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CSORBA DáviD

Debreceni ünnepszentelés a XVII. században

A debreceni cívisek szótára ékesen jelzi, milyen örökséget hozott létre az idők 
folyamán ez a kultúra, és milyen egyedi jellegzetességei maradtak ránk az ősök 
élénk képzettársításainak.1 Ez ünnepi alkalommal azonban nem – KAF szavával 
– „debrecenyiségemről” vagy „emberszólló” képességemről tennék tanúbizony-
ságot, inkább egy régi Xvii. századi debreceni ünnep bemutatásával szeretnék 
utalni arra, hogy egy jeles alkalom megjelenítésének módja mennyire szimbolizál-
ja a hagyományban állásunkat. ily módon teszem tiszteletemet a színes, ízes írá-
sairól híres Szentmártoni Szabó Géza tanár úr előtt, akitől annyi jó ötletet, a jó 
értelemben vett tricksterségre való hajlamot lehet ellesni.

Debrecen városának – a mezővárosnak is, de még inkább a szabad királyi vá-
rosnak – legfőbb szimbóluma a címere és a város szellemi erőterében álló templo-
ma, mai nevén a Nagytemplom. A címer nemcsak a város, de a református kollégi-
um, a Tiszántúli Egyházkerület és a Magyar Református Egyház közös szim  bóluma 
is egyben. Heraldikai jegyei (térelrendezése, alakjai és színei) a középkori hagyo-
mányt továbbépítve a Xvii. században álltak össze teljes fegyverzetükben, és 
megjelenítik a fal nélküli város lelki erősségeit. Utóbbiak legkézzelfoghatóbb kife-
jezői a korabeli prédikációk, melyek főként a biblikus jelképek applikációi, közös-
ségi aktualizálásai révén teremtették meg az erőteret, a lehetőséget azok későbbi 
politikai, sőt heraldikai aktualizáláshoz.2 Egy templom alakváltásai mindig hang-
súlyos szerepűek a hívő közösség életében: így történt ez a debreceni Piac téren 
álló átmeneti templommal is, mely szintén a Xvii. században nyerte el „megrefor-
mált” alakját.3 Egyetlen mozzanatot igyekszünk most megérzékíteni: az 1628-as 
súlyos történelmi pillanatot, amikor ünnepszentelő istentiszteleten adtak hálát a 
városi és meghívott polgárok „a” Templom születésekor.

Az új templom a majd’ 70 éves babiloni száműzetéssel felérő puszta-lét után 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Rákóczi György felső-magyarországi kapi-
tány hathatós támogatásával épült újjá és szenteltetett fel 1628. november 26-án. 

1 Kálnási árpád, Debreceni cívis szótár, Debrecen, 2005 (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtu-
dományi intézetének kiadványai, 83).

2 Az 1693-as címer fejlődéstörténetéről és a korabeli prédikációk szimbólumaihoz való közve-
tett kapcsolatáról bővebben: Csorba Dávid, Heraldika, prédikáció, „debreceniség”: Architektúra és 
architextúra a kora újkori Debrecenben, Mediárium, 1(2007)/3–4, 295–309.

3 A gótikus stílusú Szent András-templom épülete 1564-ben leégett, s a beomlott kultikus tér 
melletti imatermet váltotta fel 1628-tól „a” Templommá magasztosult szakrális tér. Az újabb 
pusztításokat (1705) és leégést (1802) követően jött létre a mai kevert stílusú Nagytemplom.
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A korban ezután már a régi név elhagyásával többen úgy beszéltek a legfontosabb 
debreceni kálvinista templomról, mint a „Debreceni Templom” (Templum Deb-
re ceniensis) vagy egyszerűen csak „a Templom”, „Öreg Templom”. Jóllehet több 
hasonló egyházi épület is volt a városban (a Xviii. század elején már egyenesen 
öt), az unikális megjelölés maradt.4 Térformáló erejű egyházi építményről beszé-
lünk, és a debreceni kultúra meghatározó – ha nem a legmeghatározóbb – korsza-
kának templomáról, mégis érdekes, hogy az épületnek nincsen építészetileg meg-
bízható, értékelhető rajza.5 Noha a templombelsőről keveset tudunk, sőt lelkészei 
közül is csak a helyieket ismerjük a felszentelés ünnepi istentiszteletéről,6 most 
mégis megkísérlünk egy potenciális világmodellt felépíteni, hogy megidézhessük 
a Templom születése pillanatát, s mindhárom említett jelenségről képet formál-
hassunk. Az ünnep szó történeti etimológiáját tekintve ugyanis az idnap ’szent nap’ 
jelentésű szóból származik, és ennek megfelelően rítushoz kapcsolt. Egy ünnep 
szimbólumait pedig, ha azok közösségi értelmezést nyernek, nem lehet automati-
kusan törölni: megragadnak a következő nemzedék(ek) képzeletében, részévé 
válnak azok kulturális emlékezetének.

A templomrenoválás gondolata a városi jegyzőkönyv tanúsága szerint az 1625. 
január 2-i ülésnapon hangzott el. „in generali congregatio totius Senatorum No. 
66. deliberatur: Templum Publium (…) aedificatur.”7 Ekkorra már több mint hat-
van éve romokban állt a szent hely „in platea Templi Civitatis”. A nagy terv kifun-
dálásának aktuális okát, és a Nagyszenátus egyhangú döntésének értelmét négy-
száz év távolából végképp nem becsülhetjük meg, ám érdekes, hogy épp ez idő 
tájt születik az egyetlen teljes korrelatív szöveg a templomszentelés elemzéséhez. 

Magyar földön a bekecsi renovált, reformátussá átépített templom (1625) az 
első a maga nemében – addig inkább a templomfoglalás volt a jellemző, mint az 
építés. A Magyar Királyság és Erdély határán található zempléni Bekecs mezővá-
ros nemesi mecenatúrájú szent helyének megalkotását követően az újonnan haza-
költözött Szenci Molnár Albert adta ki a bekecsi szentelésen elhangzott prédikáció-
kat, imákat és számos egyéb reprezentációs szöveget (Consecratio Templi novi, Kassa, 

4 DebreCeni ember Pál, Wade mecum, Debrecen, [1679–81]; Pápa, Dunántúli Református Egy-
házkerület Könyvtárának Kézirattára, O 153, 79, 83; Köleséri Sámuel, Keserű–édes, Debrecen, 
Rosnyai, 1677 (RMK I. 1210, 1).

5 Korábbi időszaktól fennmaradt a Szent András-templomnak az ásatások és leírások alapján 
feltáruló formája, a Péchy Mihály-féle tervrajzok pedig közismertek. Egyedül az új református 
templomnak nem maradt fenn tervrajza, csak későbbi, emlékezeten alapuló, megkonstruált 
képét ismerjük (sápi Lajos, Debrecen településtörténete, Debrecen, 1972, 22). Zoltai Lajos rekonst-
ruálta (1914) valószínűsíthető képét, ennek alapján Takács Béla a Kollégiumi Gyűjtemények 
kiállítására makettet készített róla. A változások leírása: SzűcS istván, Szabad királyi Debrecen 
város történelme, Debrecen, 1871–72, I, 262–268.

6 Veress istván, Bethlen Gábor és Debreczen, Debreceni Képes Kalendárium, 15(1915), 31.
7 HBmL, iv. A. 1011/a, 8. k., 537.
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1625).8 Egyetlen információ marad zárva előttünk: nem tudjuk, hogy kik voltak 
jelen a kiskarácsonykor kezdődő és újévkor záródó templomszentelő ünnepen. Az 
viszont könnyen elképzelhető, hogy a debreceni városi követség, hazaérkezve a 
reprezentatív ünnepélyről és tractáról, azon melegében számolni kezdett, és a ta-
nács az évi első ülésen (a szokásos fohászok és eskük analógiájára) nagyot vállalva 
megfogadta, hogy ha ezt a bekecsi kis templomot Monaki nemesúr és felesége tá-
mogatásával a semmiből létre lehetett hozni, a legnagyobb magyar kereskedőváros 
már csak megoldja a debreceni renoválást, „debrecenyi” virtusból.

Köztudott Bethlen Gábor művelődéspolitikájának hatósugara, politikai ma-
chiavellizmusa és személyes toleranciája a felekezeti nézőpontok irányában; a ma-
gyar református egyház iránti mecenatúrájáról Barcza József önálló munkát jelen-
tetett meg.9 Debrecen urai kijárták az adó- és vámmentesség megerősítését (1625. 
szeptember 22-i váradi diploma),10 majd kihasználva a brandenburgi választó leá-
nyának decemberi köszöntését, a potenciális fejedelemasszony pártfogását kérték 
a templom ügyében.11 Az 500 forintos ígéretet meg is kapták, a végrehajtásért 
Erdély és a Partium ura felelt. Jellemző a debreceniségre, hogy a cívisek két hónap 
múlva kérvényt küldtek a fejedelemhez, s újabb két hónap múlva a városi rendel-
kezések közé becikkelyezték a fejedelemasszonyhoz írt hivatalos levelet.12 Nem 
volt elég a szabadságjogok biztosítása, a pénzszerzés lehetséges útjait mind szám-
ba vették, s ki is járták maguknak. 

A fejedelem a szellemi és fizikai építést egyaránt fontosnak tartotta: Debre-
cenben már ezt megelőzően megszabta a tógás diákok viseletét (1624), de ekkor 
rendelte el a két tanári státust (1626, s ebből a másodikat a fejedelmi fiscus áll-
ta), 1626. augusztus 15-i levelében pedig ígéretet tett a templomépítés támoga-
tására. Amikor 1626-ban a westminsteri szövetség hálóját fonják a nemzetközi 
politika mesterei (beleértve magát Bethlent), az erdélyi fejedelem több irányban 
is le van kötve. Koalíciót szervez a Portával, a moszkvai, lengyel, svéd, angol 
stb. udvarral, követei állandóan úton vannak, mellesleg ekkor kéri feleségül 
Brandenburgi Katalint, és még jut ereje az egyházi építészet támogatását is tető 
alá hozni: többek között Kolozsváron a Farkas utcai, Debrecenben pedig a Piac 
téri templom renoválását.13

8 Consecratio templi novi, az az: a bekecsi templom felszentelése, [kiad. szenCi molnár Albert], Kassa, 1625 
(RMK I. 546; RMNY 1334). Elemzése: [P.] Vásárhelyi Judit, Molnár Albert és a bekecsi templomszen-
telés = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1987 (Memoria 
Saeculorum Hungariae, 5), 253–274.

9 barCza József, Bethlen Gábor, a református fejedelem, [h. n.], 2002 (Európai kérdések – református 
válaszok, Református Közéleti Füzetek, 7).

10 Veress, i. m., 30.
11 HBmL, IV. A. 1011/a, 8. k., 568.
12 Uo., 573, 588.
13 Erről újabban: KoVáCs András, Kolozsvár: Farkas utcai református templom, Kolozsvár, Transylvania 
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1626. szeptember végén indult el a fejedelem harmadik hadjáratára Váradról.14 
Az első állomáson, Debrecenben a városi elöljárók megerősíttethették vele ígéretét, 
s megkezdődtek a munkálatok. Amikor Erdély ura a következő év elején meglehe-
tős rossz hangulatban visszatért a diplomáciai félsikerrel végződött hadjáratáról, az 
utolsó előtti állomáson a városi tanács fogadta az uralkodót, aki félígéretet tett: 
részben finanszírozza az építést, de a városnak a céhek iskolatámogató alapját is fel 
kell használnia a terv kivitelezésére. Gyulafehérváron, 1627. április 24-i oklevelében 
pedig megerősítette a város önálló törvénykezési jogkörét.15 Az átmeneti döntésből, 
a céhek „tized”-ének átirányításából persze kisebb ribillió támadt a Coetus és a vá-
rosi tanács között.16 Egy példa a jól ismert történet egy szakaszára: 1628 márciusá-
ban két városi képviselő látogatta meg az esperes urat, hogy tárgyaljon vele a gene-
rális zsinat elé viendő kérdésekről, többek között a „protestációs postulatumok”-ról.17 
A kollégium diákjai ugyanis zendülést ütöttek, és a mintegy 4 éves huzavona köz-
ben még ostromra is sor került a városi katonaság és a diákság között (csonttöréssel, 
kicsapatással). Ekkor a templomra való gyűjtögetés, majd az építés idején állandó 
tárgyalás zajlott a fenntartó és a diák-képviseleti tanács között, végül 1631 végére 
sikerült megegyezni a rektor és az esperes, a zsinat és a Coetus bevonásával.18

Az egyik városi határozat szerint „pro aedificatione Templi supplicatio” íra-
tott „ad Serenitatem Suam” a megígért 500 forint és 500 deszka ügyében, míg a 
váradra kirendelt embereket is visszaigényelték, s igen alázatosan kérték Bethlen 
Gábort, hogy bővebben adakozzék.19 1626 áprilisában két szenátort rendeltek ki 
a munkák felügyeletére, Győri Györgyöt és Tiszta Jánost, akik a következő két 
évben is külön ezt a munkát végezték.20 

Az ünnepélyes alapkőletétel 1626. augusztus 6-án történt. A városi jegyző-
könyv tanúsága szerint az Úr színeváltozásának napján, a vasárnapi istentisztele-

Trust Alapítvány – Kriterion, 2005 (Erdélyi Műemlékek, 3); szabaDi istván, A Debreceni Nag y-
templom, Debrecen, Tóth, 2008.

14 Toldalagi Mihálynak (…) emlékezetül hag yott írása = Erdély öröksége: Erdélyi emlékírók Erdélyről, szerk. 
maKKai László, közrem. Cs. szabó László, iv, A fejedelem, 1613–1629, Bp., Akadémiai, 19942, 
61.

15 Veress, i. m., 31.
16 HBmL, IV. A. 1011/a, 8. k., 100, 149; 9. k. 115, 548.
17 Uo., 1011/a, 9. k. 148.
18 Makkai László feltevése szerint az ideérkező fiatal rektornak, Medgyesi Pálnak köszönhetően 

oldódott meg a fenti konfliktus. Erre utal a városi jegyzőkönyv mondata (HBmL, IV. A. 
1011/a, 9. k. 548.), amely szerint a „püspök, a rektor és a zsinat” ösztönzésére jön létre a meg-
egyezés. maKKai László, Debrecen mezőváros művelődéstörténete = Debrecen története 1693-ig, szerk. 
szenDrey István, Debrecen, 1984 (Debrecen története, 1), 591. De 1632 elején már „a Deá-
koknak conferáltatott beneficium”-ra kötelezik a kerékgyártó céhet, hivatkozva a „deliberatum 
super Rotariorum Censu Ecclesiastico”-ra. HBmL, IV. A. 1011/a, 9. k., 572.

19 HBmL, iv. A. 1011/a, 8. k., 588.
20 Uo., 623.
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tet követően, 9 órakor került sor a hivatalos aktusra: „hora nona matutina, post 
Orationem et Cantum per Ministros et Studiosos”. A hajnali könyörgést követő 
délelőtti program három részből állt.21 Tartalmazott legalább egy hivatalos beszé-
det, amit a lelkipásztor, kántor és a diákság énekszolgálata követett. A városatyák 
nevében Mike Pál főbíró 3-4 téglát illesztett a mészbe, majd az idősebb szenáto-
rok (Szűcs György, Juhos Ferenc), a lelkészek (Putnoki János, Szegedi János) és a 
jegyző (Makay Máté).22

A jegyzőkönyvek folyamatosan tudósítanak az építkezés menetéről. 1626 jú-
niusában a munkások felfogadását végző Ravaszdi István és számadója között 
perre is sor került.23 Még ez év augusztusában döntött a szenátus az első vasár-
napi ülésén, hogy kőszobrász híján csak téglából készült bolthajtásokkal kezdik 
el a Templom tetejét építeni, és szintén hasonló okból famennyezettel fedik le.24 
A jegyzőnek az alapkőletételről szóló beszámolója egy akut kérdésről tanúskodik: 
„Templum Debrecinensis, ab antiquo desolatum, super fundamento duo decim 
Columnae lapidari restaurari coepit”, vagyis egykor tervezhették az eredeti for-
mák helyreállítását, és ez az eszmény továbbélt még a jegyző áhítatos mon-
datában.25 A követek 1627-ben sűrűn jártak Váradra, részint anyagért, részint em-
berért. Februárban és márciusban Báthori istvánt keresték fel,26 végül áprilisban 
helyette Kerekes Tamás építészt sikerült felfogadni a helyreállítási munkálatokra. 
A szerződés szövegét magyarul közli a fenti forrásunk: „Keβ Penz flor. 300; Ete-
le itala illendőképpen is[,] öt esztendeigs valo szabadságot ettül az 1627[. évtől] 
számlálván, minden ado szedestul Ucza szerröl”, azzal a megkötéssel, hogy maga 
gondoskodjék a munkásairól ebből a keretből.27 1628 márciusában újabb 25 forin-
tot utalnak ki a mesternek, hogy befejezhesse a sekrestye földhöz rögzített faele-
mei kifaragását.28

A templomépítés szándéka után több mint három és fél évvel, az alapkő 
leté teléhez képest több mint két évvel újjáépült a templom. Az 1628. november 
20-i bejegyzésnél már a két legnagyobb mecénás adományát örökítette meg a 
jegyző, magyarul: 

21 Ez is megerősíti Fekete Csaba állítását a középkori alapú, a kora újkorban is élő hajnali, mun-
kakezdés előtti misék és istentiszteletek szokásáról. FeKete Csaba, Igazán soha nem mondhat-
juk… Biblia és szertartásbírálat Nag yari József prédikációiban (1681–1686), Studia Theologica 
Debrecinensis, 2(2009)/2, 69.

22 HBmL, IV. A. 1011/a, 8. k., 678.
23 Uo., 646.
24 Uo., 678. Itt köszönöm meg a HBmL munkatársának, Szendiné Ormos Erzsébetnek a segítsé-

gét a nehezen olvasható szövegek azonosításában.
25 Uo.
26 Uo., 1011/a, 9. k., 17, 21.
27 Uo., 30.
28 Uo., 149.
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Conforalt az Fejedelem eö Felsege az templom epületinek fl. 1500. Mellyet az 
Adobul (…), huβ ezer Sindelt[,] 400 deβkat. Rakoci Georgij Urunk eö Nsaga egj 
aranius gombot czinaltatott, az tornjon töttek föl. item ugian eö Nsaga az nap 
kelet felül valo ajtajara az Templomnak, faragot kövekbol czinaltatta az oβlopokat 
es küββöbihez felliröl sarkant eö maga Czimerit ki faragtatná.29

1628. november 26. az új, református Templom születésnapja, amit a megszentelt 
hely északi oldalán emléktábla tett maradandóvá latin versekkel.30 A versek 1–2. 
strófája megörökítette a mecénások szerepét, és felkerült Bethlen kígyós címere a 
városé mellé, amiként a Rákóczi Györgyöt magasztaló laudáció sem maradhatott 
el az emléktábláról. ismerve a kor reprezentációs mechanizmusait, a debreceni 
Templom felszentelése vélhetőleg a decorum és a honestas eszményeinek megfelelő-
en ment végbe. A fennmaradt adatok szerények, néhol csak a korrelatív adatokra 
támaszkodhatunk. Érdekes módon itt nem az egyházmegyei és nem is az egyház-
kerületi jegyzőkönyv volt segítségünkre. Kizárólag a városi jegyzőnek, Makay 
Máténak köszönhetjük, hogy a kontextus több évszázad távolából megrajzolható. 
Az 1628. novemberi utolsó bejegyzés külön lapon foglalkozik a templomszente-
léssel, In aeternam memoriam címmel.31 Az emlékezet helyének kijelölése mint per-
lokúciós aktus megteremtette azt a kulturális teret és formát, amelyben elhelyez-
hetővé válik a templom mint emlékhely szerepe.

A szöveg a város történetébe illeszti az ősi Szent András-templomot és annak 
ruináját, illetve a városatyák hosszú küzdelmeit az 1626–1629 közti főbírók neve-
sítésével. Ezt követi a felszentelés leírása, s ezt zárja egy szép, a Szentháromság 
Istenhez intézett fohász. Néhány lappal odébb a köszöntők, emlékversek is elő-
kerülnek: az egyik a főbírókat, mecénásokat tiszteli meg, a másik pedig a debre-
ceni címer szimbólumait értelmezi.32 A templomszentelő versek fennmaradtak, a 
beszédek azonban nem. Két fontos témát emeljünk ki az ünnep leírása kapcsán: 
a névsort és a a liturgia lejegyzését. A szöveg a cívisváros vezetőségén túl két 
helyi lelkipásztort (Tornai P. Ferenc és Szegedi János) nevesít, de már a káplánt 
nem. A kollégium rektora, Kecskeméti Máté szintén szerepel, még az is, hogy a 
másodrektor hiányzott; a „más rektorok követségei is jelen voltak” mondat a je-
lentős számú hivatalos meghívottra utal.

A lelkésznévsor a marginálián található, kisebb betűvel (a főszöveg ugyanis 
ment tovább a napi ítélkezési esetek rögzítésével, s majd csak néhány lappal ké-

29 Uo., 223.
30 A Bethlen Gábort, majd később I. Rákóczi Györgyöt dicsőítő táblák felavatásáról: bartha 

Boldizsár, Rövid krónika (…) Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokrúl, kiad. ozsVáthné Kran
KoViCs Ilona, Debrecen, 1984 (HBmL forráskiadványai, 11), 15–16. A táblák az 1802-es tűz-
vészben égtek meg.

31 HBmL. IV. A. 1011/a, 9. k., 229.
32 Uo., 229, 232. A verseket közölte: SzűcS, i. m., I, 262–268.
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sőbb tért vissza a jegyző a templomi versekre). Azt mindenesetre megtudjuk, 
hogy kiket tekintett a jegyző fontos, említésre és emlékezetre méltó egyházi sze-
replőknek. Név és rang szerint nincsenek kiírva, ám így is igen előkelő a névsor. 

Praesentis fuerint Rdi et Clarissimi viri D. Petrus Alvinczi et Benedicto Bakay 
Cassovisti, Michael Szepsi Tarczalini, Joannis Czeglédi Etsediensi, Körösszeghi 
Zilahini, Joan Dormi Bathorini, Joannis Putnoki Eccl. No[stri] sunt Verbi Dni 
Ministri.

Az esperesek közül szerepel a névsorban a Debreceni (Tállyai Putnoki János), 
Közép-szolnoki (Czeglédi János), Szabolcsi (Debreceni Dormány János), Szilágy-
sági (Keresszegi Herman istván) és az Abaúji (Szepsi Láni Mihály) Tractus Se-
niora, és kiemelt helyen a Tractus központjából, a felső-magyarországi részek re-
formátus központjáról, Kassáról a lelkészek (Bakay Benedek, Alvinczi Péter). 
Utóbbi személy nem véletlenül került az első helyre a sorban, hisz Bocskai, 
Báthori és Bethlen bizalmas embere, egyházi és világi diplomatája volt.

Nem említette viszont a város jegyzője a Superintendentia Cistibiscanis 
Superintendensét,33 hiszen az előbbi Gönczi A. József ekkor már valószínűleg 
nem élt (1628 második felében halhatott meg), a következő Margitai Láni Pétert 
pedig ezek szerint később választották meg (az 1629. február 28-i váradi zsinaton 
már ő elnökölt).34 Ugyancsak nem szerepeltek a listában még sokan: az erdélyi és 
egyéb egyházkerületek képviselői, Bethlen Gábor fejedelem udvari prédikátorai, 
a három váradi lelkész, Rákóczi György felső-magyarországi kapitány udvari pap-
ja, a szerencsi prédikátor (Prágai András), a különböző városok követei stb. 
Egyetlen jelen nem lévőt említett név szerint a városi krónikás: a másodrektort. 
Makay Máté tehát a templomszentelésen jelen lévő egyházi és politikai elit tagjai 
közül csupán a városi magisztrátus vezetőit (a főbírókat), az iskola rektorait és a 
templom lelkészeit nevesítette a jegyzőkönyv reprezentációs keretei közt. A kis-
betűs lista viszont azon egyházi elöljárók nevét tartalmazza, akik az adott, „tiszán-
túli” kerület esperesei voltak, illetve akik a bekecsi szentelésen is részt vettek: az 
abaúji esperes és lelkész. A lelkészi listán említettek nagy része az irodalmi mun-
kásságáról is híres egyházi író volt. Azaz beszédet mondhattak – illett is megszó-
lalniuk, még ha nem maradt is ránk ezekből semmi.

A nagy ünnep rendjét, a quasi-liturgia emlékét is megőrizte a városi jegyző: 

Quod Templum applausu totius ReiPublicae Concionatorumque huic inde con-
fluen  tium praesentia, et devoto, item, versuum, cantorum et Concionatorum, 

33 Ez a mai Tiszántúli Egyházkerület egyik történeti elnevezése, az Erdélyi Fejedelemséghez 
viszonyított neve, mely a XVII. század végétől kapja a mai nevezetet, miután az uralmi köz-
pont átkerült Pozsonyba.

34 TtREL i. 1. a) 2. k. (Tiszántúli eg yházkerületi köz g yűlési jeg yzőkönyvek, II, 1567–1765), 5–53.
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Pium que Declamationibus, adhibita Ceremonia Sacramenti Coena Dominica, 
Post habita antiqua nuncupatione Sancti Andreae, Deo Trisagio dedicata est Dni 
26 Novembri. 

A szöveg intenciója szerint a templomszentelést az egész város a közösség ünnepe-
ként élte meg. A háromrészes ceremónia első szintjét a reprezentáció világi és 
egyházi műfajait képviselő köszöntőversek, énekek, prédikációk és kegyes köszön-
tések jelentették. Az előbbi versek közül a már említett szöveg a templom északi 
falán külön réztáblán volt látható az 1802-es tűzvészig. Az istentiszteleti énekek 
közül a templomszentelésre vonatkozó 30. zsoltár, illetve örvendező dicséretek 
valószínűleg elhangozhattak. Csak a város mint gyülekezet bűnbánattétele és 
szentségekben részesítése után, az úrvacsorát követően kerülhetett sor a névadás 
aktusára, az újraszentelésre.35 A városi jegyzőkönyv műfaji tömörsége ellenére jól 
látható a rituálé rendje. S ugyan nem tudjuk pontosan, 1. mi lehetett az istentiszte-
leti liturgia menete; 2. ki volt a „főszónok”, és milyen textust hívott elő, amellyel 
felszentelte a templomot; 3. az egyéb hivatalos hozzászólók, áldást mondók, kö-
szöntők milyen szimbólumokkal ékesítették a templom jelképi rendszerét; 4. mi-
lyen ünnepi felajánlások (terítők, úrvacsorai tányérok és kannák stb.) történtek – de 
mindennek ellenére feltételezhetjük a textust, sőt az applikáció irányát is.

A már említett első jubileumi beszéd, a Szenci Molnár Albert szerkesztette 
1625-ös kötet célja nem egyszerűen csak a reprezentációs aktus felhasználása a 
Monaki házaspár, Szenci legfőbb támogatói irányába, hanem a magyar református 
identitás szerepének kiemelése volt. Scultetusnak a reformáció százéves évforduló-
ján elhangzott beszédét maga a szerkesztő fordította le, s a Kassán megjelent kötet 
kompozíciójának része a bekecsi beszédeken túl két Szenci-fordítás (Scultetus és 
Petrus Molinaeus) és Alvinczi egyik szintén ilyen műfajú, korábbi kassai beszéde. 
Ennek alapján ismerjük a ceremónia menetét, a tizenkét lelkipásztor (köztük Al-
vinczi Péter, Prágai András, Károlyi A. András, Szepsi Láni Mihály és a szerkesztő/
kiadó, Szenci Molnár Albert) beszédét, latin és magyar köszöntőverseket, és tudjuk, 
hogy a neves alkalomra elkészültek a protestáns egyházművészet különböző kellé-
kei is („szépen varrott abroszok”, „aranyas pohárok, tányérok, kannák”, „finum 
arannyal és ezüsttel szépen kivarrott keszkenők” számos bibliai idézettel).36

A jól szerkesztett kötet elejére Szenci egy részletes szó- és kifejezésjegyzéket 
készített. Ez alapján kiviláglik, hogy a templom fogalma a skolasztikus négyes ér-
telem sensusai alapján az ókortól saját korukig számtalan retorikai és exemplum-
formában kifejtve található meg a kötetben. Ehhez igazodik a Scultetus-beszéd 
is. Alvinczi Péteré viszont olyan templomszentelő mintabeszéd (Ézs 56,7 textus-
sal), mint az 1633–34-es köteteiben napvilágot látott egyéb prédikációi: minden 

35 Ennek menete a Milotai Nyilas-féle ágenda (1622) formai kereteihez igazodhatott. Vö. 
Kathona Géza, Samarjai János g yakorlati theológiája, Debrecen, 1939, 125–128.

36 Utóbbi ritka művészettörténeti adatok: szenCi molnár, i. m., 115–135.
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referenciális, kontextualizáló utalás nélküli, a teljes liturgiai év vasárnapjaira írott 
szövegminta.

A másik szöveges emlékünk egy későbbi kassai beszéd: Thököly Imre „orta 
Madzsar”-jának központjában, Kassán tartják a negyedik országrész gyűlését 
1682. augusztus 17-én. Itt hangzott el Lippóci Miklós Jubileumi beszéde a visszafog-
lalt kassai templom újraszentelő prédikációjaként. Textusa ugyan a Józs 3,9–10; de 
a beszéd „elkezdése” a Siralmakból vett idézettel indít és ezt értelmezi. S bár ez 
egy ünnepi beszéd, a templom és az ország pusztulásának esélyét végig nyitva 
hagyja a prédikátor, így a jubileum is az átmeneti állapot letéteményese.37

Már Szabó András felhívta a figyelmet arra, hogy a XVI–XVII. századi német 
és francia korrelatív protestáns templomszentelő beszédek és ceremóniák közti pár-
huzamokat érdemes számbavenni a magyar példák elemzésekor. Az ünnepi menet 
kapcsán említette meg azt a tényt, hogy az a korabeli intenció szerint a salamoni-
bibliai modellhez igazodott.38 A fenti templomszentelő beszédek kontextusát kö-
rüljárva a közös elemeik közül most egyre koncentrálunk: a szertartási formák 
ószövetségi kánonjára, azon belül is a textusválasztás kiemelt szerepére és a szente-
lés határozott idejére. Az egyházi beszédek szabad textusválasztásának igénye a 
kora újkorban jelentkezik, s a XVII. század végére uralkodóvá válik. Ugyanakkor a 
század elején még él egy nagyon erős hagyomány, mely már kevésbé a katolikus 
évkörhöz vagy éppen a „pogány” vagy ősibb magyar gyökerű szent napokhoz, 
eseményekhez kapcsolja a kronológiát, hanem visszanyúlik az egyházi kultúra ka-
tolicizmus előtti elemeihez. Ezek a beszédek ugyanis a zsidó Templom felszentelé-
sének elemeit hasznosították, legfőképp a megszentelés közösségi rítusát. 

Néha még az időpont kiválasztása is igazodik a zsidó ünneptartáshoz.39 A be-
kecsi beszéd a keresztyén újévkor hangzott el, a zsidó kalendáriumban az újév 
szerepe szintén hangsúlyos (noha az Elul hónap augusztus–szeptemberre esik, de 
a pusztai szentély felavatásának emlékünnepét a szakrális évkezdetkor, Niszán 
havában tartották), a törvény és a szövetség megújítása ekkor zajlott, Ézsaiás- és 
Nehémiás-kommentárral. A kassai Thököly-féle újraszentelés szeptemberben zaj-
lott le, párhuzamosan az öt nagy zsidó ünnep (az öt Megillot) közül a legfőbb 
templomszentelő ünneppel, a Sátoros ünneppel (Tisri 15. napjától). A szukkót 
ugyanis a második, a zorobábeli újraszentelt, megtisztított templomhoz kapcso-
lódik, és közvetve a legelső, a salamoni templomhoz is, hiszen ez a Sátoros ünnep 
előtt 11 nappal kezdődött, és 3 nappal annak kezdete előtt ért véget. A ceremónia 
minket érintő részei közé tartoznak az ünnepi műfajok (énekek, imák, fohászok 

37 lippóCi Miklós, Jubileum Ecclesiae Evangelicae Cassoviensis, Lőcse, Brewer, 1682 (RMK I. 1290).
38 szabó András, Eg y különleges kálvinista templom: Szenci Molnár Albert Consecratio templi novi 

című műve alapján, Collegium Doctorum, 5(2009)/1, 125.
39 Azzal a kitétellel, hogy a zsidó kalendárium holdnaptárt követ, és a tavaszi napéjegyenlőség-

hez igazodik, tehát inkább a kora újkori téma (Templom), de néha a forma (időpont) is igazod-
hatott az ősibbnek tekintett szertartáshoz.
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és áldások), a szent szöveg felolvasása a Kóheletből (Prédikátor könyve) és az ün-
nep estéjén a templomi kürtök megfújása. A debreceni felszentelés pedig év vé-
gén, a Hanukka idején történt, tehát a Makkabeusok rendteremtéséhez, a zsidó 
jogrend visszaállításához kapcsolódik. Mindegyik esetben kiemelt fontosságú a 
templom mint szakrális jelkép kapcsolata az ünneppel.

A Szenci-féle kötet templommetaforikájának összetettségében is látható, 
hogy a protestáns templom tekintélye és funkciója eltért a katolikus kegyhe lye-
kétől. A fennmaradt szűkös adatok fényében nem lehet egyértelmű képet rajzol-
ni a kora újkori magyar református szentelési ceremóniákról, de a fentiek alapján 
mégis azt állítom, hogy a Xvii. századi magyar protestáns templomszentelés 
appli kálhatta a hasonló rangú zsidó ceremónia elemeit mint a keresztyénség 
ősibb, alkalmazható mintáit. Salamon temploma ugyanis a keresztyén templo-
mok előképeként, antitípusaként jelent meg a korban az ószövetségi szövegek 
exegézisekor, és különösen igaz ez a mindenkori Ézsaiás-, Ezékiel- és Nehémiás-
kommentárokra. A salamoni templom ábrázolása kapcsán pedig épp ebben az 
időben, az 1620–30-as években zajlottak viták Németalföldön. Ábrák és kom-
mentárok egész sora született ekkor, mivel a bibliai sokoldalú leírás ellenére 
máig csak sejthető, hogy milyen lehetett az első zsidó templom.40 

Nemeskürty istván egyik írásában – nem titkolva meglepetését – közölte a 
bekecsi templom felavatási időpontját, a karácsonyi ünnepkört.41 Ebből a néző-
pontból ez már így érthető, hiszen a keresztyén gyakorlat számtalan elemet át-
vehetett az ősi templomszentelő rítusokból. Az időpontot, a textust (a Pré dikátor 
könyvéből), a közösségi áldozatot és bűnbánattartást (az istentisztelet prédiká-
ciós, gyónó és úrvacsorázó szakaszát), az önkéntes felajánlásokat a templom 
céljaira (az ajándék a Talmud szerint üdvösségszerző alkalom is), valamint a 
névadás zárásaként a felszenteléskori kürtölést (a harangtoronyban a harangok 
meghúzását) mind keresztyén formában alkalmazhatták a hagyomány megőr-
zéseként. A debreceni 1628-as templomszentelő istentisztelet kapcsán azért is 
feltételezhetjük az ótestamentumi ceremóniák applikálását, mert ez a fajta ha-
gyománykeresés ekkor, az 1620–30-as években erősödik fel. A magyar esetben 
a bécsi békék, a többi európai térségben a harmincéves háború idején kialakult 
protestáns identitás kereste és találta meg gyökereit az ószövetségi formákban, 
s ennek jeleként erősödött meg a héber nyelv és a zsidó szokások iránti érdek-
lődés Európa protestáns területein.

40 Bibliai Lexikon: Segédkönyv a Biblia tanulmányozásához 160 képpel, szerk. CzegléDy Sándor, ha
mar istván, Kállay Kálmán, Bp., 1933 (ORLE, 4/1), 965; maKKai, i. m., 543.

41 nemesKürty istván, Szenci Molnár Albert karácsonyai, http://www.cyberpress.hu/article.
php?id=3217.
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