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A szepeshelyi (szepeskáptalani)
Szent Márton-székesegyház

A 2005 és 2007 között végzett átfogó építéstörténeti kutatás átalakította a
szepeshelyi Szent Márton-székesegyházról alkotott képet.1 A kutatás ered-
ményei fokozatosan választ adtak az építéstörténettel kapcsolatban felmerült
korábbi  kérdésekre.  A  Szent  Márton-katedrális  építéstörténetének  eddigi
elemzése során abból a feltételezésből indultak ki, hogy már a legkorábbi
periódusban kereszthajó nélküli, háromhajós bazilika volt. Azt feltételezték,
hogy a fő- és az egykori mellékhajók keleten hármas apszissal, nyugaton pe-
dig karzattal és kettős toronnyal záródtak.2 A nyugati homlokzaton, a tor-
nyok között rózsaablakot feltételeztek.3

A Szepesség román kori építészetéről készült legutóbbi tanulmányok írói
összevetették e nézeteket – a templom képzőművészeti részleteit elemezve –
a középkori Magyarország középső részének egyházépítészetével. Az össze-
hasonlítás kiindulópontja a karzattal bővített, háromhajós bazilika építészeti
típusa volt.4 Az új építéstörténeti kutatás eredményei azonban bizonyították,
hogy a székesegyháznak eredetileg, román kori állapotában volt kereszthajó-

1 JANOVSKÁ,  Magdaléna  –  NOVOTNÁ,  Mária,  Architektonicko-historický  a  umelecko-historický
výskum Katedrály sv. Martina na Spišskej Kapitule (közrem. Adriana Klingová – Peter Glos –
Ľubor Suchý, levéltári kutatás: Ivan Chalupecký – František Žifčák, latin fordítások:  Vladimír
Olejník; kézirat; Levoča 2007). A kézirat a Szlovák Köztársaság Műemléki Hivatalában találha-
tó: Kutatási jelentések gyűjteménye (Pamiatkový úrad SR, Zbierka výskumných správ), T 6163
jelzet. JANOVSKÁ, Magdaléna – NOVOTNÁ, Mária, Najnovšie výskumy v Spišskej Kapitule, in Pa-
miatky a múzeá 3 (2008) 21-27; JANOVSKÁ, Magdaléna, Katedrálny kostol sv. Martina v Spišskej
Kapitule vo svetle nových výskumov, in  NOVOTNÁ, Mária (ed.),  Acta Musaei Scepusiensis 2008
(Levoča  2009)  37-70;  JANOVSKÁ,  Magdaléna,  Výsledky  architektonicko-historického výskumu
Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule (so zameraním na stredovekú podobu). Bratislava , in
Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22 (Bratislava 2010) 199-211; JANOVSKÁ, Magdaléna
– OLEJNÍK, Vladimír (eds.), Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Spišské Podhradie 2017).

2 MENCL, Václav, Stredoveká architektúra na Slovensku (Prešov-Praha 1937) 256-264.
3 FIALA, Andrej – VALLAŠEK, Adrián, Náčrt stavebného vývoja Spišskej Kapituly do konca stredo-

veku, in Vlastivedný časopis XXIV (1975) 3/132-136.
4 POMFYOVÁ,  Bibiana,  Vybrané  problémy  k  dejinám  Spišskej  stredovekej  architektúry,  in

GŁADKIEWICZ,  Ryszard –  HOMZA,  Martin (eds.),  Terra Scepusiensis.  Stav bádania o dejinách
Spiša (Levoča-Wrocław 2003) 182-186.
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ja. A templom nyugati részének emeleti tere reprezentatív csarnokként, kirá-
lyi westwerkként határozható meg. Bebizonyosodott, hogy ez a térrész ere-
detileg nem karzatalj (az alsó szinten), illetve karzat (az emeleten) volt. Ez
az épületrész átépítéssel, az orgona alatti középső keleti szakasz beboltozá-
sával jött létre a 18. század végén. Hasonlóképpen, a jelenlegi három hajó –
ami miatt háromhajós román bazilikának tartották az épületet – csak a 15.
század második felében épült meg a tér átalakításával. Az épület első, mind-
máig jól fennmaradt építési periódusa román kori: a reprezentatív templom a
szepesi  prépostság  királyi  káptalanná  válásakor  épülhetett.  A  faelemek
dendrokronológiai vizsgálatának eredményei alapján a 13. század első har-
madába sorolhatjuk.5

SZENT MÁRTON-SZÉKESEGYHÁZ, NYUGATI HOMLOKZAT

(fotó: Magdaléna Janovská)

5 KYNCL, Tomáš,  Dendrochronologické  datovanie drevených prvkov,  in  JANOVSKÁ – NOVOTNÁ,
Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum…, Melléklet 12.2. Az északi torony-
aljnál fedésre használt fát 1224 nyarán vágták ki, az északi torony déli oldalában a koronás pár-
kány alatti gerendát 1219–1235 között.
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Az első írásos említés (a német származású) Adolf prépostról 1209-ből va-
ló.6 A Szepesség a 13. század elejétől az Andechs-Meráni ház hatókörébe
tartozott Gertrúdon, II. András király feleségén keresztül, aki a magyar kirá-
lyi udvarba menekítette fivéreit, Eckbertet és Henrichet.7 Eckbert bambergi
püspök birtokot kapott a Magas-Tátra és a Poprád folyó között,  amit Bam-
bergbe való visszatérte előtt, 1209-ben Adolf szepesi prépostnak és nővéré-
nek adományozott.

Jelentősen hatott a káptalani templom építésére a közelében álló szepesi
vár. Már a 12. században állt itt lakótorony. Mind a vár, mind a káptalan
épületei körüli terület magyar királyi birtok volt. A vár kiváló fekvése (Ma-
gyarország és Kislengyelország határa, Galícia közelsége), Kálmán királyfi-
nak,  Gertrúd és  II.  András  fiának  megtelepedése Szepesben,  valamint  az
orosz hercegektől 1221-ben elszenvedett vereség indokolhatta a 13. század
második évtizedében a (román) lakópalota építését.8 Éppen ebben az idő-
szakban épült a templom nyugati oldalán a torony alatti, westwerk jellegű,
reprezentatív boltozott tér is. A templom akkori háromhajós kialakítása ma
is megfigyelhető az orgonakarzat alatti részen. Ehhez a három hajóhoz kap-
csolódott  a  keleti  oldalon a  főhajóval  azonos  magasságú kereszthajó.  Az
észak–déli irányban három boltszakaszos kereszthajó négyezettel kapcsoló-
dott a kelet–nyugati irányban szintén három boltszakaszos főhajóhoz. Kele-
ten a főhajó apszissal zárult.

A templomba a nyugati főkapun és az északi oldalkapun át lehetett belép-
ni. Az északi kapu tengelyében a kereszthajó déli oldalán is lehetett kapu. A
bizonyíték a kereszthajó létezésére északkeleti  és délnyugati sarkának ka-
paszkodása kordonos ferde párkánnyal és armírozott sarokkővel egészen az
ívsoros koronapárkányig. A további régészeti kutatás igazolta a kereszthajó
létezését, sőt azonosította az egykori apszisokra utaló részleteket is a keleti
falban.9 

A fő- és kereszthajó eredeti boltozata azonosítható a fennmaradt falbor-
dák segítségével, amelyek  homokkő és travertin váltakozásával készültek.
Hasonló díszítőmódot használtak a kapuk és az ívsoros homlokzati párká-
nyok esetében is. A toronyaljak déli és északi falában a kutatás során vi-
szonylag  nagy ablaknyílásokat  lehetett  azonosítani,  amelyek  a  boltszaka-

6 Magyar Nemzeti Levéltár, Berzeviczy család levéltára, DL-68752, IV. Béla király 1246. szep-
tember 8-án kelt oklevelének megerősítése. 

7 PROCHÁZKOVÁ, Nataša, Koloman Haličský na Spiši pred rokom 1241, in GŁADKIEWICZ – HOMZA

243-249. A szerző megjegyzése: Gertrúd harmadik fivére Bertold kalocsai érsek volt.
8 HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław A. (eds.), Historia Scepusii I (Bratislava-Kraków 2009) 146-

148; HOMZA, Martin, Vzťahy Spiša a Malopoľska od roku 1138 do roku 1241, in HOMZA, Martin
– SROKA, Stanisław A. (eds.), Štúdie z dejín stredovekého Spiša (Krakov 1998) 63-97.

9 Régészeti kutatás, Pamiatkový úrad SR v Bratislave – Krajský pamiatkový úrad Prešov (Uličný
Marián, Harčar Peter), 2008–2009, 2011.

79



♦ ♦ ♦    M A G D A L É N A  J A N O V S K Á  –  V L A D I M Í R  O L E J N Í K

szokban, közvetlenül a boltozat záradéka alatt voltak, és az oldalhajók terét
világították meg. Ugyanilyen keskeny ablakok helyzkedtek el a kereszthajó
bejáratai fölött (ma már csak az északi funkcionál). A kereszthajó északi ol-
dalához a torony irányában egyszintes sekrestye csatlakozott. A tornyok sar-
kaihoz támpilléreket illesztettek az armírozott lizénák vonalában, ami a to-
ronypár második szintjének megépítésével függött össze  (talán az építési
koncepció változása miatt). Kívül profilírozott párkány futott körbe. A teljes
felület vakolatlan volt. A falak kőfelületét a fugákból kinyomódott habarcs
elsimításával és a hézagok kitöltésével alakították ki.

A templom járószintje magasabb volt (lásd a sekrestye megmaradt padló-
jának magasságát), esetleg több járószint lehetett, amiről a pillérek lábazatá-
nak eltérő magassága, továbbá a kapuk későbbi javításai tanúskodnak. 

A hármas tagolású főhajó és az azonos magasságú kereszthajó kétszintes
volt, míg a hátsó térség oldalhajói (a tornyok és a kereszthajó közötti szaka-
szok) csak egyszintesek, és valószínűleg félnyeregtetővel voltak fedve. Ha-
sonlóképpen volt fedve a sekrestye is. Ezt a tényt támasztja alá az ívsoros
koronapárkány, mely máig fennmaradt a későbbi hozzáépítések belterében
és a könyvtár fölötti fedélszékben. Az alsó szint koronapárkányának és bol-
tozatának magassága miatt a tér megvilágítása a második szinten csak a ke-
reszthajó északi és déli fala felől volt lehetséges (álbazilika).

A második szint nyugati részét (a tornyok alatti teret és a tornyok közötti
szakaszt) három boltmező alkotta, melyek árkádívvel kapcsolódtak a közép-
ső térhez. E rész boltozatának magassága jelentősen felülmúlta a templomét.
A nyugati oldalon a félköríves záradékú ablakok oldalirányban, a tornyok
alatti mezőkben, illetve a jellegzetes, háromtengelyű nyílás a tornyok között
középen (az oldalsó ablakok talán ötös tagolásúak lehettek) arra a feltétele-
zésre jogosítanak, hogy ez reprezentatív tér lehetett, amely királyi kápolna-
ként az uralkodó és a hozzá legközelebb állók magánájtatosságára is szolgál-
hatott (a szepesi vár román kori kialakításából ez hiányzott). Ez a tér önálló,
a templomtól elválasztott épületrész volt, amelyet az alsó szintről a nyugati
kaputól északra elhelyezkedő és a nyugati homlokzat tengelyében végződő
falközi lépcsőn lehetett megközelíteni, amiről az orgona mögötti lépcsőjárat
fennmaradt terve és levéltári feljegyzések tanúskodnak.10 Az ablakok szár-
köveit és a kapuk belső keretét armírozott (travertin) kváderekből alakították
ki. Az északi torony már ebben az első építési szakaszban a mai magasságig
állt. Sisakfedését (abban az időben valószínűleg alacsonyabb lehetett) attiká-
val és ároktetővel csak feltételezhetjük. A harmadik és a negyedik szinten a

10 HRADSZKY, Josephus, Initia progressus ac praesens status capituli ad sanctum Martinum E.C. de
monte Scepus (Szepesváralja 1901). A lépcsőjárat torkolatának térségét videokamerával kutatták
át (Správa z georadarového prieskumu a videoinšpekcie v Katedrále svätého Martina v Spišskej
Kapitule, TERRA s.r.o., Miroslav Terray, Košice 2009).
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tornyok ablakait profilozott lábazattal és bimbós fejezettel díszített törpeosz-
lopok tagolják (a harmadik szinten a mára befalazott, keleti ablaknak kocka-
fejezete van). Minden oldalra nyílt ablak. A déli tornyot nem fejezték be eb-
ben az építési szakaszban. A templom fedését eredetileg feltehetően kelet–
nyugati tájolású nyeregtetővel tervezték, és nyilván oromzatot is terveztek a
tornyok közé. Ez látható az északi torony déli oldalán, a toronyközben. Ez
az elképzelés azonban nem valósult meg. A tetőt ideiglenesen alakították ki.
A déli szakasz (a tervezett déli torony) fölötti teret is befedték nyeregtetővel,
amelynek gerince az északi torony déli falától a nyugati homlokzattal párhu-
zamosan futott. A templom fő- és kereszthajója kereszt alakú nyeregtetővel
volt fedve, a kereszthajó végein oromfalakkal.

A SZÉKESEGYHÁZ A 13. SZ. VÉGÉN, ALSÓ SZINTI ALAPRAJZ

13. század

Hipotetikus rekonstrukció (falak)

Hipotetikus rekonstrukció (tetőzet)
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A SZÉKESEGYHÁZ A 13. SZ. VÉGÉN, KERESZTMETSZET

A templom építésének mintája nem a korabeli magyar hagyományokon be-
lül keresendő, hanem Németország területén, a frank vidéken.11 Eckbert püs-
pök Magyarországra menekülése idején már maga mögött tudta a bambergi
dóm építésének megkezdését, amelynek befejezésére 1237-ben került sor,
amikor a püspök visszatért Bambergbe.12 Feltételezzük, hogy a szepeshelyi
káptalantemplom építéséhez meghívást kaphattak az Eckbert püspök műkö-

11 JANOVSKÁ, Magdaléna, kap. 7. Vyhodnotenie, in  JANOVSKÁ – NOVOTNÁ, Architektonicko-histo-
rický a umelecko-historický výskum… 

12 DÜMLER,  Christian,  Der Bamberger Kaiserdom. 1000 Jahre Kunst  und Geschichte (Bamberg
2005).
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dési területének közelében – vagyis Németországban, Bamberg környékén –
dolgozó építészek, ill. merániai kőművesek, akiket Szepesváralján telepítet-
tek le, amit a közép-oszlopocskával összekapcsolt ablakok importja is bizo-
nyít. A német területeken a bambergi Michaelsberg kolostortemplomának13

mintájára épült számos más templom is alátámaszthatja véleményünket (pél-
dául a nürnbergi Szent Sebald-templom).14

Könyves Kálmán 1226-ban szerezte meg a Szlavónia, Horvátország és
Dalmácia bánja címet. 1230-ban az Árpádok elvesztették befolyásukat, és
visszavonultak Galíciából. Feltételezhető, hogy Kálmán király tevékenysége
a Szepességben fokozatosan megszűnt, és Szlavóniára tevődött át.15 Erről a
templom befejezetlen déli tornya is tanúskodik. Kálmán király 1241-ben, a
tatárokkal vívott harcok során bekövetkezett halálával, valamint Szepesben
a tatároknak a templomot is érintő pusztításaival befejeződött az építkezés.
A templom leégésének következményei a kutatás során azonosíthatók voltak
a templombelsőben lévő megrongálódott, eredetileg nyers felületű kőeleme-
ken, a máig fennmaradt károsodott építészeti részleteken és a déli  torony
alatti tér második szintjének boltozatán.

A pusztulás következményeinek elhárítása átfogó helyreállítási munkákat
tett szükségessé. A templom belső terében a megrongálódott kőelemeket vé-
kony összefüggő vakolatréteggel takarták el. Feltételezhetjük, hogy a west-
werk falszerkezetének és boltozatának jelentős károsodása veszélyeztette az
építmény statikai stabilitását, és erősen csökkentette e tér esztétikai értékét.
A déli torony alatti szakaszt a tér fennmaradó részétől tartófal választja el,
amelyen kis nyílás van. Ennek falazóanyaga azonos a déli torony további
szintjeinek utólag hozzáépített falaival. A nyugati térrész reprezentatív funk-
cióját feltehetően soha nem állították vissza teljesen. A tűzvészben megron-
gálódott boltívek hevedereinek statikai megerősítése is valószínűleg a déli
torony építésének későbbi befejezésével függött össze, amit levéltári anyag
is bizonyít, mégpedig Mutmerius prépost végrendelete 1273-ból, amelyben a
prépost birtokot adományozott a torony befejezésére.16 A torony délkeleti
sarkán lévő kváderek eltérő megmunkálása egyértelműen mutatja az építés
utólagos befejezését. A déli torony harmadik szintjén két szellőző volt (a
nyugati és a déli oldalon). Reprezentatív kettős ablakokat már csak a negye-

13 FINK, Alexandra, Romanische Klosterkirchen (Petersberg 2001).
14 SCHWEMMER, Wilhelm – LAGOIS, Martin, Die Sebalduskirche zu Nürnberg (Norimberg 1979).
15 JANOVSKÁ, Magdaléna, Building Activities in Spiš in the Thirteenth Century in the Context of the

Hungarian Kingdom / Stavebné aktivity na Spiši v 13. storočí v kontexte Uhorska , in  Slovakia
and Croatia I. Historical Parallels and Connections (until 1780) (eds. Martin Homza et al.; Bra-
tislava-Zagreb 2013) 269-290.

16 Spišský archív v Levoči (Szepesi Levéltár, Lőcse, a továbbiakban: SA LE), Súkromný archív
Spišskej kapituly (A szepesi káptalan magánlevéltára, a továbbiakban: SASK), Scr. XII, fasc. 1,
nr. 1.
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dik szinten alakítottak ki, az északi falon pedig csak egy egyszerű, egyenes
záradékú nyílást alkalmaztak. A kőrészek, a törpeoszlopokkal kapcsolt abla-
kok bimbós oszlopfői kevésbé igényes kivitelűek, mint az északi tornyon.

1289-ben a templomot és a levéltárat kunok dúlták fel, amiről levéltári
források tanúskodnak, valamint a gyújtogatás nyomai, főleg a sekrestye tér-
ségében és közvetlen közelében, a hajóban.17 A falazat egészen átégett,  a
falszerkezetben a habarcs is károsodott. A tűz nyomai azonosíthatók a kő-
elemek vékony vakolatán is. A dendrokronológiai vizsgálat alapján a déli to-
rony harmadik szintjének gerendáihoz használt fa kivágásának ideje 1290–
1291-re tehető. Ez alapján a torony befejezését – ilyen kedvezőtlen feltéte-
lek között – csak a 13. század végén feltételezhetjük. A nyeregtető fedés már
csak a tornyok közötti részben maradt meg, a déli torony valószínűleg az
északi toronyéval megegyező, attikával díszített sisakot kapott.

A sekrestyét a kunok pusztítása után soha nem állították helyre eredeti
formájában, helyette új, biztonságosabb és nagyobb helyiséget építettek a le-
véltár–hiteleshely (locus credibilis) funkciónak megfelelően. A levéltári ku-
tatás eredménye alapján ez 1307 körül történhetett.18 A 14. században tehát a
sekrestyét – homokkőből – hozzáépítették a kereszthajó déli oldalához; a bő-
vítés új támpilléreihez a déli torony déli oldalán elbontott támpillér anyagát
használták fel. A sekrestyét két boltszakaszos, kora gótikus ékbordákkal ta-
golt keresztboltozattal fedték, az ablaknyílások közül kettő a déli, egy a ke-
leti oldalra nyílt. A déli hajót megvilágító ablakfülkét befalazták. A déli ha-
jóból a fal áttörésével új ajtónyílást vágtak a sekrestye felé. A négyszögletes
ablakokat viszonylag magasan alakították ki, és hatalmas vasrácsokkal biz-
tosították. Az új épületrész teteje valószínűleg félnyereg formájú volt.

Ebben az időszakban falfestmények (seccók) is készültek a templomban,
amelyek közül máig csak az 1317 körülre19 datált, Károly Róbert koronázá-
sát ábrázoló maradt meg. További töredékek fedezhetők fel a később befala-
zott tetőtér falán. A boltozat jelentős károsodása a második szinten használ-
hatatlanná  tette  a  karzatként  a  templombelsőhöz  kapcsolt  teret.  Ennek
átalakításával összefüggésben egységesítették – megemelték – az egész fő-
hajó boltozatát, és meghosszabbították a nyugati falig. Erről tanúskodnak a
boltozat fennmaradt bordái, amelyek ék alakúak, és nem támaszkodnak a je-
lenlegi tartóoszlopokra. Valószínűleg azokra a kerek, gyűrűs faloszlopokra

17 MAREK, Miloš, Neugeri na Spiši. Vyplienenie Spišskej Kapituly Kumánmi kráľa Ladislava IV , in
SLIVKA, Michal – HOMZA, Martin (eds.),  Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia V (Levoča
2006) 49-74; SA LE, SASK, Scr. I, fasc. 2, nr. 5.

18 SA LE, SASK, Scr. XI, fasc. 2, nr. 17.
19 Anjou Károly Róbert magyar királlyá koronázásának falfestménye a szepeshelyi Szent Márton-

székesegyházban, in SPALEKOVÁ, Eva (ed.), 25. rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Le-
voči 1983–2008. Katalóg výstavy (Levoča 2008) 16-21;  TOGNER, Milan – PLEKANEC, Vladimír,
Stredoveká nástenná maľba na Spiši (Bratislava 2012) 20-39.
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terheltek, amelyek ma is láthatók az orgonakarzaton. A boltszakaszokat fel-
tehetően keresztboltozattal fedték. A kereszthajó boltozata változatlan – a
főhajóénál alacsonyabb – maradt.

A templom bővítésének igénye további átalakításokhoz is vezetett, ame-
lyeket levéltári dokumentumok alapján a 14. század első felére datálhatunk.
A sarkokon, a kereszthajó keleti fala és a szentély oldala közé kis kápolná-
kat építettek. Már a 14. század közepe előtt említenek egy (Szűz Máriának?
szentelt) kápolnát.20 Az északi falon lévő ablak világította meg, és kereszt-
boltozattal fedték, nagyjából a kereszthajó román kori boltozatával azonos
magasságban. Ennek nyomai felismerhetők a falakon, például az északkeleti
sarokban lévő, megrövidített, kerek faloszlopon. A kis kápolnák hozzáépíté-
se  szükségképpen a  tető  átalakításával  járt.  A főhajó  feletti  tető  gerincét
megemelték úgy, hogy a kelet–nyugati tájolású nyeregtető befedte a kereszt-
hajót és a hozzáépített kápolnákat is. A templom déli oldalán 1382. szeptem-
ber 7-én szentelték fel az arányos tengelykiosztással kilakított Corpus Chris-
ti-kápolnát  három  mellékoltárral.21 Feltehetően  a  déli  homlokzat  ablaka
világította  meg.  Boltozása  a  fennmaradt  lenyomatok  szerint  ugyanolyan
volt, mint az északi Szűz Mária-kápolnáé. Elhelyzkedését a legújabb kutatás
– a korábbi elképzelésekkel szemben – nem a mai Szapolyai-kápolna helyén
feltételezi, hiszen a kereszthajó megléte logikusan kijelöli a kápolna helyét a
templomnak ebben a  részében.  Ezt  támasztja  alá  a  latin  nyelvű  leírás  is
(„constructa ad latus Ecclesiae”). A kápolna eredeti helyére vonatkozó fel-
tételezésünket  erősítheti  az  Imago Pietatis Krisztus-ábrázolás  a  déli  hajó
boltozatának zárókövén. Igaz, hogy a 15. század végén, a templom belteré-
hez árkádokkal kapcsolódó Szapolyai-kápolna megépítésekor a kápolna a
déli  fal  lebontásával  építészetileg  megszűnt,  és  egykori  tere  az  átépített
templom részévé vált. Nyilván ezért vette át a Szapolyai-kápolna a Corpus
Christi patrocíniumot.

A fazsindellyel fedett tető gerincének megemeléséből következett a tor-
nyok  sisakjának  megmagasítása  az  arányosság  megőrzésének  érdekében.
Ennek megfelelően 1343–1344-ben lebontották a déli toronysisak fedélszer-
kezetét, majd az északiét is 1383-ban.22

A 15. század közepe után kezdődött a templom fejlődésének egyik meg-
határozó  korszaka,  amikor  elnyerte  mai  formáját.  Az  építkezés  1462-re

20 SA LE, SASK, Scr. II, fasc. 6, nr. 10; Scr. III, fasc. 1, nr. 2.
21 HRADSZKY, Initia progressus… 160 szerint a kápolnáról a Liber diurnalis continens Necrologium

Ecclesiae Scepusiensis töredékében, amelynek eredetije a gyulafehérvári erdélyi püspök könyv-
tárában található, szó szerint a következő olvasható: „…Az Úr 1382. évében vasárnap, közvetle-
nül a Boldogságos Szűz születésének ünnepe előtt (sic) felszentelték a Krisztus Teste Kápolnács-
kát, amelyet a szepességi Szent Márton-templom oldalán építettek és három oltárt alapítottak.”

22 KYNCL.
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datálható,23 a tető lefedése 1468 körül történt,24 a boltozás befejezése pedig
a templom felszentelésének évében, 1478-ban.25 A templom nagy méretű,
boltozatos szentéllyel bővült, amelyet magas, lemezzel és pálcataggal profi-
lozott bordájú, mérműves ablakok világítottak meg. A szentély alatt helyez-
ték el a kriptát a templom főhajójából nyíló bejárattal. A szentély új tető-
szerkezete magasabb nyeregtetővel és ugyanolyan tetőzettel a főhajó fölött
is folytatódott, a hálóboltozatot profilozott bordákra cserélték, az ékbordákat
azonban meghagyták korábbi, 14. századi formájukban. Az egyes boltszaka-
szokat elválasztó hevedereket megszüntették, és a román kori travertin tám-
pilléreket a fejezet fölött meghosszabbították. A padlástérben az addig ideig-
lenes fakeretre helyezett tetőszerkezetet aláfalazták, hogy a boltívek cseréje
(magasítása) az oldalhajókban is folytatódhasson. Az eredeti román külső
falakat,  amelyek így a templombelsőbe kerültek, lebontották. A főhajót a
presbitériumtól diadalívvel választották el, amely új, kettős pilléreken nyu-
godott. A karzat újraboltozásakor új, homokkőből készült, mérműves abla-
kot helyeztek el a templom nyugati homlokzatán, a második szinten. Az ab-
lak alsó részén meghagyták a befalazott román kőelemeket, e fölött helyzték
el az új mérművet. 

A 15. század végén a fő- és oldalhajók között kialakított árkádívekkel
folytatódott  az  átépítés,  így  a  kápolnák  és  a  kereszthajó  megszűntek,  az
északi és déli mellékhajók terének részévé váltak. Ezek úgyszintén magas,
kétszer hornyolt  bordákkal megépített csillagboltozatot kaptak. A boltozat
magassága majdnem elérte a főhajó boltozatának magasságát. A háromhajós
templom csarnokszerű jelleget kapott, ugyanakkor az oldalhajókat a pillérek
melletti boltívek által kelet felől a szentéllyel is összekapcsolták. Az északi
falon,  a  korábbi  kápolna helyén az ablakot magasabb, mérműves ablakra
cserélték, ezáltal a vakolt templomkülső elnyerte ma is látható, késő gótikus
alakját. A körítőfalat is egy szintre emelték, és ellátták homokkőből készült,
a szentélyéhez hasonló párkánnyal. Egységesítették a lépcsőzetes támpillére-
ket is, amelyek ebben az állapotban mára csak az északi sekrestye tetőteré-
ben maradtak meg. E módosítások idején a déli  sekrestye  térsége (depo-
zitórium) istentiszteleti  helyként szolgált,  ezért  valószínűleg még az 1462
körüli szentélyátalakítás megkezdése előtt felszentelték. Erről tanúskodnak a
falain nemrég megtalált felszentelési keresztek is.26 

23 A feliratos tábla, eredetileg a szentélyben lévő pilléren, ma a sekrestyében a sarokban lévő pillé-
ren, ezt a feliratot tartalmazza: „Az  Úr ezernégyszázhatvankettedik esztendejében kezdte ezt a
munkát Stock János úr.”

24 KYNCL.
25 WAGNER, Carolus, Analecta Scepusii sacri et profani I (Viennae 1774) 347-357.
26 OLEJNÍK, Vladimír, Ďalšie skutočnosti k stavebnému vývoju Katedrály sv. Martina v Spišskej Ka-

pitule v druhej polovici XV. storočia, in NOVOTNÁ, Mária (ed.), Acta Musaei Scepusiensis 2010–
2011 (Levoča 2012) 22-31.
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Az építkezés folyamatát a Szapolyai-kápolna építése tetőzte be. Az ebben
az időben a szepesi várba települt Szapolyaiak kápolnája a templom déli ha-
jójához két árkádívvel kapcsolódott. Építését 1488-ban27 kezdték meg, befe-
dése 1491–1492-ben, befejezése valószínűleg már 1494-ben, de legkésőbb
1499-ben történt, amikor ott temették el Szapolyai  Istvánt. A temetkezési
kápolna alatt ugyanebben az időben kripta is épült, ahová a kápolna belsejé-
ből lehetett lejutni. A kápolna architektúrája a késő gótika jellegzetes képző-
művészeti értékeit hordozza. Mindez finoman megmunkált, szabályos töm-
bök felhasználásában nyilvánult meg, melyek plasztikus díszítésű, gótikus
fiatornyokban végződtek. A kápolnabelsőben is visszaköszön a profilozott
támoszlopos  tagolás,  fejlett  boltozatrendszerrel,  melyet  magas,  mérműves
ablakok világítanak meg. A kápolna tetejét mázas kerámiazsindellyel borí-
tották. A kápolna része volt a sekrestye is, amelyet a 14. századból való régi
sekrestyéhez  építettek  hozzá.  Fölötte  oratóriumot  alakítottak  ki,  ahová  a
templomhajóból falközi lépcsőn lehetett feljutni. Az oratórium hozzáépítésé-
vel helyet kaphatott a könyvtár, amelyet a sekrestye fölött, az oratórium és a
déli torony közötti ráépítéssel valósítottak meg. A könyvtár a Szapolyai-ká-
polna oratóriumából nyílt, és kétszakaszos keresztboltozat fedte. Két ablak
világította meg, az egyik a nyugatra, a másik délre nézett. A könyvtár pado-
zatfájának dendrokronológiai vizsgálata alapján a ráépítést 1494-re datálhat-
juk.28 

Az északi oldali ráépítésben, a legrégebbi sekrestye fölött a hiteleshelyi
levéltár kapott helyet. Az egyik helyiség – a sekrestye alaprajzát követve – a
szintek között volt, a másik magasabban, és az oldalhajó fölé is benyúlt. Az
alsó  helyiség  dongaboltozatos  volt,  a  felsőt  kétszakaszos  keresztboltozat
fedte, olyan bordákkal, mint a könyvtárban lévők. Mindkét helyiséget egy-
egy kovácsoltvas keretes ablak világította meg az északi homlokzaton, és
újonnan épített,  orsós homokkő lépcső  kötötte  össze őket  a  sekrestyével,
amely a felső szinten kerek, boltíves idommal végződött. A levéltár a temp-
lomhajó felől is megközelíthető volt a második szinten kialakított ajtónyílá-
son keresztül. Ebben az időszakban falazták be az északi torony alatti teret
megvilágító második rézsűs ablakot az alsó szinti építkezés miatt. Ezzel fe-
jeződött be a templom késő gótikus átépítése.

A 17. században már csak a templombelső javításai folytak, mivel az a
Bocskai-felkelés  idején  valószínűleg megrongálódott.  1630-as jelzésűek a
padok, amelyek mindmáig megtalálhatók a templombelsőben. A szentélyt
kovácsoltvas ráccsal választották el a hajótól, melyen az 1650-es dátum sze-
repel. A legjelentősebb építészeti változásnak az északi sekrestye kibővítését

27 SA LE, SASK, Scr. II, fasc. 5, nr. 1; WAGNER 363.
28 KYNCL.
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tekinthetjük. Levéltári források bizonyítják, hogy a prépost köteles volt át-
alakítani a sekrestyét.29 A toldást feltehetően a szentély északi falához épí-
tették, a mai sekrestye alaprajzának megfelelően. E hozzáépítésnek ebbe a
korszakba  való  besorolását  támasztja  alá  a  fennmaradt  sarokarmírozás,  a
nyers kőfelületű  bossage, valamint az attika mögötti tetőközi vályú, mely-
nek nyoma ma is látható a sekrestye tetőterében. A vályú a keleti falon fél-
kör alakú kivezető nyílásba torkollt. Ez a nyílás a boltozat mai magasságánál
alacsonyabban van. Ez alapján feltételezhetjük, hogy a sekrestyét korábban
fagerendás mennyezet fedte. A külső homlokzatot a töredékes leletek szerint
sgraffitóval díszítették bossage formában. 

A 17. század második felében átalakították a Szapolyai-kápolna oratóriu-
mából a könyvtárba nyíló bejáratot, valószínűleg az ajtónyílás bővítésével.
Az ajtókiegészítés hátsó részén a dátumozás az 1660-as évet jelzi. Ezek a ja-
vítások összefügghettek a jezsuiták tevékenységével, akik átvették a Szapo-
lyai-kápolna vezetését, és diákkollégiumot is alapítottak.30 Ismeretes műve-
lődési tevékenységük is, így feltételezhető, hogy szerepük volt a könyvtár
átalakításában. 

Az új északi sekrestye javításait már 1706-ra dátumozzák. Erről Doktoro-
vics György táblafelirata tanúskodik. Annak ellenére, hogy a tábla szövege
alaptól való építkezésről beszél, feltételezzük, hogy csak újraboltozásról volt
szó: két pogácsával, középen boltozatövvel barokk boltozat készült az erede-
ti  falazaton. Ennek oka a viszonylag nehéz tetőközi vályú lehetett,  ami a
mennyezet beázását okozhatta, ezért kezdtek hozzá a mennyezet cseréjéhez,
és építettek újat az eredeti attika síkjában. A sekrestyének ekkor még nem
volt kívülről bejárata. A templom északi bejárója előtt azonban már állt az
előterem. Jelentős javításnak tekinthetjük a szentély alatti kripta – levéltári
adatokkal pontosan datálható – átépítését,  amit  1728-ban fejeztek be.31 A
kriptába a templomhajóból nyíló eredeti bejáratot megszüntették, és új bejá-
ratot vágtak a homlokzat déli oldala felől. Ehhez kapcsolódott a Szapolyai-
kápolna alatti kripta átépítése is. Itt szintén megszüntették a kápolna belsejé-
ből nyíló bejáratot, és újat vágtak a külső, déli oldalról.

A kutatások eredményei alapján32 feltételezhetjük, hogy az északi torony
új  bejáratának  kiépítése  a  második  szint  román boltozatának  átvágásával
1767-ben történt, akárcsak a hozzá csatlakozó falépcső kialakítása. 1790-ben

29 HRADSZKY, Josephus, Additamenta ad Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusien-
sis (Szepesváralja 1903–1904) 2-118.

30 SA LE, SASK, Scr. II, fasc. 5, nr. 1 és Scr. II, fasc. 3, nr. 3; OLEJNÍK, Vladimír,  Synopsa dejín
spišskej rezidencie Spoločnosti Ježišovej od jej príchodu na Spiš, in NOVOTNÁ, Mária (ed.), Acta
Musaei Scepusiensis 2007 (Levoča 2007) 113-150.

31 SA LE, SASK, Scr. I, fasc. 4, nr. 70; kr. 218, fasc. 1, f. 248; HRADSZKY, Initia progressus… 252,
253, 255.

32 KYNCL.
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fejezhették be a hozzáépítést az északi torony északi falához, amely új lép-
csővel biztosította a torony és a tetőtér megközelíthetőségét. Ez az orgona-
karzat és a torony elválasztásával, valamint a nyugati homlokzat javításával
függött össze, ami szükségessé tette a hajóból a nyugati falban vezető román
kori lépcső megszüntetését. E változtatások a kórus bővítéséhez kapcsolód-
tak.  A  főhajóban  az  orgonakarzathoz  keleti  irányban  hozzáépítettek  egy
boltszakaszt,  ami  jelentősen megnövelte  a karzat  terét.  A második szinti,
eredeti, román kori oszlopfőket áthelyezték az új boltozat magasságába az
alsó szinten. Az új boltozat téglából épült a román kori boltozat mintájára,
ez okozta a mély karzat eddigi téves értelmezését, mivel azt a benyomást
keltette, hogy mind a hat – a mai orgonakarzat alatti – boltmező román kori.
Az átalakítás következtében a főhajó rövidebb lett, és az alsó szinten mély
előterem hatását keltő tér jött létre. Ez erőteljes beavatkozás volt az előző
építési szakaszok beltéri megoldásaiba. Mindez megelőzte az orgona átépí-
tését, amit Podkonicky Mihály besztercebányai orgonaépítő végzett 1780–
1784-ben.33 1767–1778 között  jelentős változások történtek a  tetőn is.  A
templom tetőzetét az oldalhajók felett támasztógerendákkal erősítették meg,
a könyvtár fölött és a toronyköz térségében kicserélték a fedélszerkezetet,
továbbá a Szapolyai-kápolna és a déli hajó teteje közötti vályút összekötő-
tetőzettel pótolták. 

Mindezeket és a további változásokat az hívta életre, hogy a társaskápta-
lani templomot székesegyházi rangra emelték a szepesi püspökség megala-
pítása miatt.34 A szentélyben javításokat végeztek. A templombelső padlóját
egységesen négyszögletes homokkő lapokra cserélték, ami maga után vonta
a bejárati kapuk és ajtók módosítását is. A déli sekrestyében (depozitórium)
befalazták a hajóból odavezető ajtót, és új bejáratot alakítottak ki a Szapo-
lyai-kápolna felől az eredeti keleti ablak helyén. A nyugati oldalon futó fal-
közi lépcső megszüntetése lehetővé tette a kórus alatti belső tér megvilágítá-
sát, ahol a portál mellett kétfelől egy-egy új, félköríves ablakot vágtak.

Az utolsó építési szakasz, amelynek következménye a regotizáció (neogó-
tikus módosítások), a 19. század utolsó harmadában kezdődött. Ez egyaránt
érintette a katedrális belső és külső részét. Samassa József püspök kezdte,
majd Császka György püspök folytatta az átalakítást. A beavatkozás mérté-
kéről részletesen tájékoztatnak a levéltári dokumentumok és Hradszky Jó-
zsef történész alapos dokumentációja.35 

1871 után kezdődtek a munkálatok a Szapolyaiak kápolnájában. Az új ab-
lakvitrázsokat az innsbrucki Albert Neuhauser készítette. A belső baldachi-
nok alatti díszítést egy bécsi szobrász egészítette ki. A többi kőművesmun-

33 SA LE, SpK, odd. 16, cap. 124, fasc. 3.
34 HRADSZKY, Initia progressus… 134.
35 HRADSZKY, Initia progressus…
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kát a szepesváraljai Csont kőműves végezte.36 A falakról és a boltozatról el-
távolították a vakolatot, megtisztították a boltozat bordáit, és a sérült része-
ket újakkal pótolták. A tizenegy boltozatkőből is kicseréltek néhányat, a bor-
dákat  pedig  kifestették.  Ezeket  a  javításokat  valószínűleg  Stornó  Ferenc
soproni restaurátor javasolta. A régi sekrestye nyugati bejáratánál Storno új
kőportált készített gótikus felirattal a kápolna restaurálásáról. A külső részen
nyolc kőrozettát  helyeztek el,  és a fiálék régi faragásait újakkal pótolták.
Szükség szerint kicserélték a támpillérek köveit, kiegészítették a megrongá-
lódott kőlapokat és lábazati részeket. Az oratórium ablakait részben befalaz-
ták, csak az átüvegezett rozettákat hagyták meg. A Szapolyai-kápolnát 1874.
október 3-án szentelték fel ünnepélyesen.

A székesegyház többi részében is folytak munkák. A külső ablakot a déli
sekrestye falazatán arcos travertinmásolattal pótolták. 1898-ban a második
szinten fallal választották el a könyvtárat az orgonakarzat átjárójától, rajta
ajtóval. 1899-ben új könyvtári bútorzatot szereztek be, amely máig megma-
radt. Ez alkalomból teljesen befalazták a könyvtár nyugati homlokzatának
ablakát,  a beltérben látható az ablak vonalát követő mélyedés. Az északi
kapu előtt a korábbi barokk tetős előterem helyett újat építettek. Az északi
sekrestyénél is új bejáratot és előtermet alakítottak ki az eredeti nyugati ab-
lak helyén.

A tornyok kettős ablakain a román elemeket erősen elütő stílusú, bimbós
oszlopfőkre cserélték. A nyugati homlokzaton befalazták a tornyok, illetve a
tornyok alatti  rész ablakainak könyöklőit.  Néhány ablakpárt részben vagy
teljesen befalaztak, illetve kőtámasszal egészítettek ki a román oszlopocskák
mögött.  Az így keletkezett  nyílásokat  az  északi torony negyedik szintjén
fém ablaktáblákkal fedték. 

A folytatódó módosítások erőteljesen megváltoztatták az épület külső lát-
ványát.  A károsodott  profilozott  kőcikkeket  újakra cserélték,  miközben a
(gótikában használt) homokkőt (a román fázisban használt) travertinnal pó-
tolták a párkányokon, a talapzat szegélyén és a támpillérek átfedésénél. A
tornyok közötti részt új kőbaluszterrel egészítették ki, a nyugati portál belé-
pőjét pedig új kereszttel és timpanonnal látták el, amelyet Császka püspök
címerével díszítettek. Az átépítés része volt a toronysisakok és attikák javí-
tása. Kicserélték az ablakok fa- és acélbélését is.

Császka  György  püspök  a  székesegyház  belsejét  is  restauráltatta.  A
munkálatok 1888-ban a szentély kifestésével kezdődtek, amire Dabert Fé-
lix püspöki konzervátor és restaurátor kapott megbízást. A vele kötött szer-
ződésből kiviláglik, hogy a szentélyt a pozsonyi koronázótemplom mintá-

36 SA LE, SASK, kr. 218, fasc. 2, f. 37.
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jára kellett  kifestenie.37 A szentély ólomüveg ablakait ismét az innsbrucki
Albert Neuhauser készítette. Az epitáfiumokat áthelyezték, Szapolyai Imre
sírtábláját  a  Szapolyai-kápolna északi  falára,  a  többi síremléket  a temp-
lomhajók falaira.

A székesegyház egész belső tere, valamint az északi előterem régi ho-
mokkő padozata új, többszínű, szőnyeg mintázatú kerámiaburkolatot kapott.
A presbitériumból az északi sekrestyébe vezető bejáratot 1889-ben kibőví-
tették. A változások érintették magát az északi sekrestyét is.38 1889-ben az
ablakokat neogótikus stílusban megnagyobbították, csúcsívben végződő, ho-
mokkő szárkövekkel látták el, amelyekbe mindkét oldalról üveget helyeztek.
Valószínűleg statikai okokból a sekrestye külső részén új támpilléreket, illet-
ve talapzatot készítettek.

A 20. és a 21. században a székesegyházon már csak javító-karbantartó
munkákat végeztek. Lényeges a külső vakolat eltávolítása, a Szapolyai-ká-
polna külsején a díszítések pótlása műkővel a 20. század első felében és a
mázas kerámia fedőanyag rézlemezekre cserélése a század második felé-
ben. A tető egy részén kicserélték a fazsindelyt. A belső tér kifestése a 20.
század hetvenes éveire jellemzően történt. Ennek során Dabert festését (a
szentély boltozatán kívül) mindenütt fehér festékkel elfedték, beleértve a
román kori bimbós oszlopfőket a hajók kereszteződésében és a főhajóban.
A székesegyház felújítási munkálatai jelenleg is folynak a műemléki kuta-
tások alapján.

A Szent Márton-székesegyház az egyházi építészet egyedülálló emléke
nemcsak a Szepességben, hanem szlovákiai és közép-európai viszonylat-
ban is. Eredeti román kori, 13. századi kialakítása – kereszthajóval, ill. a
nyugati homlokzaton toronypárral és westwerkkel – az új kutatások ered-
ményeképpen vált ismertté. A székesegyháznak a 13. század első harmadá-
ban kialakult formája azt mutatja, hogy a társaskáptalan templomának épí-
tése szorosan kapcsolódott  a királyi  várhoz,  ahol ugyanabban az időben
folyt az erődítmény és a román kori palota építése. Mindez az épület új stí-
lusértelmezéséhez vezet, és előtérbe helyezi a német építészet (Bamberg,
Nürnberg és Regensburg), valamint a merániai terület (a kőművesek szár-
mazása) hatását.

A monumentális templom építése Szepes kivételes helyzetéről tanúskodik
a 12–13. század fordulóján,  amikor két  olyan  építmény is  keletkezett  itt,
amely magyarországi viszonylatban különleges volt: a szepesi királyi kápta-
lan  12.  század  végi  megalakulásával  összefüggésben  épült  Szent  Márton

37 SA LE, SASK, kr. 218, fasc. 2, f. 19-33.
38 HRADSZKY, Initia progressus… 142.
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A SZÉKESEGYHÁZ ÉPÍTÉSI SZAKASZAI, HOSSZMETSZET

-templom39 és a szepesi vár,40 mely az Árpádok királyi tulajdona volt. Plasz-
tikus kődíszítése (a kötegpillérek profilozott lábazata és bimbós oszlopfői,
az ívsorok és koronapárkányok), a puszta kővel, a homokkő és a travertin
váltakozó színeivel elért művészi hatás, valamint az első és második szint
fejlett, csúcstíves boltozatrendszere a kor közép-európai építészeti fejlődésé-
nek jelentős képviselői közé sorolják a templomot. E jegyek ma is jól felis-
merhetők.

A kutatás azonosította  az eddig ismeretlen,  14.  századi gótikus építési
szakaszt, melynek során a sekrestye és az oldalkápolnák hozzáépítése, vala-
mint  a  főhajó  újraboltozása  és  az  eredeti  templomtető  átalakítása  történt

39 HOMZA, Martin,  Počiatky kresťanstva na Spiši, in  HOMZA – SROKA, Historia Scepusii 233-284;
HOMZA, Martin, Cirkevné štruktúry na Spiši v neskorom stredoveku, in Historia Scepusii I, 400-
429.

40 JANOVSKÁ, Magdaléna, Architektonicko-historický výskum Spišského hradu. Štúdio J+J, s. r. o.
(kézirat;  Levoča 2008), Archív SNM-Spišského múzea v Levoči (Szlovák Nemzeti Múzeum-
Szepesi Múzeum levéltára, Lőcse).
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meg. A beltérben falfestmények is készültek ekkor, amelyeken az egykorú
olasz festészet hatása mutatkozik meg. Ezek a változások az Anjouk ma-
gyarországi uralkodásának kezdeteivel függnek össze, amikor a templom is-
mét a királyi udvar figyelmébe került, és felerősödtek a prépostság püspök-
séggé emelésére irányuló törekvések.41

A 15. századi építészeti módosítások mértéke máig világosan nyomon kö-
vethető. A templom lényegében ekkor nyerte el mai tömegét, amely az észa-
ki sekrestye és az északi oldali előterem hozzáépítésén kívül máig nem vál-
tozott. A nagyszabású boltozatrendszer, a háló- és csillagboltozatok, illetve a
hajók megnyitása, egybekapcsolása, majd a Szapolyai-kápolna megépítése a
késő gótikus egyházi építészet kiemelkedő példái közé sorolhatók. 

Ismeretlen volt a reneszánsz fázis is. A korábban feltételezett barokk kori
datálást helyesbítve megállapítható, hogy ekkor történt az északi sekrestye
hozzáépítése, ill. az attika mögötti vályú kialakítása. 

A püspökség létrejöttével összefüggésben a 18. század hatvanas éveitől
kezdve mind a beltérben, mind a tetőszinten történtek építészeti átalakítások.
A berendezés változásain kívül a legjelentősebb az orgonakarzat bővítése és
a főhajó két szintre osztása volt, ami félreértésekre adott okot a templom ro-
mán építési szakaszának értelmezését illetően.

A külső és belső neogótikus átalakítások a 19. század végén a korra álta-
lánosan jellemző (gyakran purista) módon történtek, inkább kevesebb, mint
több hozzáadott értékkel.

Különösen értékesnek kell tartanunk a székesegyház egyéb, máig in situ
megőrzött funkcióit: a levéltárat (melynek hiteleshelyként közjogi funkciója
volt), a könyvtárt és a kriptákat.

Az autentikus értékek, amelyek több mint 800 éves fejlődést képviselnek
– Szepeshely mint egyházi városka egyedülálló légkörével együtt –, a szak-
rális építészet kimagasló fennmaradt példái közé sorolják a székesegyházat,
amit az a tény is bizonyít, hogy Lőcse, Szepesvár és környéke műemlékei
között szerepel az UNESCO Kulturális Világörökség-okmányában.

Fordította: Käfer István és Mészáros Andor

41 ŠPIRKO, Jozef, Začiatky spišského biskupstva. Snahy v minulosti a jeho založenie, in GALAN, Pe-
ter (ed.), Mons Sancti Martini (Ružomberok 1947) 21-56.
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Ferenc pápa

GAUDETE ET EXSULTATE
ÖRÜLJETEK ÉS UJJONGJATOK
Apostoli buzdítás az életszentségre szóló meghívásról a mai világban
Ferenc pápa – miként előző két apostoli buzdításában, ebben is az 

örömben megélt keresztény életre buzdít, 
„a mai korban, annak veszélyei, kihívásai és 
kedvező lehetőségei között”, ezért nemcsak 
az értelmünkhöz kíván szólni, hanem szeret-
ne személyesen is megszólítani bennünket. 
Elődeihez hasonlóan az életszentségre szóló 
egyetemes meghívást, a keresztény életszent-
ség eszményét nem az emberi, evilági élettől 
elidegenítő, boldogtalanná tevő útként, ha-
nem épp ellenkezőleg, az evilági élethez hű 
maradó, azt szenvedélyesen szerető, örömte-
li és boldoggá tevő útként mutatja be.
96 oldal, puhafedeles. Ára: 1100 Ft

APOSTOLI ATYÁK
Az előző két kiadás szövegét jelentősen átdolgozva és a végjegyzeteket 
lábjegyzetekké alakítva jelent meg az új sorozat 
első kötete, amely az újszövetségi iratok néme-
lyikével egykorúaknak tekinthető ún. apostoli 
atyák műveit tartalmazza. Ezek azért jelentősek, 
mert megmutatják, hogy az Újszövetségben 
vázolt egyházkép milyen irányban fejlődött. 
Abban a reményben jelennek meg a megújí-
tott fordítások, hogy új forrásokat nyitnak meg 
mindazok számára, akik az ókeresztény kor gaz-
dag hagyománykincséből kívánnak meríteni.
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