s mái
ez is jelzi a tér optikai irányának és kiterjedésének változását. Nem fontos már a merőleges
irány. Ezt az épület magasságának és szélességének aránya is mutatja, a középhajóban ez az
arány 2:1. Szélességi, horizontális irányban teljed szét a belső. A horizontális vonalnak érzékeltetője a falakon körbefutó karzat, mely a
csarnoktemplomok újítása.
A középhajó oszlopai sem arra valók, hogy
a belső teret három hosszhajóra megosszák.

A pirnai dominikánus

templom

alaprajza.

Csupán szükségből maradnak meg, azért, hogy
a boltozatot tartsák. Sokszöges palástjuknak oldallapjai már homorúak. A nehézkedési nem
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érzékeltetik, plaszticitásukat elvesztették s ezzel a térben konstruktív szerepük sincsen. A
belső tér egyetlen teremmé lesz, melyben a
prédikátort mind az oltárnál, mind a szószéken
állva, mindenünnen jól lehet látni s ugyanúgy
a gyülekezeti közösség egyetlen tömege is áttekinthető. Gyülekezeti tér az egész templombelső. A kórus lassan eltűnik, a gyülekezeti térhez laposodik, vagy egészen elmarad s a két
oldalfalat köti össze íves fal: álapszis. Az oltár maga így mindig közelebb kerül a gyülekezethez s végül egészen benne találja magát.
A szószék — hiszen tulajdonképpen érette
épül így a benső — a középpontba kerül.
Érette tűnnek el a válaszfalak és érette emelik
a karzatokat. Bár nem kapja vissza régi helyét,
hanem a gyülekezeti térben egy oszlopnál marad, mégis megbecsülik; szilárd építmény. A
freiburgiak ekkor építik híres tulipánszószéküket s a nürnbergiek is a szentségházalakú katedrát.
Hogy a gyülekezet jól elhelyezhető legyen, a falakat karzatokkal látják el. Ilyesmi a
dómokban zavarta volna a merőlegesség hatását. Az optikai élmény azonban már a kegyesség számára nem fontos, hanem az, hogy az
igehridetőt minél többen hallhassák. A karzatok elhelyezése már előreformátori cselekedet.
A templomi fény: természetesen, oldalt elhelyezett ablakokon jut a csarnokba. Ezzel is
kifejezésre jut a téregység. A gótikus dómok-

A pirnai

(szász bányavidék)
alaprajza.

Mária-templom

ban arra szolgált a fényt, hogy a hivő tekintetét
vagy a magasba, vagy az oltár felé terelje. Itt
mindenünnen ugyanaz az intenzitású fény vüágít, egységes világosságot teremtve. A kedélyre gyakorolt hatására nincsen szükség ott,
ahol az egyház tanításainak hallgatása a fontos.
Nem közönséges változás ez, mert a fényt
minden kultusz felhasználta a maga céljaira,
felismerve annak erős lélektani hatásait. Amikor a templomépítészet a fény templomi-kultikus felhasználásáról lemond, valóban a templom előreformációját végzi.

V. A REFORMÁCIÓ TEMPLOMA
„Szentegyház"

A Schneebergi

St. Wolfgang templom
metszete.

alaprajza

és

A reformáció istentisztelete az egész gyülekezeti közösség ügye. Nem ismerünk különálló papi rendet, mely az Istent megillető kultuszt a gyülekezettől függetlenül végezhetné.
Lelkész és gyülekezet egyetlen közösséget alkotnak „papok gyülekezetét",
„szent népet",
mely. mint egyeden ember áll az Isten színe
elé. Nálunk nincs különálló gyülekezetnélküli
mise és csoportistentisztelet sincs, mint a katolikus templomokban, ahol más és más oltárok
köré oszlik a nép. A „szentek közössége" Luther szerint szerves egész s nem az egygondolkodásúaknak hasonlóságon alapuló külső szervezete. »Mi keresztyének nemcsak együtt érzünk, hanem egy testek is vagyunk. Tudjuk
mostmár, hogyha Krisztusban hiszünk s ha az
ő tagjai vagyunk ennek az a különleges eredménye, hogy ami az én ügyem, az az egésznek
az ügye is. Nemcsak egyenlőek vagyunk, hanem „egyek" is. Ennek neve „szentek közössége" és nem „szentek hasonlósága".« (1528
szept. 26-i prédikációja.)36 Amikor ez az „egy
test" az Istent, a rendelt módon tiszteli, akkor
istentiszteletének
minden aktusa, végezze azt

egyetlen tag, az egész gyülekezet
cselekedete.
A gyülekezet nem szemlélője a kultikus cselekménynek, magatartása az istentiszteletben sohasem passzív. Mindig cselekvőképes papság,
egyetemes papság. A torgaui vártemplom felavatási beszédében (1544) Luther így nyilatkozik: „azok, akik a prédikációt hallgatják, hallgatásukkal bizonyságot tesznek az Igéről s ezáltal másokat is tanítanak. S ha gyermeket keresztelünk, nem egyedül a lelkész cselekszi azt,
hanem a keresztszülők is, kik tanúskodnak arról, igen, az egész gyülekezet. Ugyanígy együtt
imádkoznak, énekelnek és adnak hálát s nem
történik semmi itt, amit bárki is magának végezne, vagy magáénak vallhatna. Ami az egyosé, az a közösségé is".
Az istentisztelet „közösségi aktus", mert
a szentek közösségének életét mutatja. Luther
említett szava, hitvallási irataink s az egyházi rendtartásaink alapján az is megállapítható, hogy az evangélikus istentiszteletből minden hiányzott, mely azt „opus operatummá" tehette volna. Nem arra való, hogy azáltal Istennek kegyelmét kieszközöljük. A gyülekezet az
úrvacsorát „nem celebrálja", hanem „használja". A középkor istentiszteleteiben az volt a
visszaélés, „hogy azt, mint olyféle dolgot végezték, mellyel Istennek kegyelmét nyerhetjük
el; eközben a hit veszendőbe ment és az lett
mindenkinek a fővágya, hogy a templomra
adakozhasson, alapítványokat tegyen, pappá,
szerzetessé vagy apácává lehessen" mondja
Luther. 37 Bár Luther és Melanchton nyilatkozatai alapján azt mondhatnánk, hogy az Istentisztelet nevelőalkalom arra, hogy az Ige és a
szentségek által a hitben gyengéket az igaz
életre és hitre nevelje, mégis Lutherrel együtt
az egyetemes reformációnak az az állásfoglalása, hogy az istentisztelet a maga egészében a
„gyülekezet dicsőségadása és hálaáldozatja" és
„bizonyságtevése". Istennek való hálaáldozat
és bizonyságtevés mind a prédikáció, mind az
éneklés, mind az úrvacsora. „Mert a prédikáció által Istennek kegyelmét magasztaljuk,
azaz dicsőséget adunk neki, hálával áldozunk
n e k i . . . ezért mondottam, hogy a prédikációnak legmagasztosabb része a hálaáldozat" (20.
zsolt. magyarázata. Luther). Egy zöldcsütörtöki
prédikációban azt mondja, „amikor prédikálok,
áldozatot mutatok be, s amikor hallgatod azt,
Istennek hálával áldozol". Az istentiszteletben
tehát hálát ad a gyülekezet a megtapasztalt
kegyelemért, melyet az Ige és a szentségek által adott Isten. Az elfogadás, a hálaadás és bizonyságtevés benne szorosan egyesül. Ez hitvallási irataink álláspontja, s azzal, hogy az
istentiszteletnek cselekményjellege lesz, mégsem hasonlít a régi opusoperatum istentiszte-

lethez. Mondhatjuk tehát, hogy istentiszteletünk „az egész gyülekezet cselekedete". 38
Ehhez a felfogáshoz tér vissza az egyetemes protestáns keresztyénség ma. A reformátusság is tehát, melyre jellemző nyilatkozat:
„A Jézus főpapi cselekedetén alapuló gyülekezetnek istentisztelete csak egy lehet: hálaadással való elfogadása és továbbadása annak" az
istentiszteletnek, „melyet mi nem teljesíthetünk, de ami nélkülünk, értünk és helyettünk
elvégeztetett" (P. Frey). Az igazi istentiszteletet Jézus végezte, az igazi papi áldozatot ö
mutatta be Istennek. (Zsid. 7, 24, 9, 24.)39 Istentiszteleti cselekedetünknek alapja a Szent
Lélek.
Összehasonlítva ezeket az őskeresztyén
istentiszteletről mondottakkal, azt látjuk, hogy
a lutheri istentiszteletben fejlődött helyes úton
tovább az ősi közösségi kultusz. A reformáció
századának egyik egyházi rendtartása szerint
„az istentiszteletet végző templomi gyülekezet
képe és hasonlatossága az örökkévaló mennyei
gyülekezetnek (Liegnitz, 1594).40 Tehát az
Isten és ember közötti viszonynak, a kegyelmi
közöségnek: kifejeződése az Istentisztelet úgy.
amint ez az ősi időkben volt. Amíg azonban ott
a templom felépítésében és a liturgiában is kifejezésre jutott a világ és az Istenországa ellen*
téte (missziós egyházban nem is lehetett másként), addig a lutheri istentisztelet a kegyelemben való életnek* az elfogadásnak és hálaadásnak s nem annyira a világgal való harcnak és
Isten felé menetelnek a képe. Az őskeresztyén
„mennyei Jeruzsálem" nyugatkeleti iránya emlékeztetett a világra is, az ellenségre, a protes
táns egyháznak ilyen jelképessége nincsen,
alaprajzának tájolása nincs. Csak a benső a
fontos, mely olyan formát vesz, melyben az
Isten és ember közötti közösség és a szentek
új közössége legjobban kifejezésre jut. Amíg
ott fontos jelképi jelentősége volt az apszis és
a gyülekezeti tér ellentétének, a protestáns
templom térmegosztásról nem tud. Ha van
apszis, úgyis jó, legfeljebb van hely, ahol a
kommunikánsok összejöhetnek s az egész gyülekezet szeme előtt tesznek bizonyságot a
Krisztus testéről és véréről (Luther, Form. Mis
sae; 1523). Ha nincs apszis az átvett templomokban, úgy még jobb, mert az új templomok
sem ismerik azt.
Mivel az istentisztelet az egész gyülekezet
cselekedete, azaz a gyülekezet teljes közösség
ben van a liturgikus cselekedeteket végző és
az Igét hirdető' lelkésszel s így a gyülekezet
egyetlen közösség, egyetemes papság: az istentiszteletnek a templom belső téregysége felel
meg. Ehhez járul, hogy a szentséget ez a gyülekezet nem imádja, hanem üdvösségére hasz-

reszt, az oltár az egyik szárban foglal helyet,
melynek mérete mértanilag egyenlő lévén a
többivel, nem kap különös jelentőséget. (Stockholm: Katarina templom. 1656—70.) Nem
számít különálló térnek. Ehhez járul még, hogy
a legtöbb ilyen templomban a karzatok mind a
négy szárban körülfutnak s vízszintező vonaluk
az egész benső teret egybevonja. Ez a hosszirányos templom esetében is előfordul. A
frankfurti Katarina templom (1678—80) és a
wormsi Szentháromság Templom
(1709—25)
oltárát a kétemeletes karzat félkörívben karolja
körül. Ez a törekvés mutatkozik meg a magyarországi templomépítésben is. A szarvasi
ótemplomban (1786—88) a békéscsabai nagytemplomban (1787—1824) a kétemeletes karzat minden oldalról körülfogja a teret és az
oltárt. Az oltár mellett s mögötte is helyet lehet foglalnunk. Különösképpen a békéscsabai
templomban érezni a tér architektonikus egységét. A teret körülfogó karzat nem faberendezés, hanem épített s így annak architektonikus
szerepe van. Ha a hagyományok szerint, apszisos belső teret építenek is, a padok és a karzat

A frankfurti

Katarinatemplom
belső
(1678—80.)
alaprajza.

rajza.

nálja s nem kell annak külön szakrális teret —
a gyülekezet terétől elválasztani.
így az átvett katolikus templomok berendezésénél első eljárás: a templom szentélvét
megnyitni a gyülekezet számára. Ha a kóruszáró falat nem is tudják lebontani, vagy értékes műemlék az, s meghagyják, a kórust akkor
is az egész gyülekezet használja, az úrvacsora!
istentisztelet alkalmával. Ott pedig, ahol ilyen
zárófal nincs, a kórusba gyűlnek össze az úrvacsorázók, hogy az egész gyülekezet láthassa
őket. így mind a kórus, mind a főhajó gyülekezeti térré válik.
Hogy a reformáció templomának jellegzetessége jobban szemünkbe tűnjék, minden szélsőségével együtt, az evang. és ref. templom
építését egyideig együtt tárgyaljuk.
Üj templomok építésénél építészetileg is
jobban megoldható a téregység. A kórus legtöbbször elmarad, egyszerű félív helyettesíti s
később is megelégszenek a templom rövidoldalának ívelésével Olyan templomoknál pedig,
melynek alaprajza az egyenlőszárú görögke-
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Szentháromságtemplom
(1709—25 )
alaprajza és belseje.
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A békéscsabai

nagytemplom

belseje.

(1786

88.)

oda is befutnak s kiölelik onnan az oltárt (Felsőszeli 1856—60).
Az apszis nemcsak azért marad el, mert a
reformáció istentisztelete a belső téregységet kívánja meg, hanem hogy ezzel a katolikus és
protestáns kultusz közötti különbség is kifejezésre jusson. Egyes magyar vidékeken hagyományból megépítik az apszist is, de azt deszkafallal zárják el, s ehhez építik az oltárt s föléje st "szószéket. A deszkafal mögött sekrestye
van s a nyitott ajtón a szószékhez vezető grácsics s egyéb holmik látszanak. Valóban nincsr
szentségi jelentősége az apszisnak. Ilyen sekrestyefalat épít neoklasszikus templomába később Alsószeli is (1877), majd még később a
Szombathelyi gyülekezet is.6il Annak bizonyítéka, hogy a protestántizmus temploma menynyire nem ismer különálló szent teret, vagy
oltárfalat, az, hogy Varsád templomában (1786)
az álapszis-oltárfalra a szószék magasságában
II. József császár portréját helyezték el. Ilyesmi több helyen is előfordult. Különösképpen a
sziléziai gyülekezetekben volt szokás, hogy a
templomban az elhunyt és érdemeket szerzett
lelkészek, presbiterek és kegyurak képét felakasszák. Jutott belőlük az oltárrészre, az oltárfalra is elég.
Elmarad az apszis kényszerűségből is.
Amikor a pozsonyi evangélikusok templomot
építettek (1637) gróf Eszterházy Miklós nádor
megparancsolta, hogy ne legyen „köralakú toldaléka",41 bizonyára azért, hogy a katolikus
templomokhoz ne hasonlíthasson.
A protestáns templomépítést kezdettől
fogva a belső téregységre való törekvés jellemzi. Ez a lényeg. A történet folyamán nem
ragaszkodott
egyetlen templomstílushoz
sem,
vagy alaprajz formához, s azokból, egyetlent
sem szentesített. A legtermékenyebb századaiban (17—18. sz.) minden lehető alaprajzformát
megtalálunk, mert amint látjuk, a falaknak
nincsen is elsőrendű és önálló téralakításuk, ezt
a karzatépítés veszi át. így lehet az is, hogy a
falak alaprajza és a belső térrajz különböznek
egymástól. Az egyes alaprajzformákat szabadsággal kezeli a reformáció templomépítése,
híven Luther szavaihoz, melyek szerint az Isten
házát nem a falak képezik, hanem az, hogy
ott van Istennek Igéje, mely által ő beszél
hozzánk. így aztán a benső térben az lesz a
fontos, hogy az igehirdetőt, minden istentiszteleti cselekedeténél, mindennünen, mindenki
jól láthassa és hallhassa. Az alaprajzi sokféleség mellettmindig
az a cél, hogy a gyülekezet
a templomban egyetlen kultikus középpont felé
csoportosuljon.
Melyik legyen az a középpont és hol legyen? Az első templomokban, melyet a refor-

máció százada épít, két főkultuszhely található:
oltárasztal és szószék. (Torgaui várkápolna,
1544. és Stettini várkápolna, 1570—77.) Végre
is döntő lesz a központosítás folyamatában az
igehirdetés, a reformáció gyülekezetei számára
a legfőbb istentiszteleti élmény és cselekedet.
Ha ma a liturgikus mozgalmak hatása alatt az
igehirdetés történetéről más is a véleményünk
és annak eltévelyedéseit ismerjük, nem tagadhatjuk, hogy a reformáció forradalmi felfedezése az Istennek Igéje, s fődolga annak tiszta
és igaz hirdetése. Luther a leisingi gyülekezet
számára írt istentiszteleti utasításban (1523)
azt mondja: »Az első nagy visszaélés az
istentisztelettel szemben. . . hogy abban az
Istennek Igéjét elhallgatták
és csak az
éneklésre és olvasásra szorítkoztak a templomokban, ami a legnagyobb visszaélés . .*
hogy a visszaéléseket megszüntethessük, tudnunk kell, hogy a keresztyén gyülekezet sohase
gyülekezzék össze anélkül, hogy Isten Igéjét ne
hirdetnék. . . S Pál (I. Kor. 14. 31. versében)
is azt mondja, hogy a gyülekezetben tanítani,
prófétálni és buzdítani kell. Ahol tehát az Istennek Igéjét nem hirdetik, ott jobb, ha nem
is énekelnek, s nem is olvasnak és össze sem
gyülekeznek . . . minden elhanyagolható inkább,
mint az Ige s semmi sem szorgalmazandó inkább, mint annak hirdetése, mert hogy annak
növekednie kell a keresztyének életében, azt
tUnúsítja az egész írás." A Krisztus szavai szerint is a „jobb rész", melyet Mária választott s
ez „az egy szükséges dolog".42
Ennek alapján, már azokban a templomokban is, melyeket a reformáció a katolikusoktól
átvesz, megtörténik az irányozás. A 15. század
végén épült Ágostai St. Ullrich templomot
1526-ban veszi át az evangélikus gyülekezet s
a szószéket régi helyén, az egyik hosszanti falon
középtájt hagyja. Ahogy a későbbi berendezésből fel lehet ismerni, az istentiszteletnek domináló aktusa volt a prédikáció. A padoknak azt
a sorát, mely a szószék és az oltár közötti tér
ben kapott helyet úgy konstruálják, hogy ülései
a prédikáció alkalmával megfordíthatok legyenek. Ilyenkor a hívek háttal az oltárnak és
szemben a prédikátorral ülnek. A brandenburgi
beeskow-i Máriatemplom (14. sz.) külön oltárterében tartják az úrvacsorai istentiszteletet s a
gyülekezeti termet szilárd padokkal rendezik
be, melynek a szószék és az oltártér közötti
része az oltárnak mindig hátat mutat. A szószéknél, a jobb- és balfelől sorakozó padok találkozásánál a hívek egymás szemébe néznek.
Református helyeken, pl. Emdenben, minden
további nélkül kialakul ez a forma és irányadó
lesz századokra. Az 1455-ben végérvényesen
teremformát nyert, de oltártérrel rendelkező

templom (két részre oszlik. A kórusban külön úrvacsorai istentiszteletet tartanak — külön hoszszú aszalnál — s a gyülekezeti térben pedig a
szószék felé csoportosulnak a padok. A franciaországi hugenotta templomokban csak szószék
az állandó kultuszhely, ekörött foglal helyet a

Az ágostai

St. Ullrich
templom
alaprajza
renddel. (Átvéve 1526.)

ülés-

gyülekezet, a falon körülfutó karzatokon s megfelelően irányozott padokon. (Lyon. Paradis
templom, épült 1564-ben.) Hogy mennyire főkultuszhely a szószék, mutatja az is, hogy a forradalrni idők elmultával,
mikor a reformáció
istentiszteleti rendje is határozottá lesz, a
szószékhez igazodik az oltár is. Általánosságban
vonatkozik ez a református hitvallást követő
gyülekezetek templomaira, melyeknek egyesitett, kultikus középpontja a szószék régi helye,
így alakul ki a szélirányos belső tér, mikor a hívek a falakkal párhuzamos padokon a templom
hossztengelyére keresztirányban ülnek, a szó-1
székkel átellenes oldal hosszú karzatán, mely
majd az egész belső tér feléig benyúlik. Ez a
keresztirányos, ill. harántirányos templom a re
formátus gyülekezetet közvetítésével magyar alföldi evangélikus gyülekezeteinkben is kedveltté
vált.
Evangélikus gyülekezetek számára az úrvacsora is domináló eleme a liturgiának, amint
az úrvacsoráról szóló tanítás is része a reformá-

A beeskowi

Máriatemplom

alaprajza

dalmibb hatású volt. Az élcsapatok fegyveréhez
hasonló, mely azonban a főcsapatnak készít h&lyet. Ha az igehirdetést meghallotta az ember,

Az emdeni templom

alaprajza

ülésrenddel.

el kellett fogadnia az úrvacsorát is, mint hitének alapját. Ebből következik, hogy az istentiszteletben
mind az igehirdető
szolgálatnak,
mind az tirvacsorai szolgálatnak
egyformán
alapvető feladata van s egyforma fontossága
mind a szószéknek, mind az oltárasztalnak. A
kettő nem lehet egymástól távol s lehetetlen,
hogy a hivő egyiknek is hátatfordítson. A stuttgarti várkápolnában (1553—60.) a szószéjk az
apszis oldalpillérén kap helyet s ebben a középtérben látjuk a keresztelőmedencét is, végül az
1590-ben, schmalkalden várában épült kápolna
benső terében, az evangélikus liturgiának megfelelően, megtörténik az oltár és szószék központosítása, azzal, hogy a szószéket az oltárasztal fölé, a falra építik. Ez a templombelső a
XVII. század evangélikus építészetére döntő hatású. Van tehát igazság abban az észrevétel-

ülésrenddel.

ció „hitújításának". A gyülekezet az Ige és a
Szentségekben egyformán nyeri Istennek ajándékait, kegyelmét, s mindkettővel egyaránt tesz
bizonyságot hitéről. Nem lehet sem az Igét,
sem a sakramentomot egymás ellenében értékelni, bár az igehirdetés a hitújításban forra-

A lyoni hugenották 1564-ben épített
,JParadts"
templomának belső rajza.

A schmalkaldeni

várkápolna

belső képe.

(1590.).

ben, hogy amíg a református templomokban az
úrasztala igazodik a szószék helyéhez, addig az
evangélikus templomoknak szószéke igazodik az
oltárasztalhoz.
Ezt látjuk megvalósulva a
schmalkaldeni várkápolnában s ezt tehetjük
meg a protestáns templomépítés őspéldájának.43
A torgaui várkápolnát csupán azért, mert
Luther építtette, majd négyzetes alaprajza és
karzatai miatt nem vehetjük tekintetbe a
schmalkaldeni mellett. A négyzetes alaprajzot
és a karzatokat is a vár belső rendszere diktálta.
Hasonlóképpen nem fogható a stettini várkápolna sem a schmalkaldenihez. A XV. században épült várkápolnák is általában négyzetesek,
karzatosak s ezt kívánta a vár belső építési
rendje, meg a szükség is, mert a kis kápolnában
a várnépnek, nemeseknek és az uraságoknak
külön-külön helyet kellett biztosítani s ez csak
karzatok által volt lehetséges. A schmalkaldeni
várkápolnánál sem a karzatok és a négyzetes
alaprajz az újság, hanem a kultuszközpont. Itt
látjuk elsőízben az orgonát is a szószék fölött,
mint a gyülekezet hálaadásának jelét. Gondoljunk az evangélikus istentiszteletre, mint hálaáldozatra és Isten magasztalására s ezt az elrendezést nem észszerüségnek, hanem hitbeli
következetességnek fogjuk tartani.
Ugyanígy nem lehet zavaró az sem, hogy a
szószéket az oltárasztal felett látjuk. Komoly
reformátori cselekedet megnyilvánulása ez. Ez
a megoldás alapja a későbbi szószékoltárnak is.
Nem a racionalizmus találmánya az, gondolatával a reformáció első századában találkozunk.
Vegyük eszünkbe, hogy az őskeresztyény temp-

lomban is a főhelyen volt a szószék, túl a menzán, az apszisban s akkor a szószéknek középponti elhelyezésében nem „az emberi beszédnek a sakramentumon aratott diadalát" látjukr
nem tartjuk ezt a megoldást eltévelyedésnek,
hanem benne éppen az Ige szentségének és isteniségének elismerését fedezzük fel. A templomában mutatja meg a reformáció, hogy lényege: vissza az eredeti tisztasághoz! Amit ax
őskeresztyénség elhagyott, azt becsüli meg a
reformáció. Az egyszerű templomunk az őskeresztyénnek édestestvére és vérbeli utódja. Az
a kellemetlen érzés, mellyel a liturgiái mozgalmakban felnőtt teológus szemléli a szószékoltárat, onnan ered, hogy az igehirdetést túlságosan is emberi cselekedetnek tartjuk a szentség
„misztériumával" szemben. Nem hiszünk eléggé
a Szent Lélek munkájában s jelenlétében, aki az
emberi beszédet, mint puszta eszközt használja
fel az Isten akaratának kinyilatkoztatására. így
aztán valóban visszás érzéseket kelthet, ha a
lelkészt az oltár felett megjelenni látjuk, míg
ha a Szent Lélekben hinnénk, az ő személyében
sem látnánk „az embert", hanem Isten kinyilatkoztatásának eszközét és szócsövét s természetesnek tartanánk, hogy onnan prédikál, ahol az
oltárt látjuk, melyen Istennek tőlünk független
munkája erősebben jut kifejeződésre.
Ne lássunk a szószékoltár megoldásban alárendeltséget. A központosítás szándékát becsüljük meg benne s ezt a reformáció különös hitvallásának tartsuk, bármilyen jobb megoldást
is találnánk helyette. Az bizonyos, hogy már a
18. században gondoltak jobb megoldásra. A
dresdai Frauenkirche szószékét, az eredeti tervet megváltoztatva, az oltártér mellvédének közepére építik. A modern evangélikus templomépítés is visszatér a kultuszközpont-fogalmához,
mert ebben mutatkozik meg a reformációnak az
Igéhez és a szentségekhez való helyes viszonya.
A szószékoltár csak szükségszerű következménye a tiszta elvnek, megvalósúlásában azonban
már praktikus kényszerűséggel is számolni kellett. Helye tehát a szószéknek a közép. Többkarzatos templomokban azonban (s a protestantizmus legtöbb temploma ilyen) magasra kellett azt emelni, hogy a lelkészt mindenki jól láthassa, még a felső karzaton helyetfoglalók is.
Az oltár előtt, a padozaton nem állhatott s így
kerül szükségből az oltár fölé már első formájában a schmalkaldeni várkápolnában is. Azt
pedig, hogy túlnyomórészben a felvilágosodás
idején lett kedvelt forma, ne magyarázzuk e
szellemi mozgalomnak az egyházra tett hatásával, hanem azzal, hogy az evangélikus templomépítés első dogmatikusai és rendszerezői ekkor
éltek és ekkor gondolták át először az evangélikus istentiszteletnek lényegét s foglalták össze

a múlt tapasztalatait, kísérleteit. Másodszor,
ennyi időnek kellett elmúlnia, míg az első jömegoldás népszerűvé és ismertté vált. A szószékoltárat, mely végül egyetlen szerves iavagy kőépítmény, mindaddig is kedvelték, mert
a gyülekezetnek egyetlen pont felé való irányozása e megoldással vált igazán lehetővé. Furttenbach József 1649-ben, Ágostában kiadott:
„Kirchengebau . . ." c. munkájában elvileg a
schmalkaldeni megoldást tartja helyesnek. Elve
a szószékkel és oltárral kapcsolatban nem a
fölé- vagy alárendelés, hanem a központosítás.
A gyülekezet a lelkészt mindig „in fazia" láthassa, tehát szemtől szemben, akár a szószéken,
akár az oltárnál szolgál. „A templom keleti oldalánál legyenek a fődolgok (keresztelőmedence,
oltár és szószék, meg az orgona is, honnan Istennek dicsőségére való kedves muzsika ered,
mindez pedig a szemnek és fülnek megfelelően
irányozva s megfelelően egybeépítve"). A központosítást és egybeépítést kívánta meg az
egyetemes papság említett elve is. Valóban
mindent, még a bemerítéssel való keresztelést
is a gyülekezet színe előtt végezték.
Mi pedig éppen nem ítélhetünk a szószékoltárok felett, mert a XVIII. században sok küzdelem árán épült falusi és városi templomainkban ezeket találjuk. Velük együtt nemcsak u
bennük rejlő történelmet, hanem a liturgiái alapelvet, a belső tér kultikus központosítását is elvetnénk. Hogy a szószékoltár ebből az elvből
származik, az elmondottakon kívül az is mutatja, hogy magyar templomainkban a keresztelőmedence is mindig az oltárrácsnál állott.
Ige és szentségek a gyülekezet életének közép
pontjában.

Furttenbach

elvi templomalaprajza
tal. (1649.)

kultúrközpont-

A protestáns templomnak tehát két architektonikus határozmánya van: a téregység és
a kultuszcentrum.
A belső tér tehát nemcsak
egységes, de centrális természetű is. Azonban
az oltár, szószék és keresztelőmedence nem *
mértani központban foglal helyet, s a térközpontosítást sem mértanilag kell értelmezni. A
protestantizmusnak egy centrális „Hagia Sophia" sohasem felelt volna meg, bár sokan ebben látták a protestáns istentiszteletet és hitet
kifejező templom ősképét. A benső térnek liturgikus és kultikus középpontja van, mely az építészeti középponthoz mindig excentrikusan helyezkedik el. A téregység és térközpontosítás szempontjából mellékes tehát, hogy maga
az épület hosszhajós, négyszöges, poligonális, vagy sokszögből alakított hosszirányos, vagy éppen körlapú is. A továbbiakban sem az alaprajzok fejlődését és kedveltségét, egyesek gyakoriságát s az ezek közötti különbségeket fogjuk vizsgálni, hanem azt,
hogy a reformáció építőművészete a hagyományos formák mellett a téregység és a központosítás követelményének hogyan tett eleget. A re
formáció templomának története méginkább a
belső tér története.
VI. KÍSÉRLETEK ÉS MEGOLDÁSOK KORA

Furttenbach

József vázlata
központosításához

az oltár és
(1649.).

szószék

A protestáns templomépítészet a művészettörténetek lapjain sokáig nem kapott méltatást
és ha igen, legfeljebb annyiban, amennyiben a
templomarchitektura a korabeli építészeti stílust képviselte, vagy belső terében kiváló képzőművészeti alkotások, festmények, freskók, vagy
faragások voltak. A XVII—XVIII. század egyházi építészetét is kizárólag a katolikus temp
lomépítésben jellemezték.
Bár a barokk nem protestáns jelenség s annak érését a katolikus keresztyénség temploma
segítette, a barokk kornak értékes emlékei a protestáns templomok. Sőt protestáns barokkról is
beszélhetünk. A barokk zenének főképviselői
proetstánsok s ugyanúgy a templomépítésben is
figyelemreméltót alkotott egyházunk, de ennek

észrevételéhez legalább olyan finom érzék kell,
mint a barokk zene élvezéséhez.
A XVII. századi protestáns templomépítést — az alaprajzokról ítélve — a kísérletek
korának mondhatnánk, ugyanis egyidőben, az
egész Európában, a legkülönfélébb alaprajzú
templomok épülnek. Annak, hogy a formakeresés az alaprajzok szempontjából egységes eredményhez sohasem vezetett, oka az, hogy a meg-

A torgaui

várkápolna,

oldás elejétől fogva adva volt másutt. Ez: a
templombelső, mely az alaprajztól és a falaktól
függetenül mindig ugyanazon törvények szerint
egyformán alakul.
Közbeeső következtetések végett azonban
megtehetjük, hogy az egyes alaprajzformáknak,
a vidékek szerinti, elterjedését mefigyeljük.
Északon, Svédországban, Dániában, Finnországban, Hamburg vidékén, Sziléziában a nagy, reprezentatív templomok alaprajza az egyenlő-

szárú görög kereszt. Németország délnyugati
vidékén, Poroszországban, Hollandiában előszeretettel építenek szélirányos teremtemplomokat,
melynek első példája a königsbergi vártemplom,
késői pedig a potsdami Garnisonkirche. Szászországban,
Nyugat-Németországban
Bahr
György idejében (XVIII. sz. eleje) a centrális
épület lett a divat, ő falusi templomait is így építi. Ahol kortársa, Schmidt épít, ott a négyzetes-

belső képe.

(1544.)

alaprajzú és belső terében ovális formájú templom jelenik meg. A centrális templomot Hollandiában is kedvelik. Falusi templomok, mivel
nem kellett nagy tömeget befogadniok, a téglalapos, hosszirányos, sőt apszisos alaprajzon épülnek. Külön említést érdemel a frankfurti, speyervidéki, wormsi és keletszászországi hosszhajós, álapszisos templom. Ezek mellett elszórtan a hagyományos hosszhajós és kórusos forma
is megjelenik.

A XVIII—XIX. századi magyar evangélikus templomépítésben is megtaláljuk mindezeket az alaprajzi formákat, amint látni fogjuk.
Mondhatjuk tehát, hogy a protestáns templomépítés, különösképpen pedig az evangélikus,
egységes templomalaprajzról nem tudott; s ha u
XVII- XVIII. század legnagyobb mérnökteoretikusa, Sturm Lénárd Kristóf, egyedül az alaprajzokat tanulmányozta volna, épp az alaprajzra vonatkozólag nem tudott volna elvi megállapításokat tenni. Az alaprajzok mindenike a
templom lényegére vonatkozólag más és más
következtetésekhez vezetne s innen van az,
hogy a protestáns építészeknek legtöbbje tévesen ítél templomépítésünk története fölött, zavarosnak látja azt s nem érdekli. Vagy pedig

A charentoni hugenottatemplom
metszete
Brossé. 1623. Lerombolták 1685-ben.) és

(S. De
alaprajza

ízlés szerint választ ki egy alaprajzformát új
templomok építéséhez. Hogy Sturm mégis egyetlen elvi szabályt tudott megállapítani, annak
oka az, hogy mindezen alaprajzi sokféleség mellett a templom belső tere egyforma törvények
szerint alakul, ez vezeti határozott eredmény
hez, így rajzolja meg a furcsának tartott háromszögtemplomát, mely ha eredeti formájában kivihitetlen volt is, elvileg a legtökéletesebb
templombelső. Az ő eredményeit gyümölcsöztette a modem templomépítés is. (Bartriing berlini Gustav Adolf templomának alaprajza köicikk. 1932—34.)
Nézzük az egyes alaprajzok mellett a
templom belsejének alakulását.
Külsejüket tekintve, az evangélikus tempv

lomok beleilleszkednek környezetükbe, sőt a katolikusokétól sem különböznek. Külsejük nem
karakterisztikusan protestáns (eltekintve a magyar artikuláris templomtól, a sziléziai béketemplomoktól.) Bensejük azonban első szempillantásra jelzi, hogy protestáns templomban vagyunk. Jellemzi a bensőt a karzatok és r>adok
szabályszerű rendezettsége. Mind a karzatok,
mind a padok önálló téralakító feladattal rendelkeznek s nem kell, hogy felépítésükben, vonalukban, az alaprajz mértani vonalaihoz alkalmazkodjanak.
Nézzük először a karzatokat, ezek a feltűnőbbek s benső tér szempontjából fontosabbak.
Alkalmazásuk jellemzően protestáns. Bár nagyon korán megjelenik pl. az alby-i katedrálisban (1282) s a későgót csarnoktemplomokban
is, építészetileg, azaz a templombelső alakításának szempontjából fontosságuk nincs. Vonalait és magasságát, szélességét az eredeti architektúra szabja meg s mert épp ott van hely, a
támpillérek közé épül s a hosszhajó kápolnasorának tetőzetéül is szolgál. A későgót templomokban még csupán szükségből jelennek meg,
hogy minél nagyobb tömegnek biztosíthassanak
helyet. Építőművészed szerepük egészen csekély, jelenlétük a templombelsőt, horizontális
vonalukat kivéve, nem befolyásolja, téralakító
tovább is a fal marad. Legtöbbször az oszlopsor
mögött húzódnak meg s kivételes az olyan elgondolás, amilyennel a freiburgi templom átalakításánál (1480) találkozunk. Ott az oszlopokat is befogja a karzat, hogy a felhasználatlan terület minél kevesebb legyen (a 95 m
hosszú karzatnak 16 méternyi részéről nem lehet látni a papot). A többi templomban a karzat azonban keskeny galéria marad, melyet a
fal belső támpilléreire építenek, annak szélességében. A schneebergi (1515—37) teremtemplom
karzatának szélessége 2.5 m. Többemeletes karzat ebben az időben ismeretlen.
A reformáció kápolnáinál a karzatra nagy
feladat vár. Kis helyen még nagyobb tömeget
kellett elhelyezni úgy, hogy a lelkészt mindenki jól láthassa és hallhassa. A torgaui várkápolnában újdonság a kétemeletes
karzat, a
stettiniben a háromemeletes, melyeknek rendeltetése megállapítást nyert. A földszinten a
szolgák és a városi nép, a középső karzaton a
fejedelmek, tanácsosok, lovagok és apródok, a
legfelsőn a fejedelemasszonyok, asszonyok és
hajadonok, meg szolgáik ülhettek. A fejedelmek a várfolyosóról egyenesen a karzatra léphettek s amint már egyszer említettük, ez reformációelőtti régi szokáson alapul. A fejedelmek helye mindig a karzaton lesz s a későbbi
időben, zárt imafülkéik ott nyernek elhelyezést.

A sziléziai Schweidnitz evangélikus
„béketemplomának" karzatrendje
(1657—58.).

Ez az elkülönülés csak a kor abszolutisztikus
gondolkodásának hatását mutatja.
Mind a torgaui, mind a stettini és augustusburgi (1568—72) várkápolna karzata a támpillérekkel szerves együttartásban épül s a terem belső alakjára befolyással nincsen. Észrevehető azonban, hogy egyszer a terembelső
alakításának feladatát a karzatok síkja fogja átvenni. A schmalkaldeni várkápolna (1590) kar
zatai már nem támpilérekre épülnek, hanem a
a faltól majd 4 méternyire álló oszlopokig
nyúlnak s ez a távolság mindinkább növekedve
a fal a karzat mögötti mélységben
mindinkább
eltűnik. Mindegyik várkápolnánál érezzük azon
ban azt, hogy a karzatosság a gyülekezetnek,
az egyháznak mily jó képe. Valóban a templom egész belső terét a lehetőség szerint, vízszintes és függő irányban is, betölti a gyülekezet, valóban a gyülekezet háza ez. Az architektúrának egyik része sincsen előnyben

részesítve, homogén egész az. Alig van alkalom itt a művészi kiképzésre, az architektúrának művészi önállósulására. Mindenhol ülések.
Amíg a katolikus templom gyülekezet nélkül
is gyönyörködtető műemlék, az evangélikus
templom gyülekezet nélkül mintegy — megokolatlan.
A karzatokat ezután mindenfelé alkalmazzák, megtalálni azokat a hugenották templomaiban is (Charenton, 1623). Az építőművészet a bennük rejlő téralakító lehetőséget, architektonikus lehetőségeket nem vette észre
azonnal. A XVIII. század első templomaiban
(Wolfenjbütteli Mária-templom. P. Frankéi.
1608—23 és a bükeburgi városi templom 1615)
újra építészetileg másodrendű beépített fakarzatokat találunk, melyek a csarnoktemplom
oszlopai mögött húzódnak s az épülethez sommi közük nincs. A szükségeset a művészivel
még nem tudták összekötni. Ezek a templomok

•a későgót csarnoktemplomok hű másai. Még a
XVII. század közepén is kedveltek maradnak
(Szt. Mihály templom Hamburgban, 1649—51.).
Annak bizonyítéka, hogy a protestáns
-építőművészek a karzatokat protestáns jelenségnek tartották s az abban rejlő művészi lehetőséget lassan észrevették s nem tartották azokat

elrendezéséről mindenképpen gondoskodni kellett még akkor is, ha azoknak alakításával az
építészeknek különösebb célja eleinte nem
volt.05
A XVII. század közepén épült sziléziai
templomokban azonban a karzatoknak a hasznosságon túlmenő alakításával találkozunk.

«

Az

eisenachi „Gottesacker
templom
karzatrendje
(1692—94.). Kép. W. Grashoff.

szükséges rossznak, bizonyítéka Báhr kortársának, Schmidt Jánosnak nyilatkozata, aki a régi
drezdai Kereszttemplomot féltemplomnak tartja, mert kevés benne a karzat (az ülések száma
az egésznek negyedrésze).44 Mivel pedig a protestáns templomokban, különösen nagy gyülekezetekben több volt a karzati ülőhely, mint a
földszinti, magától értetődik, hogy nagyméretű
és nagyszámú karzat kellett s azoknak művészi

Bár az a cél, hogy több falu népét lehessen
elhelyezni, a célosság a karzatokkal elért művészi térhatás mellett
nem is
tudatosul
(Schweidnitz, 1657—58). Tudatosul bennük a
középkori építészettel szembeni különbség. Ott
a vertikális vonal dominált s a függőleges erővonalak a szemet a magasba röpítették. Itt a
vízszintes vonalak az uralkodók s a fal merőlegese telejesen eltűnik a mély karzattér mögött.

A szem olalirányban követi a vízszintes vonalakat, mégpedig mindaddig, míg azok a szószékhez és az oltárhoz nem vezetnek. Ez a látvány természetesen új térérzést és más lélektani helyzetet teremt. Ezzel a
protestáns
templomépítés
egyéni és mind a középkori,
mind a korabeli barokktól is független belső
tértípust teremtett.
Ezt nem vette észre az
anyagelvü műtörténet, mely a formaszépségre
volt csak tekintettel. A korabeli építészetben a
probléma is más volt. Különböző téregységek
összekapcsolása által, mozgó, dinamikus teret
képezni, melyben nem a központosítás a cél,
hanem hogy a végtelenség és a valószínűtlenség illúzióját keltsék. A tér egyformán terjeszkedik minden irányban, építészeti és képzőművészeti eszközökkel távlatokat nyit, horizontális,
vertikális és diagonális irányban egyaránt. A
karzatos protestáns templom belső tere, vízszintes irányú tagolásával biztonságot és elhatároltságot mutat. A mennyezet is a belső tér

Bahr György

forschheimi
karzatrajza

templomának
(1719—21.).

ülés é-t

lezárására szolgál, nem mint régen, hogy a falak és az erővonalak merőlegeseit egybefogja
és a tekintetet felfele vonja.
A XVII. század végén a karzatokat már
elvszerűen alkalmazzák, azaz építészeti elemekként kezelik.
Észrevették, hogy azokat alakítani, modellálni lehet. Vonaluk nem kell, hogy kövesse a
falét, attól függetlenül, vagy építészeti hatásának fokozására a belső tér központosítását általa lehet elérni. A görögkeresztalaprajz a központosításnak legjobban megfelelt, ezt a térhatást fokozzák az eisenachi „Gottesacker" templomának karzatrendjével, mely a belsőt poligonálissá alakítja (1692—94. Münzel János).
Ugyanilyen
teret
teremt
Bahr
György
forscheimi templomában (1719—1721). A wolfenbütteli Szentháromság templom téglalapos terét
a kétemeletes karzat nyújtott nyolcszöggé alakítja (Hermann Korb, 1719). Ugyanilyen Bahr
drezdai Szentháromság templomának belső tere.
J. G. Schmidt, Bahr kortársának templomainál
a karzatok a belső teret oválissá, vagy éppen
körré alakítják (Árvaházi templom, Drezda). A

drezdai Frauenkirche-ben, a protestantizmus
„dómjában" a belső térközpontosítást érett állapotban tanlulmányozhatjuk. ö t koncentrikus
karzatból épül fel a belső tér, az őket tartó
karcsú oszlopok merőlegese, a horizontális osztást és rétegeződést nem befolyásolja. A karzatok a középtől különböző távolságban gyűrűznek, a legalsó képezi a belső kört. A felső
karzatok modellált hajlásokkal futnak a külső
falakba, hogy egy-egy ablakot szabadon hagyjanak. Ezek a körök azonban mégsem a mértani középpont félé, a kupola alá viszik a tekintetet, hanem az oltártér felé s az egymás felett épülő oltár és orgona lesz (Bahr a szószéket az oltárral egybetervezte eredetileg) a horizontális karzatok köreinek széltengelye.
A karzatok architektonikus szerepének és
téralakításának egyik legszebb példája a régi
alapokon, J. G. Schmidt által 1748-ban épített
Grossenhain temploma. A régi hosszhajó egyik
oldalát középen megnyitja, merőlegesen reá
egy második hajót épít s ezáltal T alakú belső
tér keletkezik. A szárak találkozásánál a hoszszanti fal közepén épül az oltárszószék és az
orgona. A karzatok nélkül is ide irányulna
minden tekintet, de a szárak centrális irányát
erősíti a lóhereformában beépített karzat, mely
három emeletben fut körbe. A falak szögei, találkozásuk élei nem látszanak, a tekintet sehol meg nem törik s a karzatok vízszintesen
suhanó görbéjén minden pontról önkénytelenül
is a kultikus középpontba ér. A három karzat
itt is más-más távolságra van a középtől, ez a
megoldás a központosítást még erősebbé teszi. Ez eszköze a középpontosításnak a profán
építészetben is (színházbelső), az evangélikus
templomépítésben
azonban
annak teátrális
jellege nélkül jelenik meg.
Látjuk tehát, hogy a karzatokkal nemcsak
a tömegek elhelyezésének kérdését oldotta meg
az evangélikus építőművészet, hanem a templom lényegének adott velük kifejezést. így vált
lehetővé, hogy a gyülekezet valóban egy kultikus központ felé csoportosulhasson. A térirányozást és központosításának művészi feladatát a karzatművészettel oldotta meg, s ez vált
a belső térnek fő építészeti és optikai alkotóelemévé. Lényegi értéke mellett meg kell emlékeznünk azoknak iparművészeti és képzőművészeti értékéről is. Pompás faragások, festések
díszítik mellvédeiket és festett kazetták az egymás fölé rétegződő karzatmennyezeteket. Egyegy urasági loggia finoman modellálja a mellvéd síkját, kiugrójával megtöri s tovább zökkenti s így az egész belső eleven mozgást kap.
Az egész bensőn látszik a közösség friss akarata és áldozatkészsége, hite. Különösen érezni
ezt a sziléziai tepmlomoknál, melyek szocioló-

giai érdekességek is. Nemesek, tanácsurak, céhek és patríciusok a karzatokba számtalap, loggiát és díszszéket építettek bele, melyek pompás díszítésükkel, más és más alakjukkal a bensőnek építészeti értékei is, azonkívül, hogy a
polgárságnak, a hétköznapi társadalomnak jó
templomi formáját adják. Érdekessége a nagytemplomoknak, hogy a legfelső karzatok pado-

Érdekes

karzatfái

a drezdai

zatát több helyen megbontották, hogy a fentülők legalább a lelkész szavát jól hallhassák.
Ezt a nyílást is művészien kiképezik, néhol
művészi faragású „pálmafával" támasztják alá,
melynek levelei a nyílást eltakarják (Kriegheide, 1651).45
Magyarországi templomaink (XVII. sz-i
artijkuláris templomok s a XVIII. századiak)
mind karzatosak. Sokukban több falu népe hallgatta az Isten Igéjét s a gyülekezet nagyobb
felének a karzatok adtak helyet. S azóta épült
templomainknak ülőhelyaránya, ha nem is egye-

zik, de hasonló. Magyar templomaink karzatrendje ugyancsak nem tűnik szükségszerűnek,
puszta praktikus követelménynek. Az említett
művészeti és térképző feladatot ezek is megvalósítják. Nagy templomainkban az egész
templomot körülfogó s apszisos kistemplomainkban az oltártérbe is befutó karzatok a téregységnek és központosításnak elvét jól kifejezik.

„Miasszonyunk"-templomban.

A karzatok után tekintsük meg a padok
rendjét, mely a falak s az alaprajz vonalától
függetlenül alakulhat s mint a karzatrend, önálló térképzésre hivatott. Ennek az általános
megállapításnak jellemző példája az 1620-ban
épült amszterdami Norderkerk templom. Az
egyenlőszárú görögkeresztalaprajz mellett természetes volna, hogy a szárak irányának megfelelően a középpont felé sorakozzanak a padok,
ámde a szószék és az úrasztala a kereszttél
egyik belső sarkánál, tehát a diagonális tengely
mentén áll, így a padok, nagy legyezőformát

A

drezdai

,jMiasszonyunk

alkotva, ehhez a ponthoz mért koncentrikus körökben sorakoznak egymás mögé. A belső tér
iránya ezzel máris megváltozott, illetve új tér
keletkezett, mely az építészeti tértől különbözik. Ez a fajta elrendezés egyedülálló, de elvi
példának mégis megfelelő, látjuk belőle ugyanis,
hogy az evangélikus és református templomok
elsőrendű térképzője az ülésrend (mind a karzatrend, mind a padrend). (276. oldal.)
A földszinti ülésirány, függetlenül az alaprajztól, mindig koncentrikus, azaz a padok vagy
padcsoportok egyetlen kultikus középpont felé
sorakoznak. Ott, ahol a szószék és oltár az igen
nagy méretek miatt nem egyesülhetett és a
szószék a tér közepén van, hogy a lelkészt mindenki jól hallhassa, a padok a szószék iránya
felé sorakoznak. Ez általábanvéve egyfajta alaprajznál, a görögkeresztnél gyakori.
Legyen a templom téglalapos hosszirányos,
melynek végében áll az oltár vagy az oltárszószék, ez az egyetlen irány is központossá teszi a
belső teret Ennek példája a drezdai Anna-templom (1766—69. J. G. Schmidt), melynek hajójában ívelt padok sorakoznak a templom végében álló oltár-szószék felé s minden pad egyetlen pontból, különböző sugárral húzott körvonalak egy szakaszának felel meg. Ugyanez a
helyzet Bahr György 1726-ban épített hohn-

templomá-íiak"

belső

tere

steini, négyzetesalaprajzú és kórusos templománál is. Magyarországi evangélikus templomok
nagyobb része téglalapos, egytermes (pajta vagy
magtárhoz kellett hasonlítaniok a vármegyei engedélyek szerint. A komárommegyei főispán
prefektusa 1721-ben a tatai reformátusoknak
meghagyta, hogy templomukat „páhó vagy granáriumformára" építsék s a nemescsóiaknak
1732-ben megparancsolják, hogy templomukat
hasonlóan és alacsony tetővel építsék.)48, de ebben az egyszer „pajtabensőben" is megvalósítják az evangélikus templom lényegét, a padcsoportoknak, üléseknek központosításával. Fő,
hogy az egy gyülekezet lelkészét jól láthassa és
hallhassa.
Legyen a templom mértanilag centrális,
köralaprajzú, az ülésrend akkor sem igazodik a
mértani középponthoz. A padok íveinek mértani
középpontja az oltárszószék, a liturgikus központ, mely a mértanihoz excentrikusan helyezkedik el. Különválik egymástól a mértani és
liturgikus tér a drezdai Frauenkirche-Miasszonyunk templomában, az ülésrend megváltoztatja a belső teret. Ugyanez a helyzet a szászországi Schmiedeberg templomában, hol az ülések egy koncentrikus sokszög vonalában sorakoznak a szószék és oltár felé. A mértani és liturgikus tér együttes központosítását többen

megjkísérelték. Példa erre az amszterdami Luther templom félköríves tere és padrendje
(1666—68. Adr. Dormann), ez a forma azonban
a benne rejlő profán jelleg miatt nem vált soha
kedveltté. Túlságosan hasonlított a színházhoz.47
Legyen a templom téglalapos, szélirányos
„szélestemplom", melynek hosszanti falán van
a szószék és úrasztala és a keresztelőmedence,

Grossenhain

templomának

alaprajza

kifejezése nagyobb, mint akár a zárt köralaprajzú térnek. Emellett a gyülekezetnek, a különböző irányból való összegyülekezésnek jellemzőbb képét adja, Szép példái ennek a stockholmi Katarinatemplom (1656—70. Jean de la
Vallée),
a koppenhágai
Holmens-templom
(1619—41.),
a Megváltótemplom ugyanott
(1682—94.), a sziléziai Hirschberg (.1709—18.

és metszete.

(Gerlach, 1731—35.)

a központosság akkor is kifejezésre jut a padoknak kétoldali felsorakozásában. Ez a templom
forma Hollandiában gyakori s Poroszországban.
(Potsdami Garnizonkirche. 1731—35. Zellerfeld
1668.) Magyarországon is kedveltté válik. A református gyülekezetek veszik át s tőlük kapja
az alföldi evangélikusság is. 1700—1720-ban
épül a mezőtúri református templom, mely
egyik őspéldája a magyarországi szélestemplomoknak. Evangélikus példái: Tótkomlós (1792—
95.), Mezőberény (1792—97.), Kiskörös (1794.
újjáalakítva 1914.) Harta templomai
(276—
280. oldal.)
Említettük többször a görögkeresztes templomalaprajzokat. Ez a forma, bár praktikus nem
volt — ugyanis a belső sarkok az oltár felé való
látásirányt megakadályozták — mégis kedvelt
lett, mert benne a térirányozás pompásan kifejezésre jutott. A keresztalaprajznak — a szárak
látható iránya miatt — egy pont felé tömörítő

Martin Franze) és Landeshut temploma (1730.).
A görögkeresztes alaprajz jellemzője a finn
fatemplomoknak is, melyek a 18. század második felében épülnek s a finn, falusi centrális
templomstílust megteremtik. Hasonlóan a sziléziai „artikuláris", „engedélyezett" templomokhoz, sokhelyt óriási méretekben épülnek. Kerimáki temploma 4000 személyt fogadhat be s
ezzel a világ legnagyobb fatemploma. A paltamói templom (Johan Knubb 1726.) és a keuruui
(1756—58. Antti Hakola) a legszebb finn templomok.48 Mint a sziléziai templomokban a szószék, itt is a teremszárak metszésében áll s az oltár bizony nem látható a két oldalszárny végéből. Feltűnő, hogy a finn templomépítés a teljes
központosítást nem hajtotta végre, hiszen voltaképpen az oltári liturgia dominál az istentiszteletben. Az oltár és szószék egyesítése nem
történt meg, de nem az oltár felbecsülése miatt,
hiszen a belső tér központosítása a szószék ja-
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Evangélikus

Templomok

vára történt. Azt és* a prédikátort mindenünnen
látni és hallani. Ha szorosan veszsük, a finn
templom „prédikációs" templom. Érett s a kultusz követelményeinek megfelelő templom, mely
a görögkeresztalaprajzból fejlődik ki, a berlini
Öreg Pétertemplom (1730—33.) és a grossenhaini (J. G. Schmiedt. 1748.) városi templom,
melyben egyetlen kultikus központ felé futnak

meggondolással találkozunk itt s nem szükségdiktálta megoldással, mint Freudenstadt templománál (1601—1608. Schickhardt), bár Sturm
ebben is felfedezi utólag az evangélikus templom lényegét s maga is tervez derékszögű templomot, hogy a teljes központosítást mind a belső
térrel, mind az építészeti formával is végrehajthassa. (Ábrák 285—286. oldalon.)

Grossenhain templomának

a szárak és az ülések is. Ez utóbbinak T alakjában az evangélikus templom belső tere ritka
tisztaságában áll előttünk. Ezzel a formával
Magyarországon is találkozunk
az orosházi
evangélikusoknak 1786-ban épült templomában.
A szárak találkozópontján van az oltárszószék
és keresztelőmedence, melyhez szemközt sorakoznak a padok minden irányból. Ez a megoldás felelt meg ahhoz, hogy 4000 személyt lehessen elhelyezni, úgy hogy a lelkészt mindenki
jól láthassa és hallhassa, úgy a karzatokról,
mint a földszinti ülésekről. (Képek és ábrák
281—285. oldal.)
Döntően meggyőz bennünket az evangélikus templom centralizáló jellegéről a norvégiai Krisztinafjord melletti Holmerstrand temploma (1674), mely három, J20 fokos szögben
találkozó hajóból áll. Az egyik harmadban áll
az oltár s a szószék az egyik belső sarkon. Az
ülések az oltárral szembeni másik két szárban
sorakoznak a középpont felé. Határozottan elvi

belső

képe.

Látjuk, hogy a különböző alaprajzok mellett is egyetlen elv jut kifejeződésre, a belső
tér központosítása, egy, a mértani középponton
kívül eső, liturgikus középpont felé irányított
ülésrenddel. Ez a középpont azonban sohasem
esik kívül a gyülekezeti téren, az oltár és szószék megmaradnak abban és külön szentélyt
nem kívánnak. Ennek ellenére egyiküket sem
profanizálta a művészet, mind az oltár, mind a
szószék Isten kinyilatkoztatásának helye. Feléje
fordul minden tekintet, mégpedig ú g y , h o g y
közben a gyülekezet nem önmagát éli át, hanem az irányozottságban a figyelés jut kifejezésre. Olyan formákat a protestáns építészet
sohasem kedvelt, melyek egységes teret adnak
ugyan, de amelyek egy közösség önkultuszából
eredtek. Ilyen a teljes építészetileg is centrális,
koncentrikus tér, a színház nézőtere, vagy a rotundus. Goethének a római Colosseumban rendezett népünnepély láttára első gondolata: itt
a nép önmagát éli át. Igazi művészi és a ke-

tundusformával sokan próbálkoztak, hasonlóképpen a poligonnal, ellipszissel s fölkörívvel is.
Még azoknál is, kik (a XVIII. században)
a protestáns templomépítésnek tapasztalataiból
elvi szabályokat akarnak levonni s az evangé-

Az amszterdami

Norderkerk templom
(1620) Ref. t.

alaprajza.

j

resztyén istentiszteletben nevelődött érzék kellett ahhoz, hogy az evangélikus templombelső
téregységét és központosságát a nézőtér egységével és központosságával össze ne tévesszék

Bahr

György

hohnsteini

templomának
(1724.).

templomának

Miasszonyunk

templomának

alaprajza.

likus templomépítésnek egységes irányt akarnak mutatni, észrevesszük a határozatlanságot,
így Sturrn Lénárd Kristóf is (sz. 1669.), aki az
evangélikus templomépítés első, igazán számottevő teoretikusa, a végső döntést a jövő építészeire hagyja. Amint látni fogjuk, a végszó ki-

alaprajza

az építészek s bizony kevesek voltak, akiknek
az elvi különbségtétel teljesen sikerült. A ro-

Nemeskér

A drezdai

belseje. 1723. (Felv. Virág.).

A mértani és liturgikus tárközpontosítás
kísérlete
az amsterdami
Luther-templom.
(1666—68.)

mondásában egészen lényegtelen dolgok befolyásolják. Meggondolásai azonban érdekes képet nyújtanak arról, hogy a protestáns templomépítés mindig elvszerű volt s templomaink
formáját nem a véletlen határozza meg.
Minden, a történetben kialakult templomformát tanulmányoz s a különböző alaprajzok
mellett is észreveszi a lényeget: egységes központosított benső tér. ö azonban azt szeretné,

Zellerféld

teremtemploma.
1668. (A teremtemplom
első nagyobb példája.)

A potsdami

Garnizonkirche
alaprajza,
(1731—35.)

metszete.

ha az evangélikus templom a maga „figurájában" is egységes és felismerhető lenne. Ha
maga a templom építészeti eleme a „fal" alakítaná a belső teret, az említett követelmények
szerint. Könyvének címe: „Architektonisches
Bedenken van protestantischen kleinen Kirchen
Figur und Einrichtung".
(Hamburg, 1712.)
Második írása „Vollstandige Anweisung alle
Arten von Kirchen wohl Anzugeben" (Augsburg. 1718.). Megbecsülendő, ahogyan keresi
azt az építészeti formát, melyben az evangélikus istentisztelet s a belső tér elve legjobban
kifejezésre jut, mely nagy tömegek elhelyezésére is leginkább alkalmas, elmegy még az antik színházhoz is, lelkesen üdvözli az amszterdami Luther-templom építészét, aki nem félt,
hogy templomát színházhoz hasonlítják, sőt az
elv miatt, ahhoz hasonlónak építette.49 Majd
megint más formákban lát jelentős vonást, míg
végül maga is az egy elvi alaprajz helyett egy
tucat „elvi alaprajzot" készít. Munkája végeredményben a XVII. század kísérleteinek öszszegezése s tán maga sem tudta, hogy egyik
másik alaprajzában döntően irányítja majd a
XX. század építészeit és új templommüvészetnek ad lökést. Háromszögű alaprajzát szerencsés véletlennek mondhatjuk, ez a véletlen
azonban helyes meggondolások eredménye.
Ö is egyetlen kultikus középpontot ismer,
ahol együtt van oltár, szószék és keresztelőmedence, sőt az orgona is, sőt a sok helyen még
használatban lévő gyóntatószékeket (!) is odahelyezi. Itt kezdi el a rajzolást, ez az alapja a
belső térnek. (Képek 287. oldalon.)
Gyakorlatilag és mértanilag legjobb tervét
a görögkereszt és a nyolcszög összeházasításából kapja meg, illetve lenyesi a kereszt belső
sarkait, úgy, hogy azok a belső tér teljes átlátását többé nem zavarják. Az oltár és szószék
az egyik szárban emelkedik, mint a hozzá koncentrikusan viszonyló
padrendnek
mértani
középpontja. A karzatokat és üléseket úgy helyezi el, hogy egy háromszögű belső tér keletkezik s valóban következő tervén a kultikus
középpont már háromszögnek az egyik csúcsát
alkotja. Innen 60 fokos szögben szárakat húz s
így mértanilag is egységes teret, egyenlőszárú
háromszöget kap. A gyülekezet a szárak között,
a középpont felé ívesen sorakozó padokon foglal helyet s nincs a belső térben olyan hely,
ahonnan a lelkészt ne lehetne látni. Ez az alaprajz azért is fontos, mert itt a centralizálást
nem csupán az ülőhelyek és a belarchitektura
végzik el, hanem maga az építészeti „figura".
A templom oldalfalai hegyesszögben sietnek a
csúcs felé. Ennél tökéletesebben
központosított
tér nincsen a liturgia szempontjából.
A padok
koncentrikus sokszög vonalában sorakoznak egy-

A potsdami

Königsberg

Garnizonkirche

vártemplomának

alaprajza

belső

képe.

és belső képe. (1592.)
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más mögé, irányt vesznek, s a falak szükülése
sodorja és szorítja a tekintetet a középpont felé.
Míg a görögkereszt kifejezte ugyan a központosítást s a tömörítés gondolatát, de valójában
nem tudott minden tekintetet összpontosítani,
mert a belső sarkok az oltárt a gyülekezet egy
részének tekintete elől eltakarták, hangtanilag
is kifogásolhatók voltak, itt olyan teret teremt,

Tótkomlós

templomának

loggiával kellett szemben lennie, hogy a kegyúr a papnak minden szavát megerőltetett figyelés nélkül hallhassa és felfoghassa. Mivel pedig
a háromszögtemplomban az urasági loggiát az
oldalfalra helyezi el (így az oltárhoz is közelebb áll s az uraság jobban láthatja az oltári
cselekményeket is), a szószéket következetesen
a vele szemben lévő oldalfalra kellett tennie.

belseje.

(1792—95.)
i

melyben a kultuszcentrummal való szembesítés
úgy a látás, mint a hang terjedése szempontjából tökéletes. A régi lutheri gyakorlatot megújítaná. Ajánlja, hogy a lelkész az oltári cselekmények alkalmával a menza mögött álljon s a
gyülekezettel mindig szembenézzen, így valóban mindenki „in fazia" láthatja őt. Ebben
aztán kifejezésre jut a lutheri hit, hogy a gyülekezet egyetlen test, életének középpontja az
Ige és a szentségek, amelyek azonban Isten
ajándékai s nem a gyülekezet önkultuszának
eredményei. A mi lehetőségeinknek a határán
kívül állanak. így látja a háromszögtemplomot
a mai építészet és joga van hozzá, mert ez
adta az elvet és az elindulást. S nem lehet viszszás, hogy voltaképpen olyant is belemagyaráz
ebbe a régi rajzba, ami onnan hiányzott. Sturmot ugyanis elméletének konzekvens végiggondolásában társadalmi gátlások akadályozták.
Hagyomány szerint a szószéknek az urasági

Ez a határozatlanság bántó, azonban templomának alaprajza, ha véletlenül is, az utókor
építészetére hatással volt s Sturm neve a protestáns műtörténet lapjain megmarad.
Maga egyetlen tempomot sem épített. Ha
ezt a háromszögtervét megvalósíthatta volna,
bizonyára rájön, hogy az oltárnál találkozó falak kényelmetlen és felhasználhatatlan s a szemet is bántó sarkot képeznek. Alaprajzának ezt
a hibáját is a modern éptészet korrigálta. Bartning a berlini Gustav Adolf templomának hegyesszögét lenyesi és tágas oltártérré alakítja.

összefoglalás.
A reformáció századában már fogalmazást
nyert az evangélikus templom építészeti alapelve a század végén épült schmalkaldeni várkápolnában, de a XVII—XVIII. században tuda-

tosul. Szerte az európai kontinensen mindmáig
ez az evangélikus templomépítés virágkora.
A protestáns templomépítés különleges
belső térfogalmat teremt, mely nemcsak egyházművészeti, de mütörténeti jelentőségében is
egyedülálló. Különleges térfogalma a korabeli
egyetemes építőmüvészetet is értékes emlékekkel gazdagítja. Amennyiben a protestáns templomépítés virágkora a barokk időszakával egyezik, külön protestáns barokk megteremtője lesz.
önállóságát és jellegzetességeit felltűnőb"
ben látjuk, ha az elmondottak alapján, a korabeli katolikus barokk templomépítés sajátosságaival vetjük össze. Utána a protestáns templom-

Harta templomának

építésben fogunk felekezetszerü szétválasztást
tenni, hogy az evangélikus templom sajátossága
kitűnjék.
Bár a katolikus barokk templom, úgy mint
elődei, külsejével is megfelelő vallásos hatást
kelt, főjellegzetessége mégis a belső tér, mely
különböző alakú, de mindig az úgynevezett
mozgóidomok, ovális, sokszög, körök s félkörök
szervessége. Elve a térritmika és a mozgó belső
tér, mely horizontális, függőleges és diagonális
irányban végtelen haladásban viszi a tekintetet.
Ennek a mozgásnak meghatározott iránya nincs,
nem feltétlenül az oltár felé kell néznünk s nem
a kupolába. Ez utóbbi ugyan gyűjti magába »
vonalakat s középpontot képez, de a tekintet
onnan is tovább kell haladjon. Ebben a térben
nehéz egyhelyben maradnunk, ha nem mozgunk is, az az érzésünk, hogy a tér mozog velünk. Amint a szabad térben tapasztaljuk azt

Mezöberény

templomának

belseje.

(1792—97.)

belseje. (1798.)

az optikai csalódást, hogy ha mozgunk, a meszszebb lévő tárgyak, fák, házak, vagy hegyek
velünk együtt elmozdulnak és mozgásunk irányában megelőzik a közelebb eső tárgyakat,
ugyanúgy érezzük a tér mozgását a nagy távlatokat nyújtó barokk templom belső terében.
Ha az egyik szélhajóban megyünk s áttekintünk a túlsó oldalra, annak idomai mintegy velünk mozdulnak el. A belső tér mozgására jellemző és nem nevetséges egy műtörténész kijelentése, aki a müncheni Nepomuki János
templomának
belső terére azt mondotta:
„Olyan, mint a hullámzó tenger, mint a hal,
úszni kívánnék benne." Az egymásba kapcsolt
különböző téregységek, változó magasságúak
és változó világításúak is.
Ugyanazt mondhatjuk róla, amit a gótikus
templom belsejéről mondottunk, istentisztelet"
tői, liturgiától függetlenül maga az architek-
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templomának

belseje.

(1774—75.)

Nyíregyháza

templomának

belseje.

(1786.)

tura szakrális lelkihatást kelt. Valódi szakrális
tér, mely azt, amit az evangélium Istenről hirdet, vagy az egyház tanít, vagy a nép hisz a
lélekről, Istenről, megváltásról, építészeti, érzéki illúziókban megvalósítja. A megváltást
érzékien kínálja. Valóban a barokk katolikus
vallásosságnak főalkotóeleme (úgy, mint a gó-

tikáé) a vízió, istenlátás, istenélmény, azonban
nem a passzív misztika keretében, hanem aktív extázisban. Az extázis az ember és az Isten
kooperációja s az elragadtatásban az embernek
nagy szerepe van. A katolikus barokk templom
ennek, az ember, az anyag istenülésének képe.
Érezni az épületen az anyag valóságát, nem
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úgy mint a gótikus templomban, ahol az anyag
mintegy nem is látszik, erővonalakká szellemül.
Itt minden súlyos, a pillérek, ívek és a kupola
is, bár a rajta lévő festmény magát az eget és
lebegő seregeit jeleníti meg. Az anyag tör az
ég felé s ennek hü kifejezője a müncheni Nepomuki János templomának (1733—1735) bejáratánál felrakott faragatlan terméskő és sziklatömeg, mely úgy áll ott, mintha belőle nőne ki
az egész pompás épület s törne az ég felé.51
Ebben a térben valóságosan látja az ember az
„istenülésének" folyamatát s hü képe a kultúrájában, tudományában s felvilágosodásában
felfelé törő barokk társadalom lelkiségének.
A protestáns templom belső tere: egységes
még ott is, ahol a régi főhajós és kórusos megosztás megmaradt. Ez a téregység nem valami
matematikai vagy észszerű meggondolás eredménye, hanem a szentek közösségéről vallott,
a katolikus felfogástól teljesen különböző hitvallás eredménye.
A protestáns templom nem ismer térkapcsolást és ritmikus méretváltozást, a szélességi
és magassági méretek változását. Mennyezete
egységes magasságú s a kupolás belső terek a
ritkaságok közé tartoznak. Ahol ilyent építenek,
a kupola terének a katolikus építészethez hasonló szerepe nincsen, ott a kupolán alkalma-

belseje.

(1743.)

zott festmények s a megnyitott szabad tér hatását keltik és megfelelő szakrális illúziót eredményeznek.
A protestáns templom határozottan középpontos akkor is, ha maga az alaprajz mértanilag nem az. Egyfelé tereli a tekintetet. A belső
tér középpontja azonban nem a mértani központ, hanem annak perifériáján elhelyezett
oltár-szószék-orgona függőleges tengelye vagy
ezeknek és a keresztelőmedencének egymáshoz épített csoportja. Olyan belső terek, melyeknek mértani és kultikus központja egybeesik (rotundusok), kísérletek s a klasszicizáló kor
tévedései maradnak.
Olyan teret, mely »figurájában« is kifejezi
a központosítást és a szentek egyességének
megfelelő téregységet, csak elvben sikerült te"
remteni. Ennek megoldása a XX. század feladata lesz.
A belső térnek irányozottsága mellett jellegzetessége a horizontális tagolás, melyet a
karzatok vonala ad meg. Ezzel a falak függőlegese megtörött.
Mind a téregységnek, mind az irányozottságnak és a vízszintes tagolásnak
megvan a
maga lélektani és a protestáns
keresztyénség
hitében rejlő magyarázata. Ez a tér nélkülöz
minden olyan mértani adottságot, mely az ex-

A finnországi

Paltamo templomának

tázis, az individuális misztika,
vagy
vízióhoz
segítené a lelket, s mely a katolikus
barokk
templom mozgó függőlegeseiben megvan. Valóban minden vallásos illúziót nélkülöz. És mit
tartalmaz? Egyszerű, a biblia által is megengedett szimbolizmust! Vízszintes tagolása és a
vízszintesben való kiterjedése jelképezi, hogy
itt e földön és nem valami csinált világban él
a keresztyénség, Isten itt e földön adta nekünk
az ő ismeretét, s itt e földön, a történelemben
nyilatkoztatta ki magát a Jézus személyi megjelenésében. Ezt azonban az igehirdetés és a
szentségek kiszolgáltatásából tudjuk meg újra
és újra, ezért irányítja a belső tér a gyülekezet
tekintetét a szószék, oltár és keresztelőmedence
felé s nem pedig önmagára a gyülekezetre.
Ezek által és nem önmagától vagy a maga erejéből lesz a gyülekezet Istennek népe s szent
nép. Az Ige és a szentségek a gyülekezet életének alapja és középpontja, jelképezi ezt a
templom belső terének irányozottsága és köz"
pontosítása. Az Igét hallgatja és a szentségeket
üdvösségére használja a gyülekezet, mert ezek
az Isten kegyelmének eszközei. Mivel pedig

belseje.

(1726.)

kegyelmi eszközök, melyeknek érvényessége az
»utolsó napon« megszűnik, azokat kultuszban
nem részesíti és nem épít a szentség számára
külön szentélyt. Isten Igéje és a szentségek nem
önmagukért, hanem a gyülekezetért vannak s
hogy itt a földön egy új közösséget teremtsenek, »szent népet«, mely a hit által Istennel
való egyességben él. Nem azért vannak, hogy
önmaguk számára lefoglalt, szentségkultuszt
végző papságot teremtsenek. Az egész istentisztelet ennek az új közösségnek hálaadó cselekedete a Szent Lélek által és a Jézus egyszeri
áldozata alapján előképe annak a mennyei istentiszteletnek, melyben az üdvözültek serege
dicséri Istent s mint »menyegzőben« 51 örül az
Isten látásának. A »szentek közösségének« és
istentiszteletének jelképe az evangélikus templom belső téregysége.
A jelképesség eredménye az, hogy az evangélikus templomépítés a XVII—XVIII
században óvakodott a barokk illuzionista építészetének térhatásaitól,
irracionális
konstrukcióitól.
Szimbolizmus és illuzionizmus egymásnak ellentétei, mind a kettőnek más lelki magatartás az

A finnországi

Keurun

templomának

alapja. A protestáns építészet a valószínűtlen és
az észszerűséget megtagadó építészeti szerkezetek helyett mindig az értelemmel
felfogható
kontsrukciókat választotta. Ezért mondották sokan, hogy az evangélikus templom biztos meggyőződést fejez ki, szilárdságot. S ezért hasonlították azt a románkori építészethez, mely hasonlóképpen egy kornak biztonságát és üdvösségtudatát prédikálja, szemben az utánajövő gó-
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(1756—58.)

tika illuzionizmusával. A klasszikus és az értelmes formákat előnyben részesítő konstrukció
azonban nem volt alkalmas arra, hogy a térközpontosítást minden formában megoldhassa s
ezt a feladatot a belső építészet, a karzatrend
vette át tőle. Mivel pedig az evangélikus templomépítés a belső térképzést kettős konstrukcióval hajtja végre, melyek egymástól függetlenek
lehetnek, ez ad a templombelsőnek oly »elevenséget«, mely templomainkat a korabeli barokk
építészetnek
méltó jellegzetességeivé
avatják.
Nem véletlen, hogy a karzatépítés a barokk korban jut teljességre. A kettős térképzés barokk
jellegzetesség, melyet az evangélikus
építészet
adott az építészet
történetének.
A XVII—XVIII. századi építészetünk természetesen nem végzett teljes munkát a belső térképzés területén. Építészeti példáiból inkább az
elv ismerhető meg. Az elv azonban legtöbbször
túlzásokban fejezhető ki. Innen érthető, hogy az
elv miatt esetleg a történetben kialakult és jól
felhasználható formákat hagy el, pl. az apszist,
csak azért, mert belőle fejlődött ki a katolikus
hosszúkórus és szentségház, illetőleg erre emlékeztette az építészeket. Az apszisépítéssel pedig
az őskeresztyénség csupán eschatológiai tuda-

tának adott kifejezést s amint láttuk, nem az
VII. TEMPLOMAINK VÁLSÁGA
oltár számára, a szentség számára épült, hanem
hogy kifejezésre juttassák: az Isten világa az
Liturgusok meggyőződése szerint temploemberével érintkezik, a gyülekezet az Istennel
maink profanizálódása a prédikációs templomok
közösségben van. Ez a hit pedig evangélikus
építésével kezdődik. Igaz az, hogy ezekben a
hit. Apszisos templomok azért sok helyen megtemplomokban a prédikáció az istentiszteleti
jelennek, pl. Magyarország felvidékén a XVIII.
liturgiát kiszorítja s a liturgiái cselekmények
század második felében így épülnek templohelye, az oltár, veszít régi jelentőségéből.
maink, azonban az apszis eredeti feladatának
felismerése nélkül, a folyamatos egyházi szokást követve — oltáraink az apszisban kapnak
helyet s ezzel az apszis szentéllyé is vált. A térközpontosítás azért ezekben a templomokban is
érezhető, amennyiben az oltárhoz közeledik a
szószék s ha nem is egyesül azzal, a tekintetek
egyirányban érik mind a kettőt.
Az evangélikus templombelső tehát jelképes belső tér s nem szakrális tér, mely érzékileg a megváltás élményét kínálja. Jelképessége
azonban egy bizonyos hitnek a kifejezője s mivel az evangélikus egyházművészet olyan irracionális építészeti elemeket nem alkalmazott,
melyek az épületet magát az általános építészettől független szakrális épületté tennék, kitette templomát annak a veszélynek, hogy az *
egyházat is befolyásoló felvilágosodás s majd
A berlini öreg Péter-templom
alaprajza. (1730—33.)
az idealizmus idején nem lesz képes szentségét
megtartani. Amíg az evangélikus keresztyénség
hitte, hogy a vasárnapi gyülekezetet a Szentlélek hívta össze, addig temploma is megszentelt
hely volt. Egykorú írások szerint, templomaink
hosszú ideig mindennap nyitva voltak, tehát
az egyéni elmélyedésnek is megfeleltek. Ehhez
pedig megszenteltség, de legalább is magasztosság « kell. Amint azonban az istentiszteletről, egyházról, gyülekezetről, Igéről és szentségekről vallott hit racionalizálódott, a templomunk is profán épületekhez lett hasonló s az
evangélikus templomépítés megkezdett munkája nem fejeződhetett be. Ehhez járult az is,
hogy a barokkal évszázadra megszűnt az önálló stílusok kora és az önálló építészeti élmény
is. A rákövetkező kor számára a művészet nem
önkifejezésének a módja. Technikai vívmányokban beszél magáról s a szellemi és szociális
mozgalmak, forradalmak is művészeti kifejezés
nélkül maradtak.
önálló művészeti élmény és kifejezés nélkül pedig nem lehetett Sturmék és Bahrék
munkáját továbbfejleszteni s olyan templomformához eljutni, mely Sturm vágya szerint
»figurájában«, tehát architektúrájában is kifejezi a »szentek közösségét«. Az evangélikus
templomépítés így százötven esztendőt pihen,
illetve idegen köntösben szorong, miközben
mindazt elveszíti, ami addigi gazdagságát és
szentségét jelentette. A XX. századi építészek- Krisztina fjord (Norvégia) melletti
Holmer strand
templomának
képe és alaprajza.
(1766.)
nek újra meg kell járniok a kísérletek útját.

Mégis, látjuk, hogy a reformáció korában is a
prédikáció az, amely a belső tér alakításában
szerepel s a prédikáció a reformációnak a forradalmi élménye. A templomépítés
szempontjából
csak fogalmi zavart okozna a y>prédikációs

Freudenstadt

jrDerékszögtemploma".

templomok« örökös ostorozása, éppen ezért ezt
a kifejezést ne használjuk. Az a templomforma,
melyre a liturgusok anathémát mondanak:
a
gyiílésterem-tű/nplom.
Már a kálvini reformáció olyan építészeti
szerkezeteket választ templomához, melyek a

latin szellem észszerű formaszeretetének megfelelnek. Ha az evangélikus templomépítés idegenkedik az irracionális építészettől, a református egészen megtagadja azt, de megtagadja a
jelképes építést is. Templomait »szent célra «

Alaprajz

és belsönézet.

(1601—08.)

építi, »elkülöníti azt a mindennapi használatt ó l s ez elég 62 s a művészet által kifejezett
jelképességre sincsen szüksége. Fontos, hogy a
hívő nem tartja templomát »közönséges« épületnek s ^különleges célja van«. Formára való
tekintet nélkül Istennek »imádására« szentelt

hely. Azzal azonban, hogy ^különleges céllal«
építünk, a templom még nem válik »különleges« épületté, azaz templommá. A templom architektúrájának magának kell tartalmaznia s kifejeznie, hogy itt nem a profán világba, hanem, rnint az őskeresztyén templomok tárgya-

Sturm

Lénárd

Kristóf-templom,

alaprajzai.

(1718.)

lásánál hallottuk, »más világba« léptünk. S bizony, a református templomépítés sem tudta a
református lelkiségnek megfelelő jelképességet
nélkülözni, ill. öntudatlanul is kialakul az idők
folyamán a református templom jellegzetes formája, mely az evangélikustól nem abban különbözik, hogy nincsen benne oltár, — hanem a
belső tér jelképességében.
A református templomépítés a belső tér

centralizálását a XVII—XVIII. században következetesen végrehajtotta. A radiális központosítást matematikai következetességgel hajtják
végre, úgy hogy a kultuszközpont egyben a
belső tér mértani középpontja is. Ezt a kálvinizmus különös kegyessége magyarázza. Erősen
demokratikus beállítottságú és a népegység
iránt is több érzéke van, mint a lutheranizmusnak. A keresztyén kegyes életet Kálvin is
theokratikus államformában képzeli el, valósá-

A potsdami
alaprajza,

francia reformátusok
metszete
és nézete.

templomának
(1751—52.)

gos látható és törvényekkel kormányozható, ellenőrizhető közösségben. Ez az életforma s a
népegység építészetileg legjobban kifejeződik a
centrális térben, melyet a közösség teljességgel
megtölt. Nem véletlen, hogy a református egyházművészet a történet folyamán nem egyszer
alkalmazta az amfiteatrum formát, vagy a rotundust. Benne valóban önmagát éli át és ellenőrizheti a gyülekezet s a »szentek közösségérők

vallott református hitvallásnak ez a forma jobban megfelel. Ezek a templomformák természetesen kísérletek maradtak, mert a benne rejlő
profán elem hamar kitűnt s közkedveltté soha
sem válhatott, mégis az összes református
templomok belső terében érezünk valamit a
parlamentek tulajdonságából, ha nincs benne
gyülekezet s nem tudjuk, hogy itt az Isten Igéjét hirdetik tisztán és igazán. (Luther-templom

A frankfurti

Pál-templom
alaprajza
(1787—1833.)

és

belsőrajza.

Hollandiában, Amszterdam. 1666—68. Oester
k. Amszterdam. 1669—71. Hágai újt. 1649—55.
Katwyk: 1885. H. J. Jesse. U o. Tesselschadestr. 1885. Jan. Springer.) Van joga annak a különbségtételnek (Preuss), hogy amíg a református templomban egymást látják a hívek, addig
az evangélikusban úgy ülnek, mint az iskolában, mindnyájan előre, a szószék, oltár ós keresztelőmedence felé néznek. (275. lap.)
Bár a református és evangélikus templomépítés sokáig együtthalad s egymástól — különösen a külföldi építőművészetben — hatásokat
vesz fel, nem lehet azt mondani, hogy templomaink formai átalakulását református hatások
idézik elő. Ugyanis a reformátusságnak a gyüle-

kezetről vallott felfogása erősen etikai volt kezdettől fogva s a templomainknak válsága arra
az időre tehető, amikor az evangélikusság a
gyülekezetről azt vallotta, hogy nem más az,
mint erkölcsi közösség. Tulajdonképpen az
idealizmusnak nevezett szellemi mozgalom tette
meg a maga káros hatását az evangélikus keresztyénségre s a hibák oka benne keresendő.
Függetlenül a református keresztyénségből
jövő esetleges hatásoktól, az evangélikus istentiszteletről vallott hit változik el s ez okozza a
templom elkorcsosodását. A felvilágosodás társadalmának »vasárnapi formája« a gyülekezet,
melyet nem szentek közösségének, hanem »publikumának«, »hallgatőságnak« neveznek (Braunschweigi éenkeskönyv, 1791.) s az istentisztelet
maga is morális jellegű cselekmény. Ennek a
vasárnapi gyülekezetnek nem lelki, hanem
»szellemi« szükségletei vannak, melyet a »felvilágosító« beszéd elégít ki. »Moralis, positiv
vallásoktatás jellemezze a protestáns istentiszteleted (Graff. 37.). A papot »tanítónak«, »mesternek« nevezik, mint az iskolamestert. Sokan
foglalkoznak a templom és az iskola elvi összehasonlításával. Van, aki azt állítja, hogy a kettő
végeredményben egy. »Templom és iskola tanító és nevelőintézmény . . . mindkettő ismereteket és erkölcsösséget ad« (Löffler) s a pap
végeredményben egy magasabb osztály tanítója.
Más azt állítja, hogy a kevert és sokrétű tömeg
tanításának igazi módja csakis a prédikáció. A
gyülekezetet csak a prédikáció érdekli. Több
egyházi rendtartás panaszolja, hogy a hívek
csak a prédikációra érnek a templomba s utána
azonnal eltávoznak s csak a legkevesebben maradnak a szent Úrvacsora kiszolgáltatására. A
liturgiának, éneknek és imádságnak is alárendelt pedagógiai feladata van a prédikációval
szemben: »Ha az ének és imádság . . . valódi
lélekemelést végeznek s a prédikációval harmonikus egységbe kerülnek s ha az érzelmet és a
figyelmet felkeltik a hallgatásra és a hallott szó
benyomását erősítik, csak akkor érdemli meg a
nevet: értelmes istentisztelet« (Lindenmann). S
ez a prédikáció azonban a Jézus történeti áMozatával kapcsolatban nincsen. (1800-ban jelenik
meg egy magyar könyv: Prédikációk közmondások alapján.) A keresztyén vallás valóbani feladata, hogy az Isten szolgálatát, külső és céltalan és értelmetlen ceremóniáktól megszabadítva, a Legfőbb Lénynek értelmes tiszteletévé
alakítsuk, mely megköveteli a szóval való oktatást . . . s ahogy minden vallásnak saját papja
van, úgy van a keresztyénségnek tanítója«
(Niemeyer. Entwurf. 1786.). Ebben az időben
változtatják meg Németországban a Gottesdienst nevet Gottesverehrunggá.
Nem az a baj tehát, hogy a prédikáció lesz

a gyülekezeti istentisztelet középpontja s ez
alakít ki egy nemkívánatos templomformát,
mely minden »szakrális« jelleget nélkülöz, hanem maga a prédikáció sem igehirdetés többé
s a prédikációs istentiszteletben sincs semmi
szent. A keresztyén hit általános idealizmusban
oldódik fel, Isten, a személyes, teremtő, megváltó Isten pedig istenideává szellemül. A pré-

Templom, mint parlament.

megfelelő akusztikus teret kapjanak, mutatja,
hogy az eisenachi egyházművészeti konferencia
(1861) 2. pontja azért veti el, mert »nem
akusztikus«. Benne az általános istenideával
való kapcsolaton kívül nagyon jól kifejezésre jutott a »szellemközösség« is, mely a szentek közösségét felváltja. A klasszicizmus főtemplomai
valóban tanácsterem-templomoknak nevezhetők

(A frankfurti Pál-templom 1848-ban.)

•dikációs istentiszteletnek feladata: az »ideákkal«
megvilágosítsa, nevelje a hallgatóság szellemét;
sokan azt mondják, hogy a teljes felvilágosodás esetén aztán istentiszteletre és papra, tanítóra nincs is szükség.
Ez az istentisztelet és vallásosság teremt
magának olyan templomot, mely filozofikus természetének megfelel. A templom »ideát« a
klasszicista építészet szolgáltatja neki az antik
templomok formáiban. A hibásan
»predigtkirche«-nek nevezett templom most alakul ki —
a klasszicizmus korában, — melynek
főformái
a rotundusok s természetesen
arra vannak hivatva. hogy az antik pantheonokkal azonos lélektani hatást keltsenek. Goethe a görög művészetben általános érvényű ideákat lát. A görög
templomban a nagy világharmóniát fedezi fel.
Hogy a prédikáció mennyire nem volt fontos
ezekben a templomokban, illetőleg az eredeti
célkitűzés nem az volt, hogy a prédikációnak

geometriailag is, de a bennük folyó istentisztelet alapján is.
Hogy a rotundusnak mennyire nincsen
szakrális jellege, mutatja, hogy a frankfurti Páltemplom, melyet 1787—1833-ig építettek, 1848ban az első német nemzetgyűlés, a »Frankfurti Parlament« székhelye lett.
A templomunk tehát akkor veszti el »szent«
jellegét, mikor formáiban a történetben
kialakult egyházi közösség helyett, egy attól független, általános erkölcsi, vagy népközösség jut kifejeződésre. Ennek ideje az idealizmus s műtörténetileg a klasszicizmus kora. Ennek a stílusnak elemeit a művészet újabb templomok
építésénél jósoká alkalmazta s ma is a^almazza
még.
Hogy a tanácsterem-templom kialakulásának okát mennyire az egyházi élet hibáiban kell
keresni, mutatja a szekták építészete is. Egyetemes jellemzője, hogy az egyháztól független,
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Evangélikus

Templomok

a megtértek, megváltottak demokratikus és
szervezett közösségének építészeti képét adja.
A szekták is a tanácsterem-templomokat kedvelik. Spurgeon baptista prédikátor »Tabrenaele«-ja alappéldája ennek, melyet 1859—60ban a maga elgondolásai szerint építtetett.
(Wm. Willmer Pocock) 5000 ember számára

Spurgeon

baptista

prédikátor

tanács

(London). Hogy az épület, mely két végén amfiteatrális kiképzést kapott s így óriási modern
sportcsarnokhoz hasonlít, miért nem követte a
korabeli építészeti irányokat s nagyjából a reneszánsz elemeit alkalmazza, maga Spurgeon
okolta meg azzal, hogy a Bibliát görög nyelven
írták s a vallás dolgaiban a gótoktól semmit sem
tanuhatunk. 63 Hasonló theatrum a többi amerikai baptista templom is (Newark, Ép.: Y. M.
Halsey Wood.), a baltimorei methodisták temploma, de hasonló a presbiteriánusok (Memphis
1890) és kongregationalistáké is (Minneapolis

1888, Romsey, 1888), melyek mind az »auditorium churches« formájában épülnek. A belső
tér ezeknél valóban tanácsteremre emlékeztet,
vagy színházra, hisz még a székek is annak mélyített támlás fotelei. Mind a négyfajta közösség
templomának jellegzetessége a »Platform«, melyen a szónok számára emelt pulpitus áll, mö-

temploma.

Tabernacle. London.

(1859—60.)

götte a pad, hogy ének alatt leülhessen, de
ugyanazon platformon vannak a gyülekezet
tisztes tagjainak székei is. Oltárasztal természetesen nincsen, helyette a pulpitus előtt egyszerűasztal áll, melynek azonban jelképessége nincsen. Szemtanúk szerint sokszor még a gyöjtőperselyeket is azon helyezik el. Az orgonákat a
platform kétoldalán emelkedő karzatokon építik fel, erősen teátrális hatással.
Az elmondottak alapján eszünkbe jut az,
amit az »önkultuszos« gyülekezőhelyekről mondottunk. Itt a történeti egyházai szemben álló,

attól elkülönült és általában önelégült szervezet
éli át önmagát. Az evangélikus szem azonnal ezt
veszi észre s egyben azt is, hogy amikor a szélsőséges protestáns felekezetek a templomuktól

Baptista

templom

belseje.

(Nor>vich. Észak-Amerika. 1892.)

minden jelképességet megtagadtak s »puritán«
építészetet
követeltek,
ezzel önkénytelenül is
olyan jelképességet teremtettek, mely a keresztyén templomtól teljesen idegen, profán.

Baptista

templom

kornak az építészete önmaga helyett a történetben kialakult stílusokhoz fordul, azokat másolja, egybeveti, az egyiktől konstrukciót, a másiktól térképzést, a harmadiktól díszítőelemeket

alaprajza.

VIII. A KIESŐ XIX. SZÁZAD
A protestáns templomépítésben mindegyik
század fontos eredményekhez jutott el. A
XIX. századi építés, ha keresi is a további
megoldást, önállósága nincsen hozzá s a megoldások is elmaradnak. A XIX. század lelkivilága
nem a művészetek által fejezi ki magát. A technikai haladás, az anyag hatalma bűvöli meg,
erő az elmélyedéshez és a művészi elgondolásokhoz nem marad. Természetes, hogy ennek a
19

kölcsönöz. Amint az általános építőmüvészetből
hiányzik az önállóság és az elv, ugyanúgy önállótlan a templomépítés is. Egyazon mester a
legkülönbözőbb és egymásnak ellentmondó tér-

(Newark. Észak-Amerika. 1892.)

megoldással épít, ha mégoly nagy is, mint
Schinkel, kinek művészetében a XVII—XVIII.
századok elvi vívmánya, sem meg nem mutatkozik, sem tovább nem fejlődik. A tiszta klaszszicizmus felé fordul s Berlinben több temploma a görög elemek alkalmazását vagy szentélyek másolatát mutatja. (Neue Kirche, Französische Dom (1819), Werderi templom. Potsdami Nikolat templom (1826—30), Oranienburgi templom (1828), Erzsébet templom
(1834—35).
291

A klasszicizmus templomában elveszett az,
ami különösen keresztyén, másolják a görög
templomformákat, mert azokban örökérvényű és
általános ideák rejlenek A reákövetkező »romantika« időszakában az evangélikus templominak minden kivívott jellegzetességét is megtagadják. Éppen azokat a templomokat másolják,
melyekkel szemben az evangélikus templom
építészeti protestálást jelentett. De ez a kor a

Metodista

dig a XVIII—XVIII. század építészeti térfogalmát gazdagíthatták volna s ami abból hiányzott azt pótolhatták volna. Mennyire nem az
evangélikus építészeti elvek szerint épít ez a kor,
mutatja, hogy sem a térközpontosításhoz, sem
pedig a liturgikus középpont megvalósításához
sincsen érzéke. A keresztelőmedencét már nem
a központba teszik, hanem külön kápolnába.
Oltár, szószék, keresztelőmedence újra szétvál-

templom, alaprajza

reformáció történeti különösségével szemben
sem mutatott túlságos érzéket, a középkor
tiszta kegyessége után áhítozott, érzelmi kegyessége a gótikus formákhoz húzott. A hamburgi
Nikolai-templom újjáépítése után az evangélikus
templomépítésben a gótika lesz az uralkodó s
az eisenachi egyházi konferencia építészeti
rendszabálya (Eisenachi Regulativ
1861.) kimondja, hogy az evangélikus templom méltó
építészeti kifejezése a gótika. Ebből is láthatjuk
tehát, hogy a konferenciának az eredményeit és
rendszabályait erős kritikával kell fogadnunk,
mert azok nem a XVII—XVIII. század müvének továbbfejlesztéséből, hanem a mult romantikus tiszteletéből fakadtak. Még a jóeredményeket sem az önálló meggondolás, hanem a történeti reminiszcenciák okozzák. Az oltárt külön
térbe helyezik, s így az nem az őskeresztyén
apszishoz, hanem a középkor szentélyéhez, kórusához lesz hasonló s nem térkapcsolást, hanem térszétválasztást eredményez. Az apszis
eredeti és igazi élteimének felismerése által pe-

és belseje.

Baltimore.

nak egymástól s ha más nem is, de ez mutatja,
hogy a romantika evangélikus építészete rossz
úton haladt s eredményeit nem lehet a mai
építészetnek alapelveivé tenni, amint ezt a közelmúltban egyházi lap is megtette.
Amint a középkorhoz, úgy fordul e kor
építészete az újkor művészetéhez, melynek első
megjelenése a reneszánsz. Ennek építészeti alkotása a monumentális dísz-palota s az evangélikus keresztyénségben a romantika hatása
alatt végbemenő újreformációs irány, melynek
eredménye nem kegyesség, hanem Öntudat lett
— különösképpen ebben fedezi fel lelkiségének
megfelelő építészeti kifejezést. Már IV. Frigyes
Vilmos evangélikus dómot akar építeni. Ilyesmi
az evangélikus misszió korában senkinek sem
jutott eszébe. Most azonban reprezentálnia kell
a porosz államegyháznak s meg kell mutatni a
protestantizmus hatalmát. A dóm nemcsak isten'
tiszteleti hely, de a császári családnak temetkezőhelye is lenne, tehát mauzóleum, emlékezet helye. Az 1866-os sikeres háború után pá-

lyázatot hirdetnek s végül is 1893-ban J. C.
Raschdorf megkezdi a berlini dóm újreneszánsz
kőhegyének építését, mely méretekben a mellette álló régi királyi palotának méltó mostohatestvére, de művészeti szempontból annak terpeszkedő, dülleszkedő ellensége. Az evangélikus templom lényegének a klasszicizmuson és
romantikán keresztül megmaradt utolsó emléke
is elveszik itt, ugyanis nem keresztyén templom

Kongregationalista

templom

tuszcentrum ebben a templomban nincsen, mert
a keresztelőmedencét félreparancsolják. A belső
tér egységesítését és a szószéknek az oltár feletti elhelyezését tehát nem a XVII—XVIII.
századi építészet elvei alapján követelik, hanem
spirituális vallásosságuknak megfelelően, hogy
a gyülekezetnek mint szellemi közösségnek képét adják. Ez a konferencia sem lehetett irányadó a további templomépítés számára.

alaprajza. Romsey és Newkastle. Észak-Amerika. 1885.

az, mely külsővel imponál A keresztyén templom befelé hívja az embert, hogy az Istenről és
az ő emberektől független világáról szóló evangéliumot hirdesse. De nemcsak a templomkülső
tagadja a régi, ősi keresztyén hagyományt, hanem a belső is, melyben a régi térkonstrukció
felfedezhetetlen. Istentisztelettől és az egyháztól
független építészet ez, elemeit a profánból kölcsönzi. Bizonyítéka ennek a sváb Lechler, heilbronni dékánnak a templom belső teréről propagált gondolata, melynek eredményeképpen a
stuttgarti vasútállomás
felsővilágítású reneszánsz csarnokát ajánlja a templomépítés mintájául. (1883.)
A melldomborító társadalmi keresztyénség
korát felváltja a század végének újpietista irányzata, mely egyben neobarokk jelenség is. Jellemzi a spirituális, református jellegű vallásosság s valóban ebben az időben az evangélikus
liturgia, istentiszteleti élet s az egész evangélikus kegyesség is a református keresztyénséghez hasonul. Érthető, hogy a református meggondolások képezik az 189l-es wiesbadeni egyházi konferenciának alapját s a konferencia építészeti programmja kimondja, hogy a templom
gyülekezés helye. Ilyen értelemben kívánja az
egységes belső teret, melyben apszis ne legyen
s mind a szószék, mind az oltár álljanak a gyülekezeti térben s a szószék, melyről Krisztust
»mint szellemi eledelt« felkínálják a gyülekezetnek, az oltárral egyenértékű legyen. A szószék helye sem az oltár előtt, sem mellette nem
lehet, hanem csakis mögötte a falon. Igazi kul-

IX. KÍSÉRLETEK RENESZÁNSZA
A XX. század evangélikus

temploma.

Az építészeti zavaiok kora után az újrakezdés ideje következik. Eredeti építészet csak
az építés ősélményéből születhetik s így az
építőművészet elhagyva mindent, ami benne
másodrendű és másolt dolog volt, visszatér az
ősforráshoz. Ez pedig éppen a térélmény. A
XIX. század építészetéből ez hiányzott, sem
lakóházait, sem középületeit, sem templomait
nem belülről kifelé építette, nem a belső tér
alakította a külső formát, hanem a másolt díszes külső az előbbit. A pompás külső oromzatok mögött legtöbbször folyosók, sikátorok,
kamrák, sötét lyukak, termek és felhasználhatatlan idomú terek sokasága szorong. Ilyen lakóházakban azt érzi az ember, hogy itt élni lehetetlen.
Az új építészetben azonban a belső irányítja újra a külső formát. Akár lakóházat,
akár pedig templomot kell építeni, a kérdés
az, milyen életnek kell helyet és formát teremteni. Mivel pedig ebben az időben mind
az építészetben, mind az evangélikus egyházban
fundamentális megújhodás megy végbe, valószínű, hogy ez a két tényező olyan templomformát teremt, mely a reformáció kora óta az
evangélikus istentiszteletnek legmegfelelőbb helye lesz. »Ha a jelek nem csalnak, eljött az
idő, melyben küldetésből és a véghezvitel érett
erejéből hangzik fel a hívás: készüljünk és épít"

Evangélikus

templom Berlin egyik
Schinkel müve.

elővárosában.

sünk« 5 \ Több konferenciát tartanak a templomépítés irányelveinek megállapítására, melyben mind lelkészek, mind építészek résztvesznek,
mind a két csoportnak egy a kérdése, egyik
az istentisztelet, másik az építészet alapkérdéseit veti fel. A mérnök tehát nem kész stílust
ajánl, s az egyház nem kész rajzok és vázlatok
mögött keresgél.
Már az 1906-os drezdai templomépítészeti konferencia, ellentmondva a romantikának, az új és a jelen idők művészetének szánja a
templomkérdés megoldását. (3. pont.)
Természetesen, a XX. századi evangélikus
templomépítés is, csakúgy mint a XVII—XVIII.
századi, több templomformát produkál. Ezeknek ismertetésétől eltekintünk, mert hiszen úgy,
mint akkor, a különböző formák mögött55 most
is egyetlen elv mutatkozik meg.
Azt pedig, hogy az istentiszteletnek és az
építészetnek alapjaiban való átéléséből miként
épül fel a XX. század evangélikus temploma,
azt majdnem mindegyik jelentős építész munkájából megismerhetnénk. Ezt a folyamatot
kísérjük végig az egyik építészmérnök-professzor,
Dr. theol. Bartning Ottó munkájában. Elvi meggondolásai s templomai egyszersmind a többi
építőművész s az egyház felfogását is tükrözik.56
Elbeszélése szerint első templomát a század elején építette egy stájerországi kicsiny
faluban. Munkája a szórványban lévő evangélikusság lelki szükségéből fakadt. Barátjával.

egy fiatal missziói lelkésszel vette fel a szétszórt nyáj minden gondját, s ez lett alapja és
háttere a teológus és az építőművész találkozásának. »Résztvettem a szükségidők
istentiszeletein — mondja — kocsmateremben, egy
gyár kantinjában, a sörgyár jégpincéje felett,
kinn a szabad hegyen, vagy szűk raktárbolt
alatt, ahol a pár lépcsőfokkal magasabban álló
igehirdető fejével a boltozatot érte . . .«, »én
láttam a szorongatott népet és a szükségtől fokozott vágyakozást!« Éppen ezért első gondolata: Helyet ennek a népnek!, ahol összegyülekezhetik és istentiszteletet tarthat. Elkészül
a templom is, kicsiny, egytermes, az oltár, szó"
szél. és harmónium elhelyezése nagyobb gondot
nem okoz még, hiszen a szükség legyőzése a
főcél, hogy a prédikáció és az evangélizáció
számára helyet építsen. A következő években
már Ausztria és a Németbirodalom különböző
részein 17 hasonló templomot épít és annak
ellenére, hogy az architektonikus célt lelkészbarátaival is ellenőrizteti, mégis a hagyományos építészeti formákat alkalmazza. »A pró"
dikáció számára épített tér következetes megoldását kerestük, hogy az »egyházi beszéd«
hallgatására egybegyűlteket a szószék
körül
elhelyezhessük. Ebben a programúiban semmi
különbséget sem tettünk még templom és előadóterem között, sőt hajlandók voltunk a templomot előadások, hangversenyek és gyűlések
számára is megnyitni. Azt gondoltam, hogy a
templomépítő művészet legvégső célja a szerke"
zetileg harmonikus tér, amely hátterül szolgálhat a hirdetett igének«.
Tehát Bartning a maga kezdőidejében, teljesen a korszellem, a XIX. századi hagyományok
szerint épít, s különösképen a wiesbadeni programm hatása alatt áll, mely a templomban nem
látott egyebet az összegyülekezés céljára készített épületnél. Az építésznek, a szószék kiemelésével, csak akusztikai problémák megoldását adta feladatul, akinek, mivel építész volt
s nem teológus, úgy kellett vennie a prédikációt, mint hangtani jelenséget s a teret is ennek törvényei szerint konstruálnia. Liturgiái,
szempontok a templom építésénél nem szerepeltek. Az így nyert templom azonban semmiben
sem különbözött az előadótermektől, legfeljebb
annyiban, hogy azt Istennek szentelték.
Ez ellen a templomstílus ellen intézi Bartning, a következő évek felismerései alapján, leghevesebb támadásait. Elmondja, hogy egyszer,
évek múlva, meglátogatta a kis stájer falut. A
paróchiára érve, nem fogadta senki. Betekintett
az épület ablakán s ott, ahol valamikor ifjúsági összejöveteleket tartottak s bibliaórát, ott
most a mosókonyha rendetlenségét és intimitásait találta. Más a lelkész, más a lélek. A

»

templom ajtaját szerencsére nyitva találta. Belépett s templomát most látta először üresen,
istentisztelet nélkül. Bár minden berendezés a
régi volt, mégis hiányzott valami, ami arra figyelmeztette volna a belépőt, hogy az nem iskolaterem, sem kulturterem.
Ez a templom
pedig azért készült, hogy misszionáljon még akkor is, ha nincs ott az első buzgó lelkész, aki
lélekkel töltötte meg. »Azt gondoltuk annakidején — írja —, hogy a mi hitünknek térbeni alakját építettük fel . . . és nézd, nem volt az más
így üresen, mint a prédikáció hüvelye, ma ezé,
holnap azé az individuális egyházi beszédé, de
prédikáció' nélkül, üres héj, mag hiján. A mi
vallásosságunk nem volt beleépítve a templomba, csak alkalomadtán benne időzött. A mi
művészetünk teljesen evilági volt, csak a célja
volt vallásos. Számomra ez volt a paradicsomból való második kiűzetés«.
Ebben foglalja össze programmját: »szakrális építészetet!« Ez a fogalom nála mást jelent, mint a katolikus templomépítészetben. Azzal nem oldjuk meg a dolgot, — írja — hogy
vallásos céllal építünk, azaz templomunkat a
mindennapi használattól elkülönítjük si Istennek
szenteljük. Ezzel épületünk még nem válik
templommá. Megtanuljuk az építész Bartningtól, hogy eredetileg minden építőtörekvésnek
megvolt a vallásos természete, amennyiben még
az ősi lakásépítés is az ember véges énjének,
véges világának a végtelen térrel való összevetéséből keletkezett. (Gondoljunk Kosmas szerzetes keleti tapasztalataira!), azaz viszony kifejezése volt. Csak akkor lesz a templom szakrális épület, ha az építés ősi ösztöne a keresztyénség kultikus szükségletében is kifejezésre jut. Tehát ez az építés nem más, mint
a gyülekezet Istenhez való viszonyának kifejezése még abban az esetben is, ha a templomban nincs jelen a gyülekezet és nincsen benne
prédikáció s egyetlen lélek keresi benne az Istent. A templom képe annak a gyülekezetnek,
mely a megváltásért jön az Isten elé, azaz Istennel való szembesítésnek és Isten üdvmunkájának kifejezése a gyülekezeten. Nem a helyhezkötött kultusz teszi szentté az épületet s
nem az oltáriszentségben lényegszerűen jelenlévő Istenség. Bartning számára új valóság lesz
a szakrális építészet alapértelmévé, az a jelképesség, melyről a XVII.—XVIII. századi evangélikus templomépítés történetében hallottunk.
»A templom nemcsak helye és héja a gyülekezetnek, hanem látható alakja és mikéntje . . .,
benne a gyülekezet az építőművészet által odalép az Isten elé, hogy megváltassék«. Istenhez
való viszonyunkból szükségszerűen következik,
hogy annak formát és látható kifejezést adjunk.
Az ő munkájával

és

törekvésével

egyet-

értve írja P. Girkon lelkész előszóként Bartning
»Acéltemplomának« ismertetéséhez: »A templom a kinyilatkoztatásnak egyik formája. A Biblia kinyilatkoztatás könyvformában, a templom
a kinyilatkoztatás építészeti formája . . . Nem
maga az istentiszteleti formaság és a különleges
prédikáció teszik evangélikussá épületünket« s
nem azért lesz templom, mert benne istentiszteletet tartanak, és prédikálnak. »Az Ige templomává akkor lesz, ha megformált Ige és épített
Evangélium lesz. Az Ige, mellyel szemben
minden emberi beszéd csak dadogás, nem csak
a szent könyv, de a szent építés formájában is
megtestesülhet . . . Ha Isten, aki az evangéliumban nyilatkoztatta lei magát, »mint emberek által megírt könyvben«, az ő munkáját a
prófétikus építészetben is megmutatja, akkor
jön létre igazi evangélikus kultuszépület. . .
különben csak szakrális céllal épített profánépület marad templomunk, melynek példája
az úgynevezett »prédikációs templom« vagy a
XIX. század látszat templomai, »mikor korábbi
építészeti stílusoki másolása által a szakrális
épület látszatát akarták kelteni s neoromán, neogót hamisítványaikkal az evangélikus építészet
területén lényeget eltakaró zavart okoztak«.
Itt különbözik egymástól evangélikus és
református templomépítés. Az utóbbi lemond
az architektúra jeliképességéről s pusztán szakrális céllal emeli templomait. Azzal, hogy a
református templomnak »különleges célja van
és elkülönítjük azt a mindennapi használattól« s
»Isten imádására szenteljük« vagy hogy a szükséges istentiszteleti tárgyakkal berendezzük,
még nem válik az prófétikus épületté. Magának
az architektúrának kell prófétálnia.
De itt tűnik ki az is, hogy a templomművészet nem templomdiszítésből áll, a dekorációs
elemnek az architektúra téralakító feladata mellett semmi, illetőleg másodrendű feladata lehet. Nem véletlen, hogy a református egyházban a modern egyházművészeti mozgalmak csupán templomfestést, belső díszítést eredményeztek.
Amit Bartning építészeti és Girkon teológiai
meggondolásaiban megismertünk, azt fogalmazta meg szabályzatban a harmadik templomépítő konferencia 1928-ban Magdeburgban. 1.
tétele így hangzik: »Az evangélikus kultuszhely nemcsupán ,prédikációstemplom', hanem
az Isten kinyilatkoztatásának s a vele való
érintkezésünknek helye s ezért egészében szakrális tér s ennek megfelelően kell azt építenünk«.
Nézzük, hogyan építi meg Bartning ezt a
belső teret. Számára az Isten és az ember közötti viszonynak és érintkezésnek két tényezője
van, az Istennek kinyilatkoztatása és a gyüle-

kezet felelete Isten imádásában és hálaadásában. Ez a következő geométriai és építészeti
képzeteket kelti fel mérnöki képzeletében:
1. Az evangélikus istentisztelet nem körhöz
hasonló, melynek egyetlen gyújtópontja van, a
miseáldozat, hanem ellipszis két gyújtóponttal,
melyek a prédikáció és a liturgia.
2. Az evangélikus istentiszteletnek ez a po"
laritása a két kultuszhelyben, a szószék és oltárban látható, melyek azonban sem nem egyesíthetők, sem úgy el nem helyezhetők, hogy egymást befolyásolják.

Az acéltemplom

alaprajza.

(1928.)

3. Mindkét kultuszhely egyformán centrális módon fontos a belső tér szempontjából . . .
azaz a belső teret hozzájuk mérten úgy kell
alakítani, hogy azok a térorganizmusba mint
annak dupla szíve helyezkedjenek el.
4. A gyülekezetnek figyelme a liturgiánál
és prédikációnál nem terelődhet két irányba. Állandóan egyirányban maradjon s tériránnyal
harmóniában állandóan a kultuszhelyekre irányuljon.
Ilyen meggondolásokkal építi meg Bartning a kölni Pressa kiállításon 1928-ban fel"
épített »Acéltemplomát«, mely állandó helyét
Essenben kapta meg, Karlsruheban a »Márk
templomot« (1935) s a chemnitzi »Kereszt«
templomot. Ezeknek alaprajza parabola, melynek kettős gyújtópontjában áll az oltár és a szószék. A falak ezeknek irányában felépítve irányítják a gyülekezet tekintetét a kultuszhelyek
felé, melyek együttesen a központi irányban
állanak. Bartning az oltárt pár lépcsővel felemeli s a szószék a lépcsők fokaira kerül, de
nem oldalt, hanem középre, az oltár elé. A szószéket úgy helyezi el, hogy az oltárból semmit
el nem takar. Oltártér külön nincsen, a templomhajó a parabola vonalának görbéjével zárul,
így valósítja meg Bartning a XVII—XVIII. szá-

zad megismert elvét, a téregységet és a térirányozást és a térközpontosítást is, templo"
mában az oltár és szószék is a helyes viszonyban vannak egymással. Bár nincsenek külön térben, mégis kifejezésre jut az, hogy Ige és szentségek Istennek az emberi értelemtől független
ajándékai. Nem veszi körül a gyülekezet sem
a szószéket, sem az oltárát, hanem feléjük fordul. Ugyanezt az elvet valósítja meg a berlini
Gustav Adolf-templomban (1932—34), melynek
alaprajza körcikk s itt javítja ki és gyümölcsözteti Sturm Leonárdnak vázlatos rajzát és gondolatát. Valóban olyan teret épít, mely figurájában is méltó képe az evangélikus kultusznak.
A központosítást az architektúra minden látható vonala végzi. (297—298. lap.)
A teljes központosítást a lisszaboni diaszpóraegyház templomában valósítja meg. Nemcsak az oltár és a szószék, de a keresztelőmedence is a gyülekezet látóvonalába esik. Szabadabb magasított apszisban áll az oltár, három lépcsőfokkal lejebb a gyülekezet terében a
szószék s előtte a padozaton a keresztelőmedence. (299. lapon.)
A templombelsőnek eme megoldásával
szemben elvi kifogásokat hozni lehetetlen. A
térirányozás, központosítás, kifejezésre juttatja
az Istennek és az embernek viszonyát, a gyülekezetnek a szentségekhez és az Igéhez való viszonyában. Több kifogást emeltek a Bartningféle megoldás ellen, mégis ezeknek eredete
azonban gyakorlati, illetőleg lélektani értelmű.
Sokan illetlen dolognak tartják, hogy a lelkész
prédikáció alkalmával az oltárnak hátat fordít"
son. Pedig a lelkész az oltári evangélium felolvasásánál és a liturgia alkalmával is megteszi,
ezt, sőt még közelebbről, mint prédikáció esetében. Az oltár szent cselekedetek helye, de
maga nem szent tárgy, mely ellen vétkeznünk
lehetne. A lelkész liturgus személy, aki az Istennek üzenetét tolmácsolja, sőt az oltárnak a
gyülekezet részére szánt üzenete is a lelkésznek a gyülekezet felé való fordulásában jut kifejeződésre.
A kultuszhelyek egyesítését új templomainkön végre kell hajtanunk, különben hiába
dologzott ezen a XVII—XVIII. század annyi
építésze s az evangélikus istentisztelet és a
templom egymástól idegen marad. Az 1928-as
magdeburgi konferencia ezt a követelményt
állítja fel: „hitünk irányának" az felel meg,
ha a templom belső tere is egy pont felé irá"
nyozott, „még pedig az oltár és a szószék fele.
A szószék számára vagy az őskeresztyén ambóhoz hasonló elhelyezést vagy a középponti tengelyt jelöli ki. A keresztelőmedence nem lehet
külön kápolnában, hanem középen az oltártérben.

Az a kifogás pedig, mely gyakorló lelkészek
részéről érte az említett tervet, hogy úrvacsora
alkalmával a középen álló szószék akadályozza
a híveket szabad mozgásukban, alapos ugyan,
de a hiba kiküszöbölhető, ha a szószéket úgy,
mint a liszaboni templomban megépült, előrehozzuk s így az oltári térdeplőt a szószék mögött helyezzük el. Ehhez természetesen tágasabb oltártér kelli s kis templomok tervezésénél
nehézségeket okoz mégis, ennek az elvnek az

Bartning,

berlini

Gusztáv

Adolf

ismerte, a jó megoldást nálunk is meghozza
majd.
Bartning művészetének
fejlődését követve
láttuk, hogy a mai templomépítés a XVII—
XVIII. századi templomépítészetünk
alapvető
elveit, a téregységet,
térközpontosítást, tértrá"
nyozást magáévá tette. Tehát az akkori egyházművészet a XX. századéban folytatódik tovább. Mai egyházművészetünk
azonban már elérte azokat az építészeti eredményeket is, melyeket a XVII—XVIII.
századi építészek egykorú felekezeti gátlásából el nem érhettek. Említettük, hogy az apszist azért nem alkalmazták,
mert emlékeztetett a katolikus hosszúkórusra s
az abban folyó szentségkultuszra s alkalmazása
esetén templomainknak
jellegzetessége
eltűnt
volna.
Mai egyházművészetünk azonban (nem a

katolikus hosszúkórust, hanem) az őskeresztyén
apszist olyan építészeti
elemnek tartja, mely
templomaink különösségét
nem
veszélyezteti,
sőt lehetővé teszi, hogy a protestantizmus templomreformját teljessé tegyük. A templomreform
elve ugyanaz, mint az egyetemes
reformációé:
vissza az ősi tisztasághoz.
Említettük, hogy az őskeresztyén apszis az
Isten világát jelképezte. Nem az oltárért épült
s nem is nevezhetjük azt oltártérnek. Boltozatán

templomának

alaprajza.

(1932—24.)

Krisztus mozaikképe vagy a mennyei Jeruzsálem és a mennyei kar látható. Létének! s belső
térképzésben való megjelenésének célja nem a
térszétválasztás, hanem a térösszekötés. A mértanilag ellentétes két téridom, a félrotondus és
a négyzet szervesen egybeépül, jelképezve a
gyülekezet előtt, az Isten végtelen világának és
a véges emberi világnak egymással való talál"
kozását. Az őskeresztyén templombelső végeredményben egyetlen belső tér.
Nem veszélyeztetjük tehát az evangélikus
templombelső számára oly fontos téregységet,
ha az apszist újra alkalmazzuk. Vele valóban
építészeti formát adunk az istentiszteletnek,
melyben a gyülekezet Istennel találkozik, szavát hallja, ajándékait veszi s imádsággal, énekkel hálát ad néki. A magdeburgi 1928-as konferencia 3. pontja így hangzik: „Az
egységes

térnek egy helyét mint a kegyelmieszközök helyét kiemeljük, s ezzel azt fejezzük ki, hogy az
emberi Én az isteni Te-vei került szembe.
Vigyázzunk azonban arra, hogy a gyülekezeti térrel a legszorosabb kapcsolatban maradjon." Ez

Bartning,

berlini

Gusztáv

Adolf

a konferencia üléseit erre a célra berendezett
templombelsőben tartotta s itt láthatjuk, hogy
tételein mit értett. A konferenciai templombelső apszisa azonban nagyon mély volt s az
utóbbi tétel végsorát bizonyára rávaló tekintettel fogalmazták meg. Valóban újabb templomok építésénél erre a tanácsra ügyeltek s az
úgynevezett oltártér mindig szoros kapcsolatban marad a gyülekezeti térrel, sokszor megelégesznek négyszögű mélyedéssel. Ez is jelképezi a „két ellenséges világ" találkozását. (Bartning chemnitzi temploma.) Fontos
tudnunk,
hogy az apszisnak (mely lehet kerek vagy négy-

szögű) az oltártól és szószéktől független jelképessége van. Az oltár azonban nem lehet füg~
getlen tőle. Az apszis és a gyülekezeti tér találkozásánál állva jelképezi, hogy Isten a Krisztus
testbeöltözésével valóban megjelent a mi vilá-

templomának

belső képe.

(1932—34.)

gunkban s az ő teste és vére által érjük el egyszer mi is az üdvösséges Isten »városát« és világát. Természetesen ez az újfajta téralakítás
magával hozza azt is, hogy az oltár az ősi asztalformává egyszerűsödött, erről azonban a következőkben fogunk hallani. Kisebb templomoknál elég az is, ha a templombelsőt építészetileg nem osztjuk meg, hanem az oltár, szószék
és keresztelőmedence terét felemeljük, azaz a
terem egy részének padozatát két, három lépcsőfoknyira felmagasítjuk, amint Bartning parabola- és körcikkalaprajzú templomainál is láttuk.
Természetes, ebben az esetben a bennső tér

irányozását még szigorúbban végre kell hajtanunk; az oltár és szószék két oldali részére gyülekezeti padok nem kerülhetnek. A gyülekezet
ne magát, hanem az Isten kijelentésének helyét
lássa. A lelkész padja sem állhat a frontfal mellett. Ebben az „irányban" melynek célja az
Isten kijelentése : az istentiszteletnek lényege
már megmutatkozik.
A térirányozás és központosításra, hasonlóképpen az apszismegoldásra jó példa Frecska
Jánosnak 1933-ban Kőbányán épített evangélikus temploma. A rotundusnak egyik felét megnyitja az apszis számára s ebben a térben helyezi el az oltárt, melyet a szokás szerint még
szorosan a falhoz épít. A keresztelő medencét
és a szószéket azonban az apszis és a gyüleke*
zeti tér találkozópontjába építi egymással szemben. Az apszis tehát a bennső tér liturgikus középpontja marad mind az oltári, szószéki mind
pedig a keresztelési szertartásnál mindhárom
alkalommal kifejezésre jut az Istennek és a gyülekezetnek egymáshoz való viszonya.
Az apszismegoldásokról szólva nem hagyhatjuk említés nélkül Friedrich Lóránd dr. műegyetemi tanár 1935-ben Óbudán épített templomát. Ha a templomba lépünk azonnal szemünkbe ötlik az oltár, úgy, hogy nem is tudunk
máshova nézni. Függetlenül attól, hogy evangélikus templomban vagyunk, mérnöki okoskodással is el kell ismernünk, hogy ennek a kicsiny
templomnak belső térmegoldása művészi. A
gyülekezeti teremnek és az oltártérnek mértani
és optikai viszonya valódi monumentális térhatást teremt. Az embert egyetlen pont felé
való figyelésre kényszeríti, s megérez valamit
abból a térkülönbségből, mellyel az őskeresztyének fejezték ki az Isten és ember világának
különbözőségét és találkozását. A hármas diadalívvel megnyitott oltártérben szabadon áll a
menza s úrvacsora alkalmával körüljárható. Az
oltár mögött közvetlenül márványtömbökből
épült halom emelkedik, mely a Golgotha hegyére
és különös alakjával arra emlékeztet, hogy a
Golgotha az igazi oltár, melyről a Deut. 27, 6.
megemlékezik. Ebből a Golgotából emelkedik
az ácsolt, barna fakereszt Jézus nevének feliratával. Méreteiben nem haladja meg Jézus keresztjének nagyságát. Sok modern templomban
a keresztet természetellenesen megnyújtották,
hogy ezzel a gyülekezetben a „theológia crucis"
értelmének megfelelő lelki hatást teremtsenek.
Ilyen természetellenes oltárkereszt puszta szimbólummá vált s inkább hirdetett valami Krisztusgondolatot és teológiát mint Jézus Krisztus
valódi áldozatát. Ehhez járult, hogy a keresztet
sokhelyt neoncsövekkel világították vagy keretezték, hogy a modern léleknek megfelelően a
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diaszporegyház
templomának
sített
kultuszhelye.

egye-

„Krisztusdrámát" átélhetőbbé és szemléletesebbé tegyék. Különösen németországi gyülekezetekben volt ez az eljárás gyakori s ez az elvont szemléletesség meg is felel a német léleknek. Nekünk az ilyesmi idegen marad s ízléstelennek is tűnik s reméljük, hogy egyes evangélikus templomainkba bejutott világító keresztek és töviskoronák hamarosan el fognak; tűnni.
Az építő szerint az óbudai templom apszisában a fentvázolt elvek szerint még falfreskó
is kerül, mely a gyülekezet tekintetének végső
célja volna. Ez a freskó a Krisztus visszajövetelét vagy az égi gyülekezetet, utolsó ítéletet ábrázolná. így járnának el helyesen ahhoz, hogy
az oltár is a maga szerepét betölthesse: összekötője a földnek és az égnek az Isten és ember
világának.
Friedrich templomában szemlélhetjük, milyen eredményeket hozott egyházmüvészetünkben a liturgikus mozgalom. A gyülekezeti liturgia megújhodásával az oltár — mely a liturgus
lelkész helye — fontosabbá vált s puszta praktikus értelmén túlmenőleg mélyebb értelmet
nyert.
Művészi szempontból Friedrich térmegoldása eredeti is és ezért figyelemreméltó. Látjuk
munkájából, hogy a templomművészet a belső

téralakítás művészete.
Egyházmüvészetünkben
ez az elsőrendű feladathogy
építőművészeink
a templomépítés alapkérdéseit vessék fel magukban és ha templomépítéshez látnak, akkor elsősorban annak a belső térnek megépítésére gondoljanak, mely a gyülekezet hitének
kifejezője

Friedrich

templomban
is otthont keres és nem hatáson
meglepetéseket. Azonkívül az élet és annak titkai iránt a mai ember reális érzékkel rendelkezik és az Istentől is azt várja,i hogy emberi nyelven szóljon hozzá. A titokzatosság lehetett egy
elmúlt kornak és kegyességnek a nyelve, de sem-

Loránd óbudai templomának

lehet. Istennek és embernek viszonyát a hit is
térben képzeli el s ennek a térbeli viszonynak
egy empirikus térben adhatunk kifejezést.
Ennek az eszköze az építőművészet.
Az egyházművészet
elsősorban tehát építőművészet s ez
lehet apja vagy ha tetszik anyja minden más
egyházi művészmesterségnek,
festészetnek, is.
Ezt azok előtt kell különösképpen
hangsúlyoznunk,, kik hitték, hogy templomaink pingálásával, ornamentálásával, magyaros vagy magyarkodó ékítésekkel
biztosra vették, hogy eleget
tettek az egyházművészeti
feladatoknak illetve,
magyar egyházművészetet
teremtettek.
A másik, amit Friedrich Lóránd templomában érzünk: az otthonosság. A templomban azonkívül, hogy megalkottuk a szükséges belső teret.)
nem kell formában, színben, világításban valami
rendkívülit
adnunk. Azért nem, mert a templomi élet is a saját életformánk úgy amint az otthonunk is a mi életünknek tükörképe. Az ember a

belseje.

1935.

miesetre sem a mai emberé. Ez nem ,,a felvilágosult ember" jellemzése és kívánsága. A mai
ember nem istentelen s nem a „hideg ész embere. De szereti a valóságot, az igazságot s az
Isten házában is azt várja, hogy a valóságnak
megfelelően szóljon ott hozzá az Isten: nem jelekben, szimbólumokban, titokzatosságokban és
hatásos jelenségekben. Akár igehirdetésj akár művészet által szóljon az Isten, az én saját nyelvemen szóljon, és a túlzásokkal és fantasztikumokkal terhelt művészet miatt ne kelljen
éreznem,
hogy Istennek valami titka van még,
melyet
ügyesen elrejtett előlem.
Az építész tehát temploma építésénél is ragaszkodjék az érthető konstrukciókhoz, melyek a
térbeli biztonság érzetét adják. A belsőépítész
azaz, a padok, oltár, mennyezetkazetták
karzatok tervezője és építője a valóságnak és a szükségnek megfelelő cifrálkodástól és hangulatkeltéstől mentes formaalkotásra törekedjék. Még a

világítótestekre és különböző mellékes mestermunkákra is vonatkozik ez. Lehetetlen pl. a korszerűség nevében a templomot különböző alakú
neoncsővekkel világítani. Nemcsak a szolidságot
és ízlést nélkülözi az ilyen megoldás, de nem
felel meg az „otthonosságnak", az „otthon
életformájának", mert a neoncső egyelőre a mulatóhelyek és az utca plakátjának s az utcai életformájának jellegzetessége. A templomba pedig
úgy lép a hívő, mintha az utca kiabáló nyilvánosságából otthonába, annak minden fáradságból
megújító csendjébe lépne.
X. KERESZTELŐMEDENCE, SZÓSZÉK
ÉS OLTÁR

J

Láttuk, hogy a keresztelőmedence, szószék
és oltár a templom belső terének nem
berendezési tárgyai, hanem az egész architektúra voltaképpeni alapkövei. A falak is arra
szolgálnak, hogy a tekintetet feléjük irányítsák.
Nem lehet mostmár közömbös, hogy a keresztelőmedencének, szószéknek és oltárnak milyen
formát adunk.60
A keresztelőmedence mai formája nem
eredeti. Sokhelyt egészen silány oszloplábon
nyugvó tálat neveznek annak, melyet esetleg a
sekrestyében tartanak s keresztelés alkalmával
kerül az oltár elé. Gondoljunk vissza az őskeresztyén keresztelési szokásokra, akkor belátjuk,
hogy a keresztelőmedence történetében óriási
hanyatlásnak kellett végbemennie, de ez jele
annak, hogy a keresztség szentsége is veszített
megbecsüléséből. A középkori dómokban még
látható az óriásiméretü öntött bronzmedence
vagy a kőkút. Formájuk arról beszél, hogy a
keresztség eredeti értelmével még tisztában
voltak a hívek: Baptizma—alámerítés. A régi,
óember meghal és újember születik. A svédországi Brüggében őrzött Ursulaoltár ilyen keresztelést mutat be. Felnőtt férfi ül a medencében,
kezét összetéve. A szertartást végző pap földig'
érő fehér albában áll mellette. Vagy nézzük a
bemutatott »Énekek éneke« c. 1000 körüli
időkből származó kódexfestményt. Ebben a
külső cselekedetben megnyilvánul a keresztség
értelme. Luthernek sem mellékes, hogyan keresztelünk. Panaszkodik, hogy sokhelyt nincsen
már meg az a szokás, hogy a gyermeket egészen a vízbe merítik és onnan kiemelik, pedig
követeli ezt a cselekedetet a szentség értelme,
mert az annyit jelent, hogy a testtől és vértől
született bűnös embernek teljességgel meg kell
fulladnia az Isten kegyelme által. Szükséges
tehát, hogy ennek az értelemnek megfelelően
cselekedjünk s annak igaz, tökéletes jelet teremtsünk (1519). Voltaképpen az egyetemes
egyház mindig is az alámerítést ismerte el hi-

»A
keresztség«
(Reformátorok oltárának szárnyképe a wittenbergi
városi templomban.)

vatalos cselekedetnek s csak célszerűségből engedte meg a vízzel való meghintést (nemoursi
és ravennai zsinatokon, 1284, 1311), de még az
a szertartás is, melyet Melanchton gyakorolt
(Cranach Lukács: Reformátorok oltárának képe.
Wittenberg Városi templom) közelebb áll a régi
szokáshoz, mint a mienk. Ugyanis a vizet nem
valami keresztelőkorsóból önti a gyermek fejére,
mint valami szenteltvizet, hanem a tele medencéből meríti s tenyerével mintegy megfürdeti a
gyermeket. Evangélikus egyházunkban az alámerítés szertartása csak lassan tűnik el, még a
XVII. században is megvolt a szokás, hogy a
gyülekezet szemeláttára teljes alámerítéssel felnőtteket kereszteltek. A keresztelőmedence ak"
kor silányúl oszloplábas, esetleg hordozható

öntött

keresztelőmedence

Medgyesröl.

Erdély.

tállá, vagy elrakható tányérrá, mikor a keresztség szentségi értelmét megtagadták: a felvilágosodás korában. Mostani keresztelési gyakorlatunkkal és medencéinkkel annak a kornak keresztyénieden szellemi örökségét ápoljuk tovább.
Keresztelőmedencéink külső formája is tanúskodjék arról, hogy a keresztség az újjászületés fürdője. Ne ragaszkodjunk a silány tálformához, hanem az eredetibb kútmedence vagy
katlan és kehely formát érvényesítsük, mely le"
het kerek vagy négyszögletű. Régi magyar
templomokban különösen a kehelyforma keresztelőmedencét kedvelték. Ennek magyarázata
abban van, hogy a keresztség szentségét az
oltári szentséggel egybevetve tisztelték. Régi
jelképesség: Az oltári szentség eleme, a vér s a
keresztség szentségének eleme a víz, egyaránt
Jézus oldalsebének terméke. (Menyői templomban, Nyitrán s a felvidéken többhelyt találni
kehelyalakú nagyméretű keresztelőkútakat.) 87
A. medence anyaga kő legyen. Mély és
széles katlanjában mindig víz álljon. (A katlant
különálló fémbetéttel láthatjuk el, s a vizet alkalomadtán cserélhetjük.) A víztartómedence
fenekét mozaikkal kiképezhetjük, mely a víznek
különös elevenséget kölcsönöz. A mozaikból
Krisztus monogrammját és régi szokás szerint a

keresztyén ember szimbólumát, a halat is kirakhatjuk. 61
A nagyobb méretek lehetőséget nyújtanak
ahhoz, hogy a medence külsejét olyan képekkel
és domborművekkel lássuk el, melyek régi szokás szerint a sátán hatalmának megtörését ábrázolják. Régi románkori medencéken Krisztust
látni, amint a Sátánt megkötözi. A medence
talpán oroszlánok és szörnyetegek harcát faragták ki, figyelmeztetvén arra, hogy a keresztség a rosszal való harcra kötelez. Luther is ezt
mondja: a keresztség elkötelez, „Hogy irtsd és
pusztítsd bűneidet mindhalálig". 86
Ez a jelképesség fontos a keresztyén gyű"
lekezet számára, tehát keresztelőmedencéjének
formájával is tegyen bizonyságot hitéről úgy r
amint a nemeskéri gyülekezetnek 1733-ban készült keresztelőkövén írva van: „Életet a keresztségben és Jézusnak sebeiben, lőltem igaz
hitben." Szószékről most többet nem mondunk:
fontos, hogy a szószék a középpontba kerüljön
s ez új szószékformát fog kialakítani. Elhelyezésével többet mond, mint formájával.
Az oltárról tudjuk már, hogy valamikor
egyszerű menza volt. A felépítményes és képpel egybeszerkesztett oltár nem eredeti s a szószékoltár bármennyire a protestáns egyházművészet találmánya, csak időleges jelentőségű
volt. Oltárunk újra legyen menza s az „oltárkép" legyen egyszerű templomi kép. A kettőt
tehát válasszuk el egymástól, így értékelhetjük
mindegyiküket helyesen s elejét vesszük annak,

Keresztelökút
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városi templom oltárretablójának
középső
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hogy az oltárt jelentőségén felül tisztelje valaki.
Az oltárkép az oka annak, hogy az oltár igazi
értelmével gyülekezeteinkben sokan nincsenek
tisztában. A felépítményes és oltárképes menza
katolikus hagyomány, bármennyire is hozzájárult Luther ahhoz, hogy az oltárainkat képekkel
lássuk el. „Az oltár a szentségért van". Akinek
azonban kedve van ahhoz, hogy képestáblákkal

képe: az úrvacsorát
festette.

ábrázolja.

Luther

díszítse, ám tegye, de arra az úrvacsorát fesse
s alája ezeket a szavakat írja: „A kegyelmes
Isten az ő csodájának emléket készített".
Ugyanakkor ő volt, aki a torgaui várkápolna úrasztalát készítette. Előtte az őskeresztyén gyakorlat s elve is az, hogy a lelkész az oltárasztal
mögött, s a gyülekezet felé fordulva, végezze a
szertartást. Szerinte Jézus is így állt az utolsö

vacsora alkalmával.70 Valóban, Armsdorf, akit
Luther a naumburgi dóm leikészségébe beiktatott, így végezte az úrvacsora szertartását. Ezzel a gyakorlattal tehetünk bizonyságot arról,
hogy oltárunk nem műemlék vagy szentekoltára,
Jézus trónja, mely misétől függetlenül is az ő
lényegi jelenlétét hirdeti, hanem eucharisztia
asztala. Úgymint a keresztelőkő vagy a szószék,
csupán elhelyezésével is kifejezi a lényeget.
Luther meghagyja ugyan a régi oltárformát is, de azért, mert a gyülekezetben még
sokan ragaszkodnak hozzá, s ő mindennél inkább óvakodik attól, hogy erőszakosan reformáljon, azaz munkáját csupa külsőségreformmá
tegye. Türelemből hagyja meg tehát a képesoltárokat is és türelemből járul hozzá egy-egy
új retablókép készítéséhez. De ezek a képek
úgy, mint a prédikáció, a hitben gyengék tanítására szolgáljanak. Cranach Lukács az ő elgondolásai alapján festi meg a wittenbergi reformátorok oltárát, melyen az úrvacsorát láthatja a
nép, hogy okuljon belőle. A kép tehát nem
szentkép, hanem mint a korai reformátort istentiszteletnek pedagógiai jellege van.
Mindenesetre meg kellett volna történnie
az oltárasztal és a kép elválasztásának, hoev a
reformáció egyháza az eredeti őskeresztyén ürvacsorai gyakorlatot folytathassa. Az oltár így
végezhette volna el eredeti téralakító feladatát
s lehet, hogy hamarabb kialakult volna az a
templomforma, melyet a XX. század templomépítésének tárgyalásánál megismertünk.
Az egészséges, valódi lutheri megoldáshoz
akkor jutunk el, ha az az oltárunk megint asztal
lesz. Ezt az asztalt szabadon helyezzük el az
oltártérben vagy a gyülekezeti tér homlokfalánál. Az oltárképet pedig függetlenül az oltártól
a falra helyezzük, vagy pedig freskóban a falra
fessük. Az őskeresztyén művészethez is így jutnánk közelebb. Az oltár nem volna végső célja
a tekinteteknek s ezáltal az jutna kifejezésre,
hogy maga a szentség is kegyelmi eszköz, de
nem maga az üdvösség. Ezt az utolsó napon
fogjuk megkapni. A szentség azonban, mint az
őskeresztyének vallották, Isten kegyelmét valósággá teszi számunkra a hitben, összeköti az
Isten és ember világát, benne ledől a határ a
két világ között. Hídja az a két világ közötti
szakadéknak. Az oltártér falképe, mint az őskeresztyén templom apszismozaikja eschatológikus értelmű legyen, az utolsó napot, Jézus
visszajövetelét, az utolsó ítéletet vagy a Menynyei Jeruzsálem gyülekezetét, Istennek bárányát ábrázolja, azt a világot tehát, amelyet remélünk s amely a hitben, a Jézus Krisztus áldozati haláláért valóság most is számunkra, de
amelynek dicsőségét egyszer szemmel látni
fogjuk. Az oltárasztalon csak a feszület, a gyer-

gyatartók6* és a biblia kaphatnak helyet. A
menza-oltárra virág nem kerülhet. Virágdíszítése abból az időből származik, mikor magát az
oltárt mint szentséges tárgyat tisztelték a
benn elé vő relikviák és a rajta lényegileg jelenlévő Krisztus miatt. Virágainkat, ha sok helyet
kívánnak s terjedelmesek, helyezzük melléje a
földre, vagy pedig készítsünk számukra padkát
az asztal mellettt vagy pedig az apszis falán körülfutó padot építsünk s azt rakjuk tele virággal. Nemcsak ízlésesebb ez a virágdísz, de értelmesebb is.
írásunknak az a célja, hogy elvi irányt mutassunk vele templomépítő gyülekezetünk számára. Nem szabályokat nyújtunk. Láttuk:, hogy
a protestantizmus soha kész szabályok szerint
nem épített, de templomaink egyetlen alapelvről tanúskodnak. Elég, ha megleltük az egyetlen
igaz alapelvet s templomépítésünk elindulhat a
fejlődés útján. Bartning, kinek munkáján keresztül a modern evangélikus egyházművészet
fejlődésébe betekintettünk, arra a kérdésre,
hogy lehetsége-e egységes templomstílus kialakítása, azt felelte: „Ez nem is lehet célja a
templomépítő evangélikus
keresztyénségnek,
mert minden gyülekezetnek magának kell döntenie újból és újból, hogy milyen viszonyban
akar lenni Istennel, azaz az ö Igéjével és a
szentségekkel." Puszta rendeléseket nem fogadok el, templomaimat a gyülekezettel együtt
építem. Amikor a falak már állanak, a templomot hamarjában ülőhelyekkel rendezem be s
a tégla-malterrengetegbe istentiszteletre hívom
a gyülekezetet s annak ott kell döntenie, kedves-e számára 6Z cLZ istentisztelet." Minden
gyülekezetnek bizonyságot kell tennie Istenhez
való viszonyáról saját temploma által, ezért
nem építhet recept szerint s nem bízhatja dolgát az építészre.
Istenhez való viszonyunknak ábrázolható
képe az Ige és a szentségekhez való viszonyunk. Ha ennek adunk kifejezést templomainkban, úgy azok maguktól válnak jóértelemben vett szakrális épületekké. Mielőtt a temolom falait felrakjuk, már erre kell gondolnunk.
Utólagosan ugyan hiába helyezzük az oltárt,
szószéket és a keresztelőmedencét helyes módon a gyülekezet elé. A fal, az architektúra
mégis más hitet hirdet, illetve profán marad..
XI. FÜGGELÉK A XVIII. SZÁZADI
MAGYAR EVANGÉLIKUS TEMPLOMÉPÍTÉSHEZ
Szószékoltárok

és oltárok.

A következőkben pár evangélikus templomi műemlékoltárt és szószékoltárt mutatunk
be, melyek közül nemcsak istentiszteleti, de

művészi értékük miatt is több számíthatott
volna műtörténeti megbecsülésre.
Oltáraink némelyike szerény mása a későreneszánsz, vagy bárok és klasszicista katolikus
oltároknak. Megtörtént több helyen, hogy a
katolikus templommal együtt átvett oltárt is
megtartották, s ha nem is használták, a kórust
•díszítette. Messzebb eléje helyeztek egy menzást s a liturgikus szertartásokat ennél állva
végezte a lelkész. Megtörtént az is, hogy a gyülekezet új templomába kimustrált katolikus oltárt vásárolt meg. Luther elvei alapján megtehették ezt is. A formák és külsőségek nem uralkodhatnak rajtunk s nem köthetnek meg ben"
nünket, mi uralkodunk azokon.57 így lehetett az,
hogy a katolikus, illetve egyetemes oltárművészet irányította a protestáns művészek munkáját
annak ellenére, hogy a kétféle keresztyénség
oltára lényegében összehasonlíthatatlan.
Az evangélikus oltárnak két fajtája volt:
Ónálló és szószékkel egybeszerkesztett.
Felépítésében hasonlítanak egymáshoz. A
reneszánszkorabeli
oltáraink
általábanvéve
szabad menzák. A katolikus oltárművészetben
azonban ebben az időben évszázadokra szóló
változás mutatkozik s ennek a művészeti újításnak hatása az evangélikus egyházművészetl>en is megmutatkozik. A gótikus retablót, a

Dusa

evangélikus

templomának
eleje.

oltára.

XVIII.

sz.

képtáblás oltárszekrényt felváltja a reneszánsz
szellemének megfelelő építészeti oltárfelépítmény, melynek faltömegei és oszlopai hatalmas
diadalkaput képeznek az oltárasztal mögé, vagy
díszfalat. Ennek az oltárfalnak a belső tér alakításában is szerepe van, a belső architektúrának
hatásos lezárása s annak kiegészítője lesz.
Ez az oltárfal átkerül az evangélikus
templomokba is, de jellegzetesen más feladattal. A főfal közepén épített szószéket tartja, illetve annak ad megfelelő építészeti keretet. A
katolikus oltárfal tehát szószékfallá válik. Furtenbach 1649"ben propagált rajzán a szószék
köré festett álarchitekturát ajánl, mutatja ez annak eredeti gyakorlati példáit.

A torgaui
Evangélikus

várkápolna
Templomok

reneszánsz

oltárfelépítménye.

Olyan templomokban, ahol a szószék és
oltár központosítása nem történt meg, természetesen a katolikus minta szerint, az oltárasztal
keretéül szolgál. Tehát az oltárfelépítményt az
evangélikus templomépítés átveszi, de annak
szakrális értelme nélkül praktikus módon használja fel, szükséghez mérten leginkább a szó-
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305

mm

Nemeskér

templomának

oltára.

1732.

Aszód, evangélikus

templomának

oltára. XVIII.

sz.

eleje.

Maglód

evangélikus

templomának

oltára

1782-ből.

szék szolgálatára szánja. Mutatja ezt az is, hogy
abban az időben, mikor a katolikus oltárfelépítmény az oltári szentség óriási tabernaculumává
válik (bárok oltárművészet) s annak dicsőítését
szolgálja s a menzával lényegi kapcsolatba kerül, a hozzá hasonló evangélikus oltárfelépítmény szerepe teljesen praktikus. A szószék és
oltárasztal egybekötője szerkezetileg, az oltárkép kerete és a szószék állványa praktikusan. A
barokk oltár felépítménye „a barokk lendületes
hatású térelgondolásainak lenyügözőerejü befejezője". 8 Az evangélikus oltárfelépítménynek a
szakrális tér alakításában szerepe nincsen s nem
szolgálja „egy vallásos gondolat látomásszerű
élményét". Az épületben architektonikus fel"
adata nincsen. A barokk katolikus oltárak felépítménye sokszor baldachinszerűen veszi körül
és fedi be az oltárasztalt, mintha külön nagy
monstranciát akarna képezni, vagy külön templomot, melyben Mária és a szentek jelenése látható. Feltevés szerint ez a felépítmény a jezsuita templomi színjátékok közvetlen hatása
alatt alakul ki s amint a színfalak a látott és
hallott játék élményének erősítésére és fokozására szolgáltak az oltárfelépítmény a szakrális
élmény fokozását célozta. Az evangélikus oltárfelépítmények vallásos illúziókeltésre nem
adnak alkalmat. Egyszerűen az oltárkép keretéül szolgálnak vagy a szószéket tartják, melyet
a felépítménybe legtöbbször nagyon finom
arányérzékkel illeszt bele a mester keze. A szószékbaldachinnal az egész felépítmény arányos
befejezést nyer. Ezt az arányt szolgálja sokhelyt a felépítmény szószékének hátfalába illesztett festmény is, mely az oltárképnek megfelelő felső kiegészítője lesz. (Barokk oltárakon
általában egymás felett több oltárképet helveztek el.)
A magyarországi evangélikus templomépítés virágkorának, a XVIII. századnak s a XIX.
század elejének oltárai kevés kivétellel szószékoltárak. Legtöbbje a XVIII. század harmadik
harmadából származik, amikor az egyetemes
nltárművészetben is higgadás tapasztalható. A
felbontott, mélységhatást, fényárnyhatást és a
plaszticitás minden fogását felhasználó, az oltár
mellé előrenyúló oltárarchitektúra lassan síkba
rendeződik, a lengő szobrok és stukkók száma
kevesebb lesz. A barokkos indák és hajlatok,
melvek önálló építészeti alkotóelemekké növekedtek valamikor, a csigák és felhőfoszlányok
puszta díszítőelemekké válnak. Az architektúra
szorosabb egységbe kerül az oltárképpel s annak mintegy látszati kiegészítői a szobrok is.
A klasszicizmus arányérzéke e g y s z e r ű v é és értelmes egésszé rendezi az extatikus barokk oltár
fallazult formáit. Hagyományos készlettel, de
puritánabbul épít.

Finn templom

szószéke

(XVI. sz.)

A katolikus oltárművészetben el is rendelik az egyszerűsítést. Az evangélikus oltárművészetben ilyesmire nem volt szükség, mert elejétől fogva a higgadt és értelmes formákat kedvelte. Anyagi erő sem lett volna óriás oltárok
építéséhez, de istentiszteleti szerepük sem kívánta meg az önálló kiképzést. Architektonikus
formálásuk ellenére is egyszerű képkereteknek
hatnak. Oszlopai az oltárt nem fogják közre,
hanem az oltárkép síkjához szegődnek s végül
mint féloszlopok egyesülnek azzal. így lesz az.
„architektúrából" újra retabló oltárfal.
Az evangélikus templomban az oltárfaT
értelmének teljes átalakulását az mutatja legjobban, hogy a XVI. századi minták nyomán st
szószéket egybeszerkesztik vele s tulajdonképpen annak állványául szolgál s az oltárkép ettől
függetlenül áll sokheiyt az oltárasztalon — a
szószékfalhoz támaszkodva. Az oltárfelépítmény
tulajdonképpen a kultuszhelyegyesítésnek eredménye is, azt a célt szolgálja, hogy az oltár és
szószék egyetlen
architektonikus
látványt
nyújtsanak.
Legrégibb oltáraink: a dúsai, mely azonban későn került a dúsai egyház birtokába az
1732-ben készült nemeskéri oltárral együtt a
korai barokk retablóoltároknak szerény, de legszebb példái. Formában hasonlítanak az 1676ban készült szenterzsébeti oltárretablóhoz. 80 A
képtábla szabályos négyzetét két oszlop szegélyezi, melyek párkánytömböket tartanak. A táb-

Jolsva

evangélikus

templomának

oltára

178Jf-böl.

%

lát a korabarokk nehézvonalú indafonatokból
álló keretlapja szegélyezi. Ezekben a későreneszánsz és korabarokk oltárművészet találkozását
tanulmányozhatjuk.

Győr

evangélikus

zolja. A középképet a négy evangélista szobra
veszi körül s a felső keretlapon_ angyalok és
feltámadott Jézus szobra látható. Az oltárretablónak ez a hittanias képkompozíciója a re-

templomának

Aszód oltára a XVIII. századból származik. Retablóját keretező csigavonalas oszlopok
a XVI.—XVII. századi oltárainkon általánosak,
ugyanígy a hajlított homlokpárkány s az indafonatos keretlap. Az egymás fölött elhelyezett
három oltárkép, a szobrok szimmetriája a reneszánsz oltárművészeti hagyományra vallanak. A
predella képe az úrvacsorát, a középkép a
Szentháromságot s felső Jézus sírbatételét ábrá-

oltára

(1785)

neszánsz oltárművészetére emlékeztet, míg a
barokk képkompozició ennek ellentéte, inkább
vizionárius eredetű. A hittaniságnak megfelel,
az értelmi rendezettségnek a formai mértéktartás és az arányosság is, a barokk oltároknak
formavilága viszont a mértéket megtagadóan
extatikus. A felépítmény szerkezete, szobrászati és díszítőelemei, mind a felvidéki szobrászművészet hagyományait mutatják. Ilyenek az

Orosháza

Urainyfalu

evanglikus

evangélikus

templomának

templomának

oltára,

(1798)

Varsád

evangélikus

templomának

oltára

(1786>

angyalok, ill. emberalakok, melyek az oltárretabló csavart oszlopait görnyedve tartiák. Hasonló angyalalakokat találunk a leibici rk.
templom Máriának szentelt főoltárán. A csavaros oszlopok mellett nyugalmas állásban elhelyezett apostolszobrok fiziognómiája érdekes
utójátéka a felvidéki naturalista alakszobrászatnak, mely a stílusváltozásokon keresztül is
megtartotta alapvonásait. Haj, szakállmegoldásban a szépítő mesteri modor s az arcjátékban
az általános isteni nyugalom és kellem jellegzetes. Tartásuk a barokk extatikus mozdulataival s szemben mérsékeltebb és hieratikus,
mindazáltal úgy az alak, mint a ruharedők
mozgásában ott van a barokk játéka. Érdekes
megfigyelni, hogy a retabló középépítményének indadíszítései, mind vonalukban, mind
részleteikben természetesebbek, mint a felsőrész indái. Ezek képzeleti eredetűek, modoros
hajlataik miatt jellegzetesebben barokk díszítőelemek, nem kétséges, hogy az oltárát két
különböző felvidéki faragómester készítette. A
barokk oltárretablóink között az aszódi foglalja el a legméltóbb helyet.
A XVIII. Századi oltárretablóink közül
legszebbek a maglódi és a jolsvai templomban
oltára (1798) találhatók. Egyidőben készültek. A maglódi

Szarvasi

Boba evangélikus

templomának

oltára.

ótemplom

oltára.

(1786—88.)

(1792)

1782-ben, a jolsvai 1785-ben. Mindkettő a
barokkból fejlett rokokó fafaragásnak remeke.
Bár már ebben az időben túl vagyunk a rokokónak nevezett képzőművészeti és társadalmi
kornak határán (szigorúan véve 1730—1760)
az egyes stílusok azonban a mestereket jobban
befolyásolják, hogysem megtanult elemeiket elhagyhatnák s különösen zárt vidékeken sokáig
a legszebb teljes alkotásokat teremti egy-egy
letűnt stílus. így lehet az, hogy e két oltárunk
a tiszta rokokónak példája. A rokokó a díszítőelemek stílusa, a dekorációé és sohasem az
architektúráé. Az oltárművészetben ez a kor a
nehéz építészeti elemeket, kecsesebb és megnyugtatóbb szerkezetekkel cserélte fel. Evangélikus templomok nyújtotta lehetőségek a rokokónak megfeleltek, hiszen itt sohasem volt alkalom nagyméretű oltármegoldások megvalósítására. Oltáraink nem építészeti alkotások, hanem
könnyű retablók s ez hagyománnyá is vált több
helyen. A retablón pedig sohasem az építészeti,
hanem a kecses díszítőelem kapott helyet. Innen van, hogy oltárainkon a régi indákból font
oldalkeretet és a felső indakeretet megtartották. A rokokó különösen kedvelte az indás

Dunaiszky

Lőrinc oltára a mezőberényi
templomban.
1918.

evangélikus

keretfalat, mert díszítő kedve benne kielégülhe-J
tett. Amint a profán területen, egy-egy ajtót,®
ablakot, tükröt vagy képet gazdag inda, csiga,
kagyló és virágkeret díszített, úgy az oltárképet
és a felépítményt is szeszélyes, de finom képzeleti eredetű inda- és füzérkerettel illett díszí-

Pollák

Mihály

oltára

teni. (Székesfehérvári cisztercitatemplom két
mellékoltára.) A rokokónak volt érzéke a mérték
iránt amint látjuk, hogy oltáraink keretfala az
egész retablót egybefogja s széttartó részeit, az
egyes képeket, oszloprendeket a dekorációval
egyetlen eleven egészbe fonja össze. A díszek

aranya elosztva az egészen a maglódi oltárfelépítményt egyetlen oválisba foglalja. Jolsva
oltára egyetlen díszítőelemekből épített retabló.
Bár nehéz építészeti felépítménye van, nem ez
ötlik szembe. Figurák hiányoznak róla, helyüket a rokokóval meghonosodott vázák, csigákon

a Deák-téri

templomban.

álló díszes virágkosarak, stilizált levélfüzérek
foglalják el. A díszítőelemek sűrűn lepik el a
retabló belső részeit is, a csigaoszlopokon inda
fut felfelé, középen rózsacsokor töri meg vonalát s a belső képeket is nehéz virágfüzér keretezi. Az egész díszítőkészlet a flórából stilizált

elemekből való, melyből különösen a felső
keretlapon alkalmazott sokat a művész.
Maglód oltárán még vannak szobrok, ezek
azonban merevek s a barokk oltárszobrokhoz
elevenségben nem hasonlíthatók. Csak kegyeletből vannak ott s a következő stíluskorban már
nem is emlékeznek rájuk.
Mindegyik oltárunkat jellemzi a dogmatikai képrend. Feladatuk a tanítás, nem pedig
az áhítat vagy az Istentimádat lelki előkészítése.
A dúsai oltárkép Ábrahám engedelmességét
ábrázolja. A többinél az úrvacsora soha nem
hiányzik. Nemeskér oltárát ez díszíti. Ahol pedig három oltárkép is van (Aszód, Maglód,
Jolsva), ott az úrvacsora a predella (legalsó
képsík) terét tölti ki. Középen Jézus megfeszítése s felül pedig mennybemenetele és dicsősége látszik. Képeinknek festői ismeretlenek.
Ezek az oltáraink az egyetemes magyarországi oltárművészetben jelentősek, mert bennük maradt fenn a régi retabló-oltár, mely a
reneszánsz és barokk katolikus egyházművészetében az említett átalakulások miatt eltűnt.
Ahogyan a későgót oltárretablókat csodáljuk

Rimaszombat

A nemeskéri

evangélikus

evangélikus templomának
(1898)

oltára.

bájuk és kedvességükért, hasonlóan megcsodálhatjuk ezeket a hagyományőrző kis falvak és
városok templomában az ismeretlenségben meghúzódó evangélikus oltárretablókat.
A XVIII. századi oltáraink általában szószékoltárak. Mindegyiknél ugyanaz a formai
rendezettség és arányérzék meglepő, melyet az
elődeiknél tanulmányozhattunk. Soknál megjelenik az előbbiek retablóformája is, a változásokat csak a szószék beillesztése és a barokkos
díszítőelemek eredményezték. Oszlopaik megmaradnak keretnek s homlokpárkányuk nyugodt ívben hajlik a kép fölé, lezárva a kép síkját, nem mint a barokk oltáron szeszélyesen
megszakadva. A homlokív felett a képtábla mögött felépített szószék támlája jelenik meg,
melynek baldachinja még jkülön áll.
Példái: Győr szószékoltára, 1785. Orosháza. 1798, Uraiújfalu 1798 (Vas m.), Majos
(Tolna m.) 1784. Varsád (Tolna m.) 1786.
Boba (1792), Nagybánhggyes oltára vezet
át bennünket a XVIII. század harmadának
Oltártemplom szószéke. XVI. sz. klasszicizáló empire oltárművészetéhez.

Apostolszobrok

a nemeskéri

ból és szószékből egységes egészet alkotni,
egyetlen formailag is zárt építményt a klasszicista építészet törvényeihez híven. A régi barokkos díszítőelemek másodrendűek lesznek,
fontos a szerkezeti egység. Kompozícióban, díszítésben megnyugtató egészet adni, ez a cél s
ebből a szempontból legszebben sikerültek Dunaiszky Lőrinc szószék oltárai, melyekhez alapul szolgált Szarvas (1786—88) és Tótkomlós
(1795) szószékoltára. Az oszlopok nemcsak a
képnek, hanem a szószéknek is keretet szolgáltatnak, nem annyira oszlopkötegek, plasztikus jelenségek, mint vonalas építészeti profilok.
Az egész építményt félkörív zárja le fenn. Ezzel az egész építménynek mértanisága még feltűnőbb lett. A többi plasztikus díszítőelem önállóságát megszünteti és puszta ornamentális
szerepet juttat nekik. Díszítőelemek közül is a
mértani formákat részesíti előnyben: pl. vázák.
Ezeknél az oltároknál a kép kisebbedik, § ez a
klasszicista szellemből magyarázható. A klasszicista művészeti képzelet inkább értelmi mint
vizuális. Mégtöbb mértaniság jellemzi Dunaiszky Lőrinc mezőberényi
oltárszószékét

templom

szószékén.

(1818). Az ő vésője alól keiült ki több katolikus templom oltára és annak szobordíszítése,
így pl. a krisztinavárosi plébániatemplom egyik
mellékoltárának faragásai is. Oltárformái még
századunkban is megjelennek (Pilis. 1903).
Teljesen építészeti formát vesz fel a klaszszicizáló templomépítés oltára. Főpéldája ennek
Pollák Mihály Deák-téri oltára. Korában
a görög formavilág, kész, lemásolható elemeket kínál: a görög szentély homlokzatát.
Katolikus és evangélikus templomok oltárai egyaránt görög mintára készült architektonikus
szentélyoltárak. Pollák legsikerültebb oltára a
Deák-téri melyben az architektúra s különösen a
görög attika nem nyomja el a tágas képet, míg
terézvárosi templomának meliékoltára a maga
súlyosságával inkább emlékműszerűen hat, a
kép rovására. A XIX. században ez lesz a kedvelt oltárforma. 1898-ban olasz mesterek, a
budapesti Szent István bazilika egyik mellékoltárának mintájára építik meg a rimaszombati
templom oltárát valódi és műmárványból. A
klasszicizmus korának egyik legszebb szószékoltára a békéscsabai. (Épült 1810—20. között.)
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szószékén

A nemeskéri
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széke

a nemeskéri

templomban.

szószék

oszlopa.

Annak bizonyítéka, hogy ezek a kőtömbök
mennyire emlékmüszerűen hatnak, bizonyítéka
felsőszeli oltárának felírása: »Az élő Isten tiszteletére«.
Az oltárokon kívül meg kell emlékeznünk
a nemeskéri gyülekezet szószékéről, mely a
magyar evangélikus egyházművészeti emlékek
között első helyen áll. Adatok szerint a gyülekezet 1732-ben készen vette, valószínűleg külföldről, de ez nem biztos. Már akkor is régi
volt, mert a korabeli szőszekek plasztikája már
különbözik tőle. Az oldalait díszítő apostolalakok zárt mozdulata, a felettük elhelyezett angyalfejek mértani egyensúlyossága a későreneszánsz plasztikájára emlékeztet. Ezt bizonyítják
még a ruharedők és az arcok fiziognómiai pontossága is. A szószék egyszerű szögletessége a
nemeskéri templom építésének időszakában régi
emlék már.
Ugyanígy a reneszánsz tulajdonságaira vallanak az alakoknak építészetileg kiképzett kerete, annak díszítése, a súlyos gyümölcsgirland,
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az apostolszobrok talapzatainak klasszicizáló levéldíszítése s ugyancsak az egész szószéket tartó
oszlop hasonló s mértani pontossággal beosztott
levélpalástja. Ezt az oszlopot a reneszánsz plasztikájára nagyon jellemző maszkok s az oszlopfőkben elhelyezett fejek díszítik. A szószék alsó
sarokdíszei tojássoros és leveles csigák, melyeknek a szószék eredeti helyén megvolt a praktikus feladata is. Minden jel arra mutat, hogy a
szószéket a XVI. században készítették s érett
reneszánsz mestermunka, mely behatóbb tanulmányt és széleskörű ismertetést érdemel. Egykorú magyarországi emlékek között is a ritkaságok közé tartozik.
Hasonló érdekesség a maglódi templom jelképes szószéke. A maglódiak nemcsak anyagiakat áldoztak a templomukra, de törődtek is a
templombelső kiképzésével. Mind az oltár, mind
a szószék, és az alatta álló keresztelő angyal
elsőrangú mestermunka s ugyanakkor mélyebb
mondanivalója is van. A szószék palástját jelképes festmény díszíti, mely jellemző a kor szellemiségére. Az ébredő klasszicizmus idején szerettek az emberek jelképekben beszélni s egy
A maglódi szószék

képe. 1782.

A jolsvai

templom

szószéke.

(Rokokó

munka)

egy gondolatnak képes kifejezést is adni. Valóban nincsen találóbb és rövidebb kifejezés, mely
a lelkész munkájához figyelmeztetésül szolgálhatna: „Sine me nihil" — „nélkülem semmit!"
A magvető munkájához Isten esője szükséges, a
lelkész imádságához Istennek áldása, vagy pedig
az elvégzett lelkészi munkához még sok imádság kell, hogy azon Istennek áldása s eredmény
is legyen. Ezt fejezi ki az égből lenyúló kéz,
mely keresztelőkancsó alakú edényből öntözi
meg a bevetett mezőt. Az imádkozó lelkész ezt
a kezet várja a mennyből s erre tekint fel.
A szószék alatt áll az ugyancsak páratlan
szépségű keresztelőangyal. Régi szokás, hogy a
keresztelőtálat angyal kezébe adják, vagy a keresztelőkút fölé angyalszobrot függesztenek,
mintha épp abban a pillanatban rebbent volna
le az égből Istennek követeként, hozva áldását.

A maglódi

keresztelőangyal.

1782.

Régi keresztyén gondolat ez, melyet mint írásunk elején láttunk az őskeresztyén nagy tanítómesterek is ismertek már. A keresztvíz olyan
mint a betesdai tó, melybe angyal szállt le s a
víz abban a pillanatban meggyógyította azt, ki
belemerítkezett. Maglód keresztelőangyala a
rokokó szobrászatnak ugyancsak remeke, mely
méltatás tekintetében Donner mester angyalai
mellett foglalhat helyet. A rokokóra jellegzetes
valódi testmozgás, a testhez simuló lepel s annak ellaposodó redői melyek a test anatómiai
vonalát érezni engedik tökéletes rokokószoborrá
teszik. Haj és szárnyvonalának lendülete mesteri. A mesterségbeli tökéletességen felül értéke a szobornak fiziognómiai jellemzése, melyben áhítatot és elmélyedést vehet észre a szemlélő.
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OLTÁRKÉPEK
Irta:
Dr. GYIMESY KAROLY.

A templom szíve az oltár.
Az Űr szent vacsorájának a cselekvénye
itten megy végbe. Itten történik meg a consecratio, a distributio és a communio.
Az oltárt az őskeresztyénség már a katakombákban is kiemelte. Föléje arcosoliumot,
diadalívet készített. Helyét a falon mind az arcosolium felett, mind pedig az arcosoliumban
az ív alatt, illetve az ívben s a hátsó falon megfelelő jelképekkel, Krisztus monogrammjával, a
jó pásztor képével, majd biblikus jelenetekkel
emelte ki és szemléltette jelentőségét a hívek
előtt. *
Az őskeresztyén bazilikákban ugyanezt látjuk méreteiben, anyagában és stílusában felnagyítva, átváltozva és kifejlődve.
Az arcosoliumot az oltártér feletti diadalív
és boltozat, a falfestményeket a mozaikok, a
mozaikokon hatalmas Krisztus-képek gloriolával
és kereszttel, angyalokkal, apostolokkal és prófétákkal övezve váltják fel mind a diadalív feletti falon, mind pedig az oltártér boltozatán.
Az oltárt mégjobban kiemelik, feléje ciboriumot, baldachint emelnek. Ebből fejlődik és
alakul ki az oltár felépítménye.
A bazilikák mozaikjait felváltja a román
stílusnál a freskó, a falfestmény Krisztus ábrázolásaival, biblikus jelenetekkel. A gót stílusban
a baldachin, vagy ciborium helyett már szárnyas és felépítményes oltárok vannak, az oltár* Az oltár és szószék egymáshoz való viszonya
tekintetében ma is két felfogás áll szemben egymással, ez könyvünk két tanulmányában kifejezésre is jut. (Szerkesztő.)
21*

fülkében szoborábrázolásokkal, a szárnyakon
bibliai, főként Jézus életét, születését, szenvedését, halálát és feltámadását ábrázoló jelenetekkel, az oltáron kereszttel.
A reneszánszban és a barokkban már kialakul az oltár mai felépítménye és az oltárkép.
Az oltárasztalon, vagy alépítményein, vagy
tömbjén mindig ott látjuk valahol és valamilyen
formában a keresztet, úgyszintén a ciborium,
vagy baldachin tetején is. A kereszt corpussal,
mint feszület az oltárasztalra kerül.
Az oltárkép azt jelenti és azt hirdeti, hogy
Isten láthatóvá tette magát Szent Fiában, az
Űr Jézus Krisztusban.
Tudjuk, hogy az Ötestámentom szerint
már a Tízparancsolat tiltotta Isten látható ábrázolását.
Ez a szigorú tilalom azért volt, hogy a népet a bálványimádástól megóvja.
Isten Szent Fiában az Ige testté lett. (János Evang. 1:14.) Boldog örömmel jelenti itt ki
az Evangélium: „Es láttuk az ö dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét".
Jézus maga jelenti ki: „Aki engem látott,
látta az Atyát". (Ján. 14:9.)
Isten Szent Igéje így szól Jézus Krisztusról:
„Aki képe a láthatatlan Istennek, minden
teremtménynek előtte született. Mert ö benne
teremtetett minden, ami van a mennyekben és
a földön, láthatók és láthatatlanok . . . " (Kolossé
1:15-16.)
,.Mert Ö benne lakozik az istenségnek
egész teljessége testileg." (Kolossé 2:9.)
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Tudjuk, hogy Jézus eskü alatt vallja a főtanács előtt azt, hogy Ö a Krisztus, az Istennek
fia, sőt vallomását kiegészíti ezzel: „Mostantól
fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljőni az égnek felhőiben". (Máté 26:63-64.)
Azt is tudjuk, hogy Jézusnak ezt a hiteles
vallomását használja fel a főpap és a főtanács
arra, hogy ennek alapján halálra ítélje.
Az Ótestamentom mint törvény ezzel Jézuson betelt és az Ujtestamentom mint kegyelem megnyílt és Jézus Krisztusban beteljesedett.
A templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasadt és a láthatatlan Isten Jézus Krisztusban
láhatóvá lett.
Isten maga akarta magát az Ö Szent Fiában láthatóvá tenni és megdicsőíteni. Isten
földi ábrázatában is megdicsőíti az Ö Szent
Fiát a megdicsőülés, vagy színeváltozás jelenésében. (Máté 17:1-13, Márk: 9:2-13, Lukács
9:28-36.)
jézus feltámadása után negyven napon át
megláttatja magát a tanítványokkal és híveivel
és szemükre veti a hitetlenségükst, hogy azoknak, akik Öt látták, nem hittek, sőt megmondja
nékik, hogy velük marad mindvégig, minden
napon. (Máté 28:17-20, Márk 16:14-18.) Jézus
megláttatja magát és azt akarja, hogy Öt lássák, parancsolólag mondja magáról:
„Lássatok!" (Lukács 24:39.)
Mindezek alapján az Ószövetség éppen ab.ban teljesedik be, hogy az Evangéliumban minden láthatóvá válik, valóság lesz, beteljesedik.
Az Evangélium minden hasonlatával és
minden Igéjével a láthatatlant akarja láthatóvá
tenni.
Az Evangélium alapján minden eszközzel,
szóval és írásban, képírással éppen úgy, mint
szóképekben hirdetni kell a Krisztust és róla
bizonyságot tenni.
„Elmenvén azért tanítsatok minden népeket." A tanítás legközvetlenebb, legszemléltetőbb eszköze és a tanítottak állandó hirdetője
és figyelmeztetője, emlékeztetője a kép.
„És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok." (János 12:32.) Ezt
mondja Jézus és ez így is történt. A kép és a
művészet is Jézusról tesz ennek alapján és ettől
kezdve bizonyságot, Jézusról, a Krisztusról.
Jézus is képekben, hasonlatokban tanított
és tett bizonyságot Istenről az Atyáról és magáról. A templom is, az oltár is képekben tesz
bizonyságot ö róla.
Az oltárkép Jézus jelenlétét hirdeti. Jézusról tesz bizonyságot. A jó oltárkép bizonyságtevés és igehirdetés.

Azt az ábrázolási módot, ahogyan a keresztyén egyházi művészet az Igét képpel írja
le, keresztyén ikonográfiának nevezzük.
Általában a képírás jellegzetes ábrázolási
módjait, melyekről bármilyen ábrázolásnak a
tartalma és tárgya rendszeresen alkalmazott jegyeiről felismerhető, ikonográfiának nevezik.
Az ikonográfia az egyházi művészetben fejlődött ki és ezen elnevezésen elsősorban a keresztyén egyházi művészet ábrázolásait értjük.
Amint láttuk, az ószövetségi törvény tiltotta az Isten ábrázolását, hogy a népet a bálványimádástól megóvja.
E miatt az ószövetségből kinőtt újszövetség
első keresztyénei, akik az ószövetség népéből,
a zsidóságból keresztyénekké lettek, idegenkedtek az ábrázolásoktól.
Éppen ezért az őskeresztyénségnél eleinte
csakis elvétve találunk ábrázolásokat és azok is
csak óvatos ábrázolások: jelképek.
A pogányokból lett keresztyének viszont a
fejlett művészetük és megszokásaik folytán is
szeretteiknek az arcát szobrokban, domborművekben, festményekben szerették megörökítem
és ehhez ragaszkodtak. Nem osztották tehát a
zsidóság felfogását, annál kevésbbé, mivel az
ószövetségi törvény alapján az apostolok első
jeruzsálemi zsinata őket csak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholt állattól és a vértől tiltotta el. (Apóst. Cselek.
15:20.) A pogányokból lett keresztyének tehát
már eleve más felfogáson voltak, mert a bálványok ferteJmessége alatt a bálványok imádását,
azok előtt yaló áldozást és különösképpen a
bacchanáliákat értették. Nem vonatkoztatták ezt
azonban szeretteik képmásaira, ami a keresztyénségen belül különösképpen a szeretet nagy
parancsának és szeretteik ebből folyó tiszteletének a megsértését is jelentette volna.
A rómaiaknál és a görögöknél a tisztelt és
becsült személyekről a legelterjedtebb szokás
volt képeket készíttetni.
Jézus Krisztus, amint azt éppen az Evangéliumokból és az Újszövetség többi szent irataiból tudjuk, sokkal nagyobb megbecsülésben
részesült a pogányok részéről, mint a zsidóság
részéről. A pogányság miszticizmusra hajlamos
beállítottsága Jézus Krisztus csodatetteit, irgalmasságát, különösképpen pedig ártatlan szenvedését és halálát, a váltságot és feltámadást,
mennybemenetelét, a Szentlélek kitöltetését, az
apostoloknak tanításai és cselekedetei, csodatettei révén is emberfelettinek ismerte el és ezért
sokkal nagyobb megbecsülésben részesítette,
mint a korabeli Tézust megfeszítő, apostolait és
hivőit üldöző zsidóság. A kapernaumi százados,
a keresztrefeszítésnél szolgálatot teljesítő száza-

dos, de különösképpen az apostoloknak a pogányokról tett bizonyságtevése igazolják ezt a Jézusban bízó hitet és az iránta érzett tiszteletet.
Az Apostolok Cselekedeteinek a könyvéből
és az apostolok leveleiből tudjuk, hogy a keresztyénség elterjedése a pogányoknál történik
meg, amit egyébként Jézus Krisztus előre is
megmondott: „Elvétetik tőletek az Istennek
országa és oly népnek adatik, mely megtermi
annak gyümölcsét." (Máté 21:43.)
Az apostolok boldogan tesznek bizonyságot arról a nagy sikerről, amelyet a pogányoknál értek el és bizonysága mindezeknek az
Apostolok Cselekedeteinek egész könyve és az;
Apostolok Levelei (Apóst. Cselek. 13:14-49. I.
János 5:4.)
A pogányok hálájuk, tiszteletük és csodálatuk jeléül Krisztust képmásokban megörökítették. Erről történeti és irodalmi adataink vannak
és emlékeink is s ha azok hitelessége ezidőszerint még nem bizonyítható, annyit igazol, hogy
Jézus Krisztust a pogányok, illetve az első pogány-keresztyének szeretetük jeléül megörökítették képmásokban is. Ilyen Krisztus-kép például Irenaiosz feljegyzése szerint az a Krisztuskép, melyről a hagyomány azt állította, hogy
Pilátus készíttette Jézusról. Ez volt az ú. n.
Karpokratesz-féle Krisztus-kép. Alexander Severus római császár (222—235) tulajdonában is
volt egy Krisztus-kép. Eusebius szerint lett
volna egy Krisztus-szobor is. Még másokról is
tud az irodalom, így az edesszai Krisztus-képről, a genuai mandylionról és a római Salvatorképről. Tudunk továbbá a Veronika legendából,
Veronika kendőjének Krisztus-képéről.
A legfontosabbak egyike azonban a turini
lepel, melyről Dr. med. Hynek R. W. írt az orvosi tudomány megvilágításában egy tanulmányt
^Krisztus kínhalála« címen és abban Krisztus
valódi arcmásának a felfedezéséről. E szerint a
turini leplet, mely azzal a lepedővel volna azonos, melybe Jézus Krisztust a keresztről való
levétel után eltemették, 20.000 gyertyafényű reflektorral megvilágítva lefényképezték. A lepedőn a kereszthalál rángógörcsei következtében
az eltemetés után beállott természetes kigőzölgés az aloe-balzsammal a lepelre lerakodva nyomot hagyott. Tudjuk, hogy a zsidók a testet keleti és egyiptomi szokással azonos módon mumiaszerűen göngyölték és a lepedőt kötelekkel
a testhez tapasztották. Régi szárkofágokon a
holttestek nyomát gyakran láthatjuk, különösképpen akkor, ha a testet balzsamozták. így a
test negatív természetes lenyomata a fénykép
negatívján pozitív képet adott és előtűnt rajta
az arckép, ami a fényképen látható.
Amennyiben ez a lepel tényleg azonos Jé-

zus Krisztus halotti leplével, akkor ez hiteles fényképnek tekinthető. Egyébként érdekes az
a megállapítás, hogy ez az arckép egészen megfelel az általános ikonográfiái ábrázolásoknak.
Van még egy arckép, melyet a hagyomány
Jézus valódi arcképének tulajdonít. Ez a kép állítólag Tiberius császártól ered, és úgy maradt
fenn, hogy Tiberius császár smaragdra vésette.
Ez a smaragdba vésett kép, a konstantinápolyi
császári kincstár tulajdonában volt és 1453-ban
került a törökök kezébe. II. Bayazet szultán
VIII. Ince pápának adományozta váltságdíjul a
saját fivéréért, aki Rhodosnál keresztyén fogsába került. 1
, l
Ezekből a képekből alakult ki Jézus Krisztusnak az ikonográfiái ábrázolása. A legutóbb
említett két kép, de az általános ábrázolások
nyomán is annyit megállapíthatunk, hogy Isten
az ö Szent Fiát szelíd és szép, valóban Isten
ábrázatát hordozó arccal ajándékozta meg.
Az Evangéliumokból kitűnik, hogy Jézus
megjelenése különös tiszteletet parancsoló volt,
sőt ruházatáról is tudunk annyit, hogy a katonák inkább sorsot vetettek rá, mint, hogy a
szép ruhadarabot szétvagdalják,
A Jézust ábrázoló oltárképeken tehát Jézusnak ikonográfiái ábrázolása csak akkor helyes, ha arca a szépséget, a tökéletességet és a
szeretetet tükrözi. A valóban klasszikus egyházi
művészet ehhez kevés kivétellel ragaszkodott is.
A művészetben, különösképpen az egyházi
művészetben a realisztikus ábrázolást nem a reformáció hozta be, hanem a renaissance. Az
olasz renaissance azonban előnyös volt a művészi képábrázolásra, mert a szépet keresi a földi
és reális ábrázolásban is.
A naturalista túlzásokat, a túlságos verizmust, sőt éppen a torzításokat megint csak nem
a reformáció hozta be a művészetbe, hanem a
flamandok, vagyis a belgák.
XIV. Lajos találóan mondotta erre a művészetre, amikor neki kiállításon bemutatták:
»Otez-moi ces grotesques, otez-moi ces magöts«. (Vigyétek el tőlem ezeket a torzalakokat, vigyétek el ezeket a majmokat.)
Mindezek történeti tények, amelyek közelebbi igazolásra nem szorulnak.
A keresztyén ikonográfiában szokás az
apostolokat jelvényekkel, szimbólumokkal ábrázolni, János Jelenéseinek a Könyve alapján.
Általában az Evangéliumok, az Apostolok
Cselekedeteinek a könyvei ós János Jelenéseinek a képsorozatai nagyon bő anyagot szolgáltattak, különösképpen a festészet számára.
Ezeknek képírásban, festményekben való
hirdetése ugyancsak igehirdetés. Evangélikus
egyházunk éppen ezért Jézus Krisztusnak, apos-

idejében épített és felszerelt templomokat is.
Éppen azokat tehát, amelyek abból a korból
valók, amikor még gazdagabban szerelhették
fel azokat.
A számban megkevesbbedett, kifosztott és
szegény gyülekezeteink ott, ahol módjukban
volt, majd pedig az üldöztetés megszűnte után
igyekeztek tőlük telhetőleg felszerelni templomaikat.
A középkori eredetű evangélikus templomokban Magyarországon is találhatunk régi
alkotásokat. Ezek még a reformáció előtti egyházművészetet dicsérik, amennyiben pedig reformációkorabeliek, beletartoznak a reformáció utáni evangélikus egyházi művészetbe.
Miniatűr, illetve kisplasztikái művészetünk már jóval gazdagabb és jelentősebb, mert
az üldözések elől könnyebben volt menthető, az
egyes jobbmódú hívek adományaival pótolható
is volt és a protestáns országok, valamint a rtetformáció országainak igei művészetét is tükrözik.
*

Aszód

tolainak és a Szentírás igéinek és jelenéseinek,
képeinek, hasonlatainak az ábrázolását igehirdetésnek tekinti s azt szívesen alkalmazza. Az
ilyen képeket a katolikus eredetű templomaiban
is meghagyta és csak azokat a képeket távolította el, amelyek nem az Evangéliumot és nem
az Igét hirdetik.
Az evangélikus egyházi művészet tartalma
az ige, ennek következtében az ábrázolási módot igeszerűen alkalmazza. Tehát az ige és az
igeszerűség az alapkövetelménye. Művészete
egyébként egyetemesen keresztyén egyházművészet és a keresztyén ikonográfiát nemcsak,
hogy megtartja, hanem tovább is fejleszti sajátos céljainak megfelelően.
Szükség volt ennyit elmondanunk alapvetésül ahhoz a szemlélethez, mellyel evangélikus
egyházi művészetünket látnunk és megismernünk kell.

Hazai oltárképfestészetünk túlnyomó részben a türelmi rendelet után, vagyis az 1700-as
évek vége felé kezdődik. Ebből a korból kiemelendő jelentősebb oltárképeink a következők:
Aszód (Pest m.) Oltáíképei régebbi eredetűek, még a reformáció előtti időből valók.
Alsó oltárképe az úrvacsorát ábrázolja, a
felette lévő középső oltárkép a Szentháromságot, a legfelső oltárkép pedig a sírban fekvő
Jézust. Eredeti olajfestmények, szerzőjük ismeretlen.
Battyánd (Vas m.) Oltárképe a megfeszített Krisztust ábrázolja, mellette anyja, Mária
és János evangélista. A luttenburgi kolostor

*
Hazai evangélikus oltárképeink távolról
sem mutatnak olyan gazdag állományt, mint a
reformáció országaiban. Ennek oka az volt,
hogy templomainkat az üldözések alatt nem engedték meg templomszerűen felszerelni. Templomainkat berendezéseivel és felszerelésével
együtt elvették, nemcsak az eredetileg római
katolikus templomokat, hanem a reformáció

Békéscsaba,

kistemplom

Rozsnyó

Mekényes

Farád

r. k. kápolnájából vette meg és adományozta az
egyháznak egy katonatiszt 1784-ben.
Békéscsaba
kisebbik,
ó-templomának az
oltárképe eredeti olajfestmény, Jézust a Gecsemáné-kertben ábrázolja.
Csönge (Vas m.) Régi oltárképe az utolsó
vacsorát ábrázolja. Ismeretlen festő műve
1784—85-ből.
Farád (Sopron m.) Oltárképe a megfeszített Krisztust ábrázolja. Olajfestmény 1789-ből.
Gömörhosszúszó (Gömör m.) két oltárképe.
A felső oltárkép Jézus táborhegyi megdicsőülését ábrázolja, az alsó pedig az Úrvacsora szereztetését. 1795-ben és 1802-ben készültek ismeretlen festőtől.
Levél (Moson m.) Oltárképe Krisztust ábrázolja a földgolyó felett állva. Pesky alkotása
1790-ből, eredeti olajfestmény.
Majos (Bonyhád mellett, Tolna m.) Oltárképe 1784-ben készült eredeti olajfestmény ismeretlen szerzőtől. Tárgya Jézus a keresztfán.
Mekényes (Baranya m.) Oltárképe Krisztust a keresztfán ábrázolja. Olajfestmény, valószínűleg Solbrig Gottlob alkotása, aki egy régi
feljegyzés szerint 1786-ban Mekényesen tartózkodott és a templom festését vállalta.
Nemescsó (Vas m.) Oltárképe Jézust a keresztfán ábrázolja.
Ismeretlen festő műve
1713-ból.
Nemeskér (Sopron m.) Oltárképe az utolsó
vacsorát ábrázoló eredeti olajfestmény. 1732
óta van a templomban. Finomvonalú ábrázolás.
Nyíregyháza (Szabolcs m.) Oltárképe Jézust a keresztfán ábrázolja. Ismeretlen festő
alkotása 1784—86-tól.
Pusztavám (Fejér m.) Oltárképe eredeti
olajfestmény 1790 körüli időből, ismeretlen
festőtől. Tárgya a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézus.

a mozgalmasság. Az alakokat mindig mozgásiban ábrázolják, a ruha is rendszerint a mozgás állapotát jelzi. Jellemző a képek ikonográfiájára a transcendens ábrázolás. Az alakok
rendszerint nem a földön, hanem vagy lebegő
állapotban, így jézus feltámadásánál, vagy legalábbis a mennyel érintkezésben vannak. Ezt
jelzi a megnyílt ég, az égből a sugárzás ábrázolása, az ég felhőinek mintegy a földre szállása és gomolygása, angyalábrázolás mozgó
alakban, pl. a gecseinánéi jeleneteknél. A vigasztaló angyal nem a földön van, hanem lebegő állapotban.
Barokk stílusban festett oltárképeink is
igazolják azt az állításunkat, hogy a barokk
stílus egyetemes korstílus, mert nemcsak a katolikus egyház művészetében láthatjuk, hanem
éppen úgy a protestáns, iletve evangélikus
egyházi művészetben is.

Somorja

Rozsnyó (Gömör m.) Oltárképe az utolsó
vacsorát ábrázolja dombormüben. Gódé Ferenc
alkotása 1786-ból.
Somorja (Pozsony m.) Oltárképe Krisztus
Urunk feltámadását ábrázoló eredeti olajfestmény, Allenheim Frigyes bécsi festő festette
1785-ben.
Sopron. Oltárképe Jézust a Gecsemánékertben ábrázolja. Eredeti olajfestmény ismerelen festőtől. 1781-ből.
Szarvas (Békés m.) Az ótemplom oltárképének tárgya Jézus mennybemenetele. And.
Zallinger olajfestménye 1780-ból. Az új templom oltárképének a tárgya: Jézus a keresztfán.
Veress Gusztáv olajfestménye, újabb keletű.
Tordas (Fejér m.) Oltárképe Krisztus feltámadását ábrázolja
Eredeti olajfestmény a
templomépítés idejéből, ismeretlen festőtől,
1787-ből.
Tótkomlós (Békés m.) Oltárképe Krisztus
Urunk mennybemenetelét ábrázoló eredeti olajfestmény.
Ezek az 1700-as évekből felsorolt oltárképeink a barokk festőművészet stílusában készült
alkotások. Jellegzetességük, festőiségük mellett

Az 1800-as évek jelentősebb oltárképei a
következők:
Abaújszántó (Abaúj-Torna m.) "Régebbi oltárképe az Űrvacsorát ábrázolja. Eredeti olajfestmény 1834-ből. Sepsii ismeretlen festő
müve. Másik oltárképét báró Prónay László
festette 1876-ban. Tárgya: Krisztus a keresztfán.
Alsószeli. Oltárképe Jézust a Gecsemánékertben ábrázolja. Eredeti olajfestmény. G.
Fleischmann alkotása 1878-ból.
Balassagyarmat
(Nógrád m.) Oltárképét
Kubányi Lajos festőművész festette 1891-ben.
Tárgya a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézus.
Békéscsaba nagytemplomának az oltárképe
Krisztust a keresztfán ábrázolja Landau Leonard festőművész alkotása.
Békéscsaba—Erzsébethely.
Alsó oltárképe
a feszület, felső képe Jézust és a samáriai
asszonyt ábrázoló eredeti olajfestmény. Haan
Albert a mult század második felében festette.
Budapest, Deák-tér oltárképét a kempteni
Lochbihler festette és Raffael „Transfiguratio"jának a másolata.
Budapest, Vár oltárképének tárgya a kenyeret megáldó Jézus, Székely Bertalan alkotása.
Budapest, Rákóczi-út oltárképének tárgya
a gecsemánéi jelenet, Jézus elfogatása. Thán
Mór festménye, 1867-ből.
Cegléd. Oltárképe Jézus gyötrődését ábrázolja a Gecsemáné-kertben. Jakobey Károly festette 1883-ban.
Cinkota (Pest m.). Oltárképe Jézus elfogatásának jelenetét ábrázolja. Vastagh György
alkotása 1891-ből.
Csömör (Pest m.). Oltárképe Jézust a Gecsemánéban ábrázolja. Eredeti olajfestmény.
Jakobey Sámuel alkotása, 1873-ból.

Alsószeli

Békéscsaba

—

Békéscsaba,

Erzsébethely

nagytemplom

Gálgaguta (Nógrád m.) Oltárképe Jézust
a Gecsemánéban ábrázolja. Schvinát Károly
festőművész alkotása, 1837-ből.
Gyékényes (Somogy m.). Oltárképe a gecsemánéi jelenetet ábrázolja. Jakobey alkotása,
1887-ből.
Gyoma. Empire oltárának lfepe a Gecsemánéban Júdás csókjának a jelenetét ábrázolja.
Ismeretlen festő alkotása.
Gyönk (Tolna m.). Oltárképe Jézust a Gecsemáné-kertben ábrázolja. Eredeti olajfestmény.

Budapest

Győr. Oltárképe Jézust a Gecsemánékertben ábrázolja. Eredeti olajfestmény. OrlaiPetrics Somának, Petőfi barátjának alkotása,
J 871-ből.
Harka (Sopron m.). Oltárképe Jézust
Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal való beszélgetés jelenetében ábrázolja. Marastoni Jakab alkotása.
Harta (Pest m.). Oltárképe Jézus feltámadását ábrázolja, 1892-ből. Szerzője ismeretlen.
Hegyeshalom (Moson m.). Oltárképe Jézust ábrázolja, amint a süllyedő Pétert kimenti.
Kézjegye F. C. Stetter pinx.
Kölese (Szatmár m.). Oltárképe Jézust az

Olajfák hegyén ábrázolja. Jakobey Károly alkotása, 1871-ből.
Körmend (Vas megye) oltárképe Jézus
megáldja a kisdedeket. Olajfestmény, festette
Vágó Pál.
Kőszeg (Vas megye) oltárképe az Ürvacsorát ábrázolja ismeretlen szerzőtől.
Kemeneshögyész
oltárképe Jézus mennybemenetelét ábrázolja 1858-ból való, festette
Jankó Kálmán.
Kemenesmagasi
(Vas megye) oltárképe a
Gecsemánéban imádkozó Jézust ábrázolja, festette gróf Teleki Géza, 1897-ben.

—

Deák-tér

Kiscsalomja (Nógrád megye) oltárképe
Jézus megáldja a kisdedeket. Kubányi Lajos
festőművész alkotása, 1896.
Kolozsvár oltárképe Jézust az olajfák hegyén ábrázolja. Festette Gentiluomo János
bécsi akadémiai festő.
Liliomos (Bács-Bodrog megye) oltárképének tárgya: Jézus a jó pásztor,
OrlaiPetrics
Soma alkotása 1861-ből.
Losonc oltárképe az imádkozó Jézus. Kiss
Bálint festette 1852-ben.
Magyarboly (Baranya megye) oltárképe az
Űrvacsorát ábrázolja. Madarász Viktor alkotása, 1858-ból.

Cinkota

Csömör

Gyékényes

Gyoma

Kolozsvár

Mezőberény II. oltárképe Tézus mennybemenetelét ábrázolja. Schöff Károly olajfestménye, 1818-ból.
Miskolc oltárképe Jézus főpapi imáját ábrázolja. Székely Bertalan alkotása, 1897-ből.
Nagybörzsöny
(Hont megye) oltárképét
Pesky József festette, 1852-ben. Tárgya: Jézus
megjelenik Mária Magdalénának. A „Ne illess
engem" jelenete.
Nagygeresd
(Sopron megye) oltárképe
Jézust a keresztfán ábrázolja. Bencze Ferenc
festménye.

Harka

Miskolc

Nagygeresd

Nagykanizsa oltárképe Jézus megkereszteltetését ábrázolja a Jordán vizében. Major Tenö
olajfestménye, 1891-bö'l.
Orosháza
(Békés megye) oltárképe az
utolsó vacsorái ábrázolja. Pesky József alkotása,
1S3S ból.
• Osgyán (Gömör megye) oltárképe Jézust a
Gecsemáné-kertben ábrázolja. Martinellli festő
és szobrász alkotása, 1880-ból.
Pécs oltárképe Jézust a Gecsemáné-kert-

Pécs

ben ábrázolja. Madarász Viktor festette, 1880ban.
Péteri (Pest megye) oltárképe a hegyi beszédet ábrázolja. 1830-ban készült, ismeretlen
festő alkotása.
Pilis (Pest megye) oltárképe Jézus megdicsőülését ábrázolja. Báró Nyárv festménye.
Sajó gömör (Gömör megye) oltárképei közül a felső Jézus mennybemenetelét, az alsó az
utolsó vacsorát ábrázolja. Plachy Ferenc alkotása, 1882-ből.
Szák (Komárom megye) oltárképe a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézust ábrázolja.
Pósa Gusztáv festette, 1858-ban.

Nagykanizsa

Szécsény (Nógrád megye) oltárképe Jézus
feltámadását ábrázolja. Kubányi Lajos alkotása.
Szügy (Nógrád megye) oltárképe Jézus
feltámadását ábrázolja. Praky József festménye, 1833-ból.

Péteri

Szécsény

Tápiószentmárton (Pest megye) oltárképe
Jézust a Gecsemáné-kertben ábrázolja. Kiss
Bálint festménye.
Várpalota (Veszprém megye) oltárképe a
keresztrefeszített Jézust ábrázolja, háttérben
Jeruzsálem látképe. Ismeretlen bécsi festő
műve.
Zalaistvánd
(Zala megye) oltárképének
tárgya a Golgota. Barabás Miklós festménye.
Zobor, u. p. Bussa (Nógrád megye) oltárképe Jézust a Gecsemáné-kertben ábrázolja.
Kubányi Lajos olajfestménye.
Zselyk, u. p. Sajónagyfalu (BeszterceNaszód megye) oltárképének tárgya: Krisztus
álló alakban, kezében kehellyel. Kőváry Endre
festette, 1876-ban.

Pilis

Az 1800-as évek eleje még mindig mutatja
a barokk hatást. Általában látjuk, hogy a barokknak erős kihatása van és átnyúlik ebbe az
évszászadba is. Különösképpen , észlelhetjük
ezt hazai oltárképfestészetünkben, így éppen az
evangélikus oltárkép-festészetben is. Igazolja
ez azt is, hogy a stílusok tulajdonképpen ölelkeznek. Az egyes elemek jóval előbb jelentkeznek, mint a virágzásuk ideje és jóval később,

Várpalota

már egy másik stíluskorszakban oszlanak el és
olvadnak a következő új stílusba. Az 1800-as
évek stílusa még később is mutatja a barokk
hatást, de lassan lehiggad. S a barokk utolsó
fázisa, az empire-stilus átmegy az 1800-as évek
jellegzetes stílusába, a neoklasszikus stílusba
és ismét a reneszánsz stílusformákat mutatja,
néhol a barokk hagyományokkal átszőve.

Zálaistvánd

A stílus jellegzetességei ugyanazok, amelyek általában a reneszánsz stílust is jellemzik. Az ábrázolás ugyanis nem transcendens
jellegű, azaz a jeleneteket a földön és mindennapias jelleggel, emberi módon, humanisztikusán írja le. Nem látjuk a mennyei fényforrást, a dicsfényt, nyugodtabb az ábrázolás,
emberies a jelenet.
Mindjobban jellemzi a naturalisztikus ábrázolás, a természetes környezet és a természetes megjelenítési mód. A század derekán ez
az erősödő festészeti szemlélet mindjobban a
látásszerüségbe megy át és az első meglátások
képhatását tünteti fel. Látjuk kialakulni az impresszionista ábrázolást és ez mutatkozik oltárképeinken is. Ez visz át azután az 1900-as évek
folyamatába.

Zselyk

Rákoskeresztúr

Bész

Rákoskeresztúr (Pest m.) oltárképe Krisztust a keresztfán ábrázolja. Grünewald Golgothájának mesteri másolata. Festette CsákyMaronyák József 1943-ban.
Szekszárd (Tolna megye) oltárképe Jézust
Máté Evangéliumának 11:28.: » Jöjjetek énhozzám mindnyájan igéinek hívogató jelenetében ábrázolja. Szabó Dezső festőművész alkotása 1940-ből.
Szentes (Csongrád megye) oltárképe Krisz-

Ujabbkori jelentősebb evangélikus oltárképeink közül a következőket említjük meg:
Bábonymegyer (Somogy megye) oltárképe
a napkeleti bölcseket ábrázolja. Rudnay Gyula
alkotása, 1940-ből.
Bér (Nógrád megye) oltárképe a húsvéti
reggelt ábrázolja. Kubányi Lajos festette,
1900-ban.
Budapest-Kelenföld
oltárképének tárgya:
jézus és a hitetlen Tamás. Rakssányi Dezső
müve, 1933-ból.
Ösagárd, u. p. Keszeg (Nógrád megye)
oltárképe a Gecsemáné-kertben imádkozó Üdvözítőt ábrázolja. Ismeretlen festő újabbkori
alkotása.

Budapest

— Kelenföld

Szekszárd

tust és a samáriai asszonyt ábrázoló eredeti
olajfestmény. Hegedűs László festőművész alkotása, 1905-ből.
Szilsárkány (Sopron megye) oltárképe Jézust az olajfák hegyén ábrázolja. Baditz Ottó
festette, 1902-ben.
Szolnok oltárképének tárgya: Jézus hívja
a megfáradottakat. Vidovszky Béla alkotása.
Szombathely oltárképének tárgya: Jézus
gyötrődése a Gecsemáné-kertben. Baditz Ottó
műve.
Terény (Nógrád megye) oltárképének tárágya: Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal.
Kubányi Lajos festette, 1910-ben.
Tokaj (Zemplén megye) oltárképe a töviskoronás Krisztust ábrázolja. Gyoroki Pál festménye.
Századunk oltárképfestészetére jellemző az
•előző század folyamatossága, mely hozza magával és ebben a században is folytatja a naturalisztikus és impresszionista ábrázolások
egymásba fonódó stílusát. De látjuk már benne
az előző század vége felé felvetődött expreszszionista nyomokat is. Az expresszionista ábrázolás mutatkozni kezd és erősödik, bár az oltárképfestészet, mint ikonográfikus egyházi művészet, nem ad az expresszionizmusnak olyan
tág lehetőségeket, amint azt a világi művészetekben látjuk. Sőt azt mondhatjuk, hogy az oltárkép-festészet egyrészről medrébe terelte korlátokat szabva az expresszionizmusnak, ezt a
festészeti stílust és felfogást, másrészt pedig
nyert vele, mert az expresszionista ábrázolás a
belső lelkületből vetítve ki a képet és a transzcendens vonatkozásoknak volt a felújítója.
Az expresszionista művészetben nem a
tárgyak objektív látása és leírása, hanem a
téma belső tárgya adja meg a képnek a tartalmát s így az egyéni elképzelés, a művésznek belső világa, szabadabban jut ebben a felfogásban és stílusában kifejezésre.
Amíg a világi művészetben ez szélsőségekre vezetett a kubizmus, futurizmus stb. irányokban, addig az egyházi művészetben az
ikonográfikus formák ezt megkötötték.
Legújabb oltári festészetünk pedig éppen
ezen bizonyságtevő és transcendens hatás alatt
visszatér az ókeresztyén egyszerűséghez és erösebb igei bizonyságtevéseket mutat. így megjelenik az ábrázolásban a megnyilatkozó ég, az
égből kiáradó fény, Jézus arcának és alakjának
átszellemültebb kifejezése, isteni fölényének határozottabb kinyilatkoztatása.

Jolsva

A rendelkezésünkre álló képanyagból az
egyes oltárkép-típusok és stílusok szemlélteté-

sére korszakonként és stílusonként egy-egy példát mutatunk be.
Jolsva oltára rendkívül gazdagon díszes
barokk oltár. Az oltártest képkeretében az oltárkép Jézust a kereszten ábrázolja. A felépítmény felső részének a díszes keretében még
egy oltárkép van, mely Jézus mennybemenetelét jeleníti meg.
A keresztre feszített test alakjának finom
vonalai szinte mozgásban vannak, mintha vonaglana, a jobb láb a balra ráfordulva jelzi a
mozgást. A derékkötő mintegy a szél által lengésben van ábrázolva. A kereszt felirata is hajlított hullámos formát mutat. A felső oltárkép,
a mennybemenetel jelenetét ábrázolja. Jézus
mennybeszálló alakja erős mozgást mutat. Ruháját a szél lengeti. Alakja erős chiaroscuroban,
titkosfényforrástól, mennyei fénytől övezett
gomolygó felhő a fénytől övezett alakjának a
háttere. Ezzel emeli ki és glorifikálja a kép
Jézus alakját. A tanítványok körének minden
egyes alakja erős ellentett testmozgásban, úgynevezett ,,contraposto"-ban van, ami szintén a
barokk ábrázolási forma jellemzője. Ezzel a
képen a művész a tanítványok extazisát, az
ámulatba ejtő csodálkozás felindult állapotát
jelzi és kidomborítja, úgyhogy a kép nemcsak
festőies, hanem ezáltal plasztikus is. Mindkét
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Evangélikus

Templomok

Mezöberény

oltárkép
készült.

ismeretlen

festő

mutat Jézussal egyenlő magasságot. Ilyen természetes módon, naturalisztikusan hangsúlyoz
és jellemez a kép és ezzel a klasszikus ábrázolásnál jellemző impresszió már látható a képen.
Minden tekintetben pillanatkép. Ezt a pillanatot fokozza a gyermeksereg mozgalmassága,
melyet a művész a maga természetességében
egyetlen pillanatban, térben és időben a mozgalom pillanatának a hatásában, az első meglátás, impressziójában rögzít bele a térbe és
időbe. Három stílus ölelkezését, kifejezési módját látjuk ezen a képen s ezért syntetikusnak,
összetettnek is mondhatjuk, mindamellett válogatónak, összeválogatónak, összeszedegetőnek,
eklektikusnak is, mert több stílus ábrázolási
módszerének és módjának az összetevődése és
összeválogatása. A kép a XIX. század második
felének a derekán készült. Orlai Petrics Somának valóban mesteri alkotása.
Századunk első felének az elejéről nézzünk
egy olyan példát oltárképeink közül, melyen
láthatjuk mindazt, amit a századunk elejére
nézve összefoglalásunkban mondottunk.
A budapesti fasori templom
oltárképét
mutatjuk be. A fasori oltárképen Máté Evangéliumának 2:1—12. alapján a 9—11. verseiben foglalt képet festi meg képírásban. Benczúr Gyula, korának reprezentatív művésze.

I.

müve,

1785 után

*
A neoklasszikus stílus oltárképének típusa
Mezöberény I. kerületi templomának az oltárképe, melyet Orlai Petrics Soma, Petőfi barátja
festett. A művész rendkívül kedves s közvetlen,
szinte családias körben mutatja be Jézust a
gyermekek megáldásának a jelenetében. A jelenet a földön, a szabad természetben, tehát naturalisztikus, háttérben, emberi, humanisztikus
neoreneszánsz ábrázolásban mutatja be Jézust,
a gyermekek és anyák legközvetlenebb emberi körében, a közvetlenség fokozásáért a
művész csak a legszűkebb körben mutatja be
Jézust, még a jelenetet megzavaró tanítványokat is kizárta a képből, úgy hogy azok a képen
kívül vannak. Látjuk azonban a gyermekek erősen mozgalmas ábrázolásából a barokk stílus
késői hatását. A kép közepén van Jézus, mint a
jelenet főszemélye, a csoportot alakja két részre
osztja. Ezzel a művész még jobban kiemeli
Jézus főalakját és kiegyensúlyozottá teszi a képet. Ez a klasszikus stílus részarányossága.
Ugyanezt célozza a jelenetet a képen keretező
két anya alakjának az ábrázolási módja is. Az
egyik Jézus baloldalán a földön térdel, míg a
Jézus jobbján álló lehajol s így alakjuk nem

Budapest — Fasor
(Előtte Benczúr
Gyula)

A helyet, ahol Jézus született az Ige 9.
verse szerint a »Tündöklő Hajnali Csillag« jelöli meg. Az Ige 10. verse alapján a képre az
örvendeztető igen nagy örömöt a csillag deríti
fel. Ezt ábrázolja a napnyugat sötétjét eloszlató hajnalpír, mely az egész jelenetet kiemeli
az éji homályból és a zárt térből. Nyugaton a
sötétség és keleten a derű, mely mint mennyei
világosság egy fókuszban sűrűsödik össze, megsokszorozódva felerősödik és megvilágosít maga
körül minden embert. »Mert Isten, aki szólt:
setétségből világosság ragyogjon, ö gyújtott
világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége
ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világosítása végett«. (II. Korinth. 4:6.) »Az igazi
világosság eljött volt már a világba, mely megvilágosít minden embert.« (János Evang. 1.9.)
Ö benne, ebben a gyermekben öltött testet,
akire ráragyogott a »tündöklő hajnali csillag«
s akit a csillag nyomán és a csillag ragyogásában taUltak meg anyjával, Máriával és leborulván, tisztességet tőnek Néki, és kincseiket kitárván, ajándékokat adának Néki: aranyat, tömjént és mirhát, az Evangélium 11. verse szerint.
A gyermek arcáról anyjának, Máriának az arcára s a napkeleti bölcsek arcára sugárzik a
mennyei fény.
A fényforrás adva van. Az Ige, az Evangélium adja meg. Onnan árad bele a képpel leírt jelenetbe, mely már nem egészen
naturalista ábrázolás és nem egészen impreszszionista ábrázolás. Megtaláljuk itt is a közvetlenséget, mint az előző képen, de ünnepies
manifesztációban. Itt a Menny újra megnyilatkozik. A fény és árnyék erős játékát, mely a
íestőiséget fokozza és a képet plasztikussá
teszi, közvetlenül szemlélhetjük. Látjuk benne
kiábrázolva a világosság és a sötétség küzdelmét, de látjuk máris kivetítve Jézus Krisztusban a mennyei világosság győzelmét. Ez a világosság öróla árad szét minden emberre, aki
megtalálta Őt, mint a napkeleti bölcsek is,
-ikik a kép iinnepiességét keleti pompájukkal
emelik. Mindez nem naturális ábrázolás, de
nem is a pillanat hatása alatt impresszionisztikusan megrögzített jelenet, hanem az Ige vetülete a művész lelkén át, az igei tartalom
igeszcrű ábrázolása. Mi más volna ez, mint a
művcsz lelkéből kiáradó bizonyságtevés a tes
tet öltött Ige mellett. így is nevezhetjük: az
Ige expresszionizmusa, vagy igei expresszionizmus. Az Ige megfogalmazásában találkozunk
itt a művészi expresszionizmussal. A három
napkeleti bölcs királyban ott látjuk kelet turbános alakja mellett a sisakos germánt és a
boglárföveges, sarkantyús csizmás ősi szittya
magyart. Bennük a föld népei jelennek meg és
tesznek tisztességet a Messiás előtt. István ki22*

rály koronázási palástjára emlékeztető köpenyben a harmadik napkeleti bölcs és király negyedprofilja sejteti velünk a millenniumi királyt,
Ferenc Józsefet, egyben pedig a művészt magát is, rejtett önarcképben. így rejti és mégis
sejteti a művész- reminiszcenciáit s rója le ősi
fajának és nemzetének hódolatát az örök király előtt. Hatalmas történelmi távlatot ölel fel
a három alakban a művész és sokat mond vele,
a legtöbbet pedig azzal, hogy hódolatukat a
betlehemi kisded előtt róják le.
Ezt a benne élő gondolatot Benczúr kivetítette lelkéből, mint bizonyságtevést és hitvallást az Ür színe előtt a hívek és az emberek elé.
Ebben a művész személyét illetően finom
és szerény expresszió van, de annál erősebb és
hatásosabb bizonyságtevés. íme az Ige művészt és művészetet, hívőt és szemlélőt így
formál és evangélizál, mélyreható és üresen
vissza nem térő erejével.
*
Századunk mai idejéből is bemutatunk egy
oltárt 1941-ből. Ez a nagytarcsai
templom
szárnyas oltára, melyet Révész István lelkész
tervezett és Csipkay Zoltán festőművész kivitelezett. A famunkát Tóth József budapesti
asztalos végezte.
Az oltár »Nyomorultak reménysége« címet
visel és a címben jelzi az oltár alapgondolatát.
Böjtben csukott. Becsukva Jézust mint Isten áldozati bárányát ábrázolja fekete alapon intarziában, finom arany kerettel szegélyezve.
A böjt idejét kivéve, az oltár az egész egyházi esztendő alatt nyitva áll. Nyitva a feltámadott Jézust ábrázolja, amint a sírból kilépve
az üres sírra és a sírról elmozdított kőre átszegzett kezével erőteljes és kihangsúlyozott
határozottsággal rámutat, másik átszegzett kezét pedig maga előtt tartja. A fehér derékkötő
még jobban kiemeli az átszegzett kezet, mint
a váltságra emlékeztető mementót.
A képet a mai korstílus megfogalmazásában látjuk. A tervező és a művész a legegyszerűbb eszközökkel igyekszik mindent kifejezni.
Mindazonáltal megtaláljuk az ikonografikus jegyeket: a fej mögött a mennyből fakadó fényt,
mely kiemeli az arcot és kihangsúlyozza az alakot; kezein és lábain a szegek helyét, a sebeket. Háttérben a Golgota halmán a három üres
keresztet, köztük a középső a legnagyobb.
Jobbról a Jézus felé szálló galambot, Jézus mögött a nyitott sírt s a róla levett nehéz sírzáró
követ. A főtémát az oltárszárnyakon ábrázolt
témákkal, azaz a főképet a szárnyképekkel
szimbolikusan foglalja össze az oltár felépítményének egyszerű, őskeresztyén jellegű arco339
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soliuma, diadalíve. Az arcosolium alatt középen,
Jézus alakja fölött félgömbön Krisztus monogrammját látjuk.
Az oltárszárnyak képein látjuk azokat, akiket Jézus nyomorúságukból megszabadított s
akik Jézus hatalmát megtapasztalták: 1. A vak
Barümeust, akit Jézus látóvá tett. 2. A naini
ifjút és 3. Jairus leányát, akiket Jézus a halálból támasztott fel. 4. A bélpoklosokat, akiket
az élő halottak, az élve elrothadok nyomorúságából mentett ki Jézus. Jézus megváltott és feltámadott. Jézus él és uralkodik és szüntelenül
megváltja az övéit. A templom ünneplő gyülekezetének ezt folyamatosan hirdeti az oltárkép.
Jézusnak a názáreti zsinagógában elmondott első szószéki igehirdetésének alapigéit prédikálja az oltár képe: »Az Űrnak lelke van én
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek
és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat. Hogy hirdessem
az Űrnak kedves esztendejét.« (Lukács 4:18—
19., Esaiás 61:1—2., 42:6—7.)
Láthatjuk, hogy a legújabb oltárképfestészetünk ismét transcedens, leegyszerűsít, kevéssel sokat mond, nem részletez, hanem megra-
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gadja az Igét és erősen rámutat, visszatér a
Bibliához és a tiszta őskeresztyén ábrázolási
módot hozza a mai kor formanyelvén és eszközeivel, jóllehet hogy ez a formanyelv talán
még ma szokatían.
Felújítja a Szegények Bibliáját, a Biblia
Pauperumot és az Igét ismét sorozatosan, világosan, egyszerűen és érthetően hirdeti.
Az őskeresztyén jelképes ábrázolások is ismét szóhoz jutnak.
Erőteljes és határozott hangsúly jut kifejezésre Jézus ábrázolásában.
Az Ige testté lett. Az Ige ismét megszólal
a képen és az Ige ismét tartalommá lesz. Az
ábrázolások biblikussá és igeszerűvé válnak.
Mindezt a művészetben szóhoz juttatott
ige munkálja
EGYÉB FELSZERELÉSEK.
KERESZTELŐ ÉS ÜRVACSORAI EDÉNYEK.
FESZÜLETEK.
Egyházi

kincstárak,

A reformáció egyházi művészete a legteljesebben a miniaturában és a kisplasztikában
jutott szóhoz az ötvösművészet terén.
Éppen ezért külön fejezetben tárgyaljuk

a keresztelési és úrvacsorai edényeket, az oltári
feszületeket és gyertyatartókat s az egyéb még
ide tartozó felszereléseket és műtárgyakat.
Az anyag nagy tömegére való tekintettel
hasonlóan az oltárképek tárgyalási módjához,
példaképpen bemutatjuk leggazdagabb egyházi
kincstárunkat,
a
soproni
egyházközség
kincstárát,
ahol
minden
a
reformáció

idejétől számított korstílus és típus képviselve
van. Az egyes darabjain induktív módszerrel
megállapítjuk a jellegzetességeket és az elvi jelentőségű tudnivalókat s mindezeket tudva, bemutatjuk a nagyobb és jelentősebb egyházi
kincstárainkat és szólni fogunk a rendelkezésünkre bocsájtott adatok alapján az egyes jelentősebb művekről, illetve felsoroljuk azokat.
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A SOPRONI

egyház

kincstárának

EVANGÉLIKUS

A keresztyén régészet a keresztyén hit
emlékeit és a keresztyén hitélet nyomait reálrégészeti emlékekben tárja elénk.
Mindig
újabb és újabb bizonyságait szolgáltatja annak a rejtett világnak, mely az emberiség
egyetemes, politikai és szellemi története mögött mint legmélyebb és legbensőbb réteg láthatatlanul húzódik végig. Ez a legbensőbb láthatatlan világ a keresztyén hit világa és ennek
a történelme a keresztyén hitnek a történelme.
Egy-egy keresztelő tál, vagy egy-egy úrvacsorai kehely bizonysága nemcsak annak az
áldozatkészségnek, amellyel adományozója hitének megnyilatkozásaképpen Istent szolgálni
és dicsőíteni törekedett, hanem művészeti és
kulturális fontosságán felül a kor hitbeli felfogásának tükrözője, sőt Isten igéjének hirdetője
és bizonysága is lehet. Egy-egy ilyen régészeti
emléknek sokszor nagyobb az igét és a hitet
szimbolizáló jelentősége, mint a műértéke. A
keresztyén régészet és egyházművészet vizsgálódásainál mindig a keresztyén szimbolikát és
abban a hit megnyilvánulását helyezi előtérbe,
míg a művésztörténeti értékelés járulékos
követelmény.
• A keresztyén szentségek szolgálatában álló
felszerelések, keresztelő és úrvacsorai edények
bemutatására és értékelésére evangélikus egyházunknak legtanulságosabb gyűjteménye a
soproni evangélikus egyház kincstára.

főbb darabjai

EGYHÁZ

(Foto Balogh R.)

KINCSTÁRA

Sopron, a Civitas Fidelissima, a nyugati
végeken ösi őrhelye a magyar műveltségnek.
Nyugat országútjának kelet felé az első magyar állomása. A nyugati és a magyar műveltségnek első nagyobb találkozó és érintkező
helye. Ennek a kultúrhistóriai szerepnek ősi
emlékeit ma is híven őrzi Sopron városa.1 ő r tornya a hűség kapujával a Civitas Fidelissima
szimbóluma.
Stílustörténeti
folytonosságával
bizonysága a magyar és a nyugati kultúra folyamatos kapcsolatának. Műtörténeti érdekessége
ugyanis, hogy míg az alsó törzse árpádkori,
középső része már reneszánsz, teteje pedig
barokk. 2
A soproni evangélikus egyház kincstára
ugyanígy három stíluskorszak emlékét őrzi,
egy gót, négy reneszánsz és több barokk egyházi műkincsében.
A soproni evangélikus egyház kincstára a
soproni evangélikus egyházközség alakulásával
veszi kezdetét. A kincstár ugyanis az evangélikus templom liturgikus felszerelése.
A soproni evangélikus egyházközség mindjárt a reformáció idejében alakult. Első templomai a soproni római katolikus templomok
voltak. így a mai benedekrendi templom,
amely akkor a ferencrendieké volt, továbbá
a Szt. Mihály templom, a Szt. György templom és a Szentlélek templom. Használták
még a Szt. János temetőkápolnát is.3

Az ellenreformáció megindulásával 1674ben veszik el templomaikat. Ugyanebben az
évben egy fatemplomot építettek. 3 Ez a fatemplom 1676. november 26-án a nagy soproni
tűzvész következtében elhamvadt. 1677-ben ismét felépitették.( x és 3)
A buzgó hívek gazdagon szerelték fel új
templomukat. Adományokkal igyekeztek pótolni az elszenvedett veszteségeket. Ezt a soproni evangélikus egyházközség irattára, illetve
leltára tanúsítja. 8 így keletkezett a soproni
evangélikus egyházközség kincstára, mely kiváló ötvösművekből áll, részben magyar, részben pedig külföldi munkákból.
A magyar munkák a magyar ötvösművészet emlékei, a külföldi munkák pedig külfölddel való kulturközösségünk bizonyságai.
A reformáció azzal a ténnyel, hogy az Ür
szent vacsoráját a híveknek két szín alatt szolgáltatja ki, a kehelyszükségletet és még hozzá
az úrvacsorai borkancsók szükségletét is emelte
és ezzel az ötvösművészetet nagy lendülettel
vitte előbbre.
Látni fogjuk azt is, hogy a tárgyalandó
keresztelő és úrvacsorai edényeknek a kor stílusán és ábrázolásain keresztül benső mondanivalóik vannak, melyeknek a csak ismereteket
és fogalmakat közlő szavak nem lehetnek a
kifejezői, csak leírói.
Ez a művészet nem descriptív, leíró műrészét, hanem inspiratív és szuggesztív, amely
épper, azt akarja kifejezni, amit már szóval
mondani nem lehet. Egyszerre akar és egyszerre tud sokat kifejezni és meggyőző hatást
elérni. Hitvalló művészet ez, mely a barokk
pátosznak dekratív elemeiben nem puszta
dekoráció és nem díszítés csupán, hanem a hitélmény feszültségét kifejező stílus forma.
Ezt a stílust, mely kétségtelenül szimbolikus, csak a hittől mozgalmas és a hitért harcoló korban tudjuk megérteni. 4
A puritán hivő esetleg érthetetlenül áll
meg egy-egy reformáció korabeli protestáns
rendeltetésű és néha dísztől duzzadó kehely
előtt. Pedig érthető. A reformáció korában a
kehely volt a hit szimbolikus középpontja. A
vallásháborúk küzdelmei a kehelyért és a kehely jegyében folytak. Ez a kor harc volt a kehelyért.
A hitviták tiszavirágéletűek voltak, a hitnek azonban az élmény az életformáló gyümölcse, miértis maradandóbb hatású formákban ós
alkotásokban konzerválta mondanivalóit.
A barokk, mint egyházi művészet a reformációnak és ellenreformációnak a küzdelmét,
hitbeli élményeinek a vetületében, az emlékekben konzerválta. Ezzel pedig a hitélményt,
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templom

(1782—83)

mint mozgalmat szimbolizálja és a hitvallást
szemlélteti.
A soproni evangélikus egyház kincstárának egyes darabjai ezért értékesek s ez a kincstár nem azért kincstár, mert anyagi érték. Ez
a lényegtelenebb. Azért kincstár, mert menynyei kincseknek, hitbeli bizonyságoknak a
lelki kincseit őrzi és menti át utódok lelkébe.
A soproni kincstár értékét eddig is figyelemre méltatták. A Monatsblatt des Alterthums-Vereines zu Wien No. 10. Jg. 1886.
Wendelin Boeheim: „Die Vereins-Excursion
nach Oedenburg" cím alatt a 42. oldalon és
No. 12. Jg. 1886. az 55—56. lapoldalokon rövid közlést és rövid leírást ad a bécsi régészeti
egyesület soproni kirándulásáról és abban a
soproni evangélikus egyház kincstáráról. 5
Műtörténeti szempontból felbecsülhetetlen szolgálatot tett Bünker Raymund, aki két
gondosan megírt cikket hagyott hátra a soproni evangélikus egyház kincstáráról. Az egyiket a bécsi „Neue Zeitung" 1903. 39—41.
számaiban, a másikat pedig a „Magyar Iparművészet" 10. évfolyam 1907. január 1-i számában a 12—33. lapokon, képekkel is illusztrálva: A soproni evangélikus templom ötvösmunkái címen.6
Továbbá ugyancsak értékes Csatkai Endre

dr: „Soproni ötvösök a XV—XIX. században"
Sopronban 1931-ben megjelent munkája, 7

A keresztelő tál.

Az említett ismertetésekkel kapcsolatban
már is tisztáznunk kell a tévedéseket.
Vendelin Boeheim cikkében, amint azt
Bünker Raymund a „Magyar Iparművészet"ben megírt ismertetésében kimutatja, tévesen
tulajdonítja a keresztelő tál alkotását Johann
Eschajás Besm annak. Csatkai pedig Bünker
Raymundnak egy tévedését igazítja ki, mely
szerint a 14 bécsi kereskedősegéd által adományozott augsburgi kehely és a Wirth György
által adományozott kehely egy és ugyanazon
mestertől, Ludwig Billertől eredne. Csatkai szerint ugyanis a Wirth György-féle kehely sokkal
finomabb munka lévén, nem származhat ugyanattól a mestertől, (ad0 és ad7.)
Erősebb nagyítóval vettük szemügyre a
14 kereskedősegéd által adományozott kehely
elmosódott mesterjegyét és sikerült megállapítanunk azt, hogy a mesterjegy nem L. B., hanem
egybekötött S. M. betűs monogramm, mely Rosenberg 3 szerint a 157. lapon a 724. folyószám alatt lévő S. M. összekötött betűs jelű
mesternek a jegye. Megállapításunk is Csatkait
igazolja.10
A felsorolt ismertetések és leírások nem
bocsátkoznak a soproni evangélikus kincstár
behatóbb tanulmányozásába és csak műtörténetileg foglalkoznak vele, nem pedig keresztyén
régészeti és egyházművészeti szempontból.
Tekintettel arra, hogy itten elsősorban keresztyén egyházi liturgikus tárgyakról van szó,
ebből a szempontból fogjuk keresztyén régészeti és egyházművészeti tanulmány tárgyaként
folytatni vizsgálódásainkat.
Ezt pedig alapvetőleg a keresztyén egyház
szempontjából kell, hogy tegyük és pedig magának az Egyház fejének1 az Ür Jézus Krisztusnak szent igéje és evangéliuma alapján, aki
ezekről a szent célra szolgáló liturgikus eszközökről a Máté írása szerint való Szent Evangéliuma 23. fejezetének 17-ik és az ezt követő 18—21. verseiben foglalt szent igéiben
ezt mondja: »melyik nagyobb, az arany-é, vagy
a templom, amely szentté teszi az aranyat? . . .
melyik nagyobb, az ajándék-é, vagy az oltár,
amely szentté teszi az ajándékot? Aki azért az
oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra,
amik azon vannak. Es aki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, aki abban lakozik«.
Az Űr Jézus Krisztus ezekkel a szent igékkel
rámutat a liturgikus eszközök jellegére és szent
céljára, miért is vizsgálódásainak során elsősorban és alapvetőleg ezekre a szempontokra leszünk figyelemmel. 9 )

A szentségeket kiszolgáltató felszerelések
közül, a szentségek sorrendjében, a keresztség
aktusát szolgáló keresztelő tálat fogjuk tárgyalni, amely egyben a kincstárnak legkiválóbb
és alapvető mondanivalóinkat is legszemléltetőbb darabja.
A keresztelő tálat Galffy Ádám magyar
nemes és kamarás adományozta. Az adományozást a Gálffy Ádám által sajátkezűleg
írt adománylevél bizonyítja, mely 1676. augusztus 25-én kelt és a soproni evangélikus egyházközség levéltárában Fasc. 1. No. 7. alatt van
lajstromozva, (ad.8)
A keresztelő tál formájára köralakú, átmérője 53 cm. Belvilágának átmérője 33 cm.
Mélysége 3.8—3.9 cm. Magassága 4 cm. A tál
karimájának a szélessége 10 cm. A tál karimáján
levő ellipszis alakú reliefeknek hossza 12.5 cm,
szélessége, illetve magassága 8 cm. A keresztelő tál súlya 2.87 kg.
A keresztelő tálon Augsburg hitelesítő
jegye, a fenyőtoboz és I. B. mesterjegy van,
valamint az úgynevezett ágostai cikázó vonal,
mely a próbaszedés jegye.
A tál relief, domborművű alkotás, vert
ezüstből. A tál belsejének domborműve Jézus
megkereszteltetésének a jelenetét ábrázolja,
Máté (3:1—17, 28:18—20), Márk (1:1—11, 16:
15—16), Lukács (3:1—22) és János (1:1—52,
3:1—36) evangéliumai alapján. A tál karimáján
négy reliefben a gyermekek megáldásának a
jelenetét, mint a gyermekkeresztelés alapját
Máté 19:13—15, Márk 10:13—16 és Lukács
18:15—17 szerint, valamint az Apostolok Cselekedeteinek a könwében 8:26—40, 16:12—40,
10:1—48—11:1—18 szentírási helyek alapján
a szerecsenek főemberének, a biboráras aszszonynak és Cornelius százados és házanépének
megkeresztelési jeleneteit látjuk.
A tál karimáján köröskörül erős puttó és
gazdag növénydíszítés van. Trébelt, poncolt és
cizellált. A puttók és az alakok erősen kiemelkedők, szinte szobrok. A tál belsejének a szélén
négy részre osztva négy barokkosan futtatott
szalagon négy igehely bevésett idézete olvasható. 1. »Es »Sey« denn das iemand geboren
werde aus dem Wasser und Geist: Joh. 3. Cap« ,
»Ha valaki nem születik víztől és lélektől.. .
stb. (János 3:5.) 2. »Aber Ihr Seyd abgewaschen Ihr Seyd gerecht worden«. I. Corinth. 6.
v. 11. »De megmosattattatok, de megigazíttattatok^ (I. Kor. 6:11.) 3. Durch das Bad der
Wiedergeburt und Ernewerung des H. Geistes.
Thit: 3. v. 5. »Az újjászületésnek fürdője és a
Szent Lélek megújítása által«. (Titus 3:5.) 4.

Dan wie viel Ewer getaufft sind die habén
Christus angezogen. Galatt. 3. v. 27. »Mert,
akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel«. (Gal. 3:27.)
A tál belsejében fent a középen gomolygó,
domborúan keretező felhőben, transcendentálisan bontakozik ki az Atyaisten alakja a barokk
művészet víziószerű jelenítésben az ugyancsak transcendentálisan előtűnő félig látható
angyalokkal. Az Atyaisten balkezével mintegy
esküre emelt három ujjal és mutatóujjával

zusra mutat. Jézus a legteljesebben előtérbe
helyezett alakjával kiegyensúlyozva a helyzetet
és a képet. Félig a vízben térdel. Balkeze
szíve felett a keblén, jobbkeze a földből kiemelkedő sziklapartfokon támaszkodva nyugszik,
mintha csak a földet megáldaná.
Jézus arccal az emberiség felé fordulva, szeme félig lehunyva, alázatos, de férfias, öntudatos alázattal kissé lefelé tekint a
földre. Jézus mögött a háttérben egy Jézus felé
tartó csónak, benne az evezős erősen dolgo-

Barokk keresztelőtál. J. B. (Jörg Berchtold) mester
alkotása (1680—1683). Gálffy Ádám
adománya

figyelmeztetőleg int az ajkát elhagyó Igére,
melyet a közvetlenül előtte szárnyaló három
angyal visz igeszalagon másik három angyallal
Jézus feje fölé, az ugyancsak Jézus feje fölé
repülő gloriolás galamb felett. Az angyalok által szárnyalt Ige ez: »Diess ist mein lieber Sohn
an dem ich wohlgefallen hab«. (Máté 3:17.)
»Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm«.
Középen a tengelyben Keresztelő János
balkezével és mutatóujjával (szívfelőli kar és
kéz) az Igére, jobbjával és annak mutatóujjával
az előtte balra félig a Jordánban térdelő Jé-

zik. A csónakban kezeit kitáró ikonográfikus
apostoli alak szelíd fejtartássál Jézus felé tekint. A csónak mellett, az öböl partján két női
alak, a szélső a teret zárja le, köpenyével a vállán a teret keretezi, míg a másik női alak,
jobb kezével az erős égi fényben a fényt ellensúlyozva Jézusra figyel. A fénykonstrukció ós
a fényelosztás és árnyalás a cizellálással képszerűén, az átmenetek legteljesebb finomságával és a témát hangsúlyozva festőies megoldást
mutat. Itt láthatjuk az ötvösség nemcsak szobrászati, de festészeti lehetőségeit I. B. mester
művészetében. A fényforrást chiaroscuro-szerűen

A gyermekkeresztelés
deket megáldja.

szereztetése.
Jézus a kisdeRészlet a
keresztelötálról

az Isten Igéje a mennyből kiáradva nyitja meg.
Szikla zárja még erről az oldalról a teret.
Keresztelő János jobbja felől a túloldalon
tömeges csoportosításban a nép alakokkal van
jelezve. Középen egy, a tömegből kitekintő, botjára támaszkodó aggastyán Izraelt és az ószövetséget profétikus ikonográfiával képviseli és
szimbolizálja. Előtte egy bűnbánatot és megtérést kifejező térdelő és Jézusra könyörögve
tekintő nő. A bűnbeesett örök Évát és Jézus
által a bűnből felemelt házasságtörő nőt szimbolizálja, amint az Ószövetség öreg törvény- és
írástudója rámutat, jobbkezével a nő vállát érintve. Az előtérben éles figurális profilban teret
zárva és keretet alkotva egy ülő és Keresztelő
Jánosra erősen odafigyelő római alak, mögötte
egy ugyancsak teret záró és keretet képező keleti ruházatú turbános alak, a pogány Nyugat
és a pogány Kelet képviseletében.
Az egész kép tengelyében Keresztelő János alakja áll. Az emberiség csoportjára tekint,
míg szívfelőli baljával a megnyilatkozott egek
igei kijelentésére, jobbjával pedig a testet öltött
Igére, Jézusra mutat. Egyik oldalán a bűnbeesett emberiség, másik oldalán a Szentlélek
galambja alatt a testet öltött Ige, a világ Megváltója közeledő apostolaival, csúcspontban az
Atyaisten Víziószerű jelenitésével triptichonszerű erős egyensúlyban tartják a képet.
Az embercsoport fölé a teret és keretet záró
öreg fa törzse, a bűneset fája borul. Törzsének
egyik része elszáradt, míg a felső, mely a
menny felhőivel összefolyik, kilombosodott,
mert az Atyaisten jobbját áldólag, a fa lombját
érintve, az embercsoport felé emeli.
Jézus és Keresztelő János alakját ponderábilis elhelyezésben megkomponálva mutatja be I. B. mester. Mindenfelé, minden alakon gazdagon rendezett ruharedőzet emeli ki a

személyeket. Kifejező és az Ige íőgondolatára
irányított egybekapcsolódó arcok és tekintetek
szerkezeti és gondolati egységet adnak a képnek. Jézus alakja mögött a túlsó parton, a háttérben fiatal fenyőfák láthatók, mint az új élet
fái, egyben pedig itt mint a mennynek lajtorjái. Keresztelő János mögött és fölött a középen sima, tiszta és erősen megvilágított az
égi tér. A térzáró alakokat keretképen folytatja
a falombozat, fentebb pedig az egész képet a
felhőzet keretezi. A Jézus felőli oldalon egyensúlyban van a szélső angyalcsoport és kiegyensúlyozza a bűn túloldali öreg fáját.
A tál karimáján angyalok által emelt leveles és gyümölcsgazdag díszben négy szentírási
jelenet van. Kettő a kép tengelyében, kettő
keresztben ezekre merőlegesen.
A kép közepének tengelyében legfelül Jézus magához hívja a gyermekeket és kezével
megáldja őket. A gyermekkeresztelés kötelező
jogosultságát igazolja és szimbolizálja, megjelenítve Jézus idevonatkozó parancsát: »Engedjétek hozzám a kisdedeket és meg ne tiltsátok
őket éntőlem.« (Máté 19:13—15, Márk 10:13—
16, Luk. 18:15—17.) Tömeges és mozgalmas
ábrázolásban Jézus alakja nyugodtságával van
kiemelve. A középpontban áll, karjának ölén
egy kisgyermekkel, jobbról és balról kisgyermekeket hozó anyákkal keretezve. A gyermekek
felé áldásra emeli kezét, míg karjának könyöke
a tanítványokat távoltartani látszik, kifejezve a
dorgálást a gyermekek távoltartása miatt. A
háttér oszlopos zárt teret ábrázol, nyilván a
templomot, ahol a törvény szerint nyolcadnapra az újszülöttet bemutatni tartoztak.
A másik jelenetben, az előbbitől jobbra,
nem zárt térben, hanem a szabadban, felnőtt
keresztelését látjuk. A keret, miként a tál belső
főjeleneténél, balról erős és öreg fatörzs gyér
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lombozattal, a bűnnek fája. Szemben vele
szikla és falomb. A hit kősziklája és az új élet
lombja. A fatörzs párhuzamot jelez a megkeresztelendő alakjával. A háttérben három férfi
alakja, kocsi és lovak fejei látszanak. A közép
felé tiszta, kelet felé felhőzött a táj. A falombozattal a felhőzet mintegy összefolyik és keretet
alkot. A kép tengelyében, a középpontban a
keresztelési jelenet, amint Filep megkereszteli
a szerecsenek főemberét. (Apóst, cselek. 8:26—
40.).
A harmadik keresztelési jelenet balra Lidia
biborárus asszony megkeresztelését ábrázolja,
(Ap. csel. 16:12—40.) Itt a megkeresztelendő
nem a vízben, hanem a földön térdel, a víznek
partján. A jelenet tengelyében, a háttérben az
öreg fatörzs, a bűnnek fája, két kiágazó melléktörzzsel. A jelenet hátterében Thiatira városa. Az égbolt és a víz egybehajolva térbezáró, szimbólikus keretet alkot.
A negyedik keresztelési jelenet a kép középtengelyében alul Cornélius százados és hábiborárus asszony megkeresztelését ábrázolja.
(Ap. csel. 10:1—48, 11:1—18.) Zárt térben,
a háttérben nyitott római porticusszal, tehát
Cornelius házának átriumában, amit két görögrómai oszlop jelez, történik a jelenet. Kétoldalt
a tér alakokkal keretezett. Cornelius egész házanépe jelen van. Baloldalt karszékben ülő
alak, mögötte egy presbiterrel könyvből olvas.
Átellenben a kép keretét oldalt záró római katona áll és figyel a jelenetre. Az imádkozó csoport élén egy térdreroskadt főalak, Cornelius
római százados, mögötte a keresztségre váró
többiek. Középen Péter apostol alakja, amint
Cornélius fölé hajol.
Mind a négy ezüstművű dombormű különkülön is, mint egy-egy önálló mű a tál szélébe
van szervesen beleillesztve.
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A keresztelő tál esztétikai és műtörténeti méltatása, ikonográfiái és szimbolikái leírása.
Első megpillantásra is szembetűnő a keresztelő tál részarányossága és monumentalitása. Noha a keresztelő tál a kisplasztikái művek sorába tartozik, az első és
érdekes benyomásunk mégis a monumentális hatást, a nagyszabásúság érzését kelti
bennünk, amit kisplasztikái monumentalitásnak
nevezhetünk. A kicsinyítve nagyítás esztétikai
jelenségét oldotta meg ebben a műben I. B.
mester. Kétségtelen, hogy ezt a hatást a méretei segítik elő, de alapvetőleg mégis az erős
plaszticitás váltja ki szemléletünkben. Méreteivel, rendeltetésével is olyan alkotás, hogy egy
keresztelőkő medencéjét betöltheti és abba beilleszthető. Már az első szemléletből is kitűnik,
hogy mesterművel állunk szemben. Az egész
tál gazdagon kalapácsolt, trébelt és cizellált
domborműves munka. A tál belvilágának egészét a főtéma, Jézus megkeresztel ésének jelenete tölti ki. De nemcsak a tál belvilága, hanem a tál egész karimája szárnyabontott angyalkákkal, dús levélindás és gyümölcsfüzéres
díszítéssel ugyancsak ki van töltve Az angyalok a világ négy tája felől a négy keresztelési jelenet között bőséges gyümölcsés kalásztermést emelnek a levélindás dús
lombokban a világ köré, illetve a tál belvilága, vagyis a főtéma felé. A tál karimájának ez a megoldása is mindenképpen mesteri
kompozíció. A mellett, hogy szembetűnően
plasztikus, rendkívül dekoratív is. Nagyszabású keretbefoglaló megfogalmazása az egész
mű egységének. A főtémát ugyanis, valamint a
négy részlettémát zseniális elgondolással foglalja
egységes keretbe és szervesen illeszti össze úgy,
hogy a tál kerete is kihangsúlyozza! és kiemeli
a főtémát.

I. B. mester azonban nemcsak alkotó művész, de mondhatjuk róla, hogy alkotásában
szisztematikus és pozitív igehirdető, aki az
Igét és az Ige tanát a Szentírásból nemcsak ismeri, de azt képírásában hirdetni és prédikálni tudja. Nála még a díszítés sem puszta
dekoráció, hanem abban is igei mondanivalója
van. A levélindás, gyümölcsköteges angyalokkal ékesített keretben elmondja nekünk, hogy
amíg a földön a bűnnek fája sarjadt ki és pusztulásba hervadt, addig a világ felett és a világ
körül az öröklét fájának öröklombja övezi be és
fogja körül a világot. Angyali seregek emelik a
füzért, melynek érett gyümölcseit kontraposztos, művésziesen ellentett erőkifejtéssel, szorgos
munkájukkal és az idők teljességében mint a
keresztség újszövetségének a gyümöcseit aratják le a világból. A világnak ez az új gyümölcsöt hozó fordulata a keresztelő tál belvilágában a főtémában jut kibontakozásra, míg
a többi keresztelési jelenetet dús lombokkal
övezve és elmélyítve, a gyümölcskötegek füzéreivel fűzi a főjelenet keretéhez.
Az új mennyei termést a keresztség hozza,
mert minden keresztség új termést jelent. A fokozatosan nagyobb és nagyobb gyümölcsöket
ábrázoló gyümölcsfüzérek legnagyobbja pedig
a dús lombok keretében egy-egy a világ négy
tája felé beteljesedett keresztelési jelenet, melyek mind a Jézus keresztségéhez fűződnek. Az
egésznek a képe fordított megoldása a barokk
művészetben megoldásra jutott illuzionisztikus
ábrázolási módnak, melyet a barokk mennyezetfestésnél látunk. Ugyanis az illuzionisztikus
mennyezetfestés a magasba helyezi el a főtémát. És pedig a kupola, illetve a mennyezet
magassági középpontjába s ahhoz architektonikus keretet nyújt. A mi keresztelő tálunknál
ezt a megoldást éppen az ellentétjében látjuk.
I. B. mester zseniális ötlete és megfogalmazása,
hogy a keresztelő tálunkon egy viziós keretbe
helyezi el a témát és a főtéma éppen a mélybe
kerül. így az imaginárius világból bevezeti a
való világba, vagyis a menny világát a földön
jeleníti meg.
Eddig a barokkot úgy ismertük az egyházi
művészetben, hogy a jelenvaló világból a láthatatlan, imáginárius világba vezet el és oda ad
betekintést. Látomást, víziót jelenít meg. íme
az evangélikus egyházi művészet alkalmazásában a barokk művészete ennek a fordítottját is
meg tudta valósítani. Az imaginárius világot,
mely végtelenségével körülveszi térben és időben a jelenvalót, nemcsak, hogy megnyitja szemeink előtt, de ki is nyilatkoztatja úgy, hogy
most már nem mi nézünk fel az elképzelhetetlenbe, de az elképzelhetetlen nyilatkozik meg
a maga történeti valóságában a földön. A vízió-

ból tehát átvezet a valóságba. I. B. mester a
barokk rendszerét új lehetőséggel gazdagítja,
reformot hoz a barokkba, a víziós ábrázolás
mellett megvalósítja a devíziós ábrázolást, úgy,
hogy az Atyaisten kegyelmi akaratkinyilatkoztaíásának a víziószerű megjelenítéséből vezeti
le a jelenetet.
Mi vezette rá erre I. B. mestert? Maga a
téma. Mi ez a téma? Maga az Ige. A feladat
az Igében adva van: Az Ige testté lett és lakozók miközöttünk. És láttuk az ö dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét.
(János Evang. 1:14.)
Ez az igazi ábrázolás a keresztyénség
evangélikus egyházművészetének különösebben a jellegzetessége.
Figyeljük meg a lényeget: a megfogalmazásban mindenben az igei tartalom és az igeszerűség a szembeötlő. Természetes, hogy ehhez
a reformáció igetudata, biblikus gondolatvilága,
igei világnézete és biblikus világszemlélete
kellett.
Hazánkban a keresztyén régészet és az
egyházi művészettörténet szempontjából eddig
kevésbbé feltárt terület éppen a keresztyén
evangélikus egyház területe. Ebből a szempontból nagyon alkalmasnak kínálkozik I. B
mester keresztelő tálja, mint klasszikus iskolapéldája az evangélikus egyházi és pedig az
evangélikus igei ábrázolásnak. A keresztelő tál
egészében és részleteiben az Ige megszólaltatója az ötvösművészet formanyelvén. Alaptémája a testet öltött Ige, látható igehirdetés,
szimbolikusan szólva verbum visibile. Képírásban leírt homiléja, tanító prédikáció a keresztség szentségéről.
Az evangéhkus egyházi művészet sajátos
jellegzetessége az igei tartalom és az igeszerű
fonna.
I. B. mester bizonyságot tesz művében
arról a hittörténeti fordulatról, mely az Igében megszentelt keresztyénség hitbeli benső
világában végbement. A biblikus hit teljes kibontakozását s az Ige Egyházának bibliás embertípusát, igei öntudatát jelképezi ez a keresztelő tál.
A keresztyén régészet és műtörténet éppen azokat az okokat van hivatva kifejteni,
amelyek az emlékeken a keresztyén hit és élet
legbelsőbb indításait, legbensőbb igazságait az
emlékek formanyelvén tükrözik.
Amilyen felületes vizsgálódásra vallana az,
ha az őskeresztyén szimbolikus elemeket, mint
például a bárány, a galamb, a hal, a horgony,
vagy a pálmaág jelentését elmellőznénk s azoknak csak dekoratív és csupán művészeti jelleget
tulajdonítanánk, éppen olyan felületes vizsgálódás volna, ha keresztelő tálunk dekoratív

elemeiben is csak a művészet játékát látnánk
és elemeznénk.
A művészet is csak ott kezdődött, amikor
az ember vele kifejezésre akart juttatni valamit.
A legkevésbbé lehetnek kifejezés- és tartalomnélküliek I. B. mester keresztelő tálján
azok a dekorációnak látszó elemek, melyeket ha
vizsgálat tárgyává teszünk, látni fogjuk az igei
tartalmukat. Az angyalok kétségtelenül biblikus
lények. Munkájuk, az aratás Isten szolgálatában
töjténik. (Máté 13:24—30, 16:27, 25:31.) A
kalász és a gyümölcs, melyet keresztelő tálunkon
az angyalok kötegekben és vállukon füzéreken
visznek, a levélinda és a levéllomb mind szentírásbeli létezők, tehát művészeti alkalmazásukban biblikus és igei elemek. A Szentírás elejétől végig mindezeket állandó szimbolikus értelmezésben használja és említi. (Zsolt. 1:1—3,
Zsolt. 104:12—13, Zsolt. 104:16, És. 17:6,
Máté 24:32—33, Márk 13:28, Lukács 21:29,
stb.) Keresztelő tálunkon tehát az angyalok
kalászkévéikkel, gyümölcsfüzéreikkel és dús
levéllombokkal igei szimbolikus ábrázolások,
igei tartalommal és igeszerű a megfogalmazásban. Mert az egész egy korkép a belső főtémához s egyben átölelve tartják és a főtémához
keretezik a levél- és gyümölcskötegek közé foglalt keresztelési jeleneteket.
A tálkarima körképét igeszalagok fűzik a
belső főjelenethez.
A keresztség sacramentumának a víz a látható eleme és éppen ezért a keresztség szentsége az evangélikus keresztyén hittan felfogása
szerint látható Ige (verbum visibile). Keresztelő
tálunkon ez a hitelv adja meg a képnek a tartalmát és megfogalmazását. Fent a víziószerű
jelenítésben kibontakozó mennyei Atya ajakát
hagyja el az égi szózat Máté Evangéliuma
3:17 szerint: »Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.« Az pedig, akiben
Isten: az Atya gyönyörködik, az ö szerelmes
Fia, az Űr Jézus Krisztus. Angyalok szállnak
az igével és a Szentlélek galambjával Tézus felé,
aki a Jordán vizében térdel s akire Keresztelő
János az Igével rámutat.
A keresztelés nagy embere, a nagy keresztelő a Messiást megjövendölő próféták sorában
mint az utolsó, aki már nem írt, mert néki adatott meg az a kegyelem, hogy személyesen tegyen bizonyságot Jézusról, legközvetlenebbül
mutat rá Jézusra, a Krisztusra. A középen áll, a
kép tengelyében, közvetlenül a Mennyei Atya
alatt. Ö felette bontakozik ki az Ige és száll Jézus felé, felemelt balkezének mutatóuijával
szinte az igeszalagot érinti és úgy mutat a
Jézus feje felett kinyilatkoztatott igére. Jobbjának a mutatóuijával rámutat a Tordán vizében
térdelő Jézusra, aki az Ige testett öltött való-

sága. Éppen ezért Jézus felső testének egy része
szabadon van. A kép merőleges tengelyében
álló Keresztelő János a mögötte felsorakozó
nép felé fordulva szól és megszemlélteti Tános
Szent Evangéiumának 1:32. verse szerinti jelenetét: »És bizonyságot tőn János mondván:
Láttam a lelket leszállani az égből, mint egy
galambot és megnyugóvék Örajta«, azaz Jézuson.
A galamb víziószerűen, szinte alig láthatóan ábrázolt, nemcsak igei tartalom él benne,
hanem igeszerűen is van megfogalmazva a
Szentírás legszigorúbb és legaprólékosabb betartásával. A galambot, mint a Szentlélek megjelenítőjét az igeszerűség betartása végett Keresztelő János alakja fedezi és takarja az emberek sokasága elől. A galambot csak ő láthatja, a nagy bizonyságtevő. Az egész jelenet
mind a négy Evangélium alapján, különösképpen pedig János Evangéliumának az alapján
van megfogalmazva. Keresztelő János alakja két
részre osztja a drámai erőktől mozgalmas és cselekményes jelenetet. A keresztelő egyik oldalán
az isteni kegyelem kinyilatkoztatását láthatjuk,
az Istenige Szent Lelkének Jézus Krisztusban
megtörtént testté lételében s a megnyílt égből
János Evangéliuma szerint (János 1:52) az Űr
Jézus Krisztusra alá és felszálló angyalokat és
az ég lajtorjáját, melyet a háttérben víziószerűen fenyőfák alkotnak, létrafokokra emlékeztetve. A háttérből egy csónak közeledik, benne
az első négy tanítvány, az oszlopapostolok:
Péter, Jakab és János, valamint András, a két
testvérpár. Háttérben egy fiatal sarjadó erdő
örökzöld fenyőkkel, az Űjszövetség új életének
szimbóluma. Mindez az isteni kegyelem oldalán. A teret szikla keretezi, melyre az Anyaszentegyház felépül. (Máté Evang. 7:24—25,
16:13—28, Apostolok Cselekedetei 2:14—41.)
Az ellenkező oldalon, Keresztelő János
mellett a bűnös emberiség. Amíg a Mennyei
Atya ajakát elhagyja az Ige, a Mennyei Atyának áldó, kegyelmet osztó jobbkeze az emberiség felé tárul és ujjának érintésére a bűneset
korhadt fája, mely egyben a képet is zárja és
keretezi, a felhők között zsenge lombokba sarjad a bűnös emberiség látható csoportja felett.
A képen az emberiség oldala a bűn oldala. A
csoport képviseli az egész bűnös emberi nemet.
Elől a bűneitől térdreroskadó örök Éva, a nő,
Jézus felé tekintő reménykedő arccal. Mögötte
az örök kérdező tekintetű írástudó aggastyán
kezét a bűnös nő vállára teszi. Az előtérben
egv feszülten figyelő római ülő alakja alkotja
a keretet, míg mögötte egy turbános keleti arab
ad kezével csodálatának kifejezést. Az agg írástudó az Ószövetség és a választott nép képviselője a római és az arab, a pogány Nyugat

és Kelet, képviselik a bűn oldalán az egész emberi nemet. Az aggastyán kérdező tekintetéből kiolvashatjuk a kérdést: »Te azért mit mondasz ?« (Ján. 8:5). Az arab nyilván azon csodálkozik, hogy a pogányok számára is van Evangélium. (Máté 28:19, Ap. csel. 10:34—35, Tit.
2:11—14.)
A római alakban testet ölt a kapernaumi
százados és a kereszt alatt bizonyságottevő százados hitvallása.
Láthatjuk, hogy egy-egy tekintettel, egyegy kézmozdulattal, az alakok helyzetével
miként idézi fel 1. B. mester az Evangélium
egyes jeleneteit, mondanivalóit és tanításait.
Az emberiség biblikus képviselőit látjuk itt
együtt az egész kép beállítottságán, minden
alakon látszik a feszült várakozás, amint valamennyien az advent emberére, Keresztelő Jánosra figyelnek, aki az Igét szólja és rámutat a
testté lett Igére, Jézusra és bizonyságot tesz
róla. Igei a tartalom és pontosan Ige szerinti az
ábrázolás. Az Ó- és Újszövetség találkozik itt,
a bűn és a kegyelem. A törvény alá rekesztettség és a felöldozás. Jézus keresztsége egyben
az alázatosság szimbolikája. A bűnös emberiség
és Keresztelő János előtt térdel az Atya szerelmes fia, akiben Ö gyönyörködik, a Keresztelőhöz tóduló emberiség pedig a megváltást várja.
A tál karimájába foglalt négy jelenetet
előbb már leírtuk, mindaz, amit az Ige és az
igeszerüség szempontjából a tál főjelenetén
vizsgálódásaink során megállapítottunk, vonatkozik ezekre is. Mind a négy jelenetben láthatjuk az Igéhez való pontos ragaszkodást,
mindamellett, hogy az igei tartalom és az igeszerű, Szentírás szerinti ábrázolás a legteljesebb részletességgel és hűséggel teológiai megfogalmazásban is tökéletes és ikonográfiái tekintetben minden alak kifejező. I. B. mester a sok
mondanivaló mellett sem mulasztotta el a művészi szempontokat, minden egyes jelenet a
csoportosítás, az elrendezés és a keretezés
szempontjából is művészi.
Amint már láttuk, a mellékjelenetek elipszisalakú medaillonjai a tál karimájába művésziesen és szervesen vannak beleillesztve, úgy,
hogy az egész tál összhatása egységes és kvalitás tekintetében klasszikus mestermű.
Keresztelő tálunk a barokk művészetnek a
reprezentánsa.
II. B. mester kilétére vonatkozólag már
Bünker is kutatott. Megkérdezte Augsburg tudós levéltárosát, Dirz dr.-t, aki a keresztelő tál
eredetének korából hat I. B. kezdőbetűs ötvös
nevét sorolta fel. Ezek azonban nem tartoznak
a megállapítás szerint Augsburg jelesebb ötvösei közé. Az az I. B. ötvös, aki keresztelő tálunkat készítette, Marc Rosenberg: „Der Gold-

schmiede Merkzeichen R3 dritte erweiterte
und illustrierte Auflage, Frankfurt a. M. 1922"
első kötetének a 141. és 142. lapján a 664.
folyószám alatt szerepel. Itt közli Rosenberg I.
B. mesterünk mesterjegye alatt készült és általa
ismert műveit. 11 darab müvet sorol fel és
megemlíti, hogy még ezeken kívül 13 darab kimutatható I. B. mesterünk munkájaként. Láthatjuk, hogy R 3 -ban is I. B. mester több munkájával szerepel s ha figyelembe vesszük azt,
hogy ezek közül a művek közül kettő augsburgi
templom tulajdonában van, egy Ausbachban a
János templomban, egy a crailsheimi templomban, négy darab a gothai múzeumban, kettő a
berlini császári kastélyban, egy Budapesten s
hogy ezek közül három darab kiállításon szerepelt, három pedig műtörténeti irodalmi méltatásban részesült, igazoltnak látjuk, hogy keresztelő tálunk I. B. mestere Augsburgnak külföldön is ismert mesterei közé tartozott a maga
korában. 10
Anton Werner: „Augsburger Goldschmiede". Augsburgban 1913-ban megjelent munkájában a Marc Rosenberg által közölt ötvös mesterjegyeihez fűzött megjegyzésében, a XI. lapoldalon I. B. mesterünket három augsburgi ötvössel véli azonosíthatni, akik: Jákob Blank ( t
1680), vagy Jörg Berchtold (f 1686), vagy Johannes Beckert (f 1680). Az 1666 és 1714 között működött és általa kimutatott I. B. kezdőbetűs nevű mesterek a 72.—73. lapoldalokon a
következők: Johann Ulrich Baur (t 1704), Joliann Ludwig Baur (f 1704), Johann Becker II.
(f 1680), Johann Becker III. (1704), Johann
Betz (f 1697), Johann Brossért (f 1701), Johann Bretting (f 1695), Johann Baptist Bühler
(f 1683). Ha a felsoroltakhoz hozzávesszük
azokat a neveket, amelyeket Dirz augsburgi
levéltáros közölt, akkor összesen 14 mester közül valóban nem könnyű dolog megállapítani
a pontos azonosságot. 11
Áttanulmányoztuk August
Weiss
„Das
Handwerk der Goldschmiede zu Augsburg bis
zum Jahre 1681" (Leipzig 1897) című munkáját
az augsburgi ötvösökről, hogy I. B. mesterünket
közelebbről megismerjük. Azonban itt sem kaptunk közelebbi támpontokat. A Maximilian Museum és az augsburgi városi könyvtár ötvösnyilvántartásaiból összeállított táblázatában, mely
1681-ig sorolja fel az augsburgi ötvösöket, keresztelő tálunk készítésének az idejére egyetlen
név szerepel I. B. kezdőbetűvel, Jákob Bachmann, aki 1678-ban halt meg s akiről Dirz levéltáros Bünker közlése szerint említést is tett. 12
További segítségünkre szolgál az augsburgi hitelesítő jegy, mely Rosenberg 3. szerint a 30.
lapon a 166. folyószám alatt 1670—1680 években készült ötvösmunkáknak a hitelesítő jegye,

tehát keresztelő tálunk hiteles jelzés szerint
1670—1680 között készült s akkor már egy jól
beérkezett mesternek a műhelyéből kerülhetett
ki. Joggal feltételezhetjük, hogy az Anton Werner által közölt Jákob Blank, vagy Jörg Berchtod, vagy Johann Beckerttel azonos I. B. mesterünk. Keresztelő tálunk tehát 1670 és 1676
között készült, mert az adományozás időpontja,
mint már közöltük, 1676. augusztus 25.
Fentebb már említettük Rosenberg 3. kimutatása alapján a erailsheimi János-templom
keresztelő tálját, mely az 1911-ben Stuttgart -

crailsheimi keresztelőtől
Keresztelőtálunk

ban rendezett egyházművészeti kiállításon szerepelt s melynek leírását Gustav E. Pazaurek:
„Alte Goldschmiedearbeieten aus schwábisehen
Kirchenschátzen" címen a stuttgarti kiállításról
készült katalógusában (Leipzig, 1912) adja a
38. lapon, képét pedig a XLVII. táblán mutatja
be. 13 Ez a keresztelő tál a mi keresztelő tálunk
alapján, illetve főjelenetével készült és 1683ban adományoztatott a erailsheimi János templom használatára. Ez a dátum közelebb hoz
bennünket I. B. mester kilétéhez. Ugyanis az
Anton Werner által közölt Jákob Blank és Johann Beckert 1680-ban haltak meg. A erailsheimi tál pedig 1683-ban adományoztatott.

Minthogy mesterjegye és hitelesítő jegye is segítségünkre van, I. B. mesternek ez a darabja
a 179. folyószám alatt R 3-ban az 1680—1696.
közé eső művek hitelesítő jegyével van ellátva.
Nyilvánvaló tehát, hogy 1680 és 1683 között
készült a mű. Feltételezhető ezért teljes joggal
és minden valószínűséggel, hogy I. B. mesterünk Jörg Berchtolddal azonos, aki 1686-ban
halt meg, s aki a másik két társát hat évvel túlélte, tehát a Werner közlése szerinti (XI. lap
406.) Jörg Berehtold lehet keresztelőtálunk
mestere.

J. B. mester
testvértálja

alkotása.

Fontos volt ez a kutatás és ez a megállapítás, mert egy ilyen klasszikus iskolapéldát
nyújtó mesterműnek az alkotóját sikerült minden valószínűség szerint megállapítanunk s annál inkább örülhetünk ennek, ha ezt jelen munkánkban sikerült megtenni. A erailsheimi keresztelőtálat éppen ezért, mint keresztelőtálunk mesterének nyomravezetőjét és fiatalabb
testvérpárját képben is bemutatjuk.
Megállapíthatjuk a korabeli és későbbi
analógiák alapján, hogy I. B. mesterünk felfogásában és stílusában egész iskola fejlődött, tehát I. B. mestert az evangélikus egyházművészetben az Ige formanyelvének kiteljesítőjeként
tekinthetjük.

A

ciborium.

A szentségeket kiszolgáltató felszerelések
közül a szentségek sorrendjében az Úrvacsora
aktusát szolgáló úrvacsora! edények közül
sorrend szerint az ostyatartó ciboriumot tárgyaljuk, amely egyben a soproni evangélikus kincstárnak másik legkiválóbb darabja. Aranyozott
ezüstből van, köralakú talpas és fedeles tál. Fedélnélküli alsó része 8 cm magas, átmérője 14.6
cm, talpának átmérője 9.5 cm. Fedelének az átmérője 14.8 cm, fedelének a magassága 6 cm.
Teljes magassága 14 cm, az ovális reliefek szélessége 6 cm, magassága 4.5 cm.

Domborműves

zett ovális mezőkben, szoborszerüen magas reliefekben passiójelenetek láthatók. A közökben
trébelt diszek és tokos foglalású fazettált nagyobb ékkövek vannak. Fogógombja gyümölcsidomú leveles csészében lapított gömbös test,
tetején kis gombbal.
A három dombormű közül az első az Úrvacsora szereztetését ábrázolja. A kép centrális
elosztású. Jézus úrvacsorai áldását jeleníti meg.
Jézus kezében a kenyér, másik keze áldásra felemelve, az asztalon előtte a pohár. Az asztalt
a tanítványok ülik körül. Közülük kettő úgy ül,
hogy egyben a teret is keretezi.
A második dombormű a gecsemánéi jele-

ciborium. Thelot
(1674—1676^

1676 előtt történt az adományozása. Mesterjegye horgony, augsburgi hitelesítő jeggyel.
A ciborium talppereme széles, sima. Tagozott talpa boltozatos. Három helyen tokos foglalatú, három nagyobb ékkővel. A hatszögletes
foglalatú ékkövek közül a három kisebb fazettált ékkő. A talpmezőn bélelt koszorús leveles
díszítés van. A talp szára sima és orsóidomú.
Szárának tetején leveles díszítésű ékítmény van,
melyre a ciborium széles és alacsony, lapos félgömbalakú teste ráilleszkedik. A szélesperemü,
laposan domború fedő tagozott. Boltozatos részén tagokba foglalt ékkövekkel gazdagon öve-

A.

alkotása.

netet ábrázolja. Jézus térdreesve imádkozik.
Háttérben a három bizalmas tanítványa. Gomolygó felhőben Jézust vigasztaló angyal jelenik meg, a földön felhővel körülvéve Jézus
előtt a kehely. Jézus alakja és arca a jelenethez
illően kifejező, szenvedő és gyötrődő arc. Az
angyal viszont kifejezésében megnyugtató.
A harmadik dombormüben Jézus golgotai
útja van megjelenítve. Jézus a kereszttel elesik.
Térdre esve baljával sziklára támaszkodik, jobb
vállán és jobbjával átkarolva a keresztet tartja.
Előtte egy poroszló ostorral, mögötte pedig Cirenei Simon a keresztet emelni segíti. A 'hát-

térben egy római katona éles profilja látszik,
mögötte lándzsák és alakok kontúrjával a ka-15?
tonák csapata. A jelenetben Jézus van az előtérben kiemelve, azután a poroszló az ostorral,
mint Jézus kínzásának és szenvedésének jelzője.
Majd a keresztet segítő cirenei Simon, mint aki
felveszi a keresztet.
Első tekintetre is megállapítható, hogy itt
is mesterművel van dolgunk. A mesterjegy, a
horgony, Rosenberg 3 szerint az első kötet 165.
lapján, 740. folyószám alatt Johann Andreas
Thelot műve. Thelot jellegzetessége a nagyon
kiemelkedő, szoborszerű alakok. Thelot 1654ben született és 1734-ben halt meg. Ezt a munkát fiatalkori mestermüvének tekinthetjük. Tekintettel arra, hogy a fatemplom 1674-ben épült
fel és a korabeli újabb darabok adományozásai
akkor történtek, így ez a munkája 1674 és 1676
között készülhetett, mivel az 1676. évi leltárban már fel van véve. Thelot ezt a művét tehát
20—22 éves korában alkotta. Azt, hogy Thelot
már korán kiváló mester volt, igazolják azok a
művei, melyek 1670—1680 közé esnek Rosenberg szerint, melyek máris jelentősek, nemkülönben későbbi számos alkotása. Rosenberg
3-ban 77 darab Thelot alkotás van felsorolva,
ezek között a miénk nem is szerepel. Munkái a
legkiválóbb helyek tulajdonában vannak, ami
Thelot kivételes tehetségét igazolja. Munkáit az
említett erős szoborszerű domborművek és az
ékköves díszítések jellemzik. Kisplasztikában is
kiváló jellemző tehetség, sőt portréművész. Így
I. Lipót császárról is készített domborművet. Az
augsburgi XJlrich templomban van egy müve,
mely az Úrvacsora jelenetét ábrázolja egy agendának bekötési tábláján ezüst lemezen. Az úrvacsorai és passió jelenetek kiváló ábrázolója. Jézus passiójelenetéből két ovális reliefje a kasseli múzeumban is fellelhető, melyekről Georg
Wilke:
„Die kirchliche Godschmiedekunst
Augsburgs vom Beginn der Renaissance bis
zum Ausgang des XVIII. Jahrhunderts." (München 1907) 37. lapoldalán is megemlékezik. l2 b.
Thelot Augsburgban nyilvánvalóan I. B.
mester egyik követője és úgy látszik, mintha I.
B. mestert a domborművű alkotásokban a kisplasztika terén túlszárnyalni igyekeznék a még
domborúbb müveiben. Nincs kizárva, hogy 1.
B. mester tanítványa volt, amit eliptikus reliefjei igazolnak, mert ha a keresztelőtál reliefjeivel összehasonlítjuk, felfogás és ábrázolás dolgában a kompozícióban, tartalom megfogalmazásában s biblikus igei tartalomban és biblikus igeszerű ábrázolásban, az ige egyházrnűvészi formanyelvében nem marad mögötte elődjének, I. B. mesternek.
Evangélikus Templomok
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PassiojeleneteJc

a

Thélot-ciboriumon

Ostyatartó.
3»
Nyolcszögű vésett, magassága 9.2 cm, fedelének a szélessége 10 cm. Talpának a szélessége 9.6 cm. Középen vésett rajzban „Agnus
Dei", az eucharesztia báránya, átütve lándzsán
függő keresztes zászlóval. A bárány feje gloriolával övezett. Alatta címer, koronával. Rajta
felírat, körben „Johann: I. Siehe das ist Gottes
Lamb, welches der Weldt Sünde trágt
A címerpajzsban három, levelekből font
szalag van, az ostyatartó alsó lapján alul van
Bécs hitelesítő jegye, H. C. mesterjeggyel. Carl
Knies: „Die Punctienmg in österreich" munkájában, mely a bécsi ötvösök mesterjegyeit is
tartalmazza, H. C. ismteretlen mester a 7850.
folyószám alatt szerepel, mely szerint a XVI.
századból való munka és 1570-es évek utáni,
amint az a hitelesítő jegy alapján megállapítható. 14
A fenti nagyobb ostyatartón kívül van még
három kisebb ostyatartó doboz. Kettő közülük
vésett virág- és levélindás díszítéssel, egy pedig teljesen sima, szélén két körrel. Ostyanagyságúak. Beteg úrvacsoráztató célra szolgálnak.
ÚRVACSORAI KELYHEK
Gótikus

kehely.

A szentségkiszolgáltatás sorrendje szerint a
kelyhek következnek. A soproni evangélikus
egyház kincstárának legrégibb kelyhe egy nagyon nemes formájú késői gótikus kehely a XVI.
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Beteg úr vacsoráztató reneszánsz kis kehely.
Tárgyalásunk rendjében egy kis sima, formájában csinos reneszánsz kehely következik.
Adományozási felirata: Johannes Maior Verbi,
Minister 1620, bécsi hitelesítő jeggyel, címerpajzsos K. D. mesterjeggyel. Knies: „Wiener Silberpunzen aus verschiedenen Zeiten" katalógusában a 70. lapon II. táblázatának 2. alakzata szerint hitelesítő jegye a XVI század végének a bé-

Gótikus

kehely

a XVI. századból.

Magyar

ötvösmű.

századból. Magassága 13.3 cm, cuppájának az
átmérője 7.5 cm, talpának átmérője 8.3 cm. és
patenájának, ostyaosztó tányérjának az átmérője
8.7 cm. Gótikus kelyhünk ezüst, részben aranyozott. Talpa hatkaréjos, áttört talpsávja rácsos idomú. A talpmezők mindegyikén hatlevelü
virágidomú, kékzománcos rozetta. Szárgyürüi
hatoldalasak. Lapított nodusa orsóidomú, már
reneszánszformát mutat. Kosara álló liliomsoros
párta-díszben végződik s trébelt levél és egyéb
növényi díszekkel ékes és már barokkos elemet
jelez. Formája és ívelése rendkívül nemes, epresleveles kosara és pártája magyaros sajátosság és
magyar eredetre mutat. Pulszky-Radisics „Az
ötvösség remekei" I. kötet 101. és 102. lapjain
„Kehelypárták" címmel a XV. és XVI. század
elejéről közölt kehelypárták között találunk
hozzá analógiát.15 A szászrégeni evangélikus
templom 23 cm magas aranyozott ezüst kelyhe
mutat hozzá hasonlót. A nodus már reneszánsz
stílusra mutat, a kosár pedig átmenet a barokkba. Hasonló kelyhe van, de sodronyzománccal a mikházi ferencrendi zárdának, melynek
nodusa szintén átmenet a reneszánszba és kosara ugyancsak barokkos.
Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a stíluselemek miképpen jelentkeznek és kapcsolódnak
egymásba. Gótikus kelyhünk tehát szimbolikusan jelzi a reneszánszon keresztül az átmenetet
a barokkba.

Kis reneszánsz kehelyv K. D. ötvös
Készült 1620 előtt

műve

esi munkáit fémjelzi (ad 14). Igazolja azt a feltevésünket, hogy az 1620-ban adományozott kelyhünk 2—3 évtizeddel előbb készült. A hozzátartozó patenájának a szélén vésett görög kereszt van. A kehely magassága 9.7 cm, talpának a szélessége 5.5 cm, cuppája 5 cm magas.
Patenájának az átmérője 7.8 cm.
Reneszánsz

kehely.

Reneszánsz kelyhünk egy talpas serleg. Eredetileg egy kettős serlegnek az alsó fele. Erre
mutat a kehely cuppájától hármas bordázatú
övvel elkülönített pereme, mely ikerserlegének
az összeillesztéséhez szolgált. Világi ötvösmű
volt, melyet később adományoztak egyházi
célra. Ezt igazolja az a tény is, hogy kelyhünk,
mely típusa szerint a XVII. század eleji 1605
körüli reneszánsz serlegek sorába tartozik, adományozási felirata szerint, csak 1826-ban ajánltatott fel egyházi célra. Aranyozott ezüstből
van, boltozatos kerek talpa tagozott. Oldalán
trébelt indás-leveles dísz van. Tagozott felső
része orsóidomú. Szára díszváza alakú. Cuppáján széles poncoltműves sávban csigásleveles és
gyümölcsköteges trébelt díszek láthatók. Efölött
hármasboltozatú öv, szájának peremén vésett
szalagban leveles díszek között későbbi adomá-

Reneszánsz kehely. Magyar ötvösmü, 1605 körül
készült. Gosztonyi Rozina
adománya

nyozási felirat van. Adományozási felirata: »Ao.
1826. Z. And. Rosina v. Gosztony.« Magassága
15 cm, cuppája 7 cm, talpa 7 cm. Díszítései
már a barokkba átvezető stíluselemek. Nyilvánvalóan magyar ötvösmű.
Magyar eredetére utal az az analógia,
mely az Archeológiai Értesítő új folyamának
XXX. 1910. évi számában a 17. lapon Divald
Kornél közlése szerint az első ábrán közölt 1.
számú kehely, mely Divald kimutatása szerint
szintén magyar munka. Ugyancsak analógiája
Kürmesser Péter serlege a bártfai múzeumban.
(Az Iparművészet Könyve, Budapest, 1912.
Mihalik József cikke: »Az ötvösség«. 104. lapoldal, 47. ábra.)

Passiójelenetes, emailos, ékköves barokk-kehely.
Magyar

munka 1676—1695. közötti

éveteböl

Sorrendben a következő kelyhünk egy díszes úrvacsorai kehely aranyozott ezüstből, melyet a soproni egyház legrégebbi, 1676-ban felvett leltárának 1695-ben hozzáfűzött függeléke
szerint a keresztelőtálnak az adományozója,
Gálffy Ádám ajándékozott a soproni egyháznak.
Eszerint a kehely valószínűleg 1676 és 1695
között készült.
A kehely teljes magassága 26.5 cm, talpának a magassága 17 cm, cuppájának magassága
10 cm. A talpon levő emailfestmények magas-

sága 4.5 cm, szélessége 4 cm. A nodusán a képek magassága 3.5 cm, szélessége 3 cm. Cuppáján a képek magassága 5 cm, szélessége 4 cm.
Patenája sima, átmérője 15.2 cm. A kehely és
patenája teljesen jelzés- és jegynélküli, 1695
előtt készült, minden valószínűség szerint magyar munka.
Hatkaréjos talpa boltozatosán domborodik. Mindegyik talp mezején egy-egy köralakú
festett zománcos lap díszlik passiójelenetekkel.
Talpperemén gránátkövek sorakoznak, talpsávján festett zománcos virágok és leveles applikált
díszek foglalnak helyet. A talpmezök zománcos
díszeit gránát-ékkövek körítik. Úgyszintén egymás mellé sorakozó ékkövek díszítik a talpnak
a szárbamenő részét. A közöket festett zománcos virágok és levelek töltik ki. Szára díszváza
idomú. Nodusa oldalán egymásmellé sorakozó,
gránátokkal határolt köridomú mezőben festett
zománcos passiójelenetek. A nodus felső részén
szárnyas angyalfejek vannak, a cuppája alacsony, zömök és szájánál kiszélesedő. Áttört
kosara három mezőre oszlik, mindegyik közepén gránátköves koszorúban festett zománcos
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Passiójelenetes emailos ékköves barokk

kehely.

Az Úrvacsora szereztetése
és a keresztre
jelenetei az emailos
kelyhen

feszítés

lapokon az Űrvacsora, a lábmosás és gecsemánei jelenet egy-egy képe.
A kehely-cuppán az Űrvacsora jelenetét
látjuk patkóalakú asztalnál, az asztalfőn középen gloriolában és fehér ruhában Jézus, míg a
tanítványok sötét ruhában vannak. Barokkosan
megfogalmazott jelenet. Jézus egyedül középen
az asztalfőn ünnepélyes keretben. Jézus előtt
az asztalközép különálló. Ez is ki akarja

A lábmosás és levétel a keresztről
az emailos kelyhen

A gecsemánéi

gyötrődés

és a

sírbatétel

emelni az Űrvacsora jellegét és a kép christocentrikus megfogalmazását. Itt említjük meg,
hogy az Űrvacsora igeszerű megfogalmazását
és biblikus teológiai értelmét azzal is kiemeli,
hogy közvetlenül az Űrvacsora alatt a noduson
a keresztrefeszített Jézus áldozati halála van
megjelenítve. A cuppa másik két emailképének egyikében a lábmosás jelenetét látjuk,
míg a másik képen a gecsemánei jelenetet,
Jézus imáját, a keserű poharat, az alvó tanítványokat és az angyalt a felhőben kereszttel, erős
fényárban, amint a térdelő és imádkozó Jézust
vigasztalja ós erősíti.
A talp hat passiójelenetet foglal magában.
Az első jeleneten Júdás csókját látjuk. Itt egy
zászlón felírás van: SPQR., ami ennek a rövidítése: senatus populusque romanus. A zászlót a
Jézust elfogó csapat hozza. A második jeleneten Jézus kigúnyolását látjuk. Itt is egy katonának a pajzsán a SPQR. felírást olvassuk. A
harmadik jelenetben a megostoroztatást látjuk,
a negyedik jelenetben a töviskoronáztatást hatalmas várkapu keretében. Az ötödik jelenetben a Golgota útját, amint Jézus a keresztettel
elesik. Katonák lándzsás csapatának zászlaján a
SPQR. felirat. A háttérben hatalmas vár. A hatodik képen a keresztrefeszítés jelenete van, az
erős kínzás és a brutalitás van rajta kiemelve.
A noduson három jelenet van: Jézus a kereszten. A kereszt alatt Mária, Mária Magdaléna és János állanak. János a keresztet átkarolja. A második jelenetben a keresztről való
levételt látjuk. Jézus testét erős anatómiai ábrázolás jellemzi a kereszt kínszenvedésének ki-

A kehelytalp

A kehelytalp

passiójelenetei

emelésével. Mária fájdalmas személye barokkos
ruhakeretezéssel van kiemelve. A harmadik jelenetben a sírbatételt látjuk. Jézus itt ugyanígy
van ábrázolva, Nicodemus, János és Péter vannak jelen és az asszonyok a háttérben.
Minden egyes képen láthatjuk az igei tartalmat és a biblikus igeszerű ábrázolást. Az
SPQR., vagyis „senatus populusque romanus"
három esetben való ismételt jelzése Jézusnak a pogányok kezébe adatását jelképezi, az
ismételt kihangsúlyozása párhuzama annak,
hogy Jézus háromszor jelentette ki, hogy ő a
pogányok kezébe adatik. A töviskoronáztatás
mögötti hatalmas várkapu ugyancsak a világ
hatalmát jelképezi a töviskoronás királlyal
szemben. Jézus golgotai útjánál a háttérben
levő Jeruzsálemnek erős várszerű kiábrázolása
szintén a világ hatalmát jelzi. Az erős kínzások és a brutalitás kiemelése, a keresztről
levett test erős anatómiai ábrázolása a passiót,
a szenvedést hangsúlyozzák ki. Mindezeknek
szimbóluma a keserű pohár. Az alvó tanítványok, a keresztet tartó angyal és a részleteknek az Evangélium szerinti pontos részletezése
az Eucharistia misztériumának a kiemelését célozzák. Mindezek az igei ábrázolások a Krisztus
váltságának, kereszthalálának és vére hullásának a pohárban, illetve a kehelyben egybefoglalt és kifejezett tényét hirdetik és emelik ki.
Tisztázandó volna még passiójelenetes és
emailozott kelyhünknél a szerzőség kérdése.
Az Iparművészeti Múzeum M. Lt. 3805.
száma alatt, mint augsburgi ezüst kehely van e
szóbanforgó kelyhünk katalogizálva. Ez nyilván
onnan eredhet, hogy Bünker a »Magyar Ipar-

passiójelenetei

más

nézetből

müvészet«-ben közölt cikkében ezt a kelyhet
augsburginak, vagy Augsburg hatása alatt készült bécsi munkának tartja. Bár ő maga is
megemlíti, hogy Felső-Magyarországon sűrűn
találunk hasonló ötvösműveket, különösen Szilassy János lőcsei ötvösmester XVIII. századbeli munkái között.. Ez a mester medaillonképein augsburgi minták után dolgozott.
Tudnunk kell azonban, hogy az ötvösök
mintakönyvei általános használatúak voltak
egész Európában. így Magyarországon is ismerték Dürer, Schongauer, Peter Flöttner,
Virgil Solis, H. S. Beham, Hans Baldung,
Georg Pénz, Barthel Beham és Mathias Grünewald grafikai és ékítményes metszeteit, illusztrációit és általában rajzaikat, festményeiket, így
különösen a metszetekkel készült illusztrált
bibliákat.17 Természetes, hogy magyar ötvöseink innen merítették a korban szokásos és általános mintáikat, sőt amint látjuk, különösen

Emailos

kehely

az esztergomi
(Analógia)

kincstárban.

,

az ötvösségben általános formák és minták nagyon gyakran másolatokban és utánzatokban
ismétlődnek. Augsburgi ékes kelyhünknek a
mintáját az esztergomi főszékesegyház kincstárában találjuk meg egy ékköves emailos kehelyben, mely azonban elsőrendű munka, Gerevich
Tibornak az »Esztergomi Műkincsek«-ről szóló
közlésében, az 1928-ban kiadott Prímás-albumban, a 189—190. lapokon közzétett adatok szerint 1732-ben Grázban készült,18 ugyancsak
Krisztus kínszenvedését ábrázoló, emailos lemezekkel Rosenberg 3. is tud erről az esztergomi
kehelyről és 705. folyószáma alatt a c) pontban augsburginak könyveli el.
összehasonlítva kelyhünket az esztergomi
kincstár kelyhével, szembeötlő a hasonlóság
mellett a kvalitásbeli különbség.

Domborműves

passiójelenetes

barokk

kehely

Sorrendünkben
tárgyalandó
következő
kelyhünk a talpán domborművekben és kosarán passiójelvényekkel domborműves, Jézus
kínzóeszközeivel jelképes barokk kehely. Adományozóikról megnevezve, a 14 kereskedősegéd kelyhe. A leltár szerint ugyanis 14 bécsi
kereskedősegéd 1674-ben ajándékozta a templomnak. Megható hitbuzgóságról beszél ez a
tény, amikor 14 bécsi kereskedősegéd hitéről
Sopronban tesz tanúbizonyságot. A kehely magassága 27 cm, cuppájának az átmérője 12 cm,
talpának átmérője 17.7 cm, patenájának átmérője 19.2 cm, A kehely aranyozott ezüst, augsburgi hitelesítő jeggyel, elmosódott mesterjegye
erős nagyítással S. M. egybefolyó monogrammot mutat, mely Rosenberg 3. szerint a 157.
lapon a 724. folyószám alatti mesterrel azonos
lehet, aki a hitelesítőjegy szerint is ezidőtájt
működhetett. Trébelt és poncolt munka, hat
ívcikkelyes talpelosztással. Minden második-

Az

Úrvacsora

és két passiójelenet
a
kehely
talapzatán

domborműves

Passiójelenetes,
domborműves
kehely.
8. M. ötvös müve. Készült
1674.
előtt..
H kereskedösegéd
adománya

ban medaillonokban egy-egy dombormű, az
Úrvacsora szereztetésének, a gecsemánei jelenetnek és a feltámadásnak az ábrázolásával.
Díszítése erős domborműves őszi rózsa levelekkel ékes, mely minden második cikkben és pedig a reliefek közötti cikkekben, szép nagy
őszi rózsákban bontakozik ki és tölti be a cikkelyt. A csavarral beerősített ezüst reliefek közül az elsőben az Úrvacsora szeretetésének a je lenetét látjuk. Jézus a középen christocentrikus
ábrázolásban sugárglóriában szerzi az Ürvacsorát. Két tanítvány veszi közre alakját. A többiek az asztal körül perspektivikusan vannak
jelezve. A legszélén két ülő tanítvány keretezi
és zárja a teret. Jézus arccal szemben (en
face) van ábrázolva, kissé profilban, a két tanítvány pedig félprofilban, a két térzáró tanítvány erős profilban. Lent a középen két kancsó
van. A második reliefben a gecsemánei jelenetet látjuk. Felhőbe burkolt angyal a kereszttel
Jézus elé tartja a kelyhet. Jézus térdelve imádkozik a földön. Mögötte az alvó tanítványok.
A keresztelőtálra emlékeztető a kép elrende-

zése. Az angyal mögött a felhő félkörben húzódik egészen addig, ahol a fatörzs lombjával
találkozik,. A fatörzs előtt középen a kép tengelyében van Jézus, az angyallal ellentett
oldalon az alvó tanítványok. Mögöttük távoli
tájnak a perspektívája látszik. A fatörzs itt is
a bűneset fáját jelképezi. Az alvó tanítványok
mögött pedig távoli perspektíva: a világ. A
harmadik dombormüben a feltámadást látjuk.
Jézus lebegve áll a sír felett, jelezve a halál
Iegyőzetését, felemelt jobbjával pedig hirdetve
a feltámadást. Baljában van a kereszt. Alakját
felhő körbeburkolja, két katona lerogyva, egy a
háttérben menekül. Egy alak jobbra fut. A noduson három angyalarc van dombormüben, angyalszárnyakkal és geometrikusán tagolt gloxiolával. A kosáron nagy őszi rózsa levelek,
rajta szárnyas angyalfejek, az angyalfejek között pedig a passió jelei vannak három csoportban. Az első csoportban az oszlop, a kötél,
a vessző és az ostor. A második csoportban a
töviskorona, a kötél, a kalapács, a harapófogó,
izsóp és lándzsa és egy rúdon tábla., rajta ez a
felírás: »SPQR«. (Senatus populusque romanus). A harmadik csoportban a kereszt, a
létra, a kötél, a lándzsa és a buzogány.
Paténája teljesen sima tányér.

Angyalfejes

barokk

kehely

Aranyozott ezüstkehely. Adományozójáról
nevezve Leschenkohl-féle kehely, melyet adományozója a talpon lévő adományozási felirat
szerint 1693-ban adományozott a soproni evangélikus egyháznak.
Magassága 24.5/ cm, cunpáiának az átmérője
10 cm, talpának az átmérője 14.5 cm. Paténájának az átmérője 16 cm.
Augsburgi hitelesítő jegye és ovális keretbe
foglalt A L mester jegye alapján Rosenberg 3.
szerint a 134. lapon 642. folyószám a^att kimutatott Antonius Lesser, vagy Andreas Lutz
ötvösmesterek valamelyikének a müve.
Trébelyezett és poncolt kehely, erős puttó
díszítéssel, őszirózsaleveles indákkal. Az angyalfejek szárnyakkal, geometrikus szimmetriával elosztva. Köralakú talpán a virágindás' díszek között három angyalfej van.
A noduson a három angyalfej éles profilban és gloriolával, karbafont karokkal és angyalszárnyakkal három sarkot képeznek, úgy
hogy a közökben az angyalszárnyak simára cizelláltan pajzsszerű vésésre alkalmas domborfelületet alkotnak.
A nódus lefelé keskenyedve ovális formára idomul. A kehely kosara alul növénydí-

Angyalfejes

barokk kehely. A. L. mester
Leschenkohl
adománya

müve

szes foglalata három szárnyas angyalfejet keretez.
A kehelytalpon alul a szélen az augsburgi
próbaszedés cikázó vonala látható és az adományozási felirat: Hans Christofor Leschenkol.
1693.
Paténája sima, a karimáján körbe foglalt
vésett egyenlőszárú görög kereszt van.
Barokk kehely Jézus passió jelvényeivel
Aranyozott ezüstkehely augsburgi hitelesítő jeggyel, köralakba foglalt L. B. kezdőbetűk között és felette hatágú csillagos mesterjeggyel. Rosenberg 3. szerint a 112. lapon az
577. szám alatt ugyanezen mesterjeggyel azonos mesternek a műve. Hitelesítő jegye R 3
alapján a 187. szám alatti, 1685—1700. évek
közé eső műveknek a jegye. Anton Werner
»Augsburger Goldschmiede« című munkájában
(Augsburg 1913.) a 74. lapon a Biller ötvöscsaládot »Bühler«-re igazítja. Két Bühler (Biller)
ötvösről lehet szó a szerzőség kérdésében. Az
egyik, aki Anton Wernernél 1360. folyószám
alatt van kimutatva. Neve Johann Ludwig
Bühler (Biller). A másik pedig, akiről szó lehet,
Anton Werner kimutatásában az 1365. folyószám alatti Lorenz II. Bühler (Biller). Csatkai
szerint az utóbbi mester
jöhet
inkább
szóba. A szerzőség kérdésében nem vitás az a
tény, hogy az erősebb domborítású stílusban
készült és a 14 kereskedősegéd által adomá-

Passiójelenetes

barokk-kehely.
L. B. mester
Wirth György
adománya

müve.

nyozott kehely mestere nem azonos ennek a
finomabb stílusban megmunkált kehelynek a
mesterével, hiszen amint láttuk, más a mesterjegye a domborműves passiójelentés kehelynek,
ami Bünkerrel szemben Csatkait igazolja.
Ezt a kelyhünket adományozójáról Wirtliféle kehelynek szokták nevezni.
A kehely magassága 28 cm, cuppájának
átmérője 10.5 cm, talpának az átmérője 17.6 cm.
A kehely barokkstílusban, növény- és virágdíszekkel, kecsesen hajlított finomabb indákkal ékesített kehely, trébelt és poncolt. A díszes
kosáron és a talpán az indák szövevénye felett
szárnyas angyalok vannak Jézus passiójának a
jelvényeivel, kisplasztikái művészettel, domborművekben kimintázva. A kehelykosáron és a talpon három-három ilyen domborműves jelképes
ábrázolást látunk. A nóduson három szárnyas
angyalfej van megmintázva. A talpa köralakú.
A kosáron az egyik angyal jobbkezében
vesszővel, ostorszíjakkal, balkarjában pedig a
megostorozás oszlopával emelkedik ki. A másik
angyal két kezében kosárral, a kosárban kalapáccsal, harapófogóval és szegekkel látható. A
harmadik angyal a töviskoronát tartja. A talpon

A passiójelvényes

kehely

paténája

az egyik angyalt a kereszttel látjuk, a másik angyal a nádszálra erősített izsóppal van ábrázolva. A harmadik angyal a Veronika kendőjét
tartja, melyen Jézus töviskoronás arca látható.
A nóduson három szárnyas angyalfej van domborműben megmintázva. A műnek a megfogalmazása és kivitelezése rendkívül szemléltető
és finoman dekoratív. A kehely kettős jelentősége: a Megváltó vére hullásának és szenvedésének értünk elvégzett áldozata, valamint a
kehelyben felénk nyújtott bűnbocsátó kegyelem
ténye méltóképpen jut kifejezésre a finoman
megmunkált ábrázolásokban.
A passiójelvényes barokk kehely ostyaosztó
tányérja aranyozott ezüst. Átmérője 18.9 cm,
karimája 5.6 cm széles. Karimáján poncolt alapon trébelt, leveles díszek vannak, gyöngyvirág
füzérekkel és gyümölcskötegekkel. A paténa
belvilága teljesen sima. Díszítésének stílusa és
finom megmunkálása kelyhével azonos kivitelű.
Hitelesítő jegye és mesterjegye azonos kelyhének hitelesítő és mesterjegyével. Hátlapján
ugyanazon ajándékozójának adományozási felirata: Georg Wirth von Wien, 1686. Mestere
ugyanaz, tehát azonos a kehelyével.

Reneszánsz úrvacsorai borkancsó.
Egidy Lajos adománya,

Reneszánsz

úrvacsorai

Magyar
16-^l-böl

ötvösmü.

borkancsó

Eredetileg fedeles világi kupu volt. Magas
sága 27 cm, gombja 2.7 cm, gomb nélkül
24.3 cm. Fedelének átmérője 12.6 cm, a kanna
átmérője a felső peremén 12 cm, a talpának átmérője 14.2 cm.
Aranyozott ezüst kancsó, kétágú billentővel.
A XVII. század elején készült, még reneszánsz
stílusban. Hengeres teste sima, kiöntője csőrös.
Kérdőjel idomú füle gyöngysoros, alul pajzsban végződik. Tagozott fedele boltozatos. Közepén fodros, csipkeszélű köridomú lemezzel,
tetején orsóidomú gombbal. Bélyege és mesterjegye nincs. Formájáról és típusáról megállapítható, hogy hazai ötvösmester munkája. A leltár adatai szerint 1641-ben adományozta Egidy
Lajos.
Úrvacsorai

borkancsó.

A XVII. század elején készült késői reneszánsz kancsó eredetileg világi kupa volt.
Felfelé csinosan keskenyedő hengeridomú

Urvacsorai

borkancsó. H. Z. mester
Vetterné
adománya

műve.

a teste. Talpának a széle lapos peremmel, bordás gyűrűkkel ékesített. Testén középmagasságban két nagy vésett, leveles koszorúval díszített mezőben kettős aranyozott címerpajzs van,
mely valószínűleg házassági címer. Kiöntője
csőrös. Füle kérdőjel alakú. Billentős fedele
lapított boltozatú. Fedelén relief portré van
körfelírattal éremben beillesztve. A felírat a
következő: »Christianus L. G. dux Saxon et
Elec«. Fedelén belül, az érem hátoldalán a következő feírat van: »Dresdae Natus est anno
MDLX. XXIX. octob. ante hoc IIII. Mat. Utinam ibi dem expiravit anno MDXC. XXV. Septemb. ante hoc VII. Mat. V. linam in Christo
Mori: eus Coelica Regna Tenet.« A relief páncélba öltözött fejedelmet ábrázol, előtte asztalon a sisakja, kezében pálcája, baloldalt derekán hüvelyezett markolatos kardja. A fedelébe
illesztett aranyozott ezüst érem Keresztély
szász választó fejedelmet ábrázolja. Az érem
halálának emlékére készült.
A kannát a leltár szerint 1652-ben Vetterné ajándékozta. Hitelesítő jegye a kanna fenekén van, ágaskodó oroszlán pajzsban. Mester-

Urvacsorai
Eckirch

borkancsó, biblikus éremmel. Dávid
müve. Lölhöffel János adománya

jegye H. Z. és még egy körbefoglalt G betű is
szerepel. Az ágaskodó oroszlán Walter Klein:
»Geschichte des Gmünder Goldschmiede Gewerbes« (Stuttgart 1920)19 kimutatásában a
gmündi XVII. századbeli hitelesítő jegy. A
körbefoglalt G betű viszont a góthai hitelesítő
jegy volna 1689 időtájból. Tekintettel arra,
hogy a kanna a XVII. század elején kellett
hogy készüljön, valószínű, hogy a gmündi hitelesítő jegy lehet csak irányadó, míg a körbefoglalt G betű ismeretlen módon kerülhetett
reá, esetleg az érem beillesztése folytán. Rosenberg 3. 9508 folyószám alatt közöl a XVI.
és XVII. századból hasonló hitelesítő jegvet
(IV. kötet, 604. lap). XVI., XVII. századbeli
ismeretlen jegyek címe alatt, tehát Rosenberg
előtt is ismeretlen. A munka H. Z. mester finom munkájára vall.

Ürvacsorai borkancsó biblikus

éremmel.

Aranyozott ezüst, eredetileg világi rendeltetésű kancsó volt. Talppereme profilírozott.

Talpsávján tojásdíszes sor van, efölött sima,
gyűrűs tagozat. Hengeres, felfelé keskenyedő
testén alul a fenék magasságában és felül a
fedél pereménél övgyűrűs ékítmény. Oldalán,
poncolt alapon, trébeltmüves kivitelben gazdag, szimmetrikusan megkomponált csigásindás,
leveles és gyümölcsös díszítmények között három zsoldos vitéz alakja. Az egyik fuvolázva
megy, a másik a vállán lándzsával, a harmadik
alabárddal van ábrázolva. A kancsó boltozatos
fedelének oldalán poncolt alapon trébelt csigás
indás díszek ékeskednek, billentője liliomidomú. Füle kérdőjel alakú. A kancsó magassága 25 cm, felső átmérője 9.4 cm, talpának
az átmérője 14.5 cm, fedélátmérője 9.9 cm. A
kancsót az egyház leltára szerint 1678-ban Lölhöffel János, Eggenberg hercegnő udvarmestere
ajándékozta a soproni evangélikus egyháznak. A
kancsó augsburgi hitelesítő jeggyel és a cikázó
vonalas próbavétellel hitelesített. Mesterjegye
ellipszisben keretezett ház. Rosenberg 3. szerint 465. folyószám alatt a 76. lapon, Dávid
Eckirch műve, aki 1613-ban halt meg. Feltehető, hogy kancsónk Dávid Eckirch műve, mivel a kancsó eredete és külseje szerint, (amit a
három zsoldos alakja igazol) világi célt szolgált s adományozásáig az adományozó családjának tulajdona lehetett. Erre mutat az a tény
is, hogy egyházi célra szánt adományozásával
a fedelébe egy még sokkal régebbi eredetű, az
előző századból való, biblikus tárgyú érmet illesztettek be utólagosan. Megjegyezzük, hogy
Dávid Eckirch családjának egyik Nürnbergbe
elszármazott tagja is ötvös volt és használta a
család mester jegyét. 1655 és 1660 között működött Nürnbergben, Rosenberg 3. kimutatása
szerint. Minthogy azonban a kancsón lévő hitelesítő jegy augsburgi és ez a kétágú hitelesítő
jegy Rosenberg 3. kimutatása szerint a 29. lapon a 136-os folyószám alattival azonos, ez pedig az 1605—1610-es évek között készült müveknek a mesterjegye, feltétlenül igazolja azt,
hogy a munka Dávid Eckirch műve, akitől Rosenberg 3. kilenc darab hasonló zsánerű fedeles kannát mutat ki és még négy további kimutatható darabról is tud. Ezek közül az egyik
az 1884. évi budapesti ezüstkiállításon is szerepelt. Egy közülük Szentpéterváron van. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a kvalitásos mestermü
is csak őtőle eredhet és az is nyilvánvaló, hogy
adományozásáig a Löllhöffel család tulajdonában volt sokáig. Ürvacsorai borkancsónk tehát
Dávid Eckirch műve. Urvacsorai borkancsónk
a soproni evangélikus egyház kincstárának
szintén egyik kiváló darabja.

A kancsó fedelének

külső részlete a biblikus

éremmel

Az úrvacsorai borkancsó értékét fokozza
az a biblikus érem, melyet egyházi rendeltetése
céljából az adományozó a fedelébe tétetett.
Az érem aranyozott ezüst. Azok közül a biblikus érmek közül való, melyeket a reformáció hozott s amelyek bibliai tárgyú sorozatokban nyújtják ismét a bibliapauperamot, most
már a reformáció igei tartalmával és igeszerü
megfogalmazásában az éremmüvészet és a kisplasztika korabeli formanyelvén. Nagy missziói
szolgálata volt a reformáció korában ezeknek a
tömegével elterjedt és népszerű bibliai érmeknek. Egész sorozatokat találunk belőle.
Ezeknek a bibliai tárgyú érmeknek külön
szisztematikájuk van, melyről Kunze Ferdinánd
Leó benedekrendi pr. Győrben kiadott egy tanulmányt 1885-ben »Sistematik der Weihmünzen* címen. Foglalkozik velük »Biblische Medaillen« címen dr. Viktor Katz a »Die Erzgebirgische Prágemedaille des XVI. Jahrhunderts«
(Prága, 1931—32) című müvében. Foglalkoznak vele a Lanna, Löbecke, Habich, Müller és
Forster gyűjteményes munkák is és számos
11
monográfia.20.
!j*j
Úrvacsorai borkancsónk biblikus érmének
körfelírata az alapigéje annak az igehirdető
képnek, melyet az érem tartalmaz. A felirat
szövege a következő: »Joh. 4. Domine, da mihi
hanc aquam ut non sitiam, neque hunc haurire
veniam.« (Uram add nékem azt a vizet, hogy
meg ne szomjúhozzam és ne jöjjek ide merí-

A kancsó fedelének

belső részlete
túloldalával

a biblikus

érem

teni!) A képnek a tárgya Jézus beszél a samáriai asszonnyal. Az érem másik oldalán, a
kancsó fedelén belül az érem körfeliratának
alapigéje: »Math. 8. Salva nos domine perimus,
parum fideles quid dubitatis.« (Uram ments
meg minket, mert elveszünk. Kicsinyhitűek mit
kételkedtek.) A hirdetett ige tárgya: Jézus lecsendesíti a tengert. Az első képet a kút csigás
eresztője osztja meg két részre, hangsúlyozva
a két csoport ellentétét. A képen Jézus Jákób
kútja egyik oldalán beszél a kút másik oldalán
levő samáriai asszonnyal. Jézus mögött vannak
a megérkező tanítványok, az asszony mögött
egy patriárka alakja képviseli Samáriát. A tenger lecsendesítésénél egy allegorikus, sátánszerű alakot látunk viharkorbácsolta ruhában,
amint azt az egyik rémült tanítvány evezőjével
hátbavágja s a felébredő Jézus felülve a csónakban, kezét parancsolólag az alak felé emeli.

A kancsó biblikus érme, egyik oldalán Jézus
a samáriai asszonnyal beszél, a másik oldalán pedig
lecsendesíti a tengert

Oltári feszület

A soproni evangélikus
és a

templom oltára a
gyertyatartókkal

feszülettel

A tanítványok háta mögött gomolygó felhők,
még Jézus intése irányában eloszolva már tiszta
eget látunk.
Láthatjuk, hogy a korabeli mesterek a kisplasztikában aránylag kis területen milyen sokat igyekeznek mondani az igével és az ige
alapján.
Biblikus érmünket Viktor Katz: »Die Erzgebirgische Prágemedaille des XVI. Jahrhunderts« című gyűjteményes munkájában a 210.
lapon és a LVII-1. képtáblán közli.20 A Lanna
katalógus a »Religiöse Medaillen meist sáchsischer und böhmischer Meister« főcím alá tartozó részben „Joachimstaler und Kremnitzer
Meister" alcím alá foglalva a 116. lapon méltatja érmünket. Kimutatja, hogy az első öntése
a XVI. század közepéből való, melyet az évszámot átalakítva 1567-ben újra kiadtak. Még
két kiadásról tud, az egyik 1604-ből való, a
másik 1607-ből. Még két gyűjtemény tesz említést érmünkről: az Erbstein-katalógus 518.
szám alatt és a Löbbecke katalógus 484. szám
alatt.

ezüst corpussal, ébenfa
tel, diófa talpán.

kereszt-

Az Űr Szentvacsorájának a cselekvénye, a
consecratio az oltáron történik, ezért az Úrvacsora oltáriszentség.
Az Űrvacsorában az Ür Jézus Krisztus
testével és vérével egyesül a töredelmes hívő,
bűneinek váltságát nyerve meg benne. Ez a
váltság a keresztrefeszítésben történt meg. Ezt
a kereszt hirdeti, vagyis a megfeszíttetést hirdető feszület, amely éppen ezért az oltáron áll.
A soproni evangélikus egyház feszületekben is mintaszerűekkel rendelkezik áldozatos és
hitükről bizonyságot tevő adományozók révén.
Az egyház leltárának 1695. évi függeléke
szerint Gálffy Ádám még egy értékes adományával gazdagította a soproni evangélikus
kincstárat. Bünker közlése szerint valószínűleg
már 1677-ben leltározhatták. A corpus típusa szerint valószínűleg 1600—1620 közötti években
készíthették. Jegy nélküli. Minden valószínűség
szerint magyar munka. Corpusa reneszánszbarokk, nem túlzott. 21 Jó anatómiát mutat. Az
arc mintha elaludt volna és a fejtartás is ezt
mutatja. A corpust derékban eltakaró kendő
redőzete barokkos. A lábszögeknél keresztben
két csont van, lent pedig a kereszt tövében két
csonton koponya. Fent szimmetrikusan geometrikus díszítésű kartusban a felirat: »I. N. R.
I.« A keresztnek a fája egyszerű sima. A talp
reneszánsz stílusban készült, rombusz alakú.
Az egész feszület magasága 49.5 cm, a
szára 42.2 cm. A corpus magassága 16 cm.

Az oltári feszület ezüst corpussal, ébenfa
diófa talpon. (1600—1620)

kereszttel,

Oltári feszület, talpán

olajfestménnyel.

A leltár 1677-ben mint Baldhauser Herold
adományát tünteti fel.
A corpus ezüstözött, fája feketére pácolt.
Barokkos stílusú talpszekrényén kis olajfestmény van, mely Jézus sírbatételét ábrázolja. A
festmény barokk stílusú. A corpus anatómiája
jó, nem túlzott. Az arc nyugodt, a fej lehajtott. A haj- és szakálfürtök komponált
elrendezést mutatnak, némi gótikus hagyománnyal. A derékkötő kendő nyugodt, reneszánsz barokkba hajló átfogással. A kereszt magassága 116 cm, a talp magassága 36 cm. A
corpus 45. cm. Az olajfestmény magassága 8.5
cm, szélessége 19.5 cm. A kereszt tövében koponya van, melynek magassága 4.5 cm, szélessége 3.5 cm.
Oltári feszület,
a

Oltári feszület

ezüst

és

corpussal.

A harmadik feszületet Ritter
felesége adományozta 1853-ban.

Leopold és

Corpusa ezüst. A corpus hossza 24 cm. Az
egész feszület magassága 79 cm.
A klasszicizált talapzaton álló feszület corpusa neogotikus stílust mutat.
Oltári

talpán olajfestménnyel
gyertyatartókkal

gyertyatartók.

Az oltár felszereléséhez tartoznak, mint az
Evangélium és az Ige világosságának szimbólumai az oltári gyertyák, illetve az oltári gyertyatartók.
Az oltári gyertyáknak Igét hirdető és szimbolizáló eredete Jézusnak a hegyi beszédében
mondott igéin alapszik: »Ti vagytok a viliág világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város,
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá,
hanem, hogy a gyertyatortóba tegyék és fenyljék mindazoknak, akik a házban vannak. Ügy
fenyljék a ti világosságtok az emberek előtt,
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.« (Máté 5:14—16.)
A gyertyatartók eredete már az ószövetségi
templomban, illetve még előbb, már a szent
sátor gyertyatartóiban lelhető fel. Jézus igéje
alapján, mint az Evangéliumot és az Igét jelképező világosság joggal került az oltárra. Megvilágítja az oltárt, a szent cselekmény helyét,
az egyház urát a váltság jegyében az oltári feszületen és az oltár képét. Megvilágítja az oltári szent bibliát és az oltári szent cseüekményeket, jelzi és hirdeti mindenkoron Jézus Evangéliumát, a világ világosságát. Éppen ezért az
oltári gyertyatartók ünnepiesebb és egyházias

formát kaptak a mindenkori stílusok kereteiben,
sőt egyik-másik gyertyatartón szimbolikus ábrázolások, sőt igei jelenetek is vannak. 22
A soproni evangélikus egyház kincstárában
is vannak üyen igei ábrázolásokat tartalmazó
oltári gyertyatartók.
Az egyik pár ilyen ezüst gyertyatartó 52
cm. magas, trébelt háromlábú barokk díszes és
domborműves talppal. A talpak szögletein szárnyas angyalfejek vannak. A talpak közei és a lábak csigavonalas végződésű levélindás ékítésekkel díszítettek. Az ékítmények függőleges ovális
medaillonokat kereteznek. Az első medaillonon
fent Isten szemét látjuk fénysugározva, szemöldökszerűen. Alant pedig gomolygó felhőben
bekeretezve és középen a felhőt áttörve a jobboldali felhőtömegből kéz nyúl ki. A kéz áldólag egy címerpajzson nyugszik és a szemből kiáradó sugárkéve közre fogja a címert. A címerben I. W. A. betűk vannak. A címer alatt akantusszal ékes keretű címerpajzsban a következő
szöveg: »Johannes Gialielnais Artneurs. Sen.
Sopris Nob. Vienniae Austr. MDCCCXII. Cal.
Januar.« A második medaillonban hegyvidékes
felhős és a háttérben várost ábrázoló táj, az
úton az előtérben erősebb reliefben egy vándor.
Balkezén vándorbot, jobbkarja és keze kitárva.
A harmadik medaillonban égbolt és táj. Jobbra
a teret záró mintegy az égigérő erős törzsű, felfelé lomobosabb fa. Előtérben erősebb reliefben
egy szárnyas angyal ölbekapva megragad egy
alakot. Erősen barokkos, mozgalmas ábrázolás.
A gyertyatartó szárán a nódus alatt egy kisebb lapított sima körgallérral a középen kettéosztott lapított gömb, a nódus felett geometrikus díszekkel tagolt félgömbidom, feljebb korongalak szintén geometrikus dísszel. A geometrikus díszeket leveles és helyenként virágos dí-

szítések élénkítik. Párján az első medaillonban
ugyanazt az ábrázolást látjuk, csupán a pajzs
szövege más: »Du hast mein guter Gott! mich
wunderbahr geführet, Dein lauterer Segen ist
's der mich auss nichts erhob: Dafür gibt Dir
Dein Knecht wass Deine Kürche Zieret. Auss
Dankbalirkeit v: lieb, Zu Deinem Preiss und
Lob.«
A második medaillonban felhőzött égboltot
látunk, balra teret záró, mintegy égigérő lombos fát erős törzzsel. Az előtérben erősebb re-

Oltári gyertyatartó

gyala felülkerekedik. Ezek az ábrázolások láthatók az egyik gyertyatartón.
A mások gyertyatartó első medaillonján
van az adományozó hálaadó imája ugyanúgy,
Isten kegyelmét és áldását szimbolizáló keretben. A gyertyatartó második medaillonján Jákob imája. (I. Mózes 32:9—12). A harmadik
medaillonon látjuk Jákob tusakodását az angyallal,22 amikoris Jákob hite és küzdelme győz.
(I. Mózes 32:24—28.)
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liefben két egymásnak szaladó ifjú lobogó ruhában összeölelkezik és birkózik. Lendületes és
mozgalmas barokk ábrázolás. A harmadik medaillonban fehőzött égboltot látunk, a gomolygó felhőzeten fénysugárkéve tör át és
ráárad egy térdelő imádkozó alakra, aki tekintetét és kezét ég felé emeli. Az alak előtt jobbra
távoli táj és a teret keretező és lezáró lombtalan fa törzse a felhőbe vész. Az imádkozó alak
hátterében rendkívül dús lombozatú, a földtől
égigérő fát látunk. Az égből fénykéve sugara
övezi be az alakot, a fénykéve magjában Isten
nevének betűi. A gyertyatartó szára ugyanolyan
kiképzésű, mint párjáé.
Mindkét gyertyatartó első medaillonján az
adományozó bizonyságot tesz Isten kegyelméről, melyet küzdelmes életén keresztül vele
gyakorolt. Ezt kifejezik Isten mindenttudó
és előrelátó szeme
és
gondviselő keze,
melyet mindkét
medaillonban
jelképezve
látunk és a bizonyságtevő' felirat. Ebből megtudjuk azt is, hogy az adományozó 1712-ben
adományozta Isten iránti hálája jeléül a két
gyertyatartót.
A többi négy medaillonban Jákob küzdelmes életét látjuk. Az egyikén látjuk azt
a jelenetet, amikor Jákob elhagyja Lábánt és
küzdelmes életútra indul.
Találkozik Isten angyalaival, de Isten an-
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A két gyertyatartót adományozó hivő lélek 1712. januárjában rótta le háláját küzdelmes élete után bizonyságául annak, hogy azi
előző esztendőben, 1711-ben imádsága és hite
Istennel győzött. Az igei ábrázolások nagyon
találó párhuzamot mutatnak egy hivő lélek
bizonyságtevő hitével és életével. íme az igei
ábrázolások gyakorlati exegétikája, mely bizonyságtevő, prédikáció.
A két gyertyatartó művészeti szempontból
valóban mestermű. Ezüstből készült 1712-ben,
augsburgi hitelesítő jeggyel L. I. mesterjeggyel ellátva. R. 3. szerint a hitelesítő
jegy is 1712-es évre utal, a 213. folyószám
alapján. L. I. mester pedig R. 3. szerint valószínűleg az 593. folyószám alatt jelzett mester
lehet.
E két igei ábrázolásai miatt tanulmányunk szempontjából fontosabb gyertyatartón
kívül van még a soproni evangélikus egyháznak
három pár régebbi gyertyatartója. Ezek közül
az egyik szintén augsburgi. Ezt 1670-ben adományozta Ferdinánd Perseus von Lohnstorff. E
gyertyatartó magassága 42.5 cm, alul elmosódott I. G. mesterjeggyel. Ha nem csalódunk a
mesterjegy megállapításában, akkor R. 3. szerint az 521. folyószám alatti mesterrel azonos.
A másik két pár gyertyatartó közül az.

egyik Treutsmanndorf grófnő adománya, a másik pedig Linzendorf gróf adománya 1650-ből.
Ezeken kívül van még a soproni egyháznak két pár 1820-as soproni mesterjeggyel ellátott D. H. mesterjegyű gyertyatartója, mely
Csatkai soproni ötvösjegy-táblázata szerint Dániel Heckenast soproni ötvös műve.
Van végül még egy pár gyertyatartó, melynek mesterjegye nehezen kivehető, K. vagy R.
betű. Minden bizonnyal ez is hazai ötvösmunka.

Oltári gyertyatartó

Csengettyűs

Világi

Van azonkívül a soproni evangélikus kincstárnak több világi darabja is. így egy* kisebb
ezüsttála augsburgi munka. Hitelesítő jegye nehezen kivehető. Egybekapcsolt Á. B. betűkre
lehetne következtetni. Csak a »B« jegy látszik
tisztán. Ovális, trébelt, füles tál, részben aranyozva. Hossza 13.6 cm, szélessége 11.5 cm,
magassága, illetve mélysége 3 cm. Többsoros
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offertóriumpersely.

A soproni evangélikus egyházközségnek
van ebből az időből egy offertórium-gyüjtő
csengctyűs perselye is. 1676-ban adományozták az egyháznak, A persely átmérője 15 cm,
peremszéle 12 cm. Hullámos szélű, hármas tagolású, a fogantyúja pikkelyszerűen vésett.

Ezüstpohár.
A soproni egyháznak van egy nagyon szép
trébelt, akanthuslevelekkel díszített ezüstpohara
a XVII. századból, mely Eckel Ágoston hagyatékából került a soproni egyház tulajdonába.
Eredetileg világi célt szolgált. Magassága 7.9
cm, felső átmérője 6.8 cm, talpának az átmérője 5 cm. Mesterjegye W. H., külön-külön
mindkét betű szívalakú keretben.
Ervin Hintze: »Die Breslauer Goldschmiede« című művében (Breslau, 1906) utánanéztünk e jegyek eredetének és ennek alapján a
mester kilétének. Hintze szerint a »W« hitelesítő jegy, a »H« betű pedig Hans Jachmann
breslaui ötvös mesterjegye, aki 1681 és 1728.
között működött. Bünker a poharat szintén boroszlói ötvös munkájának véli.23

tárgyak.
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gyöngysorral keretelve, fenekén gyümölcs és
levélkötegek reliefszerű ábrázolásban. A levelek ezüstözve, a gyümölcsök aranyozva. Széle
nyolckarélyos, leveles indákkal díszített. A tál
derekán porcogós fül van.
Egy másik ezüst tálacska kerek, részben
aranyozva, porcogós, díszes és kérdőjelidomú
füllel. Átmérője 11.7 cm, magassága 3.5 cm,
széle hullámos, nyolckarélyos. Fenekén és falán reliefszerüen trébelt és préselt aranyozott
virágdísz van. A fenekének alsó lapján az adományozó felirat: »Rosina v. Gosztonyi Anno
1826. Z. And.« Hitelesítő, illetve városjegye
nincs. Mesterjegye G. F., pajzsszerű foglalatban.
Eckel Ágost hagyatékából két kanál is van
ezüstből, részben aranyozva. Hosszúk 15.3 cm,
maga a kanáltest 6 cm, szélessége 4.7 cm. A
kanál nyele 12.5 cm. Tömör nyele fűrészvonal
alakú geometrikus vésésekkel díszített. A kanál
testén vésett alliance-címer van, E. G. M. betűkkel. Pozsonyi hitelesítő jegye van, pajzsba
foglalt G mesterjeggyel.24
Ezek között a darabok között találunk egy
díszes kivitelű cukorfogót,
16.2 cm hosszban.
A. B. mesterjeggyel és 1812-es bécsi hitelesítő
jeggyel.
Van még egy ezüst cukorhintő kanala, 19

Akanthusleveles

ezüstpohár. Eckel Aaost
kából, a XVII.
századból

hagyaté-

cm, 1848. évi bécsi város jeggyel, egybekapcsolt
V. R. mesterjeggyel, az első betű azonban elmosódott.
Egy ezüst emlékérme is van a soproni
kincstárnak, mely Lotharingiai Károly és Ausztriai Eleonóra eljegyzésére készült.20 Átmérője
69 mm, peremének a magassága 4 mm. Lotharingiai Károlyt és Eleonóra főhercegnőt ábrázolja, revers-jén pedig az eljegyzés manifesztációját. Az érem 1676-ban készült. Az
osztrák Montenuovo éremgyüjtemény Frankfurt
am Main-ban 1895-ben kiadott katalógusának
a 20. lapján, a 833. sorszám alatt taiaijuK meg
a hiteles leírását. Budapesten egv ilyen érem
Niklovits Károly éremgyüjtő tulajdonában van.
*
A keresztyén régészet és az egyházi művészettörténet szempontjából fontos tudni, hogy
éppen a reformáció a kehely és az úrvacsorai
borkancsó használatával, amint azt már tanulmányunk elején is jeleztük, az ötvösművészetben jelentős fellendülést hozott magával.
Fontosabb azonban az a tény, hogy míg
az üldözések miatt az evangélikus egyház a
templomépítészetben akadályozva volt egyházi
művészetét kialakítani, sőt amint tudjuk, ezt
törvényesen is tilalmazták számára, addig a
miniatűrművészetben és a kisplasztikában, így
éppen az ötvösművészetben sokkal inkább pótolhatta azt.
Nem lehet tehát a reformációt művészetellenességgel vádolni, mert akik ezt teszik, meg-

feledkeznek arról, hogy a templomnak nemcsak művészies kiképzését és felszerelését, de
egyáltalán templomi jellegét is tilos volt érvényre juttatni. Különösképpen áll ez Magyarországra, ahol az ellenreformáció nagyon erős
volt s csak annak megszűntével juthatott a teljesen kiiosztott, elszegényedett, kisebbségbe került evangélikus egyház új templomok építéséhez és felszereléséhez. Nemcsak katolikus eredetű templomait, de a sajátmaga által épített
templomait felszereléssel együtt veszítette el az
ellenreformációban. Ezt tehát nem volt könnyű
pótolni az újrakezdés nehézségével és a szegénység miatt. Annál inkább csodálatraméltó,
hogy mégis akadnak művészi alkotások, ha kisebb számban is.
Amint a soproni evangélikus egyház kincstárának a gyors kifejlődéséből látjuk, sokkal
inkább lehetséges volt ez az egyházi felszerelések terén, amikoris vagy többeknek, vagy egyegy jobbmódú hívének adományából hozzájuthatott jelentősebb darabokhoz.
Éppen ezért ezeken a kisebb egyházi tárgyakon figyelhetjük meg azt, hogy a reformáció nem mutatott művészetellenes tendenciát,
sőt inkább, ellenkezőleg, nagyon igyekezett
módja szerint gazdagítani a művészetet.
Azt is megállapíthatjuk, hogy a reformáció
országainak a művészete lépést tartott a katolikus egyházi művészettel és nem maradt el
attól. Ezt a soproni egyház kincstárának tárgyaiból látjuk.
Az a vád sem illetheti a reformáció egyházi művészetét, hogy világias, vagy éppen groteszk ábrázolást hozott volna be a művészetekbe. Éppen a soproni egyházunk kincstáránál
megfigyelhettük, hogy Európának a déli része
protestáns egyházi művészetében az olasz
művészethez igazodik, mely esztétikusabb és a
klasszikus szépségideált szolgálja. Ezzel szemben Európának északibb része a flamand ábrázolási stílushoz igazodó. Már pedig jól tudjuk,
hogv a művészetben a humanisztikus ábrázolást
a reformációt megelőző reneszánsz, a köznapias
és éppenséggel groteszk ábrázolást pedig a flamand-belga művészet hozta be, nem pedig a
reformáció. Figyeljük meg a soproni keresztelő
tálat és a soproni ciboriumot, vagy a Wirthféle kelvhet. Ezeken láthatjuk az Augsburgon
keresztül ható olasz iskolát. Ellenben a
Löllhöffel-féle úrvacsorai borkancsóba beillesztett biblikus éremnél láthatjuk az északi flamand iskolát, illetve annak a hatását és a
joachimsthali mesterek javarészénél is ugyanezt
megfigyelhetjük.
A reformáció és az ellenreformáció korának stílusa a barokk.
A soproni evangélikus egyház kincstára,
amint láttuk, nagy többségben a barokk korszakból származik és a barokk stílust követi.

Ugyanezt látjuk a barokk korában a protestáns
egyházművészet egész vonalán, mind a templomoknál, mind az oltároknál és a szószékeknél,
mind pedig az oltárképeknél is. Tehát a barokk
nem az ellenreformáció stílusa, mert éppen úgy
a reformációnak is a stílusa. Kezdjük mindjárt
azon ennek indokolását, hogy Olaszországban, a
barokk hazájában nem volt reformáció. Viszont
a reformáció országaiban, ahol nem volt ellenreformáció, ott is egyetemes korstílus a barokk.
Magyarországon, ahol volt reformáció is, ellenreformáció is, egyformán stílusa mind a kettőnek.
Ezt meg kell állapítanunk éppen a tárgyalási
anyagunk és vizsgálódásunk eredményeképpen,
Sőt azt is láttuk a soproni keresztelő tálnál,
hogy a barokkot a reformáció nagyszerűen tudja
alkalmazni az igei tartalom kiemelésére és az
igeszerű ábrázolás céljaira. Igyekeztünk ezt a
többi emlékeknél is kimutatni, ahol arra alkalom
kínálkozott.
Felmerülthet még az a kérdés, hogy a
rendkívül fejlett magyar ötvösség mellett, miért
•olyan sok a soproni evangélikus egyház kincstárának az augsburgi és német darabja.
Általánosan tudott dolog, hogy a török
megszállás Erdélyt elzárta s a Fevidékkel is
Sopron csak kerülő úton érintkezhetett. De az is
köztudomású, hogy a török porta sokkal inkább
igényelte a hitelesítő jegyekkel ellátott és kidolgozott ötvöstárgyakat hadisarc, vagy adó fejében, mint a pénzt. S tudjuk, hogy az ötvösművesek alig tudták kielégíteni az ekkor divatozó fejedelmi, főúri, sőt módosabb polgári
ajándékozási kedvet. A nemzetközi értékfelhalmozó és nagyobb értéket képviselő csereeszközök éppen az ötvösművészet remekei voltak.
Gondoljunk itt a világi serlegekre és kupákra és
a tömegével készített jubileumi és emlékérmekre. Mindezek igazolják állításunkat.26
A reformáció igei ábrázolásai a reformáció
hazájában, Németországban előbb keletkeztek.
Ezt igazolják a nyomtatás révén elterjedt bibliafordítások és bibliakiadások illusztrációi és metszetei. Ezeket az ábrázolásokat és ezt a stílust
a bibliák illusztrációiban is megtaláljuk. A reformáció hazájából terjedt el mindenfelé. S miként egykoron a kéziratos kódexeknek az iniciáléi és dekorációi hatottak és alakították a
stílusokat, úgy a könyvnyomtatással még fokozottabb mértékben és könnyebben terjedtek el
a minták és stíluselemek. A könyvnyomtatás
lendítette fel a grafikát, a metszetet. És ezek
révén a könyvnyomtatás hazájából mindenfelé
elterjedtek az ötvösöknél a mustrakönvvek.
így Magyarországon, a Felvidéken és Erdélvben ezek hatása alatt alakult a stílus és az ábrázolás a barokk jegyében.26
Mindezek után megállapíthatjuk azt, hogy
a barokk stílus egyetemes korstílus s a miniaEvangélikus
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tura és a kisplasztika révén is egyetemessége a
reformációnál is fennáll.
Azt is meg kell állapítanunk hogy a reformációnak két jelentős ágazata van. Az evangélikus és a református. Az evangélikus egyház
mindazt, ami az Evangéliummal, vagy az Igével nem ellenkezik, tovább is híven alkalmazta és fejlesztette, míg ezzel szemben a református egyház az Ötestamentomhoz igazodva
inkább, a kiábrázolást tiltotta. Azt azonban a
református egyházról sem mondhatja senki,
hogy egyházi felfogása művészetellenes, mert a
maga helyén igenis alkalmazza a művészetet s
csakis a kiábrázolást tiltja Istenről. Ezeket a tényeket és körülményeket figyelembe kell venni,
amikor a reformáció művészetéről, vagyis a
protestáns egyházak művészetéről és különösképpen, amikor evangélikus egyházi
művészetről van szó. Az evangélikus egyházi művészet igei ábrázolásaiban
krisztocentrikus
értjük ezen azt, hogy miként dogmatikájában,
úgy ebben is az. Az Atya-Fiú-Szentlélek teljes
Szentháromság egy igaz Isten tiszteletében és
szolgálatában tehát az Űr Jézus Krisztus Evangéliuma alapján Jézus Krisztusban látja megtestesülve és kiábrázolva az Atyát (János
Evang. 14:9, Kolosszé 1:15—16 és 2:9.) és a
Szent Lelket.
Az evangélikus egyházi művészet az AtyaFiú-Szentlélek Istenen kívül mást nem glorifikál, mivel mindenki más, csak Isten szolgálatában ábrázolható, de nem glorifikálható.
Az evangélikus egyházi művészetben az Űr
Jézus Krisztus és az Ö Igéje, mely Őbenne testet öltött és általa megvalósult és vegbemegy,
adja meg a tartalmat és a módot az evangélikus
egyházi művészetnek, ez szabja meg és adja
meg egyetemesen keresztyén jellege mellett,
evangélikus ikonográfiái jellegét is.
Az Űr Jézus Krisztus, Isten Szent Fia,
megváltónk és üdvözítőnk a művészetet is azzal
az Igével emeli fel Magához és tart igényt reá,
mellyel azt mondja: »És én, ha felemeltem e
földről, mindeneket magamhoz vonzok.« (János
Evang. 12:32.)
Mindezeknek az igazolásához tanulmányunk hozzásegített.
Az Űr Jézus Krisztus személyes parancsa
és Evangéliuma alapján a keresztyénség egyetemes. Az Űr Jézus Krisztust és Evangéliumát
szolgáló és hirdető művészet is egyetemes, sőt
sokkal inkább vallhatjuk magáról a keresztyén egyházi művészetről ezt az egyetemességet, mely felette áll a felekezeti szempontoknak
és egyetemesen tud szólni minden korban minden emberhez és kell, hogv hirdesse Isten
Szent Fiának, az Űr Jézus Krisztusnak Evangéliumát. (Máté Evang. 28:18—20.)
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A soproni evangélikus egyházi kincstár
bemutató példáinál tárgyalt és elvi jelentőségű
megállapítások vonatkoznak a többi bemutatásainkra is, úgy, hogy ezekre az ismétlések elkerülése végett külön nem utalunk.
A kassai evangélikus

egyház

kincstára.

A soproni evangélikus egyház kincstárával
szinte vetekszik a kassai evangélikus egyház
kincstára.
Itt is láthatjuk az egyetemes korstílusokat.
Értékes darabjai a következők:
1. Aranyozott ezüst kanna 1690-ből. A kanna
fülén a következő bevésett felírat olvasható:
^Pattantyús János — Vas Erzsébet Adták Isten
dicsőségére, Anno 1690.« A fedél belső felüle-

Fedeles

Fedeles

hólyagos

serleg

kehely,

báránnyal,

biblikus

jelenetekkel

tén I. Ferdinánd mellképével ellátott emlékérem van felirattal: »Fer. D. G. Au. Hu.
Bo. R. 1563.« A kanna fenekén pedig egy emlékérem van beillesztve, mely külső felületén Jónásnak a hal által való elnyeletése és
kihányatásának jelenetét fél domborműben ábrázolja e körirattal: »Sicut Jonas in ventre Ceti
Triduum Latuit Et Inde Rediit in Cluis Jon.«
A kanna belső felülete Krisztus feltámadását
ábrázolja ezzel a körirattal: »Ita Christus Triduum Sepultus Post Devictos Hostes Resurrexit. Ma. Zi.« A fedő felső részén a bimbó
alatt e körirat van: »Isten úgy akarta, vagyok,
Szent-Tamási Nagy Imréné.«
2. Aranyozott ezüst kehely gót stílusú. A
kehely lábazatán egy kereszt és egy áldást
nyújtó kéz van bevésve.
3. Egy palack formájú aranyozott ezüst
edény, külső felülete vert díszítményű. Három
oldalán az üdvözítő halálának és kínszenvedésének jelvényei láthatók. A negyedik oldalon

pedig egy kereskedőjelvény alatt e felírás
olvasható: »Die in Kaschau Anwesenden Evangelischen
Handlungsbedienten
Kompagnie
Liessen dieses Zur Éhre Gottes Dasiger
Teutschen Evangelischen Kirche Verförtigen
Wien den 20. Sept. 1738.«
4. Aranyozott ezüst kanna fenekén S. K.
bevésett betűkkel; a kanna felülete puncírozott.
5. Egy ananász alakú ezüstből készült
aranyozott serleg fedővel, tetején egy pajzsot
tartó alak áll; a pajzson olvasható: S. K. cum
S. J. Anno 1721. D. 15 Sept.
6. Egy aranyozott ezüst ostyatartó. Fedőjének tetején az eucharisztia zászlós báránya
(mely azonban le van törve két darabban, külön őriztetik). A csésze alsó felületén e következő felírat van: Johann Jacob Steyner Johann
Gürhardt Sámuel Hermann Stephan Klobuschitzky Ad Honorem Dei. 1723.« A talapzatnak alsó karimáján pedig: »Ad Honorem Dei
S. K. J. J. S. J. G, S, H. 1723,« felírat van.
7. Ezüst aranyozott ostyatartó. Tetején az
eucharisztia zászlós bárányával (amely azonban
letört s három darabban külön őriztetik). A
csésze alsó felületén bevésett felírat olvasható:
»1771. D. 26 Mart. Noctu Manu Sacrilega Ex
Templo Ablata Liquefacta in Matéria Ao. Eod.
Recuperata.« Ugyanilyen feliratú aranyozott
ezüst tálcával.
8. Aranyozott ezüst kehely fedővel, tetején
zászlós bárányka áll. A fedő felső részén egy
kereskedői monogrammon kívül e felíratok olvashatók: »Der Evang. Handel. Bed. Kompagnie in Kaschauí-" Verehrete Diesen Kelch Zur
Éhre Gottes Der Evangelischen Deutschen Gemeinde 1752. D. 1. Debr.« A kehely kupájának felső felületén féldombormüben a következő jelenetek láthatók: 1. Mária üdvözlete ezzel a felirattal: »Luc. Cap. 1. Ein Schönen
Gruss Der Engel Bringet Maria Grosse Freuden Findet.« 2. A kánaán földjéről szőlőfürtöt
vivő alakok ezzel a felirattal: »Num. 13, 3 Dqs
Herrn Volk Durch Dorn u. Hecken Muss
EIIS Tut Milch U. Honig Schmecken. 3. A
harmadik kép alatt, melynek hátterében égő
ház látható, e felírat van: »Job 1, 42. Was)
lob Gott hat Weggenommen Ist Tausendföltig wiederkommen. Dort Ist Er Ein Geplagter
Mann, Hier Kommt Der Segen Reichlich An.«
9. Ezüst, aranyozott kehely, ezüst tálacskával, melyen ez van: Juditha Demeterin.
10. Tojásdad alakú aranyozott ezüst szelence, melynek fedelén fél domborműben egy
címer van. A szelence ostyatartásra szolgál. De
ma nem használják. Ebben van eltéve a 6. iés

A kassai

kincstár

7. szám alatt jelzett letört két bárányka 5 darabban.
11. Ezüst házi kehely tálacskával.
12. Ezüst kehely tálacskával. Ezzel a bevéséssel: »A. C. E. G. 1769.«
13. Kis ezüst szelence ostyának.
14. Két kis ostyatartó.
15. Kehely tálcával ezüstből ezzel a felírással: »Zur Silbernen Hochzeitsfeier des
Herrn A. G. Lassgallner mit seiner Dritten
Gattin Frau Dorotthaea Eleonora geborene
Ilaydu am 1-ten Dezember 1861.« Súlya 450
gr. Ajándékozta özv. Szakmáryné.
16. Egy alpaka feszület.
A Budupest-Deák-téri

kincstár.

A Budapest-Deák-téri evangélikus egyház
kincstára két tulajdonban van. Egyik része a
pesti magyar egyházközségé, a másik része a
pesti németajkú egyházközségé.
A magyar egyházközség tulajdonában lévők a következők:
1. Reneszánsz kis kehely paténával és ostyatartóval, beteg úrvacsoraosztáshoz.
2. Ezüst kehely, trébelt, talpa karélyosaii
tagolt, ívelt, díszváza idomú nódussal, pohara
sima. Hitelesítőjegye és adományozási felirata
szerint 1845-ből való. Adományozási felirata:
»gróf Brunswikné Majtényi Anna Döbrentei
Gábornak irodalmi érdemeiért«.
3. Angyalfejes, fedeles díszkehely. Adományozási felirata szerint a budai egyház lelkészének, Scholtz Gusztáv püspöknek a 25. éves
lelkészi szolgálata alkalmából adományozta
1898-ban.
4. Magasszárú, kerek talpú ezüst kehely,
mérmüves díszítésű gótikus nódussal, talpa és

Deák-téri

kincstár.

(Magyar egyházközség)

Deák-téri
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(Magyar egyházközség)

szára teljesen egybefolyóan magasba ívelő, pohara magas és sima. Felirata: Győry Vilmos
kelyhe. Adományozta Győiy Vilmosné, Székács
Etelka 1912-ben.
5. Bordázott, trébelt, korsóidomú fedeles
ezüst keresztelő kanna.
6. Ezüst keresztelőtál, karélyosan tagolt és
ívelt széllel, sima.
7. Ezüst úrvacsorai fedeles borkancsó,
sima, felfelé keskenyedő hengeres testtel, a
hengeres test alsó és felső szélén abroncsszerű
övezet .gömbölyű szegfejekkeÜ ékesítve. Láng
László és neje Reicher Erzsébet adományozta
1913-ban.
8. Ezüst úrvacsorai borkancsó fedéllel.
Teljesen sima, Teste nyolcszögletű, felfelé keskenyedő és hengerbe átmenő íveléssel, özv.
Dürringer Jánosné szül, Hutter Henriette adományozta 1913-ban.
9. Ennek a párja I. Kor. 11:28. igefelirattal,
10. Sima ezüst paténa 1850-ből, Geréb
Zsigmond adománya.
11. Ezüst ciberium, sima, befelé ívelt,
újabb ötvösmunka.
A németajkú egyházközség tulajdonában
lévők:

1. Egy nemes formájú teljesen sima reneszánsz kis kehely paténával és ostyatartóval.
2. Egy empir stílusú kehely. Beleznay
grófné: született báró Podmaniczky A. Mária
adománya 1787-ből. Trébelt és cizellált.
3. Díszes serlegidomú rokokkó díszkehely.
Díszes különálló talapzattal és levehető fedővel. Készült 1889-ben Tscheuke Emil és Anna
ezüst menyegzőjére. Az egyháznak adományozta Tscheuke Hermann 1927-ben.
4. Egy díszes barokk-empir domborműves
nagy kehely, oldalán a Deák-téri tornyos templom képével az 1838-as pesti árvíz mentési jelenetével, német és héber nyelvű adományozási
felirattal. A németnyelvű felirat a következő:
Hermann Löwy ein dankbarer Israelit seinem
kristlichen
Mitbruder: dem
hochwürdigen
Herrn Michael Lang für sein der leidenden
Mennschheit in den
unglücklichen Überschwemmungstagen vom Márz 1838 gespendete
Wohltaten.
5. Egy keresztelő kanna, fedelén beillesztett domborművű biblikus éremmel, melyen
dombormüben öntve Jézus megkeresztelésének
a jelenete látható. Középen a keresztelés jelenete két részre osztja a képet, miként azt a soproni keresztelő tál leírásánál is láttuk. Az egyik
oldalon a világ jelképes ábrázolása látható, az
eldűlő bábeltorony jelképe és a bűnesetnek
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korhadt iájával, amint a bábeltorony felé
hajló ága kihajt s alatta a bábeltorony ledől. A
túloldalon az életfája látható, dúsan, gyümölcsökkel megrakva. Középen a megnyilatkozó
égből alásugárzottan Jézus felé leszáll a Szentlélek galambja.
6. Egy úrvacsorai borkanna fedelén domborművű biblikus éremmel. Jézus áldásra emelt
kézzel a kenyeret és a poharat megáldja, Közötte igefelirat: »Wer mein Fleisch ist und
mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben.«
Az előbbi keresztelő kanna és az utóbbi úrvacsorai borkanna testvérkannák, egyik a másiknak párja. Mindkettőt adományozási felirata
szerint Beleznay grófné, tábornok özvegye,
született báró Podmaniczky Anna Mária 1787.
novemberében adományozta.
7. Úrvacsorai borkancsó három bevésett
bibliai jelenettel. Az egyik Jézus születését, a
másik Jézust az emmansi tanítványokkal a kenyér megáldásának jelenetében, a harmadik a
tenger lecsendesítését ábrázolja.
8. Keresztelőkanna klasszicizáló stílusban
1867-ből, mestere Bartsch Gusztáv.
9. Sima ezüst paténa.
A budai várbeli evangélikus

egyház

Dák-téri

úrvacsorai

borkancsó
érme

fedőjének
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2. Úrvacsorai kehely sima reneszánsz stílusban, ezüstből. Felírás nélkül.
3. Úrvacsorai kehely reneszánsz formában
ezüstből, 1844—84 felirattal és UB monogram-

kincstára.

1. Úrvacsorai kehely ezüstből, aranyozott
kosárral, aranyozott nódussal és aranyozott talapzattal. Talapzata vert, poncolt és trébelt.
Adományozási felirata: Kiss Károly Nemzeti Ör
ajándéka 1848.-ik Magyar Hon felszabadítási
évben.

Kehelyrészlet

a pesti

árvíz

képével

11. Tíz darab Luther- és reformátori emlékérem, mely Mária Dorottya főhercegnő
nádorasszony tulajdona volt s ő hagyta a budai egyházra.
A nyíregyházi

Nyíregyházi
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mai. A monogramm felett keresztbe tett két
kalapács. Vésett levelesmintás díszítéssel.
4. Úrvacsorai borserleg, ezüstből, alján
hólyagos mintákkal, fedeles. Fent négy poncolt
dísszel. Felirata: 1884—1896. „A budai ev. reformátusok a budai ág. evangélikusoknak". Hálából adták a 12 évi templomhasználatért.
5—6. Ezüstből készült barokk borkaiicsó,
egy nagyobb és egy kisebb. A kisebbik a régi
és annak mintájára készült a nagyobb borkancsó. Mindkettő ezüst.
7. Ugyanolyan mintára készült ezüst ciborium, fedéllel. Barokk-rokoko minta.
8. Egy ezüst, teljesen sima paténa, elmosódott hitelesítő és mesterjeggyel.
9. Egy ostyaosztó tányér ezüstből, belseje sima, széle tarélyos díszítéssel. Felirata
1884—1896. Budai ev. reformátusok a budai
ág. evangélikusoknak.
10. Velencei kristályfeszület csiszolt díszítéssel. Corpusa az üvegbe bedolgozott fehér feszületen. Az üvegkereszt színe rózsaszín, a belé
helyezett feszület és corpus fehér. Mária Dorottya főhercegnő, nádorasszony adománya.

Aszódi

kincstár
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Három szép és nemes barokk kelyhe közül
kiemelkedik egy magasszárú kelyhe, nagyon
szép áttört kosarával. Egy gazdag kivitelezésű
úrvacsorai borkancsó rokokó stílust mutat. Két
szép ostyaosztó tálat is látunk, az egyik magasabb, kehelyidomú alépítménnyel, talppal, szárral és nódussal, a másik trébelt újkori stílust
mutat.
Az aszódi evangélikus egyház

kincstára,

Aranyozott díszítéssel ellátott ezüst ostyatartója van, tetején aranyozott báránnyal. A
legalsó díszítés két hurkot formál, egyikben ez
a felírás olvasható: „Av—1793". A vele szemközt lévő hurokban kézjegy látható: B. S. P.
Úrvacsorai kelyhei:

Aszódi

kehely

1. Gyöngyökkel kirakott cizellált fémcsipkés aranyozott ezüstkehely. Sem évszám, sem
mesterjegy nincs rajta. A XV. századból való.
2. Fémkehely, 13 cm magas, amelyet inkább ostyatartásra használhattak. Évszám, kézjegy nincs rajta. Az oldala szöggel van kiverve.
3. Aranyozott ezüst kehely fémjelzéssel ellátva.
4. Egyszerű cinkehely.
5. Mintázott és vésett, belül aranyozott,
ezüstkehely szőlőfürttel díszített csúcsíves fedővel.
6. Ezüstözött fémkehelv.
7. Tömör ezüstkehely, a Podmaniczkv család címerével. A hozzátartozó tömör ezüsttállal
együtt a báró Podmaniczkv család adományozta.
8. Beteg úrvacsoraosztó aranyozott ezüstkehely hozzávaló tálkával. »S, I. Pesth« kézjeggyel. Fémjelzés is látható rajta.
A kondorosi evangélikus

egyház

kincstára.

Kiemelkedőbb darabja egy reneszánsz talon
és gyöngyvirág idomú kehelv áttört barokk kosárral, valamint egy gazdag áttört kosarú barokk
kehely.
A rozsnyói evangélikus egyház

kincstára.

Külön kell kiemelni a rozsnvói evangélikus
egyház kincstárát, melynek egyes darabjával a
Régészeti Társulat »Archeológiai Értesítője«
már régebben foglalkozott. Képeinken a legkiválóbb hat kelyhét mutatjuk be. Mindkét képen
a középső kehely a legkiválóbb alkotás, gazdag
ornamentikájú, finom sodronyzománcszerü áttört kosárral.
A gérczei evangélikus egyház

kincstára.

újabb darabokban gazdag, de kiemelendő egv
régi gótikus kehely, melyet Német István kispéci
lelkész ajándékozott a gérczei evangélikus egyháznak paténával együtt. Ez a gótikus kehely
azonban sokkal régebbi eredetű. Stílusa és nemes formáia a XV. század végére és a XVI.
század elejére helyezi.
A kolozsvári evangélikus

egyház

kincstára.

1. Aranyozott ezüstkanna domborművű medaillonokkal, gyümölcsökkel, angyalfejjel és virággal díszítve. Öntött, ékítményes fogantyúja
van. A fedő hat domború dudorodását hasonló
díszítés borítja. A fedő csúcsán egy nyugvó

Kondoros

szarvas szobrocskája van, melynek agancsába
négy gyöngyszem van beillesztve. A XVII.
századból származik.
2. Aranyozott ezüst kehely, tompapyramis
alakú tagozott talppal, rombuszidomú gótikus
nódussal. Hatkarélyos talpfelületeit levélornamentika díszíti, helyein eredetileg emaillapok
voltak. A talp alsó részén alkalmazott szárnyas
angyalfejek és az áttört, domborművű, hat ovális mezőbe osztott virágos, babérkoszorús
kosárrész a XVII. századból származó hozzátoldás. A talp felsőrészén az adakozó neve és
1717. évszám látható. Eredetileg a XV. századból származik.
3. Ezüst barokk kehelv aranyozással. Hatkarélyos talpát, domború, levélfüzérek és virágok díszítik. A kupakosár négy domborművű,
áttört levél- és gyümölcsornamensből áll, közeikben virággal, pántján az ajándékozó neve
1695. évszámmal. A felsőrész szélén S. H. mesterjegy látható, ami a brassói Sebastián Hann
(1644—1713) jegye.
4. Aranyozott és ezüst barokkdíszítésű
kehely. A talp alsó domború része hatkarélvos.
A talpkarélyokat váltakozva egy-egy domború
angyalfej és barokk ornamens díszíti.. Szárán
hatszögletű vázanodús van. A sima kupaperem
alatt Ján. 1:7 verse olvasható, talpazatán pedig
az adakozó aján^sa 1763. évszámmal. A felsőperemen V. R. mesterjegy látható 12 szám jelzéssel, a XVIII. századból származik.
5. Keresztelőtál. Színezüst, sima lapos tál.
A belső peremen az adományozó ajánlása
olvasható 1783. évszámmal, a tál külső peremén pedig a kolozsvári ötvösművész Szakáll
János: I. Sz. jegye.
6. Aranyozott ezüst paténa.
Körirattal,
1763-bó1 származik.
7. Paténa. Aranyozott ezüst. Szélén körirat,
a tányérfenék közepén a Bárány ábrázolása

Rozsnyói

zászlóval. A fenék alsó részén az adományozó
neve 1763. évszámmal.
8. Ezüst ciborium. Tojásdadalakú doboz
szabadon álló fedővel. Alsófelületén a mesterjegy: M. D. A XVIII. századból származik.
9. Egyszerű barokkdíszítésü, ezüsttel bevont, fekete ébenfából készült kereszt. Az
ezüst corpus feje körül ezüst sugarak, A talapzaton ezüst lapon az adományozó ajánlása
1779. évszámmal, I. Sz. kolozsvári ötvösmester, Szakáll János mesterjegyé vei. A XVIII.
századból származik.
10. Félgömbalakú alapon szőlőfürt és
kalász díszítés, melyből kinyúlik a fényesre
csiszolt kereszt, öntött feszülettel 1861-ből.
11. Barokkdíszítésü körtefatömbből kiemelkedő kereszt, amelyen tiszafából faragott corpus van. Szervátius Jenő kézimunkája 1943-ból.
*
Az egyes egyházközségek kincstári anyagából a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján részben képben, részben az alábbi felsorolásunkban említjük meg a jelentősebb darabokat,
melyek helyenként felsorolva a következők:
Bakony szentlászló
(Veszprém m.) Egyik
aranyozott kelyhét és paténáját Lövei Balázs
győri lelkész adományozta 1691-ben annak em-

kelyhek

lékére, hogy elüldöztetése idején Bakonyszentlászlón kapott menedéket.
Bakonytamási (Veszprém m.) (Szent István
idejében alapított templom). Egyik ezüst úrvacsorai kehely régi ötvösmunka 1715-ből való.
Balassagyarmat.
(Nógrád m.). Egy régi
kelyhe, mely aranyozott ezüst, a Madách-múzeumhan van.
Balf (Sopron m.). Ciboriuma, ostyaosztó
tányérja, úrvacsorai kelyhe aranyozott ezüst,
1658-ból való.
Balogpádár leány egyháza: Perjése (Gömör
m.). Aranyozott kehely és tálca és egy betegek
részére való kehely és tálca felirattal: »A perjései szt. ecklézsia 1793 Simon János akkori
egyházfi csináltatta a maga költségével.«
Farád. (Sopron m.). Paténáján I. H. S.,
rajta két rávésett angyalfej. Az Ostffy-család
adománya. Kelyhe aranyozott ezüst, verettek
Két részből összeépített. Talpán angyalfejek
szárnnyal. A középen ugyanaz kisebb méretben. A felsőrész ezüstveretből készült, virágok
veszik körül. Az Ostffy-család adománya az
1785-ös évekből. Beteg úrvacsorai kelyhe aranyozott ezüst, 1797-ből való. Úrvacsorai kancsója ezüst és cin.
Bezi-Enese (Győr m.). Ezüst kelyhe 1786-
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Kolozsvári

ból való. Feszülete ezüst. Oltári gyertyatartói
ezüstbői vannak.
Bénye (Pest m.). Úrvacsorai kelyhei közül
az egyik aranyozott kehely 8 kővel ékesített,
1730-ból való.
Bük (Sopron m.). Úrvacsorai edénvei közül az egyik bécsi mester alkotása, 1784-ből.
Feszülete faalapzaton sugárzó glóriolás kereszt
corpussal 1785-ből.
Gömorpanyit (Gömör m.). A keresztelő tál
víztartója s a fedőlap müérték. 6 ezüst és 2
ólomgyertyatartója is értékes.
Győr. Aranyozott ezüst ostyatartója 1691ből való, müérték. Két aranyozott ezüst xirvacsorai kelyhe van 1684-bő1. (Müérték.) Két
aranyozott ezüst úrvacsorai borkancsója 1625ből és 1890-ből valók. (Müérték.) Cin keresztelő vízkorsója 1746-ból való. Oltári feszülete
ezüstből van, 1785-ből. Oltári gyertyatartója 6
drb, ezüst.
Hegyeshalom (Moson m.). Ezüst ostyatartó
szelencéje jól aranyozott, értékes ötvösmunka,
kereszt, horgony, szív, búzakalász, rózsa jelképpel. Mesterjegyük FT. Két aranyozott ezüst
úrvacsorai kelyhe van.
Az egyik kehely
töviskorona, szögek, kereszt, dárda, izsópszár
szivacssal, oszlop, ostor jelképekkel 1786-ból,
a másik 1790-ből való. Hat ezüst gyertyatartója
van, 1834-ből, 1850-ből és kettő modern.
Komárom.
Ostyatartó szelencéje
vert

kincstár

ezüst kupa aranyozva, az eucharisztia bárányával, 1783-ból. Ostyaosztó tányérja M. K. jegyű,
szintén aranyozott ezüst, ugyancsak 1783 ban
adományozták. Ugyanez vonatkozik az úrvacsorai kelyhekre is. Beteg úrvacsoraosztó kelyhe
aranyozott ezüst, sima, paténával, 1793-ban
adományozták. Úrvacsorai borkancsója ezüst.
»|ézus a tengeren« ábrázolással, 1799-ből való.
Keresztelő kannája korsó formájú, ezüstből van,
teljesen sima.
Kölese (Szatmár m.). Van egy ezüst, H. I.
jelű ostyaosztó tányérja. Szélein virágdísszel.
Van azonkívül egy régi, 1736-ból való ostyatányérja, mely müérték. Egyik úrvacsorai
kelyhe, mely ma betegúrvacsoráztató kehely,
szintén 1736-ból való.
Meszlen (Vas m.). Két ezüst ostyaosztó
paténája van. Az egyik 1862-ből, a másik a
XVI. századból. Ez utóbbi müérték. Úrvacsorai
kelvhei: 3 darab, ezüstből van és egy nagy
ezüst serlege is van.
1 drb régi huszita kehely a XV. vagy XVI.
századból. Ezüst aranyozva. Talpa 6 karélyos.
Felirata nincs. Műtörténeti kiállításon szerepelt
Szombathelyen. Kézjegy nincs rajta.
1 drb szőlő domborműves, 1861-ből való
kehely. Felirata nincs.
1 drb nagy (súlya 1250 gr) födeles, ezüst
serleg.
Miskolc. Ostyaosztó tányérjai aranyozott

Pilis

kincstára.

ezüstből 1783 és 1784-ből valók. Műértékek.
Űrvacsorai kelyhei:
1. Christianus Raab 1783.
2. A nemes csizmadia ifjú társaság pohara
1741.
3. özv. Stengi Károlyné 1935.
Kehely-fedő: „Johannes Draskóczy 1783."
Műérték.
Űrvacsorai borkancsói cin és ezüstből szintén műértékek. A feliratok szerint 1783, 1865,
1883 és ugyancsak 1783-ból valók.

Nemeskéri

Nemeskéri

kehely.

úrvacsorai

borkancsó

Feszülete oxidált ezüst, a corpus fehér
csont. Különösebb díszítés, jelkép nincs rajta.
Az oltári gyertyatartókkal egyező stílben készült. Műérték.
Az oltári gyertyatartók közül 2 régebbi
van, kettő pedig Lichtenstein László ajándéka.
Barokk stílű, szép díszítések láthatók, felirat és
jelkép nélkül.
Péteri (Pest m.). Ostyatartó szelencéje
ezüst. 12x8x5 cm téglaalakban. 1830.
Ostyaosztó tányérja aranyból van. Felirata:
Balth. Pongracz et Apol. Datso Conjuges 17S8.
Műérték.
Űrvacsorai kelyhe szélesebb alapon felfelé
karcsúsodé kerek karon ezüst levelekkel körüldíszített arany kehely. Magassága 23 cm. Az
alap lülső részén levő Pongrácz és Datso családi címerek.
Beteg úrvacsoraosztó kelyhe aranyozott
ezüst kehely patenával. Műértékek. 1830.
Pilis (Pest m.). Ostyatartó szelencéje
ezüstből van, 1841-ben adományozták. Ostyaosztó tányérja is ezüst. 1836-ban adományozta
gróf Beleznay Jánosné.
,
Űrvacsorai kelyhe aranyozott ezüst, domborműves díszítésű 595 gr s ú l y ú , 1737-ből.

Nemeskéri
Nemeskéri

feszület,

gyertyatartókkal

«

Nemeskéri

egyházi

kulcstartó

biblikus

éremmel

egyházi

kulcstartó

biblikus

éremmel

Ürvacsorai borkancsói cinből vannak, az
egyiknek adományozási évszáma 1769, a másiké 1841.
Nemescsó (Vas m,). Ürvacsorai edényei:
•Ezüstözött ostyatartó 1652-ből. Zászlót tartó
bárány rajzával. Műérték. Ostyaosztó tányérja
ezüstözött. 1699-ből, Medvés címerrel, I. B. B.
O. betűkkel. Műérték.
Ürvacsorai kelyhei is műértékek. 1. Barokk
kehely tányérral (igen régi). 2. Igen régi aranyozott kehely tányérral. 3. Aranyozott ezüstkehely 1904-ből.
Nemeskér (Vas m.). Ürvacsorai barokkkehely levélindás áttört kosárral, díszes vázaidomú nódus és talppal, ékkövekkel. Reneszánsz úrvacsorai borkancsó vésett ábrázolásokkal.
Feszület gyertyatartókkal.
Egyházi
kulcstartó Jézus megkeresztelésénel a jelenetével.
Osgyán (Gömör-Kishont m.). Ürvacsorai
kelyhe aranyozott ezüst, serlegalakú, értékes
ötvösmunka díszítéssel.
Tápiószentmárton
(Pest m.). Ürvacsorai
kelvhei közül az egyiknek súlva 440 gr. 3 nagy
rubint és 3 nagy smaragd ékkővel, a Kubinyi
család hármas címerével, a másiknak a súlya
570 gr. »Lipták Mihály ajándéka 1851-ben.«
Műértékek. Két ezüst gyertyatartója Raffay
Sándor volt lelkész (jelenlegi püspök) ajándéka
»Raffay Margitka keresztelésének emlékéül
1895.«

Tiszaföldvár
(Jász-Nagykun-Szolnok). Űrvacsorai borkancsója barokk, kiváló alkotás.
Zsejk (Beszterce-Naszód m.). Egyik úrvacsorai kelyhe vörösréztalpas ezüstkehely, 1733.
évszámú adományozási felirattal. Műérték.
Ösagárd (Nógrád m.). Ostyatartó szelencéje
újezüstből Szontagh Pál felügyelő adománya
1860-ból, gr. Széchenyi István halála alkalmából. Müértéknek számít. Két régi aranyozott
ostyaosztó tányérja is van. Űrvacsorai kelyhe
aranyozott, 1856-ból való. Beteg úrvacsorai
kelyhének felirata: »Ecc. Ev. Agárd. F. C.
3798.«
Űrvacsorai borkancsója cinből való, évszám
és minden jelzés nélküli, de igen régi, valószínűleg az egyház keletkezése idejéből való.
Űjezüst feszülete Edvi Illés Ödön felügyelő
ajándéka 1878-ból.
Rimaszombat leányegyháza Dusa: Egyházi
edényei: egy aranyozott ezüstkehely hozzátartozó ostyatálcával. Az előbbi a következő felirattal: »Ex hoc bibentes aeternum non sitient.«
»Hunc calicem fieri curavit Emericus Cubinvi
Dusentibus in maximi sui creatoris glóriám anno
1741.« Ezenkívül a Kubinyi-család címere is
rajta van.
Székelyzsombor (Udvarhely m.). Űrvacsorai kelyhe fémből van, az adományozási felirat
szerint 1716-ban adományozták. Két drb úrvacsorai borkancsója ónból van.. Az egyik díszítése szarvas a mezőben, felirata szerint 1747ben adományozták.
Szirák (Nógrád m.). 1782—88. Ostyatartó
szelencéje ezüstből van, Comes S. R. I. Johanna
Teleki de Szék adománya, konfirmációja emlékére 1770. évből. Műérték. Ostyaosztó tányérja
aranyozott ezüst, igen régi. 2 ezüst úrvacsorai
borkancsója 1784-ben készült.

*

A legújabb alkotások közül is bemutatunk
néhányat:
Révész István tervezése egy kovácsolt vasból készült feszület, melyet Sima B. András
művészetében látunk kivitelezve. Ügynevezett
leveles kereszt. A kereszt szárainak a végein
ugyanis három levél van.
Öt és úiat jelent az Ige művészetének
a formanyelvében.
Ót jelent a kereszt formája, mely az
egyenlőszárú görögkereszt bizántinizáló ókeresztény stílusát idézi fel a XII. századbeli leveles keresztekkel való kapcsolatban.
Régi mondák szerint a Jézus keresztjét abból a másik fából ácsolták meg. mely az Éden
kertjében a mindentudás és a bűnnek fája mellett állott és az élet fája volt, de amelynek a
gyümölcséből az első emberpár a bűneset után
már nem ehetett, mert kitiltattak a Paradicsomból. (I. Mózes 2:9.)

Jézus keresztje az élet fája, azaz a másik
fa, eleven fa, amely a Jelenések könyvének igéi
szerint tizenkét gyümölcsöt terem, az Ószövetség 12 törzse helyett, a 12 apostol gyümölcsét,
az Evangélium és az Ige gyümölcseit és levelei
a pogányok gyógyítására valók. (Jelenések 22:2.)
Ezért Jézus keresztjét is régen leveles keresztfa alakjában ábrázolták. Ez annyira ment,
hogy a XII. és XIII. században a kereszt kétágú alakot vesz fel, az élőfa elágazó formáját és
így villaalakúvá válik, majd keresztbe kap még
egy ágat s így az iker kereszt helyett kettős kereszt lesz belőle. így keletkezett az apostoli
kettős kereszt. A három levél félköralakban ma
is megvan sok kereszten.
»Crux fidelis, arbor una nobilis.« Az igazi
nemes fa, a hitnek és az életnek a fája, ezt fejezi ki a bemutatott kereszt.
A kereszthez az optikai kiegészítést az
ugyancsak leveles gyertyatartó adja. Talapzata
és szárában az örökkévalóság végtelenjét ábrázoló körbe foglalt Krisztus monogramm s a leveles körkoszorú a bizánci centrális elrendezést
mutatják.
Révész István tervezése szerint készítette
Sima B. András azt a fali kart, mely kovácsolt
vasból készült kétágú gyertyatartó középen magasra kiemelkedő Krisztus-monogrammal, a^tta
a szár alsó és tartó része a kereszt. Szimbolizálja ez a fali kar azt: Jézus Krisztus a világ világossága, keresztje tartja a fényt és tartja fennen a belőle kiemelkedő s a felette álló Krisztus nevét. A fény a Jézus Krisztus nevéből és
keresztjéből árad szét a világba.

Leveles oltári
gyertyatartó.
(Révész—Sima B. András)

Leveles

kereszt.

(Révész—Sima B. András)

Az újabbkori feszületek között kiváló alkotások a gvőr-nádorvárosi új evangélikus templom feszülete és gyertyatartói. Ugyancsak Sima
B. András győri iparművész és aranykoszorús
mester alkotásai.
A kisplasztikában legnehezebb a kovácsolt
vasból arcot kimintázni.
Külön is bemutatjuk ezért Sima B. András
feszületéről az Ür Jézus Krisztus arcát. Az ikonográfikusan is sikerült arc és fej ihletett müvészlélekre és komponáló készségre mutat. A
hajjal keretezett arc s az arc kifejezésteljes vonásai mutatják a művész készségét, hogy a legnehezebb feladatot a kovácsolt vasból és kisplasztikái műben miként oldotta meg.
Bemutatjuk Deéd Ferenc kovácsolt vasból
készült feszületét. A vas nehézkességét az ábrázolás könnyedsége ellensúlyozza Deéd Ferenc
művészetében. A kereszt maga törzse felé keskenyített s ez teszi könnyeddé.
A könnyedséget fokozza a corpus derékkötőjének és a Pilátus feliratának lobogó barokkos
ábrázolása.
Fokozza a könnyedséget a kereszt felett

Falikar

Krisztus-monogrammal
és
(Sima B. András)

kereszttel.

Györ-Nádorváros
feszülete és
gyertyatartói.
(Sima B. András müve)

Deéd Ferenc: Oltári

A gyömádorvárosi

feszület

Krisztus-feje

Hatvan

úrvacsorai

edényei.

feszület

(Terv. Révész István)

lévő Krisztus-monogramm s a Jézus feje feletti
gloriola, valamint a kereszt alsó szárán lévő
Alfa és Omega áttört ábrázolása.
Az újabb templomi felszerelések közül Révész István tervezésében Budapest-Kelenföldön
és Hatvanban találunk Wintermantel és Szombathy kivitelezésében cibóriumokat és úrvacsorai kelyheket vert ezüstből, archaizált stílusban.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján
igyekeztünk a legkiválóbb oltári felszerelésekre,
valamint keresztelő és úrvacsorai edényeinkre
rámutatni.
A közelebbi, részletes ismertetésük messze
túlhaladná e munka feladatát és terjedelmét.

Megemlítjük, hogy az erdélyi és felvidéki
evangélikus egyházközségeknek és evangélikus
templomoknak oltárképekben, oltári felszerelésekben, keresztelő- és úrvacsorai edényekben
igen gazdag állományuk van. Ez nem állott bemutatás céljából rendelkezésünkre s ugyancsak
túlhaladta volna feladatunkat és e munka terjedelmét. Mindazonáltal róluk a fellelhető irodalmat igyekeztünk felkutatni és azt a jegyzetek
után felsorolt irodalomban a tovább kutatók és
érdeklődők munkájának a megkönnyítésére közöljük.
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Die Kunstsammlungen
des Herrn Richárd Zschille von Arthur Pabst. Berlin, 1887. 272. old. és 39. tábla, 275. old. és 40. tábla.
An Illustreted History of Englisch Plate by Ch.
J. Jackson. Vol. I—II. Chapter, XVII. 470—542. lapokon lévő kanálanalógiák.
2
5 Lotharingiai Károly és Eleonóra főhercegnő
eljegyzési emlékérméhez forráshely:
Verzeichnis der Montenuovo'schen Münzsammlung. Oesterreich. Frankfurt am Main. 1895.
Tabulae Nummorum Hungaricorum. Weszerle
József: Hátrahagyott érmészeti táblái. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiség osztálya.
1873. G rész Tab. VI. 6. Az érem egy példánya megvan Budapesten Niklovits Károly éremgyüjteményében is.
2<
5 A magyar történetírás új útjai. Gerevich
Tibor: Művészettörténet. Budapest, 1931. 105. o.
27
Az augsburgi kapcsolatokhoz források, illetve
bizonyítékok:
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XX. 1900.
Dr. Takáts Sándor: Augsburgi ötvösök munkái
törökök és magyarok részére. 93—96. lapokon.
Ráth György Régi Magyar Könyvtára. Budapest. 1905. A Magyar Tudományos
Akadémia
könyvtárában.
III. Magyar szerzőktől külföldi nyomtatványok:
1276. Balásfi Thomas: Castigatio Libelli Calvinistici etc. Augsburg, 1620.
1277. Pázmány Petrus: Falsae Originis Motívum—Hongaricorom. Augsburg. 1620.
1278. Ungarischer Rebellions Brunn. Augsburg,
1620.
1118. Rewa Petrus de, De Sacrae Coronae
Regni Hungarice Ostv. Augsburg, 1613.
Régi Magyar Könyvtár, III. kötet.
Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig
megjelent nem magyarnyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. írták: Szabó Károly és Hellebrandt Árpád. 1—2547. sz. (1480—1670.) Első rész.
Magyar Tudományos Akadémia könyvtára: Bibliogr. 0.323. Budapest.
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(A jegyzetekben
felsoroltakat
lásd ott.
Tárgykörök és vonatkozások szerint
felsorolva.)
Szent Biblia, azaz Istennek ó - és üj-Testamentumában foglalt egész Szent írás. Fordította: Károli Gáspár. Budapest. 1934.
Dr. Kari Künstle: Ikonographie der christlichen
Kunst. Zwei Bánde. Freiburg in Breisgau, 1928.
Dr. Kari Künstle: Ikonographie der Heiligen.
Freiburg in Breisgau, 1926.
D. Dr. Pröhle Károly: Keresztyén Erkölcstan,
(egyetemi előadásai) Sopron, 1923—24. 324—326. o.
Művészet. XXIII. évf. 1920.
Gerevich Tibor: Egyházmüvészetünk jövöje.
27. oldal.
Magyar Szemle. 1927. 3. szám.
Gerevich Tibor: A magyar művészet jelentősége.
Hóman Bálint: A magyar történetírás új útjai.
Gerevich Tibor: Művészettörténet. (Különlenyomat.) Kiadja a Magyar Szemle Társaság, Budapest,
1931.
Prof. Tiberio Gerevich: L'arte antica ungherese,
Róma.
Gerevich Tibor: Kolozsvári Tamás, az első magyar képtábla-festö. Budapest, 1923.
Gerevich Tibor egyetemi előadásának jegyzetei.
Primás-Album. Budapest, 1928.
Gerevich Tibor: Esztergomi Műkincsek.
Gerevich Tibor bevezetésével és Genthon István
összeállításában:
A magyar történelem képeskönyve. Budapest, 1935.
Az iparművészet könyve. III. kötet. Budapest,
1912.
Edvi Illés Aladár: A fémek szerepe az iparmüvészetben.
Mihalik József: Az ötvösség.
Dr. Éber László: A bronz és az ón.
Mihalik József: A zománc. Budapest, 1912.
Archeológiai Értesítő, ü j f. XXIX. 1909. Bünker
Rajnárd: Soproni emlékek (17 ábrával) 392—401. o.
Luther-Naptár XIV. évf. 1926. Payr Sándor:
Emlékezzünk a régiekről. Gálffy Adám sírboltja
Sopronban (életrajzával és adományaival).
Dagobert Frey: Das Burgenland. Seine Bauten
und Kunstschátze. Wien, 1929. 2. képtábla: Abbildung 3. Eisenstadt. ölbergrelief an der Pfarrkirche.
Archeológiai Étesítő. ü j folyam. VIII. 1888.
F. L. könyvismertetés: L. Reissenberger: überreste der Gothik und Renaissance. 271—272. o.
Tausend Jahre Deutscher Kunst am Rhein. Die
Denkmáler der Plastik und des Kunstgewerbes auf
der Jahrtausend-Ausstellung in Köln. Von Fritz
Witte. Berlin, 1932. I—V. (5) kötet. Scharfensteiner
Altar, 1606—1609. Mainz. Dom. Von Nikolaus
Dickart. Nach Entwurf von Johann Juncker. Lent a
predellában: Az utolsó vacsora.
Allerheiligenaltar. Trier. Dom. A főoltárkép
alatt (az oltár asztal felett közvetlenül) az utolsó
vacsora jelenete. 241, 343, 346. oldalakon.
Die Christliche Kunst. Monatschrift für alle
Gebiete der christlichen Kunst. Neunter Jahrgang
1912—1931. München. Mader Félix: Der Meister des
Eichstatter Domaltares. 213, 217. oldalakon. Ké-

pek: Letztes Abendmahl. Christus am ölberg.
Geisselung. Dornenkrönung. Text. S. 221.
G. J. Jackson: History of England. Volume I.
439. oldal: Fig. 499. Chalice: Hall—Marked Dublin,
1715.
Képző Művészet. I. évfolyam. 1. szám. 1927.
Budapest.
Hans W. Singer: Der Kupferstich. Bielefeld und
Leipzig, 1904.
Felvinczi Takács Zoltán: Dürer. Budapest, 1909.
Magyar Iparművészet. VI. évf. 1903.
Czakó Elemér: Régi magyar ötvös-rézmetszetek. 221. oldal.
Magyar Iparművészet. XV. évf. 1912.
Csányi Károly: A kisplasztikái kiállítás. 120. o.
Magyar Művészet, ötödik évf. 1929.
Éber László dr.: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye. III. 75. oldal.
Magyar Művészet, 1926. Éber László: Delmár
Emil plasztikai gyűjteménye, I. 77. oldal, II. 317. o.
Owen Jones: The Grammar of Ornaments.
(Gramatik der Ornamente.) London, 1868.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. X. 1890.
Kövér Béla: Régi ötvösmüvek jelző bélyegeinek
megfejtése. 17—18. oldal.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. V. 1885. 43—
47. oldalakon. Szemere Attila: A magyar tört. ötvösmü lajstroma.
Az iparművészet 1896-ban. Milleneumi emlékkönyv Ráth György elnök szerkesztésében. 341. oldalán: Dr. Prém József: Magyar Műkincsek (kép).
Archeológiai Értesítő. Üj folyam XXXII. 1912.
W. Köszeghy Elemér: A magyar ötvös jegyek
rendszeres gyűjtéséről. 132—150. oldal.
Archeológiai Értesítő. VI. kötet (1872). Irodalom cím alatt: »A Protestáns Egyházi és Iskolai
lap« ez évi első számában Ballagi Aladár felhívást
intéz a közönséghez a protestáns egyháztörténet s
régészet érdekében.
Magyar Iparművészet. XIV. évf. 1911. Prohászka Ottokár: Több művészetet a templomokba.
1. oldal.
Művészet. 1910. évi IX. évf. Gerő ödön: A festőiségről. 49. oldal.
Kenczler Hugó dr.: Művészettörténet, kritika és
esztétika. 70. oldal.
Az ötvösség remekei a magyar történeti ötvösmükiállításon. Leírták: Pulszky Károly és Radisics
Jenő. 2 kötet. Budapest.
Múzeumi és könyvtári értesítő. VII. évf. 1913.
Csányi Károly: A kehelykiállítás tanulságai. (123.
oldal.)
Dr. Darvai Móricz: Benvenuto Cellini. Budapest 1907.
Hans Cornelius: Elementargesetze der bildenden
Kunst. Leipzig und Berlin. 1908.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. IX. 1889. Szilágyi Sándor: Az ötvösség történetéhez Erdélyben.
173—174. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XXXII. 1912.
Dr. Róth Viktor: Az egyházi kehely történeti fejlődéséről Erdélyben. 97—132. oldalakon.

Studien zur Deutschen Kunstgesichte. 75. Heft.
Dr. Victor Roth: Geschichte der Deutschen Plastik
in Siebenbürgen. Strassburg, 1906.
Studien zur Deutschen Kunstgeschichte, 104.
Heft. Roth: Geschichte des Deutschen Kunstgewerbes is Siebenbürgen. Strassburg. 1908.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XXXIV. 1914.
Dr. Roth Viktor: Beszterczei ötvösmüvek. 355—373,
451. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. XI. 1877. 189., 190., 191.
oldalakon. Deák Farkas: Erdélyi ötvösmüvek a
XV—XVI. századból.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. IX. 1889. Dr.
Deutsch: Egy erdélyi kehely. 175—176. oldal.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XX. 1900. 17.
oldal. Mihalik József: Régi brassói ötvösség. 23. oldal: I. A feketehalmi (Zeyden) ág. h. ev. templom
fedeles kannája.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. V. 1885. Dr.
Czobor Béla: Levele a nürnbergi nemzetközi ötvösművész kiállításról. Nürnberg, 1885. szeptember 29.
388—391. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XX. 1900.
Mihalik József: Hann Sebestyén két ismeretlen ötvösmüvéről. 253—256. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. XIV. 1880, Pulszky Károly: Külföldi adatok az archeológiához. 186—189.
oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXI. kötet,
1901. Hampel József: Az eggenburgi kehely. 283. o.
Művészet. 1914. XIII. évf. Téglás István: Az
őtordai ref. egyház fejedelmi kincsei. 413. oldal.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XXVII. 1907.
ifj. Frey Imre: Zombori szerb ötvösökről a XVII.
és XVIII. században. 69—71. oldal.
Magyar Iparművészet. XIII. évf. 1910. Mihalik
József és Csányi Károly: A Gerhardt-féle gyűjtemény. 181., 189. oldalakon: 195. kép. 190. oldal: 200.
kép 193. lap: 213. kép. XX. kötet (1900). Mihalik
József: Régi brassói ötvösség. 17—39. 21. oldal.
Archeológiai Értesítő: Üj folyam. X. 1890. Ballagi Aladár: Brassai ötvösök és ötvösmüvek. 1526—
1540. 385—402. oldal.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XXVIII. 1908.
Gyárfás Tihamér: Brassói ötvösök és ötvösmüvek
a XV. és XVI. században. 8—10. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. VIII. 1888.
Hampel József: ötvösmüvek Nagy Lajos-'korából és
az erdélyi ötvösiskola. 193—208. oldalakon. XIII.
1879. 259—274. oldalakon. Pulszky Károly: Iparművészeti jegyzetek. A Magyar Történelmi Társulat
1879-iki erdélyi kirándulása.
Archeológiai Értestő. Üj folyam. XXIX. 1909.
Dr. Gyárfás Tihamér: Dr. Victor Roth: Geschichte
des deutschen Kunstgewerbes is Siebenbürgen (373—
377. oldal).
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXX. 1910.
Dr. Gyárfás Tihamér: A nagyszebeni ötvösök mesterjegytáblája. 407—419. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XX. 190. Mihalik József: Hann Sebestyén két ismeretlen ötvösművéről. 253—256. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXXIII. 1913.
Dr. Roth Viktor: Hann Sebestyén öt úrvacsorakelyhe. 159—165. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XX. 1900. Mihalik József: Régi brassói ötvösség. 17—39. oldal.
Archeológiai Értesítő. X. 1876. Szikinczey B.:
»A Magyar Történelmi Társulat ezévi gömörmegyei
kirándulása címe alatt a 291. oldalon a rozsnyói
ev. egyház két serlegéröl«.

Magyar Iparművészet. I. évf. 1897—98. Budapest. Mihalik József: Egy kassai serleg a XVI. századból. 67—69. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XIX. 1899. Mihalik József: Két kassai fedeles kupa. 5—13. oldalakon.
Szepesvármegye művészeti emlékei. Harmadik
rész. Divald Kornél: Iparművészeti emlékek.
Dr. Vajdovszky János szerkesztésében: Szepes
vármegye művészeti emlékei. Harmadik rész. Divald
Kornél: Iparművészeti emlékek. II. Az ötvösség.
16. oldal. Budapest, 1907.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXX. 1910.
Divald Kornél: Régi ötvösmüvek a körmöczi ev.
templomban. 236—242. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. X. 1890. Mihalik József: Selmeczbányai ötvösmüvek a XVII.
századból. 348—350. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. XXI. 1901.
Jurkovich Emil: A besztercebányai plébánia-templom egykori kincstáráról. (III. befejező közi.) 39—
54. oldalakon és 209—213. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXX. 1910.
Divald Kornél: Régi ötvösmüvek a besztercebányai
ág. hitv. templomban. 15—24. oldalakon. II. közi.
107—117. oldalakon. Régi ötvösművek a körmöczi
ev. templomban 236—242. oldalakon. A Selmecbányái ág. hitv. ev. templom műkincsei. 400—407. o.
Archeológiai Értesítő. XX. kötet. 1900. Jurkovich Emil: A besztercebányai templom egykorú
kincstáráról, I. 151—156. és II. 209—213. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. VIII. kötet, 1874. Ortvay
Tivadar: A Radvánszky-család régiséggyüjteménye.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. VII. 1887.
Hampol József: Egy íejezet hazai ötvösségünk
történetéből.
Ferdinánd Luthmer: Gold und Silber. Handbuch
der Edelschmiedekunst. Leipzig, 1888.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. IX. 1889.
Könyvismertetés: Az ötvösség remekei. Leírták
Pulszky Károly és Radisich Jenő. 67—76. oldalakon.
Szalay Imre szerkesztésében: Magyarország
Történeti Emlékei az 1896. évi ezredéves országos
kiállításon. II. rész. Mihalik József: Az ötvösmüvesség emlékei a renaissancetól a XVIII. század végéig.
301—323. oldalakon.
A Műemlékek Országos Bizottságának Kiadványai. Magyarország Műemlékei. I—IV. közlemények.
1905, 1906, 1913, 1915. 125. oldal: 192. kép, 126 oldal:
193. kép. 126. oldal: 194. kép. 127. oldal: 195. kép.
128. oldal: 196. kép. 129. oldal: 197. kép.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. IX. 1889. Szádeczky Lajos: Magyar ötvösök Krakkóban. 242—
244. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXI. kötet,
1901. Takáts Sándor: Régi királyi kincsek Báthory
István birtokában. 445—446. oldalakon.
Archeológiai Értesítő. XX. kötet, 1900. Dr. Takáts Sándor: Magyar műkincsek pusztulása a Wesselényi-féle összeesküvés idejében. 147—150. o.
Archeológiai Értesítő. XX. kötet, 1900. Takáts
Sándor: Az aacheni magyar templom égéséről,
1656-ban.
Magyar Iparművészet. I. évfolyam, 1897—98.
Dr. Szendrei János: Egy ötvös-remek a mult századból. 296—298. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. IX. 1889.
Csergheö Géza: Címerek régi hazai ötvösműveken.
223—229. oldalakon.
Magyar Iparművészet. IX. évf. 1906. 233. oldal.
Bünker R. I. és Divald Kornél: Az Evangélikusok
régi temetője Sopronban.
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Hans Holbein's d. J.: Bilder zum altén Testament. Historiarium Veteres Instrumentis icones ad
vivum expressae.
Mit einem Appendix. München, 1923.
Bünker Rajnárd: A nemeskéri ezüstkanna. A
nemeskéri (Sopron m.) ev. egyh. tulajdona. Múzeum
és könyvtári értesítő. VII. 1913. 183. oldal.
Die Christliche Kunst. 6. 1909—1910. 97. lap.
Damián Forment, ein Bildhauer des 16. Jahrhunderts von Dr. Ad. Fák.
Archeológiai Értesítő. XX. kötet, 1900. Venturi
A.: A budapesti országos képtár olasz képei. 289—
360. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. IV. 1884. Némethy Lajos: A budavári főtemplom hajdani kincsei. 208—227. oldalakon.
An Illustrated History of English Plate ecclesiestical and secular. By Charles James Jackson F.
S. A. et C.
Magyar Művészet. VI. évf. 1930. Hoffmann
Edith dr.: Az esztergomi Biblia Pauperum. 248. o.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. XXIV. 1904.
Dr. Éber László: Dr. Némethy Gyula: A szent
kehely. (Különlenyomat a »Religio-vallás«-ból. Bp.
1904.)
Archeológiai Értesítő. XIV. 1880. Pulszky Károly: Az esztergomi főegyház kincstára. 268. oldal.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. V. kötet. 1885.
Radisics Jenő: Dr. Czobor Béla: Trésor de l'Église
Metropolitaine d'Esztergom című munkájának ismertetése. 42—43. oldalakon.
Geschichtliches Beschreibendes und Urkundliches aus dem Graner Domschatze. Herausgegeben
von Dr. Josef Dankó. Gran MDCCCLXXX.
Dr. Lepold Antal: Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez.
Különlenyomat
az »Esztergom« 1928. évfolyamából.
Genthon István: Az esztergomi főszékesegyházi
kincstár.
Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum. Régi egyházmüvészet országos kiállítása. Budapest, 1930.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. I. kötet. 1881.
Pulszky Ferenc: Rekeszes ötvösség Magyarországon. 146—156. oldalakon.
Archeológiai Értesítő, ü j folyam. VIII. 1888.
Könyvismertetés. Dr. Joseph Hampel: Das mittelalterliche Drahtemail. 81—82. oldalakon.
Die Erzeugnisse der Stempelschneidekunst in
Augsburg und Ph. H. Müller's nach meiner Sammlung beschreiben und die Augsburger Stadtmünzen.
Von A. v. Forster. Leipzig, 1910.
Liturgische Drucke und Liturgischer Drucker
von Hans Bohatta. Regensburg. 43. oldal: Radtolt
aus Augsburg arbeitete 1476—1486 in Venedig.
Archeológiai Értesítő. Üj folyam. III. 1883—84.
Ballagi Aladár: Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve.
201—392. oldalakon.
Múzeumi és könyvtári értesítő. V. évfolyam.
Szerkeszti: Mihalik József. Budapest, 1911. Winkler
Elemér: Pozsonyi ötvösjegyek (155. oldal). Pozsonyi
ötvösjegyek I. Hitelesítő jegyek és lent évbetük
(157. oldal). Pozsonyi ötvös jegyek II. Mester jegyek
(159. oldal).
Majovszky Pál szerkesztésében: Magyar Művészet. Első évfolyam. Budapest, 1925. Második évf.
1926.
Csányi Károly szerkesztésében: Az Országos
Magyar Iparművészeti Múzeum régi ezüstkiállításának leíró lajstroma. Budapest. 1927.
Magyar Iparművészet. XXX. évfolyam, 1927.
Divald Kornél: Az iparművészeti múzeum ezüstkiállítása. 116—118. oldalakon. Képei: 126—127. o.

Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti
Osztálya kiállított gyűjteményeiben, összeállította
Varjú Elemér igazgató. Budapest, 1929.
Magyar Művészet. VI. évf. 1930. Csányi Károly: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti
kiállítása. I. ötvösművek. 301. oldalon.
Magyar Művészet. VI. évf. 1930. Mihalik Sándor: Az Iparművészeti Múzeum egyházművészeti kiállítása. Fémtárgyak. 526. oldal.
Protestáns Szemle. XLIII. évf. 11. sz. 1934. november. Szabó Richárd: Az Országos Református
Kiállítás. Mihalik Sándor: A magyarországi református egyházak ötvösmüveiről.
Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes. In
zwei Bánden. Berlin.
Művészet. 1907. VI. évf. Márkus László: Allegória és szimbolizmus. 46. oldal.
Művészet. 1909. évi VIII. évf. Dr. Varjas Sándor: Az aesthesis alapproblémája. 147. oldal. Kenczler Hugó: Stilkritika és művészettörténet. 278. oldal.
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbólizmusról. 302. oldal.
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A TEMPLOMI PARAMENTUMOKRÓL
Irta:
RÉVÉSZ ISTVÁN.
(Az evangélikus keresztyén egyház istentiszteleti
textiliáiról, oltárterítőiről, liturgikus öltözeteiről,
azoknak
történetéről és értelméről.)

Az ősi egyház paramentumnak nevezte
mindazokat az eszközöket és tárgyakat, amelyek a templomnak istentiszteletre való előkészítését és díszítését szolgálták. (Parare: előkészíteni.) Paramentum volt valamikor tehát az
oltárasztal is, az oltári edénykészlet, gyertyatartók, mécsesek, füstölők, papiruhák s a különböző liturgikus terítők stb. Csak jó későn korlátozódott ez az elnevezés az oltári s általábanvéve a templomi textiliákra. Ebben az értelemben használjuk a paramentum kifejezést mi is.
A templomi textiliák közül egyházunk a
papiruhákon kívül az oltár, szószék és néhol a
keresztelőmedencének térítőit tartotta meg. A
katolikus egyháznak mindmáig több templomi
textiliája van, zászlói, püspöki baldachinjai, függönyei és templomi faliszőnyegei. Ezektől független csoportot alkot ott is az oltár szolgálatára
rendelt terítőkészlet. Az oltár szolgálatában fejlődött ki az egyházi paramentikának gazdag
jelképessége és értelme s ezért voltaképpen minden templomi textíliának van valami kapcsolata
az oltári paramentumokkal. Jelképességük az
oltárterítők szimbolizmusa nélkül meg nem érthető.
Elsősorban az oltári paramentumokról fogunk szólni, azoknak történeti fejlődését nézzük
át annál is inkább, mert a mai evangélikus egyház a paramentika, régi s az oltárterítőkkel
kapcsolatban kifejlődött jelképi értelmét is
megtartotta, továbbfejlesztette. Benne a szószék és keresztelőmedence s a több helyen
megmaradt papiruhák értelmét is felleljük s

ugyanakkor a liturgikus színeknek magyarázatát is megkapjuk.
Másodsorban fogunk szólni a papiruhákról. Az evangélikus egyház, ha nem is mindenütt, de a régi liturgikus öltözetek fontosabb darabjait megtartotta s ugyanakkor az
evangélikus szertartás történetében a papiruhák körül folyt a legtöbb vita. Velük kapcsolatban fogalmazták meg a külsőségek jelentőségéről, szükségességéről, vagy szükségtelenségéről szóló elveket.
Végül szólni fogunk a liturgikus színeknek a gyülekezet ünnepi öltözködésére tett hatásáról. Mind a papiruhákról, mind pedig ez
utóbbi kérdésről szólva bepillanthatunk a magyarországi evangélikus gyülekezetek liturgiájának a múltjába.
I. Az oltárasztal térítői
Először arra a kérdésre kell felelnünk,
hogy mirevaló volt az oltárasztal leterítése, mi
a magyarázata puszta eredetének.
A régiségtani tapasztalatok alapján csak
azt mondhatjuk, hogy az oltárterítő használata az V. században vált általánossá. Bizonyos azonban, hogy mindaddig, míg a bazilikákban szilárd és kőbőlépített úrasztala nem
volt, a fából készült asztalokat is gyolcsterítőkkel fedték le. A III. században készült katakombafestményeken látható kerek, háromlábú
asztalokon semmiféle terítő nincsen ugyan, de
ezeket az őskeresztyén mesterek, a mindenfelé

»Az cucharistia.«
Festmény
katakombában.

a római
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látható s az antik kultuszokban használatos
asztalkák mintájára festik s a »szentasztal«
képzetét készen kapják s továbbadják. Ezek
alapján az oltárterítő későbbi eredetére vonatkozólag biztos következtetést levonni nem
lehet.
A keresztyén úrvacsorai szertartással olyan
képzetek kapcsolatosak, melyek bizonyítják,
hogy az oltárterítő egészen korai eredetű.
Ezek megfigyelhetők az úrvacsorai tanítás IV. századi fejlődésénél. Az oltárasztalon
levő úrvacsorai elemek Istentől adományozott
»szent elemek«, Krisztusnak teste és vére a
Szent Lélek munkája által. Bár a Szentlélek
csak az »epiklézis« imádság alatt végzi el az ő
csodálatos megszentelő munkáját, azt a kenyeret és azt a bort, mit az oltárra helyeznek, a
szertartás előtt is szentnek tartják. Ezeket az
elemeket ősi antik kultikus érzék szerint, mivel
»szent elemek és Istennek
hatalmában
vannak«, nem szabad puszta kézzel érinteni.
Az
ember tisztátalan s keze az Istennek szánt
ajándékot, vagy az Istentől vett adományt megszentségtelenítené. Ez a felfogás már akkor
többszázados volt s bár a keresztyénség elterjedésének s a keresztyén kultusz karakterizálódásának idején éppen a pogány misztériumkultuszokban nyer alkalmazást — magában a felfogásban a keresztyénség nem látott pogányosat. Átment a közéletbe is. A császárnak szánt
ajándékokat fehér gyolcslepelbe burkolva, vagy
letakart kézzel nyújtják át s ugyanígy veszik
át az ő adományait vagy megírt rendelkezéseit.
Negyedikszázadi
márványkoporsókon
gyakori a »Traditio legis« című kompozíció;
Jézus Krisztus magaslaton állva, papírtekercset
nyújt a feléje siető Péternek. Péter mindkét kezét feléje nyújtja, de kezeit lepel borítja s így
fogadja a Krisztuskirály ajándékát. Ugyanúgy
a »mártírkoporsókon« látható, amint Péter és
Pál letakart kézzel viszik mártírkoszorújukat
Jézus felé. Negyedikszázadi bazilikák hossz-

hajójának falán egész mártírprocessziót látunk.
Fehérruhás szentek méltóságteljesen lépnek a
trónoló Jézus felé s letakart kezükben viszik
koszorúikat s a pálmaágat, illetőleg a Krisztustól nyert koszorúkat s üdvösségük jelvényét,,
mint szent holmikat, a gyülekezetnek így mutatják. Ami szent, azt teremtett ember keze
nem érintheti. Ezért a keresztyének eucharistiája sem lehet ment e jelképességtől. A papok a szent elemeket a pastofóriumból (előkészítő sekrestye) fehér gyolcskendővel letakart
kezükkel hozzák ki és helyezik el az oltárasztalon. A keleti egyházban, mely az ősi szokásokat tekintve, konzervatívabb a nyugatinál, ez a
szokás mindmáig megmaradt.
Ha a pap fehér kendővel takarta be kezét,
le kell takarnia azt a helyet is, ahol a szent elemeket elhelyezik. Ezért mondhatjuk, hogy az
oltárterítő alkalmazása sokkal régibb, mint a
róla szóló emlékek. A hagyományos szokásokhoz szokott antik ember nem is képzelhette
volna el másként az úrvacsora formai részét,
annál is inkább, mert a misztériumkultuszok
propagandájával szemben azt kellett kifejezni,
hogy az úrvacsora az igazi szentség. Erre
azonban látható formák kellettek. Ha az Isis
misztériumokban letakart kézzel viszik a szent
vizet,
ezzel jelképezve annak szentségét, a
keresztyének már pusztán polemikus okokból sem nélkülözhették a szentségnek hasonló
jelképes kifejezését. A fehér úrasztalterrtő tehát régi eredetű, régebb Optatus feljegyzésénél is (370), aki használatát általánosan
ismert szokásnak tartja, »ki ne tudná ..«, hogy
az asztal »deszkáját« úrvacsora alkalmával fehér gyolcslepel takarja. Krisztus testéhez és véréhez csakis ez a szűztiszta gyolcs méltó, melynek anyagát maga a föld szolgáltatja s nem
emberi kezek teremtik, sem nem állatok gyapjából szövik. Ennek a gyakorlatnak teológiai
magyarázatát is készen kapták az antik világból. Plutarchos mondja el, hogy a misztériumkultuszokban azért használtak gyolcsruhákat,
mert színében és anyagában ment mindattól,
ami emberi és szennyezett. Ennek a kultikus
szokásnak értelmezésénél maga is Platonra hivatkozik. (Plut. Isis és Osisisről. 354.) Annak
bizonyítéka, hogy a fehér színnek s a gyolcslepel kultikus jelentőségével az őskeresztyének
tisztában voltak és kultuszukban jelképességét
felhasználták, mutatja az, hogy a középkori keresztyénség nagy liturgusa, Durandus (1296. f),
aki egyben a liturgia és az egyházi művészetnek első igazi értelmezője, az albának és a
fehér oltárterítőknek a Plutarchos-féle jelképességet adja.
—*
Ezeknek a bizonyítékoknak alapján arra
következtethetünk, hogy az őskeresztyének az
oltárasztalt jóval az írott bizonyítékok előtt
fehér gyolcskendővel takarták le s immár ŐSL

gyakorlat eredménye lesz a toledói zsinatok
határozata 683—683., hogy fehér lenvászonnal le nem takart helyre szentséget ternyi
nem szabad.
Eredetileg bizonyára egyetlen terítővel is
megelégedtek, de a szentség lényege körül keletkezett sokféle spekuláció s az oltári szentség
mágikus erejének népszerű tanítása azt eredményezte, hogy áz úrvacsorai elemek szétmorzsolódásától és elcseppenésétől is babonás módon féltek. Esetleg méltatlan »állatka« megtalálja. Ez a magyarázata annak, hogy az egyet-

Ravennai

márványkoporsó

len fehér gyolcsterítővel nem elégedtek meg,
henem már az előző évezredben is négy réteget terítettek egymásra, hogy így a Jézus vérének esetleges átszivárgását és méltatlan helyre
jutását megakadályozzák. Egyik (1289) francia
zsinat határozata 5 réteget ír elő. Ezeknek a
ruhadaraboknak mosása is szinte rituálisan és
sok körülményességgel történt. Az oltárterítőt s
különösen a corporálét, külön erre a célra készített vászonzacskóban tartották.
A liturgiában korán megnyilvánuló reprezentatív szimbolizmusnak eredménye, hogy
az oltárterítőt már nemcsak a szent elemek
megóvása követeli meg, hanem ahhoz mélyebb
gondolatok kapcsolódnak. Mása ez a Jézus halotti leplének (I. Silveszter dekrétuma szerint).
Mivel az oltáron lévő elemek »szent elemek«, a kegyes hívő képzeletében szent táragy
lesz maga az oltár is. »Csodálatos ez az oltár,
hiszen természete szerint csupán kő, de szentté
lesz, mert Krisztus testét veszi fel. Csodálatos
ez az oltár, mert Krisztus teste maga« — mondja

Chrysostomos János. Ebből az oltárkultuszból
származik azután egy másik oltárterítőcsoport.
Egészen betakarják és felöltöztetik a menzát,
hogy tisztátalan kezek ne érinthessék, sőt avatatlan szemek reá ne pillanthassanak. Ilyen felöltöztetett oltárát látunk a ravennai S. Vitaié
(526—547) templom egyik mozaikján. A négylábú asztal minden oldalát egészen a lábak fejéig beborítja a színes lepel, erre kerül a fehér
gyolcsterítő, mely ugyancsak négyoldalon a színes terítő felerészéig lelóg. Ügy öltöztetik fel
az oltárasztalt, mintha valóságos király volna,

reliefje.

(IV. sz.)

gyolcsba és bíborba. Egy VI. századi szíriai
ezüstpaténán hímzett, színes oltáröltönyt látunk s ilyeneket mutatnak a IX—X. századi emlékek is (Frankfurti városikönyvtár elefántcsonttáblácskája).
A már említett liturgus Durandus nyilatkozatai mutatják, hogy ez az értelmezés közkedvelt lett. Az oltárterítőknek hittani-jelképességet
tulajdonít. Jézus az oltár s a dupla oltárterítő a
Krisztus testét és lelkét jelképezi, azt az emberséget, melybe Krisztus öltözött. Mivel pedig az
emberré lett Krisztus megdicsőült, testének és
lelkének jelképe, az oltárterítő' is legyen fehér,
anyaga pedig len, mely a földből terem s fáradságos munka nyomán kapja meg szüztiszta színét. Jézus is mintegy a földből, Mária méhéből
születve sok szenvedésen keresztül jutott a dicsőségre. Az oltárterítő készlet eleinte anyagáról kapja nevé is: linteamina. Lenszőttesek.
Más anyagból oltárterítőt készíteni nem volt
szabad, a zsinatok különösen a selymet tiltják.
Nemcsak a hittani, de a morális szimbó-

»Az oltár asztal.«

»Az Űrvacsora.« A lausensteini evang.
oltárpredellája.
(1600.)

A ravennai S. Vitaié mozaikja.
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lizmus értelmében is magyarázzák az oltárterítő
fehér színét. A bünbánatban megtisztít szívnek jelképe az oltárterítő s frontális oldalán alkalmazott díszítések az erények, melyek a
megtisztult keresztyén homlokát ékesítik.
A fehér oltárterítő, asztalkendőszerűen
fedte a menza mind a négy oldalát. Később
azonban, amikor a színes oltárterítő is divattá
lesz, a fehér gyolcsterítőt hosszában vetik át az
asztalon, úgy, hogy az oltár frontját el ne takarja s csak az oldalrészen lógjon a talpig;,
vagy az asztalmagasság feléig. A frontoldalnak
felső szegélyére 5 cm szélességben borul rá.
Ennek a keskeny szegélynek neve: frontiletum,
vagy aufrisium. A fehér terítőt eleinte nem díszítették, csak erre a keskeny szegélyre került
diszkrét hímzés. Liturgusok szerint ez jelképezi
a keresztyén ember erényeit.
Eredetileg tehát az oltárasztal lapját mindig fehér gyolcsterítő, vagy terítők takarták.
Ezeknek egyikéről kell bővebben megemlékeznünk, melynek neve corporale.
Az úrvacsorai elemek részére nemcsak
megfelelő, tiszta helyet kellett biztosítani, hanem szentségük miatt el is kellett azokat ta-

karni. Erre szolgált a »palla corporalis« Jézus
halotti leplének mása, melv eredetileg ugyanakkora volt, mint az oltárterítő maga. 1000 körül is még az a szokás, hogy a kenyeret és bort
reáhelyezik, majd széleit felfogva betakarják
vele az egész oltári' edénykészletet. A 9—10,
századi adatok szerint ennek az anyaga is tiszta
len, de a 11—16. századokban már aranybroKát corporalékat is készítenek. Alakja eleinte
mint az oltárterítőé téglalapos, majd négyzetessé válik.
Értelmezésénél, újra találkozunk a hittani,
reprezentatív és erkölcsi szimbolizmussal. Leginkább azonban reprezentatív jelképességét
vallják, s Krisztus síri leplének mondják. Hogy

A nemescsói
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a kép, hü legyen az eredeti corporáléhoz még
egy másik is járul, annak a kendőnek a képe,
mellyel jézus homlokáról a verejtéket letörölték. Neve: sudár mm. Az eredeti corporalé mostmár az oltári edénykészlet alá kerül, az újabbal
pedig betakarják azt. Az alsó Krisztus fájdalmait jelképezi most már. Mise után, emlékezve a húsvéti történetre, mind a két terítőt
az oltáron hagyták. A nép babonásan tisztelte
ezeket s babonás képzelete szerint a híveket a
tűztől s minden szerencsétlenségtől megóvják,
összehajtogatása, tisztítása külön szertartás.
Látjuk ezekből azt is, hogy a középkori liturgikus cselekedetek legszerényebbikéhez is valami jelképesség tartozott.
A reformáció mind a fehér oltárterítőt,
mind a corporalé használatát megtartja. A hozzáfüződő babonás képzeletet természetesen el-

veti. Régi jelképi értelmük iránt sem tanúsít
nagy megértést, de ez abból magyarázható,
hogy a reformáció kora nem jelképekben gondolkodik s a régi istentiszteleti jelképes cselekedetek és formák értelmüket vesztik.
Luther számára maga az oltár fontos s nem
annak a terítője, Jézus személye s nem az, hogyi
»milyen ruhája« vagy milyen volt annak a
zászlónak anyaga, mellyel ő a pokol fenekére
szállott, hogy a Sátánon diadalmat vegyen.
Fontos az, hogy megtette. Fontos, hogy az oltárnak jelentőségét ismerjük.
A reformáció oltárterítőjének tehát nem a
régi jelképesség, hanem új képzet az eredete.
Az oltárnál Isten megvendégeli a gyülekezetét.

oltárteritöje

1650-ből

Ebből következik, hogy az oltár: asztal és az
oltár terítő egyszerű asztalterítő. Valóban a régi
evangélikus és református gyülekezetekben az
úrvacscrát asztalnál ülve »fogyasztoíták el«.
Valódi asztali közösségben részesül a gyülekezet Krisztus testében és vérében. A gyülekezet
külön erre a célra felállított kerek vagy hosszúasztalát — ugyanúgy mint otthon — fehér asztalkendővel teríti le. így tehát a reformáció korában akár evangélikus, akár református úrvacsorai szertartásról legyen szó, úgy mint őskeresztyénségben, fehér oltárterítő az egyedül
használatos, legalább is ez az, melyet a gyülekezet magáénak tekint. A katolikus templomokkal együtt átvett paramentumkészletet kegveletből s szokásból használják, esetleg a műemlékül
meghagyott főoltárt díszítik fel vele. Az úrvacsorát azonban nem ennél a főoltárnál osztják,

A győri gyülekezet

»corporáléja« úrvacsorai terítője.
Las. Gallér
selymen aranyhímzés, arany csipkeszegéllyel.

hanem erre a célra a kórusban felállított »tíerP
tett asztalnál«. Igazolják ezt a reformáció korából fennmaradt képek. Az evangélikus oltárterítő tehát, az úrasztalanak egyszerű vendégterítő je.
Ezt a fehér terítőt azonban lassan kiszorítja helyéről a színes, mely egészen beborítja
az oltárt.
A corporalé használatát is átveszi a reformáció. Több helyen ugyanúgy fehér gyolcsból
készítik, mint régen, azzal a különbséggel,

Gáspár ajándéka 1715-ből.
(Méret: 52. 52. cm.)

Bordó

hogy hímzéssel ékesítik. Az első és legszebb magyar corporálét Nemescsó temploma őrzi (1650-ből). Az utolsó vacsora képe
protestáns elképzelésben. Jézus és az apostolok kerek asztalnál
ülnek úgy, amint
egyes gyülekezetekben ilyen kerek asztalok
köré telepedve részesednek az úrvacsorában.
A kenyér és a kehely mellett ott látni a húsvéti bárányt is, azonban nem »elkészítve«, hanem a Jelenések Könyvének bárányalakjában.
Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit.

A győri gyülekezet

corporáléja

Az igazi páskabárány Krisztus, az ő vére ment
meg minket a kárhozattól. Tartalmi értéke mellett formai különössége a természetes, térábrázolás, a rálátásos perspektíva. Szélszegélyét virághímzés díszíti a XVII. századi hímzőművészetünk valódi magyar elemeivel.
Mind református, mind evangélikus gyülezeteinkben leggyakoribb és legkedveltebb úrvacsorai terítő a négyszögű corporálé. A XVI—
XVII. századi magyar
hímzőművészetünknek
legszebb mintáit, a törökös virágdíszítést ezek
őrzik. Bár az evangélikus egyház hímzettes-

a XVIII. sz. elejéről.

(54. 54. cm.)

kincstára nem olyan gazdag, mint a református
gyülekezetekéi, pár múzeálisértékű úrvacsoraterítőt bemutatunk. Sajnos régi egyházi térítőinkre vonatkozó kutatásunk sem teljes s így
formatörténeti ismertetést sem tudunk adni velük kapcsolatban. Bemutatjuk a győri gyülekezet
brokátanyagú s magashímzésü corporáléit, melyek a XVII. századi magyar úrihimzésnelk legszebb példái. Ehhez hasonlóak a veszprémi és
lovászpatonai gyülekezetünk térítői A veszprémi gyülekezetben még mindig használatos,
egy valóságos fehér szemfedőből készített oltár-

terítő, üsi felvidéki család halottait kísérte
utolsó tójukra évszázadokon keresztül, hogy végül mint oltárterítő a Krisztusnak halálára emlékeztessen.
Corporáléinknak jellegzetessége,
hímzésükön kívül anyaguk. Míg régebben fehér
lenvászonl használtak, oltárainkon a selyembrokát jele-iik meg. A hímzés néha a brokát mintáit követi a hímzett és a szövött minta egymáshoz alkalmazkodva együtt képeznek eleven virágmotívumot. Jellegzetessége ez a barokk himző

Ürvacsorai

edényterítő

a XIX.

sz.

elejéről.

művészetének. A négyszögű corporálékat nehéz
aranyszegély keretezi.
A régi egyháznak paramentumaihoz tartozott az antependium is. Az oltárasztal frontját
külön terítővel takarják, melyet vagy az asztallap peremére erősítenek, vagy pedig rámába
feszítve szilárdan az asztal frontjához illesztik.
Vannak szilárd anyagból készült antependiumok is, melyeknek neve: antealtare. Sokhelyt a
kőtömboltár frontját díszítik ékes faragásokkal.
Szükséges volt, hogy azt, ami az oltáron
végbemegy, s amit az oltár Krisztusról hirdet,
ugyanott ábrázolják is. Különösen a passiójátékok gazdagítják az
antependiumművészetet,
amit ott látnak azt hímezik,
szövik a kegyes
apácák s őket dicséri a középkor legtöbb ante-

pendiuma. Figurális ábrázolásaik között leggyakoribb a Krisztus történetének »főjelenete«. A
kereszthalála. A kereszten szenvedő Tézus legtöbbször az antependium középkompozíciója,
közrefogja azt egyfelől az angyali üdvözlet,
másfelől a feltámadás jelenete, vagy a »noli
me tangere«. Feltámadás és mennybemenetel
azonban sokszor külön
antependiumképet
alkotnak. Az antependiummüvészet virágkora a
XII—XVI. század. Egész dogmatikai és tanító-

Győr.

Fehér abaposztón

arany

magashímzés

jellegű képsorozatokkal találkozunk a Jézus életének egyes jelenetein kívül.
A reformáció gyülekezeteiben amint már
hallottuk, egyideig csak a fehér oltárterítőt
használták. Lassan azonban úgy mint az őskeresztyén oltárral történt, az egész oltárasztalt
beborítják terítővel, mely a régi színes terítőnek
és a díszített antependiumnak utóda. Oltárterítőinken azonban már nem a figurális motívum
az uralkodó, hanem az omamentális díszítés. S
ennek magyarázata van. A reformáció korában
a reneszánsz szövésművészet még nagyszabású
figurális szőnyegeket teremt s asztali térítőkét
s a XVI. század végén, Dürer és Cranach hatására különálló, művészi irányú szövőiskolák
keletkeznek. Ezeknek munkái azonban a feje-

delmek palotáit díszítik. Hans Sachs dalát a
«Wittembergi fülemüléről«, szőnyegbe szövik
Középterét a Jézus feltámadásának jelenete
foglalja el, tőle jobbra és balra a reformáció
nagy eseményei láthatók, jelképesen Luther és
a papok harca. A reformáció többször lesz tárgya a szőnyeg és terítőszövésnek, a világi mű-'
vészetnek lökést ad s ha az lett volna a célja,
a maga templomában is nagyszabású paramentummüvészetet teremtett volna. De az egyetlen szükséges dolog kedvéért lemondott a külsőségekről. A reformáció idején az egyházi textilművészet már magas »kunszt« volt, arra volt
hivatva, hogy az istentisztelet fényét emelje.
Pusztán a külsőséget szolgálta s ha a reformáció
a külsőségeket megítéli, érthető, hogy a templomi textilművészettel szemben is gyanakodó lesz.
Az Apológia a díszes oltárterítőket a hamis istentisztelet eszközének nevezi s az Antikrisztus
cselédeinek mondja azokat, akik az Istent aranynyal, ezüsttel és hasonló drágaságokkal tisztelik
(XXIV.. 50—51). A régi antependiumművészet
a visszaélések miatt nem fejlődik tovább. Amikor aztán már elmúlik a reformáció forradalmi
ideje s nem kell attól félni, hogy templomi művészetét félreértik s amikor gondolnak az egyházközségek templomi textiliák művészi kiképzésére, akkor már a szövésművészetben a reneszánsz és a korai barokk megváltozott ízlése
szerint nemannyira a figurális, hanem az ornamentális elem az uralkodó. Egykorú antependiumokon a figurák is gazdag ornamenitális keretben jelennek meg s végül a figura is csak (3
középmezőt díszíti. A XVII—XVIII. századi
templomi szövő és hímzőművészet teljesen ornamentális díszítéshez ragaszkodott s ezt a jellegzetességét a barokk szövésművészet figurális
reformja sem befolyásolja már. A katolikus egyházmüvészet különben is elhagyja az antependiumkészítést, mert megváltozott, szeszélyes peremű oltárasztalnál nem alkalmazhatja. Az oltárterítőmüvészet így az evangélikus egyházban
fejlődik tovább, saját törvényei szerint, s hatásokat a katolikus egyházművészetből nem vesz.
Az ornamentális minták iránti hajlandóság abban is megmutatkozik, hogy gyülekezeteink oltárterítők anyagául színes, mintás brokátot
használtak. Egyes térítőink mutatják, hogy a
brokátmintát is elegendőnek tartották s csak az
adományozó nevét hímezték reá. Más terítőn a
brokátminta és a hímzés egymást szervesen kiegészítik. A figurális díszítés nagyon ritka, az
érdeklődés az őskeresztyén jelképekre irányul
már, csak azért is, mert a XVII. iszázatjfilozofikus gondolkodása szerette a jelképeket. Köz-'
mondásokat, értelmi jelképeket gyárt s azokat
miniatúrákban festi meg; divattá vált, hogy lakásokat közmondások emblémájával díszítsék.
A templomba is bevonul a jelképes művészet, a
magát közmondásokban kifejező hit a kolosto-

Tanítójellegü

antependium

Krisztus

Krisztus

a XII.

századból.

pokolbaszállása

mennybemenetele.

Krisztus

a világ Ura„
(Hannoveri múzeum.)

»Az ürvacsora.«

Kép a lindaui templomban.

rok termeit is telefesti mélyértelmü emblémákkal, allegóriákkal, melyeknek megfejtéséhez a
mai érdeklődőknek türelemre van szüksége.
Oltárteritőink
közepén
elhelyezett
jelképeket
tehát úgy tekintsük> hogy azok nem a régi egyházművészetből megmaradt emlékek s nem az
egyházmiivészet silányodását jelzik, hanem az
akkori keresztyénségnek
különös kifejezői voltak. Egy IHS, melyet koszorú fogott közre,
annyit jelentett nekik, mint nekünk a megdicsőült Jézus alakja. Az »Istenbáránya« az egész
szenvedés történetét s magát a Jézus szenvedé-

ürvacsorai

(XVII.

sz.)

sének értelmét kifejezte. Ebben az időben terjedt el a »szív-horgony-kereszt« háromságának
azóta is közkedvelt motívuma, mely a hit-remény-szeretetnek szimbóluma, a kehelymotívum,
a szőllő és búzakalász, Krisztus monogrammja,
a galamb. Nemcsak az oltárterítőinken, de az
oltárfaragványokon is ezek a jelképek zsúfolódnak. Ekkor lesz általánossá a háromszögbe
foglalt »Istenszeme«, mely jelképe a Szentháromságnak és az Isten mindenütt jelenvalóságának. Ahol az oltárfigurák megmaradnak, e jelképek szolgálatában állanak. Kezükben tartják a

terítő 1791-ből.

Győr

lángoló szivet, a keresztet és a horgonyt, egyik:
angyal kelyhet, másik búzakalászt emel magasra (Békéscsaba, Kassa, Csömör oltárai).
Majdnem minden oltáron és szószéken látható
lesz a törvénytábla, a pusztában felemelt érckígyó, a pálmaág s a korona, mint az ótestámentomi üdvösségjelképek.
Azóta megszoktuk,
hogy oltárterítőinken
csak jelképek szerepelhetnek s az ornamentális
díszek. Ez azonban az eszmei keresztyénség korának volt sajátos, művészi gyakorlata. Ha a
XVIII. században esetleg más szellemi mozgalom uralkodik, bizonyára az egyházmüvészet is
más kifejezési lehetőséget keres. Lehet, hogy kialakult volna a középkori antependiummüvészethez hasonló figurális hímzés vagy szövés. A
középkori antependiumok különben annak az
elvnek, hogy a templomban minden művészet
az Isten dolgait hirdesse, megfeleltek, mert
egytöl-egyig a Jézus Krisztus életét, halálát, feltámadását ábrázolták.
összefoglalva az oltári térítőkről mondottakat, látjuk, hogy az oltárnak három fontos te- rítője van.
Luther és Husz úrvacsorát
osztanak.
Dogmatikus
fametszet a reformáció
korából.
1. Fehér lenvászon asztalterítő, melynek
az őskeresztyénség ideje óta eredeti jelképes-*
köntösére, a dárdát, négy szeget, hímezzük de
sége van. Mivel számunkra az oltár nem más
mint úrasztala, azért az első és legfontosabb'
nem színes, hanem fehér fonállal. Ezzel a teríoltárterítő ezt a valóságot fejezi ki. Az úrvacsotővel takarjuk le az oltári edényeket, valóban,
rában Jézus testét és vérét, valódi eleteiként
Jézus halálára emlékezve: valóban sírba tették,
és italként vesszük üdvösségünkre. Az oltárunk
valóban * eltemettetett.«
lapját tehát mindig fehér lenvászonkendő ta8. Harmadik térítőnk a színes, hímzett
karja s csak erre helyezzük el az oltári edényevagy szövött, mely a régi antependiumoÖc és a
ket. Ha a gyülekezet színesterítője az oltáraszszínes alsóterítők utóda. Mivel oltárunk menza,
tal lapját is befedi, úgy ennek fölébe még fehér
nem szükséges, hogy azt egészen felöltöztessük
terítőt is tegyünk
úrvacsorai szertartástól fügés minden oldalról befedjük. Láttuk, hogy ez a
getlenül ts. Ez a fehérterítő csak valamivel leszokás a régi egyházban, a szentség és az oltár
gyen szélesebb az asztallapnál s az asztal hoszbabonás tiszteletéből fakadt. Oltárunk nem
szanti peremén 5—10 cm-re lógjon le. Az oldaKrisztus királyi teste vagy trónusa, hanem egylakon félmagasságig, vagy egészen a padozatig
szerű asztal. A színes terítőt mi is antependiumérhet.
módra használjuk. Feltétele azonban ennek,
2. Az oltárasztal emlékeztet bennünket
hogy az oltárlap valóban asztallapformát kapJézus halálára is s ezért az ősi egyháznak a
jon. Az antependium tehát az oltár frontját tafehér corporaléval kapcsolatos gondolatait hekarja be, egészen a talpig, de legalább feléig.
lyeselhetjük s mi is gyümölcsöztethetjük. Az;
Hosszának az asztallap hosszúságával nem kell
úrvacsorai edénytakarót, a corporalét különös
egyeznie, sőt jó ha kicsivel rövidebb, mert így
gonddal készítsük, színe mindig fehér, anyaga
az asztalból is valamit láthatunk. Van ahol
lenvászon legyen Az egyházi esztendő minden
keskeny antependiumsávot használnak. Erre
szakában fehér corporálét használjunk. Mérete
már jöhet díszítés is. Láttuk azonban, hogy az
50x50 vagy 70x70 legyen. Amíg a fehér asztalegyházi művészet nem öncélú s még a hímzés
terítőre semmit nem hímzíink, addig a corporáis túl kell utaljon önmagán s arra mutasson/,
lét régi szokás szerint díszíthetjük. Legjobb, ha
akiről az oltár beszél. Az oltáron, antependiurKrisztus szenvedésének szimbólumait hímezzük
mon tehát, csakis Jézus személyére vonatkozó
rá, mégpedig úgy, hogy a kereszt a középtértre
szimbólumok kaphatnak helyet, vagy az ő képe.
kerüljön, mintegy négy részre osztva azt. A kaLegszebb oltárterítődísz az ízlésesen elhelyezett
pott négyzetekbe aztán a Krisztus töviskoronákereszt, vagy a Krisztusmonogramm, mely az
ját, a korbácsot, vesszőnyalábot, kínoztatásánál
ő királyságának jelvénye, a szenvedő és győzelszereplő szerszámokat, a kalanácsot, harapófomes bárány, a töviskorona és a bárány együttegót, ecetes vedret, kardot, mellyel ruháját szétsen, a kehely, kenyér és szőllőfürt. Ezek a jelhasították, a kockákat mellyel sorsot vetettek
képek nem ornamentumok, tehát egyiköjüket
Evangélikus

Templomok
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»Ne
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sem lehet megismételni ugyanazon terítőn.
Több olyan oltárterítőnk használatos, melynek
csipkéjében a kehely és szőlőfürt egymást váltogatják, vagy kereszt, kehely és kalász. Ezek
már nem jelképek, hanem csipkedíszek. >A jelkép magánosságot kíván. Ne féljünk az antependium figurális díszítésétől; A figura nagyobb
lehetőséget nyújt, ahhoz, hogy az egyházművészet »taníthasson«. Itt is arra kell gondolnunk,
hogy az egyházművészet nem »templomdípzítés«. Az oltárterítőnél sem elsőrendű a »dekorációk. hanem, hogy a rajta lévő ábrázolások kifejezzék azt, amit az oltár maga hirdet. Ha Jézus személyének jelképeit alkalmaztuk, az ő
valóságos emberi személyét is ábrázolhatjuk.
A magyar szövésművészet nagyon jó alkalmat
nyújt figurális antependiumok készítéséhez, példája ennek a kelenföldi és győri egyházközség
szövött antependiumkészlete.
Az oltárantependium anyaga szerény legyen.
Bár beszéltünk az antependíum díszítésé•>
ről, mégis hangsúlyozzuk,
hogy azon nem a
dísz és nem is a figura, nem a kép a fontos.
Bárruennyhe is erősíti a figurális díszítés az antependíum
pedagógiai jelképességét,
ez az
oltárteritő nem a díszítésért, hanem a liturgikus
színért van. Istentiszteleti feladatát puszta színével is teljesíti. A következőkben arról hallunk,
mi az értelme annak, hogy az egyházi esztendő
különböző időszakaiban más és másszínű oltárterítőket, szószéktakarókat látni templomainkban.
* I. B r a u n : D i e l i t u r g i s c h e P a r a m e n t e .
1924. 47. lap.

Freib.

aggodalmaskodjatok«
Szövöműhely.
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Tervezte:

Révész

Csak részben igaz az, amit J. Braun
mond 0 az egyházi paramentumok jelképességéről. »Szerinte az a szimbolizmus, mely a liturgikus paramentumokhoz kapcsolódott és még
kapcsolódik, nem őseredeti, azaz nem ez hozta
létre a paramentumokat, hanem utólagos szimbolizmus, amelyet későbben vagy korábban, de
mindig utólagosan a terítők adottságai és tulajdonságai alapján, több kevesebb igazolással«
belemagyaráztak »azokba.« Amint láttuk a fehér
oltárterítő eredeti jelképes gondolatból ered,
mégpedig olyan jelképességből, melyet az őskeresztyének a mindennapi életből vettek át. Ünnepi cselekedeteket s különösen szent cselekedeteket nem is lehetett elképzelni a, fehér szín
nélkül. A színes oltárterítőnek is eredeti jelképes elgondolás az alapja. Az oltár Kriszíps
teste, úgy kell azt öltöztetni, mint a »Kriszituf;királyt.«
Két liturgikus szín az, amely a keresztyén
képzeletből származik, a fehér és a bíbor, melyhez később a fekete járul.
A fehér színnek nemcsak vallástörténeti
eredetére kell rámutatnunk. Azért választják
elsőrendű liturgikus színnek, mert Jézusra emlékeztet, ártatlanságára, szentségére bűntelenségére és megdicsőült istenségére. Húsvét vasárnapjának hajnalán a keresztségben részesültek
fehér ruhákat kaptak »az ártatlanságnak szűzi
ieplét«. A fehér színnek a keresztyén szertartásokban eredeti erkölcsi és reprezentatív jelképpessége van. Ambrosius szerint a fehér ruhákat,
az evangélium »tanácsa alapján« választják
»mert amikor az evangélium az ö feltámadása
dicsőségének akar kifejezést adni, Jézusnak hófehér ruháiról beszél«. A mindenkori eucharisztia mellett tehát különösképpen a húsvét

ünnepével asszociálódik a fehér szín. Jézus dicsőségét, feltámadását hirdeti, melyben azok,
kik a keresztséget kapták, részesültek. A fehér
a mennyei világosságnak, fényességnek színtestvére. Valószínű, hogy húsvét napján, a fehér
szín általános uralkodó volt. Nemcsak a neofiták, hanem a keresztelést végző papok és maga
a püspök is fehérbe öltözött. A középkori egyház papjai is földigérő fehér albában kereszteltek. De maga a gyülekezet is fehéret viselt,
ők a Jelenések könyvének megváltottai, akik
megmosták ruháikat a Bárány vérében. Nemcsak a megkereszteltekhez szól Jézus, hanem
az egész, »szépséggel ékesített« »fehér nyájhoz«,
az egyházhoz »ad ecclesiam«. Ettől kezdve a
fehér, szentesített liturgikus szín lesz, azaz kifejező jelképe az istentiszteletnek s ezért nemcsak húsvét ünnepén, hanem minden Krisztusünnepen uralkodó. Jézus megjelenésének, Epifánián a mennyei csillag fényére, karácsonykor
a megnyílt égre, a »pogányok világosságára«
emlékeztet. Ilyen értelemben használják, azt
mennybemenetel ünnepén, amikor a fehér felhőre s a megjelenő angyalokra kell gondolnunk,
mindszentekkor az üdvösséget jelzi, melyben
Krisztusért mindenek részesednek. Később hitvallók, szent szüzek és Mária ünnepein is fehér
paramentumokat használnak, mert színe a tisztaságot jelképezi. Zöldcsütörtökön arra emlékeztet, hogy Jézus »megmosott« bennünket is s így
lettünk Isten tiszta népe. Ezen a napon a l á b mosásáról szóló evangéliumot olvasták fel.
Templomszenteléskor a fehér szín jelezte, hogy
az egyház a Krisztus tiszta menyasszonya. Eze*ket rendeli III. Ince Pápa s akkoriban ő már
ősi gyakorlatot szentesít.
A másik ünnepi szín, melyet az őskeresztyénség eredeti jelképessége alapján liturgikus
színné tett, a bíbor. A római társadalmi és hivatalos életben a bíbornak rangjelző szerepe volt.
Előkelőek tógáját bíborcsík díszítette, a császár
pedig bíborszínű köpenyt viselt. Jézus a világ
ura a templomi mozaikokon bíborban jelenik
meg s a császár hatalmi jelvényeit viseli. Mivel pedig az oltár az őskeresztyénség képzeletében nem csupán asztal, hanem a Krisztus
trónja, sőt a Krisztus teste, természetes, hogy
annak a Krisztus királyi díszét, a bíbort megadják. Az a terítő, melyet a fehér alatt terítenek
fel, általában bíborszínű lehetett. A VI. századi divatforduló idején a régi bíborpalást eltűnik, közéleti szerepével jelképi értelmét is elveszti Av ncí bíborszínű oltárterítőket divatos,
hímzett, mintás selyemterítőkkel cserélik fel,
amilyent az előkelőek használnak. Az oltárterítő
megmarad, de mindig más és más színt kap,
aszerint, ahogy a divat változik A középkor,
amint mindnyájan tudjuk, szerette a színeket,
társadalmi osztályra való tekintet nélkül többszínű ruhába öltözködik a középkori ember.
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Még egyetlen ruha is több színfoltból,, csíkból
tevődik össze. Érthető, ha az oltárát is feldíszítik a színskála összes színével, természetesen
minden benső jelentőség nélkül, a kor »ízlésének« megfelelően. A későközépkor jelképes gondolkodása aztán valóban utólagosan ad mélyebb
értelmet azoknak.
Az első két liturgikus színhez hasonlóan a
fekete is magában hordozza értelmét. A IX.
századi rendeletekből s Pseudo Alcuin írásaiból
tudjuk, hogy a gyertyaszentelő ünnepén és
nagypénteken feketék voltak a templomi paramentumok. III. Ince adventre és böjt idejére a
fekete színt rendeli, mert ez a bűnbánat kifejezője. Azóta ez a szín megmarad liturgikus színskálában, böjtben azonban átadja feladatát a
lilának, mely eleinte csak a fekete mellélkszíneként szerepelt.
Az egyik legfontosabb liturgikus szín a piros lett. A 13—14. századi angol kánonok csak
három liturgikus színt említenek, melyek fehérfekete-piros. Talán a régi bíborszín elevenedik
meg a pirosban, amely ebben a korban valóban
ünnepi szín volt. III. Ince pirosat rendel a
Szentkereszt ünnepére, sokhelyt húsvét vasárnapján is ezt használták. Ince szerint emlékeztet a
Jézus vérére, mely értünk ontatott, vagy a
mártírok vérére, melyet ők Jézusért ontottak. A
szent mártírok és Szent szüzek ünnepén a Tézus
iránt lángoló szeretetnek a jelképe. A piros végül a pünkösd karakterisztikus színe lesz, megkívánja a lángoló tüzesnyelvek bibliai képzete.
Emellett a piros, karácsony másodmiséjén, húsvét ünnepének egyik miséjén, a betlehemi ártatlan kisdedek ünnepén, Mária és Ezsébet találkozásának ünnepén s az apostolok ünnepén
is megielenik a piros. A két utolsó ünnepnapon
a Szentlélek munkájáról emlékeztek meg.
A kánonok szerint a feketével és pirossal
egyaránt kapcsolatban áll a lila szín. Eredetileg
a fekete mellékszíneként szerénykedett, míg V.
Pius a Római Missaléban önálló színné teszi.
Durandus képzeletét azonban nagyon foglalkoztatja,i őt a véraláfutásos helyre, ütések nyomára
emlékezteti.
Ezzel a színnel emlékezünk tehát
Krisztus megcsúfoltatására, megveretésére, egész
földi
szenvedésére,
ugyanakkor
azonban
eszünkbe jut, hogy bűneinket meg kell öldökölnünk, igaz bűnbánattal el kell vetnünk magunktól s magunkat meg kell sanyargatnunk. így lesz
lassan böjti színné s végül az ádventot is meghódítja. A Római Missale a Durandus-féle jelképesség értelmében írja elő azt keresztelést
megelőző exorcizmus alkalmával vigiliákon,
minden Ínséges időben és betegekért, bűnbocsánatért és békéért szolgáltatott miséken.
Utolsó kenet alkalmával sem hiányozhatik. Adventi használata mutatja azt is, hogy az advent
bűnbánati időszak volt. Ezenfelül a lila leit az
egyházban az ünnepi szín, talán a régi bíborhoz
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való hasonlóságáért s mind a böjtben, mind az színárnyalat megfelelő ahhoz, hogy a figyelmet
adventben az ünnepekre való előkészületre fi- felkeltse.
gyelmeztet. A római egyházban a rangjelző szín
Ezek szerint az oltárát és a szószéket,
mindmáig a lila. Természetes, hogy olyan ünne- mint az Isten kinyilatkoztatásának szimbólupek előtt, melyek a Jézus királyi hatalmát, mesmait a következő liturgikus színű oltárterítőksiási erejét s a halálon vett győzelmét hirdetik,, kel lássuk el:
a lila lett a liturgikus főszín.
1. Fehér legyen az antependium alapE színek értelmezésében és felhasználásászíne a
Krisztusünnepeken.
Jelképessége:
ban egyetértett az egyház. Ezeken kívül azonKrisztus dicsősége.
ban mindenütt használatos a zöld, sárga, szürke,
2. Lila a nagyünnepeket megelőző időszak
barna, kék szín is, melyek közül a zöld a legszíne.
Nemcsak bűnbánati szín, hanem az őskejelentősebb, de azok az ünnepek, amelyeiken
resztyénség gyakorlatára emlékezve ünnepi
megjelenik már nem karakterisztikusak. Jelképi
szín is, arra készít elő, hogy a nagy ünnepeken
értelmét felhasználása alapján nem lehet pontoKrisztus
királyi hatalmát fogjuk meglátni s arsan megállapítani.
ról fogunk bizonyságot tenni.
A középkori egyház egyetemes színkánon3. Piros a tűz és a vér színe. Emlékeztet
nal nem rendelkezett, sokhelyen nem is annyira
Jézusnak
érettünk hozott áldozatára, az Isten
a szín, műit az anyag elsőrendűsége lesz a fonLelkének mnukájára, aki az első pünkösdtől
tos s a színeket sem az ünnep értelme, hanem
kezdve a mártírok, apostolok bizonyságtételéaz ünnepbeosztás szerint alkalmazzák. Lehetséges volt az is, hogy apostolok ünnepén, kéit
ben, a reformációban megnyilatkozott.
zöld, két piros, két kék és egy barna casulát VÍH
4. Zöld a teremtettség színe. Emlékeztet
seltek a miséző papok (1545. Zeitz-i inventábennnüket Jézus testbeöltözésére. Itt a földön
rium). A francia katolikus egyház még a XIX.
járt, testünket, vérünket vette magára s minszázadban sem alkalmazkodik V. Pius színszaden terhünket hordozta, hogy mi az Istennek
bályzatához.
teremtményei újra Istennek gyermekei lehesAz elmondottakból látjuk, hogy a színek résünk. Az egész teremtettség várja ma is meggebben többet jelentettek mint ma, értelmi és
jelenését, bűnbánattal és megtéréssel készül az
vallásos képzetek kapcsolódtak hozzájuk s adott
ő napjára.
dolgokat jelentettek. A fehér a tisztaságot,
5. Fekete értelméről lehetne vitatkozni
Krisztus dicsőségét, a lila a bűnbánatot, fekete
Mi
mint
régi szokást megtartjuk a fekete ola mi bűneink büntetését, a piros az Isten
tárterítők
használatát. Sajnos, ezzel a színnel
lelkét, az áldozatot és szeretetet. Éppen ezért
a középkori festők, ha valami mélyértelmű tör- mi Jézust szoktuk gyászolni és siratni, amint a
nagypéntek is jézussiratássá vált. Érettünk hoténetet festenek, azt nem természetes környezott
áldozatának örvendeznünk kell. A fekete
zetbe, hanem arany- vagy piros alapszínbe
színnel a gyászolás fogalma asszociálódott s a
komponálják. A mártírok történetét csak piros
nagypénteki istentiszteletnek nem ez a mondaalapon, a Jézus királyi uralkodását csak aranivalója. Ha gyászolunk, magunkat sirassuk és
nyon lehetett igazán kifejezni.
bűneink gyászos voltát emlegessük, „Jeruzsálem
A reformáció idején a jelképi gondolkoleányai ne sírjatok énrajtam, hanem timagadás a reneszánsz fogalmi gondolkodásában eltokon sírjatok és magzataitokon" (Lukács 23,
vész. Oltárterítőművészetünkben ezért nem
29.) A fekete szín tehát a mi bűneinkre emlélátunk egységes elgondolást. Mivel a liturgikus
keztet, melyekért Jézusnak halálra kellett menszínek nem sokat jelentettek, a terítő anyagára,
nie.
Emlékezzünk arra, hogy a régi egyházban
szép kivitelezésére, díszítésére ügyeltek csak.
Az evangélikus paramentikában ugyanúgy meg- is ezért lett a böjti szín fekete.
jelenik a kék-sárga-barna szín, mint a közép6. Mind a fehér, mind a piros színt hekori katolikus egyházéban.
lyettesítheti az arany, mely az örökkévalóság
színe.
Pedig a liturgikus ózíneket minden gvanakodás nélkül át Ehetett volna venni, hiszen
E szerint az egyházi esztendő színkalendáa kegyes képzeletben születnek. Ma már tudjuk,
riuma így alakul: Az adventi négy vasárnap:
hogy a liturgikus színek igen fontosak az islila. Karácsonytól vízkeresztig: fehér. Vízketentiszteletben s a liturgikus színskála szerint
reszt utáni első vasárnaptól Esthomihi vasárkészítjük oltári, szószéki térítőinkét. A színeknarrig: zöld. Hamvazószerdától nagycsütörkel fejezzük ki az egyházi esztendő egyes szatökig: lila. Nagypénteken: fekete vagy lila.
kaszainak jellegetességét s velük az üdvtörtéHúsvéttól mennybemenetelig: fehér. Exaudi:
net tényeit jelképezzük. Ügyeljünk arra, hogy a
lila. Pünkösdtől Szentháromság vasárnapjáig:
liturgikus színek valódi töretlen színek legye- piros. Szentháromsági vasárnapokon: zöld. Az
nek, ne tompítsuk azokat, mert nem minden
év utolsó vasárnapján: lila. Reformáció em-

íékünnepén és a missziói ünnepeken pirosak a
paramentumok.
Amint az oltárát liturgikus paramentumok
díszítik, úgy a szószéket is lássuk el hasonló
színű terítővel. Azonban a szószéket egészen
beborítani nem szükséges, csak a bíbliatartó
pulpitushoz készítsünk neki megfelelő 1 méter
hosszú sávot, mely a szószék mellvédjének felerészéig lóg. Rajta egyszerű jelképek, szimbólumok legyenek. Azon a részén, mely a pulpitus lapját takarja, felírást alkalmazhatunk: a
lelkész imádságát, melyet minden igehirdetés
előtt magában elmond. (Kelenföldi egyházközség pulpitustakaróin.)
Az oltárterítőkön kívül, amint már említettük, voltak az ősi egyháznak különböző
templomi textiliái. Ezek közül az oltárt eltakaró függönyök „cortinák", meg az oszlopok
között felfüggesztett függönyök fontosabbak.
Régi szokás volt a római paloták oszlopai közötti teret, árnyék végett függönyökkel ellátni. A falifüggöny az előkelőség jele is volt a
ravennai S. Apollirxare nuovo mozaikjain a császári Palatiumnak
vázlatos képét látjuk.
Oszlopcsarnokát függönyök díszítik. Régi római
márványsíremlékeken a keresztyén bazilika
síkbaterített oszlopsorát láthatjuk s a cortinákat is felfedezhetjük. Ugylátszik a keresztyén
bazilika oszlopsoros középhajóját felfüggesztett
függönyök díszítették. Ezek később a falakat is
meghódítják egy 431-ből származó olaszországi
alapítólevél 71 drb. selyem, bíbor, vászon és
aranyszövésü faliszőnyeget és függönyt említ.
A keleties pompakedvelésnek természetesen
szerepe van a szőnyegkultuszban. Az egykorú
liturgikusok utólagosan a szőnyegek és függönyöknek is misztikus vallásos értelmet tulajdonítanak. Ezek »azt a dicsőséget jelképezik,
mely egyszer Jézus birodalmában (melynek
szemléltetői az ünnepek) az egyháznak, mint
Jézus dicsőséges, tiszta és romlatlan menyasszonyának része lesz, más pedig az erényeket látja bennük, melyek Jézus menyasszonyát
ékesítik. A fehér terítők és szőnyegek, a tisztaságát, a pirosak a szeretetét, a zöld az imádságos életét, fekete az üldöztetését, a tarkák
erényeinek sokaságát, a vászonterítők szenvedését és a selyem szüzességét.*
Ezek közül a passióvélumok
érdekelnek
bennünket, mert használatukat az evang. egyház is átvette.
Valószínűleg gallikán egyházból származik
a szokás, hogy böjtben, sőt már septuagesimae
vasárnapján a templomban található minden
olyan tárgyat, melyek a szemet gyönyörködtetnék, elfedik. Az oltárképek, de gyertyatartók
és reliquiáriumok is fehér vászonruhát kapnak
s ezzel a kegyes hívő Jézus megaláztatására
emlékezik. »Az emberek nem ismerték meg a

szenvedő és kereszthalált halt Emberfiában az
Isten Fiát.« De a gyülekezet igen, mert a Jézus megaláztatásából él. A legfőbb passióvélum
az oltárvélum, mely az egész oltárt az ottan
miséző pappal együtt eltakarta. Később mind
kisebb lett (volt, ahol csak a böjt kezdetén
használták). Ezekbe a fehér vászonleplekbe
golgotát szőtt a mester keze, majd a Jézus
szenvedésének egész történetét. Jelképessége is
sokféle: egyesek szerint az ótestamentumi szentélyt záró kárpit mása, mely húsvétkor majd
eltűnik onnan. Addig célja, hogy a gyülekezet
kizárva a miséből bűnbánatot tartson.
Méretei is összezsugorodnak később, de a
17. században még vannak 9x5 m. nagyságú
passióvélumok.
Evangélikus
egyházunkban
sokhelyen
megmaradt ez a szokás abban a
formában,
hogy böjt idején az oltárképet fekete lepellel
takarják le, melyet fehér kereszt díszít. A fekete szín helyett használhatjuk a lilát, így a
böjti liturgikus
oltárterítővel
összhangba kerül. Ha a fekete lepelhez nagyon ragaszkodnak
néhol, használjuk azt nagypéntek napján. Régi
szokáshoz híven azonban egyszerű fehér vászonlepel is elegendő.
Jó volna, ha az oltárszőnyeg is »külön«
templomi célra készülne.
II. A liturgikus

öltözetekről.

Az ótestámentom írja, hogy a pap, ha az
Űr színe elé megy, tiszta és külön erre a szent
feladatra rendelt ruhákat öltsön. Az őskeresztyénség azonban papiruháihoz mégsem a zsidó
liturgikus öltözetekről veszi a mintát, sőt a püspökök óvják híveiket a zsidók tetszetős ceremóniája és külsőségeinek bámulatától.
Biztosra vehetjük, hogy a legrégibb időben
is volt a püspöknek és a presbitereiknek s a
diakónusoknak is valamiféle megkülönböztető
templomi öltözete, talán az a tisztafehér talártunika, melyet régi mozaikokon az angyalok és
a szentek testén látunk. Ha Alexandriai Kelemen megemlékezik arról, hogy a gyülekezet
úrvacsora alkalmára szebb és jobb ruhába öltözött, ezt méginkább feltételezhetjük a szertartást végző papokról. A római jogszabályokhoz
szokott társadalmi ízlés a papoktól is megjkívánta a megkülönböztető öltözetet. Lehet, hogy
a bíborszínű köpenyt a püspökök már a korai
időben megkapják. Az 547-körüli időben készült ravennai mozaikokon egymás mellett
látni Justiniánusz császárt és Maximiánusz püspököt. A püspök a régi idők császári köpenyét
viseli, míg a császár »modern« divat szerint
nyitott császári palástban áll. Látjuk ebből is,
hogy az egyház a régi római divathoz való

konzervatív ragaszkodásával teremt magának
különálló papi viseletet s a korai idők papi viseletét is ott kell keresnünk. Sem a zsidók ótestámentomi papi ruháit, sem a pogányos kultuszok papjaiét nem másolják.
A papi öltözet természetesen önmagából
gazdagszik. A római egyház a IX. században
már 11 drb, a XIII. századtól már 17 s máig
18 drb »vestes sacrae« szakrális papi öltönyt
ismer és használ.
A liturgikus öltözetek fejlődése s egyes
darabjai azért érdekelnek, mert velük kapcsolatban mutatkozik meg az evangélikus egyháznak
a külsőségekhez, ceremóniákhoz való viszonya.

»Az Űrvacsora.« Kép a burkersdorfi
templomban.
1600. Evangélikus lelkészek
albában és casulában.

Magdlotti

L. rajza

a svéd papokról

16^7.

Az evangélikus keresztyénség a templomi
ceremóniákkal szemben józan magatartást tanúsított. Ezek sem az istentisztelethez, sem az
üdvösséghez nem szükségesek, viszont önmagukban nem rosszak. Csak a hamis keresztyének teszik azokat rosszá s kárhozatosakká, Az
Igaz keresztyénség a külsőségeket is fel tudja
használni ahhoz, hogy az »együgyüek«, a hitben gyengék, okulhassanak s nevelődjenek. Luther erőszakos eltávolításukat s az erőszakos
reformációt nem szereti s nem tartja józannak;
nem lehet a bevett szokásokat egyszerre elhagyni. A képek bár nem szükségesek, de

még sok gyenge keresztyén szive csüng azokon.
Erőszakos eltávolításukkal esetleg a szíveket is
megsértenénk. Inkább maga ad tanácsot ahhoz,
hogyan kell a képeket felhasználnunk Istennek
dicsőségére s Cranach is az ő tanácsai alapján
festette oltárképeit.
A reformáció ugyanígy a ceremóniákkal és
külsőségekkel sem bánik el erőszakosan. Nem
veti el azokat önmagukért, de rámutat azoknak az üdvösség és az igaz istentisztelet szempontjából közömbös voltára s alárendelt feladatára. Józan szellemtörténeti és lélektani érzékből is meg kellett ezt tenni. A külsőségek
és ceremóniák ugyanis olyan időből származnak, amikor a gondolkodást erős szimbolizáló
hajlam jellemezte. A középkor jelképekben
gondolkodik, számára a ceremónia értelmes.. A
jelek, színek és látomások a hivőnek megfelelő
lelki intuíciót és tapasztalatot adnak. A reneszánsz azonban fogalmakban gondolkodik, formákra, jelképekre nincs szüksége sem a kifejezéshez, sem pedig a megértéshez. Számára
azok puszta külsőségek maradnak. Természetesen ez a lélektani átállítás lassú és észrevétlen
folyamat s az egyház pedig nem hagyja el a
századosmultú ceremóniáikat. A megváltozott*
lélektani helyzetben feladatukat nem tudiák
többé betölteni, önmagukon túl nem utalnak,
hanem az istentiszteletnek lassan objectív értékévé válnak. Látványuk nem teremt többé
»vallásos« fogalmat, megváltásról, bűnbánatról,

feltámadásról, legfeljebb csodálkozást vált ki,
tehát egészen mást eredményeznek, mint amire
elhivattak.
Így az istentisztelet pompás teljesítménynyé lesz, melyről képzelik, hogy »ex opere operatőre igazzá tesz Isten előtt. Az Ág. Hitv. és
Apológia szerint ezek a ceremóniák »az ember
bátorságát« hirdették, míg az istentiszteletnek
voltaképpeni feladata, hogy leleplezzen bennünket Isten előtt,, hogy mennyire bűnösök vagyunk és hogy mennyi hitetlenség, büszkeség
és istenmegvetés bujkál közöttünk. (Apol. IV.
XV. 13.) Ezért nincs szükség a külső ceremóniákra. Az ősatyákkal azt kell vallanunk, hogy

»Az úrvacsora

kiosztása.«

Jézus egyedüli áldozatában való hitet és megalázkodást.
Mivel tehát az »istentisztelet nem tesz
igazzá Isten előtt, a lelkiismeretünk megterhelése nélkül lehet azoknak formáin változtatni
(Ág. Hitv. XXVI.). A lutheri reformációnak a
külsőségekről vallott kettős felfogása, hogy
szükségtelen, de közömbös is azt eredményezi,
hogy a ceremóniákat és külsőségeket átértékelik
és megtartják, más helyen pedig egyszerűen elhagyják. Ez is lassan megy a rajongóktól ment
helyeken. Az új istentisztelet inkább positív,
mint negatív jellegű, azaz nem protestálás egy
régi rossz gyakorlat ellen, hanem valódi öröm a

Az elbamenti Mühlberg templománál 1660-ból származó
(Evangélikuslelkészek kétféle öltözete.)

»Isten a Jézusért és nem a ceremóniákért s az
istentiszteletért kegyelmes hozzánk«. (Ap. XV.
21.) Azzal, hogy Istent »Arannyal, ezüsttel,
drágakövekkel, templomszenteléssel, zászlókkal,
gyertyákkal dicsérjük — még nem lesz kegyelmes hozzánk . . .« A mi templomaink igazabb
díszekkel rendelkeznek, mint az ellenfélé,
»mert az igazi egyetlen külső templomdísz, az
igazi prédikáció és a szentség igaz használata..^ s a nép meg is marad a mi templomainkban, mert ott vigasztalást kap, mert a népet
semmi más nem tartja meg a templomban, mint
az igazi prédikáció, de a mi ellenfeleink a népet
kiűzik prédikációjukkal a templomból. Mert mikor gyertyákat, oltárterítőket, képeket és ehhez
hasonló cicomákat fontosnak tartanak az istentisztelethez, ezzel ők az antikrisztus cselédei
lesznek^ kikről Dániel mondotta: ők az Istent
arannyal, ezüsttel és hasonló drágaságokkal
tisztelik (Apol. XXIV. 50—51.). Áronnak lehetett drágalátos kövekkel ékes ruházata, mert
azzal jelezte, hogy a bűnökért áldozni kell, de
a z újtestámentom ezt nem kívánja, hanem a

képe.

felfedezett Ige és szentségek felett.
Ezért »a
misét még nagyobb tisztességgel végezzük, mint
a pápások«. így eleinte »a mise külsőségeiben
sem történt nagyobb változtatás azon kívül,
hogy néhol a latin énekek mellett, a nép okulására és gyakorlására német énekeket is énekelték^. Az összes ceremóniák és templomi külsőségeknek az a célja, hogy a Jézusról való beszédet megértessék. (Ág. Hitv. XXIV.)
Érthető tehát az is, hogy Butzer 1524-ben
Strassburgban kiadott iratában ajánlja, hogy
tartsuk meg azt, ami régi és örökkévaló értéke
az istentiszteletnek. Régi és megtartható szokás
a keresztvetés ós a karing használata. De viszont az is érthető, hogy Brentz. aki ugyanezen
a területen működik, elvet minden külsőséget,
mert »mágikus« erőt tulajdonított neki az egyszerű nép. Délnémetországban a két reformátor
felfogása nyomán kétféle liturgiái szokásrend
fejlődik ki, Bugenhágen pedig, akinek rendtartásai nagyobbrészt Északnémetországban jutottak érvényre, maga meséli el Buzernek 1536^ban, hogy az úrvacsorát gyakran gyertyák, mise-

ruhák és eleváció nélkül végezi. Nem foglal
állást a ceremóniákkal szemben, ahol a gyülekezet megkívánta, ott meghagyta azokat. Melanchton is azt vallja, hogy a hitben gyengékre
való tekintettel megmaradhatnak a külsőségek.
A tökéleteseknek majd nem lesz szükségük rá.
De a gyülekezetnek elsősorban ne is erre
legyen gondja. A ceremónia »adiaforon«, mely
sem nem ront, sem nem szükséges. Hitünkről
ne tegyünk vallást negatívumokban. A régi

Evangélikus

lelkész

szokások meg is maradnak sokhelyen annál is
inkább, mert az Ágostai interim alatt nem merték azokat elhagyni. Megszokták ós később
ragaszkodtak hozzájuk. Másutt viszont éppen az
Interim erőszakos törvénye miatt, csakazértis
elhagyták mindazt a külsőséget, amely a katolikus időre emlékeztethetett volna.
A templomi »külsőségek« között legszembetűnőbb a papiviselet volt s egyházi
rendtartásainkban örökké ekörül folyik a vita.
A régi egyháznak legfontosabb liturgikus
ruhadarabjai, az alba, casula, pluviálé (palást),
stóla és a püspöki süveg (mitra) tehát sok helyen tovább is használatosak voltak. Svédország
és Finnország evangélikus lelkészei mindmáig
»miseruhákban« végzik az oltári cselekményeket, sőt olyan gyülekezet is van, hol a lelkész
nagy ünnepeken a középkorból megmaradt mű-

vészi casulát, vagy pluviálét ölt. (Láthatjuk ebből is, hogy a két ország reformációjának nincsenek »negatív« eredményei olyan mértékben,
mint a németországi reformációnak voltak. Oka
ennek abban található, hogy a reformáció küzdelmes harcai Németországban folytak. Harcok
idején pedig mindazt, ami az ellenségre emlékeztetne, eltüntetjük a környezetünkből. Így
tűntek el sokhelyt templomainkból a képek és
a régi egyházra emlékeztető papiruhák, oltárok.

albában.

Nyíregyháza.

Svédország és Finnország azonban a reformáció
kész eredményét kapta, a megharcolt igazságot s a két ország keresztyénsége, mondhatni,
harcok nélkül alakul át s tisztul meg. Lényegében alakul át és nem formájában, ahogy azt az
Ágostai Hitvallás is kívánta s reformációja nem
annyira negatívumokban, mint pozitívumokban
mutatkozik.)
A reformáció lényegből következett (vissza
az eredeti tisztasághoz),
hogy sok evangélikus
gyülekezetben megmaradt az albay hiszen az
ősegyház papjai is hordották. Valamikor a papok mindennapi viselete volt, de a IX. századtól csak az istentisztelet alkalmával hordják. A
cluny bencés reformátorrend tagjai mind, fehér
újjas bokáig érő vászonköpenyben jelentek meg
a templom kórusában. Az albának sokféle szabása és alakja volt, lényegileg azonban mindig

b ő ujjas ing, a fej számára vágott bujtató nyilassal. Volt amelyik bokáig ért, volt amelyik
csak térdig. Eleinte nem díszítették!, később is
csak a fejkivágásnál s a derékráncnál kapott
diszkrét hímzést. Anyaga lenvászon, vagy batiszt. Durandus Írásaiból tudjuk, hogy gazdag
szimbolizmus tartozott hozzá. Fehér színe a
szűziességet és a testi-lelki tisztaságot jelképezte. A lélek sok küzdelem, önmegtartóztatás
és kegyes gyakorlat által tisztul meg, mint a
len, melyet ütlegekkel és fáradságos munkával
fehérítenek. A lelkész, ha felveszi, arra gondoljon, hogy Isten tőle is tisztaságot és szűzi életet kíván. Testét óvja a bűntől, sok vezekléssel
és önsanyargatással. Bokáig érő hossza állhatatosságra int. Középkori öltözöimádságokból tudjuk, hogy az »üdvösség öltözetének«, az »emberfeletti tisztaság« és a »szent öröm képének«
tartották. A mai öltözőimádság így szól: »Világosíts meg Uram és tisztítsd meg szívemet,
hogy a Bárány vérében megtisztulva, megérdemelhessem az örökkévaló kegyelmet.«
Luther állásfoglalása a magyarázata annak, hogy épp Wittenbergben, a reformáció
forradalmi központjában, 1536-ból fennmaradt
jegyzetek szerint, az oltári szolgálatot végző
lelkész albát és casulát viselt. Csak a prédikátor viselt fekete köpenyt. A jellegzetesen reformátori fekete talár is leghamarabb az albával békül össze. Ha egyetlen lelkész végezte az
egész istentiszteleti szertartást, oltári szolgálat
alkalmával az albát a palást fölé vette. Ez az
alba (a bokáig érő hosszú albánál rövidebb)
már inkább karinghez hasonlított. Sokhelyt a
lelkész az albát a casulával együtt az oltárnál1
vette magára s oltári szolgálat után ugyancsak
a helyszínen vetette le s az oltárasztalra helvezte el, a következő oltári szolgálatig. Másutt
albában is prédikáltak (Északnyugat-Németország). A régi miseruhák közül az alba az, amelyik az evangélikus istentiszteletben mindmáig
fennmaradt. A magyarországi felvidéki gyülekezetekben bizonyára a casulával együtt használták. A Felvidékről leszakadt békéscsabai
gyülekezet, melynek telepesei vagy kétszáz faluból jöttek össze (főleg Gömör, Hont, Liptó,
Zólyom megyékből), 1716 óta mindmáig használja az albát. A lelkész az esztendő három
nagy ünnepén, a délelőtti tótnyelvű istentiszteleten mind az oltári, mind a szószéki szolgálata alkalmával albát visel. Nyíregyházán mind
a tót, mind a hónap első magyarnyelvű istentiszteletén ezt viseli a lelkész oltári szolgálat
alkalmával, nagy ünnepeken a szószékre is ebben megy.
Az alba mindig a lutherkabát fölé kerül,
hogy a fehér »mózestábla« az alba nyakszegélye fölött a felszínre kerüljön.
Finnországban és Svédországban mindmáig

Finn evangélikus lelkészek oltári
Albában és casulában.

szolgálata.

kizárólag az oltári szolgálatot végzik az albában. Ez a valódi papijelvény, melyet a lelkész
papavatás alkalmával vehet fel először.
Németország evangélikus gyülekezeteinek
legtöbbje elhagyta már a régi szokást s az alba
viseletét sem tartotta meg. Korán voltak az
albának támadói. Sokan állították, hogy az úrvacsoránál azért szükségeltetnek a miseruhák,
mert hiszen az utolsó vacsora alkalmával Jótzus
sem viselt díszes öltözeteket. Mások ezzel
szemben úgy érveltek: ha már ennyire fontos
az imitáció Christi akkor épp ebből következik
az alba viselete, hiszen Jézus minden kétséget
kizáróan fehér palástban járt. Az orthodoxia
korában sokan a tiszta tant akarták az albával
jelképezni, mások a pap életének tisztaságát.
Ez a jelképesség későbbi generációk előtt gyűlöletes lett s miatta az albát vetették el. A felvilágosodás idején egyenesen babonaságnak
tartják, amint ezt egy korabeli berlini lelkész
nyilatkozata is bizonyítja: »a felvilágosult berlini
gyülekezet lelkésze a maga fehér vászon karingében úgy jelenik meg, mint valami kísértet«,
különben is az alba »elavult régi kosztüm«, tulajdonképpen »papidísz«, mely az ő különállását jelképezi. A jénaiakat az botránkoztatja
meg, hogy az egyházfi a lelkészre úrvacsora al-

lelkész hivatásához méltóan öltözködve lépjen a szószékre, nem mint a tisztek, arannyal,
ezüsttel felcicomázva«.

Finn evangélikus

papavatás.

Svédországban és Finnországban természetesen ez is használatban van mindmáig. Az
ifjú lelkészek avatásuk alkalmával a casulát is
mint hivatásuk jelvényét öltik magukra. A miseruha alapszíne mindig a liturgikus szín. Mellés hátlapját rendszerint a kereszt széles sávja
díszíti. Régi hagyomány ez is. A casula-keresztek legszebb formái a XIII—XIV. században
alakulnak ki. Különösen a keresztcsíkot hímezték és díszítették gazdagon s Jézus szenvedésének vagy kínhalálának történetét örökítették
meg rajta. Mind Finnországban, mind Svédországban megesik, hogy a püspök vagy az érsek
a középkori egyház kincstárából fennmaradt
casulákat ölti fel. Ilyen régi casulát őriz az
uppsalai dóm is, mely Ulvsson Jakab, a középkor egyik püspökének adománya. Hímzésein
több norvég szent, meg maga a térdreboruló
püspök is látható miseruhában, mitrával és
pluviáléban, mely a szakértők szerint ugyanaz,
melyet utóda mind a mai napig is hord. (Királykoronázásnál az érsek 1300-ból való miseruhát visel.)
Világhírű és a maga nemében első helyen
áll a Szent István királyunk ós Gizella királyné

kalmával az egész gyülekezet szemeláttára adja
fel az »aljlein Gott in der Höh« éneknél s az
evangélium olvasásakor megint lesegíti róla. A
lelkész az öltözködését a sekrestyében sokkal
»szemérmesebben« elvégezhetné. Ennek a szokásnak liturgiái jelentőségével már nincsenek
tisztában s ilyen módon az alba magától tűnik
el. Egyes helyeken, az őskeresztyén szokásokra
emlékezve még megengedték, hogy a lelkész
keresztelés alkalmával viselhesse az albát. III.
Erigyes Vilmos
liturgiái
rendelkezéseiből
(1811) tudjuk, hogy a XIX. század elején még
több gyülekezet ragaszkodott hozzá, mert a
köteles fekete papipalást mellett az alba viseletét is »engedélyezi«.
A casula harangalakú vagy »kunyhóalakú«
(innen nyeri nevét is. Casula: házacska) teljesen zárt palást volt. Eredetileg minden pap
hordotta úgy, mint mindennapi ruhát. Később
csak a misét végző pap viselhette. Innen érthető, hogy egyre díszesebb lesz, s hogy pedig
miseközben a pap kezét ne akadályozza, alakja
is célszerüsödik. A jobb- és baloldali peremét
mindig feljebb metszik, míg végül a régi ^tőköpenynek« csak mell- és hátlapja marad meg,
Erre kerül a rengeteg díszítés. Volt casula, mely
falvak árát érte. Az aranytól és valódi drágagyöngyöktől pompázó miseruhákat természetesen gyanakodva nézte a reformáció. Míg az
alba egyszerűségénél fogva megmaradhatott, a
casulának hamar el kellett tűnnie. Kivételes
helyeken maradhatott meg egy ideig. Ham- •
burgban 1788-ban még gazdag gyöngyös miseruhát öltött a lelkész. Nürnbergben és környékén még a XVIII—XIX. század elején is
találni színes miseruhákat, Nürnberg városában 1797-ben drága pénzen adják el azokat.
Az általános vélemény az, melyet egy né- Finn evangélikus lelkészek úrvacsoraosztás
met zsinat (Regensburg 1691.) vallott: »a
val, albában és casulában.

alkalmá-

által készíttetett miseruha, amely ma koronázó
palást (a nyitott casulák ősi példája).
A finn és svéd egyházban az albán, casulán kívül a püspöki palástot, pluviálét, süveget
és pásztorbotot is viselik. Magyarországi gyülekezeteinkben a casula használatának nincsen

Magyar papok viselete

nyoma.
Előállításához
anyagi ereje nem volt.

Lutherkabát

—

egyházközségeinknek

papipalást.

A reformáció korának lelkészei nem viseltek
megkülönböztető papi egyenruhát. Luther és
Melanchton papiköpenye az egyetemi profeszszorok tudósköpenye volt. Cranach képein Luthert és Melanchtont mindennapi köpenyükben
láthatjuk, amint prédikálnak vagy keresztelnek,
nyakszegélyüket fehér táblácska nem díszíti,
ruházatuk tehát egyszerűbb még a jogászok
öltözeténél, kiknek mellén fehér csipke fodrozódott. Gallérjukon prém volt, mely nem hasznossági célt szolgált, hanem egyetemi rangjel-

zés volt. Ebből a bő, fekete köpenyből alakítja
ki a reformáció a maga papviseletét, ugyanúgy,
mint az ősi egyház, a i^gi római polgári öltözet tette szakrális öltönnyé. Elmúlik egy kor
s divatjának egy darabját az evangélikus egyház, mint »klerikális öltözetet« megtartja. Az

a XVII.

században.

első időben ez a tudósköpeny lelkészeink mindennapi öltözete volt. Egyházi rendtartások
előírják, hogy a lelkészek mindenhol s még az
utcán is »in pontificalibus«, azaz papi méltóságuk jeleivel jelenjenek meg.
Több rajz alapján rekonstruálhatjuk az
elmúlt korok evangélikus papiviseletét. Részleteiben változhat vidékenként de egészében,
lényegileg egyezik a XVI—XVIII. századok
evangélikus papiviselete.
A
térdnadrághoz
(mely általános polgári viselet volt), hosszúkabát járt, melynek zárt nyakszegélyén a mai
mózestábla simult a mellhez, vagy pedig malomkerékgallér (stuartgallér) fehérlett. Ez volt
a lelkész mindennapi ruhája. Svédországban és
Finnországban mind a mai napig megvan a
régi mindennapi papiviselet, most már termé-

szetesen — a divat szerint — nem térdnadrág,
hanem hosszúnadrág jár hozzá. Ehhez a papiruhához járt a körgallérszerű palást, mely a mai
zárt lutherkabáttal ellentétben nyitott szabású
volt s lehetett hosszú és térdigérő is. Egymásmelleit bemutatjuk a XVII. századi svéd és
magyar papiviseletet Magalotti L. olasz művész
1647-ből származó rajzáról és Lányi György
corponai gályarab-kántor híres könyvének címlapjáról: »Historische Erzahlung von den grausamen und fast unerhörten papistischen Gefangnis« Lipcse. 1864. (406. és 411. lap.)
Sokhelyt megmaradt a régi lutherkabát is.
Arndt Jánost híres mellképén »prémes« tudósköpenyben láthatjuk, de kerékgallérral, kezében könyvet tart; melynek felirata: »Krisztusnak sok a szolgája, de kevés a követője«.
Czek András berethalmi papot 1685-ben
készült sírkövén nyitott, de ujjas bő palástban
látjuk.
Ehez a papiöltözethez nem a mai barett,
hanem széleskarimájú kalap járt.
A templomonkívüli szolgálatokat is ebben
az öltözetben végezték. A stockholmi északi
múzeumban őrzik K. H. Ehrenberg skirői kántornak 1782-ben festett falképét. Temetést ábrázol. A lelkész térdigérő palástban van, melyet
mózestábla díszít.
Az utcán is így jelent meg a lelkész, ahogy
ezt XVIII. századi, szászországi, pommerániai
és poroszországi rendtartások előírják.
Az az evangélikus papikabát, melyet ma
viselnek lelkészeink a XIX. század eleje óta terjed el Németországban III. Frigyes Vilmos
181 l-es rendeletével. Eredete ennek is régibb.
Amint Czek András sírkövén látjuk, alakulásának nyomaival már a XVII. században találkozunk.
III. A gyülekezet és a liturgikus

szokások.

Már hallottunk arról, hogy az őskeresztyén
gyülekezet az úrvacsora alkalmával jobb és a
hétköznapi viselettől különböző ruhát öltött.
Ezzel az ünnepet külsőképpen megtiszteli s
testének megszentelésére is gondol.
A középkorban, amikor a klérus öltözete
kész, a nép magától érthetően alkalmazkodik a
templomi szokásokhoz. Ha nem is alakul ki
valamiféle templomi viselet, de a színpompás
középkori ruhatárból mindenki talált az egyházi
esztendő egyes időszakaihoz illő színű ruhát,
így alakul ki a szokás, hogy adventben és böjtben fekete a nép öltözete, húsvétkor és a nagyünnepek első napjain fehér, pünkösdkor piros
az asszonyok kendője stb.
A reformáció gyülekezeteiben is kialakul

lassan az egységes templomi viselet. Több
rendtartás előírja, hogy az úrvacsoránál ne a
hétköznapi ruhában jelenjék meg a hivő. A
braunschweigi tanács 1568-ban előírja, hogy az
úrvacsorázók egyszerű fehér vagy fekete öltözetet vegyenek. Sem ezalkalommai, sem a keresztség alkalmával nem viselhetők a nemesi jelvények, kitüntetések, tőrök és kardok. így az egyszerű ruha lett az evangélikus
istentiszteleti
öltözet, Isten előtt való megalázkodásunk jele.
Mivel pedig a legkomolyabb és legegyszerűbb
a fekete, gyülekezeteink mindmáig ezt viselik.
(Közbe-közbe voltak érdekes, de megvalósíthatatlan ötletek is. Van aki azt ajánlja, hogy az legyen a templomi egyenruha, melyet a konfirmációja alkalmával visel az ifjúság, leányok fehéret, a férfiak égszínkéket.)
Még régi középkori hagyományt őriz egykét magyar, de több tót gyülekezetünk. A leányok és asszonyok öltözete teljesen alkalmazkodik a liturgikus színekhez, illetve az ősi
középkori színskálához.
Példaképpen ismertetjük a nagytarcsai leányok és asszonyok ünnepi öltözetének színrendjét:
Kendőjük és ruházatuk, Adventtől
karácsonyig:
Karácsony I. napján:
Karácsony II. napján:
Óévest:
Űjév:
Vízkereszt:
Farsang:
Böjtben:
Virágvasárnap:
Nagypéntek:
Húsvét I.:
Húsvét II.
Húsvét után:
Áldozócsütörtök:
Pünkösd I.:
Pünkösd II.:
Szenth. utáni időszak:
Reformáció eml.:

fekete
lila
fehér
fehér
piros
tarka
tarka
fekete
fekete
fekete
lila
fehér
tarka
tarka
piros
fehér
tarka
tarka.

Ez a színrend majdnem mirdegyik tót-eredetű gyülekezetben megtalálható (evangélikus
és róm. katólikus gyülekezetekben egyaránt).
Magyar gyülekezetekben általános a fekete
böjti és adventi viselet. A bemutatott színrendből látjuk, hogy valamikor a nép mennyire alkalmazkodott a liturgikus színekhez. Karácsony,
húsvét, pünkösd kettős ünnepének kettős viselete alkalmazkodik az ősi liturgikus színek váltakozásához. Karácsony ünnepében a különböző
miséket különböző színű miseruhában szolgáltatták. A zöld szín helyett, megfelelő napokon,
tarka ruhába öltözik a gyülekezet asszonynépe.

RÉGI OLTÁRI BIBLIÁK, ÁGENDÁK, IMÁDSÁGOS
KÖNYVEK, RÉGI TEMPLOMI ÉNEKES KÖNYVEK,
KORÁLKÖNYVEK
Irta:
PÁSZTOR PÁL

Régi oltári Bibliák. Nagyon kevésről tudunk. Ezek azonban mind nevezetesek. Kőszegen őriznek egy württenbergi kiadású régi
német oltári Bibliát 1560-ból. A Kassa I. egyházközségben van egy szintén németnyelvű
régi Biblia 1707-ből, Luther fordításában,
Haas W. kiadásában. Székelyzsombor őriz egy
1805-ből származó, szép bőrkötésű Bibliát.
Veszprém oltári Bibliája 1837-ben kiadott Biblia, piros bársonykötésben, cizellált ezüsttalpakkal és ugyanilyen két ezüst zárócsattal.
Az egyik csat lapján a kezében Bibliát tartó
Luther alakja, a másikon pedig hattyú van kiábrázolva. Az oltári Biblia első tábláján áttört
mívű ezüstplakett, a következő felirattal:
»Emlék AN. Győri A. V. Evang. Gyülekezet
Haubner Máténak 1856« bevéséssel, a hátsó
táblán egyszerű ovális ezüstplakett »Haubner
Rezső a veszprémi evang. gyülekezetnek tisztelete1 jeléül, 1888. aug. 22.« bevéséssel. Békéscsabán, az erzsébethelyi lelkészlakon egy
1606-ból való latinnyelvű Bibliát őriznek,
egyszerű kötéssel.
Templomi oltárainkon mindenütt megtalálható a bőrkötéses, vagy művészi díszítéssel
ellátott Biblia. Sok helyen képes kiadásban.
Esetleg magyarázatos szöveggel. Nagy részük
azonban a 19. század közepéről származik.
Szokásban van a gyülekezeti főistentiszteleteken ezekből az oltári Bibliákból felolvasni az
oltári szent igéket. Olyan helyet is tudok, ahol
az oltári Bibliát istentisztelet előtt maga a

lelkész nyitja ki és jegyzi meg a kívánt helyen.
Híveink kezében,
magánkönyvtárakban és
gyűjteményekben több régebbi Biblia található, ezekről azonban közelebbieket nem tudunk.
Ágendák.
Győrött őrzik Lövei Balázs
kéziratos Ágendáját. Zselyk (erdélyi) gyülekezetében »Agenda Sacra« néven 1748-ból találunk németnyelvű szertartáskönyvet, mely az
erdélyi evangélikus egyházak használatára készült. Ugyanitt találunk egy évszámnélküli
kéziratos Ágendát magyar nyelven. Legfontosabb emlék és legértékesebb alkotás ezen a
téren Cseh Márton nagybányai lelkész kézzel
írott Ágendája, mely 1689—1710 között és
Harraszt Lajos szintén nagybányai lelkész kézzel írott Ágendája, mely 1749—1762 között
készült. Mindkettő háromnyelvű: magyar, német és tót. Hangyaszorgalomról és fáradhatatlan buzgóságról tesznek tanúbizonyságot. Ma
is Nagybányán van. Gerengel Simonról tudjuk, hogy mint soproni lelkész ő írta az első
soproni Ágendát s ezt a soproni lelkészek megszakítás nélkül használták 1828-ig. Német gyülekezeteink használják a würtembergi Ágendát
és a Winner-féle Ágendát. Magyar gyülekezeteinkben a Karsay—Czékus és a Gyurátz-féle
Ágendák vannak forgalomban a régebbiek közül. A rábaszentandrási gyülekezet kegyelettel
őriz egy 1831-ből való Ágendát, melyet Kis
János püspök adományozott az egyházközségnek. Benne
ez a dedikálás olvasható:
»A Szent-andrási ev. Szent Gyülekezetnek

abban lett születése s első neveltetése emlékezetéül ajándékozza Kis János superintendens.«
Gyülekezeteinkben egyaránt megtaláljuk a
régi Ágendákhoz való ragaszkodást is és új
Ágendák gyors átvételét is. Példa erre sok
dunántúli gyülekezet,
amelyben még mindig
használják a nyelve és stílusa szempontjából
már elavult Karsay—Czékus-Ágendát és kedvelik a virágos nyelvű Gyurátz-Ágendát, —
de szinte máról holnapra elfogadták a RaffayÁgendát is. Vannak helyek, illetve vidékek,
ahol csak nagyünnepek alkalmával, vagy csak
a szentségek kiszolgáltatásakor forgatják.
Imádságos könyvek. Győrött őrzik Lövei
Balázs imádságos könyvét; híveink között
azonban inkább újabb keletű imakönvvek
vannak forgalomban. Érdekes megfigyelni,
hogy az ájtatosságát végző evangélikus hivő
inkább az énekeskönyvének végén található
imádságokat szereti használni mindennapi életében, úrvacsorai előkészületében és a templomban is. Ezek az imádságok újabb énekeskönyveinkben kevésbbé találhatók fel. a Tranosciusban (szlovákajkú híveink hatalmas énekeskönyvében) azonban bőséges és sok alkalomra szóló imádság lelhető fel. Ezek az
imádságok énekeskönyveinkkel együtt nőttek
oda híveink kegyességi életéhez. Tolnai németajkú híveink között Starknak, az ortodoxia
korából való ájtatossági könyve majdnem minden családban fellelhető. Egyszerűen »a Staik«nak nevezik. Újabban azonban sokhelyütt por
lepi. Csak mint régi emléket tartják. Magánhasználatban feltalálható egy kevéssé ismert
imakönyv. Címe: »Elein való megtérésnek gyümöltse.« Kolozsvárt jelent meg 1760. esztendőben. Zamatos magyarsága, a reformáció korának mélyérzésű keresztyénsége magában is
áhítatot ébreszt a hivő lélekben. Jó segítséget
nyújthat úrvacsorai előkészületeknél. Dr. Schulek Tibor »Régi magyar imádságok« címen
kiadta azokat a kollektákat, melyek három évszázadon keresztül voltak használatban egvházunkban. Gviilekezeti istentiszteleteinken mind •
jobban kezdenek meghonosodni s igen alkal
masak arra, hogy egyéneket is megtanítsanak
biblikus imádkozásra.
Általánosan használatos imakönyveinknél
erősen kifogásolnunk kell azt, hogy ezeknek
majdnem mindegyike távol áll a bűnbánó lélek komoly megalázkodásától s Istenhez vágyódásától. Nyelvük virágos, sokszor elmélkedéseket közölnek és nem imádságokat. Egy-egy
azonos beállítottságú lélek számára megfelelhetnek. de nem számíthatnak nagyobb közkedveltségre. Újabban megjelent kisebb imakönyveink (betegekhez, rabokhoz, harcoló katonákhoz) sokkal jobban elérték céljukat és betöltik rendeltetésüket.

Régi templomi

énekeskönyvek

és

koráikönyvek

Békéscsabán találhatunk nagyobb számmal ilveneket. 1727-ből való írott Tranosciusról tudunk, mely az 5. kiadásnak a másolata
Eredetije tudomásom szerint, sehol sincs. Kottás,
liturgikus jegyzésekkel, templomban előadott
népies passiójátékok kottás feljegyzéseivel, művészies iniciálékkal. Hosszúsága 38 cm, szélessége 24 cm. Tudunk továbbá egy 1615-ből
való tótnyelvű Kancionálról. Kottás, ugyanaz a
kiadása megvan a Nemzeti Múzeumnak is.
Ugyanebből a korból, esetleg még régebbi időből való két kottás énekeskönyv tót nyelven. Új
Zengedező Mennyei Kar 1770 körüli időből
szintén megtalálható. Az évszám négy jegye
közül az utolsó olvashatatlan. (Kottás könyv ez
is.) Nevezetes emlék egy »Közönség isteni
tiszteletére rendeltetett énekeskönyv« 1797ből, zsoltárokkal és zsoltárdallamokkal, valamint Glosius énekeskönyv 1729-ből, kottás, tótnyelvű imádságokkal. A Tranoscius különböző
kiadásainak gyűjteménye is Békéscsabán található 1740-től a legújabb időkig. Ezek, valamint a tótnyelvű temetési énekeskönyv (Funebrál) rézveretes kötésekkel vannak ellátva,
különböző díszítésekkel. Muzeális szempontból is igen értékesek. Néhány évvel ezelőtt
Mezőberényben egy lelkésztanítói konferencia alkalmával kiállítást is rendeztek belőlük,
amikor is 40 féle rézveretes kötést gyűjtöttek
egybe. Sajnos, most már alig van belőlük. A
zsidók ócskapiacokon összevásárolták s Budapesten régiségkedvelőknek eladogatták.
Régi templomi énekeskönyveinkről szólva
külön is meg kell emlékeznünk a szlovák evangélikusság 300 éves hatalmas énekeskönyvéről,
a Tranosciusról. Három évszázad óta kíséri
híveinket szenvedésen, megpróbáltatásokon keresztül. Szerzője sok hányattatás után megfáradva, de bízó, erős hittel jutott Árva várába,
gróf Illésházy Gáspár birtokára. A nemesgondolkodású gróf Tranovszkyt a várkastély lelkipásztorává nevezte ki, aki a reábízott lelkeket
tiszta evangéliumi szellemben nevelte. Később
Liptószentmiklósra került s ott is halt meg 46
éves korában. Énekeskönyvét Cithara Sanetorum cím alatt adta ki. Legelőször 412 ének
volt benne. (Köztük sok fordítás latin, német és lengyel nyelvből. Sok átültetés a csehmorva énekeskönyvből.)
Megjelenése után
száz esztendővel kimutatták, hogy mintegy
160 éneke Tranovszky szerzeménye. Az énekek
száma idők folyamán 1.157-re emelkedett s közülük igen sok átplántálódott idegen országok
evangélikusainak, sőt másvallásűak énekeskönyveibe is. Tranovszky évszázadokra szóló
énekeskönyvével kettős cél szolgálatába akart
szegődni. A 30 éves háborúban küzdő híveinek
kezébe lelki vezért akart adni, hogy hitükben

szilárdan megállhassanak. Másodszor miga
akarta őket szilárdítani az Ágostai Hitvalláshoz való hőségükben. Könyve azonban a kitűzött néhány célon kívül nagyon sok más
szent ügynek a szolgálatában is áll mind a
mai napig. Elkíséri híveinket bölcsőtől a sírig.
Az élet különböző alkalmain, különböző életkörülmények között mindig megszólaltatja a
hivő léleknek Istenben gyökerező békességét
és megnyugvását. Hogy müyen hatalmas erő
van az »öreg Tranoscius « énekeiben, azt csak
az tudja, aki a szülői házból ennek az énekeskönyvnek a szeretetét vitte magával az életbe.
Szlovákajkú híveink állandóan benne élnek
éppen a Tranoscius által egyházunk »de tempore« jellegében. A Tranoscius olyan gazdaggá ós érdekessé tette gyülekezeteink liturgikus életét, hogy századok viharaiban is alig
vesztett gazdagságából.
Gerengel Simon, a már említett soproni
lelkész híres Kátéjához írt énekeivel és imádságaival vetette meg a soproni német énekeskönyv alapját. A Reichsliederbuch, a német
közösségi mozgalmak énekeskönyve, sok helyen elterjedt s családi használatban van meg.
A szlováknyelvü Zpewnik (válogatott énekgyüjtemény) régi kiadásaiban forog közkézen.
Magyar énekeskönyveink közül már alig-alig
van használatban az ú. n. Nagy—Győri, régi
dunántúli énekeskönyv, Kovács Sándor »Kis
énekeskönyv«-e, valamint Haan Lajos békéscsabai lelkész ú. n. Békéscsabai énekeskönyvének 1846-ban és azután megjelent kiadásai.
Jellemző' azonban híveink énekeskönyv-szeretetére, hogy ezeket, mint becses emlékeket őrzik otthonaikban. Helyenként — főleg szlovák
vidéken — sok éneket különösen megkedveltek, éneklik őket a mezőkön, a mindennapi munkahelyen, a családi áhítatokon, a halottas házakban, az ú. n. »Virrasztás« estéin,
templomi istentiszteletek előtt a templomban,
amikor sokszor órákkal előbb gyülekeznek az
öregek Isten házában. De ragaszkodnak ahhoz
is, hogy az istentiszteleteiken mindig végigénekeljék őket. Helyenként helyi dallam-variánsok keletkeznek, melyek népdal módjára
születnek és honosodnak meg, Békéscsabáról
érkezett jelentés szerint ott a nép ajkán mintegy 300 olyan dallam él, mely sehol sincs feljegyezve.
Régi templomi korálkönyvekről keveset
tudunk. Kéziratos kisebb koráikönyv forgalom-

ban van néhány helyen, általában azonban ma
már csak a Chován, Nagy Lajos és a Kapi-féle
koráikönyvet ismerik. Békéscsabán őriznek egy
1798-ból való Skultéty-féle koráikönyvet. A
meglévő anyag nagyrésze bizonyára magánosok kezén van.
Fentiek elmondása után lehetetlen arra
gondolnunk, hogy csak ezek az itt felsorolt
régi Bibliák, Ágendák, imádságos- és énekeskönyvek lennének birtokunkban. Ha egyik
helyen vannak alig felbecsülhető értékeink,
másutt is kell találnunk ilyeneket. A magyarországi reformáció sokat alkotott ezen a téren.
Sajnos, nagyrészük embereknek hanyagsága és
nemtörődömsége miatt elpusztult. A megmaradt
másik,
kisebb rész bizonyára ott porlik
templompadlásokon és lomtárakban. Fel kell
kutatnunk őket és büszkélkednünk kell értékeinkkel. Ha Payr Sándor és Kovács Sándor
tudtak régi fóliánsok, canonica visitációs jegyzőkönyvek, régi könyvek és iratok felkutatására időt és fáradságot szentelni, meg kell tennünk nekünk is. Irtsuk ki körünkből azt a
tunyaságot, mely ügyet sem vet ezekre s pusztulni hagyja őket. Külföldön gazdag gyűjteményeket találunk ezekhez hasonló anyagból. Csak
nálunk és éppen az evangélium híveinek kezén kallódjék el sok értékes régi alkotás? Ne
feledjük el, hogy csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen és a boldogabb jövendő.
Hagyjuk, hogy hadd szégyenítsen meg apáink
hite, buzgósága, egyházszeretete, kegyességi
élete. Hátha akkor mi is többek, komolyabban
gondolkozók és mélyebben hívők leszünk
ismét.
Egyházunk vezetői pedig fontos kötelességüknek ismerjék mindenkor, hogy magánosok
kezén lévő drága könyveket — megértetve azoknak fontosságát — vegyenek át megőrzésre.
Létesítsenek megfelelő helyen gyűjteményt
belőlük, rendezzék a meglévő anyagot, alapítsanak evangélikus múzeumot belőlük. További
feladat legyen aztán, hogy régi evangélikus
énekeinket minél előbb adjuk közhasználatra
az értéktelen, újabb keletű énekek helyett. Adjunk ki régi magyar imádságokat s pótoljuk ezzel is az etéren meglévő nagy hiányt. S cselekedjünk gyorsan, mert minden nappal és minden hónappal kevesebb lehetőségünk nyílik a
cselekvésre.

Békéscsaba,

írott

énekeskönyv.

ORGONÁK
A HELYES ORGONÁÉPlTÉS ALAPELVEI
Irta:
PESKÖ ZOLTÁN

Ha elkészült a templom, benne az oltár és
belső berendezés, úgy érezzük, hogy valami még
mindig hiányzik. Ez a valami, ami a templomot
és az istentiszteletet meghitté, meleggé és harmónikussá teszi: az orgona- Az evangélikus
templom csak az orgonával teljes.
Az orgonát a keresztyén templomok sokáig
nélkülözték, a pogányok hangszere volt, mely a
tivornyáknak, lakomáknak, cirkuszi játékoknak
volt muzsikáló eszköze (organon = eszköz, hangszer). öse alig néhány sípból álló kis asztali
hangszer, melynek hangját csodálattal emlegették. Királyi udvarok hangszere, maga Néró császár igen kedvelte, sőt kitűnő orgonista is volt.1)
Az orgona feltalálójának Ktesibiost tartják (Kre. III- században), ö s e az egyszerű pásztorsíp,
az egyenes fuvolák, a görög Syrinx (vagy pánsíp). Keletről a nyugatrómai birodalomba került
át és onnan indult el, hogy meghódítsa a keresztyén világot. A népvándorlás idejében eltűnt, majd 757-ben Pipin frank király ajándékba
kapja Bizánc császárától, Konstantinos Kopronymostól. Hazánkban 1931-ben fedeztünk fel
Aquincumban egy Kr. u. 228-ból származó
orgonát. Ez a kultúrtörténeti lelet, amelyet külföldi szakkörök nem ismertek, bizonyítja, hogy a csuszkaládát már ebben a korban használták. A néhány sípból álló kis hangszer (4 X 13 = 52 sípja volt) volt az elindítója
a mai orgonamostrumoknak. A IX—X. században Európaszerte már számos templomban volt
orgona, melyeket többnyire a matematikában is
jártas szerzetesek és papok készítették. Szent
Evangélikus

Templomok
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2. ábra. AjaJcsíp

3. ábra.

Nyelvsíp

Koronánk adományozója, II. Szilveszter pápa is
orgonaépítéssel foglalkozott.
Az orgona hangját, berendezését sokszor
megcsodáljuk, mert közelről néhány hangversenytermet leszámítva, alig látunk orgonát. Néhány szóban ismertetem az orgona szerkezetét.
Hangját az ezernyi síp adja- A síp az egyszerű
fütyülőhöz hasonló, a levegő útját a magrés állja
(2. ábra), amelyen át a mögötte lévő levegőoszlop rezeg- A síp megszólaltatása hasonló az
emberi fütyüléshez, a síp ajka (ajkunk) képezi
a hangot; az e fajta sípot ajaksípnak mondjuk.
Az ajaksíp felső része (teste) lehet nyitott, vagy
fedett. (A legtöbb fütyülő fedett-síp.) Van. olyan
síp is, amelyiknél a hangot egy rezgő nyelvecske
adja, a különféle alakú tölcsérek csak a hang
erősítését szolgálják. (3. ábra.) Nyelvsíp: az á-síp,
a gyermek trombita, a klarinét, tárogató, oboa,
száj és húzóharmonika stb- A harmóniumná!
ilyen nyelvecskék rezgése adja a hangot. Amíg
a harmóniumnál a lábfújtatók taposásával indítom a hangot, addig az orgonán idegen erő (emberi, vagy gépi, villanyerő) szolgáltatja a hangot. (Helytelenül a villanyfujtatásra azt mondják: »villanyorgonánk van«.) A billentyű a sípszeleppel kapcsolatos, lenyomásával megnyitom
a szél útját a síphoz, a betóduló levegő a sípot
megszólaltatja. (4. ábra.) A különböző hangszíneket más-más sípsor adja. Egy-egy sípsort játéknak hívunk. A játékot (sípsort) a regiszter
kapcsolja. A közhit azt mondja, 35 regiszteres
orgonánk van, pedig csak 30 hangzó sípsora (játéka) van. A harmóniumnál a billentyűzet két
részre oszlik, amelyet két regiszter kihúzásával
szólaltatok meg; különböző tompító berendezé-

4. ábra. Egy

orgona

működésének

vázlatos

rajza

sek építésével 1 játékot néha 6 regiszter is kapcsol, egy 13 regiszteres harmónium néha csak 2
játékú. A billentyű és sípzáró-szelep közt a kapcsolat lehet egyszerű huzal, fapálcika (mechanikus vagy abstrakt), (4. ábra), lehet óncsöben keringő levegő pneumatikus (5- ábra), vagy elektromágnesek nyitogatják a szelepeket és ez a tulajdonképpeni elektromos-orgona. A hangzó sípso-
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rok (játékok) a szélládán állnak (4- ábra), kétféle módon, vagy valamennyi egy manuálhoz
tartozó játék egy szélládán (Tonkanzelle, a legismertebb a csuszkaláda,2) vagy minden játék külön szélládán (Registerkanzelle, legismertebb a
kúpláda, melynél a játékot kúpszerű szelep kapcsolja). Az orgonán három főrészt különböztetünk meg: a korpuszt (a sípok, fújtatóberendezés, ennek a homlokzatát látjuk alulról), a
játszóasztalt (a kéz, manuál és a láb, pedálbillentyűzettel a regiszterekkel, ez az orgona irányító szerve) és az összekötő szerkezetet (lásd 4.
5. és 6. ábrát). Az orgona tervrajzát, mely a játékok összeségét magában foglalja, diszpozíciónak hívjuk.
A zenei hang összetett hang, ha a zongorán megütök egy billentyűt tengernyi hang szólal meg benne, mely az alaphanggal sokszínű
harmóniává olvad. Ezekről a színező hangokról
ismerem meg a hegedű, klarinét, cselló, oboa,
trombita, nagybőgő hangját. Ha megütöm a zongorán a C-t, a húron hanghullámok képződnek, a
húr két végpontjáról érkező hanghullámok középen találkoznak és csomópontok (holtpontok) keletkeznek, melyek a húrt két önállóan rezgő részre osztják; a felezett részek önmagukban is tovább feleződnek és osztódnak és a csomópontokban megszólal az alaphang oktávája, kvintje, második oktávja, utána következő quintje, terce,
szeptje stb. Ezeket a hangokat felhangoknak,
vagy aliquothangoknak nevezik. Kísérletet is tehetünk, hangtalanul lenyomom a C oktáváját,
c-t, g-t, c^et, e—et, g 1-et, stb. a C hangoztatásával a hangtalanul lenyomott billentyűk önmaguktól megszólalnak, a fizikai együtthiangzás (rezonancia) törvénye alapján.
,
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5. ábra. A pneumatikus

összekötö

szerkezet
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6. ábra. Elektromos

összekötö

keletkezett

aliquot-

A felhangokat sorszámmal látjuk el, majd
a C hangot adó síp hosszát megmérem 8' láb
hosszú (1 láb (jele: ') 33 cm, 8 láb 2.64 m.),
a következő hang úgy aránylik egymáshoz,
mint 8:2—4 (fele hosszúság, 4', oktávval magasabb hangot ad). A 3. hang úgy aránylik az
alaphanghoz, mint 8 : 3 = 8 / 3 = 2 2/3' a többi mathematikai müveletet elvégezve 8 : 4 = 2 ' , 8 : 5 =

szerkezet
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=815=1 3/5', 8 / 6 = 4 / 3 = 1 1/3', 8/7', 8 / 8 =
= 1 ' , 8/9', 8 / 1 0 = 4 / 5 ' , 8/11', 8/12=2/3', 8/13',
8 / 1 4 = 4 / 7 ' , 8/15', 8/16=1/2'. Az egész számoknál az alaphang oktávái jelennek meg, így
8' (C), 4' (c), 2' (c1), 1' (c2), 1/2' (c3), a törtszám »3« nevezője az alaphang quintjét tartalmazza 2 2/3' (g), 1 1/3' (g1), 2/3' (g2), 1/3 (g3),
a törtszám »5« nevezője a tercét adja az alaphangnak 1 3/5' (e1), 4/5' (e2), a »7« szám szeptimet ad, 8/7' (b1), 4/7 (b2) stb.
Az orgona ajaksípjai felhangszegények, így
a felhangokat mesterségesen, a megfelelő felhangot tartalmazó síp beépítésével kapom megNéha csak egy-egy quintet, vagy tercet adó aliquot hangot adó sípsor kerül az orgonába, máskor pedig egy egész csoportot (3—5—12—36
sípot), quinteket és oktávát, esetleg tercet, szeptimet építenek a hangszerbe. (Ezek a kevertjátékok, vagy mixtúrák,
az egy billentyűre
megszólaló sípok száma szerint, van 2, 3, 4,
5—-36 soros mixtúra.)
Az orgona sípsorai (játékai) építési formájukról különböző elnevezést kaptak, így: Bourdon (vagy fedett síp), Rohrflőte, Spitzflőle,
Trichterregál, stb., mások zenekari hangszerekre emlékeztető hangszínükről lettek: Violino,
Viola, Gamba, Violon, Cselló, Fuvola, Blockflőte, Sifflőte, Salicional (vagy Weidenpfeife),
Barpfeife, Nachthorn, Oboa, Schalmei, Klarinett, Clarino, Trombita, Posaun, Tuba, stb.
Mások hangfekvésüket fejezik ki, pld.: Quint,
Terc, Oktáv, Superoktáv, stb.
Minden orgona a korához alkalmazkodik,
a gótikus korban (13. század) az „ars antiqua"
még egy szólamú melódiákat kívánt az orgonától, a liturgikus énekeket legfeljebb 2 szólamban,
quintekben játszották, (a quintszerkezetü kétszólamot organumnak hívták), az orgonaépítők
tehát olyan játékokat állítottak össze, amelyek
az alaphang quintjét és oktáváját adták- Prátorius Mihály Organographiájában olyan orgonáról ír, amit Faber Nikolaus páter 1361-ben, a
halberstadti dómban épített- Benne egyetlen
principálkar 3 volt összeolvadó oktáv- és quintsorokkalA halberstadti dóm diszpozíciója:
Felső diszkant billentyűzet (H a 1 —25 billentyű)
Prástanl 16'
Hintersatz 32—56 soros4
Alsó diszkant billentyűzet (c-a1 22 billentyű)
Principal 8 (?)
Basszus billentyűzet (H-c3 14 billentyű)
Principal 32'
Pedálbillentyűzet (H-h, b nélkül, 12 billentyű)
Hintersatz 16—24 soros.
Ezeken az orgonákon ököllel ütötték a széfes nagy billentyűket és legfeljebb két, itt-ott

három szólamban lehetett rajta játszani a principálokkal. Létezett még egy „Teljes m ű "
(Tutti) a Hintersatzok (Mixtúrák bekapcsolásával, amelyeknél a hangok oktávokban és quintekben 1 6 ' — u g y a n a z o n hang a kétszerestől a tízszereséig volt képviselve). Ennek az
orgonának a hangja Prátorius M. szerint „mély,
durva morgás és kísérteties sistergés volt, amely
egyetlen kétségbeesett jajkiáltássá fokozódott".
A sípok réz, ón-réz és ólom-réz keverékéből készültekAz ugrószélláda (Springlade) felfedezésével (addig egy szélládán voltak a sípok6), egyes
sípsorokat külön is lehetett kapcsolni, miáltal
értékelni kezdték az egyéni hangszíneket- Észak
és dél kétféle principál mensurálása (síp méretezése), a német és olasz principál közti különbség most lesz öntudatos. Megszületnek a
vájtfuvolák, éji kürtök, hegedű principálok és
födöttek. A szólónyelvjátékok az orgonán új
színeket jelentenek.
A 14. században kezdődik el a többszólamúság („ars nova"), mely a templomban uralkodóvá lesz, az orgonának csak alárendelt szerep jut, hangmegadásra használják, a karrészletek közti szüneteket közjátékokkal tölti ki.
A renaissance-korban (kb- 1400 óta) a zeneszerzés megteremtette a többszólamúságot és
a zenei művészi formákat. A szólamokat harmóniai egységbe foglalták. A kor a lineáris szólamvezetést kívánta meg, melyhez az orgona nagyszerűen tud alkalmazkodni. A német principál,
amely első felhangként az első oktávot hangsúlyozza, amiálta! világos, bele nem olvadó szólamvezetést tesz lehetővé, alkalmas erre a feladatra. Ismerik a szolistikusan használt nyelvjátékokat is. Az egyes manuálok megfelelő számú alap és aliquot, kevert játékokat tartalmaznak, miáltal az egyes manuálok egymással
szembe helyezhetők. A pedál mély telt játékokkal önállósul és feladata a harmónia megalapozása és jellegének megadása.
Befejeződik az orgona kiépülése, az öreg
nyelvsípokból
álló „regál" 6 , mint mellmű
(Brustwerk, az orgonatest elején foglal helyet)
a főmű (Hauptwerk) alá kerül, a kis portativ,
később karorgona, mint hátpositiv
(Rückpositiv, a játékos szembe ült az orgonatesttel, háta
mögött a hátpositiv) kerül az orgonába. A "
németalföldiek a főmű fölé felsőművet
(Oberwerket) helyeznek el, amelyet természetes hoszszúságú tölcsérekkel és alapjátékokkal látnak elSpanyolország a trombitajátékokat építi ki (még
quintet és tercet adó trombitákat is építenek).
A pedál magas lábszámú játékokkal bővül (4',
2', 1') miáltal a cantus firmusok (vezető dallamok) játszására lesz alkalmassá. A heidelbergi
Schlick Arnold „Spiegel der Orgelmacher und

Organisten" című müvében (1511-ből)
vetkező orgonadiszpoziciót közli:

a köFELSŐMÜ

HATPOSITIV
Principal 4'
Hintersatz
.Gemshorn 2'
Zimbel7

FőMü
Principal 8'
Oktáv 4'
Mixtur 16—18 sor
Gemshorn 4'
Zimbel
Regal 6
Rauschpfeife?
oder Schalmey 6
Zink8
Hultze Glechter 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gedack 8'
Quintadena 8'
Principal 4'
Rohrflöte 4'
Nassat 2 2/3'
Oktave 2'
Tertia 1 3/5'
Quinte 1 1/3'
Sifflőte 1'
Mixtúra 3 sor(

PEDÁL
Principal 16'
Oktáv 8'
Hintersatz
Posaune 8'«

A 17. század a .barokk-orgonát teremtette
meg- A kor zeneszerzői megteremtik az ellenpontos művészet remekmüvét: a fugát. Az orgona felkészült rá, alkalma volt hangszépségét
tovább fejleszteni, hogy feladatát híven megoldja- A zenei élet is átalakulóban van, eddig
az énekkari-stílus (vokál-polifónia) uralkodott,
most a hangszerek jutnak vezető szerephezKépviselve vannak az egyes hangszercsoportok:
harsonnák, fagottok, görbekürtök (Krumhornok), blockflóták, stb., a vonóscsaládot is megtaláljuk a basszustól a diszkantig. Egyes hangszercsoportok váltakoztak egymással. A kor gazdag hangszereléséből az orgonaépítők is tovább
fejlesztették az orgona hangszíneit. Nagyobb
súlyt helyeznek a sípok menzurálására, az egyes
hangfekvésekre külön gondot fordítanak (menzura-görbék). Pld- a födött játékokat az alsó
fekvésben szélesen kezdik, hogy a középfekvésben elmélyüljenek, majd a felső fekvésben elszűkülnek. Az aliquot hangokat tervszerűen
építik ki, kevés 8' alapjátékhoz, kis lábszámú
játékokat (oktávákat és quinteket) és kevert játékokat (mixtúrákat) adnak- A játékok menzurálásánál ügyelnek arra, hogy a felhangjaikkal
egységbe olvadjanak- E kornak számos kitűnő
orgonaépítője van, csak a kis Szászországban
több mint 200 jobbnál-jobb orgonaépitő élt ez
időben. Közülük Silbermann Gottfriedet, Bach
kortársát említem. Francia földön, Cavaillé Coll
párisi orgonaépítőtől tanult. Orgonáiban kiépíti a pompásan egybeolvadó ajakjátékkart,
megtaláljuk a principál és fuvolakart, a játékok
együttesét átszövi a nyelvjátékok: trombiták,
szolisztikus nyelvekkel. Több hangszere maradt
ránk épségben. így Lipcse melletti Röthá-n két
Silbermann orgona van, a nagyobbik, a György
templom orgonája 1721-ben épült, 1935-ben
restaurálták. Orgonája örök mintaképe a pompás orgonáknak.

PEDÁL
1. Principálbass 16'
2. Posaun 16'
3. Trombita 8'

FÖMÜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bourdon 16'
Principal 8'
Rohrflöte 8'
Oktave 4'
Spitzflöte 4'
Quintade 2 2/3'
Oktave 2'
Mixtúra, 3 soros
1 1/3'+1'+2/3'
9. Cymbel, 2 soros
l'+2/3'
10. Cornet, 3 soros, c1töl kezdődően.
Tremolo 1935-ben
megújítva
Manuálkopula
Pedálkopula
(1833ban beépítve)

Berlin - Charlottenburgban a királyi várkápolna orgonáját
Schnitger
(1648—1720)
1706-ban építette. Az orgona kitűnő állapotban
maradt ránk- 26 játék, két manuál és pedállalA hangszert a lübecki Kemper-cég restaurálta
1931-ben. Pompás hangját hanglemezről a magyar rádió is közvetíti.9

7. ábra. A rőthai Silbermann-orgona

prospektje

FELSÖMÜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALSŐMÜ
(Hátpozitív)

Principál 8'
Floite dues 8'
Gedeckt 8'
Oktave 4'
Viola di Gamba 4'
Nasat 2 2/3'
Superoktave 2'
Mixtúra, 4 soros
Hobois 8'
Vox humana 8'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principal 8'
Gedeckt liebl. 8'
Floite dues 4'
Oktave 4'
Waldflöte 2'
Oktave 2'
Sesquialter, 2 soros
Scharf, 3 soros

PEDÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Subbass 16'
Oktave 8'
Oktave 4'
Nachthorn 2'
Mixtúra, 6 soros
Posaune 16'
Tromet 8'
Cornett 2'
Tremulant
Sperventile

A 18. században felvirult -operakultusz
csakhamar érezteti hatását az egyházi zenében
és megteremti a koraromantikus orgonát.
A
polifónia nagy mestereinek műveivel párhuzamosan fellép egy tetszetős, dallamos stílus,
amely az orgonától is új feladatokat várAz orgonának ebben a korban a kamarazenekar a példaképe, ennek hatásaképpen az
orgona diszpozíciója és sípméretezése változáson megy át. Az orgona a zenekarban a számozott basszus játszását végzi, amely vastagabb
hangot kíván tőle, amit a fuvola, fedetthang és
aliquotok elcsekélyesedésével ér el. Megmaradt
ugyan a jól felépített felhanggazdag principálkar, de a széles barokkjátékok eltűntek és ezzel
együtt a pompásan felépített orgonahang. Kiépül a teljes vonóskar, a nyelvjátékokat az
erősség fokozására és szólisztikus célra használják- A gazdag, cantus firmus játszására alkalmas pedál elvesztette magas lábszámozású
játékait és csupán a nagybőgő szerepét tölti be.
A koraromantikus kor előkészíti a 19. század
zenekari (orchester) orgonát. A zene elvilágjasodik, a zenekar bevonul a hangversenytermekbe, az orgona magára marad a templomban. Sípméretei tovább szűkülnek, hangjában
még jobban megközelíti a vonószenekart, Vogler és Mendelssohn igyekeznek a régi hangszert régi fényében újra feltámasztani és a figyelmet rá felhívni, de ez csak ideig-óráig sikerül. A zenekari befolyás, a romantika, a külső
hatáskeresés megteremtette az orchester orgonát. 3—4 lebegő játék lép fel az orgonában, az
egyes játékok építésénél igyekeznek teljes hűséggel a zenekari hangszereket utánozni, feladták az orgonának legjellegzetesebb erősségét az
egyes manuálok sajátosságát és különböző ka-

rakterét (Werkprineip), a manuálok csak különböző erőt és nem színt képviselnek, az I. manuál a. legerősebb és a többi fokozatosan halkul. Azelőtt különböző színű, az orgonatest
más-más helyén épült orgonákat állítanak egymással szembe, most dinamikai ellentétekre
(forte-piano-ra) törekszenek. A különböző technikai újítások, a gépi erővel való levegőszolgáltatás az addig alacsony légnyomással megszólaltatott sípokat (40—80 mm) magasabb szélnyomással szólaltatja meg (120—2000 mm). A
barokk-korban oly mesteri fokra jutott intonációs-művészet hanyatlóban van, a sípok melegségét és hangszépségét tremolok és redőnyszerkezetek alkalmazásával akarják pótolni. A 8'
alapjátékok megszaporodásával a hang megvastagszik és többé a polifónia játszására nem alkalmas, az orgona ismét csak akkordsorozatok
és nem önálló szólamok vezetésére képes, öszszehasonlításul hadd álljon itt két orgona hangpiramisa, a már említett rőthai Silbermann orgona és a Budapest fasori templomunk I. manuálja. (Fasor I. manuálja: Bourdon 16', Principál 8', Fugára 8', Flute harm. 8', Salicional 8',
Flute concave 4', Oktáv 4', Mixtúra 4 soros
2 2/3'+2' + l 1/3'+ 1').

8. ábra.

Hangképek

A lenyomott C-re az összes játékok kihúzásával két felfelé vékonyodó oszlop fog megszólalni, amíg a budapesti fasori orgonában a
sok 8' aiapjáték és felhangszegénység csak vastag alaphangot jelent, addig Rőthán jóformán
két egyforma színes oszlop hangzik- Ugyanezt
látjuk, ha a két oszlopot megrajzoljuk. (9. ábra.)
A XX. század elején akadtak férfiak, akik
a romantikus Bach-felfogás helytelenségére
felhívták a figyelmet. A kor átvette a terjengős
operai stílust, mindenben a melódia- és hatáskeresést, a tempók széles elnyújtását, amely
magával hozta egyes hangoknak jelentőségre
jutását és hangsúlyozását (agogika)- Schweitzer
Albert, a kitűnő Baeh-kutató az első, aki

Hcvnqpvpaniisok .

A tudományos vizsgálat a berlini hangtani intézetben is éveken át folyt, ahol különösen a
charlottenburgi Schnitger-orgona
tanulmányozása által sok gyakorlati eredményhez jutottak. A tudományos intézet kísérletei alapján
építették meg a spandaui egyházzenei iskola
nagyszerű orgonáját. Az orgona »korhűségében« odáig mentek el, hogy a Bach előtti kort
meghazudtoló otromba, ökölnagyságú regjsztexfejéket és nehéz beosztású játszóasztalt építettek. Az orgonában igen értékes egyes és
együttes hangszépségeket tudtak alkotni. Az
orgona 1938-ban épült, 4 manuálos, 58 játékú,
mechanikus összekötőszerkezetű,
csuszkaládás
muDiszpozíciója
MELLMÜ (IV. man.)

T?otWi$xlWwatm
Buda-pest-FaSot»r
orgo-tico
orgona/
9. ábra. Hangpiramisok
1905-ben megindítja az orgona reformmozgalmat, ő az első, aki felhívja a figyelmet: vissza
a barokk Bach orgonáihoz és zenei felfogásához. Mivel a kor orgonái már nem alkalmasak
a polifónikus játékra, meg kell hozzá teremteni
az új orgonatípust. A reformmozgalom 1925ben a freiburgi és lübecki orgonakongresszuson újból nagy lendülettel indult el, a mozgalom élére Jahnn, Mahrenholz, Straube, Ramin,
Gurlitt és Klotz állnak. A hangszépségükről
felfedezett és újból restaurált északnémet régi
orgonák megmutatták a jövő fejlődésének útját. A lübecki régi hangszerek (némelyike, így
a Bach és Buxtehude által játszott »Totentanzorgona« is ma romhalmaz), a hamburgi Jakabtemplom Scherer-Schnitger orgonája (l. 10.
ábrát) indítja el az orgona-hangideált. Freiburgban megépítik (1921-ben) Praetorius Sintagma Musicumában megadott mintadiszpozíciót (1619-ből), a zenetörténészek tanulmányozzák a régi orgonamuzsikát és , praktikus
kiadásokban közreadják (Mathei: Pachelbel
orgonaművei, Seiffert: Hándel orgonaversenyei
és Orgánum című sorozata, Straube kiadásai
stb). A mozgalom nem a rég elfelejtett orgonákat akarja feltámasztani és azokat technikai
fogyatékosságukkal felújítani, hiszen ez csak
zenetörténeti szempontból indokolt; hanem tanulmányozzák a régi orgonák hangszépségét:
a sípok méretezését, intonálását, az egyes
manuálok hangjellegét, a diszpozíciókat, de
megfigyelik a hangszer és terem akusztikai
adottságát. Ilyen szellemben indult meg a
régi - orgonák restaurálása (lübecki Totentanz,
Jakab-templom kis és nagy orgonája, hamburgi Jakab-templom, röthai Silbermann-orgona, charlottenburgi Schnitger-orgona, stb.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Quintaden 8'
Blockflöte 4'
Principal 2'
Scharf, 3 soros
Tercian, 2 soros
Bankett 16'
Krummhorn 8'
Trichterragel 4'
Gedeckt 8'
Nasat 2 2/3
Waldflöte 2'
Zimbel, 1 soros
None 8/9'
Tredezime 8/13'
Tremulant

FELSÖMÜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rohrgedeckt 8'
Principal 4'
Oktave 2'
Sifflöte 1 1/3'
Scharf, 4 soros
Bárpfeife 8'
Holzflöte 8'
Nachthorn 4'
Oktave 1'
Sesquialter, 2 soros
Septime 1 1/7'
Tremulant

ALSÓMÜ (I. man.)

FÖMÜ (II. man.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Principal 8'
Oktave 4'
Quinte 2 2/3'
Oktave 2*
Mixtúra, 4—6 soros
Scharf, 2—3 soros
Gedeckt 8'
Rohrflöte 4'
Schweizerpfeife 4'
Quintaden 16'
Trompete 8'
Kopula felsőmü a
Főműhöz

1.
2.
3.
4.
5.

Trichterflöte 8'
Holzgedeckt 4'
Principal 2'
Gemshorn 8'
Terzglockenton,
3 soros
6. Trompete 4'

PEDÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(III. man.)

Principal 16'
Oktave 8'
Oktave 4'
Nachthorn 2'
Rauschpfeife, 3 soros 4'
Mixtur, 5 soros 2'
Posaune 16'
Trompete 8'
Subbass 16'
Gedeckt 8'
Hohlflöte 4'
Sesquialter, 2 soros
5 1/3'
Zimbel, 3 soros 1'
Dulzian 16'
Cornet 4'

nincs is szerves kapcsolata a mult hagyományaival, művészileg és zeneileg feltétlenül értékeset és tiszteletreméltót alkotott. A másik fejlődési irány a tudós alaposságával igyekszik
minden zenei mondatot megtervezni, a virtuózstílussal ellentétben indokolatlanul lassítja a
tempókat és ebben a tempóban az ariózus stílusnak megfelelően egyes hangoknak nyújtásával (agogikával) igyekszik dinamikai jelentőséget adni. A frázisok elaprózásával megszakad a
mű belső egysége és nagyvonalúsága, az elnyújtott tempókkal pedig csak a romantika eszközeit újítja fel. Ennek az irányzatnak semmi köze a mult hagyományaihoz, de semmi
köze a muzsikához. Németország a régi orgonák és billentyűs hangszerek (cembalo, clavicord stb.) újra felfedezésével és tanulmányozásával, a régi muzsika felé fordította a figyelmet. Nem kétes, hogy a barokk ütőhangszeren
megütött hang rövidlélegzetű, így újabb és
újabb hangindításra van szükség, hogy a zenei
folytonosság meg ne szűnjön. A kitűnő mechanikus szerkezetű orgona billentyűzete csekélyjárású, a billentyűk a mainál sokkal kisebbek
és a barokk-orgonai a megmaradt hangszerek
alapján igen könnyű járású; a kopulázás (egyes
manuálok összekapcsolása) csak itt-ott fordult
elő. Az egyes manuálokat (műveket) egymással
szembe helyezve használták fel (Werkprincip),
10. ábra. A hamfiurgi Jakab-templom
orgonája
tulajdonképpen a kórus különböző helyén, más1688-ból
más színű kis orgonák koncertáltak egymássalBachot és kortársait ilyen orgonákra kell elképA magyar orgonaépítés hűségesen átvette
zelni.
Ennek a muzsikának belső dinamikája és
a Nyugat: a német és francia orgonaépítészet
feszítőereje van, nincs szüksége állandóan váleredményeit, bár történelmi tény az aquincumi
takozó hangszínekre, nagy, széles felépítésű
orgona felfedezése, valamint bizonyos az is,
crescendókra és decrescendókra, nincs szükhogy hazánk játszotta a közvetítő szerepet
Kelet és Nyugat között, mégis régi, történelmi sége a romantika találmányára: a nagy pátoszra- Előadási módja természetes eszközökorgona alig maradt ránk. A régi orgonák a sok
háborúskodás alatt elpusztultak, másokat az kel él: megfelelő, lendületes tempóvétel, muziújjáépítés teljesen megfosztott történelmi érté- kális frazirozás, muzikális hangsúlyozás, gazdaságos, a mű szelleméből adódó regisztrálás,
kétől. Tudunk régi Silbermann orgonáról l0) (tihanyi apátság). A jó orgona jó orgonistákat mindvégig azonban a lélek belső tüzével kell
nevel, akik megihletik az orgonakomponistákat; átélni az orgonairodalom leggazdagabb és legez a körforgás egymást erősíti. Hazánkban alig értékesebb korának műveit. Bach csak a roismerünk a múltból jó orgonistát, még ke- mantikán nevelődőknek jelent problémát. Egyvésbbé jó orgonákat és ebből következik, hogy egy korál előjátéknál 4—5 percig tartó ugyanalig van magyar orgonazenemű. Az orgonamű- azon hangszín komoly, széphangú orgonán nem
vészet még ma sem tudott arra az általános jelent unalmat- A röthai Silbermann, vagy a
magaslatra eljutni, mint a német, vagy francia charlottenburgi Schnitger orgona egy-egy értéorgonamüvészet- Átvettük szolgai módon a ro- kes játékát sokáig gyönyörűséggel tudjuk hallmantikus Bach-játékot, orgonistáink egyrésze a gatni. Bach preludiumaiban, tokkátáiban, fantáziáiban és fugáiban a zenei Jtagoltsfág sok
régi Straubé-t ismerték meg, aki 1929-ben a
alkalmat
ad a manuálok változtatására és a mű
régi orgonák hangszépségének hatása alatt szafelépítéséből adódó regiszterváltoztatásokra- A
kított a múlttal és a virtuóz, romantikus Bach
felfogással, igyekszik a klasszikus orgonamuzsi- polifonia jó orgonán magától domborodik ki,
kát a régi hangszerek adottságának és szépsé- mert az orgonahangpiramisa (1. 9. ábrát) az
gének megfelelően megoldani.11) Orgonaművé- alap, aliquot és kevert játékok úgy vannak felszetünk ennek megfelelőn kétféle irányban in- építve, hogy a belső szólamok önmagukban is
dult el. Az egyik a virtuóz stílus, melynek ha kiemelődnek- A mai Németországban ilyen fel-

fogással, a régi polifonikus hangszerek jó tulajdonságait tartalmazó mai orgonákon szólaltatják meg a, klasszikus orgonamuzsikát.
A magyar evangélikus egyházi muzsika a
hagyományok és történelmi hangszerek hiányában, átvette a szomszédok (német, francia) orgonaépítés elveit, vagy egyenesen néhány
nagy orgonánkat német orgonagyár építette
(Voit, Walcker, Giesecke, Laukhuff, jágendorfi
Rieger, stb-) Nagyobb hangszereink kivétel nélkül a korai romantika vagy a későbbi roman-

11. ábra. A kolozsvári

templom

tika orchester-orgonáinak hatása alatt épült. Magyar orgonaépítőmestereink (Angster, budapesti
Rieger-gyár vezetője, Gonda Nándor), az eltévedt stílusban is technikailag kitűnően megalapozott orgonákat építettek.
Az evangélikus 'egyházi zeneünnepélyeken
sokszor vettük igénybe egyetlen hangversenyorgonánkat a Zeneművészeti Főiskolán, melyet a karlsruhei Voit cég épített. Építésekor ez
volt állítólag Európa második nagy elektromosorgonája, mely eredetileg jól hangzó romantikus
hangszer volt- Az emeletnyi nagyságban e'helyezett korpusz játszóasztala a dobogón van, az
összeköttetést kábelvezeték útján villanyáram
szolgálja. (L. 6. ábra.)) A játszóasztal ide-oda
mozgatása által a kábelvezetékek megszakadtak

és idővel új játszóasztal és új kábel építése vált
szükségessé, egyúttal diszpozícióját is átépítették 1925-ben. Az átépítést a pécsi Angster-cég
végezte. A hangszer az eredeti szűk méreteit
nem tudta levetkőztetni és az átépítés csak rontott a hangszeren, mert a barokk-ideált nem
tudta megközelíteni, az esetleges romantikus
értékeitől pedig megfosztotta. Az Angster-cég
a tecnikai berendezés megújításával kitűnő munkát végzett, de a hangszer eredeti, előnytelen
akusztikai elhelyezésén nem tudott változtatni.

orgonájának

játszóasztala

1913-ból

Néhány éve a Rieger cég is végzett rajta kisebb
intonációs változtatásokat és néhány játékot átépített és pótolt, de evvel sem lett lényegében
szebbhangú orgona. Sajnálatos, hogy amikor Németország 1925-ben már néhány hangszerét régi
pompájában feltámasztotta, akkor mi egyetlen
hangversenyorgonánkat szerencsétlen átépítéssel
még rosszabbá tettük. Az egyes manuálok ismétlődő játékai kiáltó példája annak, hogyán
nem szabad orgonát diszponálni. Az alapjátékok
gyengék, az aliquotok és kevertek a terem tompa akusztikájában (különösen telt terem mellett), a manuálok teljesen egyhangúak, a pedál
önállótlan és semmi vivő ereje nincs; az orgona
néhány évtizedre megbénítja orgonaművészetünk fejlődését.

IV.

MANUÁL TÁVMtJ

MANUÁL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liebl. Gedeckt 16'
Principal 8'
Bourdon 8'
Quintatön 8'
Dulciana 8'
Harpe Eolinne 8'
Oktave 4'
Flute d'echo 4'
Waldflöte 2'
Sesquialtera
2 2 / 3 ' + 1 3/5'
11. Harm. aeth. 2 2/3'
4 soros
12. Voix humaine 8'
Harangjáték

MANUÁL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II.
POSIT1VMÜ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rohrflöte 16'
Diapason 8'
Bourdon doux 8'
Flüte d'amour 8'
Salicional 8'
Unda maris 8'
Principal 4'
Flüte douce 4'
Quintfuvola 2 2/3*
Flageolet 2'
Mixtúra 1'—4',
5 soros
12. Clarinette 8'
13. Clairon 4'

i

III.
REDŐNYMÜ

Quintatön 16'
Principal 8'
Bourdon 8'
Flűte harm. 8'
Viola di Gamba 8'
Voix Céleste 8'
Oktave 4'
Flute travers 4'
Spitzquint 2 2/3*
Piccolo 2'
Zergeterc 1 3/5'
Orsőquint 1 1/3'
Acuta, 4 soros 2'
Trompet harm. 8'
Hautbois 8'

I. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FŐMŰ

Montre 16*
Bourdon 16'
Montre'8'
Bourdon 8'
Flauto concerto 8'
Violoncello 8'
Praestant 4'
Rohrflöte 4'
Nasard 2 2/3'
Doublette 2'
ffiji kürt 2'
Kornet, 1—5 sor 8'
Mixtúra, 4 sor 2'
Zymbel, 3 sor 1 1/3'
Basson 16'
Trompette 8'

PEDALMÜ
i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bourd. acoust. 32'
Principalbass 16'
Subbass 16'
Bourdonbass 16*
Violonbass 16*
Oktávbass 8*
Bourdon 8'
,
Violoncello 8'
Quint 10 2/3'
Quint 5 1/3'
Oktáv 4'
Contre Bombard 32'
Bombard 16'
Trompette 8'
Éneklő kornét 2'

A II., III., IV. manuál
redőnyben
Henger
2 sor preparáció (1 osztott és 1 osztatlan)
összes manuál- és pedálkupola
Sub- és superkupolák
Elállítők, prep. bevezetők. stb.
IV. és III. man.-hoz
tremolo.

Evangélikus nagy orgonáink sorát a soproni ev. templom orgonája nyitja meg. A gyülekezet a katolikus templomokból kiköltözve,
1674-ben fatemplomot építtetett, melyben már
volt orgona. 1752-ben Weissmann Teodor bécsi
orgonaépítő 27 játékú orgonát épített, amely
132 éven át szolgálta a gyülekezetet. A jelenlegi
orgona 1884-ben épült a ludvigsburgi Walcker
cég készítette, a Rupprecht-család adományából. Diszpozíciójára a koraromantika volt hatással, A kitűnő Walcker cég az orgona megépíté-

12. ábra. A győri ev. templom,

orgonája

sével értékes munkát végzett, hangszíneinek
megvilágosításával, (kellő magasfekvésű aliquotok és kevert játékok beépítésével), a technikai
berendezés megújításával igen pompás hangszerünk volna. Átépítésére a tárgyalások megindultak.
Diszpozíciója 36 játék
II. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bourdon 16*
Principal 8'
Spitzflöte 8'
Liebl. Gedeckt 8'
Salicional 8'
Aeoline 8'
Flauto amabile 4'
Fugara 4'
Cornett 8', 5 sor
( 8 ' + 4 ' + 2 2/3'-f
+ 2 ' - f 1 3/5')
10. Fagott-Oboa 8'

I. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Principal 16'
Principal 8'
Gemshorn 8'
Bourdon 8'
Quintatön 8'
Hohlflöte 8'
Viola di Gamba 8'
Dolce 8'
Quint 5 1/3'
Oktáv 4'
Gemshorn 4'
Rohrflöte 4'
Oktáv 2'
Mixtúra 4', 6 soros
( 4 ' + 2 2/3'+2' +
1 l/3' + l'+2,/3')

PEDÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Principalbass 16'
Subbass 16'
Violonbass 16'
Quintbass 10 2/3'
Oktavbass 8'
Flötenbass 8'
Violon-Cello 8'
Oktave 4'
Posaunbass 16'
Trompete 8'

Manuálkopula, P + n . ,
P+I.
Lábkapcsolók:
Piano (II. man.) Forte,
Tutti
Crescendo a FagottOboához.

Még modernebb Walcker-orgonánk a kolozsvári templomunké, melynek diszpozíciója
már tisztán romantikus. A templom első orgonáját 1697-ben építették, a másodikat 1842-ben, a
mostani hangszert 1913-ban avatták fel- A ludwigsburgi Walcker cég műve. Eredetileg a III.
manuálra akarták elhelyezni az orgona távművét
(echomü), mely a templom tetőzetén létesült
volna, elektromos kábel útján szólaltatták volna

meg a játszóasztalról, a távmű nem valósult
meg, a III. manuál billentyűzetét és regisztereit
a játszóasztalba beépítették. Diszpozíciója magában egyesíti a romantikus orgonák sajátosságait. Sok a 8' alap, kevés a aliquothang, megtaláljuk a lebegőjátékot (Vox celestis), a nagyrészt
16 és 8 lábú játékokból álló pedálnak nincs
vivőereje. A hangszer kitűnő állapotban van, állandó gondozás alatt áll, mint romantikus orgona, értéket képvisel.
Diszpozíciója 30 játék
n . MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liebl. Gedeckt 16'
Geigen principal 8'
Quintatön 8'
Konzertflöte 8'
Aeoline 8'
Vox celestis 8'
Pugara 4'
Traversflöte 4*
Flautino 2'
Harmónia aetheria
3—4 sor
11. Trombita 8'
12. Vox humana 8'

I. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bourdon 16'
Principal 8'
Gedeckt 8'
Flute harm. 8*
Viola di Gamba 8*
Dolce 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4*
Oktave 2'
Cornetmixtur,
3—5 soros

PEDÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrabass 16'
Subbass 16'
Gedecktbass 16'
Oktavbass 8'
Flötenbass 8'
Violon 8'
Choralbass 4'
Posaune 16'

I.+II., P+II., P + I .
II. man. redőnyben
Henger
Sub- és sup.-kopula
Játszótechnikai segítők
nyomógombokban.

Kevésbbé értékes romantikus orgona a
békéscsabai nagytemplomunk orgonája, melyet
1901—2 években Sukenik és Rukovina szegedi
orgonaépítők építették- Pneumatikus orgona két
manuállal. A pneumatika tökéletlen építése miatt
a hangszernél olyan késések állnak elő, hogy
gyorsabb játéknál, trillázásnál a hangok egy-

13. ábra. A békéscsabai

nagytemplom

orgonája

14. ábra. A szarvasi

ó-templom

orgonája

1938-ból

szerűen nem szólalnak meg. Ez a hangszerünk
is egy gyökeres átépítésre szorul.
Diszpozíciója 36 játék
II. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bourdon 16'
Heg. principal 8'
Pileata dolce 8'
Viola di gamba 8'
Silvestrina 8' 12
Aeolina 8' 12
Vox celestis 8' 12
Oktáv 4'
Flauto concav. 4'
Salicet 4' 12
Piccolo 2'
Fagott-Oboa 8'

I. MANUÁL

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Principal 16'
Principal 8'
Capri corno 8'
Bourdon 8'
Flut. harm. 8'
Violoncello 8' 12
Salicional 8' 12
Dulcian 8' 12
Oktáv 4'
Flauta 4*
Flauta tibia 4'
Superoktav 2'
Mixtúra, 3 sor 2 2/3'
Cornet 4', 5 soros
Trompete 8'

PEDÁL
1. Akusztikus basszus
10 2/3'
2. Principal 16'
3. Subbass 16'
4. Violonbass 16' 12
5. Bourdon 16'
6. Princ. bass 8'
7. Flauta bass 8'
8. Cselló 8' 12
9. Posaun 16'

II. man. redőnyben
II. man. tremolo
szabad kombináció
Mkop., P + I I . , P + I .
Sub- és sup.-kop.
Kollektívák.

A Zeneművészeti Főiskola hangkarakteréhez és játszóasztal berendezéséhez hasonló,
de Amannál értékesebb a győri templomunk
orgonája, amely 1926-ban épült. A pécsi Angster-gyár műve. A régi orgonának csak barokkdíszítésű faváza maradt meg, amit kétoldalról
kibővítettek. Az alacsony és lapos tetőzet miatt
az orgona korpusza elég széles (9-50 m) és a
kedvezőtlen akusztikai körülmények miatt az
orgona hangja nem tud [kellőképen kibontakozni. Pneumatikus-rendszerű orgona.

átalakítást végzett rajta. 1938-ban a templom
150 éves jubileumára Borgulya Endre, helybeli orgonista tervei és irányítása mellett építették át. Az asztalosmunkát a szarvasi asztalosmesterek (Roszjarovicz A. és Holub J.), a
sípanyagot és intonálását a pécsi Angster cég
végezte el. A régi orgona felhsználásával és
átalakításával Borgulya Endre pompás orgonát
építtetett, melynek kitűnő hangja, jól kihasználható diszpozíciója bármelyik fővárosi gyülekezetünknek is díszére válnék. Az orgona pneumatikus rendszerű, 3 manuálon és pedálon 36
játékja van.
Diszpozíciója
III. MAN. REDŐNYMÜ

15. ábra. Az óbudai evang.
1940-böl

templom

orgonája

Diszpozíciója 34 játék
III. MANUÁL
(Redőnymü)
1; Gyengéd fedett 16'
2. Diapason 8'
3. Travers fuvola 8'
4. Viola di Gamba 8'
5. Vox celestis 8'
6. Zergekürt 4'
7. Plut. oct. 4'
8. Octavin 2'
9. Plein jeux, 4 soros
2 2/3'
10. Basson 16'
11. Corno pean 8'
I. MANUÁL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Fömü)

Principal 16'
Montre 8'
Bourdon 8'
Praestant 4'
Doublette 2'
Zúgó quinta 2 2/3'+2'
Kornett, 3—5 soros 8'
Trombita 8'

A III, és II. manuál redőnyben
Egysoros osztott preparáció.
összes manuálkop. ( 1 +
H, I + I I I , I I + I I I ) P.
kop. ( P + I , P + I I ,
P+III)

II. MANUÁL
(Pozitív)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principál 8'
Éji kürt 8'
Salicional 8'
Flauta dolce 4'
Quintfüvola 2 2/3'
Flageolet 2'
Mixtúra, 4 soros
1 1/3'

PEDÁL
1. Kontrabass 16'
2. Subbass 16'
3. Oktavbass 8'
i. Violoncselló 8'
5. Choralbass 4'
6. Bombard 16'
7. Trombita 8

Sup I + H ,
Sub I + I I ,
(III. man.
építve)
Prep. bev.,
Tutti.
Henger.

I+III,
I+III,
super kielállítók,

A szarvasi ó-templom régi orgonáját 1904ben Herodek építette. Csuszkaládarendszerű,
30 játékú mű- 1897-ben a Rieger-cég kisebb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quintatön 16'
Kürtprincipal 8'
Bourdon 8'
Gamba 8'
Vox celestis 8'
Flauta oktáv 4'
Doublett 2'
Sesquialtera
2 2 / 3 ' + 1 3/5'
9. Cimbel, 3 sor
1 l/3'+l'+l/2'
10. Vox humana 8'
11. Hegedű regál 4'
I. MAN.

II. MAN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csöves fuvola 8'
Salicional 8'
Principal 4'
Dolce 4'
Flautino 2'
Mixtúra
2 ' + l l / 3 ' + l \ 3 sor
7. Krummhorn 8'

PEDÁL

FŐMŰ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bourdon 16'
Principal 8'
Fugara 8'
Vájt fuvola 8'
Oktava 4'
Zúgósíp 2 2/3'+2'
Kornet 8', 5 sor
Mixtúra, 4 sor
1 1/3'+1'+2/3'+1/2'
9. Trombita 8'
2 sor szab.

HÁTPOZIT1V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrabass 16'
Subbass 16'
Bourdonbass 16'
Oktavbass 8'
Cselló 8'
Choralbass 4'
Mixturbass, 3 sor
5 l/3+4'+2'
8. Posaun 16'
preparáció

Kop. i.+n., i . + m . ,

II.+III., P + I . , p + n . f
P+III.
Sup. 1., Sup. i . + n .
Ped.+Sup. í n .
Sup. i . + m . ,
sub. i . + m .
Norm. kop., gen. kop.
ü l . man. redőnyben
Henger
Pleno. Elállítók

A mai orgonaépítés elveit valósítja meg az
óbudai templomunk orgonája. 1940-ben a budapesti Rieger orgonagyár, Árokháty Béla és Zalánfy Aladár tervei szerint építette. A pompás
diszpozíció, a csuszkaládák, az alacsony szélnyomással megszólaltatott sípok (50—70 mm),
a kitűnő anyag, a hozzáértő munka a Riegergyár legértékesebb opuszát eredményezte. Ma a
legszebb hangú evangélikus orgona.

m . MAN. MELLMÜ
1. Csúcsfedett 8'
2. Fedett lebegés,
2 sor 8'
3. Vonósregál 4*
4. Olasz principál 2'
5. Acuta, 4 sor 1'—4'

II. MAN.
FŐFELSŐMÜ

t
1.
2.
3.
4.
5.

(l'+1/2' + 1/3'+1/4')
6. Terczimbel, 3 sor
1/4'—2'
(l/4'+l/5'+l/6')
(

Fedett pommer 16'
Görbekürt 16' «
Principal 8'
Éji kürtfedett 8'
Oktáv 4'
(az fi-től
felfelé 2 soros)
6. Blockflota 2'
7. Mixtúra, 6 sor 2'—4'
(2' + l l / 3 ' + l ' +
2/3'+l/2' + l/4')

I. MAN.
HATPOZIT1V

17. ábra. A pestszentlőrinci

1.
2.
3.
4.

Koppelfedett 8'
Salmej 8'
Csövesflőta 4'
Mixtúra, 4 sor 2'—4
(2'+l l/3'+l'+2/3)
0. Sesquialtera, 2 sor
1 1/3'—2 2/3'

PEDALMÜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principalbass 16'
Subbass 16'
Tompaflóta 8'
Choralbass 4'
Zergekürt 2'
Locatio, 4 sor
(2 2 / 3 ' + 2 ' +
1 3/5'+l')

Diszpozíciója
n.
1.
2.
3.
4.

2 sor preparáció
ü l . man. redőnyben

Kopuiák: n . + m . ,
II.+I.,

P+III.,

p+n., p+i.,

MANUÁL

Faprincipal 8'
Eneklőfedett 8'
Csövesfuvola 4'
Mixtúra, 3 sor 1 1/3'
(1 1/3'+1'+2/3')
PEDÁL

1. Subbass 16*

Suboktav II., Sup.

p+m.
Tremolo III. és I.
Elállítók, prep., bevezetők.

Az orgonaépítés ú j elvei már a legkisebb
orgonáinknál is érvényesülnek. Példaképpen két
kis orgonának a diszpozícióját közlöm.
A csömöri (Pest m-) orgonát 1942-ben építette a budapesti Rieger gyár Peskó Zoltán
tervei szerint. Pompás kis hangszer.

Diszpozíciója
II. MANUÁL

PEDÁL
1. Subbass 16'

játszóasztala

1942-ből

8 játék
L MANUÁL
1. Födött fuvola 8'
2. Principal 4'
3. Erdei fuvola 2'
Manuálkopula,
P+II., P + I .
I.+Sub. I.
I.+Sub. II.
I.+Sup. II.
Tremolo
az egész orgonára.
Lábkapcsolők:
Kopuiák, Alap és
Tutti.

A vestszentlőrinci
orgonát 1942-ben építette a pécsi Angster cég Árokháty Béla tervei
sízerint. [Igen színes, nagyon jól használható
hangszer.

1. Énekfedett 8'
2. Erdei fuvola 4'
3. Sesquialtera
2 ' + l 3/5'

16. ábra. Az óbudai orgona

orgona

7 játék
I.

MANUÁL

1. Csövesfuvola 8'
2. Praestant 4'
3. Mixtúra, 4 sor 2'
(2'+11/3'+1'+2/3')
II. man. redőnyben
Tremolo az egész
orgonára
Lábkapcsolással:
Manuálkop., P + I L ,
P+I.
I.+Sub. II.
I. + Sup. n . Tutti.
P + S u p . I.

Az orgona felépítése sok szakértelmet,
tudást, művészi érzéket kíván. Amely korban az
orgonista és orgonaépítő szerencsésen egymásra
találtak, abban a korban műremekek keletkeztek. Így született meg Silbermann és Bach ta-

lálkozásából az orgonaépítés örök mintaképeHa mi is nagyot, szépet és jót akarunk alkotni,
akkor ezekhez az orgonákhoz kell visszamenni,
ezen korok mesterműveit kell tanulmányoznunk- Ez a 16—17. század, az egyházi zene
aranykora. Csodálatos korszak, melyben minden a templomért és templomban történt. Ennek a kornak van a legértékesebb egyházi zenéje és éppen ezért itt találjuk a legjobb orgonákat is. (Egyik a másik nélkül elképzelhetetlen.) A 18- és 19. század zeneszerzőit már nem
érdekelte az orgona- Haydn, Mozart, Beethoven figyelme már a zenekar felé fordult. Mendelssohnak szívügye az orgona, sokat alkotott
részére, művei azonban romantikusak és ezzel
az orgona hanyatló sorsát nem tudta megállítani- Az újabb korban (19—20. század) Franck
Cézár, Widor Károly és Reger Max jelentenek
értéket és gazdagodást az orgonairodalomnak.
A mai zenei életünk megint a lineáris szólamvezetésnek és így az orgonának is kedvez, mely
minden eltévelygése ellenére is a polifóniára
született.
Ha mindezek alapján össze akarjuk foglalni

azokat a tanulságokat, melyek a mi hazai orgonakultúránk gyakorlati hasznára lehetnének,
azokat röviden így fogalmazhatnék meg:
1. Minden új evangélikus templom építésénél fordítsunk nagy gondot a templom
jövendőbeli orgonájára, illetve a művészi orgonazenére.
2- Előrelátás és körültekintés nyilatkozik
meg már abban is, hogy megfelelő helyet biztosítunk a tervek szerint is az orgonának és az
énekkarnak. Röviden, legyen megfelelő nagyságú karzat!
3- Még a legkisebb falusi gyülekezet
orgonaépítésénél is vegyük igénybe a hozzáértő szakemberek tanácsát és segítségét.
4. Ha a szép templomépítésnél nem sajnáltuk az áldozatot, akkor az orgonaépítésnél
se sajnáljuk. Az orgonaépítés művészet! Aki itt
anyagiakban, időben, hozzáértésben oktalanul
takarékoskodik, az silány és értéktelen orgonákat és egyházi zenét eredményez, mely elsősorban egyházunk nagy kára és vesztesége.
Luther szellemében nekünk továbbra is a magas
orgonaművészetet és egyházi zenét kell ápolni-

JEGYZETEK
1

Császárságát fel akarta cserélni az orgonaművész körülrajongott szerepével.
2
A csuszkaládánál valamennyi egy billentyűzethez tartozó játék e g y , szélládán áll. Az egyes
játékokat egy mozgó faléccel (csuszkával)
nyitom vagy zárom. A szélláda faanyaga a hang.
erősítésére (rezonanciájára) szolgál. A többi szélládarendszernél
(pl. kúpláda vagy
táskaláda)
minden játék külön-külön egymásmellett
álló
szélládán áll, egyes játékokra eső rezonáns-felület lényegesen , kisebb. Sokat vitatott tény a
csuszkaládás orgonák hangszépsége. Sok előnye
mellett számos technikai hátránya miatt szorult
ki a gyakorlatból. A sokat idézett Silbermannorgonák hangszépsége főleg azért domborodott
ki, mert építőjük a hangszer akusztikai adottságát
mindig számításba vette'
3
Principál = fő játék, kürtszerü, az orgona
legfontosabb játéka.
* Mixtúra más elnevezése.
s A csuszkaládát a rómaiak a billentyű megszólaltatására (sípszelepnek) használták. A játék
kapcsolására való alkalmazásának
(újra feltalálásának)
ideje ismeretlen.
(1442-ben a holland
gröningeni St. Martin-templom orgonájának leírásában már szerepel.)
6
Nyelvjáték.
7
Kevert játék.

8

ü t ő hangszer.
Bach korabeli orgona címen. Telefunken lemezek.
10
Gonda Nándor a budapesti Rieger orgonagyár vezetőjének szóbeli közlése. August Silbermann (Salzburg), 1780 ?
11
Az 1904-ben kiadott »Alte Meister« előszavában ezt írja: »Mint a , jelenkor embere nem
féltem a modern orgona kifejező eszközeit igénybe
venni, hogy lehetővé tegyem az érzéseknek muzikális kifejezését.«
1929-ben az »Alte Meister« újabb kiadásában
Straube hivatkozik az 1921-ben (általam is ismertetett)
megépített freiburgi Praetorius orgonára, valamint az 1922-ben Jahnn és Ramin által
újból felfedezett hamburgi Jakobi orgonára (1. 10.
ábrát) és az orgonareformmozgalomra. A z 1904ben írottakat visszautasítja, mert egy olyan kornak bizonyságai, melynek a romantikus szellemi
élettel volt kapcsolata »Az orgona ebben a korban
méltánytalannak mutatkozott arra, hogy , eszköze
és visszaadója legyen olyan müveknek, melyek
nagyságukban és fenségükben a vallásban gyökeredznek. A mai fiatal orgonista nemzedéknek
az legyen a művészi felfogása, hogy minden zenetörténeti kor stílusköveteléseit teljesítse.«
12 Vonós játékok.
13 Most Görbekürt 8'.
9

FELHASZNÁLT FORRÁSMÜVEK
Árokháty B.: Az orgonaépítés mai problémái.
Ellerhorst:
Handbuch der Orgelkunde.
Geyer J.: A z orgona. II. rész.
Jászay K.:
A kolozsvári lutheránus egyház
orgonáinak története.
Klotz H.: über die Orgelkunst der Gotik, der
Renaissance und des Barock.
Nagy L.: Az aquincumi orgona.

Peskó Z.: Németországi tanulmányutam (kézirat) .
Peskó Z.: Az óbudai ev. templom új orgonája
(Ev. Népiskola).
Szomjas Fr.: A szarvasi ev. ó-templom új
orgonája.
Az orgonaszerkezeti rajzokat Gonda N. a budapesti Rieger orgonagyár szívességből engedte át.
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Irta:
PÁSZTOR PÁL

»Vivos voco, mortuos plango, fulgura

»Az őserdők rengetegében, mélyen a
föld alatt nyugszik az érc. Valamikor régesrégen izzó láva volt. Időmultán lassan kihűlt,
megkeményedett s ott pihen a föld ölében és
vár. A bányászok megtalálják és kiássák, a
kalapács feltöri, a víz megmossa, a tűz megtisztítja; jön a mester, kezébe veszi az anyagot, beleadja egész művészetét, formát, alakot
ád neki és az alaktalan anyagból mesterművet formál, amely már külső alakjával is bámulatra kényszerít, csodálatot kelt. Ez még
nem harang. Még hiányzik belőle valami.
Éppen az, ami a mestermüvet haranggá teszi;
a szív. Csak, ha szívet ad neki, ez az egész
élettelen tárgy, mintha feléledne, életre kelne,
mintha érezni kezdene, hangot kap, megszólal, b e s z é l . . . s ez már harang.« Egy harangszentelő beszédben olvastam a fenti sorokat s
vele szeretnék megfelelni arra az olvasó előtt
is bizonyára felvetett kérdésre: Mi a harang?
Csodálatos művészi alkotás. Ércanyaga általában 78 rész vörösréz és 22 rész ón keveréke,
hatalmas vasszíwel és koronával, virágkehelyformájú, de sokezerszer nagyobb és erősebb.
díszes ércremek, mely többnyire magas tornyokban foglal helyet s a magasból zengi pacsirtadalát a hatalmas Istennek. Csodálatos
művészi alkotás. Egyedülálló hivatása van.
Messze elszálló szavával minden hajlékba betér, hogy Istenhez hívogasson, szeretettel megszólítson és beszéljen velünk. Egyformán zeng,
mégis mindig másképpen szól. Mindig eltalálja a hangot. Mintha értene minket és tudná,
kikkel van dolga. Egyszer bűnbánatra ébreszt
és könnyeket csal a szemekbe, másszor hála-

frango.«

adásra indít és emlékeztet Isten kegyelmére.
A béke hírnöke és a vész kongatója. Az élet
ünneplőie és a halál jelzője. Hív reggel, délben, este, ünnep- és munkanapon, verítékes
munka idején és vasárnapok csendjében, ó v ,
figyelmeztet, megaláz, felmagasztal. Hívja a?
embereket Istenhez, a templomba, az Űr asztalához, Isten szolgálatára. Hívja a közönyöseket, hogy felbuzduljanak, a langymelegeket,
hogy bizonysiágtevőkkqi legyenek. Síri nyugalomra kísér, amikor ránkborul az élet estéje.
Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a
hívő emberek szemében a harang minden időben Isten hírnöke volt. Szeretik, óvják, védik
s ha meg kell válniok tőle, könnyek között
búcsúztatják el. Alig van meghatóbb ünnepség
a gyülekezetek életében, mint a harangszentelés és a harangbúcsúztatás napja. A vasút
állomástól a templomtoronyig minden harangnak diadalmenet az útja. A leányok illatos koszorút fonnak köréje, a lelkész áldást mond
rája s úgy kísérik diadalmenetben. Sokszoi
nemcsak az egyedülálló harangtestvér, hanem
a más vallásfelekezetű harangok is csengő
bongó harangszóval fogadják és üdvözlik.
Vannak emberek, akiket egész életútjukon
elkísér szülőfalujuknak harangszava. Emlékezteti őket. mint Pétert a bukásra, Krisztus tagadására. Vagy emlékezteti őket az igazi,
tiszta örömökre. Magam mindig figyelni szoktam a harangok szavát. Esti sétáimat, napi
programmomat igyekszem úgy rendezni, hogy
bizonyos időben templom mellett vezessen el
az utam. Mindig jóleső érzés tölt el, ha hoszszú idő multán ismét fülembe csendül az n
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harangszó, mely valamikor, gyermekkoromban
emplomba hívogatott vagy konfirmációi óránk
kezdetét jelezte. Feledhetetlen
élményként
emlékszem vissza arra a napsugaras őszi délelőttre, amikor kerékpáron szeltem át Vas megye északi részét s a Felvidék visszatérésének

Sopron.

Harangszentelés

örvendezett az egymás hegyén-hátán elterülő
kis vasmegyei falucskák harangja. Hogy örültek s hogyan keltek versenyre akkor örömükben 1 Vagy milyen sokáig él emlékezetemben
annak a havas karácsonyi reggelnek az emléke,
melyet Veszprém megye egyik kicsiny falujá-
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ban töltöttem, s mikor reggeli sétám , során
különböző irányból
(el-elhangzott felém az
ünnepi hálaadó harangszó!
A harangok szeretetéről beszél az a sok
szép jellemző felirat, mely ékesíti harangjainkat. Lássunk legalább néhányat a sok közül.
A budapesti fasori templom nagy harangjának
felirata az egyik oldalon: »A haza elkért, az
áldozatkész szeretet visszahozott.« A másik
oldalon: »Figyeld e harang szép szavát:
Imádd Istent, szeresd hazád!« A középső harang felirata: » Munkálkodjál az én szőlőmben!
(Máté 21:28.)« A kisharang felirata: »Vigyázzatok és imádkozzatok! (Máté 26:41.)« — A
gömörpanyiti templom egyik harangján ezt a
kedves feliratot találjuk: »Hogyha imádkozni
hívlak, Bárhol hallod szavam, Ember mondj
egy Miatyánkot, Istenem, add rám áldásod.
Maradj velem, Uram! Hogyha pedig temetésre
Kondul meg a szavam, Juttassa az eszetekbe,
Hogy az, aki Istent féle, Az hal meg boldogan.« Vagy a másik harang felirata: »Elvittek
a háborúba Embereket ölni, Visszajöttünk tihozzátok, A ti fájó lelketeket Istenhez emelni.«
A szarvasi ó-templom egyik harangján ott
ékeskedik az általánosan ismert körirat: »Vivos
voco, mortuos plango, fulgura frango.« (Az
élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat
megtöröm.) Érdekes megfigyelni ezeken a feliratokon, hogy legtöbbször maga a harang
beszél. Példa erre evangélikus gyülekezeteink
harangjai közül igen sok. Gyakorta találkozunk
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ilyen feliratokkal: »Békesség nektek!«, i m á d kozzál és dolgozzál!«, »Istent féljétek, a hazát
szeressétek!« Szeretnek énekidézeteket alkalmazni a harangokon: »Erős vár a mi Istenünk!«, »Ne csüggedj el kicsiny sereg!«, »Légy
csendes szívvel!«, » Dicsőség mennyben Istennek!«
A harangok szeretetéről tesz bizonyságot
azoknak különböző elnevezése. Helytelen, ha
adományozójáról kapja a nevét, igen célszerű
azonban nagy emberekről elnevezni, vagv
emlékharangnak minősíteni. Gádoroson van pl.
Hősök harangja, Miatyánk-harang és gyermekek harangja. A balassagyarmati nagyharang a
Luther-harang nevet viseli, mellette van harang a hősök és a gályarabok emlékére. Lutherharangról tudunk Gyékényesen is. (Ezen a
nagy reformátor képe is ki van öntve.) Kiskörösön az egyik harangot Petőfi-harang néven emlegetik. Régi emlék s mint emléket fel
is mentették a hadi célokra való beszolgáltatás alól. Hősök harangja van Sopronban,
Bakonyszombathelyen s több más gyülekezetünkben is. Bakonyszombathelyen egy másik
a Béke-harang nevet viseli. Főleg dunántúlon
találkozunk azzal a gyakorlattal, hogy a
világháborúba elvitt harangokat
pótolván,
azokba a hősi halottak nevét is belevésették.
(Pl. Beled.)
Nagy

Békeharang
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evangélikus (vagy evangélikus eredetű) harangok. A legrégebbiek közé tartozik a nemescsói artikuláris templom kisharangja. 1614-ből
való. Kétszer öntötték újjá, öntvénye azonban
ma is ugyanaz. A somorjai gyülekezet 1627ben öntetett egy 24 mázsás nagyharangot, a
katolikusok azonban 1709-ben elvették s a saját
templomuk tornyába szereltették át. Szügy legrégibb harangja 1600-ból származik, örihódos
(Vas megye) kisebbik harangja 1749-ben Grazban készült. Rajta ma is látható, négy dombormű van szent ábrázolásokkal. Cserhátsurány nagyobbik harangja 1792-ben készült s
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nagy harangját, az 1901-ben készült Kitaharangot, Kita nevű presbiter neje adományozta egy évvel előbb elhúnyt férje emlékére.
Súlya 32 mázsa volt. Éppen emiatt kénytelenek voltak egy külön faépítményben, a
templomkertben elhelyezni. Az új torony nem
bírta volna el. Hangja, elbeszélés szerint,
jó időben Kondorosig elhallatszott (20 kin).
A gyülekezet egészének fájdalma kísérte el az
első világháborúba, adományozója pedig belehalt a veszteség felett érzett fájdalmába.
Evangélikus harangjáték csak egy van hazánkban, Nyíregyházán. Ez is újabb keletű.

Harang

latin feliratú. Zselyk 1675-ös évszámú harangról tud. Maglódnak egy 1723-ból származó
harangja van. II. József türelmi rendeletének
idejéből már nem egyet találunk, külön-külön
felemlíteni (lehetetlen volna. Ne feledkezzünk
azonban meg Abaújszántó harangjáról. Ennek
érdekessége, hogy eredetileg a csekeházi artikuláris gyülekezetből való (1785). Nevezetesebb
harangokról szólva, hadd említsünk meg néhányat! A nyíregyházi egyházközség 24 mázsás
harangját; 1802-ben készült el. (Ebbe bele van
öntve az a harang, melyet az első telepesek
Szarvasról hoztak magukkal Nyíregyházára.
Erre való tekintettel a mostani világháborúban
is kérték a beszolgáltatás alól való felmentését.) A békéscsabai egyházközség 36 mázsás
nagyharangja 1874-ben készült. (A kistoronyban foglal helyet. Marik néven emlegetik. Ez
az ország legnagyobb evangélikus harangja.)
A szarvasi egyházközség 1918-ig megvolt
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(1928-ban készült.) A templom homlokzatán, a
torony alatt helyezték el. Szlezák László készítette s három korált játszik: »Erős vár a mi Istenünk«, »Jövel Szentlélek Űr Isten!« és »Ki
dolgát csak Istenre hagyja«.
A harangok többnyire egyházi tulajdonok,
elvétve vannak azonban olyan helyek, ahol a
város, vagy a község tulajdonai. Pl. Tolsva.
Űgy az evangélikus, mint a katolikus templom
harangjait a város vette s a város gondozza is.
Templom vagy torony hijján sok gyülekezetben haranglábakat állítottak fel. Többnyire
fából, sokszor azonban kőből készültek ezek.
Némelyik harangláb évszázadokon keresztül
fennáll s megmarad a templom felépítése
után is. Érdekes megfigyelnünk, hogy amíg
egyes gyülekezeteink toronynélküli templomuk,
mellé hamarosan állítottak
haranglábakat,
(Maglód, Sopronnémeti, Jákfa, stb.) addig más,
nagyobb, tehetősebb gyülekezetek egyáltalán

nem gondolok erre s harangok (nélkül élnek
mind a mai napig.
Gyülekezetleink az első világháború után
hihetetlen áldozatkészséggel és gyorsasággal
igyekeztek pótolni az elrekvirált harangokat.
Az áldozatvállalásból legtöbb helyen kivette
részét kicsiny és nagy egyaránt. S ha faluhelyen természetesnek vesszük is ezt, tisztelettel kell megállanunk városi gyülekezetek példás buzgósága mellett is. Ott is nagyon sok
helyen élt az olthatatlan vágyódás új harangok
után. Megható módon számol be erről pl. a
pesti egyházközség igazgató-lelkésze 1924. évi
jelentésében: »Örömmel kell jelentenünk azt,
hogy a fasori lelkészköri tanács és a fasori
Szövetség az odatartozó többi egyesületekkel
együtt dicséretreméltó eredménnyel fejezte be
a fasori templom elrekvirált harangjainak
újakkal való pótlására egy évvel ezelőtt indított munkáját. Félév alatt megöntette a nagyharangot 532 kg súlyban, felavatása 1924 november 30-án volt, ez év április 5-én, virágvasárnap pedig felavatja 270 kg súlyú középső és 170 kg súlyú kisharangját. A nagyharangot az egyházhívek adományozták, a
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Maglód.
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középső harangot a fasori lelkészköri tanács és
a fasori Evangélikus Szövetség adományozta.
A kisharangot a fasori Ifjúsági Luther Márton
Kör, mely még csak féléve alakult, adományoztam
Sajnos azonban, hogy a gyors pótlás nagyon sok helyen silányabb minőségű harangokat
eredményezett s ezek közül több megrepedt,
elhasadt vagy legjobb esetben nem tudott beleilleszkedni
harangtársainak
összhangjába.
Nagyon bántja ez a harangjait szerető alföldi
embert s azt szokta mondani, hogyha megszólalnak: »veszekednek ai harangok.« Másutt
acélharangokat szereztek be, ezeknek a csengése azonban bántó, sőt kellemetlen. Szép,
összhangzatos acélharangokról csak Marcalgergelyiben tudok. Ezek a _ harangok azonban
nem nálunk, hanem az esseni Krupp ágyúgyárban készültek s mint I. Vilmos császár
adományai kerültek hozzánk
összhangnélküli,
hibás
harangokról
szólva, 'mint érdekességet fel kell jegyeznünk
a veszprémmegyei Gecse gyülekezet és egv
győri harangöntő között létrejött egyességet,
mely érdekesen rámutat úgy az egyházközség
komoly vásárlási szándékára, mint arra, hogy
csak megfelelő, jó öntvényt hajlandó elfogadni
a harangöntőtől. Szövege a következő: »Contractus. — Melly szerint mi alább Írattak.
Getsei T. Ns. Veszprim Vrgyei Helybéli Evg.
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Gy. Curatorai s meghatalmazott biztosai, Mendel János Győri Harang ö n t ő Orral Következendős Egyességre lépünk: Mi Evg. Gyülekezet küldöttei meg alkuttunk egy Harmad fél
Mázsás Harang elkészéttése eránt, minden
fontrul adunk Harmintz ö t garasokat, azon
kévül értetődnek a Szíve és Feje elkészéttése
40 fkba. Melly Harangért járandó summát ha
Húsvétra le nem tehetnénk, elvárakozik a f. é.
megesendő Sz. Márton Napig s egyszersmind
a Harangért jót áll öt esztendőkig, melly ha
az idő alatt hibás hangú lenne, vagy éppen
elhasadna, kötelezi magát a hibás harangot
vissza vévén, más ugyan -annyi Nehézségűt
adni minden készületestül. Melly szerént történt egyességünk mellett mi is tellyes tehetségünk szerént igyekezünk mindenben az elégtételre, magunkat Szövetségünk Széntől leendő
Meg állására lekötelezzük. Foglalóba adtunk
Harmintz fkat. Keltt Győrött: jan. 12.-én 1833.«
Harangjaink ismertetése után szóljunk
még arról, mikor és miért szoktak harangozni
gyülekezeteinkben? Sokfelé szokásban van a
hajnali (napfölkelte előtt) és az alkonyati (naplementére való) harangozás. Főleg falusi gyülekezetekben, ahol a reggel közeledtét és a
mezei munka befejezését akarja jelezni. Városokban ezek reggeli és esti harangozássá módosultak s állandó idejük van. Sokfelé ké-
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nyelmi szempontból egészen kiveszett azonban a reggeli harangozás. Mindenütt megtalálhatjuk a déli harangozást, a nándorfehérvári
győzelem emlékére. Érdekes története van az
este 9, illetve 10 órai harangszónak. Szarvason pl. a garázda legények megfékezésére vezették be Tessedik idejében. Esti harangszó
után kimaradni szégyent jelent sok egyszerű
családban még ma is. Ilyenkor minden tisztességes embernek otthon a helye. Gyülekezetenként különböző harangozási rend alakult ki.
Legtöbb helyen a hajnali, déli és alkonyati
harangszó mindig három vers. (Az Atya, Fiú,
Szentlélek nevére.) Egy-egy versnek a hosszúsága (hány húzás, vagy kongatás) is megállapított rend szerinti. Arra is találunk példát,
hogy egy, a gyülekezeti élet szempontjából
fontos évszámra emlékeztet (pl. 64 vagy 32,
stb.) A templomba hívogató harangszó legtöbbször háromszor hangzik el. (Fél órai időközökben. Az első istentisztelet előtt egy órával, a második egy félórával s a beharangozás.) Első harangozás a nagyharanggal történik, mely komoly, lassú szavával negyedórán
keresztül ismételgeti: Jöjjetek el a templomba . . . A második harangszó sürgetve
mondja: Siessetek, siessetek! A beharangozáskor először sorban megszólalnak a harangok,
(kiverselik őket), azután az együttes jelzi az
istentisztelet kezdetét. Ünnep előestéjén és
hajnalán megszólalnak az összes harangok s
mindig elnyújtva, kétszeres vagy háromszoros
időn át köszöntik a szent napot. Nagypénteken katolikus hatásra némely helyen szüneteltetik a harangozást. Ez a helytelen szokás
azonban csak elvétve tudott meghonosodni.
Más- és másképpen harangoznak a halottnak.
Felnőtt férfi, vagy nő halálát először a nagyharang jelenti be. Ha férfi három, ha nő volt,
két vers jelzéssel. Aztán szólalnak meg a többi
harangok is. A nem konfirmáltakat nem illeti
meg a nagyharang. Ezzel kapcsolatban hangoz-

tatjuk, hogy ki kell vesznie gyülekezeteinkből
annak a gyakorlatnak, hogy az elhalt és konfirmált egyháztagnak csak akkor szólaltatják
meg az összes harangokat, ha megfizették azt.
További díszharangozást ám rendeljenek a
hozzátartozók, (óvakodjunk itt is a túlzásoktól
s ne tegyük komolytalanná a harangozást óránkénti, vagy még gyakrabb ismétlődéssel csak
azért, meg megfizették) de a halálesetet bejelentő és a kísérő harangozás egyformán megillet minden hü egyháztagot. A temetésre általában kétszer szoktak harangozni; amikor a
lelkész elindul, vagy a szertartás kezdetét veszi és a temetőbekísérés ideje alatt. Kedves
szokás az, ha a konfirmációi órára megszólal
a harang s az ó-esztendőt a harang búcsúztatja, az újat pedig a harang köszönti. Szép
szokás az is, ha ifjúsági istentiszteletre az ifjúság harangja hívogat (pl. Budapesten a fasori
templomban) s megszólal a harang szava a
Miatyánk alatt, hogy figyelmeztesse az otthoniakat is a gyülekezet imádságára. Bár mindenütt meghonosítanák! Legyen azonban a
harangozásnak mindenütt pontos rendje. A
hívek tudjanak alkalmazkodni hozzá s ne sajnáljuk harangjainkat. Szóljon mindig legalább
öt percen át, hogy mindenki meghallja és
imádságra buzduljon. Ma mindig kevesebb és
kevesebb embert látunk a szántóföldeken, az
utcán, a munkahelyen, aki kalaplevéve dicséri
Istent, ha a harang megszólal. Hogy ez a szép
szokás kihalóban van, talán magunk is okai
vagyunk. Nem becsüljük meg eléggé harangjainkat. Tudok olyan gyülekezetről, ahol állandó gyakorlat az, hogy egymáshoz közelfekvő evangélikus és református harangok közül délben pl. az egyik, este a másik szólal
csak meg kényelmi szempontból. Mennyivel
szebb, ha faluhelyen temetés esetén felekezeti
különbség nélkül siratják a harangok azt, akit
a falu egész hívőserege kísér talán nyugvóhelyére.
Visszatérve a harangok felirataira, kériük
gyülekezeteinket, ne véssék tele a harangokat

nevekkel, évszámokkal. Ezek néhány emberöltő múlva elveszthetik jelentőségüket. (Pl. az
orosházi egyházközség nagyharangja: »Ecc.
Evang. Oroshaziensis curavit fundi Pestini per
Henrieum Eberhard 1818, sub pastoribus J.
Szimonides, J. Szigethy, inspector P. Marton,
Judice And. Pataki, legislatore Steph. Horváth,
curatore Franc. Tóth. — Magyarul: üntette
az orosházi ev. eklézsia pesti Eberhard Henrik által 1818. Papok voltak: Szimonides J. és
Szigethy J. — Inspector Marton P., bíró Pataki András, törvénybíró Horváth István, curator Tóth Ferenc.«) írjunk rá fentebb már ismertetett verseket, bibliai idézeteket, vagy
énekidézeteket. Beszéljen maga a harang ügyesen megszerkesztett néhány mondatban Isten
dicsőségéről és kegyelméről. Ne törekedjünk
sok harangra, inkább az legyen a célunk, hogy
összhangban szólaljanak harangjaink és gyönyörködtessék a híveket. (Pl, a soproni harangok.) Vidéki kis templom harangjairól mondota a szomszéd község zenekedvelő grófja,
hogy mindig felfrissül és megnyugszik szívé
ben, amikor a szél kedvező irányban fúj és áthoza a zeneileg tökéletes, szinte zenélő harangok szavát. Vajha elmondhatnók ezt a lelki
gyönyörködtetést minden harangunkról! Még
áldozatok (átöntések) árán is munkálnunk kell
a harangok szép összhangját. Városokban,
ahol ez nem ütközik nagyobb nehézségekbe,
állítsuk be villanyhajtásra a harangokat.
Hadd fejezzem be egyik élményemmel a
harangokról írott soraimat! Mint kisgyerektől
megkérdezték egyszer tőlem: Fiacskám, melyik hangszert szereted a legjobban? Hozzátartozóim nem kis derültségére rávágtam: A
harangot! Ezt a kijelentésemet azonban mindmáig állom. Ha alkalmam nyílik rá, még ma
is szeretem néhanapján jól kiharangozni magamat. S bizony úgy kísér el életutamon a
harangszó nap-nap után, mint Istennek kegyelme és szeretőszívű atyai gondoskodása.
Amíg a harang szavát hallhatom, mindig az
örök Isten csókját érzem homlokomon.

Templomi

síremlék.

Csetnek

TEMPLOMKERTEK, TEMETŐK
Irta:
PÁSZTOR PÁL

Könyvünk
röviden bár, de kelll, hogy
szóljon nemcsak magáról a templomról, annak
berendezéséről, építészeti irányelveiről és stílusairól, hanem a templomot körülvevő területről:
a templomkertről is. Hangsúlyozzuk, hogy külön nem beszélünk templomkertekről és temetőkről, mivel történelmi szempontból fontos
templomkertünk alig van. Templomkertek, temetők cím alatt előbbiről mint egy-egy gyülekezet temetőjéről akarunk szólni, annál is inkább, mert még két évszázaddal ezelőtt is igen
gyakori volt az a szokás, hogy híveink a templom közvetlen közelében temették el halottaikat.
Egyházi történelemkönyvünk több ilyen temetőnkről tud.
Legelőször a kassai temetőről kell megemlékeznünk. Keletkezése a vallásüldöztetések korába nyúlik vissza. Rabutin császári hadvezér a
város ostroma alkalmával felégette híveink fatemplomát (1706-ban), a kuruckor lezajlása után
azonban külön-külön templomokat építettek maguknak a német-, a magyar- és a szlovákajkú
hívek. Akkori szokás szerint a templomok körül
kezdték ők is eltemetni halottaikat. így keletkezett ez a régi temető még a 18. század elején.
Idők multával az ott lévő templomok megszűntek ugyan, de a sírkert továbbra is megmaradt
s mintegy 200 éven át temetkezési helyül szolgált. Ma is több szép kriptakápolnát és számos
értékes síremléket, valamint sok érdekes feliratot találunk benne. A bejárattól jobbra áll az
1810-ben elhúnyt Kisviczai Viczay József oszlopokon nyugvó, csarnokszerű, 1835-ben épült
kriptája. Viczay Kassa város fizikusa, Kazinczy
Ferenc orvosa és barátja volt. A csarnok nyugati
falára illesztett vastábla latin felirata kegyeletes
szavakkal emlékezik meg az elhunytnak érde-

meiről és nemes jótékonyságáról. »Kiss-Viczay
József úr nemes Torna vármegye és Kassa szab.
kir. város fizikusa. — A betegeknek gyógyulást,
a szenvedőknek enyhületet, a szűkölködőknek
segélyt nyújtva, önmagára nem gondolva, polgártársainak élt. Mindenkit egyenlő szeretettel
karolt fel, mint társainak példányképe s az
egészség istennőjének méltó papja. — Meghalt
1810. április 5.-én élete 65. évében. — Csontjai
nyugodjanak csendesen, így kívánták ezt hálás
kortársai és áll a síremlék a jó férfiú emlékének
szentelve. 1835.«
A Viczay-sírbolttól nyugati irányban balfelé találjuk az 1791-ben elhunyt Szirmay Istvánnak 1806-ban épült kriptáját. A belső falnál
a márványsíremléken a következő latinnyelvű
felírást olvashatjuk: »Tekintetes és Méltóságos
Szirmay István Jób tiszteletére, aki a király, a
polgári társadalom előtt és szent tudományok
terén nagy érdemeket szerzett; az igen szeretett
férjnek, a legkedvesebb atyának, aki 67 évet, 1
hónapot és 2 napot élt s Kassán 1791 július
13.-án halt meg, a mélyen gyászoló feleség, fiai
és leányai állították.« Az egykor szobrászati díszítménnyel ellátott síremléket a műtörténész
így jellemzi: »A felirat felett denevérszárnyas
halálfej van; legalól pedig egy fiú szappanbuborékot fuj; jelképezvén az emberi élet semmiségét. A felirattól jobbra egy fiú, feje fátyollal eltakarva, szomorkodik; kezében a halál szimbo"
luma, tört fáklya van.« A figurális díszek —sajnos — ma már csak részben és nagyon megrongálódott állapotban vannak meg. Maga a
sírkő empire stílusú s így aligha készült az elhalálozás (1791.) évében. Mindenesetre az akkor uralomra törő új ízlésnek érdekes és elég
korai emléke. A kápolna homlokzatán a Szir-

édesanya síremlékére »megszomorodott
gyermekei« ezt a verset vésették:

hálás

»Drága nekünk ez a sírhely, hol jó anyánk
szunnyadoz,
Hol a szív, mely értünk lángolt némán,
csendben hamvadoz.
Ide jövünk gyermekei keblünk hű érzelmivel,
Hogy itt szent emlékét áldjuk gyászos szívünk
könny ivei x
Egy másik síremléken ezt találjuk:
»Állj meg fsak halandó tekintsd meg dobbanva
E sír üregbe kinek nyugszik hamva.
Nemes Stádler János, aki életében
Istenét tisztelte, nyugszik itt békében.
Házassági hűség, emberi szeretet
E jó polgárt hatvan évig bélyegeznek.
Mely jó férj és atya után zokoghatnak
Egy hű pár s gyermeki méltán gyászolhatnak.«
Csiszár Teréz csinosan faragott és urnával
díszített sírkövének felirata:

Templomi

síremlék.

Csetnek

may-család címere látható. Ettől nem messze
foglal helyet a Pohle-Roth-család neogótikus
stílben épült templomszerü sírboltja. A temető
középső részén kissé északi irányban van Klobusiczky István kassai polgár sírkápolnája, mely
művészeti szempontból talán legbecsesebb emlékműve a sírkertnek. Az építmény 1735-ből
való. Kovácsoltvas rácsozata, de különösen a
szintén vert vasból készült sírkeresztje az akkori
kassai vasműiparnak valóságos remeke. Ügy
rajz, mint technika szempontjából kiváló műalkotás. A keresztet újabban a templomban helyezték el. Magát a sírt vörösmárvány kőlap
fedi; rajta felül a Szentháromság, az Atya, a
Fiú és a Szentlélek, mint a mennyország Ura;
lent a halott keresztnevére mutatva István, az
első vértanú megkövezésének domborművű jelenete. A sír nemcsak a vasmüves, de a kőfaragó művészetnek is jeles emléke. Külön érdekessége a temetőnek az az első kerítésfalba
illesztett, név nélküli, feliratos vasemléktábla,
mely azt hirdeti, hogy »ott nyugszik békében
egy nemes szív, aki a sors kettőzött csapásai
alatt balszerencséjét méltósággal viselte.« Egy

Templomi

síremlék.

Csetnek

»Egy vigasztalhatatlan Anya s kesergő testvérek emelék a sírkövet felejthetetlen kedvesöknek Ns. Csiszár Teréznek, ki a szülői karok
közül kiragadva, élte 22.-ik tavaszán idegen
földre jött, a házasélet örömeinek élvezése helyett kiüríteni a halál keserű poharát.« Az említett síremlékeken kívül tele van a sírkert kassai patrícius és polgári családok emlékmüveivel s a temető a maga egészében is poétikusian
szép és festői hatású.
A lőcsei régi temető is történelmi nevezetességű. A sírkert keleti részén fennmaradt 1713—
1837. évszámokkal ellátott kapu arról beszél,
hogy azon a helyen állott a régi templom oltára.

Templomkerti

elgondolása. Néha többméteres lapokon csak
egy-egy szerény vonaldísz és címer foglal helyet, majd másutt azt figyelhetjük meg, hogy a
nagy írásos kövek egyhangúságán enyhít a lap
három részre osztása: fenn és lenn ovális keret
foglalja magába az olvasnivalót. Az 1700-as
évekből csavart oszlopokat találunk egyszeres,
majd többszörös füzérekkel a menetekben. Feszületes reliefek és két kriptacsarnok maradt
ránk. A nemesebbik a Gálffy-sírbolt, hat tömzsi
oszlopon nyugvó nyitott tornác. A most is használatban lévő újtemetőben díszlik.

*

virágszönyeg

A nyugati részén fennmaradt falrészek a volt
iskolaépület helyét jelzik. Azt olvassuk a lőcsei
egyházközség történetében, hogy ez a hely terebélyes fáival, parkszerű kiképzésével, szépen
gondozott utaival nem az enyészet rémes birodalma, hanem a béke, a csend, a megnyugvás, a feltámadás, viszontlátás reményével kecsegtető Isten kertje.
A sírkert építményei: a Hermann Gusztáv
adományából épült kis templom a Hermanncsalád sírboltjával, amelyben a nagy ünnepek
délutánjain, valamint a tavaszi és a nyári hónapokban hetenként kétszer reggeli istentiszteletek tartatnak, a Tóthfalussy-, Zsedényi-, OkoKcsányi—Zsedényi-családok közös sírboltja, mely
Zsedényi Ede volt kerületi, majd egyetemes
felügyelő hamvait takarja. A sírkert elég gazdag úgy régi, mint új művészi síremlékekben.
Érdekes síremlékeket találhatunk a soproni Városi Múzeum kertjében. Az ott lévő sírkövek egy része evangélikus eredetű. Rajtuk van
az akkori idők művészi érdekessége és nagyszerű

!

Nagybánhegyesen

Tegyünk ezek után legalább egy futólagos
sétát többi temetőnkben is! Állapítsuk meg,
hogy majdnem mindenütt vannak külön evangélikus temetőink. Nemcsak falun, hanem városokban is. (Lásd Sopront, Miskolcot, stb.) Régi
artikuláris helyeken majdnem mindenütt hatalmas kertek veszik körül a templomokat. Ezek a
gyülekezet temetői. (Különösen Pest megyében
és a dunántúli hegyes vidékeken találunk ilyen
helyeket.) Másutt a templomkertek fákkal s szép
bokrokkal díszített parkok, ahol a hívek istentiszteletre gyülekeznek, vagy istentisztelet után
el-elbeszélgetnek, megvitatván az elhangzott
igehirdetést is. Találkozunk azzal a szokással,
hogy a templomkertben a gyülekezet vezetői,
lelkészei, felügyelői emlékére »emlékpadokat«
vagy kisebb-nagvobb virágágyakat létesítenek.
Nagybánhegyesen a templomkert is, a temető
is a község legszebb virágos kertje s azok szépsége a lelkész buzgóságát dicséri. Sajnos, sok
templomkertünknél csak odáig mentek el a gyülekezetek vezetői, hogy tervszerűen rendezték

beszállított halottakat temetik. Igen szerencsés
az olyan megoldás, hogy temetői kápolnából
történik a temetési szertartás. Nagyon alkalmas,
oltárral ellátott, harmóniummal felszerelt ravatalozó' kápolna van Sopronban. A temetési szertartás színhelye egyik helyen csak a halottas ház
és a temető, másutt azonban a halottas ház, a
templom és a temető, vagy a halottas ház, a temető és a templom. Sokfelé még ma is — helytelenül — a templomból temetnek.
Evangélikus temetőkben nyugszanak nagyjaink közüli Veres tPálné, a nőnevelés buzgó úttörője (Vanyarcon), ócsai Balogh Péter, első
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk (Kisbágyonban). Sírfelirata a következő: ,»Itt nyugszik ócsai Balogh Péter vali. b. t. t., a Magyar
Honi Ev. Egyház Felügyelője, a Hétszemélyes
Tábla bírája, Zólyom és Torontál vármegyék
főispánja, Nógrád vm. alispánja, az 1790—91.
országgyűlés követe és azon a prot. jogainak
ékesszavú védelmezője, szül. 1748. VIII. 25-én,
meghalt 1816. okt. 16. Az igaznak emlékezete
áldott. U. e. sírban alusszák örök álmukat ócsai
Balogh Péter közvetlen hozzátartozói. Emelte
közadakozásból a Magyar Honi Ev. Egyetemes
Egyház, 1928.« Tessedik Sámuel, a magyar
gazdák papja a szarvasi ó-temetőben pihen.
Egyszerű sírkövén latin felirat hirdeti a legjobb
szülő emlékét, aki nem annyira magának, vagy

Eredeti

népművészettel

ékesített

fejfa.

Maglód

be, gondozásukról azonban megfeledkeztek. Az
ilyen templomkertek természetesen nem tudják
vonzani Isten házának árnyékába híveinket. Temetőinkről jobb nem is szólanunk. Alig találunk szépen körülkerített s állatok szabad pusztításától megvédett temetőket. Gondozatlan sírok, düledező fakeresztek, járhatatlan utak a temetőkben hány helyen beszélnek az utódok tiszteletlenségéről és megfeledkezéséről! Félő, hogy
ezekben a gyülekezetekben más is gondozatlanul és elfeledve pihen.
Evangélikus temetőkre általában jellemző
a fejfa használata, felső részében szomorúfűz
díszítéssel és »Itt nyugszik az Űrban . . . élt . . .
évet. M e g h a l t . . . év . . . hó . . . napján. Béke
poraira!« felirattal. A fakeresztjelzés is szokásos. Ritkán találjuk meg a református helyeken mindenütt feltalálható állandó szövegrészt
is: »A boldog feltámadás reménysége alatt.« A
temetők kapuiban legtöbbször bibliai ige vagy
figyelmeztetés áll: »Ne sírj!« »Boldogok a halottak . . .« stb. Leggyakrabban találjuk meg
ezt a felií/ást: »Fel/támadunk!« Nagyobb gyülekezetekben külön temetői ravatalozókat és halottasházakat találunk, ahonnan esetleg a tanyáról

Temetörészlet.

Cinfcota

övéinek, mint inkább népe javának élt sokáig és
egészen. Szarvas volt püspökének, Hamaliár
Mártonnak hamvai a várost körülvevő gát oldalán porladtak mindaddig, míg az egyházközség
a tetemet exhumáltatta s a legméltóbb helyre,
Tessedik Sámuel porai mellé helyezte el. Sírkövén ez a néhány szó áll: »Occidit, ut luceat.«
Vajda Péter, a hírneves természettudós és író is
a szarvasi ó-temetőben nyugszik. Hatalmas oszlopon elpihent lant és örökzöld koszorú hirdeti
emlékét. Az; oszlop túloldalán szerényen meghúzódik a nagy férfiúra annyira jellemző felirat:
»Az igazság szava áthatóbb a mennydörgésnél
és az igazságtalanság villámot hord kebelében,«
A kiskőrösi temetőben találjuk. Petőfi dajkájának sírját és két görög kereskedő síremlékét
1790-ből. A ceglédi öregtemetőben jellegzetes
kopjafákat és egy sajátos szimbólumot tálálunk.
(Szőlőfürtöt fogó kéz.) A kopjafák régi magyar
faragásokkal és díszítésekkel ékeskednek. A kolozsvári temető síremlékei közül meg kell említenünk Maucksch Tóbiás volt egyházfelügyelő
barokkstílű kriptáját a 19. század elejéről, Kovács Dezső kollégiumi igazgató és író kopjafáját Kós Károlytól (1939.), valamint Püspöki
Erzsébet síremlékét, Jézus alakjának ábrázolását a »Jöjjetek énhozzám« igével (1910.). Balassagyarmaton szép síremléke van Baltik Frigyes
püspöknek. Az emléken a püspök domborművű
arcképe és a Bibliának domborművű kiképzése
található. Albertiben régebbi síroknál keményfából íkészült kopjás, faragott fejfákat találunk
tulipánszirmú faragással, X formájú díszítéssel.
Miskolcon nyugszik Zelenka Pál püspök; síremlékén domborművű arcképe díszlik. Csengey
Gusztáv költő
síremlékén lantot láthatunk.
Szebb síremlékek: Jézus szobra, amint Thorwaldsen alkotta. (Jöjjetek énhozzám!) Érdekes a
következő aforizmus, mint sírfelirat: »A szeretet mindent ad, mégsem fogyatkozik. A hála
sokat leró, mégis tartozik.« Az ősagárdi temető
nevezetesebb halottja Fabó András lelkész, ismertnevü egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia volt tagja. A temetőben egy
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igen érdekes szobrot találhatunk, Gaál Gábor
néhai agárdi segédlelkész sírja fölött. Letört
oszlopra fiatal női alak (a menyasszonya) borul. A sziráki temetőben van a gróf Degenfeldcsalád kriptája. Benne nyugszik gróf Teleky
László és neje sz. Róth Johanna. Itt található a
híres Szontágh- és Bozó-család (kriptája is, A tótkomlósi temetőben érdekes síremléket találunk,
a kolerában elhúnytak sírkövét. (1831-ben minden negyedik ember a kolera áldozata lett.)
Felirata a következő: »Itt nyugszik áldozata
az 1831-i augusztus havában Komlóson dult
Cholerának, mely 800 embert ölt meg. Ezen
emlékoszlopot emelé Komlós a cholerában kimúlt fiai és leányai tetemeinek 1833.«
Több gyülekezetünk temploma régebben
szintén temetkező helyül szolgált s a templomok alatt sokhelyen hatalmas kriptákat találunk, melyekben püspökök, lelkészek, felügyelők
vagy az egyházközség patrónus-családjai nyugosznak. Bakonyszentlászló és Dabrony Árpádkorból származó templomában hajdan a Pálosbarátok temetkeztek. Közelebbieket alig tudunk a kriptákról. Balassagyarmaton is kriptát
találunk a templom alatt, azonban régen beépítették s nem is tudjuk, kiknek a nyugvóhelye
az. Péteriben van a Földváry-család kriptája. A
galgagyörki templom alatt a templomépítésben
tevékeny és áldozatos jSturmann Márton cs. és

hatalmas sírbolt van. A sírboltot özv. Zsankó
Boldizsárné sz. Kisfaludy Anna építette 1735ben. Halottai: Perlaky József és Balogh Ádám
püspökök, Wittnyédy János egyházkerületi felügyelő, mesterházi Mesterházy Nagy Pál és felesége, nagyalásonyi Bartza Éva és alsókáldi
Káldy Mihály egyházfelügyelő. Sajnos, hogy ez
a nevezetes sírbolt az idők folyamán nagyon
megrongálódott, a csontok szerte hevernek,
várva, hogy kegyeletes munkával összeszedjék
és közös koporsóba helyezzék őket.
Kopjafák

a ceglédi

temetőben

kir. kamarás, volt egyházfelügyelő alussza örök
álmát. Aszódon a kripta nevezetesebb halottai:
br. Podmaniczky Frigyes, br. Podmaniczky
Ilona, br. Podmaniczky Gyula volt egyházfelügyelő és br. Podmaniczky Levente. Pilisen a
gróf Beleznay-család temetkezési helyét találjuk.
A kriptában 13 koporsó van: gróf Beleznay
Miklós generális, templomalapító, Beleznay Mihály, Beleznay Sámuel, Beleznay János egyházfelügyelő, Beleznay Károly, Beleznay Márta,
Beleznay Mihály, Beleznay Ferenc, Beleznay
István és négy névtelen gyermek koporsója. A
miskolci templom kriptájában báró Radvánszky
Ferenc és neje, Pulszky Éva pihen. Sírkövük a
templom nyugati falában van, előtte kis elkerített térséggel. Acsa a báró Prónay-család temetkezési helye. Nevezetesebb halottja báró Prónay Gábor egyetemes egyházi felügyelő, cs. és kir.
kamarás, aranysarkantyús vitéz s báró Prónay
Dezső, a nemrégen elhúnyt egyetemes egyházi
és iskolai felügyelő. A vadosfai artikuláris templom kriptájának lakói a Pangyelóky Róth-család tagjai. Pangyelóky Róth György csász. és
kir. tábornok és neje sz. Podmaniczky Johanna
bárónő és fiaik: Róth József, Róth Samu cs. és
kir. kapitány és unokájuk: Róth Sándor. Neveiket a templom falán emléktábla őrzi. Ebbe a
sírboltba helyezték Telekesi Török István kuruckapitány csontmaradványait, mivel az új
templom építésekor a régi templomnak már roskadozó sírboltját betemették. 'Koporsószilánkjait,
mentezsinórját, sarkantyúját kegyelettel Őrzi a
gyülekezet a templom falán elhelyezett szekrényben. Az oltár alatti sírboltban nyugszik
Vázsonyi Márton volt vadosfai lelkész is. A
nemeskéri artikuláris templom oltárától balra
szerény emléktábla jelzi, hogy a templom alatt
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A temető a csendnek, a nyugalomnak a
helye. Sokan szeretik felkeresni a temetőket, ha
a mindennapi munkától elfáradnak, vagy ha
embertársaiknak méltatlan bántásai sebzik életüket. Az esztendő minden szakában megvan a
temetőnek a maga jellegzetessége. Itt a legszebb
a tavasz, mely megpezsdíti a füvet a jhorpadozó
sírokon s mely mintha állandóan az elkövetkezendő nagy tavaszról mondana csodálatos prédikációkat. iltt józanít ki legjobban a nyár. Életük javakorában járó, Istenről, emberekről sokszor megfeledkező elbizakodottaknak állandóan
nekiszegzi az örök kérdést: Ember, mi a te
életed? Csak olyan, mint a mezők füve, »mely
ma van és holnap kemencébe vettetik.« Itt kétszeresen tanít az ősz. Hulló falevelekkel is, horpadó sírokkal is. A tél itt beszélhet a legbeszédesebben arról, hogy hamar eljön az élet tele,
a földi élet örök elmúlása.
A keresztyén ember ezen felül tisztelettel
is tekint a temetőre. Isten szántóföldje az, magvetésnek drága helye, ahol mindnyájunknak elásott, földberejtett magként pihennünk kell Jézus Krisztusnak nagy és dicsőséges napjáig. A
visszatérő Krisztus legnagyobb munkáját éppen
itt fogja végezni. Halandó testünket halhatatlanságba, romlandó testünket romolhatatlanságba öltözteti. Hogyne tekintenénk hát tisztelettel arra a helyre, mely magábazár és eltakar
Krisztus nagy napjáig!
A temető is meghal, eltűnik, oh de ne tűnnék el egy temető se embereknek rideg megfeledkezése, érzelmi szálak elszakadása miatt,
hanem majd minden temető megrontójának,
Krisztusnak, az élet Királyának parancsoló szavára. Akkor, amikor többé nem lesz sem fájdalom, sem gyász, sem koporsó, sem sírhalom.

AZ IGE AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZMŰVÉSZETBEN
ÉS REFORMÁCIÓ A MŰVÉSZETBEN
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Isten az Igét láthatóvá tette az Ő Szent
Fiában és Isten Szent Fia az Igét eleven képekben és hasonlatokban tárta a világ elé. Kéft
látható Igét is hagyott szentségül, látható cselekvésben és látható elemekkel: a keresztséget
és az úrvacsorát. Tanítványainak pedig meghagyta, hogy elmenvén e széles világra, tanítsanak minden népeket, s hogy megtartsák
mindazt, amit ö parancsolt és ezért és ezáltal
ö velük van minden napon, a világ végezetéig.
(Máté 28:19—20.) Jézus az Igével szentelt.
Az Ige hirdetése és tanítása szent kötelesség. A tanításnak pedig a legbeszédesebb
módja és eszköze a példa, a hasonlat és a kép'.
Az apostolok írásban és szóban, Jézus képeivel,
példázataival és hasonlataival hirdették az
Igét és bizonyságot tettek róla. Az Ige írva van,
de az írás, éppen az ősi írás képekkel történt.
Az egyiptomi írás és a kínai írás is ezt bizonyítják. A képekkel való írás a képírás. De a
kép nemcsak ír, hanem sokkal inkább beszél.
Megmutat és láttat. A szó elhangzik, de az
írás megmarad, a kép pedig szemléltet és rögzít.
Érezte ezt és tudta az őskeresztyén kor és
ezért tért rá a szemléltető Igehirdetésre. Eleinte az ótestamentomi hatások folytán a kiábrázolások tilalma miatt tartózkodott tőle, nehogy bálványimádásra vezessen, amitől a pogányok között könnyen tartani lehetett. Éppen
ezért tartózkodólag, szimbolikusan vezeti be a
képekkel való látható Igehirdetést. Amint azonban kitűnt, hogy a pogányság sokkal jobb talaj az Ige befogadására, mint az Ötestamentom

népe, s amint az kitűnt, hogy a pogányság a
legodaadóbban gyökerezik bele Jézus Krisztusba, mind erősebben kezdett kibontakozni az
Igének látható és szemléltető hirdetése. Annái
is inkább szükség volt erre, mert ezekben az
időkben még az írás-olvasás csak kevés ember
kiváltsága volt. Az Ötestamentom népe jobban
hozzá volt szokva az íráshoz és az írás alapián
való igehirdetéshez.
Náluk az írástudók
rendje erről ku ön is gondoskodott. Jézus joggal kérdezheti az Ötestamentom népét, »avagy
sohasem olvastátok-é az Irásokban?« Máté
evangélista az írásokra hivatkozik Evangéliumában, mert Evangéliumát a zsidó nép megtérítésére írta. Márk evangélista azonban, aki
a pogányok számára írta Evangéliumát, az írásokra nem nagyon hivatkozhatik azok előtt,
akik nem ismerték a Szentírást és ezért a pogányok számára írt Evangéliumát Jézus látható
tetteire és szemléletes hasonlataira, tanításaira,
alapítja. A pogányok, görögök és rómaiak és a
görög-római világmüveltségben élő többi pogány népek képes ábrázolásokhoz voltak hozzászokva, szemben a zsidósággal, ahol az írásbeliség volt csak a fontos.
A képábrázolás Isten által kiemelt jogosultságát bizonyítja Jézusnak az. adópénz esetén
tett kinyilatkoztatása. (Mt. 22:20—21.)
így alakul ki a pogányokból lett keresztyénségnél a képekkel való tanítás, a képekkel való igehirdetés, maid ezekből a
bibliamagyarázatok és a »szegények bibliája«,
az ú. n. »Biblia pauperum«. A katakombákban eleinte elvont, dogmatikus ábrázoláso-

kat találunk, majd ebből mindinkább kifejlődik a tanító szimbolika és az elbeszélő és leíró bibliai ábrázolás, a biblikus jelenetek. Ekkor és itt alakul ki a keresztyén ábrázolások,
jelképek és bibliai jelenetek jellemző és sajátos
ábrázolási jegyeiből a keresztyén ikonográfia.
A keresztyén ikonográfia tovább fejlődik.
Az evangélikus keresztyén egyházi művészet az egyetemes keresztyén művészet ikonográfiái elemeit folytatólagosan és sajátosan
alkalmazza és kiegészíti és még tovább fejleszti.
Az evangélikus keresztyén egyházi művészetet ikonográfiájában az igei tartalom és az
igeszerü ábrázolás jellemzik.
Tartalmát az Igét közvetlenül a Szentírásból meríti, úgy hogy az az Igére jellemző legyen. Ez, az Igét kiemelő és az Igére jellemző
ábrázolás pedig az igeszerüség, mely egyben
már az evangélikus ikonográfia jellegzetessége is.
A biblikus ábrázolásokban ez a sajátosan
evangélikus ikonográfia nemcsak
deskriptív,
hanem egyben inspiratív is. Nemcsak leír, érzéki-. és rögzít, hanem felkelti a figyelmet, rámutat az Ige lényegére, kiemeli azt, bizonyságot
tesz róla, hirdeti az Igét.
Ezt a sajátosan igét hirdető és bizonyságtevő igei ábrázolást láttuk és bemutattuk a
soproni keresztelő tálon. Ezt láttuk a soproni
ciborium domborműves jelenetein és a soproni helyhek ábrázolásain is. Ezt mutattuk be
a soproni úrvacsorai borkancsó beillesztett biblikus érmén Jézusnak a samáriai asszonnyal
való beszélgetésének a jelenetében, valamint a
biblikus érem túloldalán a tenger lecsendesítésének a jelenetében is.
Az Igének ezt az ábrázolását sajátosan
mutatják a soproni gyertyatartókon Jákob történetének szinte filmszerűen, négy jelenetben,
az Igét mintegy drámai erővel hirdető domborművei is.
Általános megállapítással azt kell mondanunk, hogy az evangélikus egyházi művészet
ezt az igei ábrázolást az ókeresztyén és egyetemes egyházi művészetből, különösképpen az
ókeresztyén szimbolikus és ikonográfikus ábrázolásokból és az abból kifejlődött biblia pau*perumból meríti. A reformáció művészete
ugyanis szükségszerűen ide tér vissza és folytatólagosan innen indul el és fejleszti ki sajátosan az Igét hirdető stílusát.
Azt is észleljük, hogy az egyetemes korstílust mennyire előnyösen igyekszik az igei
és igeszerü evangélikus igehirdető ábrázó1 ás
felhasználni. így a transcendes és az eget megnyitó barokk művészetet sajátosan tudta alkal-

mazni olyképpen, hogy a megnyíló eget közvetlenül Jézus Krisztusra, mint a testet öltött
Igére vonatkoztatja s a földi ember számára
kinyilatkoztatva mutatja be. A barokk művészet az egyik oldalon, az egyik alkalmazásában
a földről a Mennybe emeli a tekintetet. E»zt
főképpen a római katolikus barokkban látjuk.
A másik oldalon, a barokk másik alkalmazásában, az evangélikus barokk művészet a
megnyilatkozott egekből a földre kisugárzott
isteni kegyelemre irányítja a tekintetünket,
vagyis Jézus Krisztusnak a földön elvégzett
müvére. Ezt tehát főképpen az evangélikus barokkban látjuk.
Ez az igei ábrázolás sajátosan evangélikus,
vagyis krisztocentrikus. Jézus Krisztus van ,az
evangélikus igei ábrázolásokban a középpontban. A Menny és a föld, Isten és az ember1
Jézus Krisztusban találkoznak. Minden ábrázoláson Jézus Krisztus van a középontban,
avagy pedig minden ábrázolás Jézus Krisztusra
utal.
Ez a krisztocentrikus jellegzetesség ugyan
csak egy benső, tartalmi sajátossága az evangélikus egyházi művészetnek.
összefoglalva a mondottakat, az Ige az
evangélikus egyházi művészetben a kifejtettek
alapján azt eredményezi, hogy az evangélikus
egyházi művészetet mindenekelőtt az igehirdetés szolgálatába állítja.
Az egyházat nem érheti vád, mert a művészetnek mindenkor bőven juttatott teret.
Mégis éppen a reformáció egyházait éri
az a vád, hogy a reformáció a művészeteknek
nem kedvezett, sőt az a vád is éri, hogy a re-|
formáció a művészetet elvilágiasította.
Ezzel szemben nagyon is helyénvalónak
mutatkozik foglalkoznunk a művészetben jóval
előbb jelentkező reformációval, hogy a reformáció és a művészet tényleges és való helyzete tisztán álljon előttünk.
Reformáció

a

művészetben.

A külvilág és az élet jelenségei hatással
vannak az ember lelkére.
Az ember lelkén átszűrődnek a hatások.
A művész a lelkén átszűrődött hatásokból fogalmazza meg azt, amit művészetnek nevezünk. Ez mindig több, mint a valóság egyszerű
ábrázolása, tehát nem egyszerű lemásolása a
valóságnak, hanem több annál, mert kiemeli a
jellemzőt, a lényegest és rendezi a mondanivalót. Isteni adománnyal a meglátandókat teszi
láthatóvá és csodálatosképpen érzékelteti a
láthatók mögött a láthatatlant, a lelkit és a
szellemit.

A művészettel Isten nemcsak azt mutatja
meg, ami van és ami a valóság, hanem azt is;,
aminek lennie kell: a szépet, a jót és az igazat.
A reformációt oktalanul érte az a vád,
hogy nem kedvezett, hanem ártott a művészeiteknek, holott az az igazság, hogy a művésze^
tet megtisztította és az Igével újra szent tartalommal telítette meg és helyesen alkalmazta.
Az is tény azonban, hogy a művészet előjele és előkészítője volt a reformációnak, mert
a reformáció a művészetben már jóval előbb
jelentkezik.
Mindenekelőtt tudnunk kell azt, hogy a
korszellem változása nem egyik napról a másikra következik be. Hosszú vajúdás, az eszmék
forrongása, az emberi lélek talajának lassú elfordulása előzi azt meg. Ez a forrongás a
mindenapi élet jelenségeinél legtöbbször alig
érzékelhető. A felületes, hétköznapi élet felszínét nem érinti a mélységben gyűrődő,
iramló harc. Az igazi újítók csendben, a kortársak számára legtöbbször észrevétlenül járják útjukat.
Ezen az úton, a művészet nagy úttörőinek útján fellelhető sok, nagy szellemtörténeti
mozgalom csírája. Az emberi szellem ébredezése, az önállóságra törekvő gondolat felszabadulásának fejlődéstörténete leolvasható a
művészet alkotásairól.
A művészet legnagyobb korszakai a vallás
közvetlen hatása alatt állanak.
A művészet útja az egyház által tört egyre
szélesbbedő csapás. A kereszt nyomában jár a
kalapács, véső, ecset. Egy kéz emeli magasba
mindegyiket, közös célért, egységes eszme
szolgálatában.
Egybefolyó kontúrjaiban csak
az nyer hangsúlyt, amit a cél szentesít. A lélek, az egyén lelke, csak mint a nagy mindenség egy atomja kaphat helyet. Vitalitása, kifejező ereje összeolvadva, egyéniségét vesztve,
az egyház hatalmas lélekzetévé alakul át, Fojtott erők lemondással, hittel összekovácsolt
egysége teszik oly lenyűgözővé a keresztyén
művészet első századainak alkotásait. Vallás és
művészet itt még egyet jelent.
Évszázadok névtelen alkotásai őrzik így
emlékét a művészet és hit, az emberi lélek és
a vallás harmóniájának.
Minden eszme győzelemre jutásával veszít
erejéből. A liit és a fanatizmus uralmát átveszi
lassan a szervezettség ereje. Ami a kezdet lendítőereje volt: a hit, a szervezettség révén elveszti eredeti színét. A lelkek feszültségét az
ész feszültsége váltja fel. Magyarázni kezdik
az érthetetlent. A skolasztikus teológia, mely a
vallás szolgálatába szegődik,, a hit tiszta, derült
fényét homályosítja el. A keresztyén ember lelkére reászabadul a magyarázatok rendszere,

melyeken eligazodni nem tud. Az önmagát
diadalra vivő hit nem a teológiában, de az
embereknek hitet, reményt áhítozó lelkében
bírta erejét. A realizálódott egyház ettől a talajtól, az ember lelkétől távolodott el. Rendszere nem elég elasztikus millió és millió lélek
befogadására. Elkövetkezett az az idő, mikor
a lélek szétfeszíti a vallás egyházi, hierarchikus kereteit, hogy újból hittel tölthesse azt
meg. A reformáció szüksége dörömböl az egyház kapuján.
A kollektív, harmóniájában személytelenné
lelkesült ember jelentkezése ez. Ugyanaz az
ember ez, ki névtelenül faragta remekművét a
katedrálisok mélyén. Most már a személyes
ember lelke harmóniáját tovább keresi, amely
nélkül nem alkothat remekművet. Ez a keresés, ez a nyugtalanság, az énnek ez a megmozdulása a művészetben ugyanabból a forrásból
táplálkozik, amelyből kapta lendítő erejét. Itt ,
már jelentkezni kezd a keresztyén hitnek a reformáció útján való újjászületése.
Messze a múltba, a reformációt megelőző
századokba nyúlnak vissza az én, az egyéniség
megmozdulásának első szálai.
Ez a folyamat természetesen roppant lassú.
Az egyházi, vallásos témák zavartalanul őrziík
uralmukat. Az újember tünetkezése a művészi
alkotás egyéni, egymástól többé-kevésbé elkülöníthető jegyeiben jelentkezik. A vallásos téma
felfogása az egyéniség színeit mutatja. Emberivé
válik az alkotás. Isten, Jézus, az apostolok s a
vértanúk dicsőítése nem puszta cél csupán. Eszközzé is válik, mely alkalmas egyéni kedvtelések, hajlamok, az alkotó művész lelkében élő
vágyak kifejezésére. Az ember, a művész közel
hozza önnönmagához a vallás, a hit megfoghatatlan lényeit, összebarátkozik a szentekkel,
akik a feleség, jóbarátok, a híres emberek jólismerte arcvonásaival tekintenek reá, A humanizmus, a reneszánsz korának a jelenségei
mindezek.
Ez a szemlélet az emberek lelkében lappangó krízis következménye. A beteg lélek lázas körültekintése. A betegé, aki nem tudja
még, hogy mi az, ami bántja, de aki érzi, hogy
fullasztó a légkör. Ismétli a régi témákat, de
hinni már nem hisz bennük. Egy lépés már
csak, ami elválasztja e korszak emberét a reformáció embertípusától. Hite már az új, emberien őszinte, önmagába tekintő öntudat. Gyökérszálai a régi talajból friss erővel, új virágokat, életízű gyümölcsöt varázsolnak elő. Ez a
kereső és kutató korszak: a quattrocento. A
nagy újjáalakító, reformáló, átmeneti kor, mely
a trecentoban leli gyökereit és talaját s mely
átvisz és felemel a közvetlenül égbetörő barokkba, ahol mintegy a földi ember lelke és te-

kintete Istennel színről-színre találkozik. A legmagasabbnak és legmélyebbnek, legközvetlenebb kontemplacióját életteljesen és élményszerűen érzékeltetni az emberrel, ez volt a
csúcspontja a művészetnek. Ennek eléréséhez: a
hitet érezhető valósággá, élménnyé átplántálni,
ez a törekvés a művészetben a reformáció. Ez
a reform, az átmeneti, áthidaló korstílus volt a
reneszánsz.
A reneszánsz a művészet reformációja, de
nem a reformáció művészete. A művészet tehát
a maga sajátos útján és területén elébb teszi
meg a döntő lépést. A művészet előbb lendül
nagy, testvéri ölelésre, magához ölelve minden,
a dogmák fagyos lehelletétől didergő lelket.
Derűs, békés emberi hangon hirdeti az élet és
a halál felett uralkodó Isten igéit. A reneszánsz
művészete azért oly harmonikus, mert benne
az ember lelki harmóniája tükröződik.
»
Utána jön a nagy és mozgalmas két korszak a reformáció és az ellenreformáció korszaka.
A reformáció korszakának és az ellenreformáció korszakának egyaránt stílusa a barokk,
mely mindkét kor hitbeli mozgalmasságának a
jellemző stílusa.
A reformáció múlttal való kapcsolatainak s a
Krisztus kezébe összefutó történeti és igeszerü
bizonyságtevő szálaknak, egyik legerősebbike a
művészet. A hitnek útját egyengette és jelezte.
Utat vágott, mivel a kereső lelkek útját járta.
Művészet és ember kiszélesült horizonttal indulhatott tovább. Mélysége, magassága végtelen, hiszen a felszabadult, önnönmagát meglelt
ember lelkét kutatja és köti össze közvetlenül
Istennel. így találkozik a mi hitünk a művészet
kutató tekintetével.
*
A művészet az Igét mindenki számára
hozzáférhetővé, felfoghatóvá és szemléltetővé
igyekszik tenni.
Az Igét időkfelett az utókor számára is
hirdeti. Mindenekfeletti értéke az Igét ábrázoló
művészetnek az, hogy a keresztyén hitélményről és az Igéről bizonyságot tesz. Bizonyságtevő értékét az is fokozza, hogy késői korok
előtt is hirdeti és megbizonyítja az Igét.
Az evangélikus keresztyén egyházi művészet eddigi múltjából és főleg igei ikonográfiájából előző tanulmányainkban már eszközöltünk
bemutatásokat.
Ebben a tanulmányunkban az evangélikus
templom legújabb igei jellegű ábrázolásairól
nyujtunk bemutatót.
Bemutató példánkon látni fogjuk azt, hogy
az ókeresztyén jellegű ábrázolást miként egészíti la a legújabban megfogalmazott igei ábrá-

zolás s hogy az időkfeletti távlatokat az Ige
teljessége miként teszi egységessé, bizonyságot
téve az Ige időkfeletti valóságáról.
Az Ige prédikálja önmagát és bizonysága
annak az Igének is, melyet az Ür Jézus Krisztus Máté Evangéliuma 13. részében az 52. versben hét igeképe, vagyis hét példázatának
összefoglaló tanulságaként mond és hirdet:
»Annakokáért minden írástudó, aki a menynyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő
az ő éléstárából!«
Jelen esetben a csömöri templom nyájának
őriző pásztora az az írástudó és olyan gazda,
aki ót és újat, ókeresztyén szimbólumokat új
megfogalmazású bibliai ábrázolásokkal egyesítve, a régi templomot újonnan és mégis
bozzáillően felöltöztette, egy ót és újat előhozó
bibliás-írástudó festőművésszel.

A csömöri evangélikus templom igei egyházművészetének leírása.
A csömöri templom egy ó és új templomtípust jelent: ókeresztyén szimbólumokkal és
új fogalmazású biblikus jelekkel díszített templomot. Szimbolikus jeleivel, minden földiségtöl
elvonatkoztatva, a keresztyénség eszmei tartalmát adja. Benne az evangélikus igei lelkiség
találja meg kifejezését, egyben történelmi kapcsolatát a katakombák ősi leeresztvén művészetével.
A templom kicsisége dacára is, monumentálisnak hat. Ennek oka a színek szerencsés
egysége. Különösen a kék szín különböző tónusainak térképző és távlatot jelentő ereje s a
szimbolikus fries arányos alkalmazása. Az apsist elválasztó körív fehér vonala erőteljesen
lendül a magasba- Ezeknek a színeknek az alkalmazása váltja ki a szemlélőben a tisztaság
abszolút érzését mind fizikai, mind lelki értelemben. Temvlomban van az ember.
Oltára fölött, mély kék alapon, szembetűnő és messziről olvasható az általános hivogatás: »Jöjjetek énhozzám . . . « Az oltárkép két
oldalán a háttérbe o'vadók és csak a közelebbjövők számára olvasható módon, az Úrvacsora
szereztetésénék, valamint az apostoli intésnek
szavai olvashatók. »Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és
úgy igyék abból a pohárból...« A világos, általános hivogatás és a csak közelről olvasható
szereztetési igék és az apostoli intés azt fejezik
ki, hogy Isten hívogat az ő országába és a hívásnak engedelmeskedőket kegyelme megtapasztalásához is elvezeti. Aki Isten általános
hívogatásának ellenáll, nem ismerheti meg a

Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő kegyelmet.
A szereztetési igéknek és az apostoli intésnek e helyen való kiírása, az evangélikus templom oltárának Űr-asztala jellegét is kidomborítja. Szerencsésen illeszkedik bele ebbe a teologiai megfogalmazásba Jézus Krisztus gecsemánéi imádkozását ábrázoló, művészi értékű,
Jakobey Sámueltől származó oltárkép.

Csömör. »Én vagyok

az életnek

kenyere.«

Gsömör. »Én vagyok

Az oltárkörívben szerencsés megoldást
nyert az Atya-Fiú-Szentlélekisten szimbólumokkal való ábrázolása. A körív fölött a teremtő
Istent ábrázoló, felhőből lenyúló kéz egyúttal
az ótestámentomi istenábrázoláson túl, újtestámentomi értelemben is igeszerűen ábrázolja
Istent, akit a Fiún kívül senki nem l á t o t t . . .
»ábrázatát nem láttátok« János 5:37/b. — Jézus
Krisztust a körívben a szöllőtő, benne a halványan látható kehellyel, vele szemben, a körív
másik oldalán, a három kalászt a paténa gyűrűjével egybefogó megkapó rajz, szemlélteti Jézus
szavai alapján: én vagyok a szöllőtő... én vagyok az életnek kenyere . . . — A SzentlélekEvangélikus

Templomok

úristent a körív tetején a magasságban lebegő
galamb ábrázolja..
Az oltárkörívtől jobbra és balra, szemben
a gyülekezettel a két szentség nyert szimbolikus
és bővített kiábrázolást. Baloldalt az úrvacsorát
ábrázoló kehely, felette a paténa, úgy, hogy
hátterükben a kereszt tűnik fel. Két oldalt az
eucharisztia előtt imádkozva leboruló hívőt ábrázoló két angyal térdepel. Alatta a felirat: »Is-
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a szőlőtő.«

(Igeábrázolás.)

tennek kenyere, mely a mennyből száll alá és
életet ád a világnak-« Az első szentséget, a
keresztség szentségét, a víz folyamát, többszörös
hullámvonal ábrázolja. A rajzba azonban belefoglaltatott az őskeresztyének hitvalló szimbóluma: a hal, görögül: ichtüsz. Ez a görög szó
kezdőbetűi szerint Jézusról, a megváltóról való
hitvallás. Jézus Chrisztos Hüjosz Theu Szotér=
Jézus Krisztus Isten Fia Szabadító. Aki ezt
vallja, az Jézus egyházába, a hívők közösségébe
kerül. A rajzon a Krisztus keresztjével látható
hajó jelképezi az egyházat. Aki tehát megkeresztelkedik és vallja, hogy Jézus a Krisztus,
Istennek Fia, Szabadító, arról ö is vallást tesz
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Csömör. A keresztség

szentsége.

(Igeábrázolás.)

az Atya előtt. A templomot festő Ruzicskay
György festőművész veleérzését bizonyítja e
szimbólumoknak együttvaló, egyedülálló művészi ábrázolása.
A templom jobboldali fala három mezőben
Jézus Krisztust ábrázolja, mint aki emberi testben megjelent, felemeltetett a keresztre és mint
az Isten Báránya hordozza a világ bűneit.
Az első mezőben tehát Jézus Krisztus testben való megjelenését látjuk. Krisztus jászolában benne van már a kereszt. Emberi testbe
alázkodott a Megváltó. De kisugárzik már
itt az ö kereszthaláláig való engedelmessége: a
jászolbölcsőből fölfelétörő sugarak. A jászol fölött a betlehemi csillag, melyből Isten szeretetének a fénye sugárzik alá e világra: Űgy szerette Isten a világot, hogy az ö egyszülött Fiát
a d t a . . . Kétoldalt a pásztorokat jelképező pásztorbotok és a napkeleti bölcseket jelképező három korona, hozza karácsony üdvtényének meleg áhítatát. Ezek alatt a szimbolumok alatt
egy friesben a nyitott könyvből előretörő sugár,
a Jézusra vonatkozó ótestámentomi próféciákat,
a homokóra pedig Jézusnak az idők teljességében való eljövetelét ábrázolja. A fölirat itt: »az
Ige testté lett és lakozék miközöttünk és mi láttuk az ő dicsőségét«.
A második mezőben a világot kereszthalála által megváltó Jézust látjuk. A kereszten a

korpusz helyén, Jézus monogrammja, a görög
Ch. és R. látható. Jézus Krisztusnak a kereszten való dicsőségét ábrázolja a ragyogó korona.
Ö már a kereszten is, mint az élet Ura van jelen, amikor a latornak mondja: »még ma velem
leszel a paradicsomban«. A szimbólum mellett
kisebb ábrázolásban az ótestámentomi előkép:
a fölemelt rézkígyó látható. A felírat is erről
beszél: »Amiképen felemelte Mózes a kígyót a
pusztában, akképen kell az Ember Fiának felemeltetnie^ A friesben itt az első szövetséget
ábrázoló törvénytáblák és a szövetség ládája
rajzoltatott meg. Az Ó és Újszövetség így megkapó módon nyer kifejezést.
A harmadik mezőben Isten Fiának ismert
őskeresztyén ábrázolása: a Bárány, aki az írás
szerint elveszi a világ bűneit. A teljes dicsőséghez az út azonban a szenvedésen keresztül
vezetett, amit a szenvedés jelei, a szegeik, a
kalapács, a töviskorona és korbács képe fejeznek ki. A friesben lévő gyökér, mint igei előkép jelenti Jézus Krisztusnak Jesse-Isai törzséből való származását, aki Szabadító, amit itt a
börtönablak szimbolizál. De nem minden feltétel nélkül szabadít ö . A mérleg az ítéletre
mutat.
A templom másik oldalának festményeiben
az jut kifejezésre, hogy aki Jézus Krisztusra
építi a maga eletét, megtartja a beszédeket: kő-
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szentsége.

(Igeábrázolás.)

Csömör. Az Ige testté

lett.

(Igeábrázolás.)

sziklára építette az ő házát. Ezt ábrázolja az
első falsík rajza: kősziklára épített ház, felette
a megváltás jele: Krisztus keresztje, amely egyben mutatja, hogy Jézus nem veszi ki e világból híveit, de megváltja őket és könyörög érettük, hogy Isten őrizze meg őket a gonosztól. A
hivő ember, mint a Sión, kősziklán áll hatalmasan, diadalmasan a fúvó szelek és rohanó árvíz
közepette. A friesben a Szentháromság Istent
ábrázoló ismerős szimbolumot látjuk: háromszögben megfestett szemet.
Ezen az oldalon a második kép azt ábrázolja a nyitott sírból felszökő életvirágokkal és
a Krisztus keresztjét viselő szívvel, hogy nincsen diadala a halálnak azokon, akik Jézus
Krisztusban hisznek. A felirat Jézus szavainak
idézete: »Aki énbennem hiszen, ha meghal is
él«. A friesben a hívő ember reménységét jelképező horgony és elnyert dicsőségét pálmaág
ábrázolja. A fekvő kereszt itt Tézus poklokra
való alászállását, legmélyebb megalázkodását
mutatja.
A templom mennyezete
egyháztörténeti.
Az első mezőben az Ige: »Nékem adatott min-

»Aki megcselekszi
e beszédeket, kősziklára
az ő házát.« (Igeábrázolás.)

»Aki én bennem hiszen, ha meghal

is

éZ.«

den hatalom, mennyen és földön«. Az Űr kijelentését egyedülálló módon fejezte itt ki Ruzicskay György festőművész, amikor Krisztus
monogramm-ját úgy festette meg, hogy az átfogja az eget és a földet.
Krisztus égen és földön való hatalmából
eredő missziói parancs ábrázolását: »menjetek
széles e világra . . . « úgy oldotta meg a művész,
hogy ezt a bibliai idézetet a négy tanítvány ismert jelképeinek emblémája közé írta. Hogy a
négy evangélistát ábrázoló szimbolikus emblémák igeszerübb ábrázolást nyerjenek a Jelenések könyve 14:6 szerint, azokat egy-egy angyal
kezébe adta, akik minden helyzetben utána
fordulnak a nézőnek, mintegy nyújtván neki
azt, akiről az Írások szólnak.
A reformáció előtt az egyház megromlott
tanításában. Így nyer az idézet utolsó része
egyháztörténeti kifejezést is, amikor Luther
Márton rózsája mellé az idézetnek ez a része
kerül: »tanítván őket, hogy megtartsák mindazokat, amiket én parancsoltam néktek«. A reformáció visszahozta Jézus tiszta evangéliumát.
A templomot Gálát György, csömöri lelkész igei és teológiai megfogalmazása alapján

építette
»Nékem
29*

adatott

minden hatálom«

igeábvázolása.
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»Menjetek

él széles e világra«

ábrázolása.

Huzicskay György festőművészünk tervezte és
festette meg.
*
Az evangélikus egyházi művészet nemcsak
a templom falfestészetében hozott elő ót és újat
az Ige éléstárából, hanem a templom felszerelésében is.
Az igei szimbolikus falfestéshez a legközelebb az oltári antependiumok és a paramentumok állanak.
Az oltári előfüggők és egyházi faliszőnyegek rendkívül alkalmasak igei ábrázolásokra és
igefeiratokra is. Belvilágán igeábrázolásokat,
külső széleiken pedig igefeliratokat alkalmaznak.
Az ábrázolások és az igefeliratok kölcsönös
vonatkozásban állanak. Viszonvuk egymásrautaló és egymást kiegészítő. Hasonlítható a
textus és a prédikáció viszonyához. Ez természetes is, mert amint mondottuk és kifejtettük,
az igeábrázolás és igei képírás nem egyéb, mint
tömör igehirdetés, vagyis az Igéről való bizonyságtevés. Ha igefelirat van, akkor az igeábrázolat nem önmagában adja és hirdeti az Igét,
hanem az igefelirattal együtt és kölcsönhatásban, de ekkor is szimbolizálja és hirdeti az
Igét, vagy peHig bizonyságot tesz arról, hogy
amit az Ige mond, az bizonnyal igaz.
Az újabb antependiumokból és paramentumokból bemutatunk néhányat.
János Szent Evangéliumának a 10-ik fejezetét a jó pásztorról és annak juhairól látjuk
kiábrázolva a Révész István lelkész által ter/ezett antependiumon, oltári előfüggön, mely
szőttes kézimunka. Középen látjuk zöld virágokkal díszített mezőben Krisztus keresztjét. A kereszt felső szára pásztorbot formáját
mutatja. A keresztpásztorbot a »Jó pásztort«,

Jézust jelképezi, mint aki a kereszten életét
adta a juhokért.
A keresztpásztorbottól jobbra és balra látjuk a juhokat. A szegélyezések négy sarkában
egy-egy kereszt van.
A négy szegély szélen az Ige áll: »Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallják az én
szómat és követnek engem«.
»A jó pásztor« antependium szőttes, Révész István lelkész tervei alapján a budai szövőműhely készítette.
Másodiknak bemutatjuk: »Imé az Isten
báránya« oltári antependiumot. »Imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ büneit«,
János Evangéliuma 1:29. és János Jelenéseinek
a könyve 5:12., valamint a János Evangéliuma
15:1—5 Szent Igéit tartalmazza és szimbolikusan hirdeti igefeliratok nélkül. Selyemhimzés.
Révész István lelkész tervezte és a B u d a p e s t kelenföldi Leánykör hímezte, illetve kivitelezte.
A dárdával átszúrt bárányt látjuk. A báránv él. A dárdán keresztes fehér zászló leng.
A bárányt a kereszten átdöfő római katona
dárdájából a feltámadás zászlóia lett. A bárányt
a töviskorona veszi körül. A Nagypéntek szenvedéseinek és a Húsvét diadalának ez az egvüttes ábrázolása jelzi, hogv Nagypéntek nélkül
nincsen Húsvét. Két oldalt egy-egy leveles
szőllőfürt. Az Űr szőllőiének az érett gyümölcsei. (Máté Evang. 21:33—34.)
Harmadiknak bemutatjuk »a halál feletti
győzelem« paramentumát.
Ez egy egyházi paramentum. Oltárkép helyettesítésére, vagy házi oltár fölé, avagy gyülekezeti terembe alkalmas faliszőnyeg.
Pál aoostol I. korinthusi levele 15. részének 54—57. verseiben foglalt Szent Igéket hirdeti. A hirdetett és szimbolizált Ige a paramentum szélein olvasható: »Halál, hol a te fullánkod, pokol hol a te diadalmad? De hála Istennek, aki a diadalmat adja, a mi Urunk, a Jézus
Krisztus által«. A négy sarkában egy-egy kereszt van. Középen a keresztes vitézek keresztmarkolatú kétélű kardja döfi át a halál fullánkját öltögető sárkánykígyót. A kard tisztafehér,
jelképezi a Léleknek a kardját, mely az Isten
beszéde: az Ige. (Efez. 6:17.) A sárkánykígyó
vörös, jelképezi a bűnt és a halált. Legyőzésére
Isten az Ö Szent Fiát, Jézus Krisztust küldte.
(I. Móz. 3:1 és 15, Es. 51:9, Tób 26:13, Jel.
12:1—18, 13:2, 20:1—10.)
A keresztes fehér kard mellett ott van a
fehér pajzs, rajta piros kereszt, a keresztes vitézek pajzsa, a hitnek a pajzsa, mellyel ama
gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjuk.
(Efez. 6:16.)
Jobbra lent Krisztus monogrammja, aki alá

»A jó pásztor«

antependium.

szállt a poklokra is, hogy a jókat és szenteket
kiszabadítsa.
A paramentum igei tartalma: »Gyözelem a
halál felett«. Tömören, kevés igei szóképpel fejezi ki a mondanivalóját, mégis egy egész pré
dikáeiót foglal magában. Amint azt látjuk,
szembeötlően bizonyságtevő az ábrázolás.
Azt is láthatjuk, hogy mennyire biblikus.
Láthatjuk, hogy az alapigén kívül mind az ó,
mind az újtestamentomból minden vonatkozó
Igét felölel és jegyeivel hirdeti.
Az igei tartalom és az igeszerüség rendkívül kifejező és szemléltető.
Rátétes kézimunka. Tervezője szintén Révész István lelkész, a kivitelezés Révész István

»Imé az Isten báránya«

Tervezte

Révész

István.

Istenben boldogult édesanyjának: özv. Révész
Sándorné, Laucsek Margit, lelkész özvegyének
kezemunkája.
*
Az Ige teszi a művészetet »ars sacra«,
szent művészetté.
Ez a művészet a tartalomból, az Igéből
merül, tehát nem alaki és nem anyagi művészet, hanem benső, tartalmi és lelkiségből, az
Ige élményéből fakadó művészet.
Ebből pedig az következik, hogy csak az
Igéből táplálkozó művészlélek alkothat az Igével és tudja művészetében az Igét megszólaltatni.

antependium.

Tervezte

Révész

István.

»Gyözelem

a halál felett*: »Halál, hol a te
fullánkod?«
Rátétes faliszönyeg. Tervezte Révész
István.
Kivitelezte f özv. Révész
Sándorné.

Amiként nincsen helye az igehirdetésben
a »Schönrederei«-nak, akként nincsen helye az
evangélikus egyházi művészetben a »giccs«nek.
Nem a tetszetősségre, hanem az Igére kell
törekedni. Az Ige pedig nem tér vissza üresen.
Magával hozza a benső szépséggel a külső
szépséget is, de fordítva soha.
Éppen ezért az Igére kell törekedni és az
Igével a tartalomra, Ez azonban hivő és Igével
élő, bibliás művészeket igényel.
De ne legyen az Egyház sem, itt elsősor-

ban a lelkészekre, presbiterekre és híveinkre
gondolok, közömbös' és szűkkeblű evangélikus
művészeink és az egyházi művészet iránt, hanem keresse fel őket, vonja be őket az Egyházba és áldozzon munkáikra, mert méltó a
munkás a maga jutalmára. Ne fogadjanak el
műkedvelőktől ingyenes, vagy önköltségi áron
felajánlott giccseket, mert ez nem méltó sem a
művészetben hirdetendő Igéhez, sem az Egyházhoz.
Kérdezzünk meg a beszerzéseknél szakértőket és Egyházművészeti Tanácsunkat, fejleszszük az Ige követelményeivel talentumainkat,
ízlésünket, hozzáértésünket és egyházi művészetünket
Amikor az Űr Jézus Krisztus képekben és
hasonlatokban szemlélteti tanítványai előtt a
láthatatlan Isten Országát, a képek és hasonlatok után megkérdezi a tanítványait, hogy megértették-e mindezeket s ezzel a tudásbeli felelősséget rájuk helyezi, sőt mi több a következőkben kötelezi el őket, mind a múltra, mind
az újra nézve: »Annakokáért minden írástudó,
aki a Mennyeknek Országa felől megtaníttatott,
hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat
hoz elő az ő éléstárából.« (Máté Evang.
13:51—52.) Ez pedig azt jelenti, hogy felelősek
vagyunk a Mennyek Országa érdekében mind
az ó, mind az új dolgokért. Meg kell, hogy taecsüljük a régit, ami számunkra éppen úgy hirdeti az Isten országát, mint ahogy meg kell,
hogy becsüljük az újat az Isten országa érdekében.
»Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek,
se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé,
hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.«
(Máté Evang. 7:6.)
Becsüljük meg azért azt, amiben Ige van,
vagy amit az Ige megszentelt Isten szolgálatában és Isten dicsőségére és igyekezzünk megválogatni azt, ami és aki méltó: művészetet és
művészt.
Templom, oltár és ami abban és1 azon van,
az Űr által megszentelt az Ige szolgálatában,
(Mátéi 23:16—21.) Ha mi nem becsüljük meg
a sajátunkat, akkor mástól ne várjuk.
»Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne
vegye a te koronádat.« (Jel. 3:11.)
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A TEMPLOM ÉS A GYÜLEKEZET
Irta;
TÚRÓCZY ZOLTÁN
»És templomot

A magyar evangélikus egyház templomszeretetének ékes bizonysága ez a mü. Nemcsak
abban a vonatkozásban, amiről szól, hanem abban a vonatkozásban is, hogy ez a munka egyáltalában megjelent.
Nézzünk a szemébe ennek a kérdésnek:
mit akar a templom?
Gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen
fontos a templom azok számára is, akiknek
nincs felette tulajdonjoguk s akik nem járnak
beleV Micsoda a templom a kívülállók számára?
A templom a község reklámja. Amikor a
község maga még belevész a távolság misztikus
ködébe, a házak megbújnak szelid dombok hajlásában, vagy hatalmas fák árnyékában, amikor még semmi sem hirdeti, hogy itt emberek
laknak, a sudár torony kibújik a kulisszák mögül, mint a kíváncsi féndező s mint egy ügyes,
szembetűnő helyen elhelyezett reklám, hirdeti
messzire: itt van a község.
Amikor aztán betér a vándor a községbe;,
akkor a reklámból erkölcsi bizonyítvány lesz. A
templom a község erkölcsi bizonyítványa. Igaz
ugyan, hogy a szép templom nem mindig a
szép hit- és erkölcsi élet bizonyítéka. Támadnak szép templomok a jó mód fitogtatásából,
felekezeti versengésből, hiúságból is. De az is
igaz, hogy ahol felverte a gyom a templom udvarát, ahol papsajtból áll a templom környékének parkírozása, ahol a vakolatnak az idő által
okozott folytonossági hiánya a templom külsejének ornamentikája, ahol az abíiakokra szorgalmas pókok »kézimunkáztak« függönyt s ahol
az emberek hátán a por a legszembeötlőbb jele
annak, hogy templomban voltak . . . mindez

nem láttam abban.« Jel. 21 :22.

nemcsak az anyagi szegénységről, hanem még
sokkal inkább, — rossz értelemben hasznába a
szót — a lelki szegénységről is beszé*. Beszél
arról, hogy itt az emberek szűk látókörnek, csak
magukkal törődnek s a portájuk kerítésén túl
nem éi dekli semmi sem őket. Beszél arról, hogy
itt nemcsak a közügyekkel való törődés hiányzik, hanem kiveszett a köztisztesség érzése is.
Már az sem mozgatja őket, hogy mit szól rá a
világ. Már nem érzik, hogy itt a község becsületéről is szó van. Beszél arról, hogy itt nem
szeretik a templomot, mert amit szeret az ember, ízt szépnek akarja látni s láttatni, s erre
a föld alól is, ha nem megy máskép, de előkeríti az anyagi szükségletet.
Nem tudom, merre járnak most a gondolataid. Ha a magatok templomára ismertél e
képben s most fájó szívvel bólogatsz e jellemrajzra: »bizony, ilyen a mi népünk . ..« jusson
eszedbe, hogy Te is tagja vagy annak a népnek,
híve annak a templomnak. Megtettél-e mái
mindent, ami Tőled telik, hogy szebb legyen
a templomotok? Figyeljük meg a lakásokat s
akkor rögtön meglátjuk, hogy mily leleményességgel tudja a nő egyszerű eszközökkel lakályosabbá tenni az otthonát s a tisztaság szépségén túlmenő csint adni annak.
Nemcsak az emberek számára fontos azonban a templom, hanem az Isten számára is. Is
ten számára a templom a község fogantyúja
Amikor egy községet látok kimagasló toronnyak
mindig a véka jut eszembe, amelyik tele van
»élet«-tel. Milyen nehéz lenne fogantyú nélkül
kimozdítani a tele vékát! A templom a község
fogantyúja, melyet megragad Isten lenyúló keze

s amelynek segítségével le akarja győzni a földi
vonzó erejét, ki akarja mozdítani tehetetlenségéből, s fel akarja emelni a község népét.
Nem csoda tehát, ha ilyen fontos a templom, hogy minden valamire való hely nagy
gondot fordít reá, s hogy szinte lenézik az emberek azt a községet, ahol még templom sincsen.
Pedig én ismerek egy templomnélküli helyet. Nem is község . . . város. Nem is város . . .
világváros. Nem is egy világváros, hanem a világváros. A világ legnagyobb városa. Csak az
egyik társadalmi osztálynak a lélekszáma százegymillió benne. (Jel. 5:11.) És amellett dúsgazdag város- És még hozzá esztétikai érzékkel
megáldott város, amelyik nem dinom-dánomokba öli a vagyonát, hanem városszépítészeti
befektetéseket csinál. Egy ember, aki látta, csodákat beszél a szépségeiről. Hatalmas fal veszi
körül a várost, csupa drágakőből. Tizenkét kapu
van rajta- Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből van. A város utcája tiszta arany. (Jel.
21:18—21) A leírásában nagy csodálkozással
állapítja meg, hogy »és templomot nem láttam
abban«.
Mennyei Jeruzsálemnek hívják azt a várost. Ott van leírva a Jelenések könyvében.
Mit gondoltok miért nincs benne templom?
Egy példával próbálom megmagyarázni.
Minden államnak van külföldi képviselete. Ez
védi az odaszakadt alattvalók érdekeit, ez figyeli az illető állam magatartását a hazájával
kapcsolatos kérdésekben- Ez küldi a titkos jelentéseket az ellenséges megmozdulásokról.
Miért nincs a magyar államnak külföldi
képviselete Magyarországon? Mert nincs rá
szükség, hiszen itt itthon van.
Minden templom Isten országának egy
konzulátusa. Ezért nincs templom az Isten országában, a mennyei Jeruzsálemben, magában.
Nincs rá szükség, »mert az Űr, a mindenható

Isten annak temploma«. (Jel. 21:22.) Ott otthon
van az Isten.
Érezzük-e azonban, hogy ép e magas méltósága, szent diplomáciai jellege által lesz a
templom a község szegénységi bizonyítványa- Arról beszél, hogy ez a világ nem az Istené, idegen benne, nincs benne itthonPedig ez a világ az övé jog szerint. Csak
kiforgatták a jussából. Régi magyar kastélyok
elevenednek meg a szemem előtt, ö r e g úr él
benne- Valamikor övé volt az egész vidék,
ameddig a szem lát. Élelmes kezek kihúzták
lába alól a földet. Már csak az öreg kastély
az övé. Oda húzódott vissza, onnan nézi nagy
fájdalommal, mint arat az ő birtokán idegen
ember- Ez az Isten fájdalmas sorsa a földön,
így lesz a templom az Isten fájdalmaDe az Isten nem nyugszik ebbe bele. Szent
diplomáciai munkát indít minden konzulátusról
a jogai érvényesítése, egy új honfoglalás érdekében. A templom tehát ki akarja tolni a határait, okkupálni akarja jobbra és balra a papi
és tanítói lakot, a felügyelő és kurátor hajlékát, az egyháztanácsosok házát s így továbbSzét akarja tolni falait egész a faluszéli cigányviskóig, hogy amikor aztán minden az Istené,
boldogan dőljön össze: »Nincs már rám szükség.*
Ez a templom célja: fölöslegessé tenni s megsemmisíteni önmagát.
A templom tehát e.iterritoriális terület.
Isten megmaradt birtoka egy ellenséges világ
közepette- Isten erődje, ahonnan új honfoglalásra indulMi van benned az új honfoglalásra készülő
diplomaták
fanatizmusából s okosságából?
(Máté 10:16.)
Majd mikor minden dóm s minden imaház
is összedől a világ végén, felsóhajthat-e így a
te templomod: »Boldogan halok meg, mert
úgy sem volt már rám szükség!«?

A TEMPLOMÉPÍTÉSEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA
Irta:
SÁNDY GYULA

Műtörténeti példák igazolják, hogy a templom építkezések fellendülése összefüggésben áll
egyéb világeseményekkel. Nagy háborúk befejezése az egyházi élet terén mindenkor élénk
tevékenységre ösztönözte a hívő lelkeket.
Látjuk, hogy hazánkban a XVII. század
végén és a XVIII. század elején, a török hódoltság alól való felszabadulást közvetlen követőleg, úgy a fővárosban, mint a vidéken, sok új,
vagy újraépült keresztyén templom készült.
Evangélikus templomok létrejövetelét ezidöben
nagyban előmozdította II. József türelmi rendelete is, aminek folyományakép nemcsak elbújva, udvarokban, de nyilt tereken is épülhettek tornyos Istenházak, ahol a mi hitünk
szerint dicsérhettük a mi mennyei Atyánkat:
Erős Várunhat!
Az 1800-as évek elején is európaszerte
nem egy számottevő, neoklasszikus modorban
épült templom látott napvilágot a napoleoni
háborúk nyomasztó hatása alól való felszadulás örömére. Hazánkban is nem egy büszkeségünk származik e korból
A háborús időktől távolabb a lelkek üyirányú buzgósága megcsökken és amíg a múlt
század második felében és a XX. század elején
alig találkozunk egy-egy számottevő új templomépítkezéssel, addig az 1914—18-as, bár
ránknézve balul végződött világháború után, a
válságos gazdasági helyzet dacára, hazánkban
10—15 év alatt több új templom épült, mint
előtte egy század leforgása alatt, örvendetesen
láthatjuk még mia is, úgy Budapest bel- és külterületein, mint a környező községekben, a
csonkaságából kiemelkedő ország nagyon sok
vidéki városában, a szórvány telepeken, tanyákon is, a vallásos buzgóság feléledését és az

ezzel kapcsolatos egyházi épületek utáni vágyódást: új templomok égfelé emelkedését.
Erőteljes építési fellendülés, hivatott kezek közreműködésével, az építőművészet mindenkori virágzását, sőt új stílusok keletkezését
hozta létre. Építtetők és építők megértő
együttműködése oly maradandó alkotásokat
hozhat létre, amik jellemezhetik az egyes idők
kultúrszínvonalát. Sajnálatos, ha tempíomépítők
nem érzik át ezt a kötelességszerű törekvést,
hogy az évszázadokat megérni hivatott építmény a lehető legtökéletesebb szerkezetű és
legkiforrottabb művészi alkotás legyen, ami
messze jövő korokban, úgy a létrehozók egyéni
rátermettségét, mint a körzeteknek, koroknak
kultúrnívóját hirdesse. E téren nem lehet szegénységünket, rossz gazdasági viszonyainkat
sem felhozni annak mentségeül, amiért a templomot valamely „Olcsó Jánossal" kellett felépíteni, mert, mint számos példa igazolja, hivatott
szakemberek munkája nemcsak tökéletesebb,
maradandóbb, szebb, de legtöbbször olcsóbb
is, mint a kontárok fércmunkája.
Sajnos, hogy manapság, amidőn törvényes
rendelkezések, építésügyi szabályok is iparkodnak biztosítani a fentkifejtett kultúrszínvonalat,
megóvni a közbiztonságot és közvagyont, még
mindég akadnak egyházközségek és építkezéseket engedélyező hatóságok is, amelyek — talán jóhiszemű tájékozatlanság, talán túlzásba
vitt lokálpatriotizmus folytán — templomépítkezéseket is, a tervezési munkától kezdve a
végrehajtásig, rábízzák egy falusi kis kőművesiparosra, aki azt rosszul és mégis drágán építi
fel.
Sokszor nehéz megértetni egy oly műszaki müvelet helyes lebonyolítási útját, aminő

egy templomépítkezés, amelynél külön szükség van az építtető érdekeit képviselő tervezőés művezető építészre és ettől független, külön
építőmesterre, aki mint vállalkozó elvégzi az
anyagbeszerzéseket, gondoskodik az iparosmunkák elkészítéséről- Rossz gazdálkodás, ha e két
különérdekü szakember közül az egyiknek
igénybevételét mellőzve azt képzelik, hogy ezzel az építkezés javára valamit megtakarítanak,
mert az ilyen műveletre rendesen ráfizetnek.
Minthogy az építőközönség sokáig nem
tudta megérteni a műszaki körök fentebb
hangsúlyozott érveit, törvényes rendelkezésekkel szabályozták a mérnöki és építészeti munkák rendtartását, megalkotva a Mérnöki Kamarát és az 1923:XXXII. t.-c. alapján kimondták,
hogy középületeknek (melyek közé elsősorban
a rnég oly kis templomok is odatartoznak) terveit csakis a Mérnöki Kamara tagjainak szabad
készíteni.
Egy már korábbi iparügyi rendelet viszont kimondja, hogy az ú. n- kőművesmester
csupán oly kisebb, alá nem pincézett, földszintes épületek kőművesmunkáit készítheti el,
melynek szélessége 6.50 m-en alul van, magassága 4.00 m-en felüli állványozást nem igényel, szerkezetei pedig statikai számítások nélkül elkészíthetők. (Fenti méreteken és feltételeken felül áll a még oly kis falusi templom
is!) Azokat a nagyobbfajta épületeket csakis a
nagyobb iskolázottságú ú. n. „képesített építőmester" vállalhatja elEzeket a törvényes rendelkezéseket kellene minden templomépítő közületnek betartania. Ha ezt nem teszi, a törvénves rendelkezés
kijátszását, iparkihágást segít elő. Sajnos, ennek dacára még mindig akadnak egyes kontárok, akik beférkőznek az irányító körök bizalmába, különösen azzal, hogy hajlandók ingyen
tervet adni, bármily, még műszakilag lehetetlen kívánságot is teljesíteni, minden feltételt
elfogadni, amit az építtető közület egyes tagjai, esetleges helybeli barátai felvetnek, csakhogy a hivatásos szakembert munkahelyéről kiszorítsa és úgy a tervezési, mint a vállalati
megbízást maguknak szerezzék meg, s az építkezésnél kettős hasznot húzzanak. Ilyenkor
úgyszólván mindenkor az építtető szenved
rossz és drága munkával kárt, anélkül, hogy
más építkezők mindebből a helyes tanulságot
levonnák.
Ezeket a következményeket
felismerve,
amik nemcsak kis evangélikus gyülekezetek életében fordultak elő, de hazai vonatkozásokban
általánosak voltak, előbb a római kathólikus
egyházi vezetők, majd a reformátusok is alakítottak ú. n. Egyházművészeti Tanácsokat,
amely intézkedést a Magyar Evangélikus Egy-

házegyetem 1942- évi nov. 20-iki közgyűlésén,
a 11-ik jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával szintén követett, amidőn életbe léptette
1943. évi január 1-ei hatállyal a Magyar Evangélikus Egyházegyetem Egyházművészeti
Tanácsának Építészeti
Osztályát.
Ennek — szabályzata értelmében — feladata az Egyházegyetem minden közületében,
intézetében és intézményében felmerült építészeti kérdésben szaktanácsot adni. Felügyelni
arra, hogy minden egyházi építkezés építőművészeti, szerkezeti és gazdasági szempontból a
legtökéletesebb legyen.
Előmozdítani, hogy
mindazok az építmények, amelyeket egyházi
közületek, intézetek és intézmények létesítenek,
késő utódoknak is hirdessék Magyarország és
Egyházunk jelenkorbeli -kultúrszínvonalát. ő r ködni, hogy egyházi építkezések alkalmával
mindazok az érvényben levő törvényes rendelkezések is betartassanak, amelyek egyes építkező közületek, intézetek és intézmények vezetőinek figyelmét elkerülték. Különösképpen
őrködni atekintetben, hogy kontárok munkája
ne veszélyeztesse a fentírt országos és egyházi
érdekeket, ne ütközzék a törvényes rendelkezésekbe és ne sértse az építkező közületek, intézetek és intézmények anyagi érdekeit, hanem,
hogy minden, a hívek
áldozatkészségéből
összeadott fillér gazdasági, szerkezeti és művészi szempontból a legtökéletesebb alkotásba
fektettessék.
Minden egyházi közület, intézet és intézmény felmerülő építészeti, vagy ezzel rokon
szakkérdést, ha egyetemes jellegű építkezésről
van szó, az egyetemes felügyelőhöz, egyébként
pedig az illetékes püspökhöz, mint az Építészeti Osztály elnökéhez
intézett megkeresés
útján az Építészeti Osztály elé terjeszteni tartozik. Minden építkezési szándékukat (ha az
még oly csekély összegű, vagy kisméretű is) a
fentkörvonalazott úton az Építészeti Osztálynak be kell jelenteniök és ennek arravonatkozó
tanácsait kikérniök. Különösképpen minden új
templom, parochia, iskola, stb. egyházi épület
építésénél, kibővítésénél, műemlék helyreállításánál, változtatással járó tatarozásnál, berendezési tárgyak beszerzésénél be kell mutatni minden tervrajzot és műleírást. Be kell jelenteni a
tervező, valamint a kivitelező vállalkozó nevét
és lakhelyét, beszerzéseknél a szaküzlet cégét.
Be kell mutatni a vállalati költségvetést és a
vállalkozóval kötendő szerződést is. Az Osztály
minden ezirányú, hozzá beérkező megkeresést
a legrövidebb idő alatt intéz el, nehogy a
megindítani szándékolt építkezések vagy beszerzések felesleges késedelmet szenvedjenekRemélhető, hogy ezzel az üdvös elhatározással tényleg meg fog valósulni az a célkitü-

zés, ami e fejezet bevezető soraiban ki volt
fejtve, hogy az evangélikus templomok is magasabb színvonalú kiképzéssel, tökéletes szerkezetekkel és leggazdaságosab pénzügyi lebonyolítással fognak megvalósulni. Ez nem beavatkozás akar lenni a községek önkormányzatába. de olyan országos közérdek, amit minden
közület (hőmmel és köszönettel fogadhat.
Habár az említett Tanács mindenkor meg
fogja adni az építkezni szándékozó községeknek a szükséges útbaigazításokat, nem fog ártani, ha e helyen is kifejtjük egy templomépítkezés előmunkálatait, a gyakorlati megvalósítás
részleteit, azokat az eljárásokat, amik
annak
sima lebonyolítását, a közpénzekkel való helyes
sáfárkodást lehetővé teszik és azokat az elveket, amik egy evangélikus templom kialakításánál fontossággal bírnak és amiket megvalósítás
előtt a tervező építésszel megbeszélni szükséges.
Ha kellőkép megerősödött Egyházközség
a megfelelő fedezet biztosítása mellett templom építésre határozta el magát, akkor elnöki,
egyháztanácsi, vagy méghelyesebben egy e
célra alakított építőbizottság útján a szükséges
terv beszerzéséről gondoskodik.
Kisebb templom esetében, (amit a mai viszonyok között pl. 150.000 pengőn alúli őszszegből kívánnak megvalósítani, vagy ha abban legföljebb 200 hívő részére akarnak ülőhelyeket biztosítani) megbíznak egy okleveles
építészmérnököt, akihez legtöbb bizalmuk van,
az előzetes vázlatterv elkészítésével
Megemlíthető, hogy ezidőszerint több,
mint 100 evangélikus vallású,
műegyetemet
végzett építész él Magyarországon, akiknek
bármelyike hivatott lehet e megtisztelő felszólításra- Kívánatos, hogy a választás, vagy kijelölés ezek közül történjék.
Ha a fentemlített méreteknél nagyobb
templomépítkezés van kilátásban, leghelyesebb
a vázlattervek beszerzésére nyilvános tervpályázatot írni ki, illetve ez lehet szükebbkörü: pl.
amelyen csak evangélikus vallású építészek vehetnek részt, vagypedig az említett 100-on
felüliek közül kiválasztott 6—10 felszólított tervező. Előbbi esetben több pályadíj tűzendő ki,
utóbbi esetben az összes felszólított munkája
díjazandó. Mindkét esetben feltétlenül a legjobb pályamunka szerzője bízandó meg a részlettervek kidolgozásával és az építkezés művezetésével. Tervpályázat esetén, annak mikénti
meghirdetésére, a pályadíjak
megállapítására
és elbírálási módjára megfelelő szabályzat áll
rendelkezésre, melynek intézkedéseit be kell
tartani, arra az Iparügyi Miniszter ügyel felA fentemlített első esetben (kis templomépítés esetében) a kiválasztott és megbízandó
építésszel közölni kell, hogy hova szándékoznak

építkezni. Vagy még helyesebb, ha ez egy kiszállás költségeibe kerül is, meg kell neki mutatni a helyszínét, ahová az épületet elhelyezni
óhajtják. Ugyanekkor meg lehet beszélni vele
a kívánságokat, amit célszerű írásba is foglalni
egyéb megállapodásokkal együtt. Az építkezés
céljára rendelkezésre álló, vagy összegyűjteni
remélt összeg nagyságával is meg kell őt ösmertetni. Tervpályázat esetében mindezt kellő,
egységesen értelmezhető, írásbeli programm
alakjában kell közölni a pályázni szándékozókkal. A vázlattervek beszerzésének bármely
módja esetében kellő idő álljon a tervező, vagy
pályázók rendelkezésére, hogy egy jól átgon-<
dolt, megéredett munka lehessen az eredmény.
A bemutatott vázlatterven, vagy I- díjjal
kitüntetett pályamunkán még akár ennek bírálatában kifejtett, akár az építőbizottság által
megkívánt módosításokat lehet előírni,
amik
közül a műszakilag teljesíthetőket a tervezők
azokon a további munkák alkalmával bizonyára keresztül is fogják vinni. Ekkor kerül a nagyobb méretű tervek elkészítésére a sor, amelyek között az építési engedélyezéshez, felsőbb
felterjesztésekhez szükséges rajzok, a költségvetéshez, illetve vállalati kiíráshoz való ú. n.
pallértervek, majd egyes iparosmunkák elkészíthetéséhez szükséges munkatervek és részletrajzok kidolgozására kerül a sor.
Az anyag és munkaszükséglet összeírása
után a munkák vállalatba adása következik.
Nyilvános vagy szükebbkörü árlejtés útján
ajánlatokat lehet beszerezni. Itt is nem a legolcsóbb, de a leghivatottabb iparosok kiválasztása fontosMint fentebb említve volt, a kőművesmunkákat csakis képesített építőmesterre lehet
bízni, aki a többi iparosmunka elvállalására is
jogosult ugyan, de ezeket munkanemenkint külön is ki lehet adni az arra képesített mesterembereknek. Hála Istennek, e téren is rendelkezünk nagyon jó evangélikus vallású szakemberekkel, akik előnyben részesíthetők; de e téren célszerű a helybeli iparosokat is munkához
juttatni, nemcsak azért, mert ezek gazdaságosabban készíthetik el a részletmunkákat, de
azért is, mert esetleges javítások szükségessége
alkalmával könnyebben helytállhatnak vagy
felelősségre vonhatók.
A művezető építész irányítja mindezek
munkáit, állapítja meg kereseteiket és eszközli
végszámláik felülvizsgálatát, bírálja el a végzett
munkák minőségét úgy az átvétel, mint a jótállási idők letelte alkalmával.
Bár templomépítkezéseknél minden hívő,
vagy legalább is az egyháztanácsosok és akik
nagyobb adományokkal járultak az épület megvalósításához, építtetőnek érzi magát, szeretik
figyelemmel kisérni a munkákat, ami nem baj,

sőt a természetszerű érdeklődés helyes is lehet,
de már baj, ha kritikájuknak személyes rendelkezésekkel akarnak érvényt szerezni, mégha ezzel egyházuknak vélnek is használni. Kívánatos,
hogy senki se rendelkezzék az iparosokkal és
ezek ne teljesítsenek egyéni kívánságokat, mert
ebből csak zavarok és kellemetlenségek keletkezhetnek. Még az építőbizottság is csak a
művezető építész tudtával és hozzájárulásával
adhat ki akár módosító, akár több, vagy kevesebb munkára irányuló rendelkezéseket. Az
észrevételeket is a művezető építész tudtára
kell adni és ez intézkedik, ha szükséges és az
a munka érdekében állAz építkezés
alkalmával betartandók
mindazok a társadalmi, közbiztonsági és építkezési szabályok, amik az illető község területén érvényesek. Kellő időben megszerzendő
tehát az építési engedély, bemutatandók a tervek és szerződések az Egyházművészeti Tanácsnak és a felsőbb egyházi hatóságoknak.
Lássuk ezekután egy evangélikus templom
sajátos kiképzését, amint az a gyakorlati megvalósításnál kialakul:
Evangélikus templomoktól, mint protestáns
templomoktól általában megkívánjuk,
hogy
azokban a hívők zöme oly ülőpadokon helyezkedhessék el a kb. egy óráig tartó istentiszteletek alkalmával, ahonnan egyrészt szabadon láthatja az oltárt és ennek közelében lévő szószéket, másrészt ahonnan jól hallja és figyelemmel
kísérheti az említett helyeken végbemenő igehirdetést és ahonnan könnyűszerrel odajárul*
hasson úrvacsoravételkor az oltárhoz. Ezért leghelyesebb alak a rövid, oszlopok nélküli, tehát
ú- n. egyhajós építmény, vagy valamey centrális elrendezés: szabályos sokszögű, görög-kereszt stb alaprajzi alak.
A templom befogadóképességét, vagyis méreteit az építkező egyházközség, körzet lélekszáma szerint lehet megállapítani. Feltételezhető, hogy megfelelő lelkészi működés esetében
a nyilvántartott lélekszám negyedrésze eljár a
rendes vasárnapi
istentiszteletekre. Ez az
arányszám a fővárosban és nagyobb városokban kisebb. Községekben nagyobb- A templom
mérete, ehhez viszonyítva, kisebb lehet ott is,
ahol megosztott (többnyelvű, külön ifjúsági,
délutáni stb.) ájtatosságok tartatnak- Nehezen
mozgó öregek, betegek manapság hallgathatnak rádiós istentiszteleteket is- Az egyházak
vezetősége rendszerint meg tudja állapítani,
hogy mennyi látogatóra lehet számítani. A tervező hivatása, hogy ennek a bemondott számnak megfelelően úgy állapítsa meg az építendő
templom méreteit, hogy a templomlátogatók
részére kellő ülőhely álljon rendelkezésre, mert
akinek csak állóhely jut, azt elkedvetlenítik a
templomba járástól.

Egyházközségek alakulásakor, mint szórványok, vagy mint missziói egyházak, a hívek
már tartanak istentiszteleteket valamely iskolában, rendelkezésre álló gyülekezeti teremben, de az ezeket látogatók számából még nem
lehet következtetni az építendő templom méreteire, mert az utóbbiba járók bizonyára többen
lesznek, ha megszerveződtek és megfelelőbb
helyre járhatnak- A túlzott méretezés éppoly
elhibázott dolog, mint az oly kicsi befogadóképesség, ami már kezdetben szűknek bizonyul* A feleslegesen bő méret nemcsak nehe.zen illeszthető be a legtöbbnyire nagyon csekély rendelkezésre álló fedezet keretébe, ami
azután a később sorra kerülő felszerelések silányabb minőségére vezet, mert ezekre már nem
marad pénz, de kellemetlen benyomást is kelt
a nagy tér az év legnagyobb részén, ha az félig
üresen kong, rontva a jó akusztikát, nehezítve
a téli felfűtést és karbantartást. Az természetszerű dolog, hogy nagy ünnepeken, aminő
Nagypéntek, Óév estje, Űjév reggele, Karácsony, Húsvét, Pünkösd első napja. Confirmatio ünnepe stb a kellően méretezett templomban is több álló hívő fog szorongani az ülőhely nélküli utakon, karzatokon, a padok mögötti, vagy az oltár körüli szabad terekenUtóbbi helyre ilyen alkalmakkor pótszékeket
szokás beállítani- De, ha az ülőhelyek számát
akár a templom megnyitó ünnepén, vagy az
említett ünnepeken megjelenő közönség tekintetbevételével szabnák meg, úgy a templom az
év legnagyobb részén szomorú ürességet mutatnaVan lehetőség, hogy kisebb templomok befogadóképességét a buzgóság növekedésekor,
vagy a lakosság szaporulatakor akár hosszát
megnövelve, akár kereszthajó hozzáépítésével^
akár valamely szomszédos helyiség hozzányitásával bővíteni lehessen, üres templomot megtölteni szinte lehetetlen. A bővítési lehetőségről
a templomnak a térbe való elhelyezésekor kell
gondoskodniSzámítani lehet, sőt kell arra az esetre, ha
a község fejlődő tendenciát mutat, hogy évtizedek múlva is elég nagy legyen az építendő
templom, de azt is fel lehet tételezni, különösen nagy városokban, hogy a lélekszám szaporodásával, a város terjeszkedésével újabb körzet alakulhat, ahol újabb templom épülhet a
köré települtek részéről való könnyebb megközelíthetőséggel. Ilyen körülményeket kell a
tapasztalt szakemberrel kellően megtárgyalni,
amidőn az építmény nagyságát, befogadóképességét megállapítják.
Ha a méret meg van állapítva, a tervező
feladata megválasztani a már említett templomalakok
valamelyikét, amint az a környezetbe: a szabad térbe, város- vagy község-

képbe legjobban beleilleszkedik- Szép, ha az
valamely emelkedettebb helyen uralja környezetét, ha a terep egy magasabb részére, kisebb
dombra vagy akár mesterséges terraszra lesz
elhelyezve. Ha az valamely útvonal tengelyébe, egy szabad tér közepére vagy hangsúlyozott oldalára, sarkára kerül. Szerencsés
lehet a festői elhelyezés is, az ültetvények
közé való beállítás, különösen kisebb templomoknál. Kevésbbé jó a zárt utcasorba való
elhelyezés, sűrű közlekedés, magas toronyházak, áruraktárak, pályaudvarok, garázsok vagy
tivornyatanyák által zavart környezet. Kívánatos a fökapuelőtti, csöndes, szabad terület,
ahol a hívek belépés előtt, vagy a szertartások
végeztével összegyűlve, néhány szót válthatlak. Törvényhatóságok, kegyurak hivatása,
hogy egyházak építkező szándékát alkalmas
telek adományozásával támogassák.
Evangélikus templomoknak legtermészetesebb, szerkezetileg legegyszerűbben megoldható formája, a derékszögű, négyszögalakú
belső tér- Ügynevezett egyhajós épület, melynek hossza ne legyen több, mint szélességének
kétszerese.
Kis templomoknál,
úgyszólván
mindig ezt az alakot választják, ami azonban
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a legnagyobb fajta templomoknak is lehet
alapformája. (Pl. a budapest-deáktéri, evangélikus templom stb.). — Egy különleges alakú,
szabálytalan terület, melynek nincs derékszögű sarka, nincs két egymással párhuzamos
oldala, indokolttá tehet egy sokszögű templomalakot is. ami ily környezetbe jobban illeszkedik be: Hatszög, nyolcszög, sőt van háromszögű, trapéz-,
kör-alaprajzú
templom isNagyobb befogadó képesség mellett, kisebb
támaszközű, tehát könnyebben lefedhető, egy
olyan tér, ahol a hosszhajós építménynek az
oltárhoz közeli mezején átmenő ikereszthajója
van, vagy pedig, ha négyzetes középtérből
kiágazó, rövid szárakkal, görög kereszt alakú,
centrális tér keletkezik. Ezek az alakok mind
alkalmasak evangélikus templomok részére.
Amíg szabadon álló oszlopok zavarják a
belső tér áttekinthetőségét, a közlekedést, vagy
a templom egyes helyeiről az oltárra és szószékre való rálátást, addig a vékonyabb falakkal, gazdaságosan felépíthető templom menynyezeténck biztosítására
falpülérekre lehet
szükség. Ha ezeket az építményen kívül alkalmazzák, mint a középkorban is szokás volt, ez
azzal az előnnyel jár, hogy a belső tér sima falai mentén a közlekedést ezek nem zavarják. —
Ha viszont a határoló falakat e szükséges szerkezetek külső vége mentén vonjuk, az az előny
áll elő, hogy a belső tér területét megnövelhetjük, a beugró falpülérek közeiben ülőhelyeket
alakítva, vagypedig ezeket a belső pilléreket
annyira beugraszthatjuk, hogy azok alsó szakaszát áttörve, falmenti, szabad járatot alakítunk
ezeken át. Ezzel belső oszlop- vagy pillérsor
keletkezik ugyan, de oly helyen, ahol ezeken
túl mái nincsenek ülőhelyek, csupán közlekedő
utak, amiáltal a padsorokat két oldalról való
megközelíthetése mellett ezek hossza, — tehát
a befogadóképesség — nagyobb lehet.
A belső tér legfontosabb része evangélikus templomokban az egyetlen oltár- Vannak

Szentély fülke oltárral

és oltárképpel.

Hatvan.

templomok, ahol ez egyszerűen a derékszögű,
négyszögalakú templomhajó végében, minden
különlegesebb alaprajzi kiképzés nélkül, sőt
akár a hosszoldal közepén van felállítva.
Utóbbi eset azt kívánja elérni, hogy az minél
közelebb legyen az összes hívőkhöz. Ez az
elrendezés később kifejtendő okokból, ma nem
szokásos.
Gyakori elrendezés az, hogy az oltár e célra kiképzett szentélyfülkébe (conchába) van beállítva, ami azt jobban kihangsúlyozza és a
templomhajó teljesen a hívők elhelyezkedése
részére használható ki. A szentélyfü-ke lehet
negyedkupolával lezárt félkör alaprajzi alakú,
vagy dongával, síkmennyezettel födött derékszögű négyszögalapú fülke, a templom méreteivel arányos nagysággal, de legalább 2.00 m
mélységgelAz oltár-asztal emelkedettebb helyen áll,
2—3 lépcsőfokkal a templom padlósíkja fölött.
Bár van, mint a késmárki ev. templomban,
ahol az csaknem 3.00 méterrel van magasabban a templom síkjánál. A hatalmas lépcsőzet,
ami oda vezet, monumentális hatást kíván
kifejteni, de az használat szempontjából elhibázott. Az oltáremelvény elég tágas legyen
ahhoz, hogy a körétérdelt híveket úrvacsorakor
a lelkész, esetleg több lelkész, szabadon kiszolgálhassa. Az oltárasztal legalább 2.00 m hosszú,
70 cm széles, hogy rajta a biblián kívül, feszület, gyertyatartók, úrvacsorai edények, esetleg
virágok legyenek elhelyezhetők. Alja tömören
falazott, vagy kőlábakkal támasztott lemez, de
készülhet teljesen fából is, a templom stílusához alkalmazkodva. Az a templomhajó vagy
szentélyfülke hátfalához támaszkodhat, különösen kisebb templomokban, vagypedig szabadon áll és körüljárható, ami különösen tömegesebb úrvacsoravételkor, a tolongás elkerülését
van hivatva szolgálni, hogy az ilymódon éke-

sebben bonyolódjék le. Az oltáremelvény legalsó lépcsőfokára elől, vagy köröskörül térdeplő vánkosok kerülnek. Ennek mentén alacsony korlát övezheti e teret, hogy gyengébbek
eire támaszkodva, könnyebben állhassanak föl.
Az oltárasztal fölött díszesebb keretezésbe,
oltárkép helyezhető, ami nem vásári áru, de
művészi alkotás legyen. Inkább múzeális képről készült jó másolat, mint kevésbbé sikerült,
új alkotás. Oltárkép helyett, néhol kedvelik
egy nagyobbméretű, egyszerű kereszt felállítását az asztal fölé, vagy mögé, ami egyrészt
méreteivel, másrészt nemesebb anyagával, jól
betölti az ottani teret és emeli, uralja a térhatást.
Második fontos hely a templomban, a
szószék.
Régibb templomok tanúsága szerint,
egykor kedvelték a szószéknek az oltár fölé
való elhelyezését- Oszlopos keretezés övezi az
oltárképet és ez képezi alépítményét a szószéknek, amely fölé ugyancsak díszes keretezéssel és támasszal baldachin borul. Meredek
lépcsőzet vezet a sokszor 4.00 m magasságon
felüli helyre, vagy néha a sekrestyében, sőt
szomszédos csatlakozó építményben levő lépcsőn lehet oda feljárni, kis ajtón kilépni. Erre
különösen Dunántúl városaiban és községeiben
vannak változatos példák. Újabban, az oda
való kényelmetlen feljáratok és a közvetlenség
hiánya miatt, lelkészeink ezt az elrendezést
nem tartják kívánatosnak. A kisebb magasságú
helyről való prédikáció közvetlenebb- Kisebb
templomokban lehet az 0.80, 1.00, 1.20 m
magasság. Nagyobbakban legfeljebb 2.00 m
elegendő- Alapterülete legalább 0.80, 1.00—
1.50 m \ 1.00 m magas mellvédjén könyv
elhelyezhetésére szolgáló pult legyen, esetleg
egyik sarkában külön polc, ahová a beszéd
alatt felesleges és útban levő agendát, hirdető
könyvet, stb. el lehet helyezni.
A szószék feletti korona vagy hangverő
baldachin, padlója fölött 2.00—2 20 m-nyire,
csak magas templomokban szükséges, hogy az
ily helyeken csökkentse az akusztikai zavarokat
Gyakran van a szószék az oltár jobbján, de helyét meghatározhatja az is, hogy azt a sekrestyéből, illetve a papi ülésekből hogyan lehet
rövid úton megközelíteni- Lényeges, hogyan
esik a világítás- Ne legyen az oltár vagy szószék mögött olyan ablak, ami napsütés alkalmával az arra tekintő hívek szemét kápráztathatná.
Mindezek mellett gondoskodni keÜ a szószéknek jó nappali világításáról és odavilágító lámpáról is, hogy borús, vagy esti órákban a bibliaidézeteket és hirdetnivalókat ott könnyen lehessen olvasni. Másrészről gondoskodni kell, hogy
e helyet nyári meleg napokon a kb- félóráig
tartó igemagyarázat idejében tűző nap közvet-

lenül ne érje, ami az ott álló lelkész részére bizonyára kellemetlen lenne
A szószékfeljáró közelében helyezzük el a
papi üléseket olymódon, hogy a lelkész az egész
istentisztelet alatt hívei között legyen. Egyes
helyek ama szokása, amidőn az énekszámok
alatt a lelkész sekrestyébe vonúl vissza, ma nem
kívánatos. Legyen itt több kényelmes ülés,
mert néha jelen van egy vendégpap, vagy segédlelkész is.
Az oltár közelében olymódon keli elhelyezni a keresztelőmedencét,
hogy ez a többi
berendezési tárggyal összhangban álljon, ne
zavarja a közlekedést, de körülállható legyen
a keresztelési szertartás alatt. Magassága 1.00
m-en alul legyen. Ritkább eset, ha külön keresztelő kápolna van, esetleg a sekrestyével
egyesítve, melynek közepén áll a kút.
A templom-belsőtér természetszerű irányi*
tása, ha a szentéllyel szemben van a templom
főbejárata, ahonnan egyenes útvonal vezev az
oltárhoz, hogy esküvők alkalmával ezen történhessék a nászközönség felvonulása, a hívők nagyobb részének ülőhelyeik elfoglalása és istentisztelet végeztével azok elhagyása. Habár kívánatos minél több ülőhely biztosítása . ezek
megközelítésére szükséges utak annyira szélesek legyenek, hogy tolongások ne fordulhassanak elő, esetleges veszély alkalmával a templom kiürítése gyorsan végbe mehessen. Habár
ily veszély felléptét templomban nehezen is
lehet feltételezni, ez egy olyan előírás, amit
rendőrhatóságok
mindenütt megkövetelnek,
ahol emberek tömegesen gyűlhetnek össze.
A főút szélessége egészen kis templomokban is (legfeljebb 100 ülőhely esetén) legalább
1.20 m, nagyobbaknál 1.40—2.00 m, sőt egészen nagy templomban ezen felüli is lehet. Kis
templom esetén a padsorok egészen a hosszfalakig terjedhetnek és azokba csupán a középútról lehet bejárni, ha ezek nem hosszabbak,
mint 3.00 m. (csupán 5—6 hívő részére). Szélesebb templomban, ületve, ha a padok hoszszabbak, kívánatos azokat kétoldalról megközelíthetővé tenni, nemcsak megkívánt közbiztonsági, de kényelmi szempontokból is, hogy a
beljebb ülőknek ne kelljen hosszú úton bejárniok és ne kelljen a később jövőknek és az
oltárhoz járulóknak több, előbb helyetfoglaltat
felállásra vagy más elhelyezkedésre bírni.
Egy-egy személyre 50 cm szélességet
számítva a padok hossza, leghelyesebben
ennek a méretnek töbszöröse lesz. A padok
egymás közötti távolsága átlagosan 80 cm.,
de legalább 78 cm. Evangélikus templomok
padjaiban a hívek letérdeplése nem szokásos,
tehát 82 cm-en felüli távolság nem szükségesEbben az esetben az énekeskönyvtartó pult
éppen jó távolságban lehet az ülő szeme előttEvangélikus
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Csak az szükséges még, hogy a kényelmesebb
bejárás érdekében és azért, hogy textus olvasáskor, áldásvételkor vagy egyes énekek alkalmával
(Erős V á r . . H i m n u s z , stb.) a felállás kényelmes lehessen: az ülés és a könyvtartó pult éle
között legalább 25 cm, esetleg 30 cm köz
Jegyen.
A kb. 45° hajlásszögű pult oly széles legyen,
hogy rajta az énekeskönyv úgy férjen el, hogy
az elöl ülő hátát ne zavarja. A pult alatt bot,
ernyő, kézitáska, könyv, vagy kalap részére
külön polc alkalmazható, vagy alatta kalapok
részére kis fogassor készíthető. A kellő magasságú ülőpad kissé hátrabillentett, vájt felülete,
a kissé dűlt háttám és az elől alkalmazott lábtámasz kényelmes ülést biztosít. Néha kívánatos a padbejárásoknak zsinórral való elzárása.
E célra előre felerősített karikák szolgálhatnakAmíg a templom, utain a koptatásnak jobban ellentálló és tisztán tartható lapburkolat,
ezen hangtompítást biztosító esetleges kókuszszőnyeg a leghasználatosabb, addig a padközökben lábmeleg
padlóburkolat
kívánatos.
(Deszka vagy hézagmentes asbestpadozat).
Nem jó az olyan padszerkezet, melynél a padpofákat tartó vánkos-gerenda teteje magasabban áll, mint a padközi padló, mert abba belépéskor meg lehet botlani, a belső tér kitakarítása pedig nehézségbe ütközvén, ott porfészek
gyűl össze.
Vannak nagyobb templomok, különösen
ahol az oltár vagy szószék egy oldalfalon van
elhelyezve, amely esetben a hallgatóságnak e
helyre való irányítása folytán, egyes ülőhelycsoportok egymás felé fordulva jönnek létre. Ez
nem célszerű- Az egymással szembefordult
közönség figyeme elterelődhet a szertartás, az
igemagyarázat figyelmes követésétől. Ezért
nem kívánatos az ilyen elrendezés. Ugyancsak
ez okból nem célszerű az oltár, vagy szószékoldalon
karzatot,
ülőhelyeket
alkalmazni.
A padok egy csoportja az egyházi elnökség, a
presbyterek részére lehet fenntartva.
Minthogy az oltár előtt nagyobb szabad
tér hagyása kívánatos, hogy ott esküvök alkalmával nagyobb násznép elhelyezkedhessék,
Úrvacsoravételkor az odagyűlő közönség szabadabban közlekedhessék, népes istentiszteletek alkalmával e helyre pótszékeket lehet
beállítani, gondoskodva ezeknek használatonkívüli időkben való elhelyezhetéséről is. Ne
legyenek ezek se olcsó vásári portékák, de a
templom hangulatába beleteiívezett, méltó
műtárgyak.
Protestáns templomokban úgyszólván mindenkor vannak tágas karzatok is. Kisebbeknél a
főbejárati oldal fölött, nagyobbaknál több
oldalon lehetnek. Kényelmes lépcsők vezessenek
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a karzatokra, olymódon kiképezve, hogy onnan
a hívek lejuthassanak a templomtérbe is anélkül, hogy előbb a szabadba kellene kimenniök, de másrészt úgy, hogy templomból való
távozáskor közvetlen kijuthassanak és ne kelljen növelniök az alsó templomtérből távozó
közönség számát a főkijáratnál.
Természetszerű, hogy nagy templomoknál
több kijáratról kell gondoskodni. Mindegyik
legalább 1.50 m szélességgel, de 1.80, 2.00—
2.50 m mérettel is. A kijáratoknál téli hideg
időkre való tekintettel, megfelelő szélfogók is
készítendők.
Kívánatos a karzat oly szerkezeti kialakítása, ami kellő hordképessége mellett, nem
igényel a templomtérbe beállított oszlopokat,
amik az áttekintést zavarnák. Az oltárra és
szószékre való leiáthatás céljára a karzat lépcsősen emelkedő padozatot kap.
Gondoskodni kell a kijelölt énekszámok
jelzésére szolgáló táblákról, a térrel összhangzó
kiképzéssel, oly helyeken, oly méretekkel és
oly számban, hogy azokat minden helyről le
lehessen olvasni és azokat* könnyen lehessen
kezelni.
Az oltáron meg kell tartani az ókeresztyén szokáson nyugvó gyertya-világítást
akár
tényleges viaszgyertyákkal, akár ezt szimbolizáló villanykörtékkel. De e mellett téli estéken
tartandó szertartások és nagyobb ünnepek
alkalmára nappal is lehetővé kell tenni a templomtér megfelelő kivilágítását.
A modern
világítás-technika nagyszabású lehetőségeket
nyújt ezen a téren. A régi gyertyasorokkal vagy
petróleum-lámpákkal felszerelt csillárok és falikarok idejüket múlták. A középre függesztett
világítótestek amellett, hogy megrontják az
egész térhatást, zavarják a karzatokról az
oltárra és szószékre való rálátást. A falikarok
nem bírják bevilágítani a távolabbi középtért.
A közvetlen égők vakító fényükkel elnyomják a
figyelmet ás nehezítik az énekszövegek olvasá-

sát, kemény árnyékokat vetnek. Míg rejtett
világításokkal, az építészeti alakokat követő
csőlámpákkal nemcsak nappali fényhatásokat,
de aestetikai formák kihangsúlyozását lehet
elérni. Hivatott szakemberek meg tudják állapítani
bármely templomba illő, legmegfelelőbb mesterséges világítás módját.
Modern középület, templom sem képzelhető ma fűtés nélkül. Bár nehézséget okoz itt a
köröskörül szabadon álló helyzet, a különleges
méret és az időközönkénti, rövidebb időkre
szorítkozó használat. A fütőtechnika mai állása
szerint ez is megoldható, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy télen a hívek kellően felöltözve keresik fel a templomot, ott nem tartózkodnak túlhosszú ideig tehát elegendő, ha a
teret -f 8—12° C-ra temperálják fel. Kisebb
templomokba egy vagy két beállított vaskályha, megfelelő előfütéssel megteszi a szolgálatot. A még faluhelyen is rendelkezésre álló
villanyárammal hajtott szélkerék segélyével, a
kályha melegét akkép lehet eloszlatni, hogy a
felkavart levegő eléri a kívánt hőfokot. Ugyancsak ily légkavarók tökéletesíthetik nagyobb
templomok központos fütő-berendezését, legyen
az külön fűtőkamrából irányított
légfűtésvagy melegvíz rendszerű. Utóbbi vezetékeiből
üzemen kívüli időkben ki kell ereszteni a
vizet, hogy az be ne fagyjon- Vannak gázfűtéssel felszerelt templomok is, küszöbön van a
padlófűtéssel egyesített villamos fűtés lehetősége is.
A kellő felfűthetést elő lehet segíteni kettős ablakokkal, szigetelt mennyezetekkel, jól
záró szélfogó ajtókkal.
Tekintettel a templomtérben összegyűlő
nagyszámú közönségre, bármely bő levegő
megromlik. Különösen érezhetni a kellemetlen
dohos szagot falusi templomokban, amit fokoz
a régi, átnedvesedett, szigeteletlen
terméskő
falak kipárolgása is. Ezért gondoskodni kell úgy
a régi, mint az új templomterek kellő szellőztetéséről. Akár könnyen nyitható ablakok, akár a
mennyezeten alkalmazott nyílások útján, amiket
istentiszteletek után üzembe is kell állítani.
Ezeknél is lehet alkalmazni villannyal hajtott
gépezeteket.
Kapukról és szélfogóikról már fenntebb is
volt szó. Megjegyzendő, hogy ezek könnyen
kezelhető, kifelé nyíló szárnyait nyitott állapotban is rögzíteni lehessen, hogy azt a szél ne
csapdossa. A bejáratoknál lábtörlő rácsok alkalmazandók.
Az ablakok kellő méretűek legyenek a tér
jó megvilágíthatására. Üvegfestmények is alkalmazhatók, amik az áhítatot és a belső tér szépségét emelhetik, de ezek ne eredményezzenek
misztikus sötétítést. Ahol nincs pénz üvegfest-

ményekre, vagy nincs áldozatkész adakozó, aki
ilyeneket adományozna, ott is az ablakokat
nem átlátszó, csupán áttetsző üvegezéssel kell
ellátni, színtelen vagy enyhén színezett u. n.
katedrái vagy ornamens üvegekkel. Ezek egyrészt vastagabbak, a jég azokat kevésbbé verheti be, másrészt nem lehet rajtuk átlátni, tehát
a hívek figyelme nem vonódik a külvilág felé,
a napsugarakat megtöri és szétszórja, tehát a
betűző napfény nem kellemetlen és végül
kevésbbé látszik meg rajtuk a szennyeződés,
ami a sokszor nehezen hozzáférhető, magas
ablakok tisztogatását nem kívánja meg oly sűrű
időközökben.
Ugyanígy • barátságossá teszi a belső térhatást, ha a
felületek stílszerűn kivannak
festve, vagy nemes vakolattal, le nem koptatható anyaggal vannak burkolva. A kifestés ne
legyen sötétítő hatású vagy zavaros motívumokkal túlterhelt, ami ismét csak a figyelmet
tereli másfelé, az pedig a templomban nem kívánatos. Bár tág tér nyílik e helyen magyar vagy
egyházi vonatkozású motívumok, emblémák alkalmazására is, ezeket mérséklettel kell beiktatni, hogy vallásunk puritán jellegét ne sértsék.
A barátságos, könnyen el nem fenődő, tartós,
minél egyszerűbb színezés a helyes, amit hoszszú ideig nem kell felfrissíteni, mert a templomterek újrafestése költséges állványozást és
hosszabb ideig tartó használati szünetelést igényel.
A templom jó akusztikáját biztosítja mindenekelőtt az, ha annak belsejét a hívek minél
jobban betöltik. Az üres templomban nemcsak
barázda mellé hull a mégoly termékenynek
szánt magvetés is, de a jelenlevő kevés hívő

Felülvilágító
(villannyal
is átvilágítható)
kupolaablak Luther-rózsával.
Diósgyőr-Vasgyár
30*

Átvilágító

felső

kapuablak
álfával és

Krisztus-monogrammal,
ómegával

fülében is kellemetlenebb hangokat kelt az a
beszéd, amelynél a meleg közvetlenség mellé
a hideg visszhang is zavart ébreszt. A templomtér betöltése azonban nem építészi, hanem lelkipásztori feladat. Épületszerkezeti szempontból felemlíthető, hogy a jó akusztikát rontja a
túlnagy magasság, a kupola boltozat, merev,
sík vasbeton-szerkezetek,
a szőnyegnélküli
kemény padlóburkolat. Csökkenti a kellemetlenül visszaverődő hangok hatását, a templomnak a hívők száma szerinti jó méretezése, a
tagozottabb fal és mennyezet felületek, rabitzszerkezetek. Függönyök, érdes, laza anyagokból készült borítás. Faburkolat alkalmazása
nemcsak padlón, de fal- és mennyezetfelületeken is. Karzatok beiktatása, szőnyegek alkalmazása, szószék fölötti baldachin.
A templommal kapcsolatban, az oltár és
szószék közelébe nyílva néhány m2-es sekrestye
kívánatos, ahol ,a lelkész bevárja a szertartások kezdetét, felölti Luther-kabátját, elvégzi
esküvők, keresztelők alkalmával szükséges írásbeli feljegyzéseit, megadja a hozzáfordult hívőknek rövid tájékoztatóját. Berendezése egyszerű, téli napokon fűthető legyen.
Keresztyén templomok jellegzetessége a
torony. Ennek úgy helyét, mint méretét ós
formáját, az adott körülmények között a tervező építész hivatott megállapítani, amint az
a környezetbe legjobban beleillik, a fedezetből kitelik és a templom jellegével összhangban áll. Vannak, akik tornyot máskép el sem
tudnak képzelni, mint a középen, a templom
elején. Ez indokolt is lehet oly szimmetrikus
elhelyezésnél, hosszú útvonal tengelyében, ahol
más alak bántó hatású lenne. Viszont vannak
nagyon kedves, festői megoldások oldalt helyzettekkel, akár a főhomlokzaton, akár a templom más részén is. Sőt bizonyos térbeli egyensúly elérése érdekében néha más megoldást
nem is lehet elképzelni. A főhomlokzati tengelyben való elhelyezés esetében annak alja
egyszersmind a főbejárati szélfogó előterét képezi. Oldalti helyzetében oda lehet beépíteni
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a karzatra vezető lépcsőt. Lehet, hátrább tolva,
hangsúlyozni vele a sekrestye helyzetét, ezt iktatva annak aljába. E fejezet írója, a Diósgyőrvasgyári templom tornyát a középtér fölé állította felsőmagyarországi hangulatban „erős
vár" formájára képezte ki. Szóval számos lehetőség nyílik a templomot ezzel a jellegzetességgel tenni befejezetté.
Többször fordult már elő, hogy a torony
kiépítésére már nem futotta költség. Az egyideig csonkán állt. Ez nem baj. Tapasztalat
szerint az ily befejezetlen építmény ösztönzőleg hív fel további buzgó adakozásra, hogy az
mielőbb kész legyen. A torony harangok, néha
óra elhelyezésére szolgák A harangházon zsaluszerüen alakított hangverő szerkezet van, ami
a csapadék befúvódását gátolja, de a hangot
fokozottan ereszti ki. Az óra onnan messzeláthatóan hirdeti az idők telését.
Kisebb templomoknál, ahol erőteljesebb,
magas és vastagfalú toronyépítésre költség
nem telik, kedvesen lehet egy szimbolikusan
kiemelkedő festői falat csaitoln a templom

oromzatához, melynek áttört nyílásába harang
helyett kisebb csengettyűt is lehet alkalmazni
és így jellemezni az építmény rendeltetését.
Sok régi toronyban oly nyaktörő hágcsó vezet fel az említett helyekhez, amin életveszélyes járni. Az építész hivatása, hogy az építmény eme részét se hanyagolja el és ne bízza
járatlan munkásra annak jól-rosszul való megoldását, de embereknek való szakszerű lépcsőt
iktasson ide is, amin ne csak tetőfedő munkások tudnak valamikép felkúszni, de az órajavító, a harangozó vagy akár laikusok is, ha
szép kilátást akarnak élvezniTöbbször vita tárgyát képezte az is, hogy
mi legyen az evangélikus templom tornyának
végződése?
Volt idő, amidőn előszeretettel
csillagot helyeztek a torony csúcsára, talán a
római katolikus templomtól való megkülönböztetés céljából. Minthogy azonban nekünk
sem kell szégyenleni Krisztus keresztjét és éppen keresztyén mivoltunknak is jelképe az,
nincs semmi akadálya annak, ha belül tiszteljük, oltárainkra is helyezzük, hogy külsőleg is
mutassuk ezt az örök jelvényt és templomaink
csúcsára is feltűzzük. Félreérteni ezzel templomunk jellegét senki sem fogja. Ha véletlenül,
e miatt, egy római kath. testvérünk betéved a
templomunkba, attól nem leszünk szegényebbek sem mi, sem ő. Ha felírjujc a templom főbejárata fölé, avagy tornyára jelmondatunkat:
„Erős vár a mi Istenünk 1" máris jeleztük, hogy
az a miénk.
Nem zárhatjuk le ezt a fejezetet anélkül,
hogy evangélikus templomokkal kapcsolatban
szokásban levő további helyiségekről ne tennénk említést. Egyik a parochia, ami nemcsak
különállóan, de nemegyszer összeépítve készül
a templommal. Benne a lelkész, esetleg segédlelkészek és az egyházfi lakása. A lelkészi
iroda mellékhelyiségeikkel van elhelyezve. Az
irodában nem egyszer bizalmas természetű

Tornyot

jelképező

kampanella

ügyeket beszélnek meg lelkészükkel a hívek,
ennélfogva a mellett külön várószoba szükséges. Ez lehet a segédlelkész dolgozó helyisége.
Nagyobb községben külön gondnoki szoba
vagy pénztár helyiség is lehet.
A prochiaépülettel kapcsolatos lehet egy
evangelikus cserkész-tanya, nőegyleti összejöveteli és munka-terem, bizottsági gyűlésszoba stb., melyek megoldásait mind részletezni úgy sem lehet, de a változatos programmokat megoldani a tervező építész részére
szép feladat.
A másik a gyülekezeti
terein. Utóbbi
mindgyakrabban kerül a templomépítkezéssel
kapcsolatba, ezért ennek néhány lehetőségéit
röviden ismertetjük:
Egyházi életben a gyülekezeti teremnek
sokféle célja lehet: Közgyűlések, presbyteri,
bizottsági, szövetségi stb. ülések tartására,
konfirmációi oktatásokra, biblia órákra állhat
rendelkezésre. Lehet benne vallásos kultúr előadásokat, tea-délutánokat tartani. Műkedvelői
előadások rendezésével a hittestvéreket egy táborba tömöríteni. Énekpróbákat tartani, stb.
Ennélfogva az egyházközségi tagok száma szerint befogadó képessége, a templommal arányosan annak felére tehető a szükséges mellékhelyiségekkel: előtér, ruhatár, buffet, teakonyha, kisebb kamra és edényraktárral, mosdók, W.C.-ék, előadók visszavonulója vagy művészek öltözője egészítik ki azt. Előadói emelvénnyel, műkedvelői kis színpaddal lehet felszerelve.. Természetesen lehetnek ezek egyszerűbben, szerényebb méretekkel is kiképezve, vagy az összes felsoroltakkal egyesítetten
megvalósítva. A helyiségek kellő csoportosítása ismét a tervező építész feladata, Az irányítás legfeljebb arra szorítkozhatik, hogy az
hová helyeztessék és miképpen álljon kapcsolatban a templommal, hogy esetleg az itt, vagy
ott összegyűlt közönség átvonulhasson a másikba.
Szerencsés terepalakulatok
esetében a
kultúrtermet tartozékaival el lehet helyezni a
templom aljába (alagsorába) azzal az előnnyel,
hogy ezáltal kisebb az összbeépített terület.
Nem kell külön telek-rész. A közös alapozás,
közös tetőzet folytán mindkét épületrészt gazdaságosan lehet kiképezni. A templom magasabbra kerülve, képe, mérete megnövekedik,
feljáró szabad lépcsőzetével monumentális hatást nyújthat. Lehet a gyülekezeti termet a
templom oldala mellé helyezni, amely esetben
vízszintes kiterjedésben növekszik az együttes
éítmény, azzal a lehetőséggel, hogy a két tér
között felnyitható válaszfalat képezve ki, népes
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isteni-tisztelet alkalmával, a két helyiséget egyesítve lehet használni, több ülőhelyet biztosítani
a megjelent híveknek. Csak akkép kell a termet
szituálni, hogy onnan is rá lehessen látni az
oltárra és szószékre, hogy az odagyűltek is figyelemmel kísérhessék a templomi szertartásokat. Végül lehet a gyülekezeti termet a parochiával is egyesíteni, ennek valamely emeletsorára helyezve, amidőn anyagban, szerkezetekben,
közösen használható helyiségekben
szintén lehet megtakarításokat elérni és az egyházzal való összetartozást hangsúlyozni, a kapcsolatokat kihasználni. A lelkészi irodával lehetséges a kisebb méretű termet kibővíteni, stb.
A gyülekezeti terem használatával lehet az egyházi életet fejleszteni, jövedelmével az egyházi
vagyont gyarapítani.
Adja Isten, hogy e rövid összefoglalást érdeklődéssel fogadják e mű olvasói, az tanulságul és némi útbaigazításul szolgáljon azoknak,
akik talán ezentúl kerülnek
evangelikus
templomépítkezések gyakorlati megvalósításának feladata elé.
Legyen minden Isten háza jövő századokra fennmaradó műemlék. Maradjon azokon
minden kő kövön!
SAXA
LOQUUNTUR!
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TEMPLOMSZENTELÉS
Irta:
D. RAFFAY SÁNDOR

Evangélikus
anyaszentegyházunkban
a
templom felszentelése a püspök joga és kötelessége. Meghatalmazás alapján azonban a püspök
által megbízott esperes is végezheti.
Ösi szokás szerint a gyülekezet az iskolás
gy ermekekkel együtt az iskola, vagv a templom
udvarán gyülekezik össze és énekszóval vonul
az új templomhoz. Az elhelyezkedés rendje érdekében az a leghelyesebb, ha legelöl megy a2j
ifjúság, utána a gyülekezet, aztán a presbitérium, majd a templomszentelés ünnepélyes
végzésére összegyülekezett lelkészek s végül az
illetékes esperessel együtt a felszentelést végző
püspök, ö utánuk jönnek a kerület, esperesség,
idegen egyházak küldöttei és a vendégek. Az új
templom előtt félkörben felállanak és az ének
elhangzása után az egyház felügyelője, vagy
gondnoka rövid pár szóval átadja a templom
kulcsát a püspöknek és felkéri őt a templom
megnyitására és felszentelésére. A püspök a
kulcsot átveszi és szentírási helyekkel figyelmezteti a gyülekezetet az Isten házának szentségére. Ezután a 24. zsoltár 7. és 8. versének
idézésével megnyitja a templomajtót, feltárja a
kaput, a lelkészek élén bevonul a templomba
és az esperes, valamint akár a helyi lelkész,
akár egy másik lelkész társaságában egyenesen
az oltárhoz megy és addig, míg a közönség elhelyezkedik,
magában leborulva imádkozik.
A lelkészek mindegyike hoz valamit; a Bibliát,
az úrvacsorai és a keresztelési szentedényeket,
a keresztet, a gyertyatartókat s a mi még a
szószékre, vagy az oltárra tartozik. Ezeket az
oltárnál a püspök mellett álló esperes átveszi és
az oltárra helyezi. A lelkészek pedig az oltár
kerítésén kívül kétoldalt állanak addig, amíg az
oltári szolgálat tart. Helyes dolog, ha a kántor

már előbb bemegy a templomba és a templom
ajtajának megnyitásakor az orgonán előjátékokat játszik, majd a közönség elhelyezkedése
után a kijelölt éneket megkezdi.
A püspök az oltárnál felhívja a gyülekezetet,
hogy felállva imádkozza el azt az imát, amelyet
Salamon király mondott a jeruzsálemi templom
felszentelésekor. Ez I. Királyok 8:27—50. és
9:1—3. verseiben, valamint II. Krónikák 6:19—•
40. verseiben van megírva. Az imádság elmondása után a püspök alkalmi beszédet tart,
amelynek végén áldással megszenteli a templomot, a szószéket, az oltárt, az azonlévő
Bibliát, szent edényeket, feszületet, gyertyatartókat, majd az orgonát és a harangokat is, mindenkor egy-egy alkalmas bibliai hely idézésével.
De megáldja a keresztelésre, konfirmálásra, esketésre, bűnbánatra vagy épülésre templombasereglő híveket is, továbbá a községet, amely a
templomnak helyet adott, a község elöljáróit, a
hazát és nemzetet, annak fejét és hatalomviselőit, s végül mindazokat, akik a templom létesítése körül fáradoztak. Áldás után a gyülekezet
vagy a kar énekel, melynek végeztével a helyi
lelkész a szószékről Isten igéjét hirdeti. Az igehirdetés után meghívja a jelenlévőket a templomban tartandó ünnepi közgyűlésre.
Amennyiben a befejező oltári szolgálat keretébe illeszthető és erre alkalom kínálkozik, a
püspök elvégzi a keresztelést, az esketést, esetleg úrvacsorát szolgáltat ki. A befejező imát a
püspök mellett segédkező esperes mondja, de az
ároni áldást a püspök adja. Az istentisztelet végeztével a templomban rövid ünnepi közgyűlést
tartunk. Ezt a közgyűlést a törvényes szokások
szerint a helyi felügyelő nyitja meg és megkö-

szőni a püspöknek a templom felszentelését, valamint az egyházmegye és a szomszédos, vagy
másfelekezetü egyházak, úgyszintén a közigazgatási hatóságok képviselőit üdvözli. Ezután az
esperesnek, a testvéregyházaknak, más felekezeteknek, politikai hatóságoknak, tantestületeknek,
társadalmi egyesületeknek az üdvözlését a
püspök köszöni meg az ünneplő egyház nevében. Az üdvözlések elhangzása után az egyház-

község jegyzője felolvassa a templom építésének
történetét. Végű a helyi lelkész záró szavakat
mond és imádkozik. A püspök pedig megáldja
a közgyűlés közönségét.
A felszentelt templom kulcsát a püspök
vagy a megnyitás alkalmával, vagy a közgyűlésen átadja a helyi lelkésznek, mint akit paróchiális jogon a templom megnyitásának és
használatának joga megillet.

Templomszentelés

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LITURGIÁJA
Irta:
D RAFFAY SÁNDOR,

A liturgia szó jelentése szolgálat, mégpedig nyilvános, közhasznú és ünnepélyes szolgálat. Vallási vonatkozásban a liturgia istentisztelet, vagyis az Isten előtt való nyilvános,
ünnepélyes szolgálat. Ebben a szolgálatban a
szolgálatot végző liturgusnak és a résztvevő
gyülekezetnek állandó kölcsönhatásban kell maradnia egymással.
Minden vallásnak meg volt és meg is van
a maga sajátos istentiszteleti formája, vagyis
liturgiája. Az első keresztények kezdetben a
zsinagógákban együtt áhítatoskodtak a zsidókkal, de a kenyér megtörésére és az Űr Jézus
tisztelésére külön is összegyülekeztek. Pál apostol az I- Korintusi levél 11. részében vázolja
ugyan a gyülekezeti
istentisztelet menetét,
valójában azonban az első keresztyének istentiszteletének lefolyását az Űjtestámentomban
sehol sem találjuk meg. Csak annyit tudunk,
hogy imádságok és éneklések tették azt változatossá, az úrvacsoravétel tette kiváltképpen
ünnepélyessé és az igehirdetés tette tanulságosssá. Pál apostol egész általánosságban csak
azt a szabályt állítja fel, hogy az istentisztelet
az illendőségnek és a rendnek megfelelő legyen.
Természetes, hogy az első hívők a maguk
zsidó és pogány vallásának szertartásából, márcsak a megszokás alapján is, sokat átvittek a
keresztyénség istentiszteletébe. Ezért a keresztyén liturgia kezdetét és kezdeti változásait
majdnem lehetetlen megállapítani- A harmadik század liturgiáját azonban ismerjük. Ennek
menete a következő volt: gyülekezeti ének,
imádság, két ótestámentomi és két újtestámentomi rész felolvasása közben megfelelő énekek-

kel. Igehirdetés, amelyet üdvözlés és kezdőige
előzött meg. Ezt követte a katechuménok,
vagyis a még tanuló egyháztagok elbocsájtása.
Segítségül hívás (litánia), esedezés (kürie eleészon) után jött a békecsók, majd az adományok összegyűjtése. Üdvözlés után az úrvacsora
előkészítése következett hosszabb imádsággal.
Ezt követte Istennek szentként való imádása
és a hálaadás. Az úrvacsorai imádság végeztével a lelkész az úrvacsorai elemeket megszentelte, az úrvacsora jelentőségéről a híveket kioktatta, majd imádságot mondott, melyre a
Miatyánkot a gyülekezet mondotta el, azután
dicsőségmondás végeztével kiosztották az úrvacsorát, amit hálaadó imádsággal fejeztek be.
Végül jött az áldás és az elbocsátás.
Luther a reformációhoz csatlakozó egyházak számára kétrendbeli istentiszteleti formát állított össze. Az elsőt 1523-ban a leisnigi
gyülekezet kérésére készítette el. Ebben kiemeli, hogy a keresztyén gyülekezet soha sa
jöjjön össze a nélkül, hogy abban az Isten igéjét ne hirdessék és ne imádkozzanak. Az igehirdetés félóráig tartson, közösen mondjanak
hálát és dicséretet Istennek s kérjék Öt, hogy
az igét tegye gyümölcsözővé. Erre zsoltárokat,
vagy jó szentírási helyeket kell használni, úgy,
hogy az egész dolog egy óra alatt végbemenjen. Vasárnap a mise és vecsernye énekeltessék
oly módon, hogy mindkét alkalommal az egész
gyülekezetnek prédikáció tartassék reggel a
szokásos evangéliumból, este a levelekből. Ha
azután ilyenkor valaki a szentséget magához
akarja venni, azt ki kell neki szolgáltatni. A
többi teendőket majd az idő fogja megmutatni.
A fő az, hogy mindent megtegyünk az Ige föllendítésére.

Három évvel később, 1526-ban Deutsche
Messe címen Luther részletesebb liturgiát állított össze a mindjobban szaporodó gyülekezetek számára. Ebben ismét hangsúlyozza,
hogy minden istentisztelet legfontosabb és leglényegesebb része az Isten Igéjének hirdetése
és tanítása. Helyteleníti, hogy mindenki maga
akar magának külön istentiszteleti rendet
összeállítani akár jóhiszeműleg, akár hiúságból.
A szabadságot is kötelességünk azonban korlátozni s derék dolog lenne, ha az istentisztelet
minden fejedelemségben egyforma lehetne.
Ünnepenként és vasárnaponként meg kell
hagyni a szokásos epistolákat és evangéliumokat. Ezek az úgynevezett perikopák, amelyeket az egyház már az első századoktól fogva
minden ünnepi és vasárnapi alkalomra összeállított és kötelezővé tett. A perikopa-rendszer
evangélikus
egyházunkban kezdettől fogva
mind máig érvényben van, sőt a Kálvini reformáció egyházaiban is egészen a 17. század közepéig szokásos volt- Luther két munkája az
1523-ban kiadott Formula Missae és az
1526-ban kiadott Deutsche Messe rendelkezései között a következő eltérések vannak: A F.
M. szerint az istentisztelet azzal veszi kezdetét,
hogy a lelkész az oltár lépcsőjén térdelve a
Szentháromság nevében megnyitja a liturgiát.
Erre a gyülekezet és a kar a 43. zsoltárt énekli,
amely után a lelkész imádkozik. A D. M- ezt
az előkészületet elhagyja. A F. M. szerint a
lelkész bevezető igét mond, amelyet úgy a lelkész, mint a kar együtt énekel. A D . M. szerint az istentisztelet ezzel kezdődik. Ezt követi
mindkét terv szerint az Űr segítségülhívása
(kürie). Az F. M. szerint itt jön a dicsőségmondás és magasztalás (glória és laudamus),
majd mindkettő szerint az üdvözlés és a kezdő
imádság. A Szentírási hely felolvasását követi
az F. M. szerint a hálaadó ének a halleiujával,
a D. M. szerint pedig egy német ének. Az F.
M. ide üdvözlést szúr be. Mindkettő szerint
erre következik az Evangélium felolvasása
ugyanúgy énekelve, mint az epistola. A felolvasást a hitvallás követi, amit a gyülekezet
énekel. Az első oltári szolgálat ezekből a részekből áll. A szószéken az igehirdetés után a
D. M. szerint a Miatyánk magyarázata, az F.
M. szerint pedig csak üdvözlés jön. A befejező
oltári szolgálat keretében mindkét istentiszteleti rend szerint az úrvacsora kiszolgáltatása
történik, bűnvalló imádság, megszentelés, hálaadás, a Miatyánk elmondása után, miközben a
hivők az Isten báránya kezdetű éneket éneklik.
Az istentiszteletet hálaadás és áldás, valamint
a gyülekezet közéneke fejezi be. Luther felfogása szerint a rendes vasárnapi és ünnepi
istentisztelet három részből áll: az első oltári
szolgálat az istentisztelet kegyeletes hangula-

tát alapozza meg, a szószéki szolgálat megtermékenyíti, a befejező oltári szolgálat pedig az
úrvacsorával megkoronázza. A periikopákról
pedig azt tartja, hogy azok szükségesek, »mert
végül odajut a dolog, hogy mindenki azt prédikálja, amit akar s az evangélium és annak
magyarázata helyett tücsköt-bogarat fognak
összeprédikálni. Másik oka az, hogy kevés a
száma az olyan szellemes prédikátoroknak, akik
az egész evangéliumot hatásosan és hasznosan
tudják fejtegetni.«
Magyarországon a reformáció terjedésekor a Németországban járt vagy tanult első
hivők természetesen az ottani liturgiát hozták
át hazánkba. Hogy mégis kezdettől fogva olyan
sokféle volt az evangélikus egyház liturgiája,
annak egyik oka az, hogy a liturgiát áthonosító
magyar reformátorok sokszor a maguk egyéni
felfogása szerint jártak el, máskor meg a nép
felfogásához alkalmazkodtak. Magyarországon
a legelső Agenda, amely az istentisztelet rendjét megállapította, 1547-ben jelent meg Honterusz Jánostól német nyelven. Ebben az istentisztelet rendje a következő: bevezető, kezdőének, alkalmi ige, gyülekezeti ének, az Űr segítségülhivása, bűnbánó imádság, magasztalás,
üdvözlés, kezdőima, igeolvasás, hitvallás, amit
a gyülekezet esetleg énekelve mondott. A szószéken történt az igehirdetés, imádsággal és a
Miatyánk elmondásával. A második oltári szolgálat imából és áldásból állt. Magyar nyelven
az első Agendát Heltai Gáspár írta 1550-ben,
majd 1559-ben. Ebben az Agendában a szertartások végzésének menetét
pontosan leírja,
de a rendes vasárnapi istentisztelet liturgiáját
nem közli.
Hogy mennyire eltértek ebben az időben
evangélikus anyaszentegyházunkban az istentisztelet formái, azt láthatjuk Huszár Gálnak
1557-ben Bullingerhez írott leveléből, amelyben istentiszteleti rendet kér, mivel az egyházi
szertartásokban nagyok az eltérések. Ez eltérések egyik oka az, hogy nem volt nyomtatott
Agenda, a másik oka az, hogy minden egyes
egyházmegye, sőt egyházközség is jogosultnak
érezte magát arra, hogy külön rendet állapítson meg. így ismerünk liptói, árvái, trencséni szabályokat, sőt egyes városoknak is voltak külön szabályai, pl. Pozsonynak, Besztercebányának, Mossocnak, Bittsének, Tótprónának stb. A különböző anyanyelvű evangélikus gyülekezetek is eltérő liturgiával éltekA magyar gyülekezetekben leginkább kéziratos Agendákat használtak, amelyeket egymásról másolták le- A regritkább ilyen kézirat
a Boroszlói kézirat, amely 1565-ben Íratott.
Ennek egyetlen példánya a Magyar Nemzeti
Múzeumban van, de másolata több is készült
már. Bornemissza Péter is adott ki 1577-ben

egy Agendát, amelyben a szertartások módját
írja le. A magyar evangélikus egyház liturgiájára nagy befolyással volt az ő énekeskönyve, amelyet 1582-ben adott ki. Ugyancsak
igen jelentős volt Huszár Gál 1578-ban megjelent Agendája, amely a rendes vasárnapi istentisztelet menetét így állapítja meg: az istentisztelet kezdetén a pap az oltár előtt térdrehull és
bűnvalló imát mond a Miatyánkkal együtt (lépcsőimádság). Ezután a gyülekezet énekel- Az
oltári szolgálatot a lelkész ezzel kezdi meg:
»Ür Isten nyisd meg ajkainkat«, Erre a kar
énekli: »És a mi szájunk hirdeti a Te dicsőségedet^ Majd a lelkész énekelve mondja: »Űr
Isten, figyelmezz a mi könyörgésünkre«. Erre
a kar énekkel válaszol. Ez után jön a gyülekezet közéneke, majd az oltári igék felolvasása,
amire a kar énekben válaszol. A szószéken az
igehirdetés után a lelkész imádkozik A második oltári szolgálat pedig áldásmondás és a kar
éneke után befejezi az istentiszteletet.
A kéziratos Agendák között a legkiválóbbak egyike az u. n- Keresztúri Agenda 1598ból- írói az előszóban azzal okolják meg á
munka kiadását, hogy miután Kálvin követői
elszakadtak, minden egyházi szolgálatban sok
zűrzavar és egyenetlenség kapott lábra, miért is
szükséges, hogy olyan Agenda álljon a lelkészek
szolgálatára, amely szerint a liturgiát egységesen
végezhessék. Kár, hogy ez az Agenda sem írja
le részletesen a rendes istentisztelet menetét.
Az evangélikus liturgia kialakulására igen
nagy befolyást gyakorolt Gelei Katona István,
öreg Graduálja, amely az énekek kótáit is megörökíti- Ebből a könyvből tudjuk meg, hogy a
liturgia elkopásának és megcsonkításának egyik
oka a kántorok tudatlansága, vagy restsége volt,
amennyiben a diákokat nem tanították meg a
kar szerepére, hanem csak maguk a kántorok
felelgettek a lelkésznek az istentisztelet egyes
szakaszain. De a liturgia lassankénti megszűnésének még fontosabb oka volt az üldözések
korában, a templomok elvétele- Mert teljes liturgiát csakis oltárral biró templomban lehet
végezni. Mikor tehát az üldözött hívek templom nélkül, magánházakban, pajtákban, vagy
erdők tisztásain tartották istentiszteleteiket, a
liturgiát szükségképpen meg kellett rövidíteniök, vagy el is kellett hagyniok és kizárólag
csak az igehirdetésre kellett szorítkozniok. Hátrányos volt az is, hogy a teljes liturgiához énekkarokra volt szükség, amiket fenntartani ebben
az időben szinte lehetetlen volt. De a református
atyafiakkal való együttélés, vagy szükséges közösködés is hátrányos volt az ősi evangélikus
liturgia megmaradására nézveA mind szegényebbé váló liturgia dolgában az országos zsinatok döntő intézkedést
tenni nem tudtak. Foglalkoztak ugyan mindig

az istentiszteleti rend kérdésével, de szinte századokra jellemző az 1545- évi első erdődi zsinat ama kijelentése: »Akarjuk pedig, hogy
Krisztus rendelése minden egyházban anyai
nyelven, illő tisztelettel, egyszertartással és
ugyanazon alakban hajtassék végre.« Részletes
utasítást azonban a zsinatok nem adtak- Az
1610. évi zsolnai zsinat 6. kánona sürgeti ugyan
az istentiszteleti szokások és szertartások egy*
formaságát, sőt el is rendeli, hogy azokat egységes Agenda szerint kell végezni, de mivel sem
egységes Agenda nem volt, sem a rendelkezés
nem lépte túl az általánosság határait, a sokféleség továbbra is megmaradt- Annál inkább
is, mert a négy év múlva tartott szepesváraljai
zsinat egyenesen azt kívánta, hogy az ünnepek
végzését illetőleg az egyházmegyék adjanak ki
rendelkezéseket.
A liturgiában csak az 1707. évi rózsahegyi
zsinat alkotott törvényt, de mivel a zsinat végzéseit az 1715- évi országgyűlés megsemmisítette, ennek következtében a hozott rendelkezések megtartása, vagy mellőzése szabad belátás tárgya maradt.
Az 1791. évi első egyetemes zsinat is foglalkozott az istentisztelet kérdésével- De inkább
csak elvi kijelentéseket tett, továbbá a szertartások végzésére adott utasításokat, de az istentisztelet kötelező formáját nem állapította meg.
Különben is a zsinat kánonait nem erősítették
meg s e miatt nem is léptek kötelezően életbeA kerületek tehát maguk igyekeztek a liturgiái
dolgában rendet teremteni. így a dunántúli egyházkerület 1831-ben Agendát adott ki, amely
szerint az istentisztelet fohásszal kezdődik:
»Uram Isten, szentelj meg minket-« Ennek eléneklése után a lelkész az oltárba lép és felolvassa a kijelölt epistolát. A felolvasás után a
gyülekezet énekel: »Hálákat adunk.« Ezt követi
a főének, majd az imádság, amit az Űr segítségüüiívása követ- Az igehirdetést is imádság fejezi be a Miatyánkkal együtt, amit követ a hirdetés, az áldás és a befejező ének. A dunántúli
kerület hivatalos Agendája tehát a második
oltári szolgálatot megszüntette és így a liturgiát
megcsonkította- A bányai egyházkerületben Szeberényi-Hamaljár, a dunáninneni kerületben
Baltik Frigyes dr., a dunántúliban Gyurátz Ferenc adott külön Agendát, amelyek egyike sem
volt azonban hivatalosan kötelező, hanem önkéntes elhatározás alapján széltében, de szórványosan mindegyik használatban volt.
A németnyelvű evangélikus gyülekezet
legnagyobb része az 1571-ben megjelent osztrák Kristliche Kirchen-Agenda című szertartási
könyv szerint végezte istentiszteletét- A szlováknyelvű evangélikusok leginkább dr. Székács Józsefnek 1867-ben kiadott Agendáját használtákAz 1883 olyan Agendát, amely alkalmas legyen

az ország összes gyülekezeteiben való használatra. Ez Agenda szerkesztését Karsay Sándor
és Czékus István püspökök vállalták s 1889-ben
ki is adták. Ebben a nyilvános istentisztelet
rendje a következő: Az istentisztelet vagy egyszerűen a gyülekezet énekével vagy a lelkész
által az oltár előtt megindított énekkel kezdődik- összesen három, esetleg két ének énekelendő. Ha három ének van, akkor az első és második között a lelkész liturgikus módon imádkozik és igét énekel, a második és harmadik ének
között pedig az előírt epistolát olvassa fel- Ha
azonban csak két ének van, akkor az imádság
eléneklése után a lelkész rövid fohászt mond éa
felolvassa az oltári igét. A főének után az igehirdetés előfohásszal kezdődik és imádsággal és
Miatyánkkal végződik. Nagy ünnepeken az igehirdetés bevezetése és az alapigék felolvasása
között a gyülekezet vagy a kar énekel, mire a
lelkész itt mondja el a Miatyánkat. Ezután magyarázza az igét, amit hosszabb imádsággal és
a dicsősségmondással fejez be- A befejező oltári
szolgálat alkamával a lelkész imádkozik és énekelve megáldja a gyülekezetet.
Ez az Agenda sem nyerte meg az egyház
közönségének tetszését. A sokféleség tehát továbbra is megmaradt, viszont megmaradt az
istentisztelet egységesítésére és a liturgikus formák visszaállítására irányuló törekvés is- Az
1903. évi bányakerületi közgyűlésben Petrovics
Soma főesperes az istentiszteletek rendjének tanulmányozására egy bizottság kiküldését kérte*
Javaslatára a közgyűlés a kérdést az egyházmegyék és a lelkészi értekezletek figyelmébe
ajánlotta s felhívta a püspököket és az espereseket, hogy egyházlátogatásaik alkalmával ezt a
kérdést különös figyelemre méltassák- Időközben Petrovics Soma összegyűjtötte az adatokat
és 1908-ban nyomtatásban közrebocsátotta. A
kerületi közgyűlés 1909-ben Kaczián János elnöklete és Raffay Sándor előadó vezetése alatt
egy bizottágot küldött ki, hogy az előtanulmányok alapján állapítsa meg a kötelező liturgikus
rendet. A közgyűlés által is elfogadott liturgikus
rend a következő volt: A lelkész templombalépésekor kezdődik az istentisztelet a gyülekezet
énekével. Az oltári szolgálat imádságból és írásolvasásból áll. Ezután jön a főének, majd az
igehirdetés, utána imádsággal és a MiatyánkkalEzt követi a hirdetés, amit az apostoli áldás
fejez be. A főének utolsó verse közben a lelkész
újból az oltárhoz megy, ahonnét rövid hálaadó
imádság után az ároni áldást mondja. Az istentiszteletet a gyülekezet éneke fejezi be.
Mivel ez az intézkedés csak egy kerületre vonatkozott, az 1910- évi egyetemes közgyűlés az
egyetemes Agenda készítésére vonatkozó javaslatot a püspöki karnak adta la. A következő
évben már jelentették, hogy az Agenda magyar

szerkesztését Gyurátz Ferenc, a német részét
Scholtz Gusztáv, a tót részét pedig dr- Baltik
Frigyes püspök vállalta- A munka lassan készült
és csak 1918-ban jelentették, hogy a magyar
szöveg kész és két kötetben kiadható volna, ha
a nyomasztó gazdasági viszonyok megengednék.
Jelentették azt is, hogy külön német Agendára
nincs szükség, mert a szükséges Agendákat
külföldről is meg lehet szerezni. Jelentették,
hogy a tótnyelvű Agendának zenei része elkészült- Az egyetemes Agenda kérdése ezután
egész 1926-ig aludt, amikor is a tiszai egyház
kerület az egyetemes egyházhoz előterjesztést
tett a liturgiái egyeségesítése tárgyában. Az
egyetemes közgyűlés egy liturgiái bizottságot
alakított, amely azóta is foglalkozik a kérdéssel.
Az adatok összegyűjtéséből azonban világosan kitűnik, hogy az egységesítés nagyon
nehéz. A liturgia helyes felfogása az egyház
köztudatából már egészen kiveszett- Liturgiának csak azt az oltár előtt mondott néhány énekes vagy prózai részletet nevezték, amelyet a
lelkész az istentisztelet kezdetekor vagy befezésekor mondott. Ezért az egyházakat úgy csoportosították, hogy vannak liturgikus elemek
nélkül buzgólkodó egyházak, vannak csonkított
liturgiával és vannak teljes liturgiával bíró egyházközségek is. Megállapították azt is, hogy teljes liturgia csak a tótnyelvű egyházakban van
megEvangélikus anyaszentegyházunk istentiszteletének helyes menetét az egyház természete
határozza meg, Luther maga is ezen az alapon
dologozta ki liturgiáját- De természetesen befolyása alatt állott amaz egyházi szokásoknak is,
amelyeket ifjúságától fogva látott, gyakorolt és
szeretett. Az evangélikus istentiszteletnek azonban nemcsak tradíciói vannak, hanem lélekből
fakadó és lélekre irányuló evangéliumi követelményei is. Az evangélikus ember nemcsak hódolni és hálálkodni, nem is csak tanulni jár a
templomba, hanem épülni is akar- Mikor gyakorló lelkét az ember őszintén fel akarja tárni
az Isten előtt, azzal a vágyakozással lépi át a
templom küszöbét, hogy onnét mindenképpen
meggazdagodva térjen vissza hajlékába. Amikor alázatosan, bűnbánóan, hálaadással vagy
magasztalással leborul az ő megtartó Istene
előtt, minden vágyakozása az, hogy fogyatkozásait, bűneit, békétlenségeit, aggodalmait és
terheit az Isten békességével, erejének, kegyelmének és vigasztaló szeretetének áldásaival
cserélje fel- A keresztyén vallás az emberből
az Isten templomát akarja kialakítani. Hogy az
apostolok fundamentomán épüljön meg az Isten
Igéje által az a lelki hajlék, amelyben az Isten
Szentlelke lakozást vesz és az emberi lélek
örökéletre készítésének szent munkáját elvégzi.
Ezért evangélikus anyaszentegyházunk a temp-

lomtól nemcsak a tanítást várja él, hanem a
lélek építését, a szív és a kedély világának nemesítését és tisztítását is- Ezért nem nélkülözheti egyházunk a kedélyre ható istentiszteleti
formákat és a meghatottságot fokozni kívánó liturgikus rendet. Pótolhatatlan kárnak és hihetetlen leszegényedésnek kell minősítenünk egyházunk utóbbi századainak a liturgia terén szenvedett veszteségeit. Ezért nagy hálával tartozunk a pesti evangélikus magyar egyháznak,
amely hosszú éveken keresztül szabad folyást
engedett a liturgia újból való felelevenítésének.
Sokszoros és ismételt kísérletezéssel igyekeztünk
megtalálni azt az istentiszteleti formát, amellyel
visszakanyarodhatunk az
elhagyatott
útra,
hogy evangélikus egyházunk sajátos istentiszteleti rendjét ismét visszakapja- A pesti magyar
egyház a maga részére a következő rendet fogadta el: a gyülekezet kezdő éneke után a lelkész az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében
megnyitja az istentiszteletet. Ezt a gyülekezet
háromszoros ámen mondásával pecsételi megA lelkész most Istenhez fordul e szavakkal:'
»Uram, szeretem a Te házadban való lakozást«.
A gyülekezet pedig énekkel csatlakozik ez örvendetes készséghez: »Tenálad keresek Szent
Isten segedelmet«. Mivel a lelkész és a gyülekezet együttesen óhajtja az Istent szolgálni, a
lelkész áldó jókívánsággal üdvözli a gyülekezetet: »Az Űr legyen tiveletek-« A gyülekezet
visszaadja a köszöntést. »Legyen a te lelkeddel
is « Az Isten előtt való megjelenés ünnepélye^
és szent pillanatában a hívő első érzése a bűntudat. Ezért a lelkész bűnvalló imádságot
mond, mire a gyülekezet így esedezik: »Én
Istenem, én bűnös ember-« Ha énekkar van, a
szokásos kűrié itt iktatandó be. A bűnbánó és
irgalomért könyörgő híveket a lelkész most az
evangéliummal vigasztalja meg: »Űgy szerette
Isten a világot«- Erre a gyülekezet dicséretet
énekel: »Dícsérd én lelkem a dicsőség örök királyát.« Az így megvigasztalt gyülekezet Isten
kegyelmére a Hitvallással válaszol, mert hinnie
és biznia kell abban, aki olyan jóságos és kegyelmes az emberek iránt. A lélekben így elkészült gyülekezet most már bízvást fordulhat
imádsággal az Istenhez, aki azzal válaszol az
imádságra, hogy elküldi az ő Szentígéjében
üzenetét, akaratát és tanítását. Ezután jön a
főének, amely után az igehirdetés következik
imádsággal és a Miatyánkkal- Ezek elhangzása
után a gyülekezet egy énekverset mond, amelyben kéri Istent, hogy az ő áldott beszédje teremjen jó gyümölcsöket- Ezután jön a hirdetés,
amit a dicsőítés fejez be. A második oltári szolgálat a következő részekből áll: üdvözlés, hálaadó ima, ároni áldás, amire helyes, ha a gyülekezet háromszoros áment mond. Az istentiszteletet a gyülekezet éneke fejezi be.

A püspöki kar mindezen előmunkálatok
alapján a következő ós az összes magyar egyházakra kötelező istentiszteleti rendet állapította meg: gyülekezeti kezdő ének után az első
oltári szolgálat a következő részletekből áll: bevezetés (introitus), amelyre a gyülekezet háromszoros ámennel felel; alkalmi ige (antifona),
amelyre a válasz (responsorium) egy énekvers
az ünnepi alkalom természetének megfelelően;
bűnvallás, ima és az Űr segítségül hívása (konfiteor és kürie), amire a gyülekezet ismét énekverssel felel, örvendetes vigasztalás (evangélium), amire a gyülekezet dicséretet mond
(glória és sanctus). Ezt követi a hitvallás
(credo) a gyülekezet énekével. Ezután jön
az imádság és igeolvasás. A főének után jön a
szószéki szolgálat, a prédikácó után azonban
csak az imádság marad meg, míg a Miatyánk
az utolsó oltári szolgálatnál mondatik el. Az
imádság után a gyülekezet fohászkodó énekverse, majd hirdetések és dicsőségmondás fejezik be a szószéki szolgálatot. Karének vagy
gyülekezeti ének alatt a lelkész az oltárhoz
megy és ott a Miatyánk elmondása után az
ároni áldással befejezi az istentiszteletet- Erre a
gyülekezet háromszoros áment mond és elénekli a „Maradj meg kegyelmeddel" kezdetű
éneket.
A püspöki kar az úrvacsora liturgiáját is
pontosan megállapította és előírta. Ennek menete a következő: bevezetés (introitus), a gyülekezet háromszoros ámenével, alkalmi ige (antifona) egy énekverssel, ima és dicsőítés (praefatio és sanctus), utána a gyülekezet éneke.
Ürvacsorai beszéd (commemoratio); gyónó
imádság; bűnvallás és feloldozás (absolutio).
Utána a gyülkezet éneke. Az elemek megszentelése (consecratio), a Miatyánk és a szereztetési igék elmondása,
amire a gyülekezet az
Agnus Deit énekli. Ezt követi a meghívás (invitatio), majd a kiosztás (distributio), ami alatt
a gyülekezet énekel, végül a hálaadás, dicsőségmondás (benedictio, glória) és az ároni áldás,
amire a gyülekezet háromszori ámennel válaszol. Gyülekezeti ének.,
Amint látható, a mi liturgikus rendünk a
legrégibb istentiszteleti rendből és a Luther
által megállapított liturgiából a leglényegesebb
elemeket megtartotta, de elhagyta a válaszok
(responsorium) karénekeit, mert kisebb gyülekezetekben énekkarokat szervezni és fenntartani nagyon bajos. A karok éneke helyett inkább az énekversek gyülekezeti éneklését vezettük be azért, hogy a közönség az istentisztelet egész ideje alatt állandó kölcsönhatásban
maradjon lelkészével. Tudjuk és valljuk, hogy
a most szokásos liturgia csak átmeneti jellegű
és végső célunk a lutheri liturgia bevezetésének előkészítése. Luther liturgiáját eredeti for-

májában azonban ma bevezetni lehetetlen,
vagy legalább is kockázatos volna, mert a teljes
sivárságból gyülekezeteinket csak fokozatosan
vezethetjük át az igazi evangélikus liturgia birtokába. Ezt a célt kell majd szolgálnia annak
az egyetemes új Agendának, amely régóta készül és amelyet oly nagyon nélkülözünk. Ma
egyetemes Agendánk nincsen- A Raffay-féle
Agenda csak szükségpótló átmeneti munka,
amely csak a liturgia egységesítésének az útját

Liturgia.

kívánta egyengetni. Ezért vezette be a két oltári szolgálatot és ezért igyekezett a nagyon is
eltérő istentiszteleti formákba a mostani viszonyoknak megfelelő módon legalább átmenetileg
harmóniát teremteni.
A német- és a szlávnyelvü egyházközségek
liturgiája is rendkívül sokféle, úgyhogy azok
harmonizálása is szükséges és a legközelebbi
jövendő egyik fontos és nélkülözhetetlen munkája lesz.

Csömör.

GYÜLEKEZETI ÉS EGYHÁZI ÉNEK
Trta:
FRIEDRICH KÁROLY

Hatalmas a tárgy és fel nem kutatott. gyülekezeti ének, az egyház megalapításával az
Gyülekezeti és egyházi énekeink
történetét
egyházi ének. Az őskeresztyéneknél már kialamég nem írta meg senki. Sok értékes és még
kult egy bizonyos recitáló, szüneteket tartó, kötöbb az általánosságokon alig felülemelkedni
zös imastí'us. Minél változatosabb lesz ez az
imastílus, annál inkább közeledik a közös ima a
tudó tanulmány, cikk jelent meg, de mind csak
apró részleteket tárgyaltak, azokat is rendsze- közös énekléshez, vagyis, a gyülekezeti ének
2
rint »protestáns« és nem evangélikus szempont- felé. Az első keresztyén énekek már a Bibliában
fellelhetők. Mária éneke, 3 Zakariás »Zsolból. így nehéz feladat elé állítottuk magunkat,
tára« 4 és a Glória, melyet a betlehemi angyalok
mikor e szerény tanulmány megírására vállal5
koztunk. Munkánk nem kimerítő, hibáit is is- zengtek Krisztus születésének éjszakáján. Az
ének, mint régen a zsoltáríró zsidóknál, itt is
merjük, de nem is volt célunk egy minden
hódított és talán még inkább, még nagyobb
igényt kielégítő tanulmányt írni. Ezt a mai súbensőségesebb erővel. Az apostolok úgy tanítotlyos könyvtári viszonyok, a nehéz gazdasági
ták a népet, hogy zsoltárokkal, dicséretekkel
helyzet nem is engedik meg. Ének- és énekesintsék egymást és az Űrnak mindenkor hálát adkönyvanyagunk nagy része vidéki könyvtárak6
janak.
ban van és ezeknek is lényeges része ma hozzáférhetetlen- Az anyaggyűjtést így a legnagyobb
Ilyen előzmények után az ének az egyháznehézségek között kellett elvégeznünk. Amit
tól elválaszthatatlan szerves tartozéka lett a keaz idő engedett és elérhettük, feldolgoztuk, resztyén vallásnak és ahol az Űr nevében összeamit megtehettünk, megtettük. Szándékunk a
jöttek, ott felhangzott az Ö dicsőítése, üldöztelegjobb volt: bemutatni, hogy evangélikus
téskor segítségülhívása, mind ének formájában.
templomainkban, gyülekezeteinkben milyen ma- Isten végtelen fenségét a lélek jobban vélte meggas énekkultúra uralkodott, történeti áttekintést közelíteni a dal szárnyán, mintha csak eladni az énekek fejlődéséről és igyekezni megmondta volna, ami szívén feküdt.
jelölni a jövőben járható utat.
Philo, Jézus kortársa már többféle éneket
hallott »jó rendtartással, szerepükhöz illően feI.
gyelmezve« énekelni a keresztyén ajkakról
(Philo: De Vita contemplativa). 7 Római Kele»Az Űr kegyelmes voltát hadd énekeljem men már Pál apostol korában rendszabályokat
állított össze az egyházi éneklésről. A III. száörökké«1 — zengte a zsoltáríró fennszóval* A
keresztyénség pedig magáévá tette e dalt és lel- zadban alexandriai Kelemen, Origenes, Cypriaa IV. században Básilius, Ambrosius,
kének minden megnyilvánulásában
énekelt. nus,
Öröméneket, a szorongattatások közepette kö- Augustinus, Hieronymus és Chrysosthomus gyanyörgést, Isten kegyelmének minden kiáradása- korolt nagy hatást az egyházi énekre. Ezek feljegyzéseiben, utasításaiban találunk említést a
kor pedig háladalt.
keresztyén istentiszteletről és éneklésről.
A keresztyénséggel egyidős a közösségi,

A zsoltárok és himnuszok alkotják az istentisztelet két jellemző énekformáját. »Himnuszt
egyedül Istennek és egyszülött Fiának, mint
Istennek éneklünk: és dicsőítjük Istent és Egyszülöttjét ugyanúgy, mint a nap, hold, csillagok
és az egész mennyei sereg. Mert mindebből
mennyei kórus alakul, mely a hívő emberekkel
Istent és Egyszülöttjét himnuszokkal dicsőítik.«
— Nyilatkozik Origenes.8 Ambrosius pedig teljes
elragadtatással festi a zsoltárok hatását: »Mi
szebb a zsoltárnál? Isten dicsőítése ez s a keresztyének hitvallása . . . Az öregek feledik szigorúságaikat, komolyságukat. Fiak és leányok
veszély nélkül énekelnek kedves, hajlékony
szavakkal. Mennyi bajt okoz az Egyházban
felolvasások alkalmával a nép csendbentartása,
de mihelyt hangzik a zsoltár, azonnal mindenki
elhallgat. Királyok és császárok szintúgy énekelhetik a zsoltárokat, mint a nép. Minden fáradság nélkül megtanulhatók s örömmel emlékünkben tartjuk. Az egyenetlenek között egyességet szülnek s a megbántottakat kibékítik. Ki is
ne bocsátana meg annak, kinek szavával egyesülve emelkedik Istenhez? A zsoltár egyszersmind
tanítás és gyönyör. Gyönyörködve énekeljük,
okulás végett tanuljuk. Nem tartós az, mit kényszerülve kell tanulni, de amit valaki örömmel
tanult, többé el nem felejti.« Ambrosius különösen nagy hatást gyakorolt az egyházi énekre. Az
előtte szokásos fél-éneklést, szavalásszerü recitálást, felváltotta »Cantus harmonicus« néven nevezett új éneklési rendszerével. A fejlődés folyamán a nagyobb városok külön iskolákat állítottak az énekesek nevelésére (Sylvester pápa iskolája Rómában). A művészi énekre törekedtek
már.
Nagy Gergely reformálta az egyházi éneklést és meghonosította a »cantus planus«-t, azaz
a mérték által okozott változatosságot mellőzte
és énekeiben minden hangot egyenlő időértékkel látott el. Ambrosius rendszere fennmaradt,
de az egyházban nem ápolták. Nagy Gergely
rendszerét tartotta meg az egyházi hatalom és
máig is ez maradt fenn a katolikus hivatalos
használatban. De Ambrosius pár énekét még
ma is énekli az ünneplő nép templomaiban.
A katolikus egyház megszilárdulva nem támadott és nem volt szüksége védekezésre. A
hitelvek meggyökeresedtek a lelkekben, nem
volt szükség azokat hirdetni. Az egyházi éneket,
a himnuszokat őszinte kegyelet, mély áhítat
hatja át. Az eretnekeknek csak a világosság útjára térítését könyörgik Istentől, nem megsemmisítésüket.
Hazánkban is ez volt a helyzet. A keresztyénség elterjedésével és a lelkekbe való felszívódása után nyugalom következett. Nem volt
ellensége, mely ellen a költészetben is síkra
kellett volna szállnia. A buzgó vallásosság mö-

gött egyéni színt adott az a tény, hogy a nép
kedvelve régi, örökölt nemzeti dallamait, ezeket
az egyházi énekekre alkalmazni próbálta. Hogy
ez így volt, arra mutat a Kálmán király alatt
tartott esztergomi zsinaton hozott határozat:
»Nihil cantetur in ecclesia nisi quod fuerit in
synodo collaudatum«. Ezen eltiltott énekek közt
kereshetjük az újonnan keletkezett, nemzeti dallamainkat hordozó, magyar himnuszokat és
népénekeket. A nemzeti visszaesés elsöpörte a
nagyszabású elindulást. A híres énekekről sem
maradtak írott emlékeink,
bár Mátyás és
Ulászló is pártolták az egyházi ének ügyét.
Ezen reformáció előtti (katolikus) énekeink
három csoportja: 1. Latinból átültetett himnuszok, 2. magyar származású énekek, 3. zsoltárok.10
A zsoltárok nálunk is nagy kedveltségnek
örvendtek. A római katolikus egyház misekönyvében antifonák, kollekták és orációk nagy része
is a zsoltárokból vétetett. Ezeket prózai fordításban énekelték. Kódexeink közül az Apor,
Döbrentei, Keszthelyi és Kulcsár kódexekben
találkozunk a legtöbb zsoltárral.
A fordításban átkerült himnuszok az ú. n.
orátio ritmica irodalmának termései. Fő költői
ezeknek: Ambrosius, Sedulius és Venantius Fortunatus. A himnuszok sugalmazó gondolata a
megváltás ténye volt. Tárgyuk Krisztus és
Mária, akit rajongva magasztalnak, emlékező átélése az ö szenvedéseinek, álmélkodás a szeplőtelen fogantatás misztériumán, hálaadás az
emberiség csodás megváltásáért. A megváltás
gondolatától sugalmazott áhítat meg-megújuló
csoda élménye, tehát e himnuszok tárgya. 10 /a
Legszebb himnuszaink a Döbrentei, Winkler
és Peer kódexekben maradtak fenn. (Conditor
alme siderum; Verbum superbum prodiens; Veni
redemptor gentium — Ambrosiusnak tulajdonítják őket, — Christe qui lux es et dies: Vexila
regis prodeunt — Venantius Fortunatus — Panque lingua 2., Patris sapiens; 3. Áldott Krisztus
keresztfán stb.)
Magyar származású éneket is a Winkler és
Peer kódexben találunk. Különösen a Peer kódex
büszkélkedhet valódi kincsekkel (Szent Lászlóról szóló ének, Vásárhelyi András cantilenája
stb.).
Mindezeket csak azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert később majd hivatkozhatunk rá. De meg a protestáns énekkészlet első
forrása éppen e himnuszköltészet volt.
Azonban már e magas műveltség, fejlett
egyházi költészet mellett jelentkeztek a bomlasztó tényezők. A reneszánsz álom volt csak,
nem tarthatott soká. A középkornak megvolt a
biztos, de zord, kegyetlen erkölcsi alapja. Most
éppen ez hiányzott. Az emberiség nem térhetett vissza eszményeihez, a szép, görög klasz-

szikus élethez, eszmei alap nélkül felbomláshoz
közeledett az ideálisnak képzelt élet. A scolasztikus teológia lejárta magát. Az egyház elvesztette a magaslatot, melyen dicsfénytől övezetten állt. A humanizmus új ideáljait követő
fő- és alsópapság lassanként beleúnt mindebbe.
A középkori egyházegység repedezni, bomlani
kezdett. A közszellem is elvilágiasodott. Az erkölcsök lazulása által a pogány szellem hatalmasméretü betörésével találkozunk. Az indítást
éppen a felsőbbkörök adták, a nép pedig szenvedte, hogy a nagyurak valóságos rablóhadjáratokat rendeztek az egyházi birtokok ellen,
hogy papjaik nem tudták már a vallást oly meggyőzően hirdetni, mint régen, mert maguk is elfordultak az Istennek tetsző élettől. János király
és Ferdinánd minden erejükkel azon voltak,
hogy minél több főúrt magukhoz édesgessenek,
mert ezáltal annak egész házanépe, szolgái,
urukkal együtt az illető király erejét növ-Uék.
így az átpártolások napirenden voltak (Perényi
Péter, Várday Pál, Nádasdy Tamás stb.). Az eladósodott püspök a népet, sokszor azonban saját templomát fosztogatta, hogy pénzre tegyen
szert. A nép így lelkivezető nélkül állott és éppen a legválságosabb időben nem találhatott a
vallás tanításában vigasztalást. A közélet e romlottságán méltán kétségbeesett a jobbérzésü
magyar. A sok üldöztetés, az igazságtalanságok
sorozata, a kegyetlenségek, a mindenben és
mindenütt felbukkanó bün a zaklatott életű lakosságot arra késztette, hogy sóvárogja az újjászületést, a megújulást, a tiszta légkört, a békességet. A kor embere megunta az örökös bűnös éjszakát, a nappalt várta és az ég kitisztulását.
Ezekben a zivataros időkben érkezett meg
a reformáció, hogy a csüggedők lelkét felemelje,
gondolkozni tanítsa a népet, egy szebb, okosabb
eszme-, érzelemvilággal ismertesse meg: az
evangélium tiszta tanításával. »Az egyházegységet tehát nem a reformáció tette tönkre:
éppen ellenkezőleg, a reformáció megmentője
és teljességre vivője volt azoknak a lelki értékeknek s kivált ama lappangó evangéliumi
lelkiségnek, melyeket a Jagelló-korszakban teljessé vált egyházi süllyedés és romlás magával
együtt eltemetni készült-« 11
Már a mohácsi vész előtt jelentkezett
Luther tanának hirdetése hazánkban. 1522-től
megindult a magyarországi ifjaknak Wittenbergbe való vándorlása. Előbb a Felvidékről,
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majd Erdélyből, de csakhamar Budavárából is.
A bányavárosokban határozott rokonszenvvel
fogadták Luther tanait (Cordatus Konrád).
1524-ben Szepes vármegyében oly erős volt
az evangélikus vallás elterjedése, hogy erélyes
fenyegetésre volt szükség katolikus részről. Az
erdélyi szász földön a papok, szerzetesek és
a polgárság a régi tanokat megtagadták és
Luther útmutatásai szerint rendezett istentiszteleteken vettek részt. De Budán is korán és
nagy eredménnyel terjedt el a reformáció.
1521-ben a polgárság reformátori szellemű papot hívott Cordatus Konrád személyében,
1525-ben kiderült, hogy a polgárság legelőkelőbbjei is belekeveredtek a lutheránusság
gyanújába, így teljes szigort sem egyházi, sem
világi hatóság nem gyakorolhatott velük szemben. A királyi udvarban is terjedt a reformáció.
Mária királynő is Luther híve lett, nagybátyja, Brandenburgi György pedig nyíltan
Luther mellé állt. Henckel János, Mária udvari
papja, Pók János udvarmester, Grynaeus Simon,
Ortel Vid budai főiskolai tanárok, mint udvari
emberek, szintén pártolták a lutheri reformáció
ügyét. A Wittenbergbe tanulni siető ifjúság az
evangélikus tanokkal hamar hazatért és csakhamar tősgyökeres magyarok hirdették legerősebben a megreformált, tiszta vallást. A reformáció megerősítette a magyarságnak faji érzetét és nemzeti öntudatát a nyelv használata
által. Megindult a magyar nyelvű irodalom és
szédítő sebességgel emelkedett a termékek
száma és a hívők tömegével rajzottak az »új
hit« védőszárnya alá, hol Istent és a keresett
lelki békességet gondolták megtalálni. Ezen
irodalom által lett a darabokra szakadt ország
ismét egységes. E szomorú században a magyar biblia és a magyar egyházi ének volt az
egyetlen kapocs, mely a Habsburgok, a hódoltság és a nemzeti királyság területén széthúzó
magyarságot összekötötte. Az első protestáns
prédikátorok átvették Luthertől a hit terjesztésének leghathatósabb módját, az egyházi
ének ápolását. Zengett az ének a prédikátorok
ajkáról és amerre szállt, az emberek szívükbe
fogadták és megtértek.
Krisztus születésekor énekkel dicsőitették
az angyalok az Istent, az őskeresztyények énekkel kezdték üdvözítő hitük terjesztését, a megújult keresztyénség is az ének szárnyán hirdette az Űr irgalmasságát és hódította meg
Krisztusnak az ő híveit.
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A XVI. SZÁZAD EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZETE
Amint Németországban szálló ige volt,
hogy a nép beleénekelte magát Luther vallásába, úgy volt ez Magyarországon is. A régi
vallás még ott élt a hívek lelkében, ezt nem
lehetett egy csapásra megszüntetni. A katolikus
vallás elemei ú j formában tovább éltek. Az
istentisztelet is eleinte csaknem ugyanaz volt,
csak később alakították át annak régi rendjét.
Luther a nemzeti nyelvű istentiszteletekre fektette a fősúlyt és ú. n. »német miséje« kevéssé
különbözik a katolikus mise részeitől. Hazánkban a XVI. századi egyházszervező zsinatok
csaknem kivétel nélkül Luther reformját fogadták el és istentiszteleti szempontból is követték.
A magyar evangélikus liturgia a XVI. század
közepén hü volt a lutheri reformáció liturgikus
lelkületéhez. Különösen az egyházi ének és
zene ápolása mutatja, hogy a magyar evangélikusok magukba szívták Luther lelkét, — állapítja meg Jánossy munkájában. 12 A XVI- században uralkodó liturgikus rendet Heltai Gáspár ágendájában (1550) találjuk. Az istentisztelet középpontja az Űr szent vacsorájának ünneplése. Minden ténykedés, mely ezt megelőzi,
a hívők áhítatát növeli, lelkét Istenhez emeli,
liogy méltóképpen, hálaadással és bűnbánattal,
alázattal részesüljön a szent közösségben, melyet Isten szerzett megigazulására. Ez az igazi
evangélikus, keresztyén istentisztelet, melyben
a pap a hívőkkel együtt énekkel dicséri az
Urat és könyörög hozzá és ezáltal az éneklést
elsőrendű fontossággal ruházza fel. A XVI. század énekkincse ezért gazdag ú. n. liturgikus
énekekbenA XVI. század vége felé azonban már
mindinkább jelentkezett a zwingliánizmus és
a calvinizmus, majd ezek összeolvadását követő
református vallás. Ez az evangélikus liturgikus
élet fő erejét a »valóságos jelenlét« (presentia
reális) hitét támadta; hogy az evangélikusok
a liturgia épségét megvédjék, bocsátották ki
Sopron, Vas és Zala vármegye esperességei
(Reczés János, Tokoyts György, Vidos Lénárd
és Klaszekovics István) 1598-ban a keresztúri
ágendát, mely azonban nem tartalmaz teljes
liturgikus rendet. Itt mégis jelentkezik már a
reformátusok hatása: akaratlanul az Űr vacsora
szentségét az istentiszteleti élet másodrendű tényezőjévé tették. Ez által a liturgia egyes elemei is kezdtek leválni. Először a praefatio és
vele a sanctus, hosanna és benedictus. 13 A liturgia romlása már megkezdődött, hogy később
mindinkább tovább színtelenedve, elveszítse

csaknem minden jellegzetességét, logikus tartalmát, lényegét és elsekélyesedjék.
A liturgikus énekek gyűjteményei az ú. ngraduálék. Ezekben rendszerint külön csoportban helyezkednek el a különböző ünnepekre,,
vasárnapokra és egyes ünnepi alkalmakra rendelt, elfogadott antifonák, responsoriák, sequentiák és egyéb liturgikus énekek, majd a himnuszok. Legelső ilyen graduálénak a Batthyánykódexet kell tartanunk, de ilyen nagyjából Huszár Gál 1574-ben kiadott énekes könyve és
— bár későbbi, de XVI. századbeli énekeket
őriz — az öreg Graduál. Ezek mind még
Luther istentiszteleti rendjét véve alapul, ennek
ellátására szolgálnak nagyszámú énekekkel.
Liturgikus ének olyan sok van, hogy külön
tárgyalásuk e tanulmány kereteit átlépné. Mégis
említsünk meg néhány ilyen éneket. Az istentisztelet első része az introitus, egy zsoltársorból állt, mely a kis glória (»Düczőség magassagban Istennek«), a Laudamus Te, vagy
ehelyett gyakran »Dicsőség mennyben Istennek^ Az ünnep üdvtényét hirdető sequentia
mint pl. a közismert Veni Sancte Spiritus —
(Jövel Szent Lélek Űristen), a Dies irae, dies
illa — (»Ama nap a harag napja . •.«) Celano
Tamás XIII. század első feléből származó
éneke. Jakoponus: Stabat Mater dolorosa (Keresztfán az Isten Fia). Liturgikus énekekhez
tartoznak a különböző újtestamentumi énekek
fordításai, mint a Benedictus, Nunc dimitis és
a responsoriumok, mint pl. Libera Domine
(Ments meg Uram engem) majd a Credo (Mi
hiszünk az egy Istenben), á Sanctus és agnus
énekek, stb.
Az istentisztelet másik énektípusa a gyülekezeti ének volt. Az őskeresztény gyülekezet
szokása szerint hozattak be és énekeltettek az
istentisztelet elején, közepén és végén. A gyülekezeti énekek forrásai közül a legelső és legkönnyebben kimutatható a római katolikus
egyház középkori énekköltészete. Jobbára latin
énekeket fordítottak le magyarra. A másik forrás a korán felvirágzó német evangélikus énekköltészet volt. Elsősorban Luther énekei honosodtak meg- A harmadik forrás az eredeti magyar protestáns énekkincs. A XVI- század 30—
40. éveitől az igényeket a maga eredeti énekanyagával is megkísérelte a hazai evangélikusság kielégíteni. A Biblia, de különösen a zsoltárok szolgáltattak anyagot. Így alakul ki az
evangélikus gyülekezeti ének három neme:
1. zsoltár, 2. latin himnuszfordítások, 3, eredeti
magyar énekek.

Az énekek tárgya csaknem mind hasonló.
A bűnök bocsánatáról szólnak, tanácsot, serkentést, vigasztalást szolgáltatnak. Ködös, borús hangulatúak és ezt még az országot ért veszedelmek, a nemzetre szállott súlyos csapások folyvást táplálják. A reformáció korának
magyarja szeretett maga és a zsidó nép közt
hasonlóságot keresni. A zsidóság sorsáról a
maga sorsa jutott eszébe. Ez által a protestáns
istentisztelet mindjobban megkedvelte Dávid
király zsoltárait és e zsoltárok a régi himnuszokkal versenyre kelve, azokat mind kisebb
térre szorították. A zsoltárokat hamar megkedvelték, mert a hívőik lelkületének megfelelt
a változatos tartalmú gyűjtemény és válaszfalat húzott a régi és az új hit közé, de Luther
hatására is. ki már 1523-ban résztvett egy kis
zsoltáros könyv szerkesztésében.14
A protestáns vallás »ecclesia militans«,
nemcsak a csaták, de az irodalom és költészet
terén is. Az eredeti dicséreteknek, könyörgéseknek ezért vált főcéljává a tanítás és a harc.
A protestáns költészetet tehát, bár mély hit és
Istenhez való rendíthetetlen bizodalom nyilatkozott meg benne, valami józanság jellemezte,
mely sokkal inkább tanított és elmélkedett,
mint a rajongás útjait járta, vagy hogy a tiszta
líra magas szárnyalását követte volna 15 Ez kevés kivétellel (Szkárosi Horváth András: Vigasztaló ének) érvényes az egész század protestáns énekköltészetére.
A XVI. század egyházi énekeinek általános
ismertetése után, most nézzük közelebbről az
énekköltészetet a fenti felosztás szerint. Luther
énekeit külön csoportban fogjuk tárgyalni, mivel
azok kiválóságukkal és számunkra különleges
értékükkel megérdemlik kiemelésüket. Természetesen — helyszűke miatt — nem foglalkozhatunk minden énekszerzővel és minden énekkel, ez későbbi feladatunk, csak néhányat emelünk ki, hogy ezeken a jellemző vonásokat megkeressük.
Zsoltárok.1U Dávid király zsoltáros könyve
már a régi egyház istentiszteletében is fontos
szerepet töltött be. Belőle merítették az antifonák responsoriumok introitusok szövegét. A
Vulgata szövegét használták e célra. A protestáns zsoltárszerzők — nagyrészük katolikus pap
volt — jól ismerték e forrást és zsoltárfordításaikhoz, átdolgozásaikhoz az anyagot innen szerezték. Volt más zsoltárfordítás is. — Gálszécsi
István két Luthertől feldolgozott zsoltárt fordított és Benczédi Székely István ZsoltároS
Könyve — de ezek prózai fordítások voltak még
és nem is nagyon voltak elérhetők, mert igen
kis példányszámban nyomtatták őket. így a Vulgata maradt meg mint forrás. Erre mutatnak a
zsoltárok felett található latin sorok, melyek a
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Vulgata megfelelő darabjainak kezdősorai. A
forrás anyagát a szerzők különféleképpen értékesítették.. Batizi András szerette forrásának gondolatait más-más szavakkal elmondani, ragaszkodott a héber zsoltárok gondolatritmusához. A
fordítások nem hűek az eredetihez, hanem parafrázis-szerű átdolgozások. Végkecskeméti Mihály vagy Thordai Benedek már ragaszkodnak
a szöveghez. De megtörtént az is, hogy a szerzők a héber zsoltárból keresztyén éneket formáltak és ezáltal az énekek héber jellegét —
éppen a zsoltárjelleget — elveszítették. (Siklósi
M. 53. zs., Batthány O. 32. zs.). Hogy ki készítette az első verses zsoltárátdolgozást, arra
nézve több vélemény küzd egymással. Legnagyobb valószínűséggel Batizi András (44. zs.),17
ki ezt 1530—40 között írhatta. Beszélnek még
ezzel kapcsolatban Siklósi Mihályról (53. zs.)18
és Végkecskeméti Mhályról (55. zs. 1535.)19
Utánuk már bőven teremnek zsoltárfordítók, de
kevés kivétellel, egyik sem emelkedik fel az átlagon. Ebbe az is belejátszhatott, hogy a magyar
nyelv még nehezen alkalmazkodott a zsoltárok
gazdag kifejezésmódjához és így munkájuk még
bizonyos tekintetben úttörő volt. Kiemelkedik
az átlagból Sztárai Mihály, aki 15 zsoltárt fordított, vagy dolgozott át. Átdolgozásai részben
hűek a Vulgata szövegéhez (10., 12., 26., 33.,
64. és 94. zs.), részben annyira átdolgozottak,
hogy a latin zsoltárnak csak alaphangulatát adják vissza (15., 23., 29., 32., 36., 37., 65. és
74. zs.). Sztárainál már mutatkozik, hogy Krisztus iránt érzett szeretete nagyobb annál, minthogy elhallgassa és ne említse lépten-nyomon,
hogy ne mutassa, hogy keresztyéneknek ír éneket és nem a zsidók zsoltárait önti versbe. Zsoltáraiban már megtaláljuk a keresztyén szellemet,
a keresztyén vallás jellemző tanításait, de azért
a héber zsoltárokban jelentkező kesergő hangot,
bánatos panaszkodást is átveszi. »Igy olvad
össze a a protestáns hívő lelkében az ó- és újszövetség szelleme, így vonódnak be ótestamentumi színnel a keresztyén, Jézus tanítására alapított dogmák és így telnek meg a zsidó eredeti
költeménvek keresztyén vonatkozással.«20
A XVI. század második felében a szerzők
már elárasztják a híveket zsoltárokkal- Az ismert
zsoltárok kb. felének nem ismerjük szerzőjét.
Akiket ismerünk, azokat is nagyrészt csak névről, de életrajzi adatok nélkül. (Laskai 120. zs.;
Tesi 30.; István deák 57. zs.). Kevés, akiről
mégis valamit tudunk (Barát István 69. zs.,
Zeleméri László 2. zs.; Németi Ferenc 145. zs.
stb.). A neveket a zsoltárok versfőiből ismerjük. A század nagyobb költői is dolgoztak fel
zsoltárokat. Skaricza Máté, Szegedi Gergely és
Balassa Bálint munkásságukkal a művészi ének
magaslatára emelték a zsoltárfordítást.
Skaricza Máté zsoltárfordításaiban hű ma483

radt Dávid héber zsoltáraihoz, még akkor is,
ha átdolgozását parafrázis formájában oldta
meg. Öt tartják Luther »Erős várunk« kezdetű
éneke fordítójának. Barla Jenő ezt határozottan tagadja. Szerinte Skaricza 22 éves volt,
mikor az ének a váradi énekeskönyvben (1566.)
megjelent. Ilyen fiatal ifjútól pedig nem várható ez a szép fordítás.21 Több hathatós érv
Sztárai szerzőségére vall, a fordítást illetően.
Azonban Gyulai Pál és Horváth Czyrill kitart
Skaricza mellett. Szenczi Molnár Albert is
a jobb zsoltár fordítók közé számítja őt. Payr
Sándor szerint, »amíg döntő ok nem merül fel,
addig Skariczától az »Erős várunk« fordítását
nem vitathatjuk el és nem tulajdoníthatjuk
Sztárainak.«22 Skaricza tényleges saját munkája
öt zsoltárfordítás: 52. zs. »Dávid Doég gonoszságát, hogy látá . . •«; 63. zs. »Saulnak a Dávidhoz jó szerelme . ..«; 74. zs. »Hogy Jeruzsálemnek drága templomát.. .«; 86. zs. »A jó hitű
ember szelíd e világon. ..« és 147. zs. »Drága
dolog az Űr Istent dicsérni...«
Szegedi Gergely forrása szintén a Vulguta
volt. Átdolgozásait már szabadon kezeli. Egyes
zsoltárai (8., 29. zs.) semmi keresztyén gondolatot nem tartalmaznak, mások pedig Í22. és
a »Pap Benedek« versfővel írt 112. zs.) anynyira keresztyének, hogy semmi megegyezést
nem mutatnak a zsoltárral. Egyéniségét, lelkivilágát bele tudta hozni müveibe, ezzel vált ki
kortársai közül (10., 33., 112. zs.). Versfőkbe
nevét sohasem rejtette.
Balassa Bálintot költői tehetsége teljesen
elválasztja kortársaitól, ö már született költő,
a szó legnemesebb értelmében. Müvei mind
költemények, ö t zsoltár átdolgozása maradt
reánk: a 27., 54., 42., 148. és az 51. zs. Az elsőt
Buchananus után írta, a következő hármat a
Vulgata, vagy egyéb latin zsoltár nyomán, az
utolsót pedig Marót műve szerint. Minden zsoltárát más ritmusban, más formában fordította.
Tisztára egyéni fordítások, a választott zsoltárokat azért dolgozza át, hogy ezáltal saját lelkén könnyítsen, saját érzéseit öntse bele az
énekbe. A szöveghez nem ragaszkodik, néha
tartalmi egyezés sincs, de a zsoltár hangulata,
érzelemvilága ott lüktet a sorok között és felismerhető. A természetet, erdőket, mezőket festette átdolgozásaiban, hogy érzelmeit visszaadhassa- Költészete távol áll a protestáns puritanizmustól, mert saját lelkét adja. Közvetlen
elődje Szenczi Molnár Albertnek, mert m e g mutatta, mennyire megfelel a mesterségesebb,
bonyolultabb, de éppen ezért művészibb versforma s a virágos, ékes költői nyelv a vallásos
énekeknek is.«23 A XVI. század zsoltárfordításai,
illetőleg átdolgozásai Balassával elérték a legmagasabb színvonalat. Most csak néhány példát

lássunk, hogyan jelentkezik a héber eredetű
zsoltárokban a keresztyénség és hazafiasság
gondolata.
Siklósi Mihály 53. zs.-ban 41—42- sor.
»Lássad Űr Isten Te Szent fiadat,
Ne büntess minket az Krisztus Jézusért.«
Végén az utolsó versszak:
»Dícséret légyen Atyaistennek
És Ő fiának, mi
Idvezitőnknek,
Vigasztalónknak, az Szentléleknek,
Most és örökké egy igaz Istennek«
A befejezés legtöbször ilyen formát mutat.
Érdekes egy névtelen szerzőnek zsoltárfordításában ez a négy sor:
»Mint ezt megírta szent Pál minékünk,
Kinek írását mindnyájan kell hinnünk,
Ha Isten velünk, Krisztus mellettünk,
Akarnám látni, ki volna ellenünk.*
A szerző bizonyára ismerte Luther harci
dalát, az »Erős várunk«-at.
A hazafiasság gondolata, az időszerű panaszok, melyek a zsoltáríró panaszaitól különböznek és a magyar viszonyokat festik, szintén
sok zsoltárban találnak helyet. Névtelen szerző
százharmadik zsoltárában (69—76. sor) találjuk e szavakat:
»Vigasság nékünk háborúságban,
Mert vagyon Urunk magas mennyországban
Mindenekkel bír királyságban
Örökké való hatalmasságban.«
Azért mindentől
megoltalmazhat
Az bűn, az ördög, az halál nem árthat
Az tűz és víz meg nem gyalázhat
Tömlöc és fegyver minket el nem ronthat.«
Vagy Batizi 44. zs.-ban, 18. versszakban:
»Nem méltán büntetsz-e minket,
Mert most elfeledtünk téged
Szívünkbe tettük isteneinket
Bálhoz emeltük
kezeinket.
Teljesek vagyunk sok bűnökkel
Melyet Isten nem szenvedsz el
lm látjuk, mint büntetsz mindennel.«
Ugyancsak a 44. zs.-ban (41—44. sor):
»Árvául eladád népedet
Várastrul várasra viszik őket
Ifjakat, szűzeket,
gyermekeket
Összekötözve hajtják őket.«
E példákból láthatjuk, hogy mennyire áthatotta még a legjelentéktelenebb, ismeretlen

énekszerzők lelkét is a kor siralmas, szenvedéssel teli élete és elénk tűnik a különbség, mely
a nyugodt, fenséges magaslatokról alászállni
nem akaró katolikus és a küzdelmes életben
aktív résztvevő protestáns énekköltő között
mutatkozott.

Ha most már az énekszerzők eredeti műveit
vizsgáljuk, elénk tűnik, hogy ezek távolról sem
fedezik azt, amit ma templomi ének név alatt
összefoglalunk. Egyesek egész históriák, mások
élénken, kíméletlenül vitatkoznak, a kifejezéseket ritkán válogatják meg és hangjuk legtöbbször szenvedélyes, a mai mértékkel mérve épZsoltáranyagunk énekeskönyvekben maradt
penséggel goromba. Mint már említettük, kevés
fenn. Mivel az énekeskönyvekről még szólni
bennük a lirai elem, több a tanító és támadó
fogunk, most csak röviden a felsorolásra szocélzat. A bibliai históriákra szükség volt, mert
rítkozhatunk. Az első verses zsoltárokat tar- Biblia kevés forgott közkézen, és e költemények
talmazó gyűjtemény Huszár Gál énekeskönyve által igyekeztek a szerzők, legtöbbször lelkészek
volt, mely 1560-ban jelent meg, de ma egy
a nevezetesebb és tanulságos történteket megpéldánya sem ismeretes. Szabó Károly »Isteni ismertetni. A nép a templomban szavanként tadicséretek és psalmusok« címen említi ez elnulta meg az éneket, ezzel a szent történeteket
veszett kiadást, de Szilády az 1560-it az is elsajátította. Majd az énekeket könyvekbe
1574-i 1. kiadásnak gondolva »a keresztyén gyűjtötték és a következő nemzedék már innen
gyülekezetben való Isteni dicséretek és imádsátanulta, innen ismerte meg a reformáció felfogok« címet használja. Ez az 1560-i Huszár Gálgását magukbafoglaló históriákat és énekeket.
féle énekeskönyv lehetett alapja az 1566-i váKarácsonyra Batizi András »Krisztus születéséradi, és az 1569-i Szegedi-féle énekeskönyvnek. nek históriája« (RMTK. I. k. 58. 1.) szerepelt,
A kiadások bővültek, de alapjában mindegyik
Húsvétra pedig Batizi vagy Sylvester éneke
visszavezethető a Huszár Gál félére. 1582-ben
(örülj és örvendezz keresztyének gyülekezete,
jelent meg Bornemisza Péter énekeskönyve. Itt vagy »Krisztus feltámada« kezdetű énekek). A
már több zsoltárt találunk, mint az 1563-i és keresztyén hit főbb ágazatait foglalja össze
1579-i Szegedi-féle énekeskönyvben. Ez volt az
Dévai Biró Mátyás, akit fáradhatatlan reformáalapja az 1590-i Szegedi-féle kiadásnak. Ebből
tori munkássága miatt a »magyar Luther« névmerített a Gönczi-énekeskönyv is, mely számos
vel szoktak illetni. »Az igaz hit által való üdvöz(kb. 30.) kiadásával a XIX. század elejéig haszlés módjáról« című, tőle fennmaradt egyetlen
nálatos volt- A későbbi énekeskönyvek (debretemplomi énekében nemcsak tanítja, de buzceni, bártfai, stb.) mind visszavezethetők a Hudítja s a híveket. Valószínű, hogy több éneket
szár Gál, Szegedi Gergely, Bornemisza-féle éneis írt, de ezek talán a név nélkül álló énekeink
keskönyvekre. A XVI. század legjelentősebb
között rejtőznek.
zsoltáros könyvei voltak ezek. A kéziratos graIgen szép ének és tiszta liraiságával csakduálok, énekeskönyvek a zsoltároknak csak
nem
egyedül áll a század énekei között Szkáprózai fordítását közlik. Nincsenek bennük verrosi
Horváth
András »Vigasztaló ének«-e. Szkáses psalmusok.
rosi támadó, gúnyolódó és kíméletlen verselő
Az énekkincs legősibb darabjai a himnuvolt, a legerőteljesebb támadó egyházi énekeket
szok. A reformáció beáramlásával az énekkésző írta e korban. (Átokról; Fejedelemségről; Föslet nem változott azonnal. Az első időkben a vénységről; Panasza Krisztusnak; Az kétféle hitkatolikus himnuszokat dolgozták át, megről; stb.) Egy versében nincs támadó célzat.
fosztva a kizárólag katolikus fogalmaktól és
»Semmit ne bánkódjáL Krisztus szent serege*
szellemtől.
Egyeseket
teljesen érintetlenül
kezdetű ének, az őszinte hitet és meggyőződést
hagyva énekeltek. Huszár Gál énekeskönyve
sugározza.24 A kor komor lelkületéhez igen illett
minden napra egy himnuszt rendelt, melyek
a halál gondolata. A sok háborúság, nyomorúság
közül még máig is énekelünk néhányat. (Igaz
a halál felé fordította a hivő ember figyelmét
biró nagy Úristen; Dicséret és tisztesség Tenés várta a halált, az üdvözülést, nem írtózott tőle.
ked; Jöjj népek Megváltója stb.) A kor többi
A költők a halált szerették megénekelni és vele
énekeskönyvei bőven tartalmazzák ezt a műfajt.
kapcsolatosan, hogy a hívőket a bűntől óvják,
A magasszárnyalású himnuszok legjobban diaz utolsó ítéletet festették meg realistikus szícsérték az Istent és eltérve a zsoltároktól, soha- nekkel énekeikben- Batizi »Az halálról való emsem bocsátkoztak a jelen viszonyait panaszló
lékezés« című énekében emlékeztet arra, hogy
fejtegetésekbe- A katolikus kiegyensúlyozott,
a halál bármely időben eljöhet értük, éljenek
csak felfelé tekintő, mély hit szólalt meg ben- hát vétek nélkül. Dobai András pedig az utolsó
nük. Ha nem is önálló, saját tulajdonunk ezen
ítéletről ír »Az hatalmas Isten királyok ' kihimnuszok összessége, szellemük szerint mégis
rálya . . . « kezdetű énekében. Tárgyát Máté ev.
ugyanúgy protestánsok mint katolikusok. Kér
25. r. 31—46. verséből vette. Rajta kívül mások
sőbb a himnuszok kegyes tartalma elvész az átis feldolgozták ezt a részt. Egy strófája komoly
dolgozó, beléjük szorított mondanivalója között. intést tartalmaz. Sztárai is írt zsoltárfordításain

kivül szép énekeket: »Minden embernek mi
örömet mondunk« (karácsonyi), »Semmiből teremté az Űristen az embert«; »Mennyi sokat
szól az Isten embernek« kezdetüek. Gyönyörű
énekével a mai templomokat is betöltik Szegedi
Kis István: »Jövel Szentlélek Isten, tarts . . . «
kezdetű éneke,25 ma is gyönyörködtet. Másokat
is írt ezen kivül »Hálát adok neked Űristen«;
» Jézus születék üdvösségünkre«; »Oh mint keseregnek most az keresztyéneké A legszebb énekeket ismét Balassa Bálint írta a század utolsó
felében. Messze kimagaslanak ezek az énekek
a kor összes többi hasonló művei közül. Verselésük, formájuk, mély tartalmuk, lélekkel teli
soraik, mind arra mutatnak, hogy szerzőjük már
született költő. Az énekeskönyvekben előforduló
Balassa-énekek a következők: »Bocsásd meg
Űristen ifjúságomnak vétkét«; »Pusztában zsidókat vezérlő Űristen«; »Oh én kegyelmes Istenem«; »Áldj meg minket Űristen«. De Balassa
istenes énekeit külön is kiadta, majd később
tanítványa, Rimay János istenes énekeivel
együtt adták ki művét számos alkalommal.
Elenyésző csekély volt, amit »eredeti« magyar költeményeinkről szóltunk, de talán e rövvid összefoglalásból is képet alkothatunk, milyen
értékeink voltak a XVI. szd-ban. Eredetinek
mondtuk az énekeket, mert bár kevés kivétellel
mindegyiknek volt valami indító forrása, — egyegy bibliai hely, vagy meglévő ének — mégis
az énekszerzők saját érzéseiket, a kor viszonyait
és egyházuk állapotát, maguk sorsát öntötték
versbe. A hivők gyülekezete pedig a zsoltárok
és himnuszok mellett, szívesen énekelte ezeket
az énekeket is, mert ugyanúgy érzett, szenvedt
és vágyai ugyanazok voltak.
A sok szép ének közül ma alig néhány ismeretes. Az új, nagyrészt csak szükségből megfelelő ének közül e régi értékek lassan csaknem
teljesen kivesztek. Ami megmaradt, azt is alig
hagyták meg az eredeti formában, hanem kevés kivétellel, mondhatni kíméletlen szigorral
átdolgozták. Ezen, idővel feledésbe menő énekek ú j életre ébresztése szükséges feladatunk.
Ápolni kell a régi örökséget, mert hitünk történetének legküzdelmesebb és legszebb korának
levegőjét hordozzák, mindig időszerűek és mindig áhítatot keltenek, az ősök szilárd hitét pedig felébresztik tartalmuk példájával.
Külön csoportban tárgyaljuk most Luther
énekeit és ezek fordítását, ill. átdolgozását.
Luther volt az evangélikus egyház ének apja.
Életeleme az Istent dicsérő ének: musica sacra
volt. Első egyházi énekét 1523-ban írta: »Nun
freut euch liebe Christengemeind« kezdettel.
Énekeit forrásuk szerint tárgyaljuk. 26
1. A zsoltárokból merített énekeiben a legteljesebb szabadsággal járt el. Hét énekét vette
a zsoltárok alapján. Egyik legsikerültebb átdol-

gozása: »Aus teifer Noth. . .«, a 130. zsoltárból. Majd »Ach Gott vom Hímmel sich darein«
(12. zs.), »Es spricht der Unweisen Mund wohl«
(14. zs.), »Es wollt uns Gott genádig sein«
(67. zs.), »War Gott nicht mit uns diese Zeit«
(124. zs.), »Wohl dem, der in Gottesfurcht
steht« (128. zs.) és végül »Eine feste Burg«, az
evangélikusok hatalmas csatadala.
2. Más bibliai helyekről merítette a következőket: »Jesaia dem Propheten das geschah«
(német Sanctus Ézs. 6. 1—4 verse alapján). Irt
két verses tízparancsolatot, verses Miatyánkot,
Máté 3. alapján a keresztségről éneket, Luk.
2. 25—32. versek ihletésére »Mit Fried' und
Freud' ich fahr dahin« és a Jelenések könyve
12. szerint »Sie ist mir lieb die werthe Magd«
— kezdetű, a keresztyén egyházat dicsérő éneket. Ide tartozik gyönyörű karácsonyi gyermekdala: »Vom Himmel hoch da komm ich her«.
3. Latin himnuszokból vette 27 a »Verleih
uns Frieden gnádiglich« (Da P a c e m . . . ) ;
»Wir glauben all an einen Gott« (Patrem credimus); »Herr Gott dich lobén wir« (Te Deum);
»Nun komm der Heiden Heiland« (Veni redemptor genitum); »Gelobet seist du Jesu
Christ« (Grates nunc omnes reddamus — Nagy
Gergely karácsonyi éneke); »Was fürchts du
Feind Heródes sehr« (Hostis Heródes impie);
»Christum wir sollen lobén schon« (A solus ortus cardine); »Der du bist drei in Einheit (O
lux beata trinitas); »Komm Gott Schöpfer heiliger Geist« (Veni creator spiritus); »Komm heiliger Geist Herre Gott (Veni Sancte); »Mitten
wir im Leben sind« (Media vita in morte sumus) — kezdetű énekeket.
4. Régi német énekekből új énekeket alkotott. Így írta meg a »Christ lag in Todesband«
(Christ ist erstanden — XII. századból származó húsvéti matutina); »Nun bitten wir den
heiligen Geist« (XIII. századi, Regensburgi
Berthold franciskánus barát prédikációjából vett
egy strófás énekből); ;>Gott der Valér, wohnt
uns bei« (XVI. századi keresztjáró ének volt) —
kezdetű énekeket.
. Eredeti énekei voltak: »Ein neues Lied
wir heben an«; »Vom Himmel kam der Engel
Schaar« (ez volt Luther utolsó éneke); »Jesus
Christus unser Heiland«; »Erhalt uns Herr bei
deinem Wort«.
Luther énekei közül, lássuk, mit vett át a
XVI. század évangélikus prédikátora, en «kszerzője hivei részére. A leggazdagabb és legértékesebb írott graduál a Batthyány kódex megőrzött néhány éneket, melyek Luthernél is megvannak: „Jövel népek Megváltója" (Veni redemptor . . . ) ; Heródes dühös ellenség (H. hostis
impie); Jövel vigasztaló Szentlélek Isten (Veni
sancte . . .); a Te Deum és a Litania maior magyar szövegét. Nem lehet bebizonyítani, hogy

a fordítók ismerték-e Luther énekeit, vagy sem.
Aiighanem ismerték, mert a Batthyány kódex,
amint legújabban megállapították, valószínűleg
evangélikus graduái.
Luther énekeit a Wittenbergben járt tanulók hozták hazánkba, de segítségükre voltak a
vándorkereskedők és könyvárusok is, kik mint
közvetítők szerepeltek a németországi áramlatok
és hazánk között. A német ajkú felvidéki és erdélyi szász városokban már korán énekelték
Luther énekeit. A németek után csakhamar a
magyarok is átvették azokat. Lutherrel való személyes érintkezés révén Gálszécsi István, Farkas
András, Sylvester János, Dévai Biró Mátyás,
Batizi András, Heltai Gáspár, Szegedi Kis István és Szkárosi Horváth András hatása alá kerültek a nagy reformátornak. Mutatja ezt Gálszécsi István első magyar énekeskönyve. (1536.)
Csak egy ív maradt fenn, ezen Luther három
éneke: Hallgasd meg bűnös ember; Mi hiszünk
egy Istenben (két katekizmusi ének) és Jézus
Krisztus a mi üdvösségünk. — Sylvester 1534ben járt Wittenbergben és Szilády szerint néhány Luther-éneket magyarra fordított. Egy ismeretes csak a »Christ ist erstanden« hatására
írt »Krisztus
feltámada«
kezdetű
húsvéti
éneke. Batizi Dévai Biró Mátyással járt Wittenbergben 23 és így ő is ismerhette Luthert, kinek
énekét is lefordította. (Jer mi kérjük Szentlelket
— Nun bitten wir den heiligen Geist). De ismerhette Luther húsvéti énekét is, melynek alap
ján megírta a »Krisztus feltámada, ki értünk
meghalt vala« — kezdősorokkal bíró éneket.
Szegedi Kis István énekköltészetére is hatott
Luther (»Jövel Szentlélek Űristen«). Szegedi
honosította meg Luther példájára a házi muzsikálást.20 — Sztárai Mihály verses históriájából »Athanasius püspök életrajza« — Luther
énekének az »Erős várunk«-nak visszhangja
csendül felénk:
„Voltanák után nagy sok
álnoksággal
Méreggel, fegyverrel és
hatalmassággal
Hogy Ót elvesztenék avagy
számkivetnék,
De ők nem használtak semmi
ravaszsággal,
Mert Isten tartotta őket ő
oltalmával..."
Mindenesetre ismerte Sztárai Luther énekét,
ezért látják egyesek benne az ének fordítóját.
Sztárait erős kapcsok fűzték Lutherhez, Páduában (itt tanult) már Luther írásait olvasta. 30
Itthon lelkes híve volt és mindvégig megmaradt
hű evangélikusnak.
Skaricza Máthé is nagy tisztelője volt
Luthernek. Wittenberget második hazájának nevezte. Bod Péter 31 szerint Skaricza fordította le
Luther énekei közül az »Erős várunk«-on kívül, »Jer mi kérjük Szentlelket«; »Hiszünk mind

egy Istenben«; »Atya Isten tarts meg minket«
és »Ami életünknek közepette« — kezdetű énekeket. Bar la Jenő csak az utolsót tartja Skaricza művének. Horváth Cyrill (i. m.) nem osztozik ebben Barlával, csak a »Jer mi kérjünk
Szentlelket« című
szerzeményt
tulajdonítja
— mint gyengébb verset — Gálszécsinek. Payr
(i. m.) véleménye is Barlával ellenkező, így
egyenlőre megmaradunk Bod Péter állítása mellett. Payr ezeken kivül fenntartással Skariczának
tulajdonítja még Luther egy régi antifonából
vett énekét »Ami életünknek közepette . . . « kezdősorral. Skaricza ezt az éneket (Bornemisza
é. k. 1582. CLIX. lap) nem az eredeti latinból,
(Media vita . . . ) hanem Luther átdolgozásából
fordította, a fordítás híven követi a németet.
Stráner Vilmos fordította le ismét.
Luther a magyar énekszerzőket régi és latin énekek lefordítására buzdította. Ezekből v e t
tek át énekszerzőink egyházi és világi dallamokat. Luther 36 éneke is, a mindig újabb és más
fordításokkal, értékes szöveg- és dallamanyagot
szolgáltatott az énekköltészet részére. Nyelvünkre lefordított Luther-énekek, először az
elveszett 1560-i Huszár Gál-féle énekeskönyv
alapján felépült váradi (1566.) és Szegedi-féle
énekeskönyvekben (1562.) jelentkeztek nagyobb
számban.
A Szegedi énekeskönyv 1509-i kiadásában
már 11 ének van Luthertől. Ez igen nagy szám.
ha azt vesszük, hogy teológusaink nagy része
nem igen tudott németül és az énekeket latin
magyarázat közvetítésével tudták csak magyarba
átültetni. A hagyomány szerint a Szegedi énekeskönyv 16. lapján szereplő »Ach Gott vom
Himmel sich . . .« fordítása János Zsigmond
műve. 32 Ennek azonban semmi történeti alapja
nincs, mert János Zsigmond csak 1563-ban tért
át az evangélikusokhoz, az ének fordítása pedig
előbb készült.
Amint látjuk, Luther énekei gyorsan elterjedtek a magyar evangélikusok körében. Bornemisza Péter evangélikus püspök Postillájában
(1584.) azt ajánlja, hogy az »Erős vár«-t prédikáció után énekeljék. Bocskai István vitézeinek,
a szabad hajdúknak is ez volt a csatadaluk. Általában Bornemisza feltételezi Luther énekeinek
ismeretét és prédikációiban sokszor utal rájuk
és ajánl éneklésre közülük, Prédikáció utánra:
->Atya Isten tarts meg minket«; prédikáció előtt:
»Jer mi kérjünk Szentlelket*; nagy hétre: »Jézus
Krisztus mi üdvösségünk«; mikor bűn háborgat:
»Bünösök hozzád kiáltunk«; mikor ez vi'ág
háborgat: »Oh Úristen tekints hozzánk« stb. 33
Lutheren kivül más német szerzőtől nem
vettek át éneket e században. A nagy reformátor német kortársainak énekei mint fordítások,
csak a XVII. szd. magyar énektermését gazdagítják.

A XVI. század eddig ismeretien énekLitania maiort és a reformátor által kedvelt
kincse, énekeskönyvekben maradt fenn az utó- »Dícséretes ez gyermek« kezdetű éneke is.36
korra. Kevés énekeskönyv áll rendelkezésre,
1582-ben jelent meg még gazdagabb tartamert igen nagy számban elvesztek az ország
lommal Bornemisza Péter énekeskönyve: é n e sok, nehéz viszontagságai között. Sok talán még
kek három rendben: Különb-különb félék. Detvalamelyik vidéki, vagy főúri könyvtárban rejrekő 1582« címmel.37 A XVI. század csaknem
tőzik.
minden számbavehető énekköltője szerepel itt
Első énekeskönyvünk, egyben legrégebb
egy-két énekkel. 235 éneket közöl, de ebből
magyar kottáskönyv Gálszécsi István énekes- csak 118 alkalmas templomi használatra, a II.
könyve. Szilvás Űjfalvi Imre említi először
és III. részben bibliai históriák, tanító és feddő
1602-ben megjelent halotti énekeinek élőbeszéköltemények vannak. Luther énekeiből itt jeledében. Töredékben van csak meg. Az első része
nik meg először a »A mi életünknek közepette«
(4 levél) 1887-ben került napvilágra, a másik
(CLiIX lap.) kezdetű ének.
1911-ben. Perényi Péternek ajánlotta. Ránkma1592-ben Debrecenben megjelent Gönczi
radt az előszó az olvasóhoz és három — már
György énekeskönyve: »Keresztyéni énekek . . .«
említett — ének hangjegyelve. A többi elve- címmel. Ez már inkább református gyűjtemény,
szett.
de anyaga az egész XVI. század énekkincsét
Az első kéziratos énekeskönyvünk a Bat- magába foglalta. Valószínűleg használták az
thyány-kódex. Csaknem teljes egészében fenn- evangélikus gyülekezetek is. »Kis Graduál« némaradt protestáns szertartáskönyv. Az istentisz- ven is szokták említeni, számos kiadásban jetelet (liturgia) énekszükségletét fedezi: meglent meg a XIX. század elejéig. Katolikus énemutatja azokat a szálakat is, melyek a kódexet
keskönyvek is merítettek belőle. A mi énekesmég a katholikus liturgiához fűzik. Luther
könyvünk egy énekét tartalmazza (260. sz.).
»Deutsche Messe«-jének követelményeit elégíti
Egy évre a Gönczi-féle megjelenése után
ki és anyagát katholikus forrásból veszi. így a
látott napvilágot a Bártfai énekeskönyv (1593.).
kódex a protestáns templomi ének legrégibb
Luthernek már eddig megjelent énekei itt is
forrására mutat. Ez énekeskönyv anyaga, leszármegtalálhatók, de több nincs. Szügyi Józsefnek
mazottjain keresztül (Csáti graduál, Sárospataki
feltűnt, hogy igen sok benne a világi és a magraduál, Ráday graduál, Kálmáncsai graduál, gyar nemzeti dallam jelzés.38
stb.) a XVII. századi ö r e g Graduálnak (1636.)
Énekeskönyveink tehát tisztán megőrizték
legfontosabb forrása lett. 34
a XVI. század énekkincsének nagy részét s ha
Második legrégibb énekeskönyvünk Bennem is nyerünk teljes képet a század énekléséczédi Székely István »Istenes énekek« (Krakkó, ről, e könyvek segítségével sokat elérhetünk és
1558.). Gróf Bethlen Kata enyedi könyvtárában
megismerhetünk.
volt egy példány, de 1849-ben tűzvész követÁttekintettük vázlatosan az evangélikus
keztében elpusztult. Említettük már Székely Istegyházi és gyülekezeti ének állapotát a XVI.
ván »Zsoltárkönyv«-ét, melyet 1548-ban szintén
században. Hosszabbra húzódott, mint majd a
Krakkóban adtak ki.
többi századok képe, de még így is nagyon sok
Gazdagabb tartalmú lehetett, de szintén
tisztázatlan kérdés maradt fenn. Az elindulás
ma nem ismeretes Huszár Gál: »Isteni dicsérejellemzésének mindig terjedelmesebbnek kell
tek és psalmusok« című35 gyűjteménye (1560.).
lennie, az alapokat a jövőre itt vetették meg,
Csak Űjfalvi Imre említett kiadványának előezután már csak építenek rá. A forma ugyanaz
szavából tudunk róla. Huszár Gál 1574-i ki- marad, csak a fejlődés folyamán tökéletesedik,
adású énekeskönyve már megvan. Szépszámú
a nagy egész új tagokkal bővül és kikerekedik.
zsoltárt, himnuszt, antifonát, responsoriumot tarDe a mag — az önfeláldozó, égőhitű, szenvetalmaz, ezért igen kedvelt énekeskönyve volt és
désben megpróbált ősök hívő dalai — ott pakomoly énekforrása, sok helyen nélkülözhetetrázslik minden elkövetkező idők énekkincse mélen segédeszköze a század istentiszteleti eleté- lyén. Ott szunnyad ma is, és csak néhány éneket
nek. 164 éneket foglalt magába, ebből 14 énekell felváltani e régi, ódon zengzésű templomi
ket Luthertől. Megtaláljuk benne a Luther-féle
dalokkal, a parázs fellángol és újra hódítani fog.

A XVII. ÉS XVIII. SZÁZAD EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZETE
Egyháztörténeti szempontból a két század
éneklésbeli zengésnek édesgetése vonta vala
egy korszaknak tekinthető. A korszak képe egy
el.« íme, elég bizonyíték énekkultuszunk fejteljes hullámvonal. Hullámhegy, XVI. század
lettségére és mély, lelkeket magával ragadó erevége és a XVII. század legeleje. A protestánsok
jére.
még szabadon gyakorolhatták vallásukat, zsinaAz üldöztetések a már említett romlásnak
taikon egyházi ügyeiket megtárgyalhatták, a
indult liturgiát tovább rontották, de most még
bécsi béke (1606-) vallásügyi részének I. pontja
csak mérsékelt erővel. Inkább vesztett szigorú
kimondta, hogy a király senkit hitében megrendszeréből, mint szétbomlott volna. Több
bántani, se más által háborgatni engedni nem
részt (introitus, glória, graduale halleiujával,
fog. Ezáltal az evangélikusok is szép jövőt recredo) a gyülekezeti ének kezdett helyettesíteni.
méltek. 1610-ben folyt le a zsolnai zsinat, melyA graduále énekből »főének« lett a prédikáció
előtt. Az Úrvacsora szentségének ünneplése
nek végzéseit Thurzó György, mint nádor, az
mindinkább eltávolodott az istentisztelettől, lasegész országba széjjelküldte, hogy eszerint szersan csak ünnepi alkalmakkor, az istentisztelet
vezkedjenek az evangélikusok. 1614-ben Szevégeztével osztották ki. Azonban a Felvidéken
pesváralján ült össze evangélikus zsinat.39 A
mindig az ősi liturgiát énekelték és ezáltal az
megindult református vallás sok hívőt elhódíegyháznak semmi támadás és rontó szándék
tott az evangélikusság közül, de a maradék bátnem ártott. A pusztulás a racionalizmus és a
ran és hűségesen állta az idők viharait. Szükség
is volt erre az erőre, mert a hullám a hegyről a pietismusnak Németországból való betörésére
kezdődött meg és a XIX. században végleg kivölgybe zuhant. A viszonylagos nyugalom után
véres üldöztetések, szenvedések, támadások sza- teljesedett.
kadtak a hithű protestánsokra. Különösen az
Az elnyomás két századának egyházi énekei
1660-as években szenvedtek sokat, I. Lipót
a hívők lelkitartalmát tükrözik most is. A mély
valóságos irtó hadjáratot indított ellenük. Azvallásosság, a szilárd hit talán sohasem fejezőután következett a legszomorúbb sors: papokdött ki olyan erővel, mint a kor templomi énenak, tanítóknak seregét hajtották gályarabságra
keiben. Itt már több a lírai tartalom, a lélek
( 1670-es évek). Csak néha csillant fel mégis
érzelmei a legegyénibben, legszemélyesebben
egy kis remény a helyzet javulására, de mindig
fejeződnek ki.
újabb csalódás keserítette el a szenvedők lelkét.
Forrás tekintetében itt már az előbb megA teljes elnyomás az 1781-ig, II. József türelmi
jelent énekeskönyvek említhetők fel. Fontos
rendeletéig tartott. Innen ismét a hullám felfelé
forrás volt, melyből igen nagy számban merítetível, lassabban, mint ahogy a mélybe szakadt,
tek az énekszerzők, a német evangélikus egyházi költészet is. Itt már megjelentek az élő
de mégis felfelé. Az 1791-i országgyűlésen
nyelvről való fordítások is, melyek a múltban
II. Lipót törvénybe iktatta bátyjának, II. Jócsak Luther énekeinél mutatkoztak.
zsefnek rendeletét és ezáltal a szabaduás boldog perce elérkezett. Ezután az egyház történeAz énekek fajaira nézve Némethy Mihály,
tének új korszaka kezdődött: »az evangéliomi
a kolozsvári ecclesia lelkipásztora (1679.) kiegyház feléledésének és régi törvényes jogaiba
fejti, hogy 41 »az ecclesiákban szaabd a Soltára40
kon kívül Szt. írásban szedegetett Énekeket is
visszahelyezésének kora.« A nehéz időkben az
é n e k e l n i . . . minéműek: 1. a Soltárokból szedeegyház belső élete is megsínylette a kegyetlen
getett szép énekek:: mert azok azon magyaráelnyomást. De még így is a protestánsok vezetzattya a nehéz Soltároknak s a kösség is jobban
tek a műveltség terjesztésének tekintetében.
érti s hamarabb tanulhattya. 2. az invocatiok,
Az irodalom is küzdött az 1673-ban behozott
mellyek merő könyörgések, a Tanítóért; az.ige
cenzúra átkos megszorításaival, különösen a
hallgató községért. 3. az Innepi énekek, mellyek
XVIII. században volt a protestánsok irodalmi
szépek s jók, és épületesek... 4. a litániák s
munkássága megnehezítve. A bátor és hitükért
Passió, ahol a gyenge kösség botránkozása nélkül
minden veszélyt vállaló protestánsok azonban
el nem hagyathatnak.« E felsorolt énektípusok,
még így is igen szép eredményt érhettek el az
műfajok az énekeskönyv tipikus szerkezetét muegyházi irodalom terén. Az ének tovább zentatják.
gett, mint a múlt századokban és a gályarabokHa e korszak énekeskönyveit vesszük vizsnak is ez adott erőt, ez nyújtott vigasztalást. Az
gálat alá, első, ami feltűnik, hogy a sanyarú
1674-ben Kassán megjelent »Cantus catolici«
idők ellenére, mégis mennyi jelenik meg belő8. kiadásának előszava így panaszkodik: »A hílük. A szorongattatásban a vallásosság mégveknek nagyobb részét a római szentszéktől az
inkább elmélyült és a szükségletet növelte.

Mindjárt a XVII. század elején megjelenik
Szenczi Molnár Albert Psalterium Ungaricuma
(Herborn, 1607.). Tisztán református énekeskönyv, de felemlítése szükséges, hiszen énekeskönyveink, a ma használatos Keresztyén Énekeskönyv is merítettek belőle. Magábafoglalja a
150 zsoltárt és más 9 éneket is csatol hozzá.
A »Mennybeli felséges Isten« kezdetű énekben
a Miatyánkot verselte meg (137. dics.). Id. Révész Imre és Kálmán Farkas ezt az éneket egyenesen
Luthertől származtatják. 42
Azonban
Szenczi Molnár Albert teljesen szabadon járt
el: míg Luther éneke csak 9 versszak, az övé 18.
A versformát Luthertől vette és annak régi szép
dallamát is. Szenczi Molnár felesége révén atyafiságban állott Lutherrel és ezért hajolhatott szívesen feléje. Zsoltáros könyve a két században
közel 30 kiadást ért meg.
Gönczi György énekeskönyvének csak a
XVII. században 22 kiadása ismeretes. Elterjedt és kedvelt énekeskönyv volt tehát. Főleg a
reformátusok használták, ezért többnyire Debrecenben és Nagyváradon nyomták. De lőcsei és
bártfai evangélikus nyomdászok is részt kéltek
a haszonból, mert ők meg az evangélikus gyülekezeteknek akarták kinyomni az énekeskönyvet,
Luther énekeiből új énekeket is átvettek, ezeket
beillesztették a többi közé. Ezen evangélikusok
számára készült kiadásban Gönczi könyvének
beosztása megváltozik. Míg a reformátusoknak
készült példányok a zsoltárokat külön részben,
egymás mellett közlik, addig nyomdászaink ezeket tárgyuk és ünnepi alkalmuk szerint megosztva, szétszórva közlik. Egy ilyen, tartalmilag
Göncziével majdnem teljesen megegyező, de
eltérő beosztású énekeskönyv (1632-ben Brewer
Lőrinc által kiadott lőcsei énekeskönyv) tartalmazza először Luther kedves karácsonyi énekét:
^Mennyből jövök most hozzátok«. Két éneket
közöl Balassa Bálinttól is (Bocsásd meg Űr
Isten; Pusztában zsidókat vezérlő Úristen).
Gönczi énekeskönyvének lőcsei, 1654-i kiadásában találjuk meg először a »Jövel Szentlélek
Űristen« kezdetű éneket (ma használatos Keresztyén énekeskönyv, 236. sz.). Ennek latin
eredetijét 43 Luther dolgozta fel és magyar fordítóját több énekszerzőben is látják. Kálmán
Farkas szerint Batizi fordította le, Szügyi József
Skariczában, vagy Gelei Katona Istvánban látja
a fordítót, míg Payr Sándor Regius Király Jakab
rozsnyói lelkész fordításának lehetőségét is felteszi. Regius Királynak még két éneke szerepel
az 1604-i kiadásban: »Kegyes Jézus én imádságomra« és »Én Istenem sok nagy bűnöm«. Az
utóbbmak szerzője Rutilus Márton weimari lelkész.44 A század végén megjelenő kiadások mind
az evangélikusok, mind a reformátusok szükségleteit kielégítették. Lényegtelen módosításokat
találhatunk csak a két felekezet számára nyo-

mott külön kiadásokban. Ezekben Luther énekei is nagy számban lelhetők fel. Az eddig felvett énekeken kívül megtaláljuk bennük a »Jövel népek megváltója«; »Gonosz kegyetlen Heródes^ két alakban is a »Mennybői jövök most
hozzátok«; »Jövel Szentlélek Unsten«; a Luther
szerinti Te Deum, és az »Úristen irgalmazz nékünk« (Litania maior) kezdetű énekeket.
A XVII. század alkonya végetvetett a közös énekeskönyvek korának. 1696-ban megjelent
az első külön evangélikus énekeskönyv: »Zóngedező Mennyei K a r . . . Lőcsén 1696.« címmel. Szerzője Áts Mihály tábori lelkész a kuiucháborúban, utóbb nemescsói lelkész. Az énekeskönyvben helyet kapnak a magyar XVI. és
XVll. századi evangélikus énekköltészet értékesebb darabjai, Luther énekeinek mintegy kétharmada és — ez egyik főértéke — a XVI. és
XVII. századi német vallásos énektermés legszebb dalai. Ennek az énekeskönyvnek állománya szinte változatlanul tovább élt a XVIII. és
XIX. század templomi énekeskönyveiben. A
mai Keresztyén Enekeskönyv (Dunántúli) is sokat merített belőle. Áts Mihály maga is irt
benne énekeket (»Isten áldásának háza«; »Magas egekben lakozó« (158. K. É. 264.) 45 Műiden e földön csak elmúlandó (129. sz. K. É.
410.); Szívem keserűségét (160. sz. K. É. 381.),
a fordításnak is egy részét ő végezte. Luther
énekeit igazi evangélikus énekeskönyvhöz méltóan nagyszámban jelentette meg. A már jólismert és lefordított énekeken kívül itt szerepel
»Jézus Krisztus dícsértessék« (45. sz. K. É.
133.); Mennyből jővén az angyalok (56. sz. K.
É 32.;; Elmegyek békével s vígan (85. sz. K.
É.); Krisztus adaték halálra (141. sz. K. É.
207.) . Örvendjetek keresztények (246. sz. K.
É.); Krisztus Urunk Jordánhoz ment (277. sz.
K. É.); Jézus Krisztus mi Megváltónk (282. sz.
K. É.); Adj békességet Űr Isten (995. sz. K. É.).
Ha ehhez még az eddig már megjelent énekeket
Luthertől hozzávesszük (14 darab), az énekgyűjtemény 24 Luther-énekkel a reformátor 36
énekének kétharmadát felöleli.
A német egyházi költészetet olyan lényeges
mértékben kiaknázta, hogy nem bocsátkozhatunk pontos lajstrom összeállításába. Csak említsük meg néhány német énekszerző nevét, kiktől Áts éneket vett át. Mihael Weisse: A próféták megmondották (79. sz. K. É. 173.); Ambrosius Blauer: Az Istennek jó tetszése (146. sz. K.
É. 362.); Joh. Magdeburg: Bizony meglészen az
idő (201. sz, K. É. 587.); Nic. Selnecker: Bűnösök hozzád kiáltunk (196. sz, K. É. 349.); Mart.
Belim: Jézus Krisztus én életem (208. sz. K. É.
555.); Philippus Nicolaii): Tündöklő hajnaü
csillag (9. sz. K. É. 403.); stb. Itt találjuk meg
a németből merített, de máig kedvelt énekeket:
Szerelmes Jézus (55. sz. K. É. 182.); Sírjon az

ég, sírjon a föld (62. sz. K. É. 199.); Most nyu1730-ban új énekeskönyv lát napvilágot.
gosznak az erdők (22. sz. K. É.); Szívem szermt
Sartorius János nemescsói evangélikus lelkész
Űr Isten (4. sz. K. É. 51.); stb. Énekekkel szere- műve » . . . az igaz idvösség útjára mutató . . .
pelnek még Joli. Freder, Nic. Hovesch, Joh.
magyar lelki óra« címmel Wittenbergben jelent
Walter, Erasmus,
Alberus, Mihael, Weisse,
meg, mivel itthon cenzúra volt. Sok eddig ismert
Georg Gruenewald, Paulus Eber, Thomas Harténeket közöl különösen a Bártfai énekeskönyv
mann stb. és több névtelen német szerző.48 Az
anyagából, a Gradualból is merít, újakként sok
énekeskönyv bővítésekkel igen sokszor jelent
német, cseh és latin éneknek adja első magyar
meg, 1743 óta »Űj Zengedező Mennyei Kar«
fordítását. Szép éneke: »A nap immár elenyénév alatt Győrben. Az új kiadások szerkesztői
s z e t t kezdetű (62. sz. K. É. 86.) a német »Nun
Bárány György, Vásonyi Márton, Sartorius Jásich der Tag geendet hat« nyomán. Innen őriznos, Fábri Gergely, Torkos András és Torkos
zük énekeskönyveinken keresztül a »Krisztus árJózsef pietista papok voltak.47
tatlan bárány« (348. sz. K. É. 174.) kezdetű
éneket, mely az Agnus Dei megfelelője. UgyanKicsiny és üldözött sereg volt a XVII. száitt találjuk »Dícsérlek Uram Tégedet« (6. sz. K.
zad evangélikussága, de micsoda erő, öntudat és
É. 60.); »Gyötrődik az én lelkem« (108. sz. K. É.
hit rejtőzött benne, hogy számára ilyen gazdag,
320.; Lányi Illés, Thurzó György udvari lelkémagasszínvonalú énekeskönyvet állítottak össze.
Vallásosság volt, mely követelte a lelkitápláékot, szének műve); »Jer, dicsérjük Istent« (64. sz.
K. E. 2., Rinkhárt Márton eilenburgi esperes
a hit újból és újból való megújítását, követelte
énekének fordítása); »Jézus, életemnek öröme*
az énekeskönyvet, mely csak az övék legyen és
(388. sz. K. É. 404.); Joh. Frank: »Jesu meine
senki másé. És ez az Áts-féle énekeskönyv tényFreude meines Hertzens« kezdetű éneke után);
leg egyedül az ő számukra készült.
»Jézust el nem bocsátom« (390. sz. K. É. 407.,
Végére hagytuk a kor egyetlen szertartásKeymann
Keresztély német éneke után) stb.
könyvét, az »öreg Gradual«-t. (Gyulafehérvár,
kezdetű
énekeket.
Ismét egy énekeskönyv, mely
1636.) Szerzője, illetőleg összeállítója Keserűi
Dayka János és Gelei Katona István reformátuá* megint közelebb visz minket a mai énekállományhoz. Érdekes, hogy Luther énekeiből egyet
püspökök. 200 példányban jelent meg. Bőven
sem találunk benne.
ad minden alkalomra antifonákat, énekeket
introitusra, invitátiora, szerepelnek lamontációk,
A kép teljességéért meg kell említenünk
passiók, zsoltárok és nagy számmal himnuszok.
még, mint forrást, Tranovsky György liptószentA XVI. század énekei közül igen sokat megtalámiklósi evangélikus lelkész kiválóan szerkesztett
lunk ebben. Igen nagy anyagot vett át a Bártfai és a tót evangélikus egyházban új korszakot jeénekeskönyvből. Az istentiszteleteken sokáig
lentő »Cithara Sanctorum . . . Ó és Űj lelkiénevolt a pap és kántor nélkülözhetetlen segéd- kek . . . « című, Lőcsén 1636-ban megjelent énekönyve. Nemrégen még mindig használták. Az
keskönyvét. Későbbi énekgyűjteményeink mind
ö r e g Gradual csekély példányszáma a gyülekemerítettek ebből az értékes műből.
zeteket rászorította, hogy írott példányokat keHa e könyvektől függetlenül vizsgáljuk a
ressenek maguknak. így feltehető, hogy a XVII.
két század evangélikus énekköltészetét, azt taszázadban is több írott, mint nyomtatott gradual
láljuk, hogy a legkevesebb bővülést a zsoltárokvolt használatban, habár meglétükről ma adaból írt énekek típusában találjuk. Szenczi Moltunk kevés van.
nár Albert kiadta teljes zsoltárfordítását, ezáltal
E három énekeskönyv — Gönczi-féle, Átsa régi zsoltárigény nagyon lecsökkent, elvétve
féle és az ö r e g Gradual — alkották a gerincét találunk néhány zsoltárparafrázist 48 (XVI- száa század, de az elkövetkező korok evangélikus
zadi névtelen 69. zs., Barát István nyomán; 20.
egyházi éneklésének is. Kedvelt énekgyüjtezs., Gyakorta való buzgó könyörgést; Giczi Jámény volt még Balassa Bálint és Rimái János
nos 101. zs. stb.) Az időszerű panasz keserűsége
istenes énekeinek kiadása. A század folyamán
sokszor áthangzik az ének sorain.
tízszer adták ki. Balassa és Rimái néhány éneke
máig is szerepel énekeskönyveinkben.
*Sok nyavalya, háború vagyon mi rajtunk
A XVIII. században folytatódnak ezen emNagy
nyomorúságban immár
elfogyatkoztunk
lített énekeskönyvek kiadásai. Itt is nagy ked(Gönczi
1635.
»Sok
hálaadással mi
veltségnek örvend a Gönczi-féle énekeskönyv, a
most tartozunk« — kezdetű ének.)
Balassa—Rimai-féle gyűjteménye is megjelenik
Vagy:
néhánvszor, természetesen az evangélikusok a
Zöngedezőhöz ragaszkodnak leginkább, mely
mint már említettük, később »Űj Zöngedezö«
»Ne legyenek Űr Isten tobzódók részegesek
címen jelenik meg. Az énekeskönyvek mindig
IJndok paráznák, haraggal teljesek,
bővülnek, új énekszerzők verseit veszik fel és a
Irigyek,
kegyetlenek.
régieket elejtik.
(»Teldnts reánk Űr Isten«) Gönczi 1635.).

A bűnbánat marcangolja lelküket. Áts: »Oh,
ki későn futok« Zöng. 164. 1.). Kevés szerzőt
ismerünk a két századból, a versfők keveset
mondanak. Kevesebbet, mint a XVI. században.
Az említetteken kívül ismerjük Kalinka Joachim
illavai püspököt (»Előtted állok drága Jézusom«), Regius Király Jakabot (Kegyes Jézus én
imádságomra), Petrőczi Kata Szidóniát (Elbágyadt lelkeknek; Óh, hogy adhassak há!ákat«;
több éneket is írt.) (Pálóczi Horváth Ádámot
(»A nagy király jön«); Szőnyi Benjámint, hódmezővásárhelyi lelkészt (»Ez ünnepi szent napokban«; »Jövel Jézus lelkem hő szerelme«; »Az
én időm mint a szép nyár« stb.). Zigán János
hőgyészi lelkészt, ki szintén több szép éneket
írt. Azonkívül feljegyezhetjük Beliczay Jónás,
Perlaky Dávid, Torkos András, Wimmer Ágoston, Miskei Ádám stb. nevét.
A XVII. és XVIII. század évei nehéz, küzdelmes idők voltak, de a szenvedések tüzében
a lélek megacélozódott, Istent kereste és meg is
találta, amiről az énekeskönyvek legjobban tanúskodnak.
Nem fejezhetjük be e kor tárgyalását anélkül, hogy ki ne térnénk egész röviden a katolikus átvételekre. Énekeink őszinte vallásosságát, tiszta szépségét semmi sem igazolhatja jobban. mint az a tény. hogy a katolikusok is merítettek énekkészletünkből. Luther énekei közül
az »Erős várunk«-at többszörös egyházi tilalom
ellenére énekelték. Illés István, esztergomi kanonok, aki éppen az ellen kelt ki, hogy »az
eretnekséggel bőves Graduálék és Funebrálisok
sokhelyütt a katolikus iskolamesterek kezében
is forogtak«, nem tudta elkerülni, hogy az »Eros
várunk híres protestáns éneket« más eretnek
dallamokkal együtt még 1693-ban is »Soltári
Énekek« című gyűjteményébe fel ne vegye,49
— amint ezt Bogisich Mihály, a protestáns éne-

kek egyik legnagyobb támadója is elismeri.50
Harsányi István 6 1 kimutatta, hogy a Cantus
Catholici kötetében (1651.) többek között megtalálható a »Jövel Szent Lélek Űristen«; »Mint a
szép híves patakra«; »Dicsőiilt helyeken« stb.
kezdetű énekek. Kájoni János, csíksomlyói ferencrendi szerzetes 1676-ban megjelent énekeskönyvében — Cantionale Catholicum — 150-nél
is több protestáns szerzőtől való ének rejlik.
Köztük Sztárai (14), Szegedi Gergely (5), Batizi
András (5), Skaricza Máté 4), Huszár Gál 2),
Hartyáni Imre, Mágócsi Gáspár, Végkecskeméti
Mihály, Zeleméri László. Szenczi Molnár Albert, Szegedi Kis István stb. (1—1 ének).
Luther »Mennyböl jövök most hozzátok« kezdetű éneke hangjegyekkel együtt szerepel az
1674-i Cantus Catoliciben és Illyés András erdéyi r. k. püspök »Régi és Üj énekek« című
kötetében is, mely Nagyszombatban jelent meg-52
Szoszna Demeter kéziratos énekeskönyvében
(1714—15.) a katolikus énekeskönyvekből veszi
anyagát és sokat merít az Áts M. Zöngedező . . .
és Gönczi gyűjteményéből, összesen közel 70
éneket használt fel a protestáns énekkincsből.
Énekeink nagy sikerét jobban nem lehet jellemezni mint e néhány adat által mert a katolikusoknak szép énekanyag állt rendelkezésükre, mégis örömmel fordultak a protestáns
készlet felé. A szorongattatás, üldöztetés tehát
—• ha szabad így mondanunk — használt egyházunknak, mert megedzette, elmélyítette a lelkeket és ezáltal olyan teljesítményekre tette képessé, amelyre mások a nyugodt és biztonságos
egyházi körülmények között nem voltak képesek. Ez az énekkultúra a tetőpontját érte el Áts
Mihály és Sartorius énekeskönyvével és nyugodtan állott ellen minden viharnak. A XIX. században már esik ez a színvonal, míg ma, sajnos,
alig élünk a régi ősök hagyatékából.

V.
ÉNEKEINK NAPJAINKIG
A XIX. század egyházi énekeinknek legvegyesebb korszaka. A gyülekezeti éneklés a liturgia hanyatlásával mindjobban fellendült. Liturgikus énekeink mind a múltban gyökereztek,
nem volt szükség azok lényeges megújítására,
hiszen a régi századok bőven ellátták az egyházat ilyen énekekkel. A liturgikus rend azonban
mindinkább veszített szépségéből, ősi szerves
egységéből és »gyülekezeteinkben
valóságos
liturgikus nihilizmus ütötte fel a fejét«.Bs Az
egyes részeket lassan teljesen a gyülekezeti énekkel pótolták, vagy el is maradtak. A gyülekezeti

énekszükséglet így megnőtt és a felmerülő
hiányokat minden módon igyekeztek pótolni.
Költők, püspökök, tehetségesebb vidéki lelkészek versenyeztek az énekek »gyártásában«.
Még a német pietizmus édeskés, érzékenységtől
olvadó énekeiből is fordítottak és ezek mintájára újakat írtak. A régi, ódon, szép énekeket a
racionalizmus modorában dolgozták át, úgyhogy azok mindenképpen veszítettek őszinteségükből és nemes egyszerűségükből. Jellemző,
hogy Luther énekeit vagy egészen mellőzték,
vagy csak alig egynéhányat vettek fel belőlük

a különböző énekeskönyvek. Hol volt már akkor a hajdani »szép kor«, mikor a reformátor
énekeinek kétharmadrészét énekelték!
Énekeskönyvek tekintetében a század minden eddig használatos gyűjteményt használt. A
gyülekezetekben megtaláljuk mind a »Zöngedező Mennyei Kar«-t, mind az »Öreg Graduál«-t, a század elején még Gönczi énekeskönyveit is forgatták. Üj énekeskönyveink nagyjából két csoportba oszthatók. A »nagy-györi
énekeskönyvek« és a »Dunántúli énekeskönyvek« csoportjába. Mindkét fajta gyűjtemény napjainkig számos kiadást ért meg és egyformán
kedvelt, használt énekeskönyv volt. A nagygyőri sorozatban az első kiadás 1811-ben jelent
meg. »Keresztény új Énekeskönyv, mellyet szerzett és egynéhány magános áhítatosságra tartozó
imádságokkal egygyütt kiadott a Nagy-Győri
Augustana Confessiót tartó Evangélica gyülekezet Győrben Özv. Streibig Josefné betűivel
1811.« címmel. A legnagyobb részét Kis János
evangélikus püspök írta, illetőleg fordította tisztán racionalisztikus szempontokat figyelembe
véve. A régi énekek közül majdnem semmit sem
vett fel.
A régi énekkincs némi megújítását célozta
az 1805-ben megjelent »Űj énekeskönyv . .
mely újakkal jobbítva készíttetett az Aug. Gonf.
tartó evangélikus Dunán túl lévő superintendenciája által Pozsonyban 1805.« című énekeskönyv.
A Németországban megfordult teológusok magukba szívták az ott uralkodó racionaMzmust és
hazajőve terjeszteni is kezdték. Mozgalmat indítottak, hogy az Ógraduált meg kellene változtatni és a benne uralkodó misztico-pietizmust
józan racionalizmussal egy újabb énekeskönyvbe
összeolvasztani. Az említett első dunántúli énekeskönyv szintén Kis János munkásságával indult meg, 35 éneket írt, illetve dolgozott át. Ez
a gyűjtemény többet mentett át a régi énekkincsből és éppen ezért különbözött össze a
racionalista szempontokkal dolgozó Kis János
a szerkesztőkkel. A munkatársiak Zigán János
(49 énekkel), Szűcs István (43 énekkel), Perlaky
Dávid (38 énekkel), Matkovich Pál (13 énekkel)
voltak. Tatay Pál 2, Tatay István 1, Német István 3 és Beliczay Jónás 1 énekkel szerepeltek.
Az utóbbi és Matkovich végezték a szerkesztés
munkájának nagy részét. Az összes énekek
száma 569 volt.
Ezzel az énekeskönyvvel elégedetlenek voltak a gyülekezetek, ezért 1839-ben kiadták a ma
használatos dunántúli (Keresztyén) énekeskönyv
ősét: »Keresztyén Énekeskönyv, melly alkalmatos igazításokkal és némely régi ének helyett
újakkal jobbítva készíttetett és kibocsáttatott az
ágostai vallástételt tartó evangyélikusoknak a
Dunán túl levő superintendenciája által Kősze

gen 1839« címen. Ez a gyűjtemény már az említett 1811-i kiadású nagy-győri é. k.-böl is merített (46 éneket), Luther énekei közül 6 szerepel itt. 608 éneket tartalmaz. Liturgikus elem
nélkül, hacsak annak nem tekintjük az é. k.
elején található 3 „énekes fohászkodást", melyek az utasítás szerint a „közönséges isteni
szolgálatban" kezdő, illetve közbeiktatott énekek voltak. Ilyen pl. „Könyörülj rajtunk Űr Isten, És hallgasd meg a mi imádságainkat".
Ezen két énekeskönyv típus kiadásai alkotják a XIX. században használt könyvek túlnyomó részét. A megújított kiadások tartalmukban
lényegtelen változtatásokat szenvedtek csak.
E kétféle gyűjteményen kívül használták a
hívők egyes vidékeken a Haán Lajos féle u. n.
Békéscsabai énekeskönyvet — szintén több kiadásban jelent meg — Bartos Pál szerkesztésében és kiadásában megjelent szarvasi „Keresztyén Énekeskönyvet" és Elefánt Mihály „Hit,
remény, szeretet" című, halotti énekeket magába foglaló énekgyüjteményét. A század végén
egyre inkább érezték, hogy énekügyünk nem áll
jól. A különböző egyházkerületek bizottságokat
is állítottak össze ez ügyben. Űttörés volt Kovács Sándor »Kis énekeskönyv«-e, melynek nyomán készült el a ma legelterjedtebb „Dunántúli énekeskönyv", bár ezt a tényt az énekeskönyv előszava nem említi. A régi énekek új
életre ébresztése Kovács Sándor érdeme, akinek
ilyen irányú munkáját Payr Sándor folytatta.
A XIX. század énekköltésében a fentemlített szerzők és szerkesztőkön kivül tevékenyen
részt vettek Gyurátz Ferenc püspök, Zathureczky Sámuel győri kántor, Székács József püspök, Győri Vilmos budapesti lelkész, Karsay
Sándor püspök és Zábrák Dénes.
Századunk küszöbét átlépve, megint csak az
eddig említett két típussal találkozunk. A dunántúli énekeskönyv kiadásai mintha kedveltebbek
lettek volna, több helyen használták, mint a
győrit. A régi énekek szépsége mégis jobban
hódított, ezt pedig a mindig megújított dunántúli énekeskönyvek jobban aknázták ki.
Ma is leginkább használatos énekeskönyvünk a »Dunántúü«. Anyagát túlnyomórészt
a XIX. század és a századforduló énekköltőinek
müvei alkotják, de találunk benne elvétve régi,
XVI, már nagyobb számban XVII. és XVIII:
századi éneket is. Igen sok fordítást soroztak be
e gyűjteménybe. Ezek egy része mint magyar
énekek meghonosodtak (pl. „Tündöklő hajnali
csillag" — Nicolai Fülöp müve). Az énekeskönyv 600 éneket tartalmaz. Luthertől 10 éneket vettek fel. Hibája, hogy mellőzi a régi szép
énekek nagyobb számban való alkalmazását,
fordítás is sok szerepel benne. Ajánlatos lenne
egy elkövetkező énekeskönyvben a fordítások

egy része helyett XVI—XVII. századi énekeket
besorozni. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy e jövendő énekeskönyv a lutheri liturgia előírásai és hagyománya
szerint állíttassék össze.
Magyarországi gyülekezeteink túlnyomórészt ezt a gyűjteményt használják, de vannak
még mások, amelyek ettől a szinte általánosítható többségtől eltérnek. így használják egyes
egyházközségekben a Békéscsabai (megújított
és javított Haán Lajos-féle) a Szarvasi, a nagygyőri énekeskönyv utolsó kiadását, a tót gyülekezetek túlnyomó része a Tranoscius énekeskönyvet, német gyülekezeteink a Christliches
Gesangbuch különböző kiadásait. Ezen gyűjteményeken kívül is akadnak még kisebb könyvek,
melyek szintén alkalomadtán használatosak.
Ilyen a „Halleluja" (dr. Kovács Lajos, Bethánia,
1914. kiadás), »Énekem az Űr« (vitéz Sréter
Ferenc kiad.) „Hozsanna" (Victor János kiad.),
gyermekeknek a „Gyermeklant" c. könyvecske
készült. Temetések alkalmából vidéken és Budapesten is általánosan elterjedt Magócs Károly
„Halotti Énekeskönyv"-e. Több alkalommal jelent meg a szerző kiadásában. Újabban kezdik
a finn énekeket is énekelni- Egyes helyeken a
»Magyar Tranosciust« használják, a vendek
Kardos János, Barla Mihály, Bakos Mihály énekeskönyvéből énekelnek.

Kérdőíveket bocsátottunk ki az egyes egyházközségekhez, hogy megtudjuk, melyek az
egyes vidékeken a kedvelt egyházi énekek. Feldolgozva a szép mennyiségben összegyűlt anyagot, — amennyire a befolyt jelentésekből következtetni lehet — arra a végeredményre jutottunk, hogy az egyes vidékeknek nincs jellemzőbb énekkészletük. Minden egyházközség más
és más énekeket jelentett be kedvelt darabokként. Örömmel kell hát megállapítani, — bár
az énekek tekintetében tájegységről nem beszélhetünk — hogy evangélikus gyülekezeteinkben
a hívők szeretnek énekelni, mindent kedvvel
énekelnek és a vezető lelkészek feladata, hogy
ezt az énekszeretetet necsak fenntartsák, de
még jobban elmélyítsék.
Tanulmányunk végére érkeztünk, sok énekeskönyvről nem beszéltünk, részben mert nem
juthattunk hozzá, részben pedig, mert e rövid
ismertetés kerete nem engedte meg, hogy jelentéktelenebb gyűjteményekkel foglalkozzunk. ^ A
hazai német és a tót egyházi ének fejlődésére
nem tértünk ki, mert ez külön ilyen terjedelmű
tanulmányt igényelne. A jövő feladata most,
hogy régi énekeinket felelevenítsük és legszigorúbban állítsuk vissza a régi — lutheri — liturgiát, melynek szépségéről, fokozottabb áhitatkeltéséről e megújhodás ellenzői is lelkesedve
fognak meggyőződni.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZI KÓRUSMŰVEK ÉS „ KÓRUSOK
Irta:
PESKÓ ZOLTÁN

Az első dal az ősemberrel együtt született az egyházi atyák példája nyomán német zsolmeg, az öröm, vagy a bánat volt szülőanyja. tárokat kell adnunk a népünk számára, vagyis
Dal, égi kórus szólalt meg az isteni gyermek vallásos énekeket, hogy Isten igéje az ének
születésekor. Amikor elfogynak a szavak, a által is a nép között lakozzék.« »A zene Istennek egyik legkedvesebb és legdicsőségesebb
gondolat a dalban tovább él!
Már az őskeresztyének is énekeltek a ajándéka, melynek a Sátán elkeseredett ellentemplomokban, ének kísérte a liturgia minden sége. A zene eltávolítja szívünk fájó szomorúsámozzanatát. Az ősegyház dallama a keletről gát és megtöri bűnös gondolataink hatalmát.
származott gregorián-ének. Sokáig egyszólam- A zene a fegyelem egyik gyöngéd és kedves
ban énekeltek, majd megszületett a többszóla- fajtája: megnemesíti szenvedéseinket és megtisztítja értelmünket.* Egy másik helyen a
múság kezdete, a quintekben énekelt orgánum.
A 14. század már virágzó többszőlamúságról muzsikát így értékeli: »A zene Isten legszebb
tanúskodik, a polifónia fénykora a 16—17. szá- ajándéka és közel van a teológiához.« »Egy a
zad. Egy Palestrina (1525—1594.), egy Or- bizonyos, amit a tapasztalat is igazol, hogy
landó di Lasso (1532—1594.) olyan kórusmű-. Isten igéje után semmit sem kell olyan méltóan
és fennen dicsérni és értékelni, mint éppen a
vészetet alkotott, mely örök értéke a muzsikának. A reformáció a gregoriánból és világi muzsikát.« »Nem szégyenlem nyíltan megvalénekből álló korált tette az istentisztelet gerin- lani, hogy a teológián kívül nincs oly művécévé, amely minden evangélikus többszólamú- szet, amely a muzsikával vetekedned »Isten a
ságnak egyúttal alapja is. A korál a vezető dal- muzsika által az evangéliumot prédikáljad
lama (cantus firmusa) a többszólamú motetták- Luther eme kijelentései meghatározzák a munak (4—6—8 szólamúak), a korált dolgozza fel zsika helyét az evangélikus egyházban, amely
az istentisztelet lényeges és nélkülözhetetlen
az orgonamuzsika a korálelőjátékokban, később
alkotó
eleme, de amelyik mindig csak az Isten
a korál a kantáták vezérfonala, Bach passióiban
igéjének
szolgálatában állhat. Luther nemcsak
a korál fejezi ki a vallásos hangulatváltozásoaz
istentisztelet
zenéjére fordít figyelmet, de
kat: az örömet és bánatot.
gondja
van
a
művészi
egyházi zenére is. ö
Az evangélikus egyházi zenének legnamaga
az
egyetemen
zenei
tanulmányokat is
gyobb értéke maga Luther Márton, aki maga
folytatott
és
olyan
jártasságot
szerzett a zené1
is jó muzsikus volt, ő felismerte a muzsika neben, hogy többszólamú tételt maga is tudott
velői értékét, ezzel akarta a gyülekezetet Isten
komponálni.2 Korának legjobb muzsikusaival
igéjéhez vezetni. Azt mondja: »A próféták és
levelezésben állott, így például a katolikus
1
Senfliel (müncheni udvari karmester), akinek
Mahrenholz: Luther und die Kirchenmusik.
műveit igen nagyra értékelte, azt mondta róla
„Míg Zwingli az akkor ismerős valamennyi hangszernek mestere, addig Luther a kor hangszertáasztali beszélgetéseiben: »Ilyen motettát nem
rából a lantot és fuvolát uralta."
tudnék írni, ha szétszaggatnám is magamat,
2
Payr S.: Luther és az egyházi ének.
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amint viszont ő nem tudna a zsoltárokról úgy
prédikálni, mint én,, mert a Szentlélek ajándékai különbözők, amint egy testben is különbözők a tagok«. A torgaui kántor, Walther, állandó zenei tanácsadója, együtt dolgoznak a
liturgikus énekeken. Walther boldogan emlékezik vissza a Luther házában muzsikával eltöltött időre, Luther zenei talentumáról ezeket
mondja: »Tudom és bizonyítom, hogy Luther,
Istennek ez a szent embere, ki a német nemzetnek prófétája és apostola volt, a zenével úgy a
choralis, mint a figurális éneklésben igen nagy
kedvvel foglalkozott és én sok kedves órán át
énekeltem vele. Szembetünőleg látja, hallja és
érzi az ember, hogy Lutherben, ki a legtöbb
korál énekszövegét és dallamát is írta, maga
a Szentlélek munkálkodott és egyebek közt a
német Sanctusból is látni, hogy a hangjegyeket
a szövegre a helyes accentus és concentus szerint mily mesterileg is jól alkalmazta.^
Vacsora után kihozta írószobájából a kótáskönyveket (partes, szólamokat) és azokkal, akiknek
kedvük volt hozzá, zenélni kezdett. Kis családjából egész kis házi ének- és zenekart gyűjtött maga köré. Luther Rhaw György kótáskönyvéhez (Symphoniae jucundae Wittenberg
1538.) írt szép előszavában a többszólamú
énekről ezt mondja: »Különösen a művészet
által kipallérozott zenében lehet Istennek nagy
bölcseségét csodálni. Az egyik egyszerű dallamot énekel s mellette három, négy vagy öt
hang is megszólal, melyek emez egy körül ugrándoznak és játszadoznak s csodál atraméltóan
sokféle módon és nyájasan találkoznak és szivélyes kedvességgel karolják át egymást. Aki
ezt nem tartja Isten kimondhatatlan csodamű
vének, az faragatlan tuskó és nem érdemli
meg, hogy mást halljon, mint szamárordítást
és disznók röfögését.«
A közéneklés mellett helye van tehát a
művészi zenének az istentiszteleten. Luther
1524-ben első énekeskönyvének előszavában ezt
mondja: »Én nem vagyok azon a véleményen,
hogy az evangélium által minden művészet a
földre tapodtatnék, én minden művészetet, különösen a zenét szívesen látom annak a szolgálatában, aki adta és teremtette.«
A reformáció utáni idő egyházi zenéje
azonos volt a katolikusokéval, éppenúgy énekeltek latinul az evangélikus templomokban,
mint a katolikus templomokban, különösen az
iskolák feladata volt az, hogy magukat a latin
nyelvben gyakorolják. Le is fordították a latinnyelvű motettákat német nyelvre és egyúttal
megindult az önálló evangélikus ének- és zene8

Blume Fr.: Das monodische Princip In der
protestantischen Kirchenmusik.

költészet. A 16. század második felében az
evangélikus egyházi muzsika a katolikust követve az á capella stílusra tért át (Palestrinastílus), később volt önmagában annyi ereje,
hogy önálló útakon haladjon. A 16. században
az öreg protestáns hagyományok megtestesítője,.
Praetorius Mihály (1571—1621.), aki korának
legtermékenyebbje és legtehetségesebbje s aki
egyszerű eszközökkel nagyot tudott alkotni.
Benne él a protestáns hagyományokban, elődjei
evangélikus papok voltak és ő maga is sajnálja,
hogy nem az lett. Praetorius mondta, hogy
már a földön kell a mennyei kórusokat utánozni az Isten dicsőítésében, tiszteletében és
imádatában. Soha annyi kórus nem is született
a 149. és 150. zsoltárokra, mint a 17. század
kezdetén. 3 Praetorius főműve a Musae Sionae
(9 részből áll, 1605—1610-ből), az egész művet
a korálfeldolgozásoknak szentelte.
Korának
egyik legkitűnőbb zenetudósa, művét a Syntagma musicumot (3 részből áll, 1615—20-ból,
a 2. rész a sokat emlegetett De organographia)
sokat idézik.
Számtalan mester között is kiemelkedik
Schütz Henrik (1585—1672.), a legbiblikusabb
zeneszerzőnk. Stílusára az olasz iskola Viadana és Caccini voltak hatással, a legtisztább
vokálpolifónia, amely mindig mintaképe maradt a zeneszerzésnek. Müvei: Symphoniae
Sacrae, Cantionae Sacrae, a Kleine geistliche
Concerte, Geistliche Chormusik, Die 7-ben
Worte Christi, a dialógusalakban komponált
Bibliai jelenetek, a 3 passió stb.
A művészi egyházi zenénknek
legnagyobbja kétségkívül Bach János
Sebestyén
(1685—1750.), aki 200 kantátával, 3 passióval
és számtalan motettával gazdagította énekkari
irodalmunkat. Kantátáiban és passióiban a művészi muzsikában is biztosította koráljaink helyét.
A három kiemelkedő mester köré az evangélikus zeneszerzők nagy száma csatlakozik,
akik sok értékes kórussal gyarapították énekkari műveink sorát Így: Burck J. (1546—1610.),
Eccard J. (1553—1611.), Gesius B. (1557—
1613.), Schweelinck J. P. (1562--1621.), Hassler L. (1564—1612.), Franck Melcliior (1573—
1639.), Schein J. (1586—1630.),
Scheidemann
H. (1596—1663.), Hammerschmidt A. (1611—
1675.), Tunder F. (1614—1667.),
Weckmann
M. (1621—1674.), Buxtehude
D. (1637—
1707.), Krieger J. Ph. (1649—1725.), Pachelbel
J. (1653—1706.), Telemann G. Ph. (1681—
1767.), Handel G. Fr. (1685—1759.) stb.
A Bach utáni korban az egyházi zenében a
hangversenyszerűség lesz úrrá, amelyik az egyházi zenét a templomban nem mint a liturgia
kísérőjét látja, hanem mint a hangversenytermek

előadási számat A Bach utáni kor legnagyobbja
Mendelssohn F. (1809—1847.), akinek motettái, kantátái, oratóriumai önmagukban értékek,
nem képviselik azonban azt a mély vallásos
meggyőződést, mint elődeinek müvei.
Áttérve a hazai viszonyainkra, szomorúan
állapítjuk meg, hogy amíg Németországban egy
egész egyházzenei tradíció fejlődött ki, addig
mi még a reformációi kor értékeit sem tudtuk
megismerni, egyházzenei közvélemény kifejlődéséről meg egyáltalában nem beszélhetünk.
Még Bachot itt-ott halljuk, mi budapestiek hozzájutunk a Máté, János passiók, h-moll mise
előadásához, a vidékiek csak rádió útján élvezhetik ezeket; a kisebb jelentőségű mesterekről
alig vett még tudomást zenei életünk. Németország gazdag evangélikus egyházi zenéjét nem
tudtuk itt meghonosítani, hogy nyomában az
önálló magyar énekkultúra indulhasson el. Tehát mult hiányában igen nagy feladat hárul a
jelenben az egyházi kórusokra és vezetőikre,
hogy komoly munkával az egyházzenei jövőt
alapozzák meg.
A múltból kétségkívül Kapi
Gyulát
(1850—1923.) kell megemlíteni, aki számtalan
énekkari művel gyarapította a magyar evangélikus karirodalmat és akinek mint a soproni
evangélikus tanítóképző zenetanárának és igazgatójának irányító szerepe volt az egyházi zenében. Kortársa Kirchner Elek (1852—1932.),
akinek több énekkari műve ismeretes. Kárpáti
Sándor (1872—1939.), mint a soproni tanítóképző zenetanára munkálkodott,
orgona- és
énekkari művei már szaktudást árulnak el.
A rádióból közismert Mikus-Csák
István
(1878—)
neve, kinek nagyszámú énekkari
műve van.
Az 1875-ben alapított magyar Zeneművészeti főiskola orgona- és zeneszerzési tanszaka
néhány egyházi muzsikusunknak adott oklevelet. Az újabb kor szakképzett egyházzenei munkásai sok tudással, lendülettel és reménnyel indultak el pályájukon, a modern magyar muzsika szelleme közel áll a bachi hagyományokhoz, mely a muzsikát önmagáért művelte, nem
* Egyházi müvei: Prel: és fuga orgonára, Karácsonyi ének, Reformációra, Reformációi ének,
Uram tégy csodát! Boldog, kinek a béke minden
vágya (nyomt. megj.), Miatyánk, Add meg a mi
mindennapi kenyerünket, énekkari müvek.
5
Több zenemüvet komponált orgonára, Vegyeskari müvei: Felséges Isten hozzád kiáltunk,
98. zsoltár (vkar-org-von. zenekar-alt szóló), Mely
igen j ó . . . (vkar-org. alt szőlő), 148. zsoltár, Karácsonyi ének (6 szólamú vkar.), Kisérö zene az
„Üzennek az
tinnepek"-hez
(vkar-vonószenekaralt szóló, ebből önállóan megjelentek Ártatlanság
szent Báránya, E húsvéti ünnepekben, Felséges
Isten, Tenéked könyörgünk..., Áronnak vesszeje...)
Pünkösdi ének, Semmit ne bánkódjál stb.
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kívánt érzéseknek, gondolatoknak, eszméknek
kifejezője lenni. Az egyházi zene újabb munkásai közül megemlítjük Kapi-Králik Jenőt, aki műveiben (orgonaművek, énekkari művek) a századvégi romantikát zárja le, Rajter Lajos11 kórusaiban sok lendület és tudás nyilatkozik meg.
A magyar népdal ősereje ihleti meg Sulyok
Imre5 tollát, aki legizmosabb egyházzeneköltőnk.
Az énekkarok sorát a győri
vegyeskar
nyitja meg. Valószínűleg a legrégibb énekkarunk, a feljegyzések 1696-tól szólnak, kántorai
jelentős szerepet játszottak az egyházi zenében,
egyik-másik jó énekkarvezető is. így 1783-ban
Zathureczky
Sámuel,
Berecz Imre
(1880—
1887.), Kirchner Elek (1888—1923.), 1923 óta
Fodor Kálmán vezeti az 50 tagú kórust.
A vidéki kórusok közt jelentékeny munkát
fejt ki a nyíregyházi ev. vegyeskar. 1918-ban
alakult, a nagy énekkar létszáma 60—80 közt
váltakozik, a kamarakórus 30—32 tagból áll.
Jelenleg Krecsák László vezeti az énekkart.
A rádióból közismert a budapesti Lutheránia, amely 1904-ben
alakult. Karnagyai
Bruckner Frigyes, Mendől Ernő és vitéz Kendeh-Kirchknopf
Gusztáv,
1931-től
KapiKrálik Jenő, ald az énekkarral elismerő, komoly
munkát végzett. Programmjában a régi 16—17.
század evangélikus szerzői és a modern zeneszerzők népszerűsítése szerepel. 1942 óta Weltler Jenő vette át a vezetését.
A pesti evangélikus egyház másik nagy
énekkara az 1920-ban alakult Fasori Evangélikus Énekkar, vezetői Kaszás Gyula, Morascher
Hugó, Oppel Imre, majd 1930-tól Peskó Zoltán. Programmjában a legértékesebb egyházzenei kornak, a 15—17. századnak egyházzenei
művei szerepelnek. Az énekkar több rádiós
istentiszteleten és hangversenyen
működött
közre.
A beérkezett adataink alapján azt látjuk,
hogy nagyon sok helyen vannak énekkaraink,
állandó, vagy kisebb alkalmi együttesek, melyek nagy lelkesedéssel szolgálják az egyházi
zene ügyét. így Alsószeli, Alberti, Aszód, Alsólendva, Békéscsaba (vez. Linder László), Budapesten: óbudai (vez. Sulyok Imre), várbeli,
kelenföldi, (vez. Kapi-Králik Jenő), Bonyhád,
Battyánd,
Balassagyarmat,
Cserhátsurány,
Felsőszeli, Gyula, Harka, Kalaznó, Kapolcs,
Kiskőrös (vez. Mikus János), Kassa (vez. Imolái Zoltán), Kőszeg (vez. Vönöczky Endre),
Losonc, Meszlen, Mezőberény, Marczalgergelyi, Miskolc, Nagyvárad, Nemeskér, Nyíregyháza, Nagygeresd, Osgyán, Orosháza, Rimaszombat, Tótkomlós, Zselyk (fúvószenekar).
Az evangélikus és református egyházak közös énekkara a Budapesti Protestáns Énekkar,
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amely Árokháty Béla kezdeményezésére, Budapest Székesfőváros anyagi támogatásával 1942
szeptemberében alakult. A 80 tagú, képzett
énekesekből álló testület élén Ádám Jenő zeneművészeti főiskolai tanár és Peskó Zoltán orgonaművész állanak. Az énekkar műsorán a legértékesebb egyházi kórusok szerepelnek, célja az
egyházi zene művelése a templomokban istentiszteleteken és egyházi hangversenyeken, valamint kantáták, oratóriumok és passiók előadása. Az énekkar közel 30 különböző református és evangélikus templomban szolgálta eddig az egyházi zene ügyét. Munkássága az
egész ország protestáns egyházi zenéjére jótékony hatással lesz.
Az énekkarok a gyülekezetet képviselik,
énekükkel Isten igéjét terjesztik. Luther álláspontja az egyházi zene erejéről minket arra
kötelez, hogy mi is több gondot fordítsunk erre

a kérdésre. Az egyházat főleg az irányító szerep kötelezi. így az egyházzenei vezetők képzése (kántorképzés, karnagyképzés a Zeneművészeti Főiskolán), a zenei vezetők helyes megválasztása, a tervszerű egyházzenei felügyelet,
irányítás és főleg az áldozatkészség kántorral, karnaggyal és énekkarral szemben. Az egyháznak necsak az istentisztelet zenéjére legyen
gondja, hanem az egyházi zene és ének nagyjelentőségű missziójára is, tehát az istentiszteleten kívül is figyelemmel kell kísérnie az
evangélikus
egyházzenei
megmozdulásokat,
templomi hangversenyeket és az egyházi zenének hangversenyszerű előadásait is (kantáták,
oratóriumok, passiók stb. előadásokat is), sőt
minden eszközzel elősegíteni kötelessége is. Az
intenzívebb egyházzenei pártolás százszorosan
meghozná a maga gazdag áldását, mint Isten
igéjét a szívekben elmélyítő szolgálat.
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AZ EGYHÁZI ZENE
Irta:
KEMÉNY PÉTER

Az egyházi zene fogalmán mindig Istent
dicsérő, vagy emberi vallásos érzéseket kifejező zenei megnyilatkozásokat értünk. Az egyházi éneket, mint gyülekezeti éneket kivesszük
ez alól a megfogalmazás alól, viszont a magánéneket (solo), valamint a karéneket, amenynyiben az érvényben lévő liturgiának nem valamelyik állandó, kötött részét jelentik, idesorolhatjuk.
A hangszeres és az énekes egyházi zene
eredete az első vallásos megnyilatkozások idejéig nyúlik vissza. Az ember Urának, Istennek
tiszteletére zenei formába öntötte mindazt,
amit szóval, imádsággal kifejezni nem tudott,
de ami mégis megnyilatkozásra vágyva kitört
belőle. Már az egyszerű, primitív vallások is
felmutatnak zenei jelenségeket, kürtölést, dobolást, sípolást. Ezek mind istentiszteleti megnyilatkozások, a különben szokásos »profáiv~
zenétől merőben különbözők. A »szent dobok«
és a »szent trombiták« hangja és megszólaltatási módja más, mint a profán életben szereplő hasonló hangszereké. Céljuk is más, mert
míg a köznapi élet zenéje az ember természetes és természeti érzéseit (szerelem, bánat,
öröm, gyász, stb.) szólaltatja meg, addig az
egyházi zene mindig ünnepi és ünnepélyes:
hódolat Isten előtt és a mindennapi életből
kiemelkedő érzések (bűnbánat, hálaadás, kérés, dicsőítés, stb.) megnyilatkozása. Az utca
és a hétköznap zenéje lehetetlen és ezért szóhoz
sem juthat a templomban, de az egyházi zene,
amelyik szinte mindig templomot és hívő sereget tételez fel, szintén elképzelhetetlen az
utcán és a hétköznapban. Ezért érezzük különösnek az egyházi zenét minden szépsége mellett is a hangversenytermekben, és ezért nem
emel fel a világi zene, még ha operarészlet

is, a templomban. Egyházi zenéből sohasem
lehet »sláger«, mert ünnepibb, magasabb légkörben, hívő emberek szívében hitből született és éppen ezért csak azok számára igajzi
kincs, akik mint hitből jövőt hittel, vagy nagy
kereső vágyakozással tudják fogadni.
A keresztyénség egyházi zenéjének közvetlen elődje az Ótestamentomban szereplő
egyházi zene. Tudjuk, hogy Dávid király volt
az, aki a jeruzsálemi templomban Kr. e. 950
körül templomi zenekart ós énekkart szervezett
a templom szolgálatára rendelt lévitákból. A
Krónikák könyve fel is sorolja az éneklök 24
rendiét (I. Krón. 25:1—kk) és beszél a zenélő
lévitákról is (II. Krón. 29:25—26). Ezékiás
judai király pedig egy alkalommal »beállítá
a lévitákat az Űr házába és cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal . . .« és »előállának azért
a léviták a Dávid zengő szerszámaival és a
papok is a trombitákkal«. Mialatt a szertartás,
az áMozás folyt, »ugyanakkor megkezdődött
az Űrnak éneke is, és a trombiták harsonája
Dávidnak, az Izrael királyának szerszámaival.
És az egész gyülekezet leborula és az énekesek
énekelének
és a trombitások trombitálának
mindaddig, míg az áldozatnak vége lőn«.
(II. Krón. 29:27—28.) A trombitálást, mint
egyházi zenét, maga Isten rendeli el a vigasság
napjaira, az ünnepekre, az áldozatok alkalmára, még Mózes idejében (IV. Móz. 10:10).
A Zsoltárok könyvében pedig Ászáf éneklőmester egyik zsoltárának eleje mondja el, hogy
a hangszerekkel Istent dicsérték és ünnepelték. »örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok Jákob Istenének! Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján . . .« (81. Zsolt.

2—4.) A 98. Zsoltár szintén felsorolja azokat a
hangszereket, amellyel vigadozzék a nép Isten
előtt (98. Zsolt. 5—6), hogy a 150. Zsoltárról
meg ne feledkezzünk. Talán ez, a 150. Zsoltár az, ahol a legtöbb hangszer van megnevezve, bizonyságául annak a fejlett egyházi
zenének, amelyik az Ótestamentom idején az
Istentisztelet alkalmával Istent dicsérte és Reá
mutatott.
Az egyházi zenének ez a hangszeres része természetesen csak kiegészítése volt a
gyülekezeti éneklés fejlett gyakorlatának. Természetes kiegészítése volt, mert kifejezte egyrészt a, gyülekezet előtt hatalmas zúgásával és
zengésével annak az Istennek hatalmát, akinek
tiszteletére összegyűltek,
másrészt pedig a
gyülekezetnek Istenhez kívánkozó vágyát. Így
kettős érzést keltett, először annak érzését,
hogy mekkora lehet Annak hatalma, Akinek
ilyen zengéssel és zúgással hódolnak, másodszor pedig, hogy Előtte meg kell hajolnia az
embernek, és mindent megtennie tiszteletére.
Egyszerre tehát kettős szerepet töltött be, mert
leborulás és hódolás volt a Király, az Űr előtt,
de ugyanakkor igehirdetés is volt, mert Istennek hatalmáról beszélt, mintegy érzékeltetve
az ember előtt azokat a dolgokat, amiket az
másképpen kifejezni nem volt képes.
A próféták korában sok prófécia zenekísérettel és énekelve hangzott el. A próféta maga
hárfázott vagy pengetett valamilyen pengetős
hangszert és énekelve hirdette a népnek Isten
akaratát. Sok jel mutat erre a prófétai könyvekben.
Leghatározottabban
mindenesetre
Ésaiás könyvében az 5. rész. Itt a próféta
példázatot énekel a népnek, majd pedig megmagyarázza azt. Igét hirdet, zenekísérettel.
Az egyházi zene Igehirdetés jellege később a keresztyén világban nyert effvre nagyobb jelentőséget. A keresztyénség államvallássá létele után, a fellendülés és terjeszkedés
korában helyet kapott a zene a templomban,
egyre nagyobb tért nyert, míg végül a róm.
kat. egyház hatalmas zenés miséiben jutott el
tetőfokára. A zenés misék hatalmas zenei mondanivalójukkal, a liturgiának megfelelő helyén
szavak nélkül hívták fel a gyülekezetet bűnbánatra, hálaadásra vagy dicséretre. Volt olyan
idő is az egyház életében, amikor a megromlott igehirdetés mellett a tiszta Igét csak az
orgona, vagy az istentiszteleten } megszólaló
egyéb hangszer hirdette. Nemcsak a róm. kat.
egyházban, hanem a racionalizmus és a felvilágosodás idején a protestáns egyházban is. Az
ilyen korokban az egyházi zene, a régi, hívő
mesterek művei alapján »meg volt írva«, és
interpretálása épp olyan maradéktalanul a tiszta
Igét kellett hogy megszólaltassa, a régi mester
hitvallásában, mint az írás, puszta felolvasá-

sával az Űr üzenete betűkbe foglalóinak hitvallását. Az ilyen korokban a*, egyházi zene
hívő alkotásai is éppen úgy ki voltak téve a
megnemértés veszélyének, mint a szavakba
foglalt Ige.
2.

A reformáció egyházaiban nem alakult ki
az egyházi zenének különös alkalmazása. A
liturgiában sehol sem kapott önálló helyet, eltekintve az ú. n. korálelőjátékoktól. A nagy
evangélikus zeneszerzők, mint Hándel és Bach
éppen ezért egyházi zenét elsősorban rk. formában, azaz mise alakjában írtak és csak később, ezentúl alkottak egyházi zenét az oratóriumokban. Itt, az oratóriumban a zene veszi
át teljesen az igehirdetés szerepét és közli,
vallásos tárgyú szöveggel, vagy anélkül Isten
Igéjét zenei nyelven. Egy-egy Bach: Máté vagy
János passió, Hándel: Messiás, Schütz: János passió az igazi, reformátori értelemben
vett Ige tiszta hirdetése. De az: a sokkorálfeldolgozás és előjáték is, amelyik mai istentiszteleti életünkben megszólal és amelyik ma —
sajnos — csaknem kizárólagosan »az« egyházi zene.
Magyarországon ugyanis
a reformáció
egyházaiban, eltekintve a legújabbkori megújhodási kísérletektől, csaknem teljesen hiányzik az egyházi zene. Mindent a gyülekezeti
éneklés helyettesít és tölt be. Egyedül az orgona adhat még egyházi zenét, rajta kívül
alig-alig szólal meg más hangszer. Itt-ott van
zenekarunk, de ez sehol sem templomi, gyülekezeti zenekar, hanem a gyülekezet területén
levő egyházi iskola zenekara. Ez, jelenlegi
helyzetünkben nem is baj, mert tekintettel az
egyházi zene ilyen elenyésző hagyományaira,
félő, hogy a más zeneszerszámhoz értők nem
egyházi zenét, hanem különféle egyéb zenét
szólaltatnának meg az istentiszteleten.
Az egyházi zene tehát csaknem kizárólagosan az orgonára szorítkozik. Itt ezen a téren, ezzel a hangszerrel szép eredményeket érhetnénk el. Kicsinységünkből, szegénységünkből, történelmi sorsunkból fakadó nyomorúságunk azonban megakadályoz ebben. Magyarországon a kálvini reformáció hatására az
evangélikus gyülekezetek elvetették a liturgiát,
és ezzel kizárták a gyülekezeti istentiszteleti
életből az egyházi zenét, sőt még annak lehetőségét is. Gelei Katona István: Öreg Graduáljában azt követelte, hogy a zeneszerszámokat távolítsák el a templomból. Követelését
teljesítették a gyülekezetek, és elősegítette az
üldözések ideje. A gyakran ad hoc-jellegű istentiszteleteken örültek a hívek, ha egyáltalán énekelhettek, imádkozhattak és hallgathatták Isten Igéjét. így aztán el is felejtették

azt az időt, amikor lehetséges volt és lélekgazdagító volt az egyházi zene az istentiszteleten.
Ma legtöbb templomunk kicsiny falusi templom. Ügy épült, hogy a kórusra alig fért be az
orgona is. Arra pedig aztán senki sem gondolt, hogy ott egyszer még hangszerekkel is
dicsérhetik az Urat és erre helyet kell hagyni.
A falusi orgonák a kis templomokban legtöbbször régiek, elhanyagoltak, olcsó építésűek és
anyagi eszközök hiányában egyre romló állapotban vannak. Ezeken a hangszereken bizony
nagyon nehéz jó egyházi zenét adni, még ha
•csak korálelőjátékokról is van szó. Gyülekezeteink szegények ahhoz, hogy új orgonát szerezzenek be.
Az orgona terén tapasztalt nyomorúságunkhoz tartozik másik nagy bajunk: az orgonások hiánya. Kántortanítóink csak annyi zenét tanulhatnak, amennyire a tanítóképző ideje alatt alkalmuk van. Arra nincsen módunk,
alapítványunk, hogy ennek elvégzése után külön kántorképzőbe gyüjtsük őket össze és egészen speciális egyházzenei nevelést adjunk nekik. A jelenlegi, egyházi zenével oktatásszerűen foglalkozó intézmény a Zeneakadémia
egyházzenei tanszaka csupán.
Ennek van
ugyan protestáns fakultása és vezetője is evangélikus professzor, Zalánfy Aladár, de mint
akadémiai tanszak súlyos felvételi követelményeket állít a növendékek számára zenei téren.
Ennek különleges és külön zenei előkészítés
nélkül a tanítóképzőben zenét tanult kántortanítójelöltek alig-alig felelhetnek meg. Növeli a
helyzet nehézségét az is, hogy még arra sincsen alkalmunk, hogy legalább minden évben
rendszeresen egyházzenei tanfolyamokra gyüjtsük össze a kántortanítókat, nekik pedig arra
nincsen anyagi lehetőségük, hogy időnként
korrepetáljanak, mert iskolai és megélhetési
gondjaik egészen lefoglalják őket. Pedig a
kántor gyülekezeti,
egyházzenei szolgálata
nagy és hatásos szolgálat lehetne, emelhetné
az egész gyülekezet áhítatát, hitét a zene szerény, de határozottan áhítatos Istenre mutatásával. Szükséges lenne tehát, hogy a gyülekezetekben összefogjon ennek a szolgálatnak kiépítésére a lelkész, a kántor és a gyülekezet,
és megkeressék együtt a módját ennek a szolgálatnak is. Mert különben zenei szempontból
mindig csak magukra hagyatva élnek azok,
akiknek pedig ezzel szolgálniok kellene, és
nem fejlődhetnek, nem tanulhatnak.
Az egyházi zene igazi művelése jó orgonnán lehetséges csak. Erre a jelenlegi viszonyok között csupán a nagyobb városokban van
lehetőség, úgyhogy egyházi zenét a maga igazi
valójában csak ezeken a helyeken találhatunk.
Budapest, Győr, Kassa, Békéscsaba, Nyíregyháza, Sopron, Miskolc, Szarvas említhetők,
míg sok kisebb város evangélikus iskola és

evangélikus kántor hiányában bizony jóakaratú
zenei dilettánsok kezében van. Pedig vannak
értékeink, úgy az interpretáló művészek (Zalánfy Aladár, Peskó Zoltán, Kapi-Králik Jenő,
Fodor Kálmán, Amminger Kálmán, Krecsák
László, Linder László, Sulyok Imre, Borgulya
Endre, Fasang Árpád, Weltler Jenő, Becht
Albert és Vönöczky Endre), mint pedig a zeneszerzők sorában (Kapi-Králik Jenő, Sulyok
Imre, Rajter Lajos). Ők azonban csak elenyésző
kisebbséget jelentenek falusi és kisebb városi
gyülekezeteink templomainak kántorai között
és rájuk a szétszóródottság miatt nem is fejthetnek ki hatást. Pedig tudjuk, hogy valamennyiünkben ég a vágy, hogy szolgálják az
egyházat az igazi, szolgálatos egyházi zenével,
csak nincsen alkalmuk arra, hogy ezt el is sajátítsák.
A hangszeres egyházi zenének fent felsorolt hiányosságai és nehézségei valamennyire
kisebbnek látszanak az énekkarok terén. A
gyülekezeti énekkar mindig egyháztársadalmi
megmozdulás is, így elevenebb gyülekezeti
életben csaknem mindig megtalálható. Művészi
szempontból természetesen sokszor kívánnivalót hagy maga után ezeknek a gyülekezeti
énekkaroknak szereplése, a gyülekezet számára
azonban kétségen kívül nagy szolgálatokat
tesznek. Tagjai csaknem kivétel nélkül az önként jelentkezőkből kerülnek ki, ezért sokszor
több bennük a jóakarat, mint iá hozzáértés. Ez
azonban munkájukban előnyt jelent annyiban,
hogy jóakarattal és buzgósággal igyekszenek
szolgálni.
Az istentiszteleti életben ezek az
énekkarok főleg az ünnepi istentiszteleteken
szerepelnek, amikor is a gyülekezeti ú. n. »lemenő-énekvers« helyén jutnak szóhoz. Műsoruk legtöbbször igénytelen, nagyobb, nehezebb
műveket nem képesek megszólaltatni. Szolgálatuk azonban mégis elismerésre méltó, mert
újat, mást, ünnepélyesebbet akarnak adni Isten
dicsőségére. Hai csak korálokat énekelnének és
mellőznék a vallásos műdalokat, sokkal nagyobb szolgálatot tennének az egyházi zenének, mint íev.
A gyülekezeti énekkart, mint az egyházi
zene mívelőjét kis falukban éppúgy megtaláljuk, mint nagyobb városokban. Rádiós istentiszteletekről ismerős a Lutheránia, a Fasori
Énekkar, a Kelenföldi Énekkar és a Budavári
Énekkar. Győrött immár nagyon jónevű gyermekkar van. Újabban pedig hosszú munka
után megalakult Budapesten a főváros támogatásával a református testvéregyházzal együtt
a közös Protestáns Énekkar, mely céljául a
protestáns (ez, a zeneszerzőket tekintve, csaknem kizárólag evangélikust jelent),
egyházi
zene mívelését tűzte ki. Ez az énekkar már nar
gyobb lélekzetű egyházi zeneműveket is képes előadni, mert tagjai mind akadémiát vég-

zett énekesek vagy iskolázott erők. Tőlük az
egyházi zene igazi, reformátori értelemben vett
szolgálatát várjuk.
A gyülekezeti karénekről írottak nagyrészt
alkalmazhatók a gyülekezeti istentiszteleten elhangzó magánének (solo) számokra is. Ezen a
téren azonban nem annyira a dilettantizmus a
hiba, mint inkább az előadott énekszámok istentiszteletre nem illő voltai. Sok helyütt még
ma is abban a meggyőződésben élnek, hogy ha
valamilyen
kegyestárgyú éneket énekelnek,
egyházi zenét műveltek. Éppen ezért előnyben részesítik az érzelgős énekszámokat, ahelyett, hogy az egyházi zeneirodalom kimeríthetetlen tárházából vennének elő valamit. Ne
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felejtsük el, a templomban elhangzó énekszám
csak akkor lesz valóban Igehirdetés, ha Isten
Igéjét zenei formában akarja kifejezni. Ez pedig hívő muzsikust, zeneszerzőt tételez lel,
hozzáértőt, szakértőt, aki ki is tudja fejezni
mondanivalóját. Ezt kell megkeresni és ezt kell
tolmácsolni azon a formanyelven, amelyiken
szerzője megírta, akkor lesz megfelelő, istentiszteletrevaló.
Amint látjuk, az egyházi zene terén nagy
hiányosságok vannak. De bízunk abban, hogy
eljön az az idő is, amikor megnyílnak a szívek
ennek a kérdésnek megoldására is és akkor
megszólal majd templomainkban a zene nyelvén is Isten Igéje.
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TEMPLOMI ÉS GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
j
Irta:
SOLYMÁR PÁL
A néprajzi kutatónak nemcsak leíró, de történeti munkát is kell végeznie. A néprajz viszszafelé kutat, keresi az egyes népi szokások
eredetét, helyét, körülményeit, valamint a népélet belső törvényszerűségeit. Ennélfogva igen
széles területet kell felkutatnia. Egy ilyen rövid
tanulmány keretében ezt a szétágazó munkát
elvégezni nem lehetTárgykörünkben irodalomra sem tudunk
támaszkodni. Általában a néprajzi tudomány
még elég fiatal tudomány. Mégis minden fiatalsága ellenére is igen gazdag anyaggal rendelkezik. Magyar népünk művelődési, valamint müveltségviszonyaira vonatkozó anyagot úgyszólván teljes egészében felölelte- Egyházi vonatkozásban, közelebbről: evangélikus vonatkozásban azonban ezek a müvek csekély tájékoztatást
nyujtahak. A néprajzi kutatásoknak az eredményeit csak démográfiai és néplélektani szempontból tudjuk értékesíteni s csak annak eszközeit hívhatjuk segítségül tárgyunk alapos felölelésénél. Tehát teljesen kutatásokra vagyunk
utalva akkor, amikor tárgykörünket fel akarjuk
dolgozni.
Még így is igen gazdag anyag áll rendelkezésünkre- Alapos, egész embert kívánó kutatás
esetén olyan bőséges anyaggal rendelkezhetünk,
hogy az nemcsak egy rövid cikk, de egész vaskos könyv anyagát tehetné ki. Rendszerbe foglalva, a néprajzi tudomány módszereinek, eszközeinek segítségül hívásával kutatásaink eredménye igen gazdag kincse lehetne evangélikus egyházunknak. Mert tényleg olyan különös, figyelemre méltó s az evangélium talajából kinőtt
szokásokkal találkozunk népünk életében, hogy
ez a tárgykör megérdemelné a vele való foglalkozást. Ennek a tanulmánynak
keretében

azonban csak azokra a jelenségekre szorítkozhatunk, melyek a templomi élettel vannak szoros
összefüggésben- De még így is csak pusztán leíró módszerrel, a különösebb figyelemre méltatott anyag kiválogatásával.
Templomi és gyülekezeti szokásokról kell szólnunk. L,egeisösoroan meg kell jegyeznünk, hogy
közelebről azokkal a szokásokkal akarunk megismerkedni,. melyek népünk istentiszteleti életével vannak kapcsolatban- T. i. ezek a templomi
és gyülekezeti szokások valóban népünk istentiszteleti szokásaiból fakadtak. És ha mi beszélünk is külön templomi szokásokról, melvek helyenként más és más formában jelentkeznek,
ezek eredetét, kialakulását megérthetjük, ha az
istentiszteleti életre hivatkozunk. Egyházunk istentiszteleti rendjében azelőtt nem volt egység.
A forma csak lényegileg egyezett, t. i. a központi
gondolat mindenütt az igehirdetés fontossága
volt. Egyházunk sohasem a formára, hanem a
tartalomra helyezte a fősúlyt. De vidékek szerint is változott az istentiszteleti élet- Népünk
mindig szétszórtan élt az országban, s ha éltek
is bizonyos vidékeken, egy körzetben, nagyobb
tömegben evangélikus hívek, ott is fennállott
istentiszteleti életükben gyülekezetenként bizonyos formai különbség. Olyan esetekkel is találkozunk, hogy ugyanannak a gyülekezetnek két
különböző részén más szokások honosodtak meg(Pl. Békéscsaba, Modor, Mezőberény.) És változott az istentiszteleti élet nemzetiségek szerint
is. Más volt az istentiszteleti élete a maeyar ;
szlovák, német és vendajkú gyülekezetnek. Hogy
azután a gyülekezetben változó lelkészek menynyire ápolták ezeket a szokásokat s mennyire
igyekeztek azokból valamit eltörölni, ez a tény
keveset változtat azon a megállapításon, hogy

és jó rendben történjenek", — (I. Kor. XIV, 40)
ahhoz igen jó segédkezet nyújtanak a meghonosodott jó szokások. A rendnek pedig mindig
építő hatása van. Gondoljunk itt például csak
az úrvacsora kiszolgáltatása alkalmával sok helyen tapasztalt rendetlenségre, tolongásra. Ahol
nincs kialakult szokás, csak rendetlen tolongás,
ott minden az áhítat rovására történik. Nagyon
sok templomi és gyülekezeti szokást érdemes
fenntartani az építés, áhitatkeltés miatt is. Ami
pedig igen nagy fontosságot kölcsönöz ezeknek
a szokásoknak, az, hogy az evangéliomi szellem
tiszteletben tartása miatt keletkeztek. Ünnepi
komolyságot, az evangélium szolgálatára való
törekvést ébresztenek a hívő lelkekben,
Az is igaz, hogy lehetnek rossz szokások
is. Lelkészi karunk azonban vigyáz arra, hogy
ezek ne jussanak a gyülekezet életében komolyabb jelentőségre.
„Hadd teljesedjünk meg templomod
szentségével. (Zsolt. LXV, 5.)
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gyülekezeti szokásaink az istentiszteleti életből
fakadtak. Népünk ugyanis ragaszkodott kialakult templomi és gyülekezeti szokásaihoz- Azok
megsemmisítésébe nem tudott és nem akart
beleegyezni. Sokszor még a változtatások ellen
is a leghatározottabban tiltakozott- Ismerek
olyan gyülekezetet, melynek újonnan megválasztott lelkészét sokáig nem tudták megszeretni
azért, mert az oltári szolgálatnál nem tartotta
be elődeinek szokását, hogy t. i. az oltárhoz a
térdeplő megkerülésével a baloldalon lépjen fel
s az ellenkező oldalon jöjjön le. Az új lelkész
hol az egyik, hol a másik oldalon lépett az oltár elé. Később küldöttségileg kérték arra, hogy
alkalmazkodjék a régi szokáshoz. Ilyen, szinte
jelentéktelennek látszó dolgok mutatják, hogy
nehéz dolog megszüntetni egyes szokásokat, de
éppen olyan nehéz dolog újakat bevezetni is.
Felvetődik még a kérdés, vájjon van-e
ezeknek a kialakult szokásoknak valamilyen
gyakorlati, építő jelentősége? Erre a kérdésre
csak akkor adhatunk világos feleletet, ha ismerjük az illető gyülekezetek lelki alkatát, életvszonyait. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy minden szokás tulajdonképpen a rend kedvéért alakul. Van
rendszer a szokásokban is és van bennük
rendre való törekvés. „Hogy mindenek ékesen

Evangélilkus népünk mindig különös szeretettel tekintett gyülekezete
templomára.
Büszke volt erre a hajlékra. Ha összehasonlította is más, az övénél nagyobb, szebb templommal, akkor is saját templomát tartotta a legszebbnek, legkedvesebbnek. Hiszen ehhez fűződött életének, boldog emlékezéseinek minden eseménye; gyermekkorától késő vénségéig
ide húzta, vonzotta őt az Ige vigasztalása, bátorítása, itt merített erőt munkájához, nehéz
küzdelmeihez, —- és bizony valamikor kultúrális igényeit
itt elégítette ki. Már az a tekintet
is, mellyel gyülekezete templomára néz, eIL
árulja azt a vágyat, hogy meg akar teljesedni
liten házának szentségével. A kevésbbé templomozó hívek is tiszteletben tartják. Templomaink történetében alig találkozunk az evangélikus templom megszentségtelenítésével, vagy a
megszentségtelenített templom, újraszientelésével. Arra ellenben tudunk egész sereg példát
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felhozni, hogy egy-egy templom újjáépítésére
mekkora áldozatot hoznak híveink, mégpedig
nemcsak a buzgó, hanem a kevésbbé buzgó keresztyének is. A templom szentségével való
rnegteljesedés életszükséglet.
Már a templomba való készülődés is az
áhítat szolgálatában áll. Szombaton este, amikor megszólal a legnagyobb harang, tudomásul
veszi a gyülekezet a másnapi istentiszteletre
való hívást. Vannak gyülekezetek, melyekben
szombaton már a déli harangszót is a legnagyobb haranggal húzzák. A „kisvasárnapi"
(szombati) elcsendesedő a legtöbb gyülekezet
ünnepi előkészülete volt. Egy lelkész beszélte;
hogy amikor gyülekezetében elhangzott a szombat esti harangszó, kiürült a kocsma, hiábavaló
volt a kocsmáros minden csalogatása. A szombati elcsendesedés fontos része a közös esti családi áhítat volt. Éneklés, imádság, a másnapi
evangéliomi, vagy epistolai szentlecke olvasása.
Az előkészületet az evangélikus szülők nagyon
komolyan vették, ö r e g emberek mondják, hogy
az áhítat elmulasztására a családban nem volt
mentség, azon a család minden tagjának jelen
kellett lennie.
De ugyanakkor a kisvasárnapi teendők
közé tartozott a templomtakarítás, oltárdíszítés.
Ez a leányok teendője volt. Jól tudták a leányok, hogy mikor kerül rájuk a sor. Ma már ez
legtöbbnyire leányegyleti munka, — valamikor
templomhoz fűződő szokás volt. Jutott virág bőven az oltárra, a szószékre, még a keresztelő
medencére is. Mikor pedig megszólalt a vasárnap hajnali harangszó, már tisztára volt seperve az utca, hogy tiszta, szeméttelen legyen
a templomba vezető út.
A templomba hívó harangszó elhallatszott
messze tanyákra és filiákba. Csendes, templomba való készüléssel telt el a vasárnap reggel. Messziről indultak el a hívek kocsin, vagy
gyalogosan, hogy még a harmadik harangszó
előtt beérjenek a faluba, vagy az anyagyülekezet templomába.
A második harangszó után már mozgolódik a gyülekezet. Szinte egyszerre indulnak el
az alvégről és a felvégről. Ott csoportosulnak a
templomtéren. Mert nem mellékes dolog az,
miként történik a templomba való bevonul ái'r
A legtöbb helyen legelőször vonulnak be az
öregek és utóljára a fiatalság. Vannak helyek,
ahol szinte az egész gyülekezet egyszerre teh't
meg a templomot. Már úgy érkeznek, hogy
egész utcasor egyszerre érjen a templom elé.
Elől a férfiak, utánuk az asszonyok, végül a
fiatalság. A gyermekek előre sietnek, az ő helyük a kántor mellett van, az orgonánál és sok
he'yen ők teszik ki az énekszámokat. Az persze
nagyon feltűnik, ha valaki későn érkezik. Egy-
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szerű népünk tudja, hogy a pontosság is szolgálat és hogy az istentisztelet a harangszóval
veszi kezdetét.
Azután nem mellékes dolog, hogy a gyülekezet hogyan helyezkedik el a templomban.
Elől ülnek az öregek, hátrább a fiatalja. Legények, fiatal házasok a karzaton, leányok leginkább az oltár körül és a padsorokban állnak. A
szószék alatti oldalon a nők, másik oldalon a
férfiak ülnek. Általában ez a megszokott elhelyezkedés. Nagy gyülekezetekben azonban még
azt is tekintetbe veszik az elhelyezkedésnél,
hogy ki melyik városrészen lakik. A békéscsabai kistemplomban valamikor a felvéginek nem
volt szabad elhelyezkednie az alvégiek helyén.
A templom három hajója mutatta irány szerint
a hívő hovátartozandóságát. A nagytemplomban ez ez elkülönülés már nehezebben ment,
azonban a karzatokon még ma is fennáll a régi
szokásokhoz való alkalmazkodás. Ugyanis a
földszintet csak öregek töltik meg, a férfikor
derekán levők a karzatokon helyezkednek el.
Van sok olyan gyülekezetünk, melyekben az
egyes családoknak pénzen megváltott helye
van. Ennek a szokásnak szálai bizonyos adózási
rendszerhez vezetnek- Idegen ember, ha elvetődik ilyen gyülekezetbe, részt akar venni az
istentiszteleten, nem tudja megérteni, miként

lehet valakinek a templomban állandó, megvásárolt helye? Bosszankodik emiatt, természetesen azonban nem érti a gyülekezetnek ehhez
az elhelyezkedési módhoz kapcsolódó szokásait.
A legtöbb gyülekezetben az első padokat üresen hagyják a gyászoló családok részére. Még
nagy ünnepeken is csak akkor foglalják el ezeket az üresen hagyott padokat, ha meggyőződtek róla, hogy nincs olyan gyászoló család, mely
a közeli napokban veszítette el kedves hozzátartozóját. Külön padot tartanak fenn sok helyen a politikai község elöljárói részére. Evangélikus többségű községekben ez magától értetődő dolog volt, hiszen az egyházközség és politikai község között megvolt a szoros kapcsolt
és mindenki természetesnek tartotta azt, hogy
a politikai község elöljárósága részt kíván venni
az istentiszteleten és pedig testületileg. Az
elöljárók ugyanis testületileg vonultak a templomba a községházáról- Sok gyülekezetben
külön pad illeti meg a presbytereket is.
Ök a lelkésszel együtt vonulnak be a templomba. ö k a gyülekezet vezetői, ezért éri
őket a megtiszteltetés. Külön padja van a lelkész-családnak is. Azokban a gyülekezetekben
pedig, melyeknek főuraink, nemeseink voltak a
patrónusai, szintén külön padjuk van, egész
családjuk részére. A hívek különben is nagy tisztelettel veszik őket körül és bizony nagy jelentőségű dolog volt, hogy a földesúr, a patrónus az
egyszerű hívekkel hallgatta a bűnbánatra ébresztő Igét és velük együtt járult az Űr szent
vacsorájához. Az evangélikus templomokban
mindenkinek jutott hely. Még a koldusoknak is.
A békéscsabai kistemplomban a koldusok részére a torony alatti bejáróban jutott hely- Ez a pad
ugyan valamikor azoké volt, akik valamilyen elkövetett bűnük miatt nem jelenhettek meg a
közösségben, később azonban ezt a padot a
koldusoknak szánta a gyülekezet. Ezeknek a
koldusoknak a hívek mindig hoztak kendőbe
kötve valamilyen élelmet. Az ünnep nem telt
el úgy, hogy a sok jóból a koldusoknak ne jutott volna. Különben pedig a koldusok feladata
volt istentisztelet végén a templomajtókat kinyitni. A lelkész ülőhelye nem mindenütt van
közös renddel meghatározva. Ahol sekrestye
van, ott a gyülekezet nem látja lelkészét, csak
amikor oltári, vagy szószéki szolgálatát végzi.
Sok helyen még a sekrestyéből is kivezeti a lelkészt az egyházfi, templomszolga. Másutt viszont üvegezett, vagy függönyökkel eltakart,
zárt padban ül a lelkész. Ez a zárt pad a sekrestyerendszer megvalósítása akart lenni. Mindkettőt nagyon megszokták a hívek. Ezek mellőzéséről már több ízben esett szó egyházi körökben, azonban úgy véljük, régi, templomi
szokással találkozunk ezek alkalmazásában. Van

olyan gyülekezet is, melynek lelkésze a férfiak
sorában az első padban ül, együtt a gyülekezetben. A szarvasi ótemplomban az igehirdető lelkész helye az első karzaton van, közvetlenül a
szószékbejáró mellett. Űjabban azonban már
úgy építkezünk, hogy a lelkész ne legyen még
üvegfallal sem elválasztva a gyülekezettől. A
tanítói kar mindig az orgona karzatján helyezkedik el legszívesebben. Ugyancsak itt a helye
az énekkarnak is.
Mint érdekességet, meg kell említenünk,
hogy némely gyülekezetben az asszonyok templombalépéskor térdenállva mondják el a templomba érkezéskor szokásos imádságot. Amikor
padjukhoz érkeznek, előbb letérdelve imádkoznak s csak azután foglalják el helyüket.
Az ú- n. »beharangozásig« megtelik a templom. De a hívek a templomban az időt az istentisztelet megkezdése előtt sem szeretik tétlenül eltölteni, felesleges, áhítatot zavaró beszélgetéssel- Énekelnek. Valaki a hívek közül (férfiak közül) kiválaszt egy éneket, hangosan bemondja annak számát, vagy oldalát, azután megkezdi az éneket. Aki később érkezik, helyét elfoglalva belekapcsolódik az énekbe. Ha elénekelték az éneket újat kezdenek s énekelnek addig, amíg az istentisztelet orgonaszóval kezdetét
nem veszi.
A lelkész bejövetelét a legtöbb gyülekezet
helyéről felállva veszi tudomásul. Ez a felállás tiszteletadás az Isten szolgájának- Szép
szokás az, amikor a lelkész a gyülekezet vezetőivel, presbytereivel a főajtón vonul be a templomba még akkor is, ha a sekrestyébe külön
ajtó vezet. Van ebben a szokásban is rendszerA lelkész különben rendszerint utoljára vonul be
a templomba, amikor már az egész gyülekezet
elfoglalta helyét. Némely gyülekezetben a leányok kivételt képeznek, mert csak a felálló ének
után, a kezdő ének alatt vonulnak be és helyezkednek el az oltár körül a padsorok között, s
az egész istentisztelet alatt állva maradnak. Állva hallgatják az igehirdetést de a kollekta és az
imádság alatt letérdelnek.
A tulajdonképpeni istentisztelettel kapcsolatban már nem figyelhetünk meg különösebb
szokásokat- Hiszen az istentisztelet alatt a hívek
serege épülni akar és az evangéliom szolgálatában már npin lehet szokásokhoz alkalmazkodniMindazonáltal beszélhetünk egyes dolgokról,
melyek az istentisztelet lefolyása alatt is gyülekezeti szokássá váltak. Ilyen pédául a perselyezés. Egyes gyülekezetekben a főének alatt a
templomszolga végighordozza a hosszú rúdra
szerelt csengős perselyt és úgyszólván minden
hívőt »megadóztat«. A csengő halk szava figyelmeztet az adakozásra. Néhol az igehirdetés
alatt hordozzák körül a perselyt. Maguk a hívek

ragaszkodnak hozzá, hogy a perselyezés az igelűrdetés alatt történjék- Bizonyos rosszmájúsággal arra magyarázzák ezt, hogy az adakozás alól
senkinek sem szabad magát kivonnia- Meg van
ennek az adakozási módnak is a maga gyakorlati jelentősége, hiszen az evangélikus istentisztelethez mindig hozzátartozik az adakozás, az
offertórium. A szószéki hirdetésnél
legtöbb
gyülekezetben sohasem szabad hiányoznia az
adakozásra való felhívásnak. Az bizonyos, hogy
aki először lát ilyen adakozást, az nagyon különösnek találja s az a benyomása róla, hogy
zavarja az áhítatot. Némelyik gyülekezetben
azonban még ma is ragaszkodnak hozzá.
Érdekes szokás volt azután az u- n. »kusztosok« alkalmazása. Ezek a gyülekezet buzgóbb
tagjai közül kerültek ki, sok helyen választás
útján s az volt a feladatuk, hogy az istentisztelet alatt a csendre és a rendre felügyeltek- Ennek az intézménynek azonban ma már csak a
maradványaival találkozunk. Békéscsabán a>
nagytemplomban a második karzaton gyalulatlan
gerendapadokon, lócákon helyezkedett el a fia-'
talság. Bizonyos távolságokra azonban kényelmes ülőhelyeket készítettek a kusztosok számára,
ak'k hosszú pálcával a kezükben ügyeltek a
rendre az ifjak között- Bizony gyakran megtörtént, hogy a pálcának dolga akadt, ha némelyik
ifjú rendetlenül viselkedett. A hosszú pálca
messzire nyúlt és ha eltalálta a renitens ifjú
fejét, akkor célját el is érte. Azt mondják azonban az öregek, hogy erre ritkán került sor,
mert a kusztos rendreutasítása a legnagyobb
szégyen volt az ifjúra nézve. Még öreg korukban
is számontartották, hogy kit utasított rendre a
kusztos. Érdekes, hogy ilyen kusztosok az aszszonyok padjában is ültek. Minden padcsoport
első padjában. Békéscsabán még néhány év előtt
is ott ült az asszonyok között egy-egy régi
világból itt felejtett kusztos. Ez a tisztség nagy
megtiszteltetést jelentett- Volt idő, amikor ezeket szolgálataikért a párbér fizetésének kötelezettsége alól is felmentették. A mi szemünkben
talán furcsának tűnik fel ez az intézmény, a
régi világ gyülekezeti életében azonban fontos
gyakorlati és nevelői jelentősége volt.
Érdekes ünneoi szokás volt az is egyes alföldi gvülekezetekben, hogy amikor a lelkész
albát öltött, akkor nemcsak az oltárt és szószéket öHöztették fehérbe, hanem az asszonyok,
kivétel nélkül az öregek és fiatalok, fehér fejkendővel a fejükön jöttek az ünnepi istentiszteletre. Ez a szokás, a nép v i s e l t mellőzésével
téliesen kiveszett, öregek mesélik, hogy a zsúfolt templomban igen szép látványt nyújtott a
sok fehér kendő Ma is vannak öreg asszonyok,
akik hűségesen őrzik azt a fehér kendőt, amelyben valamikor az istentiszteleten megjelentek.

Távozás

a templomból

Pusztavámon

Ez a szokás a nagyünnep békességes, örömteljes hangulatát akarta kifejezésre juttatni- Vannak azonban ma is gyülekezetek, melyekben az
asszonyok ruházata mindig a liturgikus színekhez alkalmazkodik.
Valamikor népünk egészen jelentéktelen
dolgoknak is igen nagy jelentőséget tulajdonított. Egyes helyeken a gyülekezet elöljárósága
(gondnok, esküdtek stb.) csak a főének alatt
jött be az istentiszteletre, őket tartották a gyülekezet szolgáinak, sáfárainak s elvárták tőlük,
hogy mint üyenek csak akkor jöjenek az istentiszteletre, amikor vasárnapi kötelességüket is
elvégezték- Egyszer megkérdeztem tőlük, hogy
miért késnek el minden vasárnap? Nem tudtak
rá mást felelni, mint azt, hogy ez így szokás.
Az igazság azonban az, hogy ők, mint a gyülekezet vagyonának őrei és szolgái, a beharangozás után is utánanéztek, hogy zárva vannak-e a
hivatalok, tanácstermek, iskolák és a magtár?
Ezért késtek. Úgyszintén legutoljára távoztak,
mert az összes ajtóknál elhelyezett perselyekből
összeszedték a pénzt, végigkutatták a padokat,
nem felejtett-e ott valaki valamit? Mert a templomban elvesznie semminek sem szabad- Ha
valaki valamit ottfelejtett, azt mindig a gondnoki hivatalban kereste és sohasem a templomban. Az ottfelejtett dolgok közé természetesen
nem tartozott az énekeskönyv.

Szokásban van egyes gyülekezetekben a
»Miatyánk-harangszó«. Amikor a lelkész az
»Ür imáját« mondja, megszólal valamelyik harang. Ezt valamikor azért hozták szokásba,
hogy a betegek és akik nem tudtak résztvenni
az istentiszteleten, tudják meg, hogy mikor
hangzik el a közös imádság és így a gyülekezettel együtt mondhassa el mindenki az Űr Jézustól tanult imádságot- Űjabban ezt a szokást
több gyülekezetbe bevezették.
Mint érdekességet kell megemlítenünk azt
is, hogy több gyülekezetben, különösen a szlovákajkú gyülekezetekben szokásban van az ároni
áldás éneklése. A gyülekezet a lelkésszel együtt
csendesen énekli az áldástA templomból való távozás is rendben történik. Csakhogy előbb a fiatalság távozik, utánuk az aszonyok s végül a férfiak. Sok gyülekezetünkben
valóságos
látványosságszámba
megy ez a távozás, ott pedig, ahol még megvan a népviselet, szinte festői látványt nyújt a
templomból távozó tömeg.
De csak az asszonyok mennek haza. Mert
sok helyen a templomból kiözönlő népet már
várja a falu kisbírója dobbal és tudtára adja
mindenkinek, akit illet, a fontos rendelkezéseket, híreket- Publikál a templom előtt. Sok lelkész emelte már fel szavát e szokás ellen. De
ennek a publikációnak különösen ott volt nagy
fontossága, ahol a hívek messze tanyákról jöttek s csak vasárnap hallhatták a fontos rendelkezéseketAz istentiszteleti élethez érdekes szokások
fűződtek és fűződnek még ma is. Ha híveink
lelkületét, vidékenként! összetételét figyelemmel kísérjük, akkor kénytelenek vagyunk azt
mondani, hogy ezek a szokások csakugyan a
rend kedvéért alakultak ki. És nem rontották,
nem csorbították egyházunk tekintélyét. És ha
kialakultak is bizonyos szokások a templomozással kapcsolatban s változóvá tették is népünk istentiszteleti életét, a legfontosabb mindenütt az Ige maradt, amelyet tisztán és igazán
hirdettek a lelkészek s amelyet épülni akaró,
vágyakozó lélekkel hallgatott a gyülekezet.
Oda vigyetek mindent, amit én
parancsolok néktek• V. Móz• XII. 11.
Az evangelikus családok fontosabb eseményei, ünnepei megint csak a templommal
vannak szoros összefüggésben. Mindent odaviszünk, amiről tudjuk, hogy vele Isten parancsát
teljesítjük, az iránta érzett hálánknak kifejezést
adhatunk vagy alázatos kéréseinket az Űr elé
vihetjük. A hívő ember még családi örömeit is
szereti a gyülekezet színe előtt kifejezésre juttatni. A gyülekezet pedig imádságos lélekkel

kér részt örömeiből, hálaadásából, fájdalmaiból
és könyörgéseiből. Általában ez a szempont vezeti a hívő embert és a gyülekezetet. így érthető azután, hogy az üyen családi események
és ünnepélyek alkalmával végzett temolomi
funkcióknál is különböző szokások alakultak kiDe a kiindulópont ezeknél is az istentiszteleti
élet. A családi élet eseményeivel kapcsolatos
szokások kialakulásánál természetesen szerepet
játszottak az etnográfiai viszonyok is, sőt az
illető vidék és környék szokásai is tekintetbe
jöttek azok állandósulásánál, Másrészt viszont
figyelembe kell vennünk azt is, hogy népünk
az átvett, esetleg náluk kifejlődött népszokásokat igyekezett összhangba hozni az evangélium
szellemével. Ez a templomhoz fűződő szokásoknál nagyban sikerült is, míg a templommal kevésbbé kapcsolatos szokások nagyban igazodtak
a más felekezetű, de ugyanabban a községben,
vagy vidéken élő emberek szokásaihoz, bár állíthatjuk, hogy sok helyen még ilyen tekintetben
is kimondottan evangélikus népszokásokkal találkozunk.
Nézzük tehát ezeket a családi ünnepeket.
A rendszer kedvéért induljunk ki a családalapításból.
A családalapítás alapja a házasságkötés.
Ezt természetesen sok minden előzi meg, míg
az esküvőig, majd a lakodalmi ünnepélyig ér el
a fiatal párAz első ténykedés, mely útjára indítja a
két fiatalt, a megkérés. Már ennek is megvan
vidékenként a maga megszokott formája- Érdekes dolog mindjárt megfigyelni azt, hogy a
megkérés legtöbb gyülekezetben
vasárnapi
napra esik. Ez nem csupán azért történik, mert
akkor munkaszünet van és mert különben is ünnepel a család. De ezen a napon is a templomhoz kapcsolják a hívek elhatározásukat és a
megkérés napján templomba vonul úgy a vőlegény, mint a menyasszony családja Egyes gyülekezetekben a megkérés a kora reggeli órákra
esik s utána a két család már közösen vonul a
templomba. Ezzel a közös istentiszteleten való
részvétellel mintegy megpecsételik azt az elhatározást, melybe a szülők immár mindkét részről beleegyeztek Istentisztelet után a lányosháznál ebédelnek- A megkérés tehát nem más,
mint a két család ismerkedése, az atyafiságos
viszonyba való lépés kezdete. A legtöbb gyülekezetben még egy személy tartozik a hivatalos
aktushoz a vőfély, illetve a násznagy. Utóbbi
az alföldi gyülekezetekben igen fontos személy
a hívek családi ünnepein, ő kéri meg a lányt,
vagy a szülők nevében ő ígéri oda. Kisebb beszedet (rendszerint szentírási helyre való hivatkozással) mond, majd tudomásává hozza a vőlegénynek a család válaszát, azután pedig imád-

ságot mond, melyet halkan utána mond az
egész család. Előfordul az is, hogy a megkérésnél is mind a két családnak van násznagya. Az
egyik elkéri, a másik odaígéri, de ilyenkor is a
vőlegény násznagyáé a vezetőszerep. Az ebédnél Ő mondja az imádságot és ő fejezi be imádsággal azt- A megkérés különben egészen szükkörü ünnep, melyen csakis a szülők s a vőlegény, vagy menyasszony testvérei
vesznek
részt. A megkérés után valamelyik vasárnapon
Ürvacsorához járul a két család- Nagyobb gyülekezetekben ugyanis minden vasárnap van Úrvacsoraosztás. Nyárutólján, kora ősszel sokszor
lehet megfigyelni eljegyzésre készülő fiatalokat
és azok családjait, amint együttesen vonulnak a
templomba. De kisebb gyülekezetekben is az
ifjú pár az esküvő utáni első alkalommal él a
Szent Vacsorával. Sőt némely helyen kívánságra a lelkész külön is kiszolgáltatja az Úrvacsorát. Régente el sem képzeltek frigykötést
anélkül, hogy ne járultak volna az Úr asztalához.
Az eljegyzés szertartásosságának nem a
karikagyűrű felhúzása az alapja. Sok helyen ez
még ma is ismeretlen valami- Ha keszkenőt
kapott a legény, akkor már ismerte menyaszszonya elhatározását. Legfeljebb ezért cserébe
adott a vőlegény valamilyen gyűrűt, esetleg
más ajándékot- Az eljegyzés tulajdonképpen egyszerűbb híveinknél nem más, mint a lelkészi hivatalban való beiratkozás, házasságkötésre, hirdetésre való felvétel. A szorosabb értelemben
vett eljegyzés már a megkérés alkalmával megtörtént.
Az eljegyzésnek is megvolt és megvan a
maga formulája. A polgári házasságkötés behozatala előtt erre az aktusra igen nagy hangsúly
esett, ezért avatta népünk családi ünneppé ezt
az alkalmat. A násznagynak itt is jutott feladatMég egyszer megkérni a leányt és figyelmeztetni a fiatalokat, hogy milyen fontos lépésre
határozták el magukat. A násznagy azután néhány kísérővel elvezeti a fiatalokat a lelkészi
hivatalba- Itt felveszik róluk a hivatalos személyi adatokat, beírják őket a hirdetőkönyvbe, ma
is éppen úgy, mint a polgári házasságkötés behozatala előtt. A lelkész rövid beszéddel üdvözölte a jegyeseket, majd imádságot mondott,
melyet a jegyesek egymásnak jobbkezet nyújtva
mondtak a lelkész után. Végül is a lelkész
megáldotta elhatározásukat. Az eljegyzés szertartása annyira komoly aktus volt, hogy némelyik gyülekezetben a lelkész Luther-köntösben végezte el- Nagyobb gyülekezetekben őszszel. amikor a házaságkötések ideje volt, az
egyház tanácstermében gyülekeztek össze a
jegyespárok bizonyos napokon, ahol a lelkész
egyszerre szólt a jegyesekhez és mindnyájan

Kihirdetendő menyasszonyok
az esküvő előtti
napi istentiszteleten
Kiskőrösön

vasár-

együtt imádkoztak. Voltak olyan felvidéki gyülekezetek, ahol az adatok felvétele után a jegyespár a lelkésszel a templomba vonult és ott
fohászkodtak együtt Isten áldásáért. Ez a családi ünnep természetesen mindig hétköznapra
esett és megint a lányosháznál zajlott le- Majd
a kihirdetés első vasárnapján a lányoscsalád
tett látogatást a vőlegény családjánál. Különben
pedig a kihirdetés vasárnapján mind a két család résztvett az istentiszteleten. Szégyennek
tartották, ha valamelyik családtag hiányzott a
kihirdetésről. Templomból kijövet offertóriumot
adott a jegyespár- Erre nagyon ügyeltek a szülők s már itt akarták rászoktatni őket arra, hogy
a gyülekezetet kisebb adományokkal is támogatni kell.
Hadd említsük meg, hogy a hirdetésnél
alkalmazott »becsületes, vagy tisztességes ifjú.
illetve hajadon« jelző milyen fontos nevelő és
fegyelmező eszköze volt az egyháznak. T- i.
akiket nem hirdettek ezekkel a jelzőkkel, azoknál az esküvő ünnepélyessége nagyon szűk korlátok közé szorult.
Az esküvői ünnepély legkiemelkedőbb
pontja magától értetődően a templomi esketési
szertartás. Népünk a polgári házasságkötést
tiszteletben tartja, azonban nagyon üresnek }
ünnepélytelennek véli s szinte csak a szerződés
aláírás jellegét tulajdonítja neki- A hangsúly a
templomi ünnepélyre esik. A család a lakodalmi
ünnepélyt a legszebb családi ünnepnek tartja.
Itt a magyarázata annak is, hogy a templomi
esküvőt igen ritka esetben.mellőzik híveink.
De amíg a lakodalmi ünnephez eljut a jegyespár, addig még sok mindennek kell történnie. Az előkészületek, hivogatás, a nagynapi
teendők elrendezése, sok gondot okoz mindkét családnak. Külön ünnepélyességgel történt
a menyaszony költöztetése, közvetlenül a lakodalmat megelőző napon.
Meg kell jegyeznünk, hogy népünk ősi

evangéliomi nevelése sohasem engedett meg tivornyákat és ha vannak is hangosabb megnyilatkozásai az örömnek, az tényleg az öröm kifejezése akart lenni. Igaz, hogy voltak és vannak lakodalmaknál olyan dolgok, melyek ellen
már sok lelkész emelte fel tiltakozó szavát- Gondolnunk kell itt azonban arra, hogy a környék
szokásai sok tekintetben hatással vannak. Az is
igaz, hogy sok gyülekezetben az öregek még
őrködnek afölött, hogy a lakodalmi mulatozás
el ne fajuljon. Ez magyarázza meg, hogy egészen különálló lakodalmi szokásaink nincsenek.
Különben is általános néprajzi szempontból
vizsgálva a lakodalmi ünnepélyeket, azt kell tapasztalnunk, hogy azokban nagyon sok közös
vonást találunk. Vannak azonban olyan gyülekezeteink, amelyek lakodalmi szokásai kimondottan
evangélikus talajon nőttek ki- És ezek azt mutatják, hogy népünknél az a fontos, hogy összhangba hozza a házasságkötést Isten igéjével.
Az ellenreformáció és üldöztetések korában boldog volt népünk, ha gyermekei frigyét Isten
házában megáldathatta- A régi szokásokat elhagyta, az újak kialakulásánál pedig nagy szerepet játszott a környék lakodalmi szokása. így
a lakodalmi ünnepélyekbe a világi elem csak
jóval később vonult be.
Már most, ha összehasonlítást teszünk
evangélikus népünk lakodalmi szokásai között,
mindjárt szemünkbe ötlik egy közös dolog, hogy
t. i- mind a két házban van lakodalmi ünnepély.
És pedig a lányosháznál az ebéden van a hangsúly, a vőlegény házánál pedig a vacsorán
Mind a két helyen részt vesznek közösen is, de
csak egyesek, akik a menyasszonyt, illetve a vőlegényt elkísérik. Ezeket a vendégeket azután
külön asztalhoz ültetik. Az ebédnél mindkét fél
násznagya jelen van.
A násznagynak a lakodalmi ünnepélyen
fontos ténykedései vannak, ö vezeti a vőlegényt
a menyasszonyi házhoz, ahol viszont a menyasszony násznagya fogadja őket- Természetesen
rövid beszédbe foglalják mondanivalójukat. A
család és a násznép mély megilletődéssel hallgatja a beszédeket, melyek elhangzása után a
násznagy átadja a már menyasszonyi ruhába
öltözött menyasszonyt, majd az ebédhez ülteti
őket- A főhely a jegyespáré és a vőlegény rokonságáé. Ebéd alatt ismét a menyasszony
násznagyáé a szó, aki az ebéd kezdetén rövid
beszédben mondja el a család örömét, azután
pedig elmondja az asztali áldást. Az ebédet
ugyancsak imádsággal fejezik be. (A polgári házasságkötés sok helyen csorbát ejtett a lakodalmi sorrenden, ezt azonban úgy küszöbölték
ki, hogy a polgári házasságkötésre menetelkor
vagy egyáltalán nem csináltak szertartásos jeleneteket, vagy pedig az egyházi esküvő előtt

közvetlenül mentek a községházára.) Az ebédutáni idő azzal telik el, hogy készülődnek a
templomi szertartásra- Néhol ezt a készülődést
olyan komolyan veszik, hogy a násznagyok még
a zenét is elhallgattatják. Most már azután a
vőlegény násznagya veszi át a vezetőszerepetFelsorakoztatja a násznépet, maga köré hívja a
menyasszony szüleit és a jegyespárt. Ismét elkéri a menyasszonyt, majd pedig elbúcsúztatja
őt szüleitől, testvéreitől. A búcsúztatás a legmeghatóbb jelenete a lakodalmi ünnepélynek.
Ebben a búcsúztatásban nagy hangsúly esik a
bocsánatkérésre, hogy a menyasszony nyugodt
lélekkel léphessen az oltár elé. Azután elindul
a menet a templomba. Gazdagabbak kocsikon,
szegényebbek gyalogosan, sokszor zeneszó mellett. Bizonyos, hogy a templomba való vonulásnál találhatunk vidékenként sok kivetni valót,
meg kell azonban értenünk, hogy egyszerűbb
híveink úgy adnak kifejezést örömüknek, ahogyan azt ők elképzelik, vagy inkább, ahogyan
azt eltanulták- A lényeg az, hogy a templomba
való bevonulásnál megszűnik minden komolytalanság, mintha csak mindenki átérezné az Ige
tanítását, hogy el kell csendesedni az Ur előtt
(Hab. II. 20 )
A templomban mindennek ékesen és jó
rendben kell történnie. Ha nem fogadja a fiatal
párt orgonaszó, akkor a gyülekezet egyházi
éneket énekel addig, míg a lelkész be nem jön a
templomba. Néhol a templomi éneket is a násznagy kezdi elAz oltár előtt a vőlegény áll a jobb, a
menyasszony a baloldalon. Körülöttük a nyoszolyólányok párjaikkal. Mögöttük pedig a két
násznagy. (Rendszerint ők a tanúk.) A násznép
a padokban foglal helyet. Az esketési szertartásban nincsen eltérés. Az esküt a gyülekezet állva
hallgatja végig- Némely gyülekezetben az eskütétel után a vőlegény elvonul a padokba, a
menyaszony pedig avatáson vesz részt. A lelkész
néhány rövid szóval figyelmezteti őt családanyai
kötelességeire, hűségre inti, majd pedig imádságot mond vele. Mikor a menyasszony megkerüli
az oHárt, már vőlegénye ott várja és az áldásban
együttesen részesülnek az egész gyülekezettel.
Vannak gyülekezetek, ahol a menyasszonyavacás az esküvőt követő napon szokott megtörténni- Ekkor a menyasszony csak maga jön el,
néhány asszonytársának kíséretében.
A templomból való kivonulás ismét vagy
orgonaszóval történik, vagy, ha az nincs, újból
egyházi énekkel vonul ki a násznép és a gyükezet a templomból. Nagyon ügyelnek aorra,
hogy a fiatal pár adományt helyezzen el a perselyben. Sok helyen azt is lelkükre kötik, hogy
a koldusokról se feledkezzenek el a templomból
való kivonuláskor-

(Érdekes azonban, mennyire megfigyeli a
nép az új pár minden mozdulatát. Ezekből
azután következtetnek jövendő boldogságukra.
Megérintik a lányok a menyasszony fátyolát,
vagy ruháját, mert azt tartják, hogy akkor hamarabb férjhez mennek; amelyik lány először csókolja meg a menyasszonyt, az lesz az utána következő menyasszony; olyan szokásról is hallunk,
hogy amikor a fiatal pár az oltár elé lép, keresik az alkalmat arra, melyik tud előbb a másik
lábára lépni, mert amelyiknek ez hamarabb sikerül, az lesz az úr a háznál; rossz jelnek tartják azt, ha valamelyik eltéveszti az eskümondást,
ezt a hibát azután a vacsoránál erőltetett jókedvvel próbálják helyreigazítani; ügyelnek arra.
hogy lehetőleg jobb lábbal lépjenek a temptomba, mert ennek eltévesztése rosszat jelent,
stb-, stb. Ezek mind lényegtelen dolgok, de
fényt derítenek arra, hogyan tudnak terjedni a
babonás szokások is.)
Kis gyülekezetben természetesen eseményszámba megy egy-egy esküvő. Nagyobb gyülekezetekben pedig egyszerre több pár is lép az
oltár elé, hogy örök hűséget esküdhessenek egymásnak- Még látványnak is szép, amikor egyszerre 6—10 pár áll az oltár körül.
A tulajdonképpeni lakodalom most már a
vőlegény házánál folyik le. Nem bocsátkozhatunk bele ezeknek a szokásoknak részletes leírásába- Csupán azokat a dolgokat említjük meg,
melyek a lakodalmi ünnepély Igéhez való alkalmazkodását mutatják. Tulajdonképpen ezek mutatják a különösen evangélikus szokásokat.
Amikor megérkeznek a vőlegényes házhoz,
a vőlegény násznagya veszi át a szót- Bebocsátást kér a menyasszony részére és kéri a vőlegény családját, szüleit, fogadják szeretettel azt,
akit fiúk magának élettársul választott. A násznagy kérő szava után persze sok minden történik. A násznép ilyenkor is megfigyeli minden
•mozdulatát úgy az ifjú párnak, mint a vőlegény
szüleinek. (Érdekes, hogy a legtöbb helyen a
szülők nem kísérik el gyermekeiket a templomi
esküvőre- Elbocsátják, a másik részen pedig várják, fogadják őket.) A megfigyelésekből megint
következtetnek. Ha a vőlegény szülei nem jönnek elébük egészen az utcaajtóig, akkor nem
szívesen fogadják a menyecskét; ha az anyós
először az új menyecskét csókolja meg, akkor
annak jövője már meg is van alapozva a családban, stb. Azután sok helyen itt adják át az új
párnak a nászajándékokat- Legfőképpen azonban azokat, melyek az új pár boldogságát példáznák. Édességekkel, itallal kínálják őket, néhol pl. egy kanál mézet adnak a menyaszonynak, jelképéül annak, hogy olyan édes legyen az
életük, mint a méz. Azután bevezetik a fiatalokat a házba és a násznagy vacsorához ülteti a
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népet Vacsora alatt ismét beszédet mond a
násznagy,, melyben most már — leggyakrabban
a kánai mennyegzőre való hivatkozással, — az
igazi örvendezésre hívja fel a násznépet, felszólítja azonban őket, hogy az öröm is Isten dicsőségét legyen hivatva munkálni. Majd imádságot mond. A vacsora befejeztével újból imádkozik és mielőtt asztalt bontatának újból figyelmeztet arra, hogy a mulatozásuk szórakozás és
ne duhajkodás legyen.
Azokkal a szokásokkal, melyek most már
a vacsora utáni mulatozással kapcsolatban fejlődtek ki, nem célunk foglalkozni- Itt egységes
rendet megállapítani nem is lehet. Az elmondott köszöntők, az ú. n. rigmusok lehetnek néprajzi szempontból érdekesek, bármilyen primitív
dolgok is azok, egyházi szempontból azonban
nemcsak hogy értéktelenek, de némelyike olyan,
hogy egyenesen ki kellene küszöbölni az esküvői mondókák közül. Alföldi gyülekezeteinkben
az ilyen rigmusok egyáltalán nem divatosak.
Népünk teljesen megelégszik a hivatásos násznagy ténykedéseivel. Ennek a megbízatása csak
a vacsora befejeztéig tart, de azután is kötelessége vigyázni arra, hogy a vigadozás el ne fajuljon. Több gyülekezetben a vacsora végeztével
is offertóriumot tartanak a gyülekezet részére,
melyet másnap a násznagy juttat el az egyház
gondnokához. Nem feledkeznek meg a gyülekezet szegényeiről sem. Ezek már hívatlanul is
megjelennek, mert tudják, hogy mindenütt szíves szeretettel vendégelik meg őket. Ez a megvendégelés azonban már nem szokás, inkább az
öröm fölött érzett hálának a parancsa.
Meg kell még jegyeznünk, hogy régente
csak bizonyos napokon tartottak lakodalmi ünnepélyeket. Hétfőn, pénteken, szombaton sohasem- Még vasárnap is igen ritkán. Kedd, szerda,
csütörtök volt a lakodalmi ünnepélyek napja.
Érdekes, hogy ma már, — a polgári házasságkötés hatására, tartanak szombaton és vasárnap
is lakodalmi ünnepélyeket, hétfőn és pénteken
azonban sohasem. Lelkészi karunk ma is szorgalmazza a szombati és vasárnapi lakodalmazások megszüntetését.
A házasságkötés befejezéséhez tartozik még
az, hogy az új házaspár az esküvő utáni vasárnapon templomba megy. Most először önállóan,
együtt mint férj és feleség. Nem kísérik őket,
mint eddig. Némely gyülekezetben külön pad
vájra mindig az új házasokat az istentiszteleten.
A templom legutolsó padja mögött van ez a pad
elhelyezve. Ennek a szokásnak nagy nevelő hatása van, mert egyrészt Isten iránti hálára készteti a fiatalokat, hogy őket szívük kívánságára
eggyé tegye, másrészt pedig így nevelik őket
arra, hogy ők már a gyülekezetnek külön családot alkotó tagjai.
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Amikor azután Isten gyermekkel áldja meg
az új házaspárt, újból ünnepet ül a család: a
keresztelés ünnepét. Ennek az ünnepnek is a
legfontosabb része a templomban folyik le. Népünk azelőtt nem ismerte a háznál való keresztelést. A racionalizmus idejében kezdett kifejlődni, főleg intelligensebb egyháztagoknál ez a
szokás. Mellőzni nem akarták, de hogy otthon
tartották meg, abban valami szokatlanul újat
láttak. Egyszerűbb híveink azonban ma sem
tudják elképzelni, hogy a kis gyermek első útja
ne a templomba vezessen. Még ha úgy hozza
a szükség, hogy hirtelen kell a keresztség szentségében részesíteni a kis gyermeket, akkor ií
sietnek vele a templomba- Egy öreg lelkész
mesélte, aki különben több mint 50 évig volt egy
tekintélyes gyülekezet lelkipásztora, hogy az ő
gyülekezetében bábaasszony sohasem keresztelt,
de sokszor még éjjel is jöttek azzal a kéréssel,
hogy a gyermeket a templomban kereszteljék
meg.
Nem feladatunk védelmezni a templomban
való keresztelés szükségességét, a kérdést csak
azért hozzuk fel, hogy a templomok könyvében a népi szokások útján is a templomra irányítsuk a figyelmet. Hogy mindent oda vigyünk!
A keresztszülők kiválasztása, illetve meghívása még a gyermek megszületése előtt történik. Egyszerűbb híveinknél az összes gyermekeknek ugyanazok a keresztszüleik, leginkább
a férfi rokonságából kiválasztva. A keresztszülői
tisztség mindig fontos volt a családban, hiszen a
szülők mellett azok vigyáztak a gyermek lelki
fejlődésére. Sok megható példáját láthatjuk ennek még ma is híveink között. Ők kísérték el a
gyermeket a konfirmációra, az esküvőre és még
azon túl is sokszor felelősséget éreztek keresztgyermekeik iránt.
A keresztelés napján megjelennek az újszülött gyemeknek örvendező családnál. Együtt
mennek a templomba. Sok gyülekezetben megmaradt az a szokás, (ami tulajdonképpen nem
szokás, hanem a helyes dolog), hogy a keresztapa is résztvett a keresztelésnéi. Sajnos, ma már
nagyon sok helyen csak a keresztanyát látjuk ott.
A keresztelés ideje sem eshetett akármilyen napra. Legtöbb helyen vasárnapi napra
tették, másutt viszont másnap mindjárt megkeresztelték a gyermeket. Amelyik gyülekezetben reggeli istentiszteletek vannak, ott leginkább
kedden és pénteken keresztelik a gyermekeket.
De olyan gyülekezetet is ismerünk, melyben
meghatározott napja van a kereszteléseknek. A
keresztszülők és hozzátartozók megvárják az
istentisztelet végét s amikor már kiürült a templom, veszi kezdetét a keresztelés- A gyülekezet
tagjai közül is többen ott maradnak, főleg a rokonság és az atyafisághoz tartozók, akik aztán

ott a templomban a keresztszülők előtt fejezik ki
jókívánataikat a gyermekhez.
A rokonság egyébként is szeretettel gondol
a gyermekágyas asszonyra. Felváltva visznek
neki ebédet, finom tyúklevest, húst, csörögét és
bort, annyit, hogy az egész családnak jut belőle.
Elsőnek persze a keresztanya viszi a maga
ajándékát. A lelkész részére pedig sok helyen
szép szőttes törülközőt és bort visznek.
A keresztelés napján nem fogadnak el ajándékot- Ezen a napon az újszülött családja látja
vendégül a legszűkebb rokonságot. Ekkor adja
át a keresztanya is a gyermeknek szánt ajándékot leánygyermeknek rendszerint fülbevalót,
fiúgyermeknek pénzt, vagy valamilyen szőttest.
Érdekes szokás fejlődik ki egyik-másik felföldi
gyülekezetben főleg a szlovákoknál, hogy valamilyen szerszámot vesz a keresztanya keresztfiának ajándékul: fejszét, baltát, sőt kaszát is. A
szerszámot akkor kapja meg a fiú, ha már munkába állt. A takarékbetétkönyv ajándékozása
egyszerűbb híveinknél ismeretlen dolog.
A keresztelési lakoma a legnagyobb csendben folyik le- Meghitt beszélgetéssel, már csak
azért is, hogy az édesanyát ne zavarják pihenésében. Szokás az, hogy az édesanya a keresztelés napján pihen és fekszik, még akkor is, ha
valamilyen akadály miatt el kellett halasztani a
keresztelési lakomát és ha az anya már régebben felépült. Ugyanis sok helyen az a szokás,
hogy ilyenkor mindennel a keresztanya látja el
az édesanvát, itallal pedig a keresztapa szolgálja ki. Általában azonban a keresztelési szokások mindenütt nagyon egyöntetűekNemcsak az újszülött gyermek, de az édesanya első útja is a templomba vezet. Amikor
felépül az anya, először templomba megy, ú. n.
egyházkelö avatásra• Az új életet ajándékozó
asszony a templomban a lelkésszel együtt imádságban ad hálát Istennek, hogy gyermekkel
ajándékozta meg és az életadásban őt megsegítette. Az egyházkelés különben igen régi cselekmény. Alapja III. Móz- 12. A középkori egyházban külön szertartása volt az egyházkezelésnek, a mi egyházunkban mint hálaadó cselekmény maradt meg. Egyházkelésre az anya a
szülés után hat hétre jelentkezett, rendszerint
asszonytársainak kíséretében- (A tót nyelvben
hatvasárnaposnak nevezik az egyházkelésre jelentkező asszonyt.) A szokás legtöbb gyülekezetünkben ma is meg van, viszont voltak gyülekezeteink, melyekből teljesen kiveszett s csak nehezen sikerült visszaállítani. Viszont némely
helyen igen nagy jelentőséget tulajdonítanak
ennek a cselekménynek. Egyes helyeken már a
templomba való vonulás is elárulja, hogy egy
asszony megy egyházkelésre- Külön, erre a célra
viselt főkötőt kötnek a fejére s asszonytársai

csapatostul kísérik a templomba. Minden aszszony kezében kalácsot visz, mellyel azután a
gyülekezet szegényeit vendégelik meg. Más
gyülekezetekben a kereszteléssel kapcsolják öszsze, részint azért, hogy az anya is jelen lehessen gyermeke keresztelésén, részint pedig azért,
hogy az imádságot gyermekével a karján mondhassa el. Másutt viszont az anya az egyházke*
lésre elviszi gyermekét is, hogy ő maga ajánlhassa fel a gyermeket Isten szent szolgálatáraEnnek a cselekménynek legfontosabb jellemzője
a keresztyén alázat. Ezért van az, hogy az egyházkelő asszony a legtöbb gyülekezetben a legutolsó padban foglal helyet s az istentiszteleten
is csak passzíve vesz részt. Nem énekel, nem
áll fel az igeolvasásnál. Híveink ugyanis úgy
tartják, hogy amíg az asszony avatáson nem
volt, addig nem vehet részt egyáltalán a gyülekezeti életben- Még hazulról sem mozdul ki. Ha
pedig közben valamilyen fontos családi esemény
történne, akkor külön engedélyt kér a lelkésztől
arra, hogy egyházkelésre jöhessen, majd azután
részt vehessen a családi eseménynél. Pl- gyermeke két hetes korában meghalt. A temetés
napján egyházkelésre jön, hogy ott lehessen a
temetésen.
Az avatást nem követi családi ünnep- Mégis
ünnepe a családnak, hiszen mindannyian a hálaadás napjának tartják. Sok evangélikus család
van, melynek tagjai ezen a napon csak a legszükségesebb munkát végzik, egész nap ünneplőbe vannak öltözve. Ez a cselekmény többnyire hétköznapon szokott megtörténni, leginkább keddi, vagy pénteki napon.
Az öntudatra jutott gyermek első gyülekezeti ünnepe a konfirmáció• Ez éppen úgy családi, mint gyülekezeti ünnep. A gyermek ez alkalommal tesz vallást evangéliumi hitéről, megújítja a keresztszülők által tett fogadalmat,
azután pedig az Űr szent vacsorájához járul.
Olyan ünnep, melyre a gyermek még felnőtt korában is örömmel emlékezik vissza. Persze gyülekezeti ünnep is, mert hiszen ezen a napon
fogadja be a gyülekezet a gyermeket felnőtt
tagjai közé- Természetes tehát, hogy a gyülekezet életében nem múlhat el nyomtalanul, megmozdulás nélkül a konfirmáció napja. Sok helyen a konfirmációi oktatás is a templomban
történk. Ide jönnek el a gyermekek naponként
tanulni hitünk igazságait, megerősödni a hitben,
előkészülni az úrvacsora vételéreA tulajdonképpeni konfirmációi istentisztelet az egész gyülekezet istentisztelete, azonban
a hívők tudják, hogy ezen a napon minden a
konfirmandusokért történik- Nekik szenteli a
gyülekezet ezt a napot. így hát szinte magától
értetődő, hogy a konfirmációval kapcsolatban is
kialakultak bizonyos gyülekezeti szokások.
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A konfirmációt megelőző napon a konfirmandusok hívogatni járnak. Meghivják külön a
keresztszülőket, nagyszülőket, közeli rokonojcatö k maguk adják hírül az örvendetes eseményt.
Majd pedig ők maguk díszítik, virágozzák fel az
oltárt, az egész templomot. Előzőleg persze kiseprik, kitakarítják azt. Egyes felvidéki gyülekezetben egész tekintélyes nézőközönség előtt töiv
tént a templomtakarítás és díszítés- Különös
örömmel figyelték a felnőttek a korfirmandusok
mozgolódását. Ugyanakkor a szülők, keresztszülők, rokonok is mozgolódnak. Ajándékokat visznek. Néhol a lelkész számára, másutt a gyülekezet részére- Több gyülekezetben a szülőkön
és keresztszülőkön kívül úgyszólván az egész
közeli rokonság adományt ad az egyháznak,
mely adományokat másnap a szószékről hirdetnek ki és pedig névszerint. Másutt viszont különféle ajándékokat hoznak a lelkészlakra, hogy
a konfirmáció napján a konfirmandusokat megvendégeljék, ebédet, vagy délután uzsonnát adjanak nekik. Ha pedig pénzbeli adományt hoznak, abból emléklapot, énekeskönyvet, bibliát,
vagy valamilyen emlékkönyvet vásárolnak. A
megvendégelés szokását újabban igen sok gyülekezetbe bevezették, sőt a konfirmandusok ezen
a napon még külön ünnepélyt is rendeznek,
melyre meghívják a gyülekezetet- V a gy pedig
ezen a napon veszik fel a konfirmandusokat a
megkonfirmáltak egyesületébe, körébe. így is
kiiejezésre akarják juttatni a gondolatot, hogy a
konfirmált ifjak és leányok tagjaivá és pedig
működő tagjaivá váltak a gyülekezetnek. Van
olyan gyülekezet, melyben a konfirmandusok a
konfirmáció napján a templomban elhelyezett
koszorúkkal kimennek a temetőbe és megemlékeznek a halottakrólNyíregyházán és Öbudán bevezették az
ú. n. konfirmandus találkozókat, amikor is a
10, 20, 25, 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat öszszegvüjtik, akik a konfirmandusokkal együtt járulnak az Űr asztalához. Bizonyos, hogy ennek
a kezdeményezésnek sok gyülekezetben lesz
visszhangja.
Általában minden evangélikus gyülekezet
igyekezett a konfirmáció napját örömteljessé,
ünnepélyessé tenni. Népünk különben is jelentősnek tartja ezt az eseményt. Szívesen emlékszik rá vissza. Ezt bizonyítja az is, hogy majdnem minden evangélikus családban a szoba falán ott függ Luther és Melanchton képe mellett
a család tagjainak berámázott konfirmációi emléklapja- Ezt az emléklapot azután minden
gyermek magával viszi, amikor megnősül, vagy
férjhez megy.
Szokásban van a jubiláló házasok megáldása is a templomban. A 25, 50 éves házassági
évfordulón, vagy az ahhoz legközelebb eső va515

sárnapon a jubilánsok eljönnek a templomba
hozzátartozóikkal s a lelkésszel együtt mondanak hálaadó és könyörgő imádságot. Majd pedig a lelkész megáldja őket- Sok helyen ez az
ünnepély az egész gyülekezet jelenletében folyik le s rendszerint a vasárnapi istentisztelet
után történik. A családi körben pedig lakoma
követi ezt a hálaadással telt ünnepélyt. Különösebb szokások azonban nem fűződtek hozzá.
A temetéseknél
kialakult szokások is a
templommal és az istentiszteleti élettel vannak
szoros kapcsolatban. Lelkészeket, tanítókat, felügyelőket különben is a templomból temetünk.
De vannak olyan gyülekezetek is, melyekben a
temetési szertartást a templomban végzik, míg
a halottat a templom előtt hagyják, vagy pedig
a templom előcsarnokában ravatalozzák fel. A
gyászoló család az első padokban foglal helyet.
De ha a háztól történik is a temetés, annak szálai mégis a templomhoz fűződnek- Itt hirdetik
ki a halálesetet és a temetés utáni napon, vagy
az azt követő vasárnapon az istentiszteleten való
részvétel fejezi be a temetési szertartást. Egyes
gyülekezetekben a halotti menet is úgy alakul,
hogy a templom előtt vonul el, sőt néhol a
templom előtt néhány pülanatra megáll a
gyászmenet.
Temetési szertartásunk lényege: az Ige vigasztalását adni a megszomorodott szívű gyászolóknak, hirdetni a feltámadás és az örökélet
evangéliumát- Egyszerű népünk sohasem melr
lőzi a temetési szertartást. Sőt inkább az a gyakorlat, hogy mindig a legnagyobb komolysággal
készül a vigasztaló Ige hallgatására.
Egy-egy temetésnél azonban nagyon sok a
teendő. így a legtöbb helyen igénybe veszik valakinek a szolgálatait, az alföldi gyülekezetekben és másutt a funerátor szolgálatait.
A halál bekövetkeztét a harangok adják
tudtára a gyülekezetnek. A harangszóból azután
meg tudja állapítani mindenki, hogy ki a halott:
gyermek, vagy felnőtt, férfi vagy nő- Ugyanis a
férfi halálát három, a nőét két egész rövid
kongatás (ú. n. pulszolás) jelzi, utána pedig körülbelül tíz percig az összes harangok zúgnak
Ha gvermek a ha^tt, akkor a kongatást valamelyik kisebb haranggal végzik, az összharan
gozásnál pedig a legnagyobb harangot mellőzik
Mndenekelőtt azonban közli a halálesetet a
család a lelkésszel. Azokban a gyülekezetekben,
melyekben minden reggel van istentisztelet,
már a kihirdetés végett is igyekeznek mielőbb
bejelenteni. A templomban tehát azt is megtudják a hívek, hogy mikorra van kitűzve a temetés ideje.
Különben pedig minden bejelentés a funerátor kötelessége, ö jár el a polgári anyakönyvi
hivatalban, az orvosnál, a temetőben, a család

megbízásából ő választja ki a sírhelyet, ő állítja össze a halott életrajzát, a búcsúztatóba ő
írja össze a megemlítendő hozzátartozókat, ahol
az még szokásban van.
S ugyanakkor ő vezeti a virrasztást is. T. ia halott felett való virrasztásnak népünk között
igen nagy jelentősége van Ez a temetési szokásoknak igen fontos része. Eredete még az ótestámentomi korra vezethető vissza. Sokan arra
magyarázzák, hogy Mózes törvényei szerint a
halottat még a halál napján temették el, azonban a forróság miatt a holttetemnek egy éjszakán át a föld felett kellett lennie- A hozzátartozók természetesen a halott mellett virrasztottak.
De ugyanez a szokás a középkori keresztyénségben is megmaradt és a reformáció idején sem
tudott eltűnni. Sőt egyes szokások átvételével
népünk szinte mellőzhetetlennek véli- A temetésnek nincs ázentségi jellege, mégis, mint a
családi életnek igen szomorú eseménye, szinte
igényli a hozzátartozók szertartásos viselkedését.
Ezért tudnak kialakulni olyan temetési és virrasztási szokások, melyek sok gyülekezetben
mind a mai napig érvényben maradtak.
A virrasztásra az is okot szolgáltat, hogy a
nép hite szerint a halottat egy pillanatra sem
szabad magára hagyni, s éjszakára sem szabad
a lámpafényt eloltani- Hogy a család ne maradjon magára, összejön a rokonság, ismerősök,
szomszédok és együtt virrasztanak a családdal.
Már a kora esti órákban gyülekeznek, s elhelyezkednek a koporsó körül, a lakás többi részében. Sokszor olyan sokan vannak, hogy a
szoba, konyha is megtelik, sőt nyáron át még a
tornácon vagy folyósón is ülnek virrasztókÉnekeskönyvet persze minden virrasztó hoz
magával, mert a virrasztás legfontosabb része
az éneklés. Egyházi énekek vigasztalásával
igyekeznek enyhíteni a fájdalmat. Majd azután
a késő éjjeli órákban kezdődik a virrasztásnak
az a része, amely miatt tulajdonképpen összejöttek a virrasztók. A funerátor most már egy
alkalmi ének után rövid imádságot mond- Azután a Bibliából felolvas egy szakaszt és a felolvasott íráshely alapján néhány szót szól a
gyászoló családhoz és a virrasztókhoz. Ebben a
beszédben megemlékezik a halottról, de beszédjének hangsúlya inkább a halálra való készülődésre, valamint az örökélet vigasztalására
esik- Azután pedig újból imádságot mond,
melyben kéri Istent, adjon vigasztalást és segítsen úgy készülődni a halálra, hogy nyugodtan
megállhassunk Isten ítélőszéke előtt- Most már
egy ének következik, melynek eléneklése után
a családhoz közelebb eső hozzátartozók sajttal
és kenyérrel kínálják a virrasztókat- Ezt a legkomolyabb csendben fogyasztják el s végül az
utolsó, rendszerint már egy esti ének eléneklése

után, a virrasztók hazamennek. Ahol nincs is
funerátor, a hívek, ha virrasztásra jönnek össze,
ott is énekelnek. A virrasztás sokszor két estén
át is tart. Attól függ, milyen időpontra szól a
temetési engedélyA temetés napján a funerátornak megint
sok teendője akad. ö helyezi el a gyászoló gyülekeztet, rokonságot, ő megy a lelkészért. A temetési szertartás után pedig ismét ő vezeti haza
a gyászoló családot. Otthon aztán kezdetét
veszi a halotti tor. Ennek a halotti tornak az
eredete nagyon messzire nyúlik vissza- De, hogy
egyházunkban is meghonosodott, annak magyarázatát ott kell keresnünk, hogy a család a
messze vidékről jött rokonokat, azután a temetésnél segédkezőket, a sírásókat megakarta
vendégelni. Az alföldi gyülekezetekben a tanyai
rokonság megvendégelése miatt keletkezett. Némely gyülekezetben pedig a filiákból is jöttek
temetésre s ezeket a híveket a halotti toron
megvendégelték- A gyászoló család mintegy kötelességének tartotta azt, hogy rokonait, ismerőseit a temetés után is házánál tartsa. A halotti
toron a funerátor ismét imádságot mond és
.most tolmácsolja a rokonság és az ismerősök
részvétét. A halotti tor után még imádkoznak,
énekelnek, majd pedig magára hagyják a gyászoló családot.
A temetési szertartás a másnap reggeli istentiszteleten való részvétellel ér véget. A rokonság a gyászolók házánál gyülekezik, ahonnan
a funerátor rövid imádság után, az ő vezetésével indul el a templomba. Itt az első padokban
helyezkednek el, istentisztelet végeztével pedig
ismét a funerátor vezetésével kimennek a temetőbe. Itt énekelnek, imádságot mondanak, kissé
elidőznek a sír mellett. A temetés családi vonatkozásban tehát csak ezzel ér véget.
Beszélhetnénk még a temetőbe vonulás
szokásairól, a megsiratásról, a temetési pompáról, azonban ezek a szokások már csak később
honosodtak meg s mindenütt alkalmazkodtak a
többi helyi szokásokhoz. Népünk azelőtt például
nem ismerte a temetések alkalmával kifejtett
pompát. Ma már falusi temetéseknél sem ritka
az üvegezett gyászkocsi, a pálmák, kandeláberek stb. Említésre méltó érdekesség azonban az,
hogy egyszerű népünk a koszorút olyan nagyra
becsülte, hogy azt a templomban helyezte el.
Némelyik templomban egész sereg koszorú
volt elhelyezve- A temetés évfordulóján, vagy
pedig halottak napján azután a koszorúkat kivitték a temetőbe, majd pedig ismét visszakerültek a templomba. Ma azonban a pompa kifejlődésével már nincsen olyan értéke a koszorúnak, és így a templomból is eltűntek.
Népünk így igyekezett családi ünnepeit,
fontosabb családi eseményeit szoros kapcsolatba

hozni a templommal. Közösségi életének középpontja volt a templom mindig, s ma is az.
»Mit cselekesztek majd az
nek napján?« Hózs. IX. 5.

ünnep-

Evangélikus népünk az ünneplést templomozás nélkül elképzelni sem tudja. A gyülekezeti ünnepeket is a templomban ünnepli meg.
Igazán csak akkor van ünnep, ha részt vehet a
templomi istentiszteleten.
Szólnunk kell tehát az ünnepszentelésről is.
Azokról a szokásokról, melyek megelőznek,
vagy sajátossá tesznek egy-egy ünnepet. Es
ezekkel kapcsolatban is beszélhetünk igen érdekes szokásokról. Ugyanis a nagy ünnepekre
templomon kívül is készülnek a hívek. Az adventet igazi ünnepvárássá teszik az előkészületek. Esküvőt, lakodalmat, mulatságot adventben
népünk sohasem rendezett. Annál komolyabban készült a karácsonyi örömhír fogadására.
Tudta, hogy karácsony örömünnep, azért erről
az örömről szinte megható módon tudott bizonyságot tenni. Nem volt talán egyetlen család
sem, melynek gyermekei ne készültek volna
arra, hogy majd a nagy ünnepen énekléssel,
rövid verses köszöntőkkel üdvözöljék rokonságukat, ismerőseiket- Ezekben az énekekben az
áitatian gyermekhangok adták tudtul a szeretet
ünnepének megérkeztét. Persze a gyermekeket
éneklésükért és köszöntésükért megajándékozták. Másutt a helybeli fúvószenekar a toronyból
játszotta a karácsonyi énekeket. Egyes felvidéki
gyülekezetben a betlehemes-járás is divatban
volt, de nem a betlehemes játékok előadásával,
hanem szintén karácsonyi énekek éneklésével,
köszöntök mondásával és a Betlehem bemutatásával. Karácsony előestéjén templomba vonult a
gyülekezet, ahol az oltár mellett, néhol az oltár
előterében már állt egy kis karácsonyfa. Ezen
az istentiszteleten együttesen készült még a gyülekezet a másnapi ünneplésre. .Némely gyülekezetben újabban ezen a napon ajándékozzák meg
a gyülekezet szegényeit és gyermekeit. A negajándékozás különben régi idők óta szokásban
volt népünk között. Mindenki igyekezett bizonyságot tenni arról, hogy megérti a szeretet
ünnepének hozzá szóló üzeneteit. Voltak olyan
gyülekezetek is, melyekben a tanító ostyát sütött, az iskolásgyermekek pedig széjjelhordták
azt a gyülekezet tagjai között. Minden házba
bekopogtattak vele. A széthordott ostyákért a
gyermekek pénzt kaptak s ez a pénz volt a
tanító karácsonyi ajándéka. Kaptak belőle természetesen a gyermekek is. A karácsonyesti
istentisztelet után kezdődött el az ünnepszentelés. A karácsonyfagyujtás szokását sok helyen
nem ismerték híveink, ez a szokás különben is

nem régi eredetű s inkább a középosztálybeli
embereknél lett szokássá, természetesen sokszor
nagy fényűzéssel feldíszítve, — gyertya azonban minden evangélikus házban égett, jelképéül a megérkezett Világosságnak! Sőt, sok helyen a gyertyákat az ablakba helyezték. Ahol
az ablakban gyertya égett, jel volt arra, hogy a
karácsonyi énekkel köszöntőket szíves szeretettel
fogadják. Az est beálltával az ifjak a toronyba
vonultak fel s először ott köszöntötték a karácsonyestét énekléssel, majd pedig házanként
ők is felkeresték rokonaikat, ismerőseiket. A
gyermekek csak a nagy ünnepen indultak el
verses köszöntőikkel. Vacsorához csak akkor
ültek, amikor már elcsendesedett a falu. Vidékenként még a vacsora is azonos volt: savanyú
káposzta leves, mákos metélt, dió és alma. Érdekes, hogy még ilyen dolgokban is keresték
az egyöntetűséget. Vacsora után sem csendesedett el a ház. Áhítatra ült össze a család apraja
nagyja. Karácsonyi énekeket énekeltek, a Postillából prédikációt olvastak, imádkoztak. Minden
házból a karácsonyi ének hangjait hallhatta az
ember.
A nagy ünnep súlypontja természetesen a
karácsonyi istentiszteletekre esett. Délelőtt és
délután templomba mentek az emberek. A nap
többi hátralévő részét azután látogatásokkal, az
ünnep hangulatához mért szórakozásokkal töltötték el.
Az év utolsó napján szintén templombamentek. Régente, óév estén, vacsora után a
rokonság ült össze egyes családoknál és közösen várták be az újesztendőt, az éjféli harangszót. Éjfél közeledtével már egyházi énekeket
énekeltek. Éjfélkor, még a harangszó előtt újra
felharsant az ének az ifjak ajkáról, harangozás
után pedig folytatták az éneklést. A legtöbb helyen szokásban volt bevárni az éjféli harangszót. Természetesen, az idő eddig elég hosszú
volt. Ez a magyarázata annak, hogy mindenféle szórakozással töltötték el az időt. Ólmot
öntöttek s a kijött figurákból jósolgattak a jövő
évre, stb. Újabban szokássá vált az éjfélkor tartott templomi áhítat is egyes gyülekezetekben.
A hívek a templomban várják be az új esztendőt. Templomban búcsúznak hálaadással az
óévtől és ugyancsak onnan indulnak el könyörgéssel az újesztendőben. Az ifjúsági egyesületek
pedig nemes szórakozással töltik el az időt óév
estéjén, majd ők is a gyülekezettel résztvesznek a templomi áhítaton.
Űjév reggelén pedig tele van a gyülekezet
egymásnak boldog új esztendőt kívánó emberekkel. A jókívánatokat sok helyen látogatással
juttatják kifejezésre. A legmozgalmasabb látogatások napja az újév volt.
A farsangi vidámság híveink körében is tért

hódított. A farsangi szokásoknak azonban semmi köze sincs gyülekezeti életünkhöz.
A böjti idő ismét a komolyabb életbe vezeti a híveket. Nem lakodalmaznak és nem
mulatoznak. Csendes munkával, komoly előkészülettel telik el az idő. Virágvasárnapra minden ház hófehérre van meszelve. A leányok
ezen a vasárnapon jelennek meg először tavasziasan a templomban. Délután pedig készítik
a festéket a húsvéti piros tojások festéséhez- A
nagyhéten még lefoglalja népünket a tavaszi
munka, nagypéntekre azonban már határozott
komolyságot ölt a gyülekezet. Sok helyen az
egész gyülekezet böjtöl ezen a napon. Jól tudja
ugyan, hogy a böjtnek nincsen érdemszerző jellege, mégis nagypéntek napján igen sokan tartózkodnak az ételektől- A gyülekezet túlnyomórésze úrvacsorát vesz. Délután otthon újból előkerül a passiókönyv s mégegyszer elolvassák a
szenvedéstörténetet. Másutt viszont, ha szép
tavaszi idő van, a falu seregestől vonul ki a
szántóföldekre. Ugyanígy húsvét ünnepén is. A
húsvéti ünnep is az örvendezés jegyében folyik
le. A húsvéti locsolkodás szokásai megint nem
gyülekezeti szokások, bár néprajzi kutatók a locsolkodásokkal kapcsolatban igen érdekes és értékes anyagot gyűjtöttek össze. Ugyanezt mondhatjuk a pünkösdi szokásokra nézve is. A májusfaáilítás, ezzel a jövendőbeli kiválasztása, a
pünkösdi rózsa adományozása szintén népi szokások.
Meg lehet emlékeznünk az aratási hálaadó
ünnepekről is. Az ezekkel összefüggő szokások
attól függenek, hogy milyen időpontban ünnepli a gyülekezet a hálaadás ünnepét- Némely
gyülekezetben az arató ünneppel kapcsolják
Össze és akkor a templomban is elhelyeznek egy
kéve gabonát. Az oltárt is virágok helyett gabonakalászokkal díszítik fel. Másutt Szentháromság utáni XV- vasárnapra esik az aratási
hálaadás. Ezt a vasárnapot nyilvántartja a gyülekezet, ünneplése abban merül ki, hogy úrvacsorához járulnak és hálaadó istentiszteleten
vesznek részt. Isten iránt érzett hálából pedig
adományokat adnak az egyház céljaira- Némely
gyülekezetben tekintélyes összegre rúg az ara
tási hálaadáskor hirdetendő adományok öszszege. Ahol az egyházi esztendő utolsó vasárnapján ünneplik, ott is az ajándékozás a nap
legjellegzetesebb ténye.
Vannak gyülekezeteinknek más ünnepei isA legnagyobb helyi ünnep a templomszentelés.
Ezt azonban nagyon kevesen élik át. Ezért rendezik a templomszentelési emlékünnepet- Ezen
a napon az ősök örömét és háláját próbálja átélni a gyülekezet. Számon is tartják a napot,
melyen templomuk felszentelésére emlékeznek
vissza.

Ugyancsak ilyen ünnepek közé sorolhatjuk
tak, azok egy-egy pénzdarabot tettek a tálcára,
a különféle avatási ünnepeket: iskola, orgona, vagy a tányérra.
harang, temetőavatás, stb- Ezekről könyvünk
De vannak hétköznapok is, amelyeket a
más fejezeteiben olvashatunk. De velük kapcsogyülekezetnek szántak. Ilyen volt például a kollatban szokásokról nem beszélhetünk, mert hiledálás. Ennek lényege a lelkipásztori látogatás
szen nagyon ritkán fordulnak elő s a gyülekezet
volt. A lelkész Luther-köntösben házról-házra láúgy tud örömének kifejezést adni, ahogyan azt
togatta a családokat. Kikérdezte a híveket lelki
legjobbnak látja.
életük felől, számonkérte tőlük, hogy járultak-e
Ugyancsak ilyen ünnepek a különféle beikaz úrvacsorához, van-e énekeskönyvük, bibliátatási ünnepek. Amikor új lelkészt vagy tanítót, juk? Van-e valamilyen kívánságuk, vagy panafelügyelőt iktat be hivatalába a gyülekezet.
szuk? Azután imádságot mondott a családdal
Többé-kevésbbé hasonlóak egymáshoz. Az új
együtt. A kolledálás előre hirdetett nap, a gyütisztviselő fogadása, a tiszteletére tartott közgyűlekezet tagjai már várják a lelkészt. Néhol a talés, stb., jellemzik ezeket az ünnepeket. Néhol,
nítóval együtt kolledálnak. A lelkészt elkíséri a
mikor ú j lelkészt vagy tanítót választanak, egész
mendikánsa is (a gyülekezet által fizetett fiú,
éléskamráját berendezik, sőt, a baromfiudvarról
aki a lelkész háza körül végzett szolgai teendősem feledkeznek meg. Ahol szokásban volt az
ket.) ö gyűjti össze azokat az ajándékokat, mealba, ott egy új albával kedveskedtek a lelkészlyeket a látogatás alkalmával a lelkésznek adtak.
nek. Sok helyen a fogadtatásnál frissen sült keKolleda a lelkésznek hiványilag biztosított javanyeret nyújtanak át a lelkész feleségének a gyüdalma volt, másutt a tanítót is megillette egy
lekezet asszony tagjai.
kolledálás évente. A lelkészek bizony sok helyen
lealázónak tartották ezt, meg kell azonban jeAz egyházi tisztviselők eskütételének napja
gyeznünk, hogy a hívek látogatása szempontjáis ünnepszámba megy. Az alföldi gyülekezetek
ból a kolledálásnak nagy jelentősége volt.
legtöbbjében vízkereszt ünnepén teszik le az
Ugyancsak ilyen gyülekezeti hétköznap volt
esküt az új tisztviselők, gondnok, esküdtek, stb.
az adófizetés napja is, némely gyülekezetben. Az
A halottak napját is megünneplik sok heegyházi adóba fizetett gabonát szórják össze
lyen. Ekkor a gyülekezet kivonul a temetőbe, ott
hívek
ezen a napon, összeszórás napjának is
énekléssel, imádsággal és igehallgatással emlékehívják. Ezen az egynapon jött össze az egyházzik meg halottairól. A gyülekezet elhalt vezetőiközség összes évi gabonajövedelme. Sok helyen
nek, lelkészeinek, tanítóinak sírjára virágot, koaz összes egyházi adókat ezen a napon fizetik.
szorút helyeznek.
Az időpontot szószékről is meghirdetik, de a
Végül gyülekezeti ünnepszámbal vehetjük
gyülekezet tagjai már nagyon jól tudják, hogy
az iskolás gyermekek vizsgáit is. Ezeket legtöbb
melyik napra esik az adófizetés napja.
helyen a templomban tartják. Ez a szokás onnan
Ehhez hasonló volt az alföldi gyülekezetek
ered, hogy a vizsgát valóban az egész gyülekezet
Gergely-napja. Ezen a napon az iskolás gyermeünnepének tartották, viszont a tanterem a hallkek vittek a tanítónak különféle ajándékokat
gatóság befogadására nem volt alkalmas. Ma
mákot, babot, borsót, tojást, kolbászt, lisztet,
már mindinkább kezd tért hódítani a vizsgái
bort, tortát stb. Ez a nap valamikor a tanítók
ünnepélyek megtartása, híveink azonban ragaszrészére biztosított természetbeni járandóságnak
kodnak ahhoz, hogy a vizsga a gyülekezet előtti
befizetési napja volt. Régebben ugyanis az iskoszámadás legyen. Népünk mindig sokat áldozott
lákban a nagyobb tanulók csak Gergely-napjáig
az iskolákra, de ugyanakkor szerette is látni azt
vettek részt az oktatáson (március 12), n ert a
az eredményt, melyet a tanító elért a gyermekek
tavasz közeledtével a szülök már a mezei munközött. Nem a mi feladatunk eldönteni, hogy
kákban is felhasználták őket. Ezen a napon fihelyes-e, vagy helytelen a vizsgák tartása, ^ m i
zették tehát a tanító természetbeni járandósácsak azt állapítjuk meg, hogy az évvégi számagait is. A járandóság már régen megszűnt, azonban a Gergely-napi adományozás szokása még
dás gyülekezeti ünnep volt és sok helyen ma is
néhány helyen megmaradt.
az. Régente ezen a napon megajándékozták a
tanítót. Egyes helyeken pedig a gyermekek kedA gyülekezeti hétköznapok sorába lehet ikveskedtek a szülőknek, rokonoknak kisebb ajántatni az ú. n. komputot is. Ez is szószékről hirdékokkal. Békéscsabán és környékén például vi- detett nap, melyen a hívek betekintést nyerhetrágot, narancsot, citromot, (valamikor almát)
tek az adókönyvbe, élhettek felszólamlási jogukosztogattak a gyermekek. Mikor valamelyik tan- kal. Ugyanekkor javították ki a téves adatokat is.
tárgyból már felelt a gyermek, az asztalról elÁltalában ezek a gyülekezeti hétkönapok is
vette a tálcáját és megkínálta először a tanítót,
fontosak voltak egy-egy gyülekezetben. Sok taaztán a lelkészt, a többi tanítókat, végül a szülálkozásra, sok kérdésnek a megvitatására adtak
lőket és ismerősöket. Viszont, akiket megkínálalkalmat.

Valamit tesztek, lélekből cselekedjétek. Kol. III. 23.
A szokások nem alakulnak ok nélkül. És ha
kialakultak és állandó szokásokká váltak, bizonyos tekintetben a rendet szolgálták. Híveink
úgy kapták őket örökségképpen, olyan ősöktől,
akik beépültek a gyülekezet életébe és akik szívükön viselték egyházuk ügyeit. Ünnepélyesebbé, gazdagabbá, színesebbé akarták tenni velük
a gyülekezeti életet. És mert a legtöbb szokás
örökség, azért ragaszkodik hozzá népünk. Lehetnek közöttük talán helytelen szokások is.
Nem feladatunk róluk bírálatot mondani. Állíthatjuk azonban, hogy ahol nem illeszkedtek túlsúlyban a gyülekezeti szokások közé a világi vo-

„Én vagyok

natkozások, ott hasznára váltak a gyülekezeti
éietnek.
Híveink nagyon különféle összetételüek.
Szokásaikban, iLetve azok lényegében mégis
egyek. Népiségükhöz, néprajzi viszonyaikhoz,
lelki adottságaikhoz alkalmazkodva is szolgálni
akarnak az Urnák. Ezt a szolgálatot pedig lélekből akarják cselekedni. Ugy a templomban,
mint a gyülekezeti életben az Ur szolgálatát
akarják vállalni. És ha ebben az örökségképpen
kapott szokásaikkal is meg tudnak erősödni, akkor meg kell becsülnünk híveink szokásait. Ahol
lehet, igyekezzünk fenntartani azokat, hogy velük is „legyünk magasztalására az ö dicsőségének, akik reménykedünk a Krisztusban!" (Efez.
I., 11.)

az út, az igazság és az élet"
(Lühnsdorf Károly rajza)

TEMPLOM NÉLKÜL
EGYHÁZI ÉLET A SZOKVÁNYOKBAN
Irta:
DR. KEKEN ANDRÁS

A templom a gyülekezeti élet szíve. Tornya
felfelé mutat. Harangjai hívják az élőket s kísérik a holtakat. Oltára a golgotai áldozatra figyelmeztet s javaiban e szent és örök áldozat gyümölcseit élvezi a hívő és bűnbánó szív. Szószékéről Isten üzenete hangzik. Keresztelő kövénél Ádám utódai új életet nyernek az újjászületés fürdője által. Orgonájának hangja aranyszálként fűzi össze a férfiak és nők, gyermekek és
aggok énekét. Padjaiban templomos nemzedékek váltják egymást.
Isten és az építők iránti hálával lapozhatjuk végig e könyv templomképeit, mindegyik
egy-egy központja, sziklaalapja és erős vára
evangélikus egyházi életünknek. S most szóljunk
azoknak a testvéreinknek egyházi életéről, akiknek nincs templomuk.
Sok olyan evangélikus van, aki már a templom közelében lakik, mégis templomtalan életet
él, hivatkozva munkájára, mely lefoglalja minden idejét, műveltségére, mely nem engedi,
hogy a papok egyszerű beszédeit meghallgassa,
felvilágosultságára, mely irtózik minden formaságtól, rosszul értelmezett kegyességére, me'y
megtiltja néki, hogy leüljön a »bűnösök gyülekezetében«, s ki tudja, még mire. Ezeket fáradhatatlanul hívogatjuk s félreérthetetlenül megmondjuk nékik, hogy érveik pehelykönnyűek
lesznek a nagy számadáskor, de nem róluk beszélünk most, hanem azokról, akiknek szórványsorsuk miatt nincs templomuk. Nem tudjuk,
mennyire rúg a templomkerülők száma, de a
templomtalan szórványhívek számáról fogalmat

alkothatunk magunknak a következő néhány
adat alapján.
Egész Magyarországon 12.950 helység van.
Ezek közül
5586-ban nem él evangélikus.
3613-ban
1—10,
1515-ben
11—50,
890-ben
51—200,
1074-ben
201—1000,
265-ben
1001—10.000 között mozog, s
7-ben
10.000-en felül van az
evangélikusok száma.
Íme: 5128 olyan helység van, ahol az evangélikus hívek száma nem éri el az ötvenet. Ez a
mi szórványstatisztikánk legfájóbb adata. Városok százainak kőrengetegében, más felekezetű
falvak tömegében s a mérhetetlen tanyavilágban
él néhány evangélikus: tisztviselő, akit odahelyeztek, irodai altiszt, iparos, háztartási alkalmazott, tanyásbéres vagy szolgalegény, akit
sorsa kiszakított gyülekezeti közösségéből s idegenbe sodort.
Szórványban élni: nehéz, de a kisebbség
számára mindig elkerülhetetlen sors. Adottság
és létforma, nincs módunkban változtatni rajta.
Valaha a magyar országgyűlés protestánsrendjei
magukat Magyarország nagyobb részének nevezték s abban az időben óvatos becslés szerint is
Magyarország lakosságának legalább kétharmada evangélikus volt, beszervezve kétezer egyházközségbe. Azután jött az ellenreformáció és

fájdalmasan megritkította sorainkat. Nádasdy
Ferenc, a 17. századi Magyarország egyik leghatalmasabb földesura, katolikus vallásra való
áttérése után, körülbelül negyvenezer jobbágyát
kényszerítette hitehagyásra. A jezsuiták 1659—
1665 között ötvenezer lelket térítettek át. Állítólag maga, Sámbár Mátyás jezsuita páter 12 ezer
lelket szerzett egyházának. A Dunántúlon a századforduló idején 15 evangélikus esperesség
volt? 1661-ben Muzsnay püspök már csak kilencet említ, a század végére pedig már csak kettő
maradt: a győri és a kemenesaljai, alig 50 egyházközséggel, ami egytizede sincs a százév előtti
számnak. Szegedy Ferenc egri püspök ezer főnyi
szedett-vedett csapattal, katonaruhába bujtatott
jezsuita-növendékekkel járta be a Felvidéket.
A kalocsai érsek 80 evangélikus lelkészt űzött el.
Bársony György püspök a turóci, liptói, árvái
és szepesi egyházközségekben erőszakoskodott.
Hogy müyen eredménnyel jártak ezek az erőszakoskodások, azt Nógrád és Bars példája világosan megmutatja. Nógrádban a 17. század
elején csak négy plébánia volt, ami azt jelenti,
hogy akkor Nógrádnak majdnem egész lakossága evangélikus volt. Az ellenreformáció következtében a plébániák száma tízre, majd
negyvennégyre szaporodott. Barsban a 16.
században 50 evangélikus egyházközség volt,
1637-ig a lelkészek elűzése és a templomok elvétele következtében tíz megszűnt. 1691-ben
újabb 27 templom erőszakos elvételéről panaszkodtak a barsi evangélikusok, a 18. század elején pedig már szinte nyoma sem volt Barsban
az evangélikusságnak. Fogyásunk és elszóródásunk másik oka a reformáció irányainak szétválása volt. A színmagyarság nagy tömegei kiszakadtak sorainkból és a kálvini reformációhoz
pártoltak. Harmadik oknak a külső és belső telepítéseket vehetjük. Mi sem természetesebb,
mint az, hogy a 18. századi Magyarországon,
melyet Regnum Marianumnak neveztek s
ekként is kormányoztak, a más célzattal történő telepítések sem mentesülhettek a felekezeti szempontoktól. Emlékezzünk meg végül
a belső néphullámzásról is, melynek során a falusi népesség a városokba, a kopár felföldek
lakossága pedig a termékeny alföldekre tódult.
Az evangélikusság jelentős hányada a Felvidéken élvén, a dél felé húzódó csoportok, vagy
egyesek a szórványstatisztikát nálunk sokkal
inkább rosszabbították, mint hasonló néphullámzás bármely más egyháznál. Éppen így a városokba való tódulás is a mi szórványainkat szaporította leginkább. Így alakult, illetve erősödött meg a 18. és 19. században sok városi
gyülekezet a falusi gyülekezetek rovására, de

így állott elő az a helyzet is, hogy az összes
városok 70 százalékában szórványevangélikusság él. íme, így lettünk kisebbség és így lettünk szórványegyház.
Szórványban élni: nemcsak sors, hanem
leleplezés is.
A kisebb-nagyobb
anyaegyházközségek
gyülekezeti közösségében senkiről sem állapítható meg, hogy keresztyénsége élet-e, vagy
csak szokás. A szórvány, ahol nincs gyülekezet
s nincsenek meg az egyházias élet külső kellékei, leleplezi az embert: van-e keresztyén hite,
evangélikus öntudata, vagy nincs ? Ahol van
templom és gyülekezet, ott az ige után vágyódó, templombajáró és úrvacsorával élő lelkek tömegében könnyen megbúvik több-kevesebb olyan ember, akinek templomozó élete
puszta szokás, vagy a falu társadalma által rákényszerített kötelesség. Szórványban kitűnik:
életszükséglet-e számára az ige, vagy nem?
Kitűnik abból, hogy előveszi-e bibláját vagy
nem, tart-e családi áhítatot vagy nem? Igen, a
szórvány sok, azelőtt egyháziasnak látszó evangélikus embert leplezett már le s mutatta meg
neki is, nekünk is, hogy evangélikus vallásossága csak máz volt rajta.
Szórványban élni: állandó kísértés is. A
nagyobb felekezetek kinyújtják mohó kezüket
a maroknyi evangélikus után s ezekben a kezekben csalóka ígéretek aranypénze csillog,
ígérnek boldog házasságot, nagyobb kenyeret,
könnyebb érvényesülést
s mindezért »csak«
hűtlenséget kívánnak. A többség a kisebbséget
egyszerűen csak meghódítható zsákmányként
kezeli, ha pedig a hódítás nem sikerül, akkor
elhanyagolható mennyiségként. Amikor milliók
igent zúgnak, akkor ki törődnék azzal a néhányemberrel, aki keményen nemet tud mondani?
Amikor milliók tagadnak, akkor ki figyelne
azokra a kevesekre, akik alázatosan igent tudnak mondani? S a kísértés ott van, hogy a maroknyi, elhanyagolt nép lassan-lassan együtt zúg
és együtt megy a tömeggel S ha még ez sem
sikerülne, akkor a többség egyszerűen leszavazza a törpe kisebbséget. Megfosztja jogaitól,
érdekeire nem tekint, útjába akadályokat gördít. s abban reménykedik, hogy e jogfosztott és
háttérbe szorított néhány ember egyszer csak
mégis beadja a derekát. Sajnos, nem hiába reménykedik ebben. Szórványainkban mindhárom kísértés megtalálható s bizony
kevesen
vannak, akik mindvégig hűségesek tudnak maradni.
Szórványban élni: végül feladat is. Mindenki ismeri az egyetemes papság evangélikusbibliai tanítását. Mindenki tudja azt is, hogy

Isten országának abban a szőlőjében, melyet
evangélikus egyháznak neveznek, mindnyájunk
kötelessége dolgozni s abban a harcban, mely
Isten országáért folyik, mindnyájunk kötelessége
résztvenni. A szervezett gyülekezetek tagjainak
nagyobb része — mondhatjuk — a munka és
harc szempontjából tartalékban van. Mikor
azonban valaki szórványba kerül, egyszerre
mozgósított állapotba jut: Isten országának cselekvő munkásává s elsővonalbeli katonájává
kell hogy legyen. A munkát és a harcot sem a
pap, sem a tanító, sem a diakonissza, sem a
gondnok, sem a presbiter nem végzi el helyette.
Néki magának kell megragadnia a szerszámot
és a fegyvert. Vajha sok olyan szórványhívünk
lenne, aki meghallaná a hívást, engedelmeskednék Isten behívójának s elvégezné azokat a feladatokat, amelyeket szórványhelyzete ró reá!
Igen, leleplező és megkísértő, nehéz sors
ez: szórványban élni. Most azonban azzal a
kérdéssel kell hogy foglalkozzunk: lehet-e szórványban egyházi életet élniP A templom a gyülekezeti élet központja, sziklaalapja és kővára,
— és nincs tempóm. Nehézségek sora, hétrőlhétre megújuló lemondások és megalkuvások
fakadnak ebből a szomorú tényből: nincs
templom. Hol tartsuk az istentiszteletet?
Válaszképpen erre a kérdésre egy szórványlelkész jelentéséből idézem a következő sorokat:
»Tartottam már istentiszteletet magánházban,
iskolateremben, olvasóköri helyiségben, ahová
a szomszédos söntésből áthallatszott a vasárnapi
részegeskedők kurjongatása, állomás várótermében két vonat között és sokszor szabad ég
alatt.« Érezzük, hogy ezek a helyek nem méltóak és nem megfelelőek arra, hogy az istentisztelet ünnepélyes cselekménye elvégeztessék
bennök, de sem a hívek, sem a lelkész nem tehetnek mást. Azt kell tenniök, amit lehet és
úgy, ahogy lehet. A helyiség kérdése nem
akaszthatja meg a munkát, hiszen úgyis olyan
ritkán van istentisztelet a szórványokban. Nem
a lelkész hibájából, ö menne szívesen minden
vasárnap, de van olyan missziói lelkész, akinek
félszáznál több szórványa van s missziói területe egy egész országrész, mint például a kárpátaljai misszió, vagy a székelyföldi misszió.
Ha a közlekedési lehetőségek jók, ha van vasút,
autó vagy motorkerékpár, akkor sem tud egy
vasárnap 3—4 istentiszteletnél többet végezni.
Sokszor előfordul az is, hogy a lelkész ott van,
de a hívek hiányoznak. Ilyenkor úgy érzi magát,
mint az a gazdaember, aki elindul vetni, teli
örömmel, elszánt munkakedvvel, az aratás reménységével s csak kinn a határban veszi észre,
hogy ellopták a földjét. Van a szórványgondo-
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zásnak nagyon sok öröme. Az a lelkész legnagyobb öröme és egyetlen igazi jutalma, ha a
szórványhívek szeretettel fogadják őt s legfőkép azt, akinek a nevében jár: Krisztust. De
van keserűség is a szórványgondozásban. Az
egyik tanyai szórványom harminc kilométernyire volt a paróchiától. Ebből húszat vonaton
lehetett megtenni, tizet azonban csak gyalog,
göröngyös, havas vagy poros tanyai utakon.
Körülbelül 30 négyzetkilométernyi területen 20
evangélikus család lakott. Mindegyiket meglátogattuk. Először én. Azután a segédlelkész
testvérem, végül egy hívő és szolgálatkész
presbiter. Minden házban családi áhítatot tartottunk, mindenkit személyesen is meghívtunk
az istentiszteletekre. Hét év alatt legalább
száz istentiszteletet hirdettem ebben a szórványban. Ebből vagy harmincat egyáltalán meg
sem lehetett tartani, mert senki sem jött el. A
többin is csak két-három gyermek s ugyanannyi idős nő vett részt. De nem lehetünk türelmetlenek, a munkát folytatni kell ilyen helyen is. A sikertelenség keserűségét pedig kell,
hogy megédesítse az a bizalom, hogy Isten —
amikor eljön az ideje, akár ötven, akár száz esztendő múlva — felébreszti a ma még alvó lelkeket.
A templom hiánya miatt különösen akkor
válik nehézzé a helyzet, amikor a szórványhívő
házasodni készül. Különös kegyelem, ha jegyese
is evangélikus. Ha nem evangélikus, akkor sikeresen harcol ezzel a megcáfolhatatlan érvvel:
A mi tempomunkban lesz az esküvő, mert nektek nincs templomotok. Mit mondjon erre az
evangélikus fél? Felsóhajt és szomorúan bólint.
További nehézséget jelent az, hogy — ha
van is istentiszteleti hely — nincs benne oltár.
Kevés olyan istentiszteleti helyünk van a szórványokban, ahová összecsukható oltárt lehetett
beépíteni. Néhány missziói lelkész táskaalakú,

összecsukható

szórványistentiszteleti
badban

oltár

a sza-

hordozható, asztalra állítható oltárt szerzett be.
Ezek is jók, de az a baj, hogy sem gyalog, sem
kerékpáron nem vihetők. S így bizony sokszor
külsőleg méltatlan körülmények között kell úrvacsorát osztanunk. Előfordult, hogy a bútornélküli béreslakásban a kemence padkájára kellett tennem az ostyatányért és a kelyhet.
A templom hiánya mellett a másik roppant
nehézsége és akadálya a szórványok egyházi
életének az, hogy nincs, vagy alig van evangélikus hitoktatás. A szórványgyermeket egyházunk leghűségesebb munkásává és legharcosabb
katonájává kellene, hogy neveljük s meg kell,
hogy elégedjünk évenként néhány hittanórával
és éppen csak a legszükségesebb tudniva'ók
közlésével. A helyzet jellemzésére röviden vázolom az egyik legjellegzetesebb szórványegyházmegyénk egyévi hitoktatási munkáját.
A helyzet a következő:
Az egyházmegye
15 gyülekezete közül 12-ben van szórványiskola. Néhol csak egy, néhol 18. Az iskolák távolsága a lelkész lakóhelyétől nagyon külön-

böző. Van egészen közeli is, alig két kilométernyire. De van negyvenöt kilométernyire fekvő
is. Ha van vasút, akkor nincs semmi baj.
A kö/esút is megjárja. De ha csak földút
kígyózik az iskola felé, akkor a szegény hitoktató néha hetekig, néha hónapokig lesheti a
jó időt. Attól nem ijed meg, ha 15—20 kilométert kell gyalogolnia, de hogy oda-vissza
50 - 6 0 kilométeren keresztül bukdácsoljon a
sárban, ahhoz sem ereje, sem ideje nincs, öszszesen 80 szórványiskola van az egyházmegyében. Az evangélikus tanulók száma ezekben az
iskolákban 500 körül mozog. Van iskola, ahová
húszan is járnak, de van sok olyan is, amelyben
egész éven át csak egyetlen evangélikus gyer-t
mek szerénykedik. Persze, munka szempontjából ez alig jelenthet különbséget. Ilyen kifogást, hogy »ide nem tartottam szükségesnek elmenni, mert csak egy evangélikus van«, nem
ismer a szórványhitoktatást ellenőrző esperes.
A távolságon és az elszórtságon kívül nagy ne
hézséget jelentett a tankönyvhiány is. (Ma már
van szórványhittankönyv.) Honnan vegyem,
honnan vegyem? — töprenkedett a tanév első
hónapjában a hitoktató. A gyermek szegény,
nemhogy tankönyvre, cipőre sincs pénze az apjának. Az egyházközség is szegény. Nem fordíthat minden évben jelentősebb összegeket tankönyvekre. A missziói segédlelkész pedig mindhármuk között a legszegényebb. Októberben
már nem töprenkedik, hanem tanít tankönyv
nélkül- Elmondja a bibliai történetet ötször, a
kátét tízfzer. Így is megragad a gyermek fejében, talán még világosabban és maradandóbban, mintha könyvből tanulná, csak az a baj,
hogy kevés az idő, hiszen évenként alig 10—15
hittanórára nyílik alkalom. Van azután a szórvány-hitoktatásnak olyan nehézsége is, melyre
alig gondol az, aki a helyzettel nem ismerős.
Ezt a nehézséget a helyiség hiánya okozza. A
hittanórát összevontan kell megtartani s kevés
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olyan iskola van, ahol erre a célra külön terem
áll rendelkezésre. Egy szórványhitoktató jelentéséből veszem a következő sorokat: »Végeztem már hitoktatást nőtlen tanító szobájában,
csukott vagy nyitott folyosó végében, a közeli
akácos tisztásán, uradalmi cselédlakás falának
tövében, ahol hallgató közönségem egész nagy
csoporttá növekedett: asszonyok és lányok jelentek meg, székeket hoztak és a végén azt vettem észre, hogy a három evangélikus gyermek
helyett vagy harmincan hallgatták a hitoktatást.
Tartottam a ks gulyás számára a gulyalege.őn
konfirmandus-órát, míg az őrzést az eb végezte,
tanítottam cirokkazlak tövében, sáncparton stb."
Ismerve ezeket a nehézségeket, talán méltányolni fogjuk azt a munkát, melyet az egyházmegye tizenöt szórványhitoktatója végzett egy
év alatt, összesen 1206-szor szállottak ki az iskolákba és 1896 hittanórát tartottak. Olyan
szempontból is megcsinálhatjuk az összegezést,
hogy a hitoktatók hány kilométernyi utat tettek
meg egy év alatt pusztán a hitoktatás ellátása
céljából. Az eredmény meghaladja a 25 ezer
kilométert. Vegyük hozzá ehhez a szórványistentiszteleteket, bibliaórákat, családlátogatásokat. s akkor elmondhatjuk, hogy egyetlen evangélikus egyházmegye lelkészei — útjaikat összeadva — egy év alatt megkerülték volna a földet az egyenlítő mellett, gyalog, kocsin, kerékpáron és motorkerékpáron A lényeg az, hogy
egyetlen evangélikus gyermek sem maradt hitoktatás nélkül olyan helyen, ahol elsősorban
fontos az evangélikus egvházi nevelés.
Az egyházias szórványélet kialakulásának
hannadik nagy nehézsége az, hogy nincs gyülekezet. A szórványhívek nagyon nehezen forrnak
össze közösséggé. Több oka van ennek. Az egyik
az, hogy kevesen vannak s alig ismerik egymást.
Családi körük, munkaközösségük, baráti és társadalmi körük más vallású. Valahogy úgy gondolják, hogy rajtuk kívül nem is él más evangélikus a helységben, vagy a tanyakörzetben.
Olyanok is vannak, akik szándékosan eltitkolják
evangélikus voltukat, akár szégyenből (1), akár
érdekből. Sok szórványgondozó lelkész halhatott istentiszteletek után, vagy beszélgetések
közben íiyen csodálkozó felkiáltást: Sose gondoltam volna, hogy ez, vagy az is evangélikus! A
földrajzi távolság mellett azért is nehezen alakul ki a gyülekezet, mert a hívek összetétele
nem homogén. Különböző vidékről sodródtak a
szórványba. Más egyházi szokásokat hoztak magukkal. Énekdallamaik annyira eltérnek, hogy
alig tudnak együtt énekelni. Elválasztja őket a
társadalmi szakadék is. Hirdetjük a Krisztusban
való testvériséget, de reálisan számolnunk kell
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azzal, hogy nagyon nehezen hozható össze egy
közösségbe a községi orvos és a faluszéli zsellér. Végül számolnunk kell a nemzetiségi különbségekkel is. .Van olyan szórványunk, nem
is kevés, ahol a maroknyi evangélikusságot még
az is elválasztja egymástól, hogy az egyikük
magyar, a másik tót, a harmadik német. Ez is
jellemzője tehát a szórványok egyházi életének: nincs gyülekezet.
A valóság feltárása és a nehézségek
számbavétele után vessünk egy pillantást a
szórványkérdés
megoldásának
lehetőségeire.
Keressünk olyan módokat, melyek révén élőbb
egyházi élet alakulhatna ki
szórványainkban.
Néhány egyszerű javaslatot nyugodt lelkiismerettel ajánlhatok az evangélikus közvélemény
érdeklődésébe,
áldozatkészségébe
és
nem
utolsó sorban imádkozó szeretetébe.
Az első: diakónusokat a szórványok élére!
Annyi lelkészünk nincs és nem is lesz soha,
hogy minden szórvány élére jusson. Ez egyébként anyagi szempontból is megoldhatatlan
lenne. Neveljünk tehát erre a munkára diakónusokat. Népfőiskolát végzett ifjaink közül minden esztendőben kiválasztódik néhány erre a
hivatásra. Isten máshonnan is küldhet jelentkezőket. Ügy neveljük és tanítsuk őket, hogy alkalmasak legyenek egy-egy szórvány önálló vezetésére: tudjanak bíbliaórát tartani, családlátogatást végezni, ellátni a hitoktatást, ha az
iskolában nem tehetik, akkor családi körben,
tudjanak egyszerűbb adminisztrációs feladatokat is elvégezni, egyházi adót szedni s mindezt
a lelkész távoli felügyelete és idönkinti irányítása mellett. Taníttassuk ki őket okszerű földművelésre, vagy valamilyen iparra s azon a
szórványhelyen, ahol gyülekezeti munkát fognak végezni, segítsük őket megélhetést biztosító és családalapítást lehetővé tevő földbirtokhoz, műhelyhez vagy üzlethez. Neveljük őket

úgy, hogy egyházi szolgálatukat kenyérkereső
munkájukon felül díjtalanul, vagy szerény tiszteletdíjért végezzék, viszonzásul azokért a lelki
és anyagi javakért, melyeket az egyháztól, vagy
az egyház segítségével nyertek Abban a házban, ahol a diakónus otthont talál, átalakítással, vagy hozzáépítéssel létesítsünk gyülekezeti
termet, összecsukható oltárral. Sokhelyütt nem
is lesz szükség teremre, elég lesz egy kis szoba
is. Ebben megtartható lenne az istentisztelet és
bíbliaóra, elvégezhető a hitoktatás s ha lenne
valamilyen templomi jellege, talán még a házasulandók is eljönnének oda az Isten áldásáért.
Másik indítványom: azokban a szórványokban, ahol még a fiókegyházközségi szervezetet
sem lehet megvalósítani, szervezzük a híveket
Luther Szövetségbe, vagy — ipari szórványokban — az Evangéliumi Munkásszövetség gyülekezeti csoportjába. A szervezet nem minden,
van elég papiros-szervezetünk ahhoz, hogy ezt
megállapíthassuk, de még az üyen szervezet is
többet ér a teljes szervezetlenségnél, vagy annál az állapotnál, amikor egy nagyon messze
lévő és soha nem látható anyaegyházközség
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tagjai és pedig pusztán adófizető tagjai a
hívek.
Végül még egyet. Vannak olyan kis szórványaink is, ahol az eddig felsoroltakból semmi
sem valósítható meg. A jelenben ezeken a helyeken meg kell elégednünk azzal, ha a lelkész néha-néha felkeresi az elszórt híveket, de
a jövőt biztosítanunk kell. Állítsunk fel egyházkerületenként egy-egy internátust
szórványgyermekeink részére s ezekben neveljük evangélikusokká azokat a gyermekeket, akik egyébként
evangélikus hitoktatásban és nevelésben nem
részesültek volna. Ha új internátusok létesítése
nincs módunkban, akkor meglévő árvaházainkban biztosítsunk néhány helyet a szórványgyermekek részére.
Ijátjuk: a helyzet nehéz, a tennivaló sok.
Kötelességünk, hogy mindent
megtegyünk
szórványban élő testvéreinkért. Ha mi megtettük azt, ami erőnkből futja s hirdettetjük az
igét, ahol lehet és ahogy lehet, a többit Istenre
bízhatjuk. Ö bizonyára megcselekszi, hogy
ahol nincsenek kőtemplomaink, ott a szivek és
otthonok
tisztuljanak
és épüljenek
templomokká.

„Nem halok, meg, hanem élek és hirdetem az Ürnak
cselekedeteit"
Dr. Luther Márton
(Lühnsdorf Károly rajza)

A TEMPLOM ÉS AZ ÉLET
Irta:
KEMÉNY LAJOS

Ha egyetlen embert kiválasztanánk és arra
kérnénk, hogy feleljen minden kérdésre nagyon őszintén és nagyon részletesen, napokon
keresztül kérdezgethetnénk, míg feleleteiből lassanként összeszedhetnénk mindazt, amit egy
ember érez és mondhat a templomról. Természetesen ez csak egy embernek a vallomása
volna. Ahhoz, hogy valamennyire általános és
helytálló választ kapjunk, sokféle embert kellene így kivallatni és különféle emberi életek
képét kellene egymás mellé állítani.
Az egyik ember így beszél:
— Az íróasztalom fölött, sokféle kép között, a főhelyen van annak a falusi templomnak a képe, amelyiknek a tövében elfolyt a
gyermekkorom. A képen még rajta van a két
hatalmas jegenyefa is, amelyiket annakidején
még versenyezni láttam abban, hogy nem érhetné-e utói és nem hagyhatná-e el a templom
tornyát? Az egyiket később vihar törte ki, a
másikat kivágták, attól félve, hogy újabb vihar
rá találja dönteni a templomra, De a képen
még élnek, leveleik susognak, a tömérdek verébfészek lakója mintha ma is lármázna és ha napi
munkám között fel-feltekintek erre a képre,
sokszor újra átérzem azt a csodálkozást, amivel
a fészekrakó verebet néztem, találgatva, hogy
fel fog-e tudni repülni olyan magasra, egészen
a toronyablakkal egy vonalba, ahová a fészkét
rakja. Éppen így emlékezem gyakorta arra,
hogy milyen hideg volt az első két kőlépcső és
a harmadik kőlépcsőnek rovátkás vassal borított
része, mikor nyári nap mezítláb léptem rájuk és
a templom egyenetlen, öreg kőkockáira s behaj-

tottam magam mögött a templom nagy ajtaját,
hogy titokban egy kicsit elidőzhessek egyedül
a templomban. Soha nem éreztem azt, hogy
üres a templom. Otthon azt mondták, hogy Isten lakik a templomban. Éreztem én ebből valamit és szorongtam is egy kicsit amiatt, hogy
senkitől sem kértem engedélyt és ha belülről a
nehéz zárat nem tudnám majd kinyitni, senki
nem is keresne itt, bezárva maradnék a templomban. De minden olyan ismerős volt: elsősorban az oltárkép a Getsemáné-kerti Jézussal,
aki összekulcsolt kézzel imádkozik s egy angyal tartja feléje a szenvedések keserű poharát.
Százszor is megolvastam, hogy a görcsösen öszszekulcsolt két kezén tíz ujj van-e vagy tizenegy és ezt biztosan máig sem tudom, pedig sokszor fellopakodtam az oltárhoz is és csak éppen
a tisztelet tartott vissza attól, hogy fel ne mászszak az oltár-lapra és végre egyszer pontosan
megszámláljam ezeket a kékes-fehér ujjakat.
Valami szent csendesség és komolyság volt
itt benn a templomban mindenen. Az oltár
hátához támasztva állt a hosszú barna pálca,
végén a piros bársony zacskó, alján a bojtos,
apró csengő, amelyik halkan meg-megcsendült,
mikor az egyházfi benyujtogatta vasárnap a
padok közé, hogy beletegyük a krajcárokat. A
papi székben nyitva az öreg, szakadozott énekeskönyv, igen, ez volt a mult vasárnapi ének.
A lányok padjainál egy-két elhullatott, elhervadt virág, de néha zsebkendőt találtam, néha
krajcárt, mikor a padok között végigjártam, mert
a padok alatt jó puha sárga homokos föld volt
és arra olyan jó volt rálépni. Milyen sötét volt
a kanyargós lépcső, amelyik felvitt a karzatra
és milyen titokzatos volt az orgona, a megsár-

gult billentyűk, a szótalan sípok és a fújtatónak
a deszkája, amelyen annyiszor álltam magam is
és ilyenkor úgy éreztem, mintha odatartoznék a
templomhoz és tulajdonképpen nem is volna
szabad kijönnöm soha a templomból...
Azóta sem vigyáztam annyira gondolataimra és szívem érzéseire, mint ilyenkor. Ugy
éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hanem valósággal körös-körül vesz valami hozzám tapadó környezet, amelyik egészen belém lát,
olvassa minden gondolatomat, de nem fenyegetőleg, hanem inkább barátságosan és oltalmazón. £ z az érzés az, amire mindig úgy emlékszem vissza, ha felnézek az íróasztalom feletti
képre, mint életem egyik nagy ajándékára. Ha
ismertem volna akkor a 73. zsoltárt, bizonnyal
úgy bolyongtam volna ott egyedül a templomban, hogy újra és újra elsuttogtam volna: „Az
Istennek közelsége mely igen jó énnékem".
Azóta sok esztendő mult el és sok drága
földi szív is elmúlt velük. Áldott szüleim, az
öreg szomszédok, a sánta harangozó, a beteges
kántor, a fehérszakállú postamester egymásután
kiköltöztek a domboldalon népesedő temető
akácfái alá. Egy-egy óévesti istentisztelet, amikor mindenki előtt egy-egy magával hozott
gyertyácska égett és olyan csodálatossá tette az
esti templomot, aligha talál már a tele templomban ismerőst az én számomra: elégtek a
régi gyertyák gazdáikkal együtt. Emlékezésem
perceiben mégis mindig ővelük telik meg a régi
templom és együtt hordom őket a szívemben
áldással és szeretettel...
A másik ember így beszél:
— Bevallom, régen voltam templomban.
A konfirmáció napján úgy éreztem, hogy soha
semmi el nem szakíthat engem attól a templomtól, ahol kereszteltek és ahol az első úrvacsorát vettem. Ha most — hosszú évek multán
— ilyen nehéz helyzetben nem tudok mit csinálni és egészen tanácstalanul állok döntő kérdések előtt: úgy érzem, hogy a hibát akkor
követtem el, amikor elszakadtam a templomtól.
Lassanként történt ez. Egyszer csak azt vettem
észre, hogy már régen voltam templomban.
Később hozzá szoktam ahhoz, hogy csak nagypénteken mentem el. Évek multak így. Tisztán
a magam lelki erejéből éltem. Most aztán kiderült, hogy ez nem elég. Mert templomnélküli
éveimben elszoktam az imádságtól is. Imádság
nélküli keresztyén lettem. Gyermekkori imádságaim nem nőttek velem együtt, nem lettek
nagykorúakká, így azután nem tudtak sem irányítani, sem oltalmazni. Ha beléptem a templomba, megálltam hátul az ajtónál és nagyon
nehezen indultam el az úrvacsora oltárához.

Nem volt már otthon a templom az én számomra. Vissza kellene térnem megint, otthonnak kellene éreznem újra. De még mindig
van bennem ellenkezés. Barátaim és családom
megszokták, hogy vasárnap együtt kerüljük a
templomot. Mit fognak szólni, ha nem velük
tartok, hanem a templommal? Mert megint
erősen hallom a templom hívó szavát és ebben
a hívó szóban annyi bátorítás, annyi szeretet és
olyan sok megbocsátás van, hogy csak most
értem meg ennek a szónak mélységes melegségét: anyaszentegyház. Talán még minden jóra
fordul, ha hangosan fogom vallani a Hiszekegy
szavát: Hiszek egy keresztyén anyaszentegyházat.
A harmadik ember levelet írt a frontról:
— Nagyobb örömet nem kaphattam volna,
mint ezt a levelezőlapot az otthoni templom
képével. Bár el tudnám mondani, hogy milyen
jókor jött! Az élet itt nem áll mindennapi életveszélyből, sokszor vannak csendes és pihenő
napok, sokszor szinte elfelejtjük, hogy véres
háborúban vagyunk. De van minden nap háború és tusakodás a szívünk mélyén. Keservesen érezzük, hogy milyen gyalázatos és gonosz
életet éltünk. Mennyi hitetlen és embertelen
gondolatnak engedelmeskedtünk és milyen jó
volna hazamenni és egészen másképpen élni,
egészen új életet kezdeni. Néha úgy gondolok
otthoni családomra és úgy gondolok az otthoni
templomra, hogy kicsordul a könnyem. Újra
megtanultam imádkozni és sokszor elgondolom: ha én még haza juthatnék és kézenfogva
feleségemet, gyermekeimet, velük együtt egészségben elmehetnék a templomba, nem volna
nálam boldogabb ember a világon. Ez a nagy
vágyakozásom most már könnyebben lesz elviselhető: elővehetem a templom képét és
odaképzelhetem magamat a templomban imádkozók közé. Köszönöm, nagyon köszönöm • . .
Még egy kis Bibliát tessék k ü l d e n i . . .
A negyedik ember így beszél:
— Tele voltam átkozódással és jajgatással a temetés napján, összeszorítottam a számat és nem akartam odahallgatni az imádságra a koporsó mellett. Nekem ne beszéljen
senki a gondviselő Istenről- Gyűlöltem az életet, amelyik ilyen sötétre tud változni. Magam
sem tudom, miért mentem tovább is minden
vasárnap a templomba. Talán csak azért, mert
ott tudtam a legjobban sírni, de az ének elszállt mellettem, a prédikáció elszállt felettem,
nem volt semmi köze a szívemnek ahhoz, ami
a templomban történt. És lassanként mégis,
mint a fagyos föld a meleg napsugártól, felen-

gedett a szívem. Ma már tudom, hogy a templom tartott körülölelve mindaddig, míg a fájdalom iszapja leülepedett a szívemben, kitisztult belső világom, meghallottam Krisztus keresztjének vigasztaló szavát: ^Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket«. A
templomban meggyógyult a hitem, És azóta
mindig Krisztus szava van a szívemben, valahányszor kilépek a templomból, vissza ebbe az
én árva életembe: »Eredj el, a te hited megtartott téged!«

némelyik pedig sokszoros gyümölcsöt terem. Isten útjai nem a mi útaink. Ö a kövekből is támaszthat magának fiakat. Az utolsónak is adhat
annyit, mint az elsőnek. Isten nagyobb, mint a
mi szívünk. Bizony egyenként bánik velünk az
ö templomában és egész életünkben. De hoszszútürő kegyelemmel bánik velünk, úgy, ahogy
Krisztus által) megmondotta a biizáról és a konkolyról: »Hagyjátok őket együtt az aratásig«.

Az ötödik ember prédikáció után bejött a
sekrestyébe.

— Nekem minden templom kedves. Bejártam már sok templomot, hatalmas külföldi dómokat és katedrálisokat, melyekben évszázadok
ódon levegőjét éreztem és voltam egészen új és
eleinte furcsán ható, modern templomokban is.
Éreztem a végtelenbe vesző magas ívek alatt
éppen úgy, mint meszelt falú alacsony kis
templomokban ugyanazt az áhítatot, a szívnek
ugyanazt a csendességét, amellyel Isten szavát
igyekszik meghallani. És álltam ezer évnél idősebb templomkövek között, melyekből már csak
a templom alaprajza formálódott ki, mint ahogy
álltam épülésnek indult fundamentum mellett,
ahol a falak és a tetőzet még az építő erőre várakozott. És ott is, ahonnan már elmultak az
emberek és ott is, ahol még nem gyűltek össze,
egyként szent volt a hely, mert a templom helye
volt. Kívülről bűnös élet ostromolja, akár tágas,
akár kicsinyke »Istenháza« az, benne tisztító
könnyek hullanak, bűnbánó sóhajok ébrednek, a
Lélek szele fú és olykor kettős tüzes nyelvek
lobbannak fel újjászületett életek felett. A kőfalakat ember építi, de a falak között a teremtő
és megváltó Isten újjáteremt, újjáformál romlott, megtérő, hitreébredő szíveket. Itt ad Isten
mindennapra való kenyeret az élet kenyeréből.
A testet öltött Ige itt adja önmagát világosságnak, útnak, életnek, igazságnak, megváltásnak,
üdvösségnek. Jaj volna a földnek, ha templom
nélküli városok volnának rajta! Még a Jelenések könyvének az új Jeruzsálemről szóló szava
is megrettent: » Templomot nem láttam abban«
és csak az vígasztal meg, hogy így folytatja:
»mert az Űr, a mindenható Isten annak temploma és a Bárány«. Addig csak hadd legyen
menhely, pihenőhely, otthon, szenthely, áldott
hely Istennek minden temploma a földön.

— Igaz az, amit a Tisztelendő úr prédikált?
Van még hely az Isten asztalánál? Részesülhetek én még kegyelemben? Én katolikus asszony
vagyok, soha nem voltam még evangélikus
templomban. Boldogtalan életemet ma reggel
már nem bírtam tovább. A régen beszerzett
mérget betettem a kézitáskámba és elindultam,
hogy valahol elemésztem magamat. Utam erre
vezetett és amikor a templomból kihangzó éneket meghallottam, mintha valaki megállított és
meglökött volna és azt mondta volna: menj be,
imádkozz még egy utolsót. Ott sírtam az utolsó
padban, sirattam magamat, boldogtalan életemet. És mégis meghallottam az Isten Igéjét a
megterített asztalról. Hát ilyen kegyelmes az Isten? Lehet új életet kezdeni? Kapok én ehhez
Tőle segítséget? Elmondaná ezt az uramnak is,
hogy kibékítsen minket egymással? Kérem,
hozza el a templom reménységét és megmentő
hatalmát szerencsétlen otthonunkba . . .
A hatodik ember így szólt a

hetedikhez:

— Látod, milyen különfélék ezek az emberek, akik egymás mellé kerülnek a templom
padjaiban. Hogy figyelt az egyik és milyen figyelmetlen volt a másik. Az egyik könnyezett
és volt olyan, aki ugyanakkor gúnyosan mosolygott. Elég nehéz lehet a papnak úgy prédikálni,
hogy lekösse mindenki figyelmét. De vájjon Isten mit szól az ilyen össze-vissza-való emberekhez? Aztán gondoltál már arra, hogy hányféle
imádság szólhat egyszerre ugyanabban a templomban, ugyanahhoz az Istenhez? Engem bizony mindig zavar, ha erre a sokféleségre gondolok és saját magamon is látom, hogy meghallgatom ugyan az Isten igéjét, jónak és segítőnek
érzem és mégis alig marad valami belőle a szívemben.
A hetedik azt felelte rá: igen, igazad van,
de ez már nem a mi dolgunk. Némelyik mag a
tövisek közé esik, némelyik pedig jó földbe. Némelyiket kiragadja az ördög az ember- szívéből,
Evangélikus

Templomok
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A nyolcadik ember így számol be a templomokról:

A kilencedik ember így

búcsúzkodik:

— Köszönöm, hogy elhozta betegágyamhoz az úrvacsorát. Most már könnyebben készülök az utolsó útra. Vágytam ugyan mégegyszer a hívek közösségébe: kedves templomomban csak mégegyszer szerettem volna úrvacso529

rát venni. Hiszen életem minden emléke templomomhoz köt. Oh, mennyi áldást kaptam
benne, mennyi hosszantűrő kegyelmet elpazarolt reám az Ür. Áldom az Urat templomának
minden jótéteményeiért. Tudom, hogy itt a földön az Isten háza az örökélet pitvara az ember
számára, S mint ahogy az Ö szent templomában szívem és testem annyiszor újjongott az élő
Isten felé, most is ujjonganom kellene, hogy átmehetek az Ö örökkévaló templomába, amelyet
Krisztus nyitott meg. Mennyi bűnbocsánat, milyen végtelen kegyelem van Krisztus szavában:
»Ime adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet
senki be nem zárhat«. Engedd Istenem, hogy

mint a Te alázatos, a tékozló élet útján sokat
botladozott és az élettől sokszor megtépett, egészen kicsiny gyermeked, beléphessek a nyitott
ajtón a te örökkévaló templomodba és ott megint érezhessem, hogy ez a templom sem üres,
idegyüjtöd a Te megváltott gyermekeidet, akik
már átmentek Krisztus ítéletén. Ott látjuk a Te
dicsőségedet úgy, ahogy azt szem nem látta, fül
nem hallotta és ember szíve el sem gondolta.
Ott tiszta lánggal újra égnek az elégett gyertyák és az Istennek szentelt életekből a teljességre jutott hitnek a diadala csendül ki. Ez már
az üdvözültek éneke lesz: »Az Istennek közelsége, mely igen jó énnékem! . . .«

Gérce. Templomablak.
A
teremtés
(Lehoczky György üvegfestménye)

BESZÉLGETÉS A TEMPLOMKERÜLŐVEL
Irta:
DEZSÉRY LÁSZLÓ

Végre veled is találkozom — Ismeretlen
Testvér, — akit annyit kereslek a templomban. Mindig vannak üres helyek. Itt egy egyetemi tanárnak kellene ülnie, szoktam gondolni
magamban s összehúzott szemmel kellene hallgatnia az igehirdetést, aztán sokat beszélgetnie
velem, hogy tudjam, mit szól a szellem embere
az Isten üzenetéhez. Ott meg egy édesanyának
kellene ülnie, akinek kint van a fia az arcvonalban. Most, a hosszú orgonazene alatt éppen
jó ideje volna, hogy kiimádkozza magát. Itt ül
egy fiatal fiú, ez átadhatná a helyét egy rokkantnak, — ha a rokkant bejönne a templomba
s itt is akarna erősödni. Az a hely az ablak
alatt jó volna annak az orvosnak, aki elmondta,
hogy évek óta nem volt templomban — de
ideggyógyászkodik. Ott meg két hely üres egymás mellett. Az arra a fiatal párra vár, akik
két éve esküdtek meg »csak polgárilag« s még
azóta sem voltak templomban, de még csak
nem is imádkoztak együtt. Ott hátul állóhelyek
vannak. Mennyi diák hiányzik! Pedig mennyivel szebben menne az ének, ha ott harsognának hátul.
Sok, sok Ismeretlen Testvér, miért is nem
jössz a templomba? Megmondom őszintén, nem
értem ezt a dolgot. A templom nekem a szívemhez nőtt. Pedig tizennyolc éves voltam már
és még nem volt templomunk. Óbudán nőttem
fel s az istentiszteletek egy kis sárga házban
folytak, mélyen az udvarban. Akkora kis szoba
volt az egész, hogy egy kis család éppen hogy
ellakhatott benne. De mi is éppen csak egy kis
család voltunk. Mindenkit ismertünk arcról, aki
templomba járt. Az első sorban balra a presbiterek ültek. Ma is emlékszem az ősz és kopasz
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fejekre. Volt egy magas szemüveges bácsi köztük, aki minden vasárnap szépen vasalt kis fekete fejvédőt vett elő az énekeskönyvéből és
fázósan a fejére tette. De ismertük az asszonyokat is. Mi fiúk hátul tolongtunk az ajtónál
és nyitogattuk az ajtót. A lányok feljártak a kis
kórusra. A diákság nagy beszélgetést szokott
csapni istentisztelet után az udvaron, A templomban kis oltár volt, a képen a kenyérosztó
Jézus. De sokat néztem ezt a képet! Jézus
imádkozott. Égre fordított szép szeme volt s
hosszú ujjai a kenyér felett. Ha ünnep volt, kiszorult a fél gyülekezet s az udvarban próbált
valamit hallani az igéből. Pünkösdkor már jó
volt. Az ablakot kinyitották s mi az ablak alól
hallgattuk az Igét. Virágos udvarban ültünk s
az ablakból, mint csendes muzsikaszó, áradt a
beszéd. A hivek lábujjhegyen jártak az udvarban.
Óbudán mindenkinek volt már temploma,
csak nekünk evangélikusoknak nem volt. Az
utca végén hatalmas zsidó templom állt vaskerítés mögött, zöld tetővel. Nem volt benne élet.
A reformátusoké alig pár utcával arrább hívogatta harangszavával az odavalókat. A katolikus
templom meg magas tornyával mintha áthajolt
volna az alacsony óbudai házak felett s fejünk
felett rázta volna a harangját. A nagy harangzúgás beleömlött az istentiszteletünkbe. És
nekünk nem volt harangunk.
A mi egyházunk egyetlen szórvány. Kicsi
egyház, de mindig éreztem, nagy belső erőkkel. Az iskolánkban alig voltunk evangélikusok.
Tömeget csak akkor láttam, amikor évenkint
begyűjtöttek minket a Deák téri templomba,
csendes napokra. Zúgó nagy diáksereg voltunk
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s biztos vagyok benne, mindnyájan a templomot élveztük legjobban.
Cserkészekkel kirándulni jártunk s táborokba. Ritka volt, ha evangélikus templomot találtunk. De sokszor megtörtént, hogy besoroztattunk a »protestánsok« közé s kálvinista templomba vittek. Mindig szerettem a református
templomot. De nem volt a mienjk; nem tudtunk
énekelni benne. Hányszor vitték a katolikusokat nagy templomokba s mi protestánsok vasárnapi szolgálatosokká lettünk, mert úgysem tudunk templomba menni. Azért mindig akadt
valaki, akinek bibliája volt s aki imádkozni
tudott a lelkész hiányában. A természet erővel
és szeretettel ölelt körül minket s ott tanultuk,
templomtalan evangélikusok, lélekben és igazságban imádni az Istent.
Először Sopronban láttam lenyűgöző erejű
evangélikus templomozást. Evangélikus iskolák
diákserege százas csapatokban vonult az utcán,
a hatalmas barokk templom, mint megtölthetetr
len nagy katlan nyelte magába a sok-sok evangélikust s mikor vége volt az istentiszteletnek,
az egész városon meglátszott, hogy most mennek haza az evangélikusok szívükben az Isten
igéjével. A mi templomunk itt erőnek látszott.
A mi Istenünk erős várának. A templom itt
hozzátartozott a vasárnaphoz. A családok a maguk székébe ültek itt s az iskolák a maguk táblájába küldték a diákokat. Ez a vasárnapról
vasárnapra a maga helyére beülő sok-sok evangélikus nem tudom mit hitt, hogyan élt, de így,
ahogy együtt voltunk s négy év után már olyan
jól ismertük egymást, tudtuk mind egymásról,
hogy nem tudnánk elképzelni a templom nélküli
életet.
Aztán a Fasorban szolgáltam. Láttam a
diákistentiszteletet, amelyen úgy harsogott az
ének mindig, hogy sohasem tudtam valami felemelő lelkesültség nélkül végigülni. Láttam a
gyülekezet istentiszteletét. A jó H. nénit, aki
már reggel beült a templomba s minden vasárnap négy istentiszteletet hallgatott. Az ősz M.
bácsit, aki időre mindig felcsoszogott az oltárig,
leült a maga székére s széke alá tette a kalapját. Sok sok kedves arcot, akik nélkül nem volt
vasárnap. És a délutáni istentiszteletet, melynek csendjében magányos nénikék, dolgos családanyák s pesti kis cselédek hozták énekükkel
a vidék levegőjét, öreg bácsikat, akiket elzsongított a délutáni orgonaszó, elszúnnyadtak a
sárgán bezúduló napfényben s csak a prédikáló
fiatal lelkész harsány hangjára riadtak fel.
Láttam annyi, annyi templomot, falun, városban, ünnepi istentiszteleten, böjti esten, bűnbánati konferencián, láttam a templomban az
esküvőket, a keresztelőket s oly sokszor érez-

tem: Bizony Istennek házában vagyunk, csendesedjék el előtte mind az egész föld népe.
Annyiszor éreztem, hogy az emberek szíve megtelik benső nagy világossággal, átmelegítő jó
erővel, tisztító bánattal, üdvösséges örömmel.
Felcsillanó szemekben, könnytől elfátyolozott
szempillák mögött, lehajtott koponyákban oly
sokszor éreztem valóságosnak és győzelmesnek
az Isten csendes hívását. Istenem, milyen csodálatos dolog ez a templom! Vadidegenek és
mégis testvérek. Egyetlen ige és mégis mindenldnek szóló, egyetlen imádság és mégis
mindenki rámondhatja az áment. Micsoda erő
van itt a falak között, hogy megtaláljuk itt a
gyülekezetünket?!
Sajnálom a templom nélkül élő embert.
Te Ismeretlen Evangélikus, kedves testvérem,
miért dobod el magadtól ezeket a boldog vasárnapokat? Végre találkoztam veled. Gyere,
üljünk le egy kis időre, beszéljük meg ezt a
dolgot. Mondd el egyszer őszintén, miért kerülöd a templomot?
— Amit itt elmondtál, az nagyrészt igen
szép* de egészen szubjektív
dolog.
Nézetem
szerint templom nélkül is lehet élni.
Az igaz. Élni lehet. De hogyan? Az írniolvasni nem tudó is él. A vak is él. A süket isi.
A nyomorék is. A börtöntöltelék is. A bantunnéger is. De hogyan? Betegen, szegényen, elrontottan, félig él. Vegetál. Akinek nincs vasárnapja, nem tudja, miért dolgozik hétköznap.
Aki nem jár templomba, sohasem tudja meg,
mi az a lelki csend, békesség Istennel. Annak
nincsen közössége, semmi támasztéka a világban a lelke számára, nem tudja fenntartani a
kapcsolatot Istennel. Nem hallgatja az Igét,
azért nem is hisz, mivel nem hisz, menthetetlenül benne él a bűnben, halál vár rá és a hitetlenek sorsa; a kárhozat.
— A templom nem biztosítja a békességet,
közösséget/ hitet, üdvösséget.
Igazad van, nem biztosítja. De lehetővé
teszi. Munkálja. A templomtalan élet viszont
biztosítja a hitetlenséget, bűnt és kárhozatot.
— A templombajárástól nem függ az üdvösség. Jézus nem mondja, hogy aki templomba jár, az üdvözül!
De azt sem mondja, hogy az üdvözül, aki
nem jár templomba! Viszont azt mondta Jézus,
hogy az üdvözül, aki hallgatja az Isten Igéjét, s
élvezi az általa rendelt szentségeket. Az igaz,
hogy az ige és a szentségek nincsenek a templomhoz kötve, de az is igaz, hogy a mai egyházi rendszerünkben az igehirdetés és a szent-

ségkiszolgáltatás túlnyomórészben a templomban történik. így a templombajárásodtól bizony
függhet az üdvösséged is! Meg is kérdezem tőled; ha nem jársz templomba, hol hallgatod te
az Igét, s hol élvezed az úrszentvacsoráját?
— Nekem saját vallásom van. Nem járok
a templomba!
Remek! És te mindent magad csinálsz
magadnak? A cipődet is, az órádat is, a borotvaszappanodat is, kenyeredet is, az egyszeregyet is? Uj írást is kitaláltál már magadnak,
aminek segítségével önmagaddal levelezel? Saját nyelved is van, hogy csak magad érthesd
meg magadat? Hát te nagyon tehetséges, nagyon ügyes vagy. Gratulálok a bálványkádhoz,
amit házi használatra faragtál magadnak! Mert
ez a te vallásod nem egyéb, mint leborulás
sajátmagad kisszerű bálványa előtt.
— Nem járok templombamert
nem taláértelmét.
Ezt sokan mondják, akik azt hiszik, hogy
az ember Istennel szemben is megteheti, hogy
csak annyira engedelmeskedik, amennyire értelmét látja. Isten parancsai azonban nem
függenek attól, hogy értelmeseknek tartod-e
őket vagy sem. Ha semmi »értelme« sincs,
mégis templomba kell járni, mert ezt Isten parancsolta. Sokan mondják ezt azért is, mert
nem tudják, miért is kell templomba járni. A
templom Isten imádásának helye, a hálaadás
helye, a lelkünk épülésének helye. Ha azt mondod, nincs értelme templomba járni, akkor tulajdonképpen azt mondod: nincs értelme az
Isten imádásának, a hálaadásnak, a lelkem
épülésének. Hát ahhoz mit szólnál, ha egyszer
Isten nem találná értelmét, hogy veled törődjék s alkalmat adjon neked a hálaadásra? Különben biztos vagyok benne, hogy naponta
ezer olyan dolgot csinálsz, aminek nincs »értelme«, mégis csinálod. Mert az jól esik neked.
Vagy te olyan »okosan« élsz, hogy mindent
csak akkor teszel, ha értelmét látod? Én nem
merném ezt mondani magamról. Inkább mondd
meg magyarul, úgy, ahogy gondolod: »Nincs
belőle semmi hasznom«. így ugyan nem olyan
szép a mondat, de legalább értjük egymást.
Hát valóban. Nincs semmi haszon abból, ha
templomba jársz. Legalábbis olyan haszon,
amit az emberek általában annak neveznek.
Pénzt, hatalmat, előrejutást nem jövedelmez.
D e nem »haszon« az, hogy ott Isten alkalmat
ad a vele való találkozásra, hogy ott eléd
rakja a világ minden kincsénél többet érő
ajándékait, az igét és a szentségeket? Hol jutsz
te a világon ilyen élményhez, ilyen ajándélom

kokhoz? Mit használ az embernek, ha az egész
világot megszerzi is, lelkében pedig kárt vall?
— Én nem vétek senkinek, megvagyok magamnak. Menjenek templomba azok, akik bűnösök. Vezekeljenek!
Hogy mered azt mondani, hogy nem vétesz senkinek? Csak azzal, hogy a családod
hallja ezt az állásfoglalásodat s látják a gyermekeid, hogy nem mégy templomba, máris
vétesz nekik. Tőled tanulják az Isten dolgainak
semmibevételét. Különben meg kellene kérdezni pl. a feleségedet, az anyósodat, a hivatali
alantasaidat, hogy valóban nem vétesz-e soha
senkinek? És »meg vagy magadnak?^ Először
is nem vagy magadban, mert emberek között
vagy, akik téged keresztyén szeretettel körülvesznek s veled van az Isten, ha nem is veszed
tudomásul. Ha Isten nem volna veled, már nem
élnél s ha az emberek nem volnának veled,
már beleőrültél volna a magányosságba. Ha
pedig azt tartod, hogy a bűnösök menjenek
templomba, akkor vasárnap rögtön menj el te
is. Mert te is igazán az vagy. De nem vezekelni. A templomjárás nem vezeklés. Nem büntetés. Inkább nagy áldás, erős gyógyítóhely
azoknak, akik megfáradtak és megterheltettek.
— Menjenek a műveletlenek. Nekem olyan
ostoba és értelmetlen dolognak tűnik az istentisztelet!
Ne haragudj, ha megkérdezem: miben is
vagy te olyan művelt? Elolvastál egy pár könyvet? Tudsz egy idegen nyelvet? Megszereztél
egy diplomát? Ez az a nagy műveltség? Mit
tudsz te többet az életről, a halálról, a világról,
az emberről, az Istenről, a másvilágról, vagyis
az ember legfontosabb kérdéseiről, mint a keresztyénség? Vagy mit gondolsz, Bornemisza
Péter, Apáczai Csere János, Bod Péter, Bethlei*
Gábor, Lorántffy Zsuzsanna, Kossuth Lajosa
Bolyay Farkas, műveletlen fickók voltak, hogy
kellett nekik az Isten háza? Vagy azt hiszed,,
hogy a »műveletlenek« a templomban a műveltséget keresik? A templom nem egyetem, nem
tudományos akadémia, nem könyvtár, nem műveltségadó intézmény. De a műveltek sem élhetnek nélküle. A templom nem művelteknek,,
vagy műveletleneknek szól, hanem a bűnös embereknek. Vagy a művelt ember nem bűnös?
— A templomba csak szokásból járnak az:
emberek. Ez látszik abból is, hogy
mindig
ugyanazok vannak a templomban.
Igen! A keresztyén ember valóban szokásból jár templomba. Szégyen az? Jézusról nem

szégyenlik azt írni az evangélisták, hogy »felment Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint?«
Templomba járni szokás. Vérünkbe kell menjen,
hogy ne tudjunk elképzelni ünnepet lemplomozás nélkül. Miért küzdesz te ez ellen? Vagy
minden szokásod ellen ilyen igen küzdesz? Kételkedem! Az pedig, hogy a templomban mindig ugyanazok vannak, az nem azt bizonyítja,
hogy ezek csak puszta szokásból járnak oda,
hanem inkább azt, hogy a templom ime ki tud
elégíteni sok sok embert egész életén át úgy,
hogy nem tud nélküle meglenni.
— Diák koromban kötelező volt templomba járni. Ezt helytelennek tartom. Alig vártam, hogy kikerüljek az iskolából s azóta nem
járok templomba.
Jézus nem találta helytelennek, hogy szülei
felvitték 12 éves korában a templomba éppen
úgy, mint a többi gyereket, mert ez kötelező
volt a zsidó vallás törvényei szerint. A »12 éves
Jézus a templomban« című közismert bibliai
történet a »kötelező templomlátogatás« őspéldája. A templomba éppen úgy be kell szoktatni a gyermeket, mint az iskolába, vagy a
munkába. Azt hiszed, járna valamelyik is magától az iskolába? Vagy lenne ember, aki önszántából dolgoznék? A keresztyén egyház nagyon jól teszi, hogy a fiatal tagjait beszoktatja a
templomba. Persze gondoskodni kell arról, hogy
a templomban nekik való prédikáció legyen.
Azt hiszed, hogy te most hős vagy, hogy szabaddá tetted magadat a templomlátogatás kényszerétől? Dehogy! Gyáva vagy, mert nem mered magad örök isteni törvények hatalmába
adni s nem mered magadat kitenni annak, hogy
neked hirdessék Isten akaratát. Balga vagy,
mert megszegényítetted magadat a vasárnapok
örömétől.
— Templomok helyett inkább kórházakat,
meg munkáslakásokat
építenének!
Persze, hogy kórházakat és munkáslakásokat kellene építeni! De mért mondod, hogy
templom helyett? Mért nem mondod, hogy mozik helyett, mulatók helyett, bunkerek helyett,
csatahajók helyett?
Az
egyházak
mindig tudják,
hogy mikor kell a maguk életigényeit leszállítaniok, csakhogy a
nemzet érdekeit kiszolgálhassák. Mi a harangjainkat is odaadtuk ha kellett. A szabadságharc
ágyúit a megnémult templomtornyok áldozták.
De hidd el, hogy sok-sok minden van, amit
mind hamarabb kell feláldozni, mint a templomot. És hidd el, hogy csak olyan társadalom
épít szeretetintézményeket, amelyik már sok
templomot épített!

—
tassam
Rólam
vallású

A templombajárás tüntetés. Miért muki ezzel is, hogy milyen vallású vagyokP
a hivatalban pl, senki sem tudja milyen
vagyok. Én ezzel nem szereplek.

Nem értem miért kellene szégyelleni az
ilyen »tüntetést«. Ki előtt »tüntetsz« a templombajárással? A gyülekezet előtt? Az természetesnek veszi, ha jársz. Legfeljebb bizonyságtételnek tartja. És ez egészen más, mint a tüntetés. Vagy a világ előtt szégyenled? A világ
előtt is csak bizonyságtételnek számít a templomjárásunk, nem tüntetésnek. Ez a bizonyságtétel pedig számunkra kötelező. Abban igazad
van, hogy az ember nem hordja állandóan kalapja mellé tűzve vallását. Az evangélikusságunkat nem úgy kell hordoznunk, mint egy hegyes
könyököt, vagy süntüskét, amivel minduntalan
belebökünk, beleszúrunk valakibe. De ha igazán benne élünk a hitünkben, akkor az lehetetlen, hogy titokban maradjon. A kegyességünk
valóban magánügy, de nem titkos ügy! Miért
kellene annak titokban maradnia? A keresztyén
ember egész élete, beszédje, magatartása tükrözi a hitét. És ne légy olyan naiv, hogy azt
hiszed, a hivatalban senkisem tudja rólad, milyen vallású vagy! Dehogy nem tudják! Általad
lebecsült öntudattal élnek melletted s kihasználják az elvtelenséged. Egyszer észreveszed,
hogy te ugyan ezzel nem törődtél, a többi azonban a felekezeti öntudat egyetértésével fog ellened egységesen fellépni, mihelyt az érdek
úgy kívánja. A felekezeti öntudat hiánya is
egyik fajtája a gerinctelenségnek.
— Én katolikus templomba járok, mert az
minden nap nyitva van s ott szeretek
imádkozni.
Az biztos, hogy a katolikus templomok
nagy előnye az, hogy mindig nyitva vannak. És
te is nyilván azt hiszed, hogy jobb helyen imádkozol, ha ott imádkozol és nem otthon, vagy
bárhol, ahol megfordulsz. Ez azonban azért van,
mert magad sem tudod, mennyire katolikus
módra gondolkozol. Azt hiszed, hogy a templom akkor is különleges hely, ha nem történik
benne semmi. A katolikus templom tényleg
megkülönböztetett hely azáltal, hogy benne ott
van az oltári szentség s ott vannak a szentek
ereklyéi. Mi azonban ezekben nem hiszünk s
nem tulajdonítunk nekik semmi olyan erőt,
amely puszta ottlétük miatt hatna, vagy sugároznék azokra, akik közelében vannak. Számunkra csak akkor szent helv a templom, ha
használatban van, vagyis ha benne igét hirdetnek, vagy kiszolgáltatják a szentségeket. Az
üres templom csak épület. Persze más épület,
mint a többi, mert hiszen benne szoktuk hir-

detni az igét s benne szolgáltatjuk ki a szentségeket. De az ige és a szentségek jelenléte
teszi csak szent hellyé. És ezek éppen úgy
szent hellyé avathatják a pajtát is, ahol reformátori eleink igét hirdettek, vagy a lövészárkot,
ahol a finn vagy a magyar tábori lelkész úrvacsoráztat. A templom az istentisztelet helye
s a személyes ájtatosságodat bárhol éppúgy elvégezheted, mint a templomban. Jézus úgy
mondta, »menj be a belső szobádba«. Persze
erre azt mondhatod, hogy ha bárhol, akkor a
katolikus templomban is végezheted, ha éppen
ott érzed jól magadat. Igazad van. Logikailag.
De vigyázz, mert magad sem veszed észre,
mennyire hatása alá kerülsz az evangéliumi keresztyénségből merőben idegen hangulatoknak.

hidd el, akkor sem pihentél. Mert a. lélek táplálása és Isten beszédéből való megerősödésed
nélkül semmit sem jelent a pihenés napja. Csak
a lélekben táplálkozók bírják az élet hajszáját.
Végül pedig hadd mondjam meg magyarul: A
vasárnapnak csak egyik feladata az, hogy azon
kipihenjed magad. Az Űr hetednap megpihent
és: — »megszentelte azt a napot!« Azért Luther
félreérthetetlenül magyarázza a harmadik parancsolatot így: Az ünnepnapot megszentelni
annyi, mint Isten igéjét és annak hirdetését
meg nem vetni, hanem azt örömest hallgatni és
tanulni. Azért, ha vasárnap örömest nem hallgatsz igét, akkor akár milyen jól kipihented is
magadat, — elrontottad a vasárnapodat és megszegted a harmadik parancsolatot!

— Nem járok templomba,
vetettek ki rám. Az embert
pumpolják.

— Vasárnap rendszerint kimegyek a szabadba. A természetben lehet igazán imádni az
Istent.
Ez ismét egyik örök kibúvó. A természetben való Istenimádásról azonban meg van a véleményem. Mond meg őszintén: azonkívül,
hogy reggel felkiáltasz: »Na, hála Istennek, jó
idő van«, jut-e eszedbe egész nap az Isten? Viszel-e egyszer is bibliát magaddal? Csak egykét mondatos imádságot elmondasz-e az Isten
szabad ege alatt? Beszélgettek-e a társaságban
Isten nagyságos dolgairól? Azt senki sem tagadja, hogy a csodálatos természet különösen
emlékeztethet miniket Istenre s igazi vallásos
élményt nyújthat. De figyeld csak meg, hogy
ezek a természetben való Isten-imádások tulajdonképpen csak hazugságok a turisták ajkain.
Azért épített a keresztyénség templomokat,
mert kezdettől fogva tudta, hogy az emberek
kegyessége rögtön szétfoszlik, bizonytalanná
lesz, mihelyt nincsen annak kerete, helye, ideje,
rendszere. Az ember könnyelmű és állhatatlan.
Csak a templom tud igazán alkalmat adni neked az istentiszteletre!

mert nagy adót
vasárnaponkint

Az adód azért van, hogy állhasson a templom s dolgozhassék a gyülekezet. Ha sok az
adód, az csak azt jelenti, hogy a gyülekezetnek
sokra van szüksége. Áldjad Istent, hogy terád
sok adót lehet kivetni. Az adón kívüli adakozások pedig a keresztyén embernek nem esnek
rosszul. Sőt akkor búslakodnék, ha nem adhatna
minél többet a magáéból Isten dolgaira. Hidd
el, hogy a különböző célra fordított offertóriumok mind nagyon komoly célra mennek. Bibliaterjesztésre, templomépítésre, ifjúsági munkára,
egyházi sajtó támogatására, külmisszióra, stb.
Mért tartod ezeket pumpolásnak? Adakozzál
jó kedvvel. Az offertórium a keresztyén istentisztelet része. Éppen olyan, mint az imádság,
vagy az ének. A keresztyén gyülekezet szeretetközösség, melyben minden terhet közösen viselnek. Nem szégyelnéd magadat, ha te nem viselnéd azt a terhet, amit esetleg nálad sokkal
szegényebb ember örömmel visel?
— Én nem megyek templomba. Egész héten nehéz munkát végzek, vasárnap
szeretek
kicsit pihenni.
Elmondjam látatlanba, miben áll ez a te
pihenésed? Azzal kezdődik, hogy szombat este
kimaradsz, jót iszol, éjszakázol s erre átalszod
a vasárnap délelőttöt. Fejfájással ébredsz és lődörögsz egész délelőtt. Délben tele eszed magadat,
aztán kimégy a futball meccsre,
agyon izgatod magadat, vagy valami más
»programot« csinálsz,
este azután megint
társaságban vagy, vendégeid vannak, vagy
te mégy
vendégségbe és megint
későn
fekszel le. Hétfőn pedig megállapítod, hogy
megint fáradtan kezded a hetet. Ha azonban
mindez nem igaz s az egész napot átalszod is,

— Az újjászületett embernek nem kell az
egyház és azért nem szükséges a templom.
Akkor magyarázd meg, hogy az apostolok,
akik Jézus hívására megtértek, vettélT a Szentlelket, mért alkottak egyházat? Talán ők nem
születtek újjá? Hát van az övékénél hitelesebb
újjászületés az egyháztörténelemben, vagy azon
kívül? Jézus olyanoknak tartotta őket, mintakik
hozzá hasonló cselekedetek véghezvitelére alkalmasak. Gyógyíthatnak Isten nevével, halottakat támaszthatnak. Isten fiainak mondta őket,
akik bizonyosan megkapják jutalmukat: »mind
százannyit vészen és örökségképen nyer örök életet.® És ezek egyházat alapítottak! Mit mondasz ehez? Vagy mit mondasz a keresztyén

egyháztörténet nagy alakjairól? Augusztinusz,
Luther, Bodelschwing, Fry Erzsébet, Wrede
Matild, Ruotsalainen Pál nem voltak újjászületettek? És ime, az egyházban éltek! Nem, nyűgnek, hanem áldásnak és szolgálatuk felelős területének tartották az egyházat! Miért nem
ezek után mégy? És miért azután a hisztériás
vénkisasszony után, akitől ezt a bölcsességet
hallottad? Az ő szektás és világgyűlölő monomániájának jobban hiszel, mint az egész egyháztörténelemnek? Gondolkozz józanul: el lehet azt képzelni, hogy Krisztus olyan egyházat
alapított volna, ahol éppen azok nem találhatják
helyüket, akik az övéi?
— Nem hiszek a papoknak, hiába beszélnekem!
Ki kívánja tőled, hogy a papoknak higyjél?
Magam részéről igen meg volnék ijedve s hihetetlen lelkifurdalást éreznék, ha nekem hinnél.
Én nem tudok neked olyan okos dolgokat mondani, aminek érdemes volna hümi. Neked az a
kötelességed, hogy Istennek higyjél. A lelkészeknek pedig annyiban higyjél csak, amennyiben azok valóban Isten igazságát prédikálják.
Ha ők ezt teszik, akkor
tulajdonképpen
Istennel vagy vitában.
Neki nem hiszel.
Ha pedig nem ezt teszik, akkor nem is baj,
hogy nem hiszel nekik. Sőt — jó, mert legalább
nem leszel hamis próféták elámítottja. Egyet
azonban meg kell mondanom. Csak akkor van
jogod azt mondani: »Nem hiszek a papoknak«,
ha te magad biztosan tudod, hogy a Szentírás
mást mond mint ők. Tehát csak komoly• bibliás
embernek van joga megállapítani: lehet-e hinni
a papoknak, vagy sem. Sőt, csak az az ember
tudja megállapítani, hogy higyjen-e a papoknak, aki a Szentírással maga is ismeretségben
van. Különben egészen gyerekes dolog ilyet
mondani: »Nem hiszek, hiába beszélnek!«

is bűnösök és kegyelemre szomjasak. És az is
igaz, hogy a papok bűne különösen botránkoztat. Rajtuk a gyülekezet szeme s az 5 bűnük
még jobban látszik, mint a többié. De miért
keresel bűntelen szentet a papokban? ö azt
ígérte, hogy az lesz, vagy Isten azt üzente neked, hogy bűntelen papot ad neked? Nem. Isten azért rendelte eléd a bűnös papot, hogy
benne csak még jobban megértsed, mekkora súlya, ereje van a bűnnek s az ő vergődéséből
csak még jobban megértsed, a keresztyén tusakodás kötelezését. Tartsd őt osztályos társadnak
a bűn ellen való harcban s az Isten kegyelméből való életben. Vedd őt magad mellé a harcodban és álljál mellé a harcában. A testvért
keresd benne, ne a botránkozást.

nek

— Nem járok a templomba a papok miatt.
Ilyen emberek nekem ne forgolódjanak az
oltár előtt.
Sajnos, a papokat nem lehet kiküszöbölni
a vallásos életből. Vallás nem lehet meg papok
nélkül, emberek nélkül, akik1 egészen a vallásuk
dolgainak szentelik az életüket. A keresztyénség pedig különösen nem lehet el papok nélkül,
mert Krisztus úgy rendelkezett, hogy pásztorok
pásztorolják az; ő juhait. Sajnos az is tény, hogy
a papok sem különbek, mint a többi ember.
Azok is bűnösek. De sajnos Isten nem teremtett az emberek közé még külön papokat is,
akik az emberek és Isten között állnának, ö k

— A papok nem akarnak törődni
azzal,
amiről a hívek akarnak prédikációt hallani. Fújják a magukét.
A lelkészt nem a gyülekezet bízza meg a
prédikálással, hanem az Isten. Nekünk nem azt
kell kutatnunk, mire kíváncsi a gyülekezet, hanem azt, mit üzen az Űr? A hívek általában
azt hiszik, hogy nekik vannak kérdéseik s a lelkész arra való, hogy nekik felelgessen. Azt
hiszik, hogy ők tudják, hogy miről kell nekik
igehirdetést hallgatni. Pedig nem így van. Csak
Isten tudja azt, hogy miről kell szólni a gyülekezetnek. És nincs ember, aki maibb, modernebb mondanivalókat tudna a lelkész prédikációs programmjába összegyűjteni, mint maga az
Isten. A lelkész nem akkor felel a híveknek igazán, amikor ők teszik fel a kérdéseket, mert az
ember magától sohasem veti fel az igazi, a létkérdéseit, — hanem akkor, amikor Istenre figyel és neki engedelmeskedik. Isten tudja, hogy
mi az, amivel rá lehet törni a mai emberre,
amivel megállásra lehet kényszeríteni s amivel
meg lehet nyerni az Ö számára. Mi sem adunk
a fiainknak skorpiót, ha halat kérnek. Isten sem
üzen olyat, aminek meghallgatására nincs szükséged. Inkább az a baj, hogy a lelkészek nem
figyelnek elég engedelmesen Istenre s nagyon
is törődnek azzal, hogy a híveik »vallásos érdeklődéséi kiszolgálják. Azért beszélünk annyi
lényegtelenről, mert arról beszélünk, ami a mai
»hívőt« »foglalkoztatja«.
— Nem tudok odafigyelni
az istentiszteletre. Minden elvonja a figyelmemet.
Magamban jobban tudok az igével foglalkozni.
Nem tudom mit értesz te azon, »az igével
foglalkozni«, vagyis nem tudom, mit csinálsz te

olyankor, mikor egyedül vagy vele? Mindenesetre kételkedem abban, hogy az istentiszteletnek a hatását, a gyülekezeti közösség sugárzó
erejét s az igehirdetés bizonyságtételét nélkülözni lehetne. Pál apostol tudta, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És
emiatt mondta Luther is, hogy a biblia nem olvasó könyv, hanem olyan könyv, amit hallgatni
kell. Az ige szájból fülbe terjed. Szívtől szívig.
Megelevenítve, átélve a bizonyságtétel forró tüzében. És ezt nem tudja pótolni a még olyan
komoly egyéni elmélyülés sem. Ne nyugodj
bele abba, hogy a templomban minden elvonja
a figyelmedet. Tusakodjál magaddal a templomban. A sátán kísért azzal, hogy elvonja a figyelmedet. Győzd le a sátánt. És meg fogod látni,
milyen áldás van a gyülekezet istentiszteleti életében!
— Rádión szoktam hallgatni az istentiszteletet. Az is prédikáció hallgatás, nem?
Éppen úgy kérdeztél, mint egy jól nevelt
pápista. Mintha azt kérdezted volna: beszámít
nekem az is, ha az istentiszteletet rádión hallgattam le? Vagy: istentisztelet látogatásnak számít a rádiós istentisztelet hallgatása? Mintha
azért járnánk istentiszteletre, hogy »eleget tegyünk vallásos kötelezettségünknek. Még hallgatni is rossz az ilyen kérdéseket. Mi nem
azért járunk templomba, hogy az egyház, vagy
Isten által előírt szabályok között adózzunk Istennek. Mi önként gyülekezünk össze, mert nem
tudunk Isten igéje nélkül élni s örvendezve sietünk azt hallgatni. így persze a rádiós istentisztelet is ugyanezt a célt szolgálja. Azoknak,
akiknek nincs módjukban templomba menni,
házhoz hozza az igehirdetést. Az igehirdetés
rádión is ugyanaz. A rádó azonban nem tudja
neked a gyülekezetet is odahozni, s a templom
egész hatását sem tudja nyújtani. Ma, amikor a
tömeg hatását olyan természetesen ismerik fel
mindenféle világi törekvésekkel kapcsolatban, miért kellene különösen sokat beszélni a gyülekezet
szükségéről? Hiszen erre már kétezer éve rájöttünk. Mindenesetre vedd természetesnek, hogy
az egyház nem azért létesítette a rádiós istentiszteleteket,
hogy a templomokat kiürítse, s
hogy a híveket otthoni kényelembe tegye a
templomozás helyett, hanem azért, hogy a betegek, öregek, az otthon őrzésével elfoglaltak és
a szórványhívek hozzájussanak az igehirdetéshez. Betegeknek és elhagyatottaknak szolgáltatott kedvezményeket nem illik az egészségeseknek és erőseknek kihasználni. Ebben sem!

— Már annyiszor voltam templomban
nem használt. Most már nem is megyek.

és

Honnan tudod, hogy nem használt? Én inkább úgy érzem a beszédedből, hogy neked
használt a templomjárás és épp rosszkor hagytad abba. Szavaidból ugyanis csak azt lehet kivenni, hogy te vártál valamit a templomtól.
Valószínűleg az életed megváltoztatását vártad
tőle. És csalódtál a templomban. Ügy érezted,
hogy hiába jársz oda, nem történik semmi az
életedben. Ez fájt neked. És kétségbeesve a
sikertelenségen, hátat fordítottál a templomnak.
Tudod mit jelent mindez? Azt, hogy téged a
templom már felnevelt annyira, hogy kezdtél
kétségbeesni a bűneid és a sátánhoz láncolt életed felett. Azon a ponton voltál, ahol a magukról lemondott emberek oda szoktak esni az
Isten kezébe. Már csaknem képes lettél elfogadni a kegyelmet. Csak egy kis kitartásod lett
volna, megismerhetted volna, hogy mit tud
tenni Isten olyan templomjárókkal, akik igazán
vámak valamit a templomtól. Miért hagytad
ott az Istenházát? Tudod mi történt mindössze?
Az, hogy a neked szóló prédikációt még nem
mondták el. De hidd el, hogy ez is el van készítve Istennél. Egyszer majd szájába adja valamelyik szolgájának s leültet téged ez elé a
prédikáció elé. Isten Mindenkihez beszél egyszer. Miért hagytad ott a templomot türelmetlenül? Most megtörténhetik, hogy akkor hangzik
el a neked küldött prédikáció, mikor te éppen
nem leszel jelen!
Tele vagy panasszal, Ismeretlen Testvér.
Tele vagy kifogásokkal, okaid vannak, sokban
igazad van, próbáltam neked a »Templomozó
Káté« c. könyvem válaszaival megfelelni. De
ne nyugodi meg ebben. Hidd el, azért vagy
tele panasszal, mert magad vagy. Miért nem
beszéled ki magadat ezekről a dolgokról a
testvérekkel? Miért nem keresed a gyülekezetet? Egyoldalú lettél s megkeseredtél a panaszaidban. Ha közénk jönnél, más lenne a világ
körülötted. Mert mi még tele vagyunk bizonyságokkal. Boldog élményekkel a templom felől.
Tele vagyunk hálaadással az Istennek, hogy
templomunk van. Tele vagyunk örvendezéssel,
s ha köztünk lennél, átáradna reád ez a sok bizonyság, ez a sok boldogság, ez a sok hálára
indító tapasztalat. Kiderülne az ég feletted s
templomi békébe borítaná Isten az életedet. A
templombajáró ember tudja miért dolgozik
egész héten. Biztos irányítása van egész életére
nézve s Isten az Igével és a szentségekkel csudálatos szeretetből felneveli azt az üdvösségre.

Gérce. Templomablak. A bűnbeesés
(Lehoczky György üvegfestménye)

Azért immár nem vagytok jövevények
és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak
alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus
Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Ürban; akiben ti is együtt építtettek
•isten hajlékává a Lélek által.
(Efez.

II.

19—22.)

A TEMPLOM MISSZIÓJA
Irta:
t KARDOS GYULA
(Az Istenben
Az örökkévaló Isten mindennek célt szabott
e földön, megjelölte élő és élettelen lényeknek
rendeltetését, hivatását.
Ha az örökkévaló Istennek valakivel, vagy
valamivel különös célja van, akkor az annak számára hivatás, vagy küldetés. A küldetés misszió.
Az örökkévaló Isten az Ö hajlékának: a
templomnak egyedülálló hivatást szánt. A
templomnak több mint célja: küldetése, miszsziója van, mely Isten kinyilatkoztatásában, a
Szentírásban gyökerezik.
A templom misszióját szebben, igazabban
és találóbban alig lehet szavakba foglalni, mint
ahogy azt Pál apostol az Efézusbeliekhez intézett levelének II. része 19—22. verseiben irta
meg.
A templom legfőbb küldetése, hogy a lelki
templom felépítését szolgálja az egyes emberben és a közösségben.
A templom missziója az, hogy visszavezessen bennünket az atyai házba, hogy hazavezessen. Mert onnan indultunk el egykor mindnyájan. A szent keresztségben Isten atyai kegyelmének karjain ringatott, »mert az Ö alkotása
vagyunk, teremtetvén általa a Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk*.
De mi nem azokban jártunk, tékozló fiákká lettünk s eltévedtünk az élet rengetegében. »Emlékezzetek meg arról, hogy ti egykor pogányok
voltatok, abban az időben Krisztus nélkül
valók, az ígéret szövetségeitől távolvalók, re-

boldogult szerzőnek ez volt az utolsó

munkája.)

ménységetek nem vala és Isten nélkül valók
voltatok a világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká
lettetek a Krisztus vére á l t a l . . . Mert ö általa
van menetelünk mindnyájunknak egy lélekben az
Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények
és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és
cselédei az Istennek.« Van-e ennél szebb küldetés, lehet-e ennél nemesebb elhivatás, mint e
világ tévelygő gyermekeit hívogatni, gyűjteni az
atyai házba? Van-e és lehet-e szebb misszió,
mint ezt a világot s annak tékozló gyermekeit
terelgetni a szentek közösségébe, ahol Isten
háza népe, Isten cselédei lehetünk? A templomban Jézus Krisztus hívogat, mint a legszeretőbb
pásztor, hívogat vissza az atyai házba.
S amikor eljutottál a templom tornácaiba,
amikor közelebb értél az Istenhez, nem térhetsz
ki a lélek elől. A templom missziója az, hogy
lelki életedben csodálatos változást idézzen elő.
Azt veszed észre, hogy lelki életed épülni
kezd. Az apostol azt mondja: »Kik fölépíttettetek az apostolok és próféták fundamentomán,
lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus.«
A templom missziója az építés. A templomnak egyedülálló hivatása, hogy szívedben
megvesse azt az alapkövet, melyen földi ós égi
boldogságod fényes hajléka felépül, melynek
szegeletköve maga Jézus Krisztus. »Mert más
fundamentomot senki nem vethet azon kívül,
amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.* (I. Kor.

3. 11.) Isten lelke ezt a fundamentomot akkor
kezdette megvetni benned, amikor a keresztelőmedence fölött reád hullott a kegyelem vize. A
fundamentom építése folytatódott a konfirmációnál, amikor hűséget fogadtál az Élet Urának. Tovább erősödött az iskolai évek alatt. S
valahányszor templomod ajtaja megnyílik s te
belépsz egy-egy igehirdetésre, ez a fundamentom erősödik és szilárdul.
Az Űrban szent templommáépülésnek az
alapköve az apostolok és próféták tanítása, a
szegeletkő pedig maga az Űr Jézus Krisztus.
Minden igehirdetés az apostolok és próféták
tanításából egy-egy alapkő, melyet a Szentlélek
kapcsol össze sziklaszilárddá. Az Ür Jézus szerint
az a bölcs ember, aki szilárd fundamentomra,
az ö Igéjére építi életének házát: »Valaki azért
hallja én tőlem e beszédeket és megcselekszi
azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki
kősziklára építette az ő házát. És ömlött az
eső és eljött az árvíz és fújtak a szelek és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze,
mert kősziklára építtetett.* Bolond ember az,
aki a templomnak e fundamentomvető munkáját akadályozza, akinek szíve meg nem indul s
kőkemény marad akkor, amikor az Igének hatalmas köveit görgetik feléje.
De a fundamentomnál nincs megállás. A
templom további missziója, — az apostoli igék
szerint — hogy szent templommá
növekedjünk. Mint az áldott napsugár és égi harmat
után zsendül a vetés, kalászba szökken és dús
aratásra érik, úgy a templomban elhangzott
Ige, ének és imádság által a fundamentomon
» épület* emelkedik, mely az Űrban szent templommá növekedik. Vasárnapról vasárnapra s
valahányszor előttünk megnyílik a templom
ajtaja, egy-egy Igehirdetés és buzgón elmondott imádság nyomán, a szárnyaló énekekben
egy-egy tégla épül bele abba a lelki-házba,
mely a Lélek által szent templommá épül. —
Van-e, lehet-e ennél magasztosabb, ennél áldottabb misszió, mint amikor a templom egész
gyülekezete a Krisztus szegeletkövén lelki
templommá épül és növekedik. Gyülekezeti élet
fakad s templommá válnak a családi hajlékok.
Csökken a bűn ereje, megerőtlenedik a gonosz
önzés, gyűlölség és irigység. Növekedik a jóság,
a hűség és az önfeláldozó szeretet. A kőből
épített templomok missziója által a szívekben
lelki szent templomok épülnek, minden szívben egy-egy templom. Terjed az Isten országa,
amelyért így imádkozunk naponként: »Jőjjön
el a Te országod!* Azért mindenki ügyeljen,
hogy a megvetett fundamentomra mit épít,
mert az Ige azt mondja: »Ha pedig valaki ara-

nyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra, kinek-kinek
munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy
kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz
próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha
valakinek a munkája megég, kárt vall.* (I. Kor.
3. 12—15.)
A templomnak a ti szíveitekben templomot építő munkáját, a legszentebb misszióját
tegyétek lehetővé, járjatok nem lankadó szorgalommal az »építés óráira*. Nagy méltóságot
adott nékünk az Isten azáltal, hogy mi az
Isten templomai lehetünk. »Nem tudjátok-é,
hogy ti Isten tempoma vagytok és az Isten
lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten
templomát megrontja, megrontja azt az Isten.
Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.* (I. Kor. III. 16 —17.) A templom miszsziója, hogy ezt a templomot mindenkiben felépítse, növekedni segítse. A templom missziója,
hogy néma kövei között változzatok élő kövekké.
Változzatok élő köveivé annak a nagy templomnak, amely a Szentek közössége s amelynek
oltára a Golgotha, melyen Isten egyszülött Fiának vére hullott az ember megváltására. Ez az
Isten hajléka az emberekkel, amelyről a Jelenések könyvének írója azt mondja: »Imé az
Isten sátora az emberekkel van és velők lakozik, és azok az Ö népei lesznek és maga az
Isten lesz velők, az ő Istenök.* (Jel. 21—3.)
Fenséges misszió ez, élő kövekké formálni
a kőkemény ember-szíveket, beleépíteni ezeket
az élő köveket az Istennek az egész föld kerekségére kiterjedő hajlékába a Lélek által, amelyben együtt lakik az Isten az ő népével.
A templom értékét és misszióját megbecsülni most tudjuk csak igazán, amikor az
egész föld kerekségén pusztulnak és sorra veszendőbe mennek gyönyörű templomok, melyek magasztos missziójuk mellett m ű k i n csekké* is váltak.
Kérjük Istent, fordítsa el tőlünk ezeket a
templomromboló időket s tegye lehetővé azt,
hogy mennél több kézzel csinált és kövekből
összerótt templom töltse be misszióját s változtasson benneteket a Szentlélek templomává,
akikből »az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Űrban;
akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a
Lélek által.*
Az »Evangélikus Templomokéról szóló
szép mű is mozdítsa elő az evangélikus templomoknak ezt a magasztos, szent és áldott miszszióját.

T E M P L O M ÉS I S K O L A
IRTA:

REMÉNYIK

SÁNDOR

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten Igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás, vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Gérce. Templomablak. Jézus születése
(Lehoczky György üvegfestménye)
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m.). Oltár. 1888

Tótkomlós.

Csabacsüd.

(Békés

m.) Imaház

(Békés

m.)

179*

Pestszentlörinc

(Pest

m.)

1932

Szarvas

Csanádapáca.

(Békés

(Csanád m.) Imaház és iskola.

1910

m.)

ótemplom

1788

Orosháza.

(Békés

m.J Orgona

1832

Pusztaföldvár

Cegléd. (Pest m.) Úrvacsorai

edények

(Békés

m.)

1911—13

Rákóczitelep-Gyopárhalom

(Békés

m.)

19^0

Budapest

Budapest

Deák-téri templom régi képe a
(Egykori
metszet)

Deák-tér

toronnyal

1808

Kossuth-bankók

elégetése
(Egykori

a Deák-téri
metszet)

templom

előtt

Budapest

Fasor

1905

Budapest Fasor. Szószék

Budapest

az evangélisták

Magdolnaváros.

Szószék

jelképeivel

Budapest Deák-tér.

Budapest

Magdolnaváros

Orgona

1936—38

Budapest

Rákóczi-úti

templom

a régi

környezetben
(Egykori metszet).

A ,'US

„ J I l L i M l M Í L N á-

.•

1856—1867

Vác (Pest

Budapest

m.)

1867—1868

Gyarmat-utcai

kápolna

Budapest

Budapest

Tisztviselőtelep

Kelenföld.

(Simor-u.)

A templom

1934

belseje

Budafok

(Pest

m.)

1934—1935
Pestújhely

Pestszentlörinc
Evangélikus Templomok.

(Pest

m.)

1932

Alsógöd
36

(Pest

(Pest

m.)

m.)

1932—1933

1929

561

Budapest

Óbuda. Oltár. 1935

Budapest

Budapest

Budapest

Magdolnaváros.

A Fébé Evang.
épülő temploma,

Diakonissza
diakonissza

Vár. A régi templom.

Óbuda. Orgona

(19^0)

18.Ifi

és

karzat

Belsökép

Egyesület
anyaházzal

Csillaghegy.

(Pest

m.)

Imaház.

1929

Baja

Baja

(Bács-Bodrog

m.)

18Jf7—1907

(Pest

m.)

m.)

Oltár.

1937

Apostag

Soltvadkert

(Bács-Bodrog

1837

(Pest

Apostag
36*

m.)

(Pest

1786—1809—1827.

m.)

Oltár

563

Nagybánhegyes

(Csanád

m.) 1895

Hódmezővásárhely

Szentes

(Csongrád

m.J.

Szeged

új templomának

(Csongrád

terve

m.)

(Sándy

18W

Gyula)

Nagybánhegyes.

Tiszaföldvár.

(Csanád

(Jásznagykunszolnok
1855—1860

m.)

m.)

Oltár

Pitvaros

(Csanád

m.)

1881

82

ótemplom
Ambrózfalva

(Csanád

m.)

1864

Kiskőrös

Harta

(Pest

m.)

1791—1798

(Pest m.) 1783, 1914

Harta

(Pest

m.)

Oltár és

szószék

Dunaegyháza.

Harta.

(Pest

(Pest

m.)

1775

m.) Belső részlet

Kiskőrös.

Kecskemét

(Pest m.)

(Pest

Oltár és

szószék

m.) 1861—1863. (Ybl

Miklós)

Gyón (Pest

m.)

1783—1832—1838.

Káva

Maglód

(Pest m.) 1778

Alberti

(Pest

(Pest

m.)

m.)

1778

Péteri

(Pest

m.)

1822—30
Péteri

Irsa

(Pest

m.J 1801

Monor. Keresztelő

medence

Mende
Tápiószentmárton

Maglód

(Pest

(Pest

Maglód

m.)

(Pest

m.) 1832

18^5—47

m.) 1778

(Pest

m.)

Bénye

(Pest

m.)

1784—94

Pilis

Acsa

(Pest

m.)

1752

(Pest

m.) 178J,

Aszód

(Pest m.) XV. sz.

Mátyásföld

(Pest m.)

Csornád

1943—1944

Cinkota

(Pest m.) 1109 és 1776

Csornád (Pest

m.) 1784

Csömör

Aszód
Csömör

Fót

(Pest

m.) 1876

Rákospalota.

(Pest m.) 1873

Újtemplom

(Pest

m.)

1936—41

Domony

(Pest m.) 1777

Veresegyház

Rákoskeresztúr

(Pest

m.) Régi templom.

1800

Iklad

(Pest

(Pest

m.) 1928

m.) 1834

Nagytarcsa

(Pest

m.)

Pécel (Pest

1931

Rákoskeresztúr.

Régi

templom

m.) 1935

Rákospalota.

Ótemplom

(Pest

m.) 1855

Újpest

Rákoskeresztúr.

Rákoskeresztúr.

Újtemplom

(Pest m.) 1896

19lf3

Újtemplom

Rákosliget

(Pest m.) 1932

Csépa

(Jász-N agykun-Szolwk

m.)

1926

Péteri.

Harta.

A templom,

Vácbottyán
Evangélikus Templomok

(Pest

Keresztelő

medence

belseje

m.)

1802

Bánk.
37

Oltúr
577

Cegléd. A templom,

belseje

Cegléd

Tiszaföldvár.

ötemplom

belseje

Rákoshegy.

A templom

belseje

(Pest

Rákospalota,

m.)

öreg

1896

templom

D U N Á N I N N E N I

Szák (Komárom

Oroszlány

(Komárom

E G Y H Á Z K E R Ü L E T

Csabái (Fejér m.) 18JfO—58

m.) 1848

m.) 1787

Pusztavám
37*

(Fejér

m.) 1785

579

Csákvár

(Fejér m.)

1869—70
Szend

Patvarc

Ipolyszög

(Nógrád

m.)

(Nógrád

m.)

(Komárom

m.)

1857—60

Tordas (Fejér m.) 1790

Szirák

(Nógrád m.) 1782—88

Somorja

Érsekújvár

(Nyitra

m.) 1905

Dorog

(Pozsony

(Esztergom

m.)

m.) 1785

Tatabánya-Bányatelep

(Komárom

m.)

1938

Felsöszéli

Dunaszerdáhély

(Nyitra-Pozsony

(Komárom

m.)

1856—60

m.) 1883 Oltár 1933

Felsöszéli.

Alsószéli

(Pozsony

Oltár

m.) 1877

Bokod

Rajka

(Komárom

Bokod

m.) 1781

(Győr-Moson-Pozsony

m.)

1783—84

Somorja.

Keresztelőmedence

Balassagyarmat

(Nógrád

m.)

1785

ősagárd

(Nógrád

m.)

1785—86

Dacsókeszi

Bánk (Nógrád

m.)

1783—84

(Nógrád

Zobor (Nógrád

m.) 1875

m.) 1830—5Jf

Szügy

Kisterenye

(Nógrád

(Nógrád

m.)

1774—81

m.) 1906

Csánk,

Kétbodony

(Nógrád

m.) 1792

Csánk.

(Hont m.) Régi templom.

(Hont

m.)

Újtemplom.

1731

1930

Bér (Nógrád

m.)

1896
Ipolyvece

(Bars-Hont

Bátor falu

Erdömeg

(Nógrád

m.) 1850—52

Bokor

(Nógrád

(Nógrád

m.j 1885—86

m.)

1903

m.) 1865

Léva

Nagybörzsöny

(Bars m.)

1838—41

(Hont m.)

18^7—52

Ipolyság

Gálgaguta

(Bars-Hont

(Nógrád

m.)

m.)

1776—77

Egyházasdengeleg

Vanyarc

(Nógrád

(Nógrád

m.)

m.) 18^2

1799—1800

Losonc

(Nógrád

Vanyarc.

m.)

1782—83

Oltár

Salgótarján

Zagyvapálfalva

(Nógrád

(Nógrád

m.)

Bocsárlapujtö

Szécsény

(Nógrád

m.) 1882

m.) 1889

Sámsonháza

(Nógrád

(Nógrád

m.)

m.)

1868—10

Csesztve

(Nógrád

m.)

Mohora

Legénd

Lucfalva

(Nógrád

m.)

(Nógrád m.) 1807

(Nógrád

m.)

1794—98

Terény

(Nógrád

m.) 1910

Cserhátsurány.

Nagyveleg

Felsőpetény

(Fejér

m.)

(Nógrád

1784

m.)

1784

Csánk.

Oltár

Oltár

DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLET

Bőnyrétalap

Felpéc

(Győr

Evangélikus Templomok.

(Győr

m.)

m.)

XVI.

1791

Győr

sz.

1784—85

Győr. A templom
,38

belseje

Kisbabot

(Győr

m.)

1812—IS

Bezi

Győrszemere

(Győr

m.)

1807

(Győr

Kispéc-Kajár

m.)

(Győr

1788

m.)

1789

Lovászpatona.

Lébény.

Oltár

Oltár

Lovászpatona.

Lébény

Árpádkori

erödtemplom

(Moson m.j

1795

Nagybarát

(Győr m.)

1785—87

*r
jNagydem

/tt
'
(Veszprem

i
m.J 1832

Nemespátró

Mórichida

(Somogy

1(Győr

m.)

m.)

1868—69

1789

%

Kaposvár

Tárnokréti

(Győr

m.)

(Győr

m.)

m.)

1784—85

Szepetnek

Ujmalomsok

(Somogy

1923

Rábcakapi

(Zala m.)

(Győr m.)

1832

1870

#

Gérce (Vas m.)

Alsóság

1794—1800

(Vas m.)

1862

Porrogszentkirály

(Somogy

Boba (Vas m.)

m.)

1783—84

t8I,S

Kemeneshőgyész

Kemenesmihályfa

(Vas m.) 1784—87

(Vas m.J 1817

Vásárosmiske.

Kissomlyó

Harangtorony

(Vas m.)

1904

Nagysimonyi

(Vas

Kemetuesmagasi

m.)

1784—85

(Vas m.)

1784

Surd (Somogy

Nagykanizsa

m.)

(Zala m.)

1868—69

1890—91

Csurgó

(Somogy

m.)
Öttevény

Vadosfa.

(Sopron
a

m.) Hősök
templomban

(Győr

m.)

1928—29

(Zala m.)

1784

emléktáblája
Zálaistvánd

Bikdcs

(Tolna m.) 1786
Sand

Nemeskér

(Sopron m.)

1732

Nemeskér.

(Somogy

m.)

Régi parochiális

1806

könyvtár

Szilsárkány

(Sopron m.)

Bük (Sopron m.)

1783—84

1785

Nagygeresd

Farád

(Sopron m.)

(Sopron

m.)

1783—84

1784—85

IraMR

Sopron

1783—84

I

Sopron.

A templom

belseje

Rábaszentandrás

Bonyhád

(Sopron m.)

(Tolna

1784—85

m.) 1795—1800

Beled

Ágfalva

(Sopron

m.)

(Sopron m.)

1804

1784—85

Gyönk

(Tolna m.) 1896

Dombóvár

Ászár

(Komárom

m.)

1822—31

Kalaznó

(Tolna m.)

(Tolna

m.)

1929—30

1787—90

Egyházaskozár

Kistormás

(Baranya

(Tolna

m.)

1783—86

m.) 1777

Izmény

Ecseny

(Tolna

m.)

(Somogy

m.)

1784—85

1842—43

Kaposszekcsö.

Kaposszekcsö
ZEvangélikus Templomok.

(Baranya

m.)

Konfirmandusok

1863—64

az oltár

előtt

BTrjos (Tolna
39

in.)

1784

609

Mekényes

Nagyszoholy

(Baranya

m.) 1783—85

(Tolna m.) 1800—1808

Keszöhidegkút

Bonyhád

(Tolna m.) 1794—95

(Tolna

m.)

Dunaföldvár

(Tolna

Kessöhidegkút.

m.)

1903—1904

A templom

Kötcse

belseje

Györköny
39*

(Somogy

(Tolna

m.) 1797

m.)

1796

611

Varsád

(Tolna m.) 1786

Somogyvámos

Varsád.

A templom

belseje

Templomterv

Nemeskér.

(Szeghalmy

Orgona

Bálint)

Alsólendva

(Zala m.)

Kemenespálfa

(Vas

1931—3k

m.)

Somogydöröcske

Bodóhegy

(Somogy

(Vas

m.)

m.) 1836

1899

ft

Sárszentmiklós

Kőszegdoroszló

Tolnanémedi

(Fejér m.) 1870

(Vas m.) 1792

(Tolna m.) 1936

Szekszárd

(Tolna m.)

192h—28

Mucsfa

(Tolna

m.)

1786—87

Bábonymegyer

Balatonszemes

(Somogy m.)
templom

Tab. A templom

19U-

belseje

Közös

(Somogy

m.)

prot.

Szárazd

(Tolna m.) 1788

Kőszeg.

Meszlen

A templom

tornya

(Vas m.) 1784—85

Nemeskolta

Táb (Somogy

(Vas

m.)

m.)

1840

Tótkeresztúr

Bakony szombathely

Szentgotthárd

(Veszprém

(Vas m.) 1785

m.) 1793

(Vas m.) 1911—12

Nemescsó

(Vas m.)

1784

Battyánd

(Vas m.) 1784

Nagy tótlak

(Vas m.) 1939

Bakony szentlászló

Szombathely

(Veszprém

(Vas

m.)

mj.

XIII.

1895—96

század

Bakonytamási
Ászár

(Komárom

m.)

Bakony szombathely.

(Veszprém
m.).
idejéből

István

1822—31

Oltár

Uraiújfalu

(Vas m.)

1784—91

király

Ajka.

Oltár
Bakonybánk

Bakonycsernye

(Veszprém

m.) 1726—35

Répcelak

(Veszprém

(Vas

m.)

m.) 1932

1869—70

Gecse

Kerta

(Veszprém

(Veszprém

m.)

1788

m.) 1794—98

Sárvár

öskü

(Vas m.)

(Veszprém

1834—36

m.)

1779

Homokbödöge

Sur

(Veszprém

(Veszprém

m.)

m.)

1785

1779—81

Hánta

Marcalgergelyi

(Veszprém

(Veszprém

m.)

1802

m.) 1910

Nagyalásony

Csögle

Sikátor

(Veszprém

(Veszprém

(Veszprém

m.)

m.) 191/2

m.)

1896

Szergény

(Vas

m.)

1830

Veszprémvarsány

(Veszprém

m.)

Takácsi

Somlószöllös

(Veszprém

m.)

1779

Adorjánháza

(Veszprém

m.)

(Veszprém

1806—1808

m.)

1936—38

Ajka

Súrszentlörinc

Kőszeg
Evangélikus Templomok.

(Veszprém

m.) 1787

(Tolna m.) 1775

(Vas m.) 178S

örihodos

(Vas m.)

1838—42

Veszprém,

Vanyola

(Veszprém

Várpalota

1798

m.)

1786

(Veszprém

Nagygyimót

m.)

(Veszprém

1779—80

m.)

Révfülöp.

Templomterv.

(Szeghalmy

Bálint 19JfS.)
Szentantalfa

Battyánd.

Keresztelő

(Zala

m.)

Nemesleány falu (Veszprém

medence
40*

1785

m.)

18)3

627

Kapolcs

Tengelic

(Zala m.) 1711

(Tolna m.) 1936—37

Alsódörgicse

Menfishely

(Zala m.) 1872

(Veszprém

m.)

1791

Keszthely.

Keszthely

Veszprém.

(Zala m.)

A templom

A templom

belseje

1928—29

belseje

Kővágóörs

(Zala m.) XIV. v. XV.

század

Tét (Győr

m.)

1774—78

Felsőnána

Bonyhád.

A templom

belseje

Szenitantalfa.

(Tolna m.)

A templom

1789—91

belseje

TISZAI

Rozsnyó

EGYHÁZKERÜLET

(Gömör-Kishont

Kuntapolca

m.)

1184—86

(Gömör m.) 1805

Jolsva

Perjése

(Gömör m.)

(Gömör m.)

1784—85

1799—1803

Gömörhosszúszó

Gömörpanyit

(Gömör m.) 1913

(Gömör

m.) 1741

Tornaija

Arnót

(Gömör m.)

(Borsod

m.)

1933

1779

Rimaszombat

(Gömör

m.)

'Arnót (Borsod m.)

1786—90

Oltár

Pelsöcardó

Süvete

(Gömör

(Gömör

m.) 1788

m.) 178Jt—85

Dusa (Gömör

m.)

Sajógömör (Gömör m.) 1882. Szószék
Bugúnyi Miklós gályarablelkész
emléktáblájával.

Fancsal

AbaujszáMó

(Abauj

m.) 1780

(Abauj-Torna

m.) 1798—99

Osgycm (Gömör m.)

Abaujszdntó.

1803—23

A templom

belseje

Süvete.

Tiekenyeújfalu

(Gömör-Kishont

636

Falfestmény.

(Luther

belseje

m.) 1780

Diósgyőr

Sajógömör.

A templom

Wormsban.)

(Borsod m.) 1898—1902
A templom
belseje

Sajógömör.

Hősök

emléktáblája

Kassa.

Putnok

Oltár

(Gömör

m.) 1939

Kassa

(Abauj-Torna

Balogpádár

m.) ISO4—16

(Gömör m.)

1799—1803

Ózd. (Borsod m.) 1901—2. A templom

Borsodnfadasd.

Borsodnánásd

Templomkapu

(Borsod m.) 1934

Miskolc

(Borsod

m.) 1797

belseje

Debrecen.

Kálmánháza.

(Szabolcs

m.)

(Hajdú

Oltár

m.) 1889. A templom

belseje

Hernádvécse

(Abauj

m.)

1790

Sajókaza

Érpatak

(Borsod

m.) 1858—69

(Szabolcs

m.J 1886

Sajókaza.

(Borsod

Tállya

m.)

(Zemplén

A templomkert

m.)

1786—88

kapuja

Munkács

Geszteréd

Nagykároly.
Evangélikus Templomok.

(Bereg

m.) 1934

(Szabolcs

A templom

m.) 1900

belseje

Kornádi. (Bihar m.)

Olcsva

Kálmánháza.

(Szatmár

(Szabolcs

Imaház

m.)

m.)

1934

1938—42

Kölese.

Szatmárnémeti.

(Szatmár

m.) 1867—69

(Szatmár

m.) Az imaház

Nagybánya.

oltára

(Szatmár

Nyirszöllös.

m.) A régi

(Szabolcs

templom.

m.) 1938—40.

1805—9

Oltár

Nyíregyháza

(Szabolcs

41*

m.)

1784—86

643

Ungvár
Nagyvárad.

Nagykároly

(Ung m.)

1914—24

(Bihar m.) 1903

(Szatmár

m.J 1815—28

Ujklenóc

(Bereg

m.)

1896

Zselyk

(Beszterce-Naszód

Tokaj

(Zemplén

m.J 1866—67

m.j

1785

Ungvár.

Nyíregyháza.

Részlet

a templom

(Szabolcs

belsejéből

m.) A templom

főkapuja

Kolozsvár

Munkács.

(Kolozs

(Bereg

m.)

m.)

1816—29

Istentisztélei

Nagybánya.

(Szatmár

Sepsiszentgyörgy.

m.) Az újtemplom

(Háromszék

oltára

m.) Az imaház

belseje

Lucfalva.

Harangtorony

Salgótarján. Gyülekezeti
kultúrház
(Dunáninneni
egyházkerület)

Léva.

Az építendő

új templom
(Dunáninneni

terve

19kS. (Szeghalmy

Egyházkerület)

Bálint.)

ZÁRÓSZÓ
Isten kegyelme, hegy ez a könyv manapság megjelenhetett. Bizonyára ő akarta, hogy meglegyen, nehogy valami is kárba vesszen, vagy nyomtalanul eltűnjön abból, ami az Ő dicsőségét
és az Ő Igéjét hirdeti. Kevés volna a hely felsorolni azt a sok akadályt, melyet e munka közben
kellett leküzdeni.
A háború ötödik esztendejében vagyunk és ez mindent megmagyaráz. Késedelmek keletkeztek, papír- és egyéb anyaghiányok léptek fel, fájó szívvel kellett sok mindent kihagyni, ami
az eredetileg legfeljebb 35 ívről 41 ívre felemelt terjedelembe sem fért már bele.
A késedelmes megjelenést azonban főképen az okozta, hogy az adatgyűjtő ívek és különösképen a fényképek nagyon lassan és késve érkeztek meg az egyes gyülekezetekből. Már pedig
ezt a munkát adatok hiányában, vagy a hozzátartozó képek nélkül nem lehetett volna megírni.
A képek késedelmét viszont az okozta, hogy különösen vidéken a fényképészeknek nem mindig állott
rendelkezésükre a szükséges anyag. Az adatoknak az adatgyűjtő ívekből és a forrásmunkákból
való kivonatolását, feldolgozását és az egyes szaktanulmányok megírását ez visszatartotta. Késleltette a munkát az is, hogy a nyomda a nagy munkatorlódás és munkáshiány miatt nem mindig
első helyen tudott rendelkezésünkre állni.
A szerkesztésnél azt tartottuk szem előtt, hogy a mű egységes legyen és a templom célját, az
Ige hirdetését és az egyház misszióját szolgálja. N e m száraz lexikont akartunk nyújtani, hanem
tanítást, mely azonban nemcsak építészeti, technikai vagy műtörténeti ismereteket nyújt, hanem
rámutat mindezekben az Ige szolgálatára, kiemeli az egyházi művészetben az Igét és egyházi m ű ízlésünket és a közízlést fejleszti.
Mindezeknek a céloknak megfelelően rendeztük és dolgoztuk fel az anyagot. Kiemelkedőbb
példákon mutattuk be a tudnivalókat és gazdag képanyaggal szemléltettük.
Tudjuk, hogy munkánk így is hiányos. Sok gyülekezetből nem kaptunk adatokat vagy képeket.
M é g így is könyvünkhöz több mint 1200 klisét készíttettünk, sajnos az elkészült klisékből közel
200-at papírhiány miatt ki kellett hagyni.
Munkánk harmadik részéhez, minden egyes templomhoz rövid ismertető szöveget is írtunk,
sőt az egyik egyházkerület templomainak a szövegét már ki is szedettük, de papírhiány miatt a
szövegek közléséről sajnos kénytelenek voltunk lemondani. í g y csak a képeket közölhettük
egysoros megjelölő aláírással. A képek a szövegekhez készültek és nem táblában való elrendezéshez.
Ez a magyarázata annak, hogy a képek nem egyenlő nagyságúak.
A könyv harmadik részének ez a hiányossága azonban nem esik a< mű rovására, mert a m ű
szöveges részében befejezett egész. Abban minden jelentős templomot és egyházi műalkotást
felöleltünk és tárgyaltunk. A harmadik rész főképen a tanulmányokban nem tárgyalt templomokat
mutatja be.
A mű tudományos értékét rendkívül fokozza a gazdag szakirodalom, mely az egyes szaktanulmányok után fellelhető, ami a továbbkutatók és érdeklődők munkáját jelentősen megkönnyíti,
egyben pedig munkánkat hozzáfűzi az egyetemes szakirodalomhoz.
A megkezdett munkát a továbbkutatók hivatottak folytatni. Kérjük azért az aratásnak Urát,
hogyjíllítson munkásokat ennek a munkának a továbbfolytatására.

Isten kegyelméből készült ez a munka, Övé a hála mindenek felett. Isten iránti hálával és
tanítványi hűséggel mondok azonban köszönetet dr Gerevich Tibor professzor úr őméltóságának
hathatós támogatásáért. Köszönetet mondok Csányi Károly műegyetemi tanár úrnak, dr. Sólyom
Jenő egyetemi tanár úrnak, dr. Lux Kálmán főtanácsos úrnak, dr. Hoffmann Edith múzeumi
igazgató úrnőnek, dr. Nagy Lajos múzeumi főigazgató, dr. Mihalik Sándor múzeumi igazgató,
dr. Kopp Jenő szfőv. képtárigazgató uraknak, dr. Gangéi Judit úrnőnek, dr. Lux Géza műegyetemi
adjunktus úrnak és mindazoknak, akik a múz.umi, könyvtári és levéltári kutatásainkban segítségünkre voltak.
Az adatgyűjtésben D . Kapi Béla, D . Raffay Sándor, Túróczy Zoltán és Istenben boldogult
Kardos Gyula püspök urak és püspöki hivatalaik nyújtottak hathatós támogatást. Többször is
igénybe vettük magas támogatásukat, miért is mind a munkaközösség, mind a szerkesztőség
hálás köszönetét külön is kifejezésre juttatjuk.
D . Raffay Sándor püspök úr szíves volt rendelkezésünkre bocsájtani a püspöki jubiláris
album képgyűjteményét, amiért külön is köszönetet mondunk.
Túróczy Zoltán püspök úr hathatós támogatását, a finn templomalbum rendelkezésünkre
bocsájtását, értékes tanácsait és útbaigazítását külön is megköszönjük.
Ziemann Lajos esperes, m. kir. kormányfőtanácsos úrnak megköszönjök értékes forrásmunkáját és a gazdag kliséanyag rendelkezésünkre bocsájtását. Ugyancsak klisé és képanyagának
rendelkezésünkre bocsájtásáért mondunk köszönetet Sándy Gyula ny. műegyetemi tanár úrnak.
Munkaközben és munkakörükben nem egyszer hárult nehéz feladat szerkesztőbizottságunk
elnökére, Kemény Lajos esperes úrra, aki bölcseségével
és legmesszebbmenő támogatásával
mindig el tudta hárítani a felmerült akadályokat. Minden fáradozásáért, de melegszívű buzdításáért is legyen szabad mind a szerkesztőbizottság, mind a munkaközösség, mind pedig a magam
részéről őméltóságának külön is hálás köszönetet mondanom.
Megköszönjük Dr. Bátai Tivadar m. kir. telepítésügyi s. titkár úrnak, az Országos Luther
Szövetség titkárának, a szerkesztőbizottsági ülések jegyzőkönyveinek a vezetését.
Részünkről köszönet illeti különösen vitéz Virág Jenő, Gálát György, Mohr Gedeon, Révész
István és Zongor Endre lelkész urakat és valamennyi lelkésztestvérünket, nemkülönben a „Suomen
Kirkko Kuvissa" (Helsinki) szerkesztőségét és az „Otava Kustannusosakeyhtiő" (Helsinki) finn
kiadóvállalatot, valamint dr. Jászay Károly urat és mindazokat, akik leírásaikkal, fényképekkel és
adatszolgáitatásaikkal járultak hozzá munkánkhoz. Köszönetet mondunk Simon József m. kir.
tanügyi tanácsos úrnak és Szondi Béla tanár úrnak, akik a korrektúrában szíveskedtek segíteni.
Köszönet illeti Lombár László nyomdaigazgató urat műszaki tanácsaiért. Köszönetet mondunk
Mutschenbacher Erzsébet úrnőnek a név-, hely- és tárgymutató elkészítéséért. N e feledjük, hogy
ez a mű Isten kegyelméből Vass János földbirtokos úrnak és hitvestársának vagyoni befektetésével
és áldozatos kiadói munkájával, lemondásukkal, fáradozásukkal és kockázatos vállalkozásukkal
jött létre s ez irántuk különös megbecsülésre késztet. D e nem feledkezhetünk meg az Athenaeum
nyomdáról. Kárpáti Antal igazgató úrról és jeles gárdájáról sem, Árky Nándor, Gyurkovits Antal
és Szemeriay András urakról. Köszönetet mondunk szíves készségükért és odaadó munkájukért.
Köszönetet mondunk Dr. Boér Pál mérnök úrnak, a klisé-osztály vezetőjének és tagjainak iparművészi munkájukért. Ugyancsak köszönetet mondunk Szebeny János úrnak és kiváló gárdájának,
Bartha István úrnak és munkatársainak. Köszönet illeti Simon Vilmos revizor urat, kedves hívünket,
valamint Dr. Szörény Rezső igazgató urat és osztályát.
Isten iránti hálával tesszük le a tollat. Az Űr kegyelme legyen velünk ! Erős vár a mi Istenünk !
Budapesten, az Űrnak 1944-ik évében.
A szerkesztőbizottság nevében

Dr. Gyimesy Károly
szerkesztő
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Bányai egyházkerület
Gyoma canonica visitatios jegyzökönyve.
A szabadkai ágost. hitv. evang. templom építésének rövid története. Irta Lackner Károly (Különlenyomat a „Vándorút" 1925. 4—9. sz.-ból). Szabadka.
Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában. Irta Sztehlo Kornél. Budapest.
A csabacsüdi ágost. hitv. evang. egyházközség megalakulásának története. Irta Chován József.
Szarvas, 1935.
Orosháza. Történeti és statisztikai adatok alapján ismerteti Veres József. Orosháza, 1886.
A bánfalvi ágost. hitv. evang. egyház múltja
és jelene. Közli Baross Károly. Orosháza, 1876.
Evangélikus templommüvészet Budapesten. Irta
Dr. Györy Aranka. Budapest, 1935.
Az utolsó nádorné, Mária Dorottya emlékezete.
Irta Kovács Sándor. Budapest.
A budai ágost. hitv. evangélikus egyház története. 1821—1918. Irta Sztehlo Kornél. Budapest.
Geschichte der Evang. Kirchengemeinde a. c.
in Ofen. Paul Tomaschek.
Rajzok a magyar protestantizmus történelméből. Szerkesztette Fabó András. Kiadja a váci ágost.
vall. evang. gyülekezet. Pest, 1868.
A Hódmezővásárhelyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Története. Orosháza.
Ut a Kegyelem Templomáig. A szegedi ágost.
hitv. evang. egyházközség története. Irta dr. Rapcsányi J. Jenő. Szeged, 1943.
A kecskeméti evang. egyházközség története.
1792—1928-ig. Az 1928 május 19—20-i püspöki
egyházlátogatás alkalmára készült kézirat.
Isten zarándokai. A soltvadkerti protestáns két
testvéregyház hőskorának története. Néhai Kruttschnitt Antal ágost. hitv. evang. főesperes-lelkész
kutatásai nyomán összeállította Vásárhelyi Pál reformáus lelkipásztor. Kiadta Belohorszky Lajos.
Budapest, 1936.
Csornád község történeti leírása. Kézirat. Irta
Lucsán Márton.
Kivonat Pest vármegye adattárából. (Megjelent az 1939. évben, a 39. oldalon). Csornád. Kivonatolta Lucsán Márton, csomádi lelkész.
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Az újpesti ágost. hitv. evang. anyaegyházközség egyházlátogatási jegyzökönyve (Canonica visitativa). A történetet Geduly Lajos lelkész állította
össze az 1930-i püspöki látogatásra. Szószerint adja
Mezei József lelkész. Kézirat.
Az alag—dunakeszi
evangélikus
fiókegyház
története. Irta Mezei József újpesti lelkész. Kézirat.
Az alag—dunakeszi
evangélikus
fiókegyház
temploma építésének története. Irta Mezei József
újpesti lelkész. Kézirat.
A péteri evang. egyház vázlatos története. Irta
Dobronyovszky Károly péteri evang. lelkész. Cegléd, 1890.
Dunáninneni egyházkerület
Nagyvelegi évkönyv. A nagyvelegi gyülekezet
története.
A szendi ágost. hitv. evang. egyházközség 150
éves története. Régi írások és jegyzőkönyvek alapján összeállította: Piri Károly lelkész. Tata, 1937.
A székesfehérvári ágost. hitv.
evangélikus
gyülekezet évkönyve 1872. évről.
Szerkesztette
Német Károly lelkész. Székesfehérvár, 1873.
A székesfehérvári ágostai hitvallású evangélikus anyaegyház értesítője az 1926-ik évről. L.
évfolyam.
Adatok a Felső-Szeli Evang. Egyház Történetéhez.
összegyűjtötte
Endreffy János evang.
lelkész. Galánta, 1910.
Guta Ágostai Hitvallású Evangélikus
Anyaegyház Története 1543—1900-ik évről. Irta Fényes
Lajos lelkész. Balassagyarmat, 1902.
Kövesd példájukat! A z egyházasdengelegi evangélikus templom fennállásának 100 éves évfordulója emlékére. Balassagyarmat.
Az ősagárdi Ágost. Hitv. Evangélikus Egyház
Története Temploma 150 Éves Fennállása Emlékére. Irta Harmati Béla. ösagárd, 1936.
A Nagy-Szécsényi Ágost. Hitv. Evang. Egyház
Múltja és Jelene Püspöki Egyházlátogatási Jegyzőkönyv Alakjában. Irta Simonides János. Nagy-Szécsény, 1899.

Dunántúli egyházkerület
A Bezi-Enesei Egyesült Ágost. Hitv. Evang.
Keresztyén Egyházközség Története keletkezésétől
1907 december 31-ig. Irta Révész Sándor Győr, 1908.
A Győri Evangélikus Templom Másfélszázados
Jubileuma. 1785—1935. Győr, 1936.
Ráth Mátyás, az első magyar hirlapíró. Irta
Kuszák István. Győr, 1940.
Tárnokréti. A „Harangszó" 1936 szeptember
6-i számában. (296. old.)
A Lovász-Patonai Ágost. Hitv. Evang. Gyülekezetnek Évkönyve. I. évfolyam. 1880.
Szerkeszti
Bognár Endre. Pápa, 1880.
Alsóság. A „Harangszó" 1932 szeptember 18-i
számában. (303. old.)
A Bobai Ágost. Hitv. Evangélikus Gyülekezet
Története, összeállította Lukács István és Tompa
László. Győr, 1934.
Másolat a bobai evangélikus lelkészi hivatal
irattárában őrzött eredeti okiratról. Kézirat.
A gércei ágost. hitv. evang. egyházközség története. Régi kútfők nyomán írta Szabó Sámuel.
Kézirat.
A Kemeneshögyész-Magyargencsi Evangélikus
Gyülekezet Története, összeállította: Lukács István.
Győr, 1939.
Kemenesmihályfa. A „Harangszó" 1932 augusztus 14-i számában. (263. old.)
A Kis-Somlyói Ágost. Hitv. Evang. Gyülekezet
Története és Két Ünnepi beszéd,
összeállította:
Tompa Mihály. Celldömölk, 1905.
A Somogyi Ágostai Hitvallású
Evangélikus
Keresztyén Egyházmegye Története. Irta Mesterházy Sándor. Nagykanizsa, 1932.
A Nemes-Pátrói Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházközség Története. Irta Mesterházy Sándor. Csurgó, 1903.
Vázlatok a surdi ágostai evang.
gyülekezet
történelméből. Irta Szalóky Elek.
Kuzmics István ágost. hitv. evang. lelkész és
bibliafordító. 1723—1779. írták Szalóky Elek surdi
és Mesterházy Sándor nemespátrói evang. lelkészek. Csurgó, 1911.
A Büki Evang. Gyülekezet Temploma 150 éves.
Irta Fülöp Dezső. Bük, 1935.
A Nemeskéri Artikuláris Evangélikus Egyházközség Története. Irta D. Payr Sándor nyug. egyetemi tanár. Sopron, 1932.
A Szil-Sárkányi Ágost. Hitv. Evang. Egyházközség Rövid Története. 1873—1896. Irta Karsay
Imre. Csorna, 1897.
A Vadosfai Ág. Hitv. Evang. Anyaegyházközség és Filiáinak Története. 1644—1896. Irta Laucsek Jónás lelkész-esperes. Kapuvár, 1902.
A Vadosfai Artikuláris Egyházközség Rábaközben. Irta Payr Sándor. Budapest, 1910.
A nagyszokolyi ág. h. ev. egyházközségnek
története.
összeállította Fábry László,
1928.
Kézirat.
A tabi evangélikus templom története. Irta
Gyarmathy Irén.
Különlenyomat az Evangélikus
Nőegyesületek
Országos Szövetségének
kiadványából. Székesfehérvár.
A soproni evangélikus egyházközség története.
Irta Payr Sándor. Sopron. 1917.
Von Kirche zu Kirche, von Predigtstátte zu

Predigstátte . . . in unser Gotteshaus. Irta Ziermanrt
Lajos esperes. Sopron.
Bikács jubileuma. A »Harangszó« 1936. július
12-iki számában. (231. oldal.)
Gedenkblatt auf das Jübileumsjahr der evang.
Gemeinde Mekényes. Mekényes, 1935.
Emléksorok a szentgotthárdi
ág. hitv. ev.
templom
felavatása alkalmából, 1912. október
20-án. Irta Czipott Géza. Szentgotthárd, 1913.
Emlékeztető Lapok a Szombathelyi Protestáns Templom 1896. aug. 25-én tartott Felszentelési ünnepére. Szombathely.
Egyházi Emlékek Urai-Ujfalunak és Vidékének Múltjából. Irta Payr Sándor. Különlenyomat
az „Evangélikus Családi Lap" 1910. évfolyam,.
11—14. számából. Budapest, 1910.
A bakonyszentlászlói (Veszprém m.) evang.
egyházközség története, összeállította Mogyoróssy
Gyula. Kézirat.
Egyházlátogatási Emléklapok az 1896. június
15. "és 16-án Sz.-Antalfán és Zánkán tartott püspöki egyházlátogatásról, összeállította Nagy Lajos. Pápa, 1897.
A Dörgicsei Ágost. Hitv. Ev. Gyülekezet Rövid Története. Szerkesztette Nyirő Károly. Veszprém, 1911.
Emléklap a Bakony-Tamási Ág. Hitv. Ev.
Egyházközség Életéből. Szerkesztette Tatay Lajos. Pápa, 1896.
A Zalai Ág. Hitvall. Evang.
Egyházmegye
Múltja és az Egyházmegyebeli Gyülekezetek Története. Tapolcza, 1909.
Alsólendva. A »Harangszó« 1942. január 25-i
számában. (27. old.)
A muraszombati evangélikus egyház története.
Irta Kováts István, 1943. Kézirat.
A nagytótlaki evangélikus gyülekezet rövid
története. Kézirat.
Tiszai egyházkerület
A Kassai Ágostai Hitvallású Evang. Magyar Német Egyházközség Évkönyve az 1933., 1935.,
1936. és 1937. évekre. Szerkeszti Greguss Gyula.
Kassa.
,
A Kisvárdai Evangélikus Templom Létesítésének a Története. Irta Csákó Gyula, 1931. Kézirat.
Adatok a Kolozsvári Ág. H. Ev. Egyházközség
Történetéhez. Irta dr. Jászay Károly. Kolozsvár,
1934.
A Kolozsvári Ág. H. Ev. Egyházközség Harangjairól. Irta dr. Jászay Károly. Kolozsvár, 1940.
A Mi Osztályrészünk. A nagybányai ág. h.
evang. egyház története. Irta Révész János. Nagybánya, 1905.
Az Evangélikus Egyház Története Szabolcs
Vármegyében. Irta Rőzse István.
A Sátoraljaújhelyi Ágost. Hitv. Evang. Missiói
Egyház Első Évkönyve, összeállította Korbély
Géza. Sátoraljaújhely.
Velünk az Ür . . . Történelmi megemlékezés a
szatmári evangélikus egyház 30 éves múltjáról.
Összeállította Matos Pál. Szatmár, 1938.
Az Ungvári Evangélikus Egyház Rövid Története. Összeállította Margócsy Aladár. Ungvár,
1925.

HELY- ÉS T Á R G Y M U T A T Ó
A MŰVÜNKBEN TÁRGYALT SZÖVEGEK ÉS ÁBRÁK
A név után levő oldalszámok a szöveget jelzik. A vastagon szedett számok mutatják, hogy
a vonatkozó ábrák melyik oldalon találhatók
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Aachen 50, 249, 256, 387, 257
Abaújszántó 329, 434, 635
Acsa 444, 571
Adorjánháza 624
Ágfalva 606
Ajka 173, 390, 620, 625
Alberti 443, 449, 568
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278, 549, 553
Trencsén 86
Trier 53, 386
Turku 66, 66
Türkös 93

U
Ujcsanálos 199, 200
Újkígyós 546
Ujklenóc 644
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Uj malomsok 597
Újpest 576
Újvidék 548
Ulm 56, 254, 321, 54, 253
Ungvár 644, 645
Upsala 410
Uraiujfalu 315, 321, 312, 619

V
Vác 560
Vácbottyán 577
Vadosfa 84, 198, 444, 198, 601
Vágör 85
Válhid 155, 156
Vanyarc 442, 589
Vanyola 626
Várpalota 334, 335, 626
Varsád 262, 315, 321, 312, 612
Vásárosmiske 599
Vázsony 86
Vecsés 218, 219
Velemér 161,
Veresegyház 574
Veresmart 104
Veszprém 86, 397, 413 626, 629
Veszprémvarsány 624
Vingárd 153, 167
Vizakna 167
Vurpód 104

W

Wien 56, 179, 56, 61
Wittenberg 207, 301, 304, 487, 24,
68, 301, 303
Wolfenbüttel 61, 268, 270
Worms 53, 254, 260, 266, 260

Z
Zagyvapálfalva 590
Zalaegerszeg 206, 207
Zalaistvánd 334, 335, 601
Zaláta 88
Zay-Ugróc 85
Zellerfeld 273, 276
Zirc 53
Zobor 334, 585
Zombor 195, 387, 195
Zsámbék 53
Zselyk 90, 334, 381, 413, 434, 499,
335, 645

657

NÉVMUTATÓ
A t e m p l o m o k a t és felszerelésüket

alkotó műépítészek,

díszítőművészek,

orgonatervezők, orgonaépítők és m ű ö t v ö s ö k

A
Áchim Mihály 234
Alberti, León Battista 57, 60
Allenheim Frigyes 328
András mester, nagyszebeni 147
Angster 425, 427, 429
Antonius és Isidoros 50
Aquila János 161
Árokháty Béla 428, 429
B
Bach, Joh. Seb. 421, 422, 429
Bachmann, Jákob 350
Baditz Ottó 337
Bahr György 266, 269, 270, 272
Baldauf János 196
Bánk Béla 232
Bánszky Mihály 208
Barabás Miklós 334
Bartning Ottó dr. 267, 278,
294—298, 304
Bartsch Gusztáv 373
Baur, Johann Ludvig 350
Baur, Johann Ulrich 350
Becker, Johann 350
Beckert, Johannes 350
Bencze Ferenc 332
Benczúr Gyula 338—339
Benkó Károly 200
Berchtold, Jörg (J. B.) 344—351
Bernhardt János 195
Bernini 60, 188
Besmann, J. E. 344
Betz, Joh. 350
Bieber 65
Biller, Ludvig 344
Blank, Jákob 350
Borgulya Endre 428
Borromini, Fr. 179
Bramante 57, 60
Bretting, Joh. 350
Brossé, Salomon de 172
Brossért, Joh. 350
Brunnelleschi Philippo 57, 60, 177
Bühler, J. B. 350, 359
Bühler (Biller) Lorenz 359
C
Cavaillé Coll 421
Cellini Benvenuto 386
Cranach Lukács 24, 398, 406
Csák-Maronyák József 336
Csipkay Zoltán 339

D
Deéd Ferenc 382, 383, 389
Dormann Adr 273
Dorsch Eduárd 198
Dunaiszky Lőrinc 316
Dürer A. 398
E
Eckirch Dávid 362
Ehrenberg K. H. 412
Eichorn Ferenc 200
Engel C. E. 66
F
Faber Nikolaus 420
Fellner Jakab 184
Fischer von Erlach 61, 179
Fleischmann G. 329
Francsek Imre 200, 208
Franké Paul 61,
Frankéi P. 268
Franze Martin 273
Frecska János 215, 229, 299
Friedrich Lóránt 230, 299
Furttenbach József 265, 305
G
Galáth György 451
Gentiluomo János 330
Gerey Ernő 204, 206, 207, 218
Gerlóczy Gedeon 213
Geyer Flórián 198
Giesecke 425
Gödé Ferenc 328
Gonda Nándor (Rieger) 425
Grünewald 336
Gurlitt 423
Gyoroki Pál 337
H
Haan Albert 329
Hakola Antti 273
Hann, Sebastian (S. H.) 375, 387
Heckenast Dániel 367
Hegedűs László 337
Herodek 428
Hetzel Frigyes 232
Hőger, Fritz 256

I
Ihrig Dénes 229
Italus, Petrus 151

J
Jachmann, Hans 367
Jahnn 423
Jakobey Károly 329, 330
Jakobey Sámuel 329, 449
Jankó Kálmán 330
János barát (János mester) 103,,
154
Jensen — Kiint 64, 256
Jesse H. J. 288

K
Kallina Mór 210
Kavasch Ernő 232
Kemper 421
Kiss Bálint 330, 334
Klement Antal 213
Klotz 423
Knubb, Joh. 273
Kolmár Zoltán 233
Kolozsvári Tamás 341
Koncz Pál 200
Korb Hermann 270
Kovács János 195
Kőváry Endre 334
Ktesibios 417
Kubányi Lajos 329, 330, 333, 334^
336, 337
Kürmesser Péter 355
L,
Landau Leonard 329
Lars Sovek 66
Laukhuff 425
Laurenszky Gusztáv 233
Lehoczky György 530, 538, 542,
544
Lehoczki János 199
Leithner Endre 195
Lesser Antonius 359
Lipták János 213
Lochbihler 329
Lutz Andreas 359
Lux Kálmán 229
Lühnsdorf Károly 520, 526

M
Madarász Viktor 330, 333
Maderna 60
Mahrenholz 423
Maiano, Benedetto da 60
Major Jenő 333
Marastoni Jakab 330
Martinelli 333

Mesterjegyek: A. B. 367
A. L. 359
B. S. P. 374
F. T. 378
G. F. 367
H. C. 353
H. I. 378
H. Z. 361
I. G. 366
K. D. 354
L. B. 359
L. I. 366
M. D. 376
M. K. 378
S. J. Pesth 375
S. M. 344, 358
V. R. 368, 375
W. H, 367
Michelangelo 57, 60
Morandini 200
Murányi Lajos 211
Münzel János 270

ftj
Nagy István 203
Nyáry br. 333

O
Orlai-Petrics Soma 330, 338
óváry Arthur 219

P
Palladio 59, 60
Parler, iskola 139, 142
Pecz Samu 204, 205
Peruzzi 60
Peskó Zoltán 429
Pesky József 327, 332, 333
Phleps 153
Plaehy Ferenc 333
Placotta Dániel 195
Pollák Mihály 316
Porta, Giacomo della 60
Pósa Gusztáv 333
Prátorius Mihály 420, 423
Prónay László br. 329
Puskás Károly 229

R
Rafael Santi 60, 329
Rakssányi Dezső 336
Ramin 423

Raschdorf J. C. 293
Ratkol Tivadar 200
Ravasz Ferenc 229
Reissenberger 118, 130
Révész István 339, 381—384, 402.
452—454
Révész Sándorné, özv. 453, 454
Rieger (Budapest) 425, 428, 429
Rieger (Jagendorf) 425
Romano Guido 60
Rudnay Gyula 336
Ruzicskay György 450, 451, 452

S
Sándy Gyula 213, 217, 219—225,
459—470, 562
Sangallo 60
Sansovino 57, 60
Scherer-Schnitger 423
Schinkel 291, 294
Schickhardt 274
Schlick Arnold 420
Schmidt J. G. (János) 266, 269,
270, 272, 274
Schnitger 421, 423, 424
Schöff Károly 332
Schöne Lajos 207
Schulek Frigyes 208
Schulek János 216
Schweitzer Albert 422
Schwindt Károly 330
Serkédi Sándor 196
Serli 60
Silbermann Gottfried 421, 424,
429, 430
Sima B. András 381, 382, 383
Slozárik József 198
Solbrig Gottlob 327
Springer Jan 288
Stetka Péter 198
Stettner F. C. 330
Straube 423, 424
Stumpfel József 216
Sturm Lénárd Kristóf 172, 178,
184, 267, 275, 278, 285, 287, 296
Suger abbé 53
Sukenik és Rukovina 427
Süle László 217
Sylvester pápa, II. 418
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Sz
Szabó Dezső 336
Szabó János 217
Szakáll János (J. Sz.) 375, 376
Szalkay Jenő 215
Szeghalmy Bálint 22$, 226, 227,
228
Székely Bertalan 329, 332
Szervátius Jenő 376
Szilassy János 357
Szontágh Pál 233
Sztehlo Ottó 201
Sztracha Ernő 198
Szvoboda Gyula 208

T
Takács Ernő 230
Teleki Géza gr. 330
Thán Mór 329
Thelot A. 352, 353

U
Urbán Konrád 195

V
Vágó Pál 330
Vallée, Jean de la 273
Vasari 60
Vastagh György 329
Venglárcsek István 199
Veress Gusztáv 328 ,
Vidovszky Béla 337
Vignola 58, 60, 62
Vogel József 198
Voit 425

:

Vojtka József 214

W
Walcker 425, 426
Weinbrenner Friedrich 172
Weissmann Theodor 426
Welther János 103
Wendel Dietrich 61
Wm. Willmer-Pocock 290
Wintermantel és Szombathy
Wood, Halsey 290
Wren Chr. 59, 60

384

Z
Zalánfy Aladár 428
Zallinger And. 328
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ÉRTELEMZAVARÓ

SAJTÓHIBÁK

Nyomdatechnikai okokból nem állt módunkban a szövegben előforduló, értelemzavaró sajtóhibákat helyesbíteni, amiért e helyen kérünk
szíves elnézést. Az észrevett sajtóhibákat az alábbiakban közöljük:
20. oldalon, a jobb hasábon, 10-ik sorban helyesen olvasandó:
20. oldalon, a bal hasábon, 6-ik sorban a pont helyett vessző

Szentlélek.
kell.

39. oldalon, a jobb hasábon, 39-ik sorban helyesen olvasandó:

előképek.

40. oldalon, a jobb hasábon, a 22-ik sortól kezdve az egész mondat így '
szól: A zsinagógák annyira kifejlődtek, hogy ami az épületeket
illeti,
templomszámba
vehetők.
67. oldalon, a bal hasábon, a felső kép alatt perniő-i templom olvasandó.
67. oldalon, a jobb hasábon, az alsó kép alatt Kallio-i templom olvasandó.
121. oldalon, a bal hasábon, alulról számítva a 8-ik sor

törlendő.

199. oldalon, a bal hasábon, a 15-ik sorban helyesen olvasandó:
csek, a 19-ik sorban pedig helyesen olvasandó: a torony.

Venglár-

213. oldalon, a bal hasábon, 1. és 19. sorban helyesen olvasandó:
Gedeon.

Gerlóczy

238. oldalon,
ravennai.

a bal hasábon,

245. oldalon, a bal hasábon,
olvasandó: irányának.

az alsó kép címében
alulról számítva

helyesen olvasandó:

a 11-ik sorban helyesen

262. oldalon, a bal hasábon, 11—12-ik sorban helyesen olvasandó:
284. oldalon, a felső kép aláírásában helyesen olvasandó:

grádics.

keuru-i.

312. oldalon, a bal hasábon, az alsó kép címe helyesen: UraiújfaJu.
320. oldalon, a bal hasábon, 33-ik sorban helyesen olvasandó: misztériumkultuszokban.
330. oldalon, a bal hasábon,
Károly.
330. oldalon,
Stettner.

a bal hasábon,

2-ik sorban helyesen olvasandó:

Schwindt

az utolsóelőtti sorban helyesen olvasandó:

333. oldalon, a jobb hasábon, az utolsóelőtti sorban helyesen olvasandó:
Pesky József.
336. oldalon, a bal hasábon, a felső kép címe helyesen: Bér.
338. oldalon, a jobb hasábon, alulról a második sorban a pont nem

kell.

348. oldalon, a jobb hasábon, 14-ik sorban helyesen olvasandó: igei.
367. oldalon, a jobb hasábon, 8. és 9-ik sorban helyesen olvasandó: Többszörös gyöngysorral
keretezve.
373. oldalon, a jobb hasábon, a felső kép címe helyesen olvasandó:
téri.
407. oldalon, a kép címében helyesen olvasandó:
409. oldalon, a jobb hasábon,
telenek.

templomának.

8-ik sorban helyesen olvasandó:

484. oldalon, a bal hasábon, 23-ik sorban helyesen olvasandó:
Kisebb betühibák felsorolásától eltekintettünk.

Deák-

szükség-

Vulgata.

