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Régi falfestmények Brassóban. 
(Egy színes képmelléklettel meg egy szövegképpel.) 

1. 
Brassónak legrégibb temploma a Szent Bertalanról nevezett, átme

neti korban épült egyház, mely körülbelül száz évvel régibb a csúcs
íves stilü fekete templomnál. Kereszthajós épület szép kapukkal, jelleg
zetes párkánydísszel és mérmüves ablakokkal. Egyik oldalkamarájában 
pedig, mely a templom déli oldalához van ragasztva, falfestményeket 
találunk. A 3—4 méter széles kamara kis keresztboltos helyiség, mely 
valamikor ajtóval volt összekötve a templommal, magassága is mintegy 
3—4 méter. Hogy mi volt rendeltetése, .most már csak találgatni lehet; 
sekrestye nem volt, mert ez a másik oldalon van. 

E kis kamra falait freskók borítják, melyeket a nem régen végzett 
templomfestés alkalmával födtek föl egészen s melyek bár erősen meg 
vannak rongálva, még így is fényes bizonyságot tesznek a templom 
egykori pazar díszítéséről; mert kétségtelen, hogy nemcsak a kamara, 
hanem az egész szentély és a hajó oldalfalai is valamikor ki voltak festve. 

Az ajtóval szemközti, vagyis a nyugati fal freskói maradtak meg a 
legjobb állapotban. 

Első tekintetre feltűnik, hogy a képek három sorban vannak egy
más fölött. Legfelül jobbra egy vitorlás hajót látunk, melyen egy püspök 
vezetése alatt a lelkek a menyország felé eveznek. Az alakokat nem lehet 
egészen tisztán kivenni, de valószínűleg itt is meg volt a szokásos sorrend: 
püspök, király, királyné, vitéz, barát, apácza, férfi és nő. A mennyország
ban fönt egy angyalfő látszik. A kép baloldalán a pokol van, melynek 
lánggal égő tüzéből egy elkárhozott lélek félteste látszik, a mint egyik 
kezében almát (?) tart. Lehet, hogy Évát akarja föltüntetni, ki elkövetvén 
az első bűnt, megnyitotta a poklot a bűnösök számára. E kép tehát 
szimbolikus. Ilyen a másik is, mert az ember élete csakugyan hasonlít 
a hajóhoz, mely vészes tengeren hányódik, melyet a hit vezet a túlsó 
parton lévő menyország felé. E két kép között látszik még valami, a 
miről azonban nehéz eldönteni: ágasbogas fa-e (a paradicsomi tudás 
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A brassó i Szent Bertalan-templom falfestményei. 

(A felső kép a kís karaara nyugati, a baloldali az északi és a jobboldali a keleti falán.) 


