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X. 

A b á r t f a i n a g y - t e m p l o m . 
Z O F Á H L GUSZTÁVTÓL. 

(XI. és XII . tábla.) 

Kaczvinszky Ede bártfai r. k. plébános és espevos úrnak, a m. kir. vallás 
és közoktatási minisztériumhoz felterjesztett jelentése folytán kiküldetvén az 
ottani ó templom felmérésére és alapotának megvizsgálására, ebbeli munká-
latom eredményét a következőkben van szerencsém a közlöny olvasóival meg-
ismertetni. 

Bártfa városa, hegyektől környezve, egy azokról víz által lehordott ka-
vics dombon fekszik, melynek északi oldala a Tapolya által elmosva, meredek 
partot képez ; mely part régente kettős várfal által volt megerősítve, s így a 
város e része mint az ellenség támadásaival szemben legbiztosabb, templom 
építésre is legalkalmasabbnak találtatott, tekintet nélkül arra: hogy ezen ka-
vics dombnak meredek oldala inkább engedhet, mint annak a hegyek felé 
folytonosan emelkedő része. 

Hogy mely évben és ki által kezdetett meg a templom építése, és meddig 
tartott az, arra nézve biztos adataink nincsenek, minthogy a városnak irattára, 
ámbár az még 1247-Ö1 is tartalmaz igen nevezetes iratokat, oly rendetlen álla-
potbanvan, hogy ezen irattárnak rendezése, és a templom-építésre vonatkozó 
iratok felkereséséhez legalább is egy év szükségeltetnék. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a tatárfutás után, egy Laurentius 
nevezetű lovag az 1324. év deczember 1-én Bobért Károly királytól 
engedélyt nyert B á r t f a városának újbóli felépítésére. Lajos királytól 1352-
ben vásártartási jogot, és parancsot nyert: hogy védfalak és tornyokkal 
láttassék el, 1376-ban pedig szabad királyi várossá emeltetett. László királytól 
1453-ban nyerte a város czimerét; igen valószinü, hogy a város polgárai, azon 
időben jómódúak lévén, egyúttal a templom építéséhez is hozzáfogtak, mit a 
templom középhajójában lévő ívezet felletti évszám is bizonyít, mely 1806, 
t. i. 1400-ot mutat, mely évszám jelenleg „1206"-ra van javítva, de ez csak a 
hibásan újított mázolásnak eredménye. Valószinü ugyan, hogy ezen templom a 
12. században épült Cisterciek-zárdatemplomának helyén áll, do minthogy 
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a templomon a 12-dilc század épitési modorának nyomai épen nem találhatók, 
és a templomnak minden faragott köve a 15. századnak idomait mutatja, 
határozottan a 15. század építményei közé sorolható. Hogy ezen templom a vá-
ros fejlődésével és gazdagodásával nagyobbodott, bizonyítja annak nem egy terv 
utáni építése, s ez időszakok és változások mindenütt világosan felismerhetők. 

1539-ben az ágostai hitvallás követői itt is annyira szaporodtak, liogy a 
főtemplomot is azok használták egész 1699-ig. Itt el nem kerülhetem megemlí-
teni, hogy a sok éven keresztül protestánsok által használt templom, azok ál-
tal semmiben sem károsult, úgy hogy az oltárok, szentélytartó, és más a katho-
likus időben készült templomi szerek a maguk szépségében fenntartattak; de 
viszont a katholikusok is . megbecsülték a protestánsok hagyományait, 
azokat a templomban és templomi könyvtárban mai napig őrizvén. 1680-ban a 
Tököli-felkolés idejében, Belezházy csapat vezető által a külváros felgyújtatván, 
avval együtt a templom is leégett; ez volt az első csapás, mely ez épület érte, 
1725-ben beomlott a nagy torony, 1774-ben újra leégvén a templom cserépfe-
dele másodszor is, ezen kétszeri tűzvész a templom falaiban is nem csekély 
kárt okozott. 

A templom egyébiránt nem mondható szépnek, habár igen változékony 
képet mutat; hanem van benne még a 14. századból egy igen szép szentély-
tartó tornyocska, és 12 szárny oltár, melyek az idő viszontagságai által ugyan 
némi részben megrongálvák, de mégis, egyet kivéve, a maguk eredetiségében 
állnak. Igen szépnek mondható ezek közt a Krisztus születését ábrázoló oltár, 
melynek dombor müvei alkalmasint Veit Stuoss-tól származnak, mert ezen ki-
tűnő művész 1542-ig Krakóban élt, Bártfának lakosai pedig azon tájt Len-
gyelországgal folytonos és élénk összeköttetésben voltak. 

Van ott még továbbá egy kereszteléshez használt szentelt víztartónak 
alsó része ; sok templom-pad, melyek közt egyen, azon országoknak czíme-
rei ábrázolvák, melyek 1482-ben Mátyást királyul elismerték; egy sárgaréz 
csillár, több gyertyatartó kovácsolt vasból; síremlékek kevés számban, és azok 
is szétbontva, valószínűleg helynyerés végett. 

Ezen kivid két kehely és 3 kitűnően hímzett oltár ruha, mely utóbbiakra 
igen kevés gond fordíttatik; ámbár sokkal többet érnek mint a többi fényes új 
ruhák. Ugyan az mondható a könyvtárról is, melynek a 15. századból szár-
mazó alakkal bíró szekrényében a könyvek most szigorúan ugyan, de minden 
rend nélkül egymásra halmozva őriztetnek. A szentély-falnak külsején, a torony-
nak délfelőli falán és a bal mellék-hajóban freskó képeknek némi maradvá-
nyai is láthatók. 

A mostani főoltár a 18-ik században készült ; különben említést sem 
érdemel. 

A templomnak legrégibb része a torony, melyhez az első templom való-
színűleg az északi oldalon volt csatolva, későbben a keletnek néző fal elbon-
tatott, és helyébe a mostani közép- és két mellékhajó épült, melyek alkalma-
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sint famennyezettel bírtak, mert a gerendáknak végei a középhajóknak falaiban 
még most is benn vannak; az igen hosszú szentély aztán a sekrestye és a to-
rony mellé szorosan épült kápolna képezik a harmadik toldást. A boltozatok 
későbben illesztettek belé, mert ezek sem az ablakok, sem pedig a támoszlo-
pokhoz nincsenek alkalmazva. 1557-ben épült még ezekhez az előcsarnok és 
az úgynevezett Seredi kápolna, és talán a mostani zenekarzat is. A csarnok és 
a Seredi kápolna felett lévő idomtalan felfalazás alkalmasint a javítás idejéből 
származott, minthogy ez nem csak idomtalan és a templom modorával össze 
nem férő módon, de azon kiviil igen ügyetlen kezek által is készíttetvén, az 
egész oldalt torzítja. 

Habár templomunk több időszakokban épült is, mégis egyforma anyag-
ból készült, és pedig a sarkok, párkányzatok, ablak és ajtó szegélyek és tám-
oszlopoknak kiilsö széle faragott köböl, a falak tömege pedig kisebb és na-
gyobb (Hornstoin-Schiefer) csillámpala táblákból van építve, kötszerül a 
mészhabarék alkalmaztatván, minthogy kőkötésről ily anyag alkalmazása mel-
lett szó sem lehet. 

Az anyag e gyarlósága okozta a toronynak beomlását is, mely befelé 
magába omolván, az állva maradt falakat is szétszorította, miért is ennek le-
hordása és legalább a főpárkányig való újbóli felépítése, a középhajó boltoza-
tának megszilárdítása tekintetéből okvetetlen szükséges. 

A mint már említém, a templom partra épülvén, evvel együtt az egész 
tömeg a Tapolya felé hajlott, mely kifelé hajlást az utolsó nagy javítási munka, 
mi 1776-ban eszközöltetett, még inkább elősegítette; az ugyanakkor behúzott 
vaskapcsok helyes alkalmazására is kevés gond fordíttatott, mert ezek legtöbb 
helyen az ablakok zárkövei felett alkalmaztatván, az ablakközi oszlopoknak 
kidiilését nem gátolhatják, mi legfeltűnőbb a szentélynél, melynek támoszlopai 
annyira kifelé lógnak, hogy ezeknek lehordása és újbóli készítése elkerülhe-
tetlenül szükséges. 

Az épület alapfalainak megvizsgálása czéljából rendelt ásások azt mutat-
ták, hogy az alapok vastartalmú agyag által kötött kavicsra vannak építve, 
mely oly kemény, hogy csak csákánynyal vágható; az alapok a középhajó 
oszlopainál 2 öl, amellékhajó főfalainál pedig 1" 4' 9", a toronynál 2° 2' 6", a 
szentélynél 2° 1' 0' mélységet mutatnak. Ez alapfalak egyébiránt a kellő vas-
tagságban és elég kemény kőből lévén építve, a templom repedezé3einek okai 
nem lehetnek: Ezt csupán a már említett idomtalan és részint igen kis kövek 
okozzák, melyekből a 12y2 öl magas falak rakva vannak, melyek azon felül 
a mindenféle változások, a bolthajtásnak későbbi beillesztése, és az egész tem-
plomnak a Tapolya felé való csekély sülyedése által elősegíttetvén, némely he-
lyen valóban rögtöni javítást igényelnek. 

A templom alaprajzát ide mellékeltem, a többi rajzok és a foganatba ve-
endő javításokba vonatkozó építési munkálatok jelenleg munka alatt lévén 
azokat jövőre fogom közölni. • 








