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LECTORI SALUTEM 
 

 

TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB  
(Körösi Csoma Sándor) 

 
 
 
 

ülönleges ünnep volt 2014. nyarán Bucsán. Ugyanis éppen 100 év-
vel ezelőtt, a rövid idő alatt felépült templomot az építtető, gróf 
Széchenyi Miklós nagyváradi püspök Jézus Szentséges Szívének 

tiszteletére felszentelte. Egy ilyen évforduló ritkaságszámba megy. Éppen 
ezért felemelő érzés egy ilyennek a részese lenni. 

Sajnos 2014-ben senki nem emlékezett meg erről. Se az egyházi, se a 
polgári vezetés. Bár erre én felhívtam a figyelmet a helyi elöljáróknak, nem 
törődtek vele. Közömbösségük felháborított. Úgy gondoltam, egy ilyen 
szép és különleges templom megérdemli, hogy legalább száz évben egyszer 
megemlékezzenek róla. Ezért határoztam el, hogy a lehető legtöbb adatot 
megszerzem a templomról s könyv alakban meg is jelentetem. 

A kutatásaim szerencsére meglepően jól sikerültek, hiszen olyan doku-
mentumok kerültek a látókörömbe, amelyek hitelesen bizonyítják a leírta-
kat. 

Miért is fontos ez? A 2006-ban megjelent BUCSA című monográfiám-
ban már írtam a templomról. Sok mindent papírra vetettem ekkor. A forrá-
sokat azonban sajnos nem ellenőriztem. Így fordult elő, hogy téves, sőt 
hamis adatok lettek ebben közölve. Azt hittem, bízhatok azokban az embe-
rekben, akik már énelőttem is foglalkoztak a témával. Így minden ellenőr-
zés nélkül, – bízva a leírtakban, – átvettem ezeket az adatokat. Nem kellett 
volna! 

Sajnos éppen a legfontosabb információk voltak hamisak, többek között 
ezt is kell most korrigálnom. Vagyis a tervező, a kivitelező személyét, ami 
bizony nem mellékes egy ilyen mértékű épület vonatkozásában. 

Ezúton szeretnék elnézést kérni mindazoktól, akik a tévesen átvett ada-
tokat hitelesnek hitték. Ebben a könyvben viszont már minden adat háttere 
le lett ellenőrizve, a forrás a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb helyről 
származik. Ugyanis a felszenteléskor megjelent egy újságcikk a BÉKÉS 
című újságban, melyben részletes beszámolóval találkozhatunk úgy a fel-
szentelés minden mozzanatáról, mint az alkotók és résztvevők személyéről. 
A hitelesség itt nyer megerősítést, hiszen a frissiben felszentelt templomról 
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az adatokat nem évtizedek múlva, szájhagyományból merítette a cikk írója. 
A frissen épült és használatba vett épületről, még akkor, frissiben az illeté-
kesek nyilatkoztak s adtak pontos információkat. Az újságcikk alapján vé-
gül tisztázódott minden eddigi kétség, így ebben a könyvben megjelent 
adatokat már valóban minden fenntartás nélkül lehet szakdolgozatokban, 
megemlékezésekben használni. 

Nemcsak a 2006-ban megjelent téves adatok kerülnek ebben a könyvben 
korrigálásra, hanem azok az ismeretek, amelyeket szintén régebbi kutatók 
már leírtak. Itt egyrészt arra gondolok, hogy kutatásaim eredményeképpen 
cáfolom azt az állítást, miszerint a templom építésének költségeit teljes 
egészében gróf Széchenyi Miklós püspök állta volna. Bár felvetődött né-
hány személy írásában az a kérdés, hogy a püspök 60.000 koronás adomá-
nyát ki, vagy kik egészítették ki 100.000 koronára, amennyibe a templom 
építése valójában került. Ezeket a személyeket és adományuk összegét is 
sikerült hiteles helyről megismernem s itt közreadnom. 

Az előbbiekben leírtak alapján is érzékelhető, milyen felelősséggel jár a 
helytörténeti kutatás és milyen csapdákat rejt magába. Én magam is tanul-
tam ebből, hiszen évek óta már csak olyan adatot írok le, amelyeknek az 
eredeti forrását én magam látom, olvasom. Tisztelem azok erőfeszítéseit, 
akik szintén sok időt áldoznak a kutatásra, de ha nem ellenőrzik le a meg-
szerzett információk valódiságát, munkájuk felesleges volt. Ez persze nem 
szándékos – hiszen én magam is beleestem ebbe a tévedésbe – de minden-
képpen törekedni kell a hitelességre. 

Templomunk látványa már az első pillanatban megfogott, amikor először 
láttam. Érdeklődésem több irányú volt. Először építészeti szempontból ta-
láltam különlegesnek – bár akkor még nem tudtam, hogy eredetileg kupola 
is volt a tornyok tetején. A templombelső megismerése újabb csodálatot és 
tiszteletet váltott ki belőlem. Ezekről is írok a megfelelő fejezetekben. 

Később a faluban terjedő legendák keltették fel érdeklődésemet, hiszen a 
legendák csak akkor születnek, ha valami érdekeset, vagy különlegeset 
akarnak a jövő emberének elmondani. Óvatosan kell bánni a nép által ter-
jesztett híreknek, eseményeknek s ezáltal a legendáknak is. Lehet, hogy 
némelyiknek van valóságalapja – például annak, hogy létezik még egy 
ilyen templom – de lehet képzelet szüleménye, mint amikor a templom mé-
retét találták túlságosan nagynak egy ilyen kis település számára. Ezekről is 
leírtam néhány gondolatot. 

Meglepődtem a templom belsejébe lépve, hiszen az ott elém táruló lát-
vány, a bútorzat, az oltár, a szószék és minden, amit csak a tekintetem útjá-
ba került nagy hatással volt rám. Már csak azért is, mert a tudottan kis lét-
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számú településhez nem képzeltem ilyen, szépségében, kivitelezésében és 
művészeti értékében gazdag környezetet. Nagytemplomokban találkoztam 
ilyen művészi kivitelű oltárral, szószékkel, belső térrel. 

„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,…” hívja fel figyel-
münket Ipolyi-Stummer Arnold, aki nagyváradi püspök volt s mellette nép-
rajzkutató. Aggódása helyénvaló, hiszen jelen esetben is éppen erről van 
szó, hogy egy templom múltja veszett volna el, ha nem sikerül időben utá-
najárnom „születésének”, fejlődésének, száz éves életének. Az utolsó pilla-
natban sikerült mindehhez hozzáfognom. Örülök, hogy ennyi mindent elő-
áshattam a múltból, s most bemutathatom az érdeklődőknek is. 

Mint már az előzőekben is említettem, leginkább építészeti szempontok 
vonzottak a templomhoz. Nincs semmi közöm az építőiparhoz, de utazása-
im során nagyon sok katedrálist, bazilikát, nagytemplomot láttam: Buda-
pesten, Esztergomban, Vácott, vagy éppen Olaszországban Padovában, Ve-
lencében, Orvietoban. A sok-sok stílus és a freskók, szobrok, boltívek ka-
valkádja lenyűgözött, de nem hagyott túlságosan mély nyomot bennem. 
Bár lehet, hogy kellett volna? 

A Jézus Szíve templom mégis azonnal érdeklődésem középpontjába ke-
rült. Dolgozószobám ablakából kinézve nap mint nap látom, miként emel-
kedik ki az egyszerű parasztházak közül, nem hivalkodóan, de fenségesen 
és tiszteletet követelően. 

Ebben az évben – 2017-ben – lehetőségem nyílt arra, hogy a templomról 
írt gondolataimat, a kutatásaim eredményét végre könyv alakban is megje-
lentethessem. Segítségemre volt a Magyar Művészeti Akadémia Építőmű-
vészeti Tagozata. Sikerült a beadott tartalom-vázlat alapján elnyerni a tá-
mogatásukat. Köszönet érte! 

Mivel az építészet az alapja a munkámnak, így több mindent meg kellett 
tudnom erről is a templom vonatkozásában. Amikor belevágtam a téma fel-
dolgozásába belegondoltam, milyen hatalmas munka lehetett a templom 
felépítésének minden mozzanata, az elképzeléstől a tervezésen, a szervezé-
sen, az építésen keresztül egészen a felszentelésig. 1913-ban még nem volt 
gépesítés, így minden munkafázis a kézimunkára hagyatkozott. 

Amikor egy épület külseje felhívja magára a figyelmet, nyilván felötlik 
bennünk több kérdés is. Építészetileg az, hogy ki tervezte, milyen stílusban, 
milyen célt szolgál. Később arra is kíváncsiak leszünk, hogy azt a bizonyos 
épületet kik és mire használják. Miként és hogyan folyik benne az élet. Kik 
azok, akik benne laknak, benne élnek, benne dolgoznak. Egy középületnél 
pedig az, hogy milyen közérdekű célokat lát el. A múltja is egyre inkább 
érdekel bennünket. 
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Így voltam én magam is ebben az esetben. Milyen volt a vallási élet ezen 
a településen? Miként került sor a templomépítésre? Kik vettek benne részt 
(adományozók, tervezők, kivitelezők, stb.)? Miként „működik” egy temp-
lom, és az azt használó egyház? Milyen a vallási környezete kívül és belül? 
Kik alakítják a mindennapjait? Milyen eseményekre, rendezvényekre kerül 
itt sor? Milyen hatással van az itt élő emberekre? 

Az épület bemutatása az én felfogásomban nemcsak maga az építészeti 
részt jelenti, – melyben a kivitelezési megoldások, különleges eljárások 
vannak leírva, – hanem a működését biztosító környezet bemutatása is. 
Csupán így lesz benne élet. Mert egy templomban is ott van az élet minden 
mozzanata, akár pénzügyi, akár adó, akár szolgáltatás (keresztelő, esküvő, 
temetés stb.) formájában is. Ha nem ismerjük egy épület rendeltetését, ak-
kor csak egy rideg kőhalmazról, egy megszerkesztett bázisról beszélhetünk. 
Éppen ezért mutatom be könyvemben mindazt, ami a falakon belül, vagy 
éppen azokon kívül történik vallási szempontból. 

Építészeti megoldásait próbáltam fényképekkel látványosabbá tenni, hi-
szen akár szakember, akár csak egy laikus lapoz majd ebbe a könyvbe, 
azonnal érthetőbbé válik maga az épület konstrukciója, szerkezete. 

Itt szeretném kihangsúlyozni: én magam nem vagyok építészeti szakem-
ber. Amatőrként kutattam ki a múltját s amatőrként próbáltam megfejteni 
bizonyos építészeti megoldásokat. Leástam a fal mellett, felmásztam a pad-
lás poros gerendái közé, felkúsztam a toronyba a harangokhoz s még fel-
jebb, a kupola helyén kialakított teraszra, a „kilátóra” is. Az építészeti meg-
oldásoknál használt szakszavakat egyrészt az Internetről, másrészt szakem-
ber ismerőseimtől vettem át. Könyvem elsősorban az egyszerű embereknek 
szól, akik itt éltek, ide jártak templomba. Nekik úgysem mondana semmit 
egy szakzsargonból álló szöveggyűjtemény. Ezért próbáltam egyszerűen 
megfogalmazni mindent. 

Bizonyára elolvassák majd szakemberek is, építészek, szobrászok, ácsok, 
kőművesek ezeket az oldalakat. Előre elnézésüket kérem, ha valamelyik 
leírásom, vagy következtetésem nem állja meg a helyét. Vegyék figyelem-
be, hogy lelkes amatőrként fogtam ehhez a munkához, s próbálják meg úgy 
értelmezi a tévedéseimet, ahogy azok az én gondolataimban helyet találtak. 

Köszönet a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának, 
hogy lehetőséget biztosított templomunk bemutatására. Szeretném, ha az 
általam elkezdett kutatás folytatásaként egy valódi szakember is feldolgoz-
ná templomunk építészeti vonatkozásait. Szakmailag bizonyára értékesebb 
lenne s példaként állhatna a felnövekvő építész-nemzedéknek. 

Biró Endre 
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1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Béla, Isten kegyelméből, magyar király, 

a Hunt-Paznan nemzetségbeli Zeegh-i Joachim fia gróf Iwan jelenlétében, 

valamint Paznan fia Ibrahun, Amado fia Gyuge, Boduk fia Mózes 

és a többi Hunt-Paznan nemzetségből származó testvéreik, 

akik személyes közbenjárásukkal javasolták, hogy Zeegh (Szeghalom?) 

és Bucsa nevű birtokot felosszák 

minden viszálytól és ellenségeskedéstől mentesen, közös megegyezéssel. 

 
(Részlet Béla király bizonyságleveléből. 1261.) 
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BUCSA TÖRTÉNELMI MÚLTJA 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB  

(Körösi Csoma Sándor) 

 
 
 

últunk mindaddig ismeretlen marad, amíg hiteles dokumentumok-
kal, vagy egyéb bizonyítékokkal – régészeti leletekkel – be nem 
mutatjuk. A múlt viszont nagyon bizonytalan, hiszen a történelem 

viharai, a csatározások, a népvándorlások, a természeti csapások számtalan 
bizonyítékot megsemmisítettek, eltüntetettek. A megmaradt értékek közötti 
űrt ki kell tölteni, hogy a folyamatosság mindig megmaradhasson. 

Mindenki azt szeretné, ha a környezete a régmúlt eseményeinek részese 
lenne. Egy-egy közösség vajon mikor alakul át olyan egységgé, amelyet 
már akár falunak, vagy városnak lehetne nevezni? Akkorra tehető a léte, 
amikor először megjelenik egy hivatalos okiraton, oklevélen, vagy már év-
tizedekkel, évszázadokkal előtte, amikor lakott hellyé vált? 

Bucsa esetében is kétségek vannak ebből a szempontból. Régebbi kuta-
tók is próbáltak visszamenni az időben kisebb-nagyobb sikerrel. Vissza-
menni az időben csak úgy lehetséges, ha a feltárt emlékek valóban hitele-
sek. A régészeti feltárások során szarmata kori leletekre bukkantak a régé-
szek Bucsa határának több szelvényében is. Előkerültek római kori marad-
ványok és bőségesen a középkorban megtelepedettek eszközei, csontvázai. 
Tehát Bucsa, illetve Bucsa területe lakott volt már több mint ezer évvel ez-
előtt is. Akkor milyen névvel illették, vagy egyáltalán volt-e neve, nem 
tudni. Ezért azokra az oklevelekre, bizonyságlevelekre hagyatkozhatunk, 
amelyek átvészelték a Kárpát-medence minden veszedelmét. 

1321-re sikerült meghatározni a Bucsát kutatóknak a legelső írásos bizo-
nyítékot. Egy oklevelet említenek, melyben Bucsa neve szerepel. Kutatása-
im során erre az évre dátumozott oklevél nincs a levéltárban. Viszont ezzel 
a dátummal íródott egy vázlatszerűség, amely lehetett a feltételezett bi-
zonyságlevél piszkozata. Tehát maga a név szerepel, de nem hivatalos, pe-
csétes iraton. 

A Bucsa név elgondolkoztatta a nyelvészeket, a múlt után érdeklődőket. 
Leginkább egy szláv eredetű névhez kapcsolták, mely szerint a szláv ökör 
szóhoz hasonlít. Anonymus azonban másképpen írt erről, hiszen egy, a 
honfoglaló magyarokkal érkező személyt nevez így. Nem tudom miért kell 
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mindenáron egyes neveket más nyelvjáráshoz hasonlítani, amikor egy ősi 
magyar név kerül a látókörünkbe. Hangzása alapján is magyarnak lehet 
érezni, hiszen hasonlít a Buda, a Gyula, vagy egy magánhangzót felcserél-
ve Bócsa (Bács-Kiskun megye) névre is. 

Visszatérve a adománylevelekre, már az eddig ismerteknél régebbi irato-
kon is szerepel Bucsa neve. Vagyis sokkal régebbi a település, mint aho-
gyan eddig hittük. Egy 1261-ben, Béla király bizonyságlevele arról szól, 
hogy Bucsa nevű birtokot felosszák minden viszálytól és ellenségeskedés-
től mentesen, közös megegyezéssel, a Hunt-Paznan nemzetségből származó 
testvérek között. 

1261. – ettől az időtől számíthatjuk mostantól kezdve Bucsa történelmi 
múltját. A középkor számtalan adománylevéllel, bizonyságlevéllel igazolja 
Bucsa létét és értékét. Az értéke azért is lehet számottevő, mivel sokan 
akarják bitorolni jogtalanul, de arról is van irat, mely szerint tetemes össze-
gért zálogba, vagy bérbe adják több alkalommal is. 

Ez a mocsaras, lápos vidék a sok torzsalkodás ellenére is lakott területté 
válik, ahol a körülmények adta lehetőségeket kihasználva – vadászat, halá-
szat, ridegtartás – élhetnek a kisebb-nagyobb közösségek. 

A török hódoltság korában is jelentőséggel bír, hiszen adózás szempont-
jából lajstromba veszik, s be is hajtják azt. A híradásokban jelzett elvándor-
lást tévesen a török megszállásra vonatkoztatják. Ez így nem fedezi a való-
ságot, hiszen nekik is szükségük volt a beáramló – akár kisebb mértékű – 
adókra is. A pusztítás, a környék felégetése a határvidékre jellemző tatár 
hordák által történt betörések, fosztogatások miatt kényszerült a lakosság a 
terület elhagyására. 

Az 1700-as évek elején azonban újra benépesedik a Bucsai puszta. Az 
elmenekültek közül sokan visszatérnek, ugyanakkor a Tiszanánán földet 
nem kapó jobbágyok egy része is itt talál lehetőséget a további életre. 

Az 1860-as években történt lecsapolások után még gyorsabban fejlődik 
Bucsa. A megnövekedett termőföld megművelésére szorgos kezekre van 
szükség. A környékből betelepülők adják majd a község magvát s a folya-
matos fejlődés következtében kialakul egy határozott jövőt elképzelő nem-
zedék, amelynek leszármazottai Bucsatelepként még Füzesgyarmathoz tar-
tozó faluban élnek. Az önállósodás a kezdetektől fogva célja az itt élőknek. 
Tudják és érzik, hogy a nagyon messze lévő anyaközség nem érzi magáé-
nak az itt dolgozó földművesek, iparosok mindennapi gondjait, problémáit. 

Az 1886. évi XXII.t.c. 52. § lehetőséget biztosít arra, hogy önállóvá vál-
jon. Ez a küzdelem el is kezdődik. Sok kérvény, levelezés, indoklás és küz-
delem után közel fél évszázad kellett az önállóvá váláshoz. Ez 1941. volt. 
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A VALLÁS SZEREPE BUCSÁN 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB  

(Körösi Csoma Sándor) 

 
 
 

ent István királyunk törvényben szabályozta – többek között – 
a keresztény vallás gyakorlását, a templomba járás megtartá-
sát. A király Második Dekrétumának Második Könyvének 34. 

fejezetében a templomok létesítéséről, építéséről is rendelkezik. Érthető ez, 
hiszen csakis így lehet a többi törvény betartására kötelezni az embereket.  

„Minden tíz falu templomot építsen és ajándékozza meg azt két házzal és 

ugyanannyi cseléddel, továbbá lóval, kabalával, hat ökörrel és két tehén-

nel, harmincznégy darab apró barommal.” 

A templomok építésével biztosítva volt a vallás gyakorlása. Az évszá-
zadok során azonban a népesség szaporodásával, a települések önállósodá-
sával ezek az arányok megváltoztak. A vallás szerepe megerősödött, az ál-
lam és az egyház együttműködése által az első királyunk törvényei is mó-
dosultak. 

A vallás gyakorlása minden magyar ember számára nagyon fontos volt. 
Az elődöktől örökölt hitvilág átsegítette őket a szenvedéseken. Ott volt 
mindennapi életükben. Meghatározó volt mindennapjaikban: ünnepeiken és 
hétköznapjaikban egyaránt. Végig kísérte őket a születésüktől egészen a 
halálukig. Támasz volt a bajban és szenvedésben, vigasz a betegségben és 
remény a tehetetlenségben. 

A hit gyakorlása immár természetes volt, s maguk az emberek, a közös-
ségek igényelték, hogy legyen megfelelő hely, megfelelő épület, ahol majd 
vallásukat illő körülmények között gyakorolhatják.  

Bucsa külterületén végzett ásatások során kőépületekre utaló nyomokat 
találtak. Feltételezhető, hogy ezek egykori templom maradványai lehetnek. 
Erre utal a Kismonostor név is, hiszen ez egyértelműen egy monostor léte-
zéséről árulkodik. 

Ezt igazolja az a feljegyzés is, mely szerint a XVI. században templomos 
hely volt, hiszen volt plébániája. Papja 1552-ben 2 forinttal járul hozzá a 
tridenti zsinatra utazó legátus költségéhez. 

Temploma és a monostor maga is az enyészeté lett az évszázadok vihara-
inak következtében.  

SZ 
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A Bucsán álló monostor létét többen megkérdőjelezik, mások elismerik. 
A kétkedők azt hozzák fel állításuk igazolására, hogy sehol nem található 
alapítólevél és máshol se említik. Győrffy György, a környék egyik neves 
kutatója, Árpád-kori monostort tételez föl a környéken az itteni helység és 
pusztanevek alapján. A Kismonostor, Nagymonostor elnevezés szerintem is 
egyértelmű. Vélhetőleg az itt álló monostor alapján nevezték el így ezeket a 
területeket. Ezt igazolja a Monostorteleki szántóföld elnevezése is, melyet a 
krónikák 1451-ben említenek, de még korábban, 1436-ban Ösvénymonos-
tora név is megtalálható ezen a környéken. Bármilyen elnevezést is kuta-
tunk, az mindenkor az ott lévő adottságokra utal. Így lehet ez a Monostor 
elnevezésekkel is. Régi térképen is szerepel a monostor, a templom helye. 

 

Bucsa közelében látható a templom jele 
(A térkép Szerep környékét mutatja a középkorban) 
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A történelmi adatok sok mindent elárulnak a térképen szereplő templom-
ról is. A török hódoltság idején minden településnek az adófizetői, azok 
nevei pontosan szerepelnek. Ezekben az adót rögzítő defterekben kapun-
ként határozták meg az adó mértékét. Ugyanakkor ott vannak a lista végén 
azok az épületek is, melyek után nem kellett semmit fizetni. Ilyen volt a 
templom is. 

Az 1571-ben készült török defterben az alábbiakat olvashatjuk: 
"A szolnoki náhije

1
 a nevezett szandzsákban. 

BUCSA falu, tartozik a nevezetthez. 

Tisza János, Mészáros András, Molnár Mátyás, Vas Benedek, Tót 

Gergel, Csiszles (?) János, Elek Mátyás, Kun Péter, Kis Benedek, Musa (?) 

Lőrinc, Kóti Demeter 

12 ház. Templom” 
Mint látjuk, a létező 12 ház mellett egy templom is szerepel. Nem kell 

valami szép, vagy monumentális épületre gondolnunk. Több mint valószí-
nű, hogy falai éppen olyan természetes anyagokból készültek, mint a kör-
nyező házaké. Vagyis sárból, vályogból, paticsból. Lehetséges, hogy az 
építéséhez felhasználtak távolabbról hozott köveket, vagy helyben égetett 
téglákat, de ezek nem voltak jellemzőek. Ebben az időben nem a külső je-
gyekre figyeltek – csak a célnak megfelelő imádságos ház létesítése volt a 
fontos. 

Mint látjuk a környezetünkben is, az igény és a stílus az idők folyamán 
megváltozott. Ez érthető is, hiszen minden kornak megvoltak a jellemző 
építőművészeti ágai, amelyeket legtöbbször a mindenki által használt temp-
lomok felépítésekor alkalmaztak. 

A régi templom az évszázadok során többször is leégett, de mindig újjá-
építették. Talán meglepő, de még a török hódoltság korában is újjáépült, 
hiszen a szabad vallásgyakorlást nem tiltották. Sőt, amennyiben tudomá-
sukra jutott, hogy egyházi személyek vallásuk általi előírásokat megszegik 
s így súlyosan vétkeznek hitük ellen, (például, ha egy pap nem tartotta be a 
cölibátust, a papi nőtlenséget) akkor ők, mint a hatalom gyakorlói, súlyos 
büntetésben részesítették az elkövetőt. 

A vallás gyakorlása minden magyar ember számára nagyon fontos volt. 
Az elődöktől örökölt hitvilág átsegítette őket a szenvedéseken. Ott volt 
mindennapi életükben. Meghatározó volt mindennapjaikban: ünnepeikben 
és hétköznapjaikban. Végigkísérte őket a születéstől, egészen a halálukig. 
Támasz volt a bajban és szenvedésben, vigasz a betegségben, és remény a 
tehetetlenségben. 

                                                 
1
 Náhije: az Oszmán Birodalom legkisebb adminisztratív területe. 25-30 falu tartozott hozzá. 
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2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Templomuk még nincs, 
ezért az istentiszteleteket az iskola helyiségében tartják. 

A lakosok egy része római katolikus, kik a bárándi egyházhoz tartoznak, 
mivel az ottani parókia jóval közelebb esik hozzájuk, mint a szeghalmi. 

Az új község lakóinak száma 1500 lélek” 

 
(Békés Megyei Közlöny, 1901. szeptember.) 
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BÁRÁND FILIÁJA 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(Körösi Csoma Sándor) 

 
 
 

ezdetekben önálló, monostorral is rendelkező „templomos hely” 
volt Bucsa. Kiszolgálta az arra érkező vándorokat, búcsújárókat s 
természetesen a környéken lakó hívőket is. Az egyház tulajdonkép-

pen nemcsak Isten szolgálatában tevékenykedett, hanem főleg az embere-
kében. A világi és egyházi törvények tiszteletét és betartását mindenkor 
megkövetelték híveiktől, de ott voltak velük a nehézségekben is. Segítették 
őket a gazdasági ismeretek elsajátításában, a betűvetés megismerésében, a 
világ dolgainak és újdonságainak bemutatásában. A nagyvilágban történt 
eseményekről elsősorban a papság értesült: akár a püspöki körlevelekből, 
akár a vándorló szerzetesektől. Ezáltal az egyházi személyek szélesebb lá-
tókörrel rendelkeztek s ezeket az ismereteket felhasználva segítették a hí-
vőket a mindennapi élet gondjaiban. 

A történelem viharai következtében hatalmas változások érték a Sárrét 
ezen területét is. Bucsa monostora, temploma az enyészeté lett. Lakói el-
vándoroltak, majd új telepesek érkeztek. Ez a kis csoportokban megvalósult 
„népvándorlás” az 1700-as évek közepéig tartott. Ekkor kezdtek ide szál-
lingózni azok, akik végül gyökerét képezték a később felfejlődő település-
nek. 

A vallásukat magukkal hozták s gyakorolni is szükséges volt. Az alkalmi 
imaházak, a közeli települések templomainak igénybevétele nem volt soká-
ig tartható. Valakihez tartozni kellett. Mivel a kis létszám se papot, se 
templomot eltartani nem volt képes, így a hívőket összefogva egy közeli 
település egyházának filiájává – leányegyházává – alakították. 

Kovács József 2001-ben megjelent könyvében a következőket írja: 
„Kezdetben Élesd filiája volt. 1896-ban csak 12 katolikus hívő élt a falu-
ban., majd Báránd filiája lett 1903-tól.” A kezembe került dokumentumok 
alapján ezt úgy módosítanám, hogy már 1823-ban is Bárándhoz tartozóként 
ismerték el. A kezembe került Visitationis Canonicae ezt minden kétséget 
kizáróan bizonyítja. Ez a dokumentum és az anyakönyvek hitelesen rögzí-
tik az akkori hivatalos felállást. Ebben nem filiaként említik. Talán a régi 
Butsa nagyságát elismerve a 15. oldalon ezt olvashatjuk In gratiis Butsa . 

K 
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Vagyis közvetlenül van Báránd mellé rendelve és nem alá. Tehát nem alá-
rendelt filiaként, hanem mai felfogás szerint megfogalmazva inkább társ-
egyházként kezelték. Ez annak ellenére volt így, hogy a hívők létszáma 
igen alacsony volt – legalábbis abban az időben. Feltételezhető, hogy a 
bucsai apátság megalapításakor jelentős volt a lakosság létszáma s csak a 
történelem viharaiban fogyatkoztak meg lényegesen. 

Érdekes és számomra értehetetlen, hogy a kezdetekben miért éppen 
Élesdhez tartozott Bucsa? Mai közlekedési viszonylatban is hatalmas a tá-
volság a két település között. Miként oldották meg a kapcsolatot, ez rejtély 
számomra. Végül jött a célszerűbb megoldás: Báránd leányegyháza lett. 
Erről a hivatalos lapok, újságok is írnak. A Békés Megyei Közlöny 1901. 
szeptemberében megjelenő számában az alábbi sorok olvashatók: 

 „Békés megye legifjabb községe, Bucsa telep, örvendetes módon halad 
előre. Az anyaközség, Füzesgyarmat mindent megtesz, hogy a bucsaiak 
boldoguljanak. Az új község utcái szabályos egyenközű vonalakban húzód-
nak, az egyes porták rendes kinézése elárulja, hogy lakói törekvő, munkás 
emberek. Templomuk még nincs, ezért az istentiszteleteket az iskola helyi-
ségében tartják. A lakosok egy része római katolikus, kik a bárándi egyház-
hoz tartoznak, mivel az ottani parókia jóval közelebb esik hozzájuk, mint a 
szeghalmi. Az új község lakóinak száma 1500 lélek” 

Az ACTA Visitationis Canonicae in Ecclesia et e Parochia Possessionis 
Episcopalis Báránd (1823)2 c. okiratból ismerhetjük meg közelebbről, a 
környék, így Bucsa települést is. A Báránd települést jelző okiratban ott 
szerepelnek a környék kisebb, lakott egységei is, mivel ezek jórészt 
filiaként működtek az 1800-as évek közepén. Amikor Bucsa volt a vallási 
központ, amíg az itt épült apátság virágzott, akkor Bucsa irányította fíliáit: 
a körülötte létesült falvakat. Sajnos a középkori apátság elpusztult, a tele-
pülés lakói megfogyatkoztak, így ezt a funkciót egy időre Báránd vette át. 
Ide érkeztek Nagyváradról a püspök levelei, itt végezték az adminisztrációt, 
itt volt a környék vallási és kulturális központja. Ami itt történt, ami itt le 
lett jegyezve, amit e lapokon olvashatunk, az mind vonatkozik Bucsára és 
természetesen a Bucsán élt emberekre is. A bárándi okmányokat tanulmá-
nyozva a bucsai emberek életét is megismerhetjük, hiszen az itt leírtak rá-
juk is vonatkoznak és róluk is szólnak. Éppen ezért részletesebben is fog-
lalkoztam 2006-ban megjelent Bucsa c. monográfiámban ezekkel a doku-
mentumokkal, hiszen ezek felfoghatók bucsai hagyatékként is. Ha rögzítjük 
ezeket a sorokat, hitelessé tehetjük e kis közösség múltjának néhány pilla-
natát. A dokumentumban több helyen is felfedezhetjük a Butsára való uta-
lást. Az adatokat és utalásokat Érkeserű Mihály fráter írta le és hagyta ránk.  
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Ő volt 1823-ban Báránd és a hozzátartozó filiák lelkipásztorának, Baricz 
Mihály plébánosnak a segítője. 

Laicsák Ferenc Nagyváradi püspök 1837. évben az anyakönyvek ponto-
sabb vezetésére hívja fel a figyelmet. Részletesebb és alaposabb meghatá-
rozások alapján kell elvégezni az adatok rögzítését. Ezért egy olyan táblá-
zatot kell készíteni, mely átlátható s könnyen ellenőrizhető minden szem-
pontból. A születési, az esketési és a halálozási anyakönyvek fejlécének 
szöveges része magyar nyelvű. Az adminisztráció latin nyelven történt, de 
most már magyarul kerülnek bejegyzésre az adatok. (Ezek a formai megha-
tározások szolgálnak alapul a mai anyakönyvezéshez is úgy az egyházi, 
mint a polgári hivatalokban.)  

Egyik fontos adatforrás a bucsai lakosok szempontjából az egyház által 
vezetett anyakönyvek. A keresztelési, az esketési és halálozási anyaköny-
vekből megismerhetjük a lakosság összetételét, családjainak neveit és ro-
koni kapcsolatait. 

Katolikusok és reformátusok éltek itt Bucsán egy közösségben. Egymást 
segítették, egymást támogatták, – példa erre a két templom felépítése – de a 
hitéletben mindig elkülönültek, s vallásukat büszkén vállalták a másik féllel 
szemben. Egy kissé talán ez versengésnek is hatott, hiszen külön iskolája 
volt mind a két felekezetnek, de a házasságban se szerették a másik vallású 
társat. A szerelemnek azonban nem lehet parancsolni és így létrejöttek ún. 
vegyes-házasságok. 

1835. évben a bárándi plébános az írásainak latin szövege közé beékelve 
az alábbi magyar kérd mondatot illeszti: 

„Milly kilátás minő lépés Katolikus és Protestánsra nézve a vegyes há-
zasság?” 

Az anyakönyvezés mellett természetesen az egyéb „szolgáltatás” is a 
bárándi egyházra tartozott. Ezek között előkelő helyet foglalt el az oktatás. 

Bucsán katolikus, református és községi – vagyis állami – iskolák voltak. 
Az egyház a saját közösségének alapjait az oktatással próbálta erősíteni. A 
megfelelő tanítók alkalmazásával ez sikerült is. 

A felnőttek kulturális igényét is figyelembe vette az egyház. 1903. no-
vember 29-én megalakult a Bucsatelepi Római Katolikus Olvasókör. A val-
lás és a munka mellett szükségük volt ezeknek az embereknek egy közös-
ségre, amelyben olyan társakra találtak, akik velük gondolkodásmódban és 
világnézet szempontjából azonosak voltak. Nézetazonosságuk elősegítette 
azt a vágyat, hogy a világ eseményeit közösen beszélhessék meg. Mint az 
Alapszabályból is kiderül, nem a politizálás volt az elsődleges feladata, ha-
nem a katolikus kultúra megerősítése, és a műveltségük továbbfejlesztése. 
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ÖNÁLLÓ PLÉBÁNIA 
 

 
AMIKOR ITT, AZ ISTEN SZABAD EGE ALATT KISZOLGÁLTATTAM A BÉRMÁLÁS 

SZENTSÉGÉT, … FÁJLALTAM ELHAGYATOTTSÁGTOKAT, MERT NEM VOLT MÉG 
TEMPLOMOTOK. 

 
 
 

emplom hiányában is meg kellett oldani a vasárnapi istentiszteletek 
lebonyolítását, hiszen a Tízparancsolat III. pontja előírja: Az Úr nap-
ját megszenteljed. Ez abban mutatkozik meg, hogy az Úr napján, – 

vagyis vasárnap – munkaszüneti nap van, s a hívők a templomban adnak 
hálát imáikkal az Istennek. A történelmi leírásokban több helyen olvashat-
juk, hogy a szabad ég alatt is voltak istentiszteletek. Ehhez csak egy fel-
szentelt pap közreműködésére volt szükség. Az 1800-as évek végén 
Bucsatelep még fejlődő időszakában volt, alig néhány éve kezdődtek meg 
ugyanis a betelepülések, így érthető, hogy – már csak a lakosság vegyes 
beállítottsága miatt is – még nem volt temploma egyik felekezetnek se. 

Egy helyi plébánia – s vele együtt egy plébános – fenntartása költségek-
kel jár. Mindehhez a háttért a hívőkkel együtt az egyháznak kell biztosíta-
nia. Megfelelő lakossági, illetve hívő létszám alapján érdemes csak erre 
gondolni. A faluba a betelepülés folyamatos volt. Így számítani lehetett ar-
ra, hogy rövid időn belül önálló plébánia rangot kap a helyi vallási közös-
ség. 

1907-ig Báránd fíliájaként működött a bucsatelepi katolikus közösség. 
Ez azt jelentette, hogy vasárnaponként Bárándról érkezett a pap, hogy mi-
sét celebráljon. Az anyakönyvi bejegyzéseket – keresztelés, esküvő, halálo-
zás – is itt végezték. Az egyház irányítása alatt működő iskolák felügyelete 
is a bárándi egyházközségre hárult. Az 1907-es évben sikerült önálló plé-
bániát létesíteni Bucsatelepen. 

Templom hiányában a szentmiséket egy ideiglenesen kialakított helyen 
mutatták be. Ez nem volt más, mint a katolikus iskola épületének egyik 
osztályterme. Az iskolakápolnaként említett helyiség bizony csak ideigle-
nesen működhetett, bár úgy kezelték, mintha egy önálló épület lenne. Erre 
bizonyság az egyház pénztárkönyvének a bejegyzései, melyek az erre fordí-
tott kiadásokat rögzítette. 1908-ban ezt olvashatjuk a Kiadási rovatban: 
Függöny a templom ablakára – 5 Korona 40 fillér. Későbbiekben vásárol-
tak oltárszőnyeget, ami szintén egy templom, vagyis egy kápolna működé-
sére enged következtetni. 

T
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A Pénztárkönyv 1908-as bejegyzése 

A Pénztárkönyv rögzíti az egyház bevételeit és kiadásait. Ez igazolja azt 
az előbbi megállapításomat, hogy a fenntartáshoz való anyagi fedezetet va-
lahonnan biztosítani kell. Ennek egyik forrása maga a lakosság felé nyújtott 
„szolgáltatás”, ami csekély mértékű. Különböző alapítványok és magán-
személyek adományai azok, amelyek végül biztosítják a pénzügyi hátteret. 
Ne gondoljunk arra, hogy hatalmas bevételekkel rendelkezik Bucsatelep 
katolikus plébániája. Már csak azért se, mivel költségek is vannak bőven. 
Példa erre éppen a fentebb bemutatott Pénztárkönyv részlete. Ezen kívül is 
vannak még kiadások: postaköltség, pecsét, irodaszerek, adók, tűzbiztosí-
tás, űrszék-tisztítás, meszelés stb. Ezen adatok alapján megismerhetjük a 
település gazdasági életétnek egy kis szeletét. 

Érdekességként még egy adat: Házszámtábla – 4 Korona. Vagyis maga 
az egyház is egy gazdasági társaságnak felel meg pénzügyi szempontból, 
csak éppen a „szolgáltatása” különleges. 

Egy templom építése már időszerű volt ebben az időszakban. Az 1910-es 
népszámlálási adatok szerint Bucsatelep lakossága – amely akkor még 
Füzesgyarmathoz tartozott – az alábbiak szerint nézett ki: 1419 felnőtt és 
199 fiatalkorú, s a környezetében lévő majorok, tanyákon 828 felnőtt, s 133 
fiatalkorú személy él. Ez összesen 2579 lakost jelent, s emellett még ott 
vannak a 6 év alatti gyermekek is. Így a létszám megközelíti a 3000 főt. Ha 
azt feltételezzük, hogy fele részben katolikus, fele részben pedig református 
vallású a lakosság (egyéb vallásúnak csak néhány fő vallja magát), akkor is 
több mint ezer fő várja a templom felépítését. 

A statisztikai adatokat bemutató táblázaton az első számoszlopban a fel-
nőtt lakosság adatai láthatók, míg a másodikban a fiatalkorúak szerepelnek 
(6-tól 11 éves korig). Bár Kertészszigetről és néhány külterületi majorság-
ból is Bucsatelepre jártak a hívők az istentiszteletekre, ezeket az adatokat 
nem soroltam ide.  
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Az 1910-ben készült népszámlálási adatok 

Visszatérve a pénztárkönyv adataihoz, megtalálhatjuk benne a templom 
építésére szánt összegek egy részét. Az eddigi információk alapján csak 
gróf Széchenyi Miklós püspök pénzadományáról volt tudomásunk, s így is 
számolt be erről minden kutató. Ez a pénztárkönyv egy hivatalos irat, így 
ez bizonyítja azt, hogy a templom építését már jóval a nagyváradi püspök 
kinevezése (1911) előtt szorgalmazták, sőt támogatták. 

 

A Pénztárkönyv 1909-es bejegyzése 

Néhai Palotay László nagyprépost jelentős adománya a bucsatelepi 
templom felépítésére másokat is arra ösztönzött, hogy támogassák ezt az 
elképzelést. A Vallásalapítvány is segítette pénzügyileg ezt az elképzelést. 
Tudni kell, hogy a Vallásalapítványnak1 a tulajdonában volt a 22 szobás 

                                                 
1
 Magyar Vallásalap (Borz) 
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Borz-i kastély, melyet a szegény gyermekek ellátására, és üdültetésére 
használták. A mellette lévő uradalom is az övék volt, így az abból szárma-
zó bevételből támogatták a templomépítési elképzelést. 

A templommal párhuzamosan egy lelkészlak építése is esedékessé vált, 
hiszen az addig használt régi épület nagyon rossz állapotban volt. A Val-
lásalap ezt a kezdeményezést is támogatta. 

Újsághír alapján sikerült még megtalálni egy érdekes hírt, mely szerint 
1904-ben, Winkler József nagyprépost, nagyváradi római katolikus kano-
nok, a püspöki szentszék helyettes elnöke, a bucsatelepi római katolikus 
plébánia javára 10.000 koronát adományozott.2 A Pénztárkönyvben 8.446 
Korona szerepel, így nyilván ez volt a pontos adományösszeg.  

 

A Pénztárkönyv 1913 évi bejegyzése 

Mint látható szépen gyűlt a pénz a templom felépítésére, de sajnos a 
költségeknek csak egy kis hányadát fedezhette volna. Éppen ezért kellett 
egy olyan nagyobb mértékű támogatás, amely a megvalósítást biztosította 
volna. 

1912. május 7-én, kedden az akkori sajtóhír szerint „Bucsatelepre ment 
a püspök. Itt volt talán a legmeghatóbb a bérmálási szertartás lefolyása. 
Ebben a kis fészekben még templom sincs és a hívek, akik ugyancsak szép 
számban jöttek össze Bucsatelepről és a tanyákról, a szabad ég alatt gyüle-
keztek. Itt sátor volt felállítva, melyben szent misét mondott a püspök, majd 
kimenvén a sátorból, a szabad ég alatt osztotta ki a bérmálás szentségét. Az 
összegyűlt hívek nagy ovációkban részesítették a megyéspüspököt és hálá-
san köszönték meg, hogy felkereste őket.” 

Széchenyi Miklós püspök meghatódott a helyiek buzgóságán, s megígér-
te, hogy amikor legközelebb bérmálni jön Bucsatelepre, akkor már a saját 

                                                 
2
 A püspöki szentszék, mely egyházi peres és bűnvádi ügyek elintézésénél a püspöknek segélyt nyújtani 

van hivatva, a következő szervezettel bír: Rendes elnöke maga a püspök, helyettes elnöke pedig az általá-

nos ügyhallgató: Winkler József, püspöki helytartó 
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templomukban imádkozhatnak. Tulajdonképpen az 1912-es évi bérmálási 
szertartás adott egy olyan érzelmi indíttatást gróf Széchenyi Miklós püs-
pöknek, mely alapján el lett döntve: Bucsatelepre egy templom építése 
szükséges. 

Ígéretét azonban sokkal hamarabb beváltotta, hiszen egy év múlva – 
1913. július 6-án – elkezdődhetett a templom építése. 

Ehhez viszont támogatók is kellettek. A templomépítési alapba kerültek 
azok az összegek – természetesen koronában – melyeket a bucsatelepi 
templom építésére szántak magánszemélyek és a már előbb – a Pénztár-
könyvben – említett adakozók. 

Egy közösség múltjában olyan események is történnek, melyek az idők 
folyamán átalakulnak, széppé, vagy érdekessé csiszolódnak. Mivel nem lett 
leírva az a sok sok történet, mely az egyszerű emberek körében szájról száj-
ra terjedt, így az évtizedek során különleges legendává érlelődtek. 

Bucsatelepen két jelentős épület elkészülte is ebbe a kategóriába került. 
A lelkészlak, vagyis a plébánia épülete egy eléggé viseletes, vályogház 

volt. Csernay Géza lelkész tisztelettel várta gróf Széchenyi Miklós püspö-
köt a bérmálás szentségének a kiosztására. (Ez az 1912-es év volt.) Nem 
szeretett volna panaszkodni fölöslegesen, így egy kis fortélyhoz folyamo-
dott. Az épület falát kitámasztotta gerendákkal, mintha már az összedőlés 
fenyegetné. A püspök a látvány alapján megszánta a plébánost, s az egy-
házközséget, így felajánlotta, hogy egy új plébániaépülettel gazdagítja 
Bucsatelepet. Ez is megvalósult 1913-ban. 

A templom építésével kapcsolatban is szárnyra keltek legendák. Az épít-
kezés során úgy vélték, hogy túl nagy lesz a templom, melynek falai egyre 
csak nőttek. Nagynak vélték, ezért az egyik elképzelés szerint a tervező 
mérnök egy esős, borongós este érkezett a faluba a felépítendő templom 
papírjaival. S mivel sietett nagyon, így véletlenül egy másik – egy nagyobb 
– templom tervrajzát adta át a plébánosnak. 

A másik variáció szerint egy küldöttség ment Nagyváradra, a püspöki 
palotába, hogy elhozzák a templom tervrajzait. Megilletődtek a fogadtatás 
nagyszerűségétől, s így zavarukban a püspök asztaláról egy olyan templom 
papírjait vették magukhoz, amelyet nem nekik szántak. 

Szépek és érdekesek mindig a legendák, de sajnos nem midig van valós 
háttere. Ugyanis gróf Széchenyi Miklós püspök nem az első templomot 
építtette, így tudta, hogy a református hegemónia csökkentésére és a helyi 
lakosság folyamatos növekedése miatt valóbban ilyen méretű templomra 
van szükség. Feltevése beigazolódott, hiszen volt olyan ünnepi szentmise, 
melyre nem tudott mindenki bejutni, így sokan az ajtón kívülre szorultak. 
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3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"...megígértem nektek, hogy mire Isten segítségével ide visszatérek, 

tágas szép templomban akarlak benneteket viszontlátni..." 

 
(Részlet gróf Széchenyi Miklós püspök templomszentelési beszédéből.) 
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A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM 

"...MEGÍGÉRTEM NEKTEK, 
HOGY MIRE ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL IDE VISSZATÉREK, 

TÁGAS SZÉP TEMPLOMBAN AKARLAK BENNETEKET VISZONTLÁTNI..." 
 
 
 

emplomunk építésének elképzelése, kezdeményezése és megvalósí-
tása Nagyvárad püspökének, dr. gróf Széchenyi Miklósnak köszön-
hető. Ezzel egy kiváló építészt, Siegel Albint bízta meg, aki a püs-

pök megbízásából több egyházi épület terveit és kivitelezését is vállalta. Az 
építészre utaló stílusjegyeket minden épület őrzi mindamellett, hogy a kor 
hangulatát, ízlésvilágát is tükrözi. 

A régebben bizánci építőművészet körülbelül ebben az időszakban kezd-
te újra alkalmazni a román stílust, ami nem egyenlő a romániai stílusje-
gyekkel, hiszen a római kori művészeti elemeket használja fel. Ez által tu-
lajdonképpen a romantika egyik ágaként is bemutatkozik a 19. század épí-
tészeti remekeiben. A neoromán épületek meghatározzák a térség múltját 
is, hiszen a középkori templomok világa éled újjá.1 

A világi építészet2 mellett inkább a templomok tervezésekor fordulnak 
az építészek ehhez a stílushoz. 

A templomok építésének is megvannak az írott és íratlan szabályai. Mi-
vel leginkább kolostorokhoz, monostorokhoz tartoztak, így azok igényei 
szerint épültek fel. Tájolásuk legtöbbször kelet-nyugati irányú. Történelmi 
tény, hogy a szent áldozat bemutatásakor a pap mindig kelet felé fordult, – 
függetlenül a templom tájolásától – ahonnan Krisztus eljövetelét várták. 

Szerintem az istentiszteletek bemutatásának láthatósága is ezt igényli. 
Vagyis, ha a szentély és az oltár a keleti oldalon helyezkedik el, akkor a 
miséző pap minden mozdulatát világosan láthatja a templomban lévő gyü-
lekezet. Gondoljunk arra, hogy a villanyvilágítás napjainkban idealizálja a 
fényviszonyokat egy zárt helyiségben. Régebben viszont a gyertya igen-
csak gyenge fényerőt biztosított. A szentmiséket általában reggel, vagy dél-
előtt tartották, így a felkelő – és a délelőtti – nap fénye elegendő volt a lát-
hatás és láthatóság biztosítására. Meg kell jegyeznem, hogy a szentély falán 
lévő ablakokon a legtöbb esetben szentek képei láthatók. Az ólomberaká-
sos, színes ablakok látványa misztikus is lehetett, hiszen a természetes 
                                                 
1
 Lásd: Jáki templom mása Budapesten a Lehel téren) A Bucsán felépült templom is hordoz ezekből a 

stílusjegyekből néhányat. 
2
 Pl.: Halászbástya 

T
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megvilágításban megelevenedtek a rajta látható személyek, a művész által 
elképzelt formájukkal, vagy a bemutatott tevékenységükkel. Kihangsúlyo-
zom, ez az én véleményem s nem egyezik a történelem során kialakult ha-
gyománnyal. A kelet-nyugati tájolásnak így én nem is tulajdonítok semmi 
misztikus, vagy egyéb tulajdonságot, egyszerűen csak a természet adta kö-
rülmények hatását vélem felfedezni a templomok építésekor.  

Dsida Jenő: Templomablak című versében így fogalmazza ezt meg: 
…De ki belép 

a tág, iromba, 

boltozatos, 

hűvös templomba 

s belülről pillant 

ablakára, 

megdöbbenten áll, 

megkövülten áll, 

elbűvölten áll: - 

Nézz a csodára! – 

 

Színek zengése! 

Fények zúgása! 

Mártír mosolya! 

Szűz vallomása! 

Kék, ami békül, 

piros, mi lázad! 

Magasba ragad, 

a mennybe ragad 

lángtünemény 

és tűzkáprázat! … 

Vagyis a költő éppen az én elképzelésemet igazolja ezekkel a sorokkal, 
hiszen az ablakok kisugárzása, annak mondandója csak erősödik a rá vetülő 
természetes fény hatására. 

Az építendő templomok méretét és természetesen magát az alaprajzot 
mindenkor a végső rendeltetésük határozza meg, vagyis az, hogy egy ki-
sebb település egyszerű temploma, vagy egy püspöki központ nagytemp-
loma, bazilikája lesz. Általában hosszanti elrendezésre gondol a tervező. 
Persze kivétel is akad.3 Az egyedi elképzelések tárháza végtelen, hiszen 
napjainkban változatos templomokat emelnek, emeltetnek az egyházközös-
ségek. 

                                                 
3
 Pl.: Az ösküi körtemplom 
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A templom több részből áll. Fontos, hogy liturgiai szempontból elkülö-
nüljenek egymástól, hiszen rendeltetésük, fontosságuk, kihasználásuk sze-
rint más-más célt szolgálnak. Azért, hogy megértsük az elrendezését, s ez-
által a „működését”, a tervezéskor figyelembe kell venni bizonyos elvárá-
sokat, fontos, hogy megismerjük a részegységeket, s azok funkcióit. Ter-
mészetesen napjainkban már nem mindegyik szolgálja azt az elképzelést, 
amelyre eredetileg (régebben) elképzelték. 

A templom fő részei:  
1. az előcsarnok (belépő), 
2. a hosszház, vagyis a templomhajó, (főhajó)4 
3. a szentély, 
4. sekrestye, 
5. kórus 
6. harangtorony 
7. kupola 

Az előcsarnok 
Az előcsarnok, vagyis a belépő egy átmenet a külső (polgári) világ és a 

hit világa, a szent hely között. Eredetileg a bűnbánóknak, a beavatásra vá-
róknak a helye volt. Állandó nyitva tartása lehetővé teszi (tette), hogy bár-
mikor ide be lehessen jönni bűnbánatot gyakorolni, vagy imádkozni. Itt he-
lyezik el napjainkban az egyházi közlemények írott anyagát, a templomra 
vonatkozó információkat. A templomhajóba nyíló ajtókat csak szentmisék 
alkalmával szokták megnyitni. 

A templomhajó (főhajó) 
Az egyszerű, falusi templomok csak egy hajóval rendelkeznek. Ez a 

központi tér. Itt foglalnak helyet a hívők, akik a miséző pappal együtt 
imádkoznak, énekelnek s részesei lesznek a liturgikus eseményeknek. 

Itt kapnak helyet a hívők részére elkészített padok, az imádkozáshoz 
használt térdeplők, az egyházi zászlók, a szentek szobrai. Kisebb templo-
mokban itt található a mellékoltár is, valamint a keresztelő-kút, de a gyón-
tatószék is. A mellékoltárokat általában litániák esetén szokták használni. 

Nagyobb templomokban oldal- vagy kereszthajók is vannak. Ezek azt a 
célt szolgálják, hogy kisebb létszám esetén itt legyenek megtartva az isten-
tiszteletek. 

A szentély 
A szentmise bemutatásának a helye. Itt található az oltár, ahol az előírt 

liturgia szerint folyik a ceremónia. Az oltár a szentély közepén található, 
                                                 
4
  Vannak oldalhajók és kereszthajók is nagyobb templomoknál, bazilikáknál. 
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mely általában kőből készül – ezzel is utalva az Ó-szövetségi múltra. Az 
oltár egyik kis kazettájában legalább két szentnek az ereklyéjét szokták el-
helyezni, melyek közül az egyik vértanú. Napjainkban elterjedt a szembe 
misézés, mely kiiktatja az eredeti, általában művészi kivitelű oltárt. Ebben 
az esetben a hívők is láthatják, miként mutatja be a szentmisét a pap. 

A sekrestye 
A liturgiához tartozó eszközök, ruházatok tárolására szolgál. Itt szokott a 

miséhez előkészülni, beöltözni a misét celebráló pap (papok) és a minist-
ránsok. 

A kórus 
Általában az előcsarnok fölött helyezkedik el. Itt található a zenei kísére-

tet szolgáló harmónium vagy orgona. A szentmisébe illeszkedő egyházi 
énekek tolmácsolására alakult egyházi kórus tagjai is itt foglalnak helyet. 
Így a felcsendülő ének a hívek feje fölött szállva emeli az áhítat meghittsé-
gét. 

A harangtorony (vagy harangláb) 
A harang hívó szavára gyülekeznek a szentmisére az emberek. A harang 

más célt is szolgál. Búcsúztatja a meghaltakat, délben is megszólal, jelez-
vén a pontos időt. Szentmise közben is megszólal, amikor az Úrfelmutatási 
ceremónia zajlik. A harangtoronyba több – más és más szólamú – harangot 
szoktak elhelyezni. A legkisebb a lélekharang. Akkor használják, ha valaki 
eltávozott az élők sorából. A harangtorony magasságától is függ, hogy mi-
lyen távolságra hallatszik el a harangok szava. 

Kisebb egyházaknál csak egy harangláb szolgálja a hívőket. Ezek is álta-
lában díszes kivitelűek. Szomorúan jegyzem meg, hogy az Isten hívó sza-
vát jelképező harangok egy részét emberek meggyilkolására használták fel 
a háborúk idején. A lakosság tiltakozása ellenére leszerelték ezeket és 
ágyúgolyókat, töltényeket gyártottak belőlük. 

A harangtorony egyedisége különbözteti meg a templomokat egymástól. 
(Kivétel a bucsai, hiszen mása megtalálható Monospetriben) 

A kupola 
A kupola tulajdonképpen a templom messziről is látható eleme, amely 

jellegzetességével különül el a többi templomtól. A hegyvidéki, erdős terü-
leteken fatornyok a divatosak, míg a nagyvárosok a messziről is fénylő, 
fémborítású (réz, esetleg bronz), kivételes esetben aranyozott lemezekkel 
borított tornyokat, kupolákat részesítik előnybe. 

Templomunk esetében egy különleges – egyedi – megoldást alkalmazott 
a tervező a torony lefedésére. A nyolcszögletű kupola megoldásában s egy-
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szerű, nem hivalkodó (vörösesbarna) színével belesimul a síkvidéki kicsiny 
falu egységébe. Bár méreteit tekintve magasan kiemelkedik az egyszerű 
parasztházak közül, mégse bántja az idelátogató szemét. Egy hegyes torony 
talán bele se illene ebbe a közegbe. 

A mennyezet 
Egy hatalmas tér lefedése nem egyszerű építészeti szempontból. Bár év-

ezredek óta alkalmazzák katedrálisok, bazilikák, nagytemplomok esetében, 
de ezek az eljárásokat nem használják kistelepülések templomainak építé-
séhez. Egy boltíves kialakítás nemcsak építészeti bravúrt jelent, de míg 
egyes stílusok szinte megkövetelik a létét, addig az egyszerűbb kivitelezés 
más megoldást követel. 

A boltíves mennyezet kialakítása megfelelő alátámasztási sablont igé-
nyel, melyet addig nem lehet eltávolítani, amíg a habarcs meg nem köt. 
Ebben az esetben nem hagyható figyelmen kívül az ív magassága és az 
alapvonal szélessége. 

Bucsa templomának a mennyezetét egyszerű megoldással tervezték és 
kivitelezték. A trapéz alakú boltozat egyszerű, s az anyag felhasználása is 
csekély, így az elkészítés során csak gerendák, deszkák, stukatúrnád és 
malter felhasználása szükséges. A térlefedés a fagerendás, deszkázott sík-
födémek egyik továbbfejlesztett változata. 

A falazat 
A mennyezetet, a tetőszerkezetet a falak tartják. Egy ilyen méretű épület 

esetében több szempontot is figyelembe kell venni. A talaj minőségét, a 
talajvíz szintjét, az alapanyagát, (mely jelen esetben tégla) az előzetes ter-
vekben meg kell határozni, majd ezek ismeretében a falazat magasságát 
figyelembe véve ki kell számolni annak vastagságát. A célszerűség , az 
anyagtakarékosság és a biztonság igényli templomunk esetében, hogy pillé-
rekkel kell megerősíteni az egész templomot. A stabilitás, a monumentali-
tás párosul az egyszerű vonalvezetéssel és a szépséggel. 

A főbejárat 
Meghatározó Egy épület szempontjából – főleg egy templomnál – a be-

járat látványa, stílusa. Az első benyomás itt éri az ide érkezőket, hiszen ez a 
rész már testközelben van, s minden belépő fizikailag is kapcsolatba kerül 
vele. A templom az imádság háza, de az emberek a – lelki és szellemi – 
biztonságot is itt keresik. Éppen ezért kell úgy kialakítani, megtervezni a 
főkaput, hogy a hívők nyugalma és kiegyensúlyozottsága már itt megvaló-
suljon. A természetes anyagok felhasználása itt lényeges, hiszen a fa, a ko-
vácsolt vas a környéken élő mesterek munkáját is vizionálja.  
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A TEMPLOM TERVEZÉSE 
 

 
 
 

atedrálisok, bazilikák, nagytemplomok folyamatosan épültek év-
századok alatt Európában. Magyarországon is rengeteg, gazdag dí-
szítésű, pompás épületek emelkedtek ki, természetesen midig a kor 

igényeinek megfelelően. A gazdagságot, cifraságot, sőt az egyszerű embe-
rektől való távolságtartást tükröző templomok már nem voltak megfelelő 
hatással az emberekre. Az egyszerűség, az építészeti stílusok alkalmazását 
is befolyásolta. Ez tükrözte tulajdonképpen a kor szellemét is. 

Fénnyel, csillogással, hamis gazdagsággal nem lehet félrevezetni az Úr-
istent. Ő nem látszatot akarta közvetíteni, hanem a lelki béke nyugalmát. A 
templomoknak ezt kell tükröznie, ebben kell helyt állnia. Nagyon sok tudás 
és felkészültség kell ahhoz, hogy ezeket az elvárásokat tervrajzon bemutat-
hassuk, az ehhez szorosan kapcsolatos elképzeléseinket megvalósíthassuk. 

Magyarország az 1900-as évek elején gazdasági fejlődés erős szakaszát 
éli. A városok kivirágzása, a falvak népesedése, az ipar modernizálódása 
egy hatalmas lendületet sugallt az emberek felé. Ezt a lendületet példázza a 
gyárak, nyaralók, technikai eszközök szaporodását, a vidék kulturális fel-
zárkózását. 

A vallásos élet fejlődése is szembetűnő. Templomok épülnek szerte az 
országban, városokban, falvakban. A tervezők már nem ragaszkodnak a 
régen használt stílusokhoz, hiszen a költségekkel jóval alacsonyabb szinten 
kellett gazdálkodni. Mindemellett a monumentalitás szerényebbé válása 
mellett a célszerűség került előtérbe. 

A tervezők inkább olyasmit szeretnének alkotni, amely nem a gazdagsá-
gával kérkedik, hanem a környezetben fellelhető anyag felhasználásával, az 
egyszerű emberek házaival harmonizáló – bár méretével kiemelkedő – de-
koratív mű lesz. Úgy vélték, hogy a Jóisten által teremtett anyagot és a ter-
mészet által biztosított szépséget kell ötvözni. 

Egy tervező számára mindenkor felvetődik a kérdés: vajon milyen célra 
fogják használni az általa készítendő művet, alkotást? 

Egy templom tervezésénél legelőször azt kell figyelembe venni, milyen 
legyen a homlokzati kiképzése, hiszen ez a látvány fogadja majd az ide be-
térőket. Fontos, hogy milyen és hány tornya legyen, hiszen ez is a külsőd-
leges jegyek ismérve egy templom esetében. A tornyok messzire látszód-
nak, így annak szépsége, különlegessége, egyedisége nem elhanyagolható. 

K 
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Ez tapasztalható a bucsai katolikus templomnál is, hiszen egyedi tornya egy 
különleges, nyolcszögletű kupolával van lezárva, mely összekapcsolható 
bazilikák tetőzetével, de az ősmagyar jurtákhoz való rokonsága is felsejlik 
benne. 

A tervezés folyamata nagyon összetett. Mivel nem vagyok szakember s a 
könyvemet se szakemberek részére írom, így próbálom a saját szavaimmal, 
egyszerűen megfogalmazni, hogy szerintem milyen fázisokon kell keresz-
tülmennie egy építmény kivitelezésének. Mivel eredeti dokumentáció saj-
nos nincs se a templomról, se az építésről, így leginkább a logika alapján 
próbálom felvázolni a folyamatot. 

Először próbáljuk meg elgondolni a már álló templom megtekintése 
alapján, hogy micsoda összetett és bonyolult tervezési, szervezési és – ma 
úgy mondanánk – logisztikai műveletekre volt szükség egy olyan korban, 
amikor még gépesítés nem nagyon létezett az építőipar területén se. Az ipa-
ri forradalom hatása itt még nem érzékelhető. 

A környezet tanulmányozása után elkezdődhetett a tervezési folyamat. 
Ez több részből tevődik össze. 

1.) A tervezőasztalon elkészül a templom alaprajza 
2.) Az alaprajzzal párhuzamosan a látványterv is papírra kerül, mely 

több nézetből mutatja a templom végleges képét. (Elölről, mindkét oldalról, 
hátulról és felülről. A templom építésénél nélkülözhetetlen metszetrajzok, 
homlokzati rajzok is elengedhetetlenek.) 

3.) Részletes szerkezeti rajz a mennyezet és a tetőtér kialakításáról. 
4.) Szerkezeti rajz a kupola ácsolatáról. 
5.) A felhasználandó anyagok felsorolása. 
6.) A felhasználandó anyagok minőségének és mennyiségének leírása. 
7.) Elengedhetetlen a költségvetés, a költségbecslés. 
8.) Az építkezés folyamatának megszervezése. (Ez a legfontosabb!!!) 
Az általam felvázolt folyamatok az elképzeléstől a megvalósulásig hoz-

závetőleg másfél évet foglalnak magukba, melyből egy év maga a templom 
megépítése az alapkő letételtől a felszentelésig. 

Nagy segítség lenne a pontosítás miatt, ha előkerülnének az eredeti váz-
latok, feljegyzések, megrendelések, szállítólevelek, kifizetések jegyzéke. 
Az évszázadok viharában – hiszen két világháború is közrejátszott – mind-
ezeknek nyoma veszett. A templom múltjának felkutatása így sokszor csak 
apró adatokból tevődik össze, melyet csak a logikus átgondolás után lehet 
egységgé formálni. 

Az építészeti munkálatokról se írás, se fénykép nem tanúskodik csak 
maga a monumentális épület.  
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A terület talajtani vizsgálata után kezdődhetett meg a tényleges tervezés. 

Eredeti tervrajz hiányában a saját méréseim alapján elkészítettem a temp-
lom alaprajzát. Mivel nem vagyok építőipari vállalkozó, így kérem, ha 
szakmai hibák lennének benne, azt ne vessék a szememre. Csak megpró-
báltam ezzel a rajzzal is bemutatni a templom elrendezését, méreteit. 
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TÁMOGATÓK 
 

 
AKIT ISTEN TESTI, LELKI JAVAKKAL ÁLDOTT MEG, 
ITT ADJON HÁLÁT AZ ELVETT JÓTÉTEMÉNYEKÉRT, 

 
 

énz és nagyon sok pénz kell egy templom felépítéséhez. A vagyon 
csak akkor értékes, ha a felhasználása közösségeket is szolgál. Ha 
csak egyéni érdekek játszanak szerepet, akkor értelmetlenné válik a 

világ szemében a felhalmozott pénz tulajdonosa, vagy egyszerűen csak 
irigység célpontja lesz. Hihetetlen talán, de az adakozás sokkal nemesebbé 
teszi az embert, mint bármilyen más cselekedet. 

A Bucsai Jézus Szíve templom és plébániájának építéséhez már 1904-
ben elkezdődtek az adományok gyűjtése. Winkler József nagyprépost nyi-
totta meg a sort. A pénzgyűjtés és az építkezés támogatása viszont csak 
gróf Széchenyi Miklós püspök felajánlása után gyorsult fel. Mindez persze 
azt feltételezi, hogy a háttérben elindult a szervezés, mely nemcsak a pénz 
összegyűjtésére irányult, de a kivitelezés minden részletére kiterjedt. Nem 
tudni, hogy ezt személyesen a püspök végezte, vagy megbízottjai intézked-
tek ebben az ügyben. Valószínűleg az utóbbi variáció lehetséges, azzal a 
kiegészítéssel, hogy folyamatosan tájékoztatták a püspököt a tervezés és 
építkezés állásáról. 

A támogatók megérdemlik, hogy néhány mondattal be legyenek mutat-
va, így tisztelegve előttük nemes tettükért. 

Winkler József nagyprépost, a püspöki szentszék rendes tagja. „A püs-
pöki szentszék, mely egyházi peres és bűnvádi ügyek elintézésénél a püs-
pöknek segélyt nyújtani van hivatva, a következő szervezettel bír: Rendes 
elnöke maga a püspök, helyettes elnöke pedig az általános ügyhallgató: 
Winkler József, püspöki helytartó; ülnökei: valamennyi valóságos és tiszte-
letbeli kanonok s határozatlan számban a püspöktől kinevezett papok; to-
vábbá áll két házassági kötelék és szerzetesi fogadalom védőjéből, egy-egy 
jegyző, ügyész, orvos és szegények ügyvédjéből.”

5
 Adománya 10.000 Ko-

rona a plébánia építésére. 
Palotay László nagyprépost, főpap, monstori apát volt, aki 10.950 Ko-

ronát biztosított a bucsatelepi templom építésére, az évközi kamatokkal 
együtt. Nevéhez fűződik a Nagyváradon felépített Szent László Koldusápo-
ló kápolnájának a felépítése is. 
                                                 
5
 Részlet Zsák J. Adolf: a nagyváradi latin szertartású püspökség szervezete és közigazgatása c. írásából. 

P 



 36 

Vallásalapítvány (Magyar Vallásalap) Két épület megvalósítását is 
támogatta: 5.274 Koronát biztosított a templom és 5.661 Koronát a temp-
lom felépítésére. A Magyar Vallásalap egy katolikus egyházi rendeltetésű 
alapítvány, melyet Mária Terézia 1780-ban alapított. Bucsatelephez annyi 
köze volt, hogy a szomszédságban lévő Borz területe és a rajta lévő 22 szo-
bás kastély volt a kezelésében. A kastélyban szegény és árva gyermekek 
üdültetését tették lehetővé. 

Dr. gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Miklós nagyváradi püspök. A 
Jézus Szíve templom főtámogatója 1868. január 6-án született Sopronban. 
Pannonhalmán a Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte el a 
középiskolát s itt is érettségizett, utána a Győri Püspöki Papnevelő Intézet 
és Hittudományi Főiskolán a teológiai tanulmányait folytatta. 1890-ben 
szentelték pappá. 

A kánonjogi doktorátus megszerzése után, 1898-ban kinevezték a bécsi 
Pázmáneum Papnevelő Intézet rektorává, majd esztergomi kanonokká.  
1901-ben győri megyéspüspök lett. 

 

Gróf Széchenyi Miklós püspökké szentelésekor 

1911-ben a nagyváradi püspöki székbe helyezték. 
Magánvagyonával támogatta az egyházat. Több plébániát, katolikus is-

kolát s néhány templom építését is nagyobb összeggel segítette. A Bucsai 
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Jézus Szíve templom és a plébánia építéséhez 60.000 aranykoronát adomá-
nyozott. 

Erről egy újsághír is megjelent a BÉKÉS című lapban, „A püspök ado-
mánya” címmel: 
„Gróf Széchenyi Miklós váradi püspök, püspökségének harmadik évfordu-

lója emlékéből 100 ezer koronát adományozott új templomokra. Eme feje-

delmi adományból az oroszlánrész, vagyis 90.000 korona békésmegyei két 

parochiának, nevezetesen Bucsatelepnek 60.000 korona, Orosházának pe-

dig 30.000 korona jut. A két esztendő alatt, mióta Széchenyi püspök vette át 

az egyházmegye kormányzását, öt új lelkészség alakult az egyházmegyében. 

A vallásos lelkületű főpásztor jótékonysága most lehetővé teszi a 

bucsatelepi templom fölépítését és az orosházi templom gyökeres renoválá-

sát.” 

A Győrből Váradra költöző Széchenyi püspök későbbi éveit megkeseríti 
a háború, a kommün, végül Trianon. Szívbeteg lesz. Vakbéllel megoperál-
ják, de szívelégtelenségben a műtét után 1923. december 1-jén Budapesten. 
meghal Végrendelete szerint az általa alapított orosházi plébániatemplom 
sírkamrájába temetik el. Sírja előtti térdeplőn – kérésére – az alábbi szöveg 
olvasható: "Egy Miatyánkot!" 

Marie Cécile von Springer, a bucsatelepi uradalom tulajdonosa. A bir-
tokot nászajándékként kapta édesapjától. Férje Eugene (Jenő) Fould francia 
bankár volt.  

 

Fould-Springer Mária bárónő 
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A Fould-Springer uradalom tevékenyen részt vállalt a település életében. 
A lakosságnak munkát biztosított, kulturális életét támogatta, a helyi egye-
sületekben vezetőként vagy egyszerű tagként ott voltak tiszttartóik. Szociá-
lis érzékenysége tetteiben is megmutatkozott. Egyik ezek közül: Nagy-
Bucsa majorban a gépállomáson több kombájn is volt, az aratást mégis 
kézzel végeztette, hogy a bérek kifizetésével is segítse a helyi lakosokat. 

Bár zsidó volt, de a katolikus templom építésének támogatásában orosz-
lánrészt vállalt. Ugyanis ő biztosította a falazáshoz a saját égetőjéből kike-
rülő téglák egy részét. Nem kis mennyiségről van szó! 

Az építkezés csak egyik fázisa a templom működésének. Többre van 
szükség, hogy ténylegesen használatba vegyék a hívők. A templomnak bel-
ső bútorzata is van: az oltár, az oltárkép, a padok, a stációk, a gyóntatószék, 
stb. Ezek elkészítői művészi szintre vitték szakmájukat. Ezért is érdemes 
néhány szóval megemlékezni róluk. 

Siegel Albin műépítész. 1874-ben született Temesváron. 
1905-től önálló tervezőirodájában bérpalotákat, családi házakat, papla-

kokat, templomokat tervez. A templomok berendezései, oltárai mellett még 
orgonákat is tervezett és épített. Az ő elképzelése alapján készítették el a 
Bucsai Jézus Szíve templom oltárát, mellékoltárát, szószékét, gyóntató-
székét, padsorait, a sekrestye bútorzatát, valamint a stációk képkeretét is. 

Bucsatelep római katolikus temploma mellett többek között még az 
orosházi Jézus Szíve plébánia-templom, a simonyifalvi, a csemői és az 
élesdi templom tervezése is a nevéhez fűződik. 

Szubota István oltárépítő, faszobrász. Szubota István oltárépítő készí-
tette el az oltárt, a szószéket, a gyóntatószéket, és a stációk képkeretét is 
Siegel Albin építész tervei alapján. Az élesdi templom oltára és bútorzata is 
az ő munkája. A két mű (a bucsai és az élesdi) hasonlósága egyértelmű. 
Annyi a különbség, hogy a tornyot, a kupolát jelképesen is megjeleníti az 
oltárokon, természetesen az épületen lévőkkel azonosan. Így csak ez a ki-
csiny részlet más és más a két templomban lévő oltáron. 

Gróf Erdődy Gyuláné született gróf Széchenyi Emília.  
1866-ban született a család vasvörösvári kastélyában. A település a Pin-

ka folyó mellett található, Burgenlandban. Az 1921-es népszavazáskor ke-
rült Ausztria fennhatósága alá. 

Egy előkelő grazi lánynevelő-intézetben végezte tanulmányait. Már itt 
feltűnt a festészet iránti vonzódása s természetesen ezzel együtt kibontako-
zott a tehetsége is. 1908-ban egy nagyszabású kiállítást szervez a várme-
gyeház nagytermében, hogy ezzel is segítse az akkori tűzvészben károsult 
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embereket, családokat. Bécsben is kiállít, majd karitatív tevékenységét 
folytatva a vöröskereszt javára Nagyváradon mutatkozik be 1915-ben. 

 

Gróf Széchenyi Emília festőművész alkotás közben 

A Bucsai Jézus Szíve templom oltárképét is ő festette. Ezen Jézus Krisz-
tus jobb kezét az emberiségért szenvedő, tövisekkel koronázott szívéhez 
emeli, mintegy felajánlva azt, az előtte térdeplő, imára kulcsolódó kezében 
rózsafüzért tartó apácának. Bal kezét féltőn emeli a nőalak fölé, mely moz-



 40 

dulat lehet akár áldás is, mely az előtte térdeplő nőalaknak Alacoque Szent 
Margitnak szól. 

A háború elejétől – 1914 augusztusától – kezdve férjével magánkórházat 
működtetett a Vöröskereszt kötelékében, amelyben főápolónői tevékenysé-
get végzett. 

1928-ban halt meg. 
Kelemen Márton szobrászművész. (1854-1933) Kelemen Márton szob-

rászművésszel gróf Széchenyi Miklós püspök még győri tartózkodása ide-
jén ismerkedett meg. Alkotásai, művei alapján kérte meg arra, hogy a 
bucsatelepi katolikus templom oltárát, keresztelőkútját, szenteltvíz tartóját s 
a bejárat fölötti Jézus Szíve szobrot készítse el. 

Schneider János és Mátyás építőmesterek végezték az építési kivitele-
zést „ mindenki megelégedését kiérdemlő szolidsággal.” 

Ennyit tudtam kikutatni az építők és támogatók életéről, munkásságáról. 
Némelyikről sikerült képet is megszereznem, másokról viszont kevés in-
formáció gyűlt össze. Ez mégis elegendő arra, hogy megismerjük őket, akik 
részesei voltak a templom létrehozásában. 

Mindemellett ne feledkezzünk meg a helyi lakosokról se! Hiszen némi 
csekély összeggel, de annál nagyobb lelkesedéssel végezték a munkájukat a 
kivitelezés során. Vallási hovatartozást elfeledve, minden segítőkész ember 
ott munkálkodott az emelkedő falaknál. Férfiak a nehezebb kisegítő mun-
kálatokat vállalták magukra, a nők is ott voltak, hiszen akár vízhordásról, 
akár ételkészítésről volt szó, az a feladat rájuk várt, de ott voltak a mészol-
tásnál, a malterkeverésnél, sőt még a téglák le és felrakodásánál is. A végső 
tisztítás, takarítás is rájuk várt. 

A gyermekek se hiányozhattak, hiszen kíváncsi tekintetükkel kísérték 
minden tégla útját, folyamatosan számolták, hogy a fal hány sorral emelke-
dett naponta. Úgy mentek az építkezés helyszínére, mintha ők is munkások 
lennének.  

Sajnálatos, hogy nem készült fénykép erről az időszakról. Legalábbis 
nincs róla tudomásom. Pedig milyen érdekes dokumentum lenne ez szá-
munkra, hiszen azon felfedezhetnénk sok ismerős helyi lakost, s így büsz-
kén tudná a rokonság mutatni a felnövekvő utódoknak. 

Az összefogás gyönyörű példája, hogy a két vallás hívei, a katolikusok 
és a reformátusok összefogtak a templom építésében. Itt kell megemlíte-
nem, hogy amikor a református templomon volt a sor – 1925-ben történt 
meg az alapkő letétele – akkor se számított a vallási hovatartozás. Ez az 
összefogás tette naggyá a templom hírnevét is, hiszen a környék települései 
elismeréssel nyilatkoztak erről. 
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lső lépés még a tervrajzok, illetve az egész kompozíció felvázolása 
előtt a helyszín vizsgálata. A környezet, a beépítendő terület (telek) 
mérete, tájolása, a talajviszonyok megismerése elengedhetetlen a 

tervezőmérnök számára. Csak az előbbiek alapos ismerete után lehet neki-
látni a tényleges munkához. 

Az alap 
A település megismerése után elsődlegesen az alapoknál kellett kezdeni 

mindent, – mint általában egy építkezés során. Az alapokat viszont csak 
megfelelő talajismeret után lehet lerakni. Siegel Albin építőmérnök alapo-
san áttanulmányozta Bucsatelep talajviszonyait. Ehhez segítséget nyújtot-
tak neki a helybeli gazdák mellett az uradalom gazdatisztjei is, hiszen ők 
naponta szembesültek a helyi, megművelendő föld „viselkedésével”. 

A mérnököt tájékoztatták arról, hogy a terület évezredeken keresztül egy 
mocsaras, lápos vidék volt, melyet alig 50 évvel azelőtt csapoltak le. A víz 
eltávolítása után egy igen érdekes – bár művelésre már alkalmas – talajjal 
találkoztak az ide betelepülők. A mocsaras előélet következtében a felszíni 
réteget az évente rothadásnak induló növényzet s a távolabbi vidékekről 
idesodródott üledék képezte. A száraz időszakban szikes, repedezett talaj az 
esős időszakban „vendégmarasztaló” sárrá alakult. Mezőgazdasági művelé-
se nagy odafigyelést és helyi szaktudást igényelt s igényel ma is. 

Farkas József gazdatiszt így ír visszaemlékezésében erről: 
„A talaj-előkészítés nálunk nagy szakértelmet és gyakorlatot igényelt. 

…Kötött, sőt erősen kötött réti-agyag talajaink erősen ki voltak cifrázva 

szikfoltokkal, amik nagyságra és minőségre nagyon elütöttek egymástól. 

Előfordult már valamelyik esztendőben pont Rakoncáson, hogy egy igás-

ökör lába majd térdig süllyedt a szikbe. Elesett, orra belefúródott az iszap-

ba, fejét sem a maga erejéből, se az odasiető béresek segítségével nem tud-

ta kiemelni és ott pusztult.” 

Egy másik részben érdekesen emlékezik meg a helyi talajról. Leírja, 
hogy a tavaszi olvadást követően, a kiszáradásnak indult úton, – mikor hin-

E 
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tóval elindult az egyik majorba, – úgy érezte, mintha hullámozna alatta, 
mintha egy leterített gumiszőnyegen gurulna a jármű. 

Igen, ez jellemzi a helyi talajviszonyokat. Én magam is tapasztaltam né-
hányszor a tavaszi olvadás után, – de néha nyáron is – hogy egy ásónyom 
után megtelt vízzel a mélyedés. Vagyis a talajvíz szintje is általában na-
gyon magas. 

A falu szennyvízcsatornájának építése során megfigyeltem, hogy kb. két 
méteres mélységben található az a talajréteg, amelyik már stabilnak mond-
ható. A sárga agyagos, palás réteg már megfelelő keménységgel rendelkez-
het ahhoz, hogy egy nagyobb épület terhét elbírja. Ennek a rétegnek a ke-
ménységére jellemző, hogy több esetben a kútfúrás is meghiúsult, mivel a 
fúrófej beletörött a sziklakeménységű rétegbe. 

Az alapozás előtt mindenképpen meg kellett vizsgálni a talaj fizikai, ké-
miai tulajdonságait s meg kellett ismerni a talaj rétegeződését is. Ehhez egy 
próbaásást kellett végezni. A talaj és talajvíz viszonyok ismeretében már 
elkezdődhetett a tervezés, elképzelések papírra vetése. Ugyanis a talaj is-
meretében meg kellett állapítani az épület méretéből adódó terhelést, s így 
sikerült végül meghatározni az alap méretét, mélységét is. A talaj mozgásá-
ra is gondolni kellett az alapok kiásásának megkezdésekor. Az alapba kerü-
lő anyag meghatározásakor figyelembe vették a fagyhatárt, a talajvíz szint-
jét s ugyanakkor az egész épület terhét tartó legalsó réteg minőségét. 

Egy templom megépítése hatalmas feladat egy ilyen múlttal rendelkező 
talajon. A méretéből adódóan nem elegendő a megfelelő szélességű és 
mélységű alap, biztosítani kell azt, hogy a felhúzandó falak biztonságosan 
álljanak. Ezért megfelelő méretű és megfelelő távolságban elhelyezett osz-
lopokkal, pillérekkel erősítették meg. 

Mint láthatjuk, különös gondot kellett fordítani a templom alapjának a 
megtervezéséhez, s elkészítéséhez. Fontos az alap szigetelése is, főleg ilyen 
magas talajvízszint esetében. Megvizsgáltam a templomunk alapozását. Azt 
tapasztaltam, hogy a föld felszíne felett mintegy 10 cm-re látható a máso-
dik és harmadik téglasor között a bitumenes (kátrányos) réteg. Ezért nem 
értem, hogy miért nedvesedik a fal, miért kellett injektálással védekezni a 
vizesedés ellen? Talán 100 év alatt elvesztette szigetelő képességét a fel-
használt anyag? Nem tudom, nem vagyok szakember ebben a témában. 

Az alap kiásása nem volt kis feladat, gondoljunk a mélységére s a kiter-
melt föld mennyiségére. Ekkor még nem voltak árokásó gépek, így mindezt 
kézzel kellett megoldani. Az a technikai megoldás, amellyel végül a hatal-
mas mennyiségű föld el lett távolítva ötletes és ésszerű volt. Ennyi idő táv-
latából csak elismeréssel tudunk róla nyilatkozni. 
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A templom falát erősítő támasztó pillérek 

 

Jól látható a második sor tégla felett a kifolyó bitumen 
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Az alap ásása a mérnökök által kijelölt vonalban kezdődött el. Mivel ek-
kor még gépesítés nem volt, így minden munkafázis elvégzése kézzel tör-
tént. Kézi erővel lett az alapból a föld kitermelve. Elkészülte után kezdőd-
hetett a falak felhúzása. A templom épülete teljes egészében téglából ké-
szült. 

A tégla-alapozást máshol is alkalmaztak. Mivel a betonozás ebben az 
időben és ebben a formában lehetetlen lett volna. Mai viszonylatban is egy 
ekkora méretű alap betonnal való kiöntése hatalmas feladat. Ugyanis a ce-
ment megkötése miatt célszerű lehetőleg egy nap alatt végezni a feladattal. 
Napjainkban mixer-kocsik szállítják a helyszínre a betont, s öntik bele az 
alapba folyamatosan. A tégla beépítése így ésszerűen a legmegfelelőbb 
megoldás volt. 

A tégla minősége azonban lényegesen eltér a napjainkban gyártottaktól. 
Keménysége, és alacsony nedvszívó képessége biztosította a hosszú élettar-
tamot. Nem véletlen hogy az új téglák hamar elporladnak, míg ezek – me-
lyek ebben az időben készültek – még most is felhasználhatók, s olyanok 
szinte, mint új korukban. Ez egyértelműen a gyártástechnológiájának kö-
szönhető. 

Itt szeretnék kitérni a tégla mennyiségére és a támogatásra. Ugyanis a 
felhasznált tégla durván számolva is több mint 500.000 db lehetett. Mivel 
ugye nem ismerem a pontos adatokat, egy hozzávetőleges számítással ju-
tottam ehhez a hatalmas számhoz, amely lehet, hogy így is lényegesen alá-
becsült mennyiség. A támogatásról azt közölték, hogy a Springer Urada-
lomban készült téglákat ajándékozta a tulajdonos a templomépítéshez. Ha 
kiszámoljuk ennek a mennyiségnek az akkori – vagy akár a jelenlegi érté-
két – olyan összeget kapnánk, amely kizárja azt, hogy ez ajándékként lett 
volna átadva. Nyilván egy bizonyos mennyiség így lett biztosítva, de a na-
gyobb részét bizony ki kellett fizetni. 

A másik dolog, hogy a mennyiség alapján ez több helyről lett leszállítva, 
hiszen ekkora mennyiség legyártására – ilyen rövid idő alatt – a lehetetlen-
nel volt egyenlő. Így érthetően több égetőből lett megrendelve a megfelelő 
mennyiség. 

Az építkezés megkezdése előtt már minden fázis pontosan lett egyeztet-
ve. Az anyagbeszerzés és a szállítások időpontja folyamatosságot igényelt. 
Mik is voltak ezek? A helyszínre kellett szállítani minden anyagot, mégpe-
dig szekerekkel. Ezek: homok, tégla, faanyag, oltani való mész a mészége-
tőkből (mivel a meszet itt helyben kellett oltani). Bármelyik anyag hiány-
zott volna, az a határidő csúszását jelentette volna. Ez pedig nem volt meg-
engedett, hiszen akkor a mesteremberek jó hírneve került volna veszélybe. 
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Téglák 
A templomunk alapja s természetesen a fala is téglákból épült fel. Az 

előbbiekben próbáltam meghatározni, hogy egy ekkora épület, ilyen vastag 
falakkal mekkora mennyiségű építőanyagot igényelt. Az un. nagyméretű 
téglákból több mint 500.000 darabra volt szükség. Mérete centiméterben: 
29 x 14 x 7. A kérdés azonnal felmerül: itt, a régen mocsaras, ingoványos 
területen honnan szereztek ilyen nagy mennyiségben téglát? 

Bucsa építészetileg az Alföldön ismert és használt stílushoz igazodik. A 
lápos, sással benőtt vidék apró szigetein nem volt értelme hosszabb idő-
szakra lakrészeket létrehozni. Az állattenyésztésben alkalmazott ridegtartás 
pásztorai nádból készült kunyhókban éltek, hiszen a rövid távú lakhatáshoz 
nem kellett komolyabb épület. 

Az 1770-es évek elején Tiszanánáról Bucsára költöző jobbágyok már fa-
vázzal és sárral tapasztott falakkal rendelkező „bogár hátú kusurnyókat” 
építettek. Ezek már „komfort” szempontjából többet nyújtottak elődeiknél. 
Az évszázados fejlődés és a körülmények viszont megkövetelték a nagyobb 
légterű, a családok számára is lakhatóbb házakat. Az építkezések alapanya-
gát mindenkor a környezet biztosította. A bucsai puszta agyagos talajszer-
kezete kiváló volt az építéshez szükséges vályog előállításához. Ezt a lehe-
tőséget ki is használták az itt élő emberek. 

A modernizáció során az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem fejlődése 
mindenképpen egy erősebb és időállóbb építési alapanyag előállítását köve-
telte meg. A kezdetben napon szárított agyagtéglát (vályogot) használó 
ember rájött arra, hogy sokkal jobb minőséget kap, ha ezt inkább kiégeti. A 
sumérok s leginkább a rómaiak által használt téglák egyre inkább tért nyer-
tek nemcsak a városok, de a falvak és tanyák építésekor is. 

A tégla égetését eleinte olasz mesterek végezték, akik az országot járva 
végezték munkájukat. A vidéki kúriák, kastélyok, udvarházak építéséhez 
szánt falazó anyagot legtöbbször a helyszínen megtalálható agyagból készí-
tették. A munkafázis a következő volt: a kitermelt agyagot vízzel és megfe-
lelő adalékanyagokkal (pl. homokkal, szénporral) vegyítve gyúrással meg-
dolgozták. Megfelelő állagot elérve a kialakított formákba tették, majd ezt 
egy sima, homokkal felszórt területre borították. Szárítás után következett 
az égetés. A boksákba rakott nyers téglák 5-8 napi égetés után érték el vég-
leges minőségüket. 

A téglaégetés eleinte csak a kiváltságosok privilégiuma volt. Erre enge-
délyt csakis a földbirtokosok, (ezek közül is a nemesek) kaphattak. A leg-
több helyen a téglákat jelekkel, számokkal, címerekkel látták el. Ez a készí-
tő, vagyis a tulajdonos jelzése volt. A szignókat a tégla formázójába vésték 
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bele, Így amikor a képlékeny agyagot belegyömöszölték, az átvette a véset 
mintázatát. Idővel megszűntek a téglaégetési privilégiumok és bárki bele-
vághatott ebbe a munkába – ha értett hozzá. Tehát nem kellett kiváltságos-
nak lenni, hiszen – például Monospetriben – „cigánytégla” néven vált is-
mertté a nagyméretű égetett tégla. 

Bucsán és természetesen Békés megyében, – de a környező települése-
ken is –, számtalan helyen égettek téglákat. A helyi azonosítók mindig rá-
kerültek a téglákra. Ha nem is mindegyiken, de nagyrészükön megtalálha-
tó. Bucsán a téglák égetése a Nagy-Bucsa majorban történt. Springer báró 
tulajdonában lévő égető is használt egyedi jelzést: a bárói korona alatt ne-
vének betűjele (BS) látható. A helyiek ezeket egyszerűen csak „bárótégla”-
ként említik. A kutatásom eredményeként nemcsak az égetés helyét, de a 
technológiát is megismertem. 

 

Báró Springer téglája (BS) 

Amikor a gyártás – akár kézi vetéssel, – de tömegesebbé kezdett válni, a 
sok darab azonos jelet fémből kiöntötték, beerősítették a fa- majd fémláda 
fenekére, de ez már mélyített jelet eredményezett. Van betű, évszám, és a 
különböző jelek, számok, valamint mindezek kombinációi. A jelek maguk 
technikai eredetű elemek, és valamilyen szándékos, közérthető jelentéssel 
bírnak. Ennek lehet gondolati háttere, de leginkább a jel a tárgy „tulajdo-
nos”, nevének kezdőbetűit mutatta. 

Vannak címerrel ellátott, vagy csak koronával s betűkkel kombinált tég-
lák, melynek jelentősége csak a befalazásig tartott, hiszen ezek után már 
nem volt látható. A jelek inkább a „reklám” hordozói voltak, hiszen a mi-
nőségük kiváló volt. 
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Itt Bucsán (Bucsatelepen) a BS és a VA jelzésű koronás téglák voltak 
használatosak. A kétféle téglán a koronák eleve meghatározzák a rangját a 
„gyártó”-nak. A hétágú korona egyértelműen a báró rangra utal. A VA jel-
zés tulajdonosa sokáig ismeretlen volt a számomra. Mindaddig, amíg a 
templom pénztárkönyvében nem találkoztam a beírással, miszerint a Ma-
gyar Vallásalap is támogatta a templom építését. Ezen a téglán egy kilenc-
ágú korona található a VA betűjel fölött. Ez egyértelműen utal az alapító 
személyére, mégpedig Mária Terézia német-római császárné személyére. A 
vallásalap létrehozója eredetileg III. Károly magyar király, aki 1733-ban 
külön pénztárt (Vallásalap, cassa parochorum) létesített évi 16 000 forint 
javadalmazással. Ennek az volt a rendeltetése, hogy belőle a kevésbé jól 
ellátott plébánosokat segítsék anyagilag is. Erre utal a cassa parochorum 
elnevezés. Mária Terézia ebből a cassa parochium-ból – valamint a jezsuita 
rend és néhány feloszlatott szerzetesrend mellett az eltörölt kolostorok ja-
vainak egy részéből – hozta létre magát a Vallásalapot. Ezt az összeget még 
növelte a magyar főpapság un. várerődítési segély címén befizetett össze-
gek. 

A Vallásalap jövedelmét egyházi építkezésekre – így került ebbe a tá-
mogatásba a bucsatelepi templom és plébánia – papneveldék fenntartására, 
működésére s mindemellett az eredetileg is célként meghatározott feladat: 
szegény plébánosok támogatása. 

 

Magyar Vallásalap téglája (VA) 

Nem lenne célszerű lebontani a templom falát, hogy megbizonyosodjunk 
arról, hogy hány féle tégla lett beépítve. Ugyanis a legenda szerint Marie 
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Cècile Springer bárónő adománya volt a templom építéséhez felhasznált 
tégla. Mint már az előzőekben is említettem, ez több szempontból is lehe-
tetlen. Ugyanis az idő rövidsége miatt lehetetlen lett volna ekkora mennyi-
ségű téglát kiégetni.  

Ha már a mennyiségnél tartunk, akkor már arra a következtetésre jutha-
tunk , hogy a felhasználandó tégla több helyről lett beszerezve. Így már 
érthető és természetes is, hogy nemcsak BS jelzésű téglával találkozunk a 
templom építése során. 

A téglaadományok és téglavásárlások egymással párhuzamosan működ-
tek. Mivel Karcag közel volt, így talán természetes, hogy onnan is került 
ide építési anyag. Ezért nem is csodálkoztam, amikor a templom padlásán 
találtam még egy másik – JS monogrammal – ellátott téglát. S itt lép a kép-
be egy cigány származású ember. Jónás Sándor Karcagon, a Bikás tó kör-
nyékén égette a tégláit. Eleinte a Kása nevezetű építőmesterrel közösen, 
majd önállóvá válása után egyedül. Az ő égetőjéből kerültek ki a JS jellel 
ellátott téglák. 

 

Jónás Sándor téglája( JS) 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni az Éliás nevű karcagi téglaégetőt se. 
Ö csak egy E betűt alkalmazott termékein. A református templom építésé-
hez és a padló burkolásához ezeket használták. 

Természetesen a házaknál található „bárótéglák” között más szignók is 
találhatók. Ez is jelzi, hogy a környéken nagyon sok helyen foglalkoztak 
téglaégetéssel. Összegzésül megállapíthatjuk, hogy a különböző területeken 
gyártott termékek bizonyos szempontból helytörténeti információkat juttat-
nak el számunkra. 
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Ajtók és ablakok 
A falak felhúzása közben természetesen ki kellett hagyni az ajtók és az 

ablakok helyét, melyeknek legyártása ekkorra már megtörtént. A helyük 
kialakítása azonban már nagy szakértelmet követelt. Főleg a bejárati ajtók 
környezete volt fontos. 

A román, vagy neoromán építészeti jegyeket magán hordozó templomok 
főkapuja (bejárati ajtaja) hasonló kiképzéssel lettek kialakítva. Jellemző, az 
un. bélletes kapu, melyben fokozatosan szűkülő kapuzatokból áll. Ilyent 
látni a jáki templomon is és a pécsi székesegyház régi bejáratánál. Bár kivi-
telezésben nyilván eltérő, de a stílusjegyek jól láthatók. A kapuzatok oszlo-
pai változóak. Néhol díszített oszlopok szűkülő sora, máskor csak egyszerű 
boltíves kialakítású, – mint itt Bucsán is. 

A pécsi székesegyház bejárata1 (bélletes kapu) 
hasonlít a bucsai Jézus Szíve templom ajtóinak 
kiképzéséhez. Egyszerű vonalvezetése, a külön 
álló s díszes oszlopok mellőzése teszi széppé a 
templom bejáratát. A boltíves részbe került Jézus 
Szívét ábrázoló dombormű, mely Kelemen Már-
ton szobrászművész alkotása. A bejárati kapuhoz 
hasonló a nagytorony aljában elhelyezett bejárati 
ajtó – melyet a harangozó használt – kiképzése 
is, és a templom bal oldalán elhelyezett bejárat is, 
mely a kórusra vezet. A sekrestye ajtaja már ke-
vesebb „oszlopsort” tartalmaz. Itt a boltív alatt 
elhelyezett Jézus Szíve – zománcozott – emblé-
ma jelzi a mögötte lévő helyiség jelentőségét. 

Ne féljünk hasonlóságot keresni nagytemplomokhoz, katedrálisokhoz. 
Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen átmásolta a tervezőmérnök elődeinek 
alkotásait, hanem azt, hogy hatással volt rá akár a stílus, akár a kivitelezés 
egyszerűsége, vagy éppen bonyolultsága. A művészettörténészek szerint az 
olaszországi Orvieto katedrálisa – építése 1290-ben kezdődött – elkerül 
minden stílusirányzati besorolást. Talán merész ötlet tőlem, de a bejárat és 
a fölötte lévő ablakrózsa hathatott a bucsai templom tervezőjére, – ha egy-
általán találkozott vele képen, vagy az életben. Mint látjuk, nagyon egysze-
rű kivitelben készült el a Jézus Szíve templom bejárata, de a felosztása ha-
sonló az orvietoi katedrálishoz: bélletes kapu, a kapu felett csúcsíves rész 
(timpanon), felette rózsaablak. Az teszi egyedivé és különbözővé a bucsai 
templomot, hogy a bejárat felső, félköríves részébe került egy dombormű s 

                                                 
1
 A kép megjelent: „A pécsi székesegyház építészete (1869) kiadványban 

 
Rajz a pécsi székesegyház 

bejáratáról 
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a csúcsíves rész pedig üresen maradt. Míg a olasz katedrális díszítettsége 
feltűnő, addig a mi templomunknál minden része le lett egyszerűsítve. A 
rózsaablak is a lehető legegyszerűbb kivitelben készült. Ezt kívánta meg 
tulajdonképpen maga a neoromán stílus is, de a környezet puritánsága is.. 

 
Orvieto katedrálisa 
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A Jézus Szíve templom bejárati kapuja 
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A főbejárat és a harangtorony ajtaja 

A tervező ügyelt arra, hogy az utca felől látható ajtók szinte egyformák 
legyenek, de a főbejárat azért láthatóan különüljön el a másiktól. Az un. 
„oszlopsor” azonos, vagyis 4 ív fut körbe az ajtókon. A harangtorony ajtaja 
jól láthatóan csak mellékszerepet kapott a látványban, hiszen a főbejárat 
díszessége a domborművel és a timpanon szerű felső résszel odavonzza a 
tekintetet. Sajnos az idők folyamán a csúcson lévő kőkereszt életveszélyes-
sé vált s ezért el kellett távolítani. Így ennek a helyreállítása is még várat 
magára. 

A bélletes bejárat kiképzése mentes a díszektől és a felesleges cirádáktól. 
Így a bejárat „oszlopsora” (mindegyik ajtón) nyugodtságot sugall, mely 
nagyon fontos az ide érkező híveknek. Úgy gondolom, egy különlegesen 
megfaragott, vagy elkészített oszlopsort nyilván számos művészettörténész 
lelkesen értékelne és mutatna be, ide mégis az egyszerű vonalvezetés illik. 

Az ajtók látványát nemcsak az építészeti megoldás teszi széppé. A ková-
csoltvas díszítés erőt és biztonságot sugall, ugyanakkor megmutatja, milyen 
megoldással lehet a mesterségeket bemutatni egy ilyen épületen is. A ková-
csoltvas nemcsak itt van jelen, hanem szinte minden portánál: a kapuk be-
járóinál, az ajtók kilincseinél, a gazdaságban használatos szerszámoknál. 
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A bejárat „oszlopainak” kialakítása 

 

A harangtorony bejárati ajtaja 
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A sekrestye és a kórusfeljáró ajtaja 

Ha már az ajtókról van szó, akkor nem szabad elfeledkeznünk a belső 
térben elhelyezettekről se. Ezek már nem az erőt és a biztonságot, hanem a 
szépséget és a célszerűséget mutatják. 

A főbejárat belülről már egy egészen más világot mutat. Kovácsoltvas 
díszítés itt már nincsen, – csak a kilincs – az egyszerű fafelület rozettákra 
bontott egységekkel van ellátva. A használat során ez a rész az, amelyet 
kevés alakommal látunk, hiszen belépéskor, az ajtót kinyitva éppen eltoljuk 
magunk elől, távozáskor pedig – legtöbbször – már kinyitott állapotban is-
mét el van rejtve a szemünk elől. 
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A főbejárat belülről 

A főbejáraton belépve, az előtérből három lengőajtón juthatunk be a 
templom hajójába. A két szélső lengőajtó színes üvegtáblákkal van díszít-
ve, míg a középső – amelyet ténylegesen használunk – átlátszóval. Miért 
volt fontos ide egy hármas ajtót elhelyezni, nem értem. Ugyanis minden-
képpen csak a középső van használva. A másik kettőt hiába is nyitnánk ki, 
nem lenne célszerű, hiszen akár befelé, akár kifelé menet csak annyi ember 
jut át, amennyi a főbejárat nyílása megenged. Ez pedig azonos a belső len-
gőajtók szélességével. Így ez nem gyorsítja meg például a távozó hívők 
kijutását a templomból. 
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Hármas bejárati lengőajtó 

Építészetileg és látványban nagyon szép és elegáns, főleg belülről nézve. 
Így egy nagytemplom hatását közvetíti felénk. Ez nem baj, hiszen így távo-
záskor azzal az érzéssel hagyjuk el a belső teret, hogy vallásunk nagyságát 
az épület egésze is sugallja. 

Sajnos, amint a fenti képen is látszódik, a környezete bizony nagyon 
csúnya, hiszen a vakolat leomlása miatt a látvány keserűséget lop az ember 
szívébe. A templom egésze megkívánja már, hogy egy alapos renoválás 
visszaadja régi fényét és szépségét. 

A lengőajtó célszerű akkor, amikor belépésünk, (vagy éppen távozásunk 
után) önmagától becsukódik. Éppen ez a funkciója zavaró akkor, ha többen 
veszik igénybe egyazon időpontban. Vagyis az elöl haladó kinyitja, de mie-
lőtt visszacsukódna a mögötte haladónak újból meg kell fognia, nehogy egy 
hatalmas ütés érje. Ez főleg idős, beteg, nehezen mozgó ember esetében 
veszélyes. Vagyis fokozott figyelmet érdemel. 

Persze ez is megoldható, mégpedig úgy, hogy egy nehezékkel kitámaszt-
ják, így nem csukódhat rá senkire se. 

A raktárba, vagyis a harangozói térbe nyíló bejárat és a kórusra felmenő 
„lépcsőház” ajtaja a bejáratnál, a templomtér jobb és bal oldalán találhatók, 
szimmetrikusan elhelyezve. Ebben az esetben nincs semmiféle külső díszí-
tés se a falon, se magán az ajtó lapján. A kórusfeljáró ugyan harmonizál a 
bejárati hármas ajtóval (az üvegezése), de nem feltűnően és kihívóan. 
Mindkét ajtó szinte el van rejtve a szemek elől.  
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A raktár és a kórusfeljáró ajtói a belső térből 

Az ajtók, mint nyílás-lezáró egységek, a biztonságot is jelentik az illeték-
telenek bejutásával szemben. A templom belső világosságát napközben az 
ablakok biztosítják. Ezek stílusa egyértelműen illeszkedik az egész épület-
hez. Nagyobb (gazdagabb) templomokban ezek ólomberakásos, színes ab-
lakok. Mesterműként lehet értékelni ezeket, hiszen a szenteket, vagy egyes 
bibliai jeleneteket ábrázoló ablakokra mindig csodálkozva tekintünk. Bár 
elkészítése bizonyára nagyon bonyolult és igényes, mégis ilyet szeretnénk 
látni itt, a mi templomunkban is. A felhasználandó összeg nyilván nem 
adott rá lehetőséget, hogy a Jézus Szíve templom is hasonló ékességgel di-
csekedjen. Így egyszerű színes ablakok kerültek a templom falába. A nagy-
ablakok mérete 350 x 90 cm. A kerek rózsaablakok kerülete változó, attól 
függően, hová lett elhelyezve. A bejárat fölötti a legnagyobb, míg az oldal-
só falakon elhelyezettek kisebbek. 
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Összesen tíz nagyablak lett el-
helyezve a templom természetes 
megvilágítására. A színes üveg-
lapok vannak elhelyezve az ab-
laktest szélein és a vízszintes el-
választó sávokban. A két nagy 
(függőleges) és a felső ívelt üveg 
áttetsző, bordázott. Ezáltal a fényt 
jobban szétszórja, nagyobb vilá-
gosságot biztosít. Ellensúlyozza a 
színes felületek tompítását. 

Az ablakok látványa egy külső 
szemlélő számára egy erődszerű 
építményt sejtet. Ugyanis a to-
ronyrésznél több kisebb és keske-
nyebb nyílás is található, amely 
talán még lőrésnek is elfogadható 
lenne, bár ez is csak a fény been-
gedésre szolgál. Az erődszerű ki-
képzés ebben az esetben nem 
egyedi tervként jelentkezik. Talán 
hagyományként utal arra, hogy 
régebben a templomok védelmi 
célt is szolgáltak. Az ellenség be-
törésekor ide menekült a lakos-
ság, itt vészelte át a rabló, gyilko-
ló haramiák tombolását. A temp-
lomnak más védelmi funkciója is 
volt. Bárki bemenekült az épület-
be, onnan még a törvény emberei 
se hozhatták ki, bármi volt ellene 
a vád. Az persze más lapra tarto-
zik, hogy végül mégiscsak ki kel-
lett valahogy jönnie onnan, s ak-
kor lecsapott rá a törvény szigora. 

Az ablakok védenek ugyan a 
természet külső „támadásai” ellen 
is, – mármint a nagy hideg, vagy 
a tikkasztó meleg, – de éppen  
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ezen változások kárt is okoznak, hiszen a pára lecsapódása belül jelentős 
mennyiségű. A következménye végül az lesz, hogy a lefolyó víz a falakat 
tönkreteszi. Védekezésként ki van alakítva ugyan egy kis elvezető csatorna, 
de ez nem mindig működik tökéletesen. 

 

A bejárat fölötti rózsaablak 

A rózsaablakok már nem annyira a fény bejutását szolgálják, inkább a 
helyiség díszítését. Színeivel és mintázatával megpróbálja hangulatossá, 
természetessé varázsolni a belső teret. Alkalmazásával a templom jellege is 
kidomborodik. Jellemzően olyan helyre tervezik, ahol leginkább díszítő 
elemként funkcionál. A Jézus Szíve templomban már a bejárat fölött talál-
kozhatunk vele. Ellentétként vele szemben, a szentélyben, az oltár fölött is 
szerepel egy kisebb. A mellékoltár felett is el lett helyezve egy kis méretű 
rózsaablak, így annak megvilágítása is biztosított nappali időszakban. 
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Rózsaablak belülről és kívülről 

A kórus mindkét oldalát egy-egy kisméretű rózsaablak díszíti. Ennek is 
csak mellékes funkciója van, hiszen a bejárat fölötti nagyablaknak itt van a 
belseje, így abból az irányból jön be a legtöbb fény. 

 

Oldalsó rózsaablak és a torony lőrés szerű ablaknyílásai 
Mint látjuk, a templom ablakai több célt is szolgálnak mindamellett, 

hogy esztétikai szempontból látványosság és különlegesség is. 
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Mennyezet és tetőtér 
Mindig elgondolkoztatott az, hogy a templom trapéz alakú mennyezete 

vajon miként készült, milyen módon lett biztosítva az, hogy stabilan álljon 

a helyén. A falak közti nagy távolság áthidalása nem kis feladat volt. 

Templomok mennyezete általában boltíves kiképzéssel készül. A bolt-

ívek variációja végtelen. Nagyon nagy szakértelmet és pontos kivitelezést 

igényel. Ehhez azonban rengeteg építőanyagra – téglára van szükség. A 

nagytemplomok, bazilikák boltívei csodálatra méltóak s minden szemlélőt 

elkápráztat. Ilyen megoldásra azonban egy ilyen kis település templomának 

építésekor nincs szükség. Egyszerűbb és mindenképpen olcsóbb kivitele-

zésre kell törekedni. 

Számomra megdöbbentően nagyszerű megoldás az a mennyezet és tető-

ácsolat, amelyet a templomunknál alkalmazott a tervező. Nyilván egy épí-

tész számára ez természetes és nem igényel semmi csodálatot. Egy laikus 

számára – mint nekem is – megdöbbentően nagyszerű az egész szerkezet. 

Az volt az elsődleges kérdés számomra, miként tartja magát évtizedeken 

keresztül a mennyezet minden deformáció, behajlás vagy repedés nélkül. 

Tudtam, hogy vasbeton, vagy acélszerkezet nem lett felhasználva. Minden-

képpen a faanyagra (gerendákra és deszkákra gondoltam). Ez valóban így 

is van. Arra voltam még kíváncsi, milyen megoldás alapján nem nyomódik 

szét a trapéz alakú mennyezet alsó része a felette levő tehertől? 

Minderre fény derült, amikor felmentem a templom padlására és meglát-

tam a mennyezet és a tető ácsolatának szerkezetét. Ezt le is rajzoltam és a 

következő oldalon be is mutatom. 

A megoldás – mint már említettem – végtelenül egyszerűnek tűnik. 

Ugyanis a gerendák sokasága úgy lett összeállítva, hogy az egész szerkezet 

önmagát tartja. Nincs lehetőség arra, hogy az alja szétcsússzon, vagy a 

mennyezet a saját súlyától behajoljon, vagy beszakadjon. Vagyis, ha ezt a 

kész ácsolatot letennénk a sima talajra, akkor is így maradna. Ennek egy-

szerű a magyarázata: A kötőgerenda és a fogópárok megakadályozzák, 

hogy a szarufák jobbra és balra szétnyíljanak. 

A jobb megértés érdekében – s azok számára akiket tényleg érdekel ez a 

megoldás – fényképeket is készítettem a padlástérben. Ezeken a fotókon 

már vizuálisan is megtapasztalhatjuk a gerendák, a fogópárok, a szeleme-

nek, a deszkák feladatát. A látvány önmagáért beszél. A faanyagok egy-

máshoz való rögzítése, majd a kötőgerendára alulról felszegezett deszkái 

biztosítják a mennyezet stabilitását. A felszegezett deszkákra már csak rá 

kellett fogatni a stukatúr-nádszövetet, s erre már mehetett a vakolat. Ha 

jobban megfigyeljük a rajzot, szinte lebeg az egész szerkezet a térben. 
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Az előző oldalon látható vázrajzon a számok jelzik, hogy melyik fotó 

mutatja az adott részt. Ez könnyebbé teszi az azonosítást, illetve a rajz 

egyes egységei látványosabbá válnak. 

 

1. fotó 

Az 1. fotón látható a középgerendákon végigfutó középszelemenek, a 

függőleges tartógerendák s az ehhez kapcsolódó – nem párhuzamos – sza-

rufák. A középgerendák távolsága – 120 cm – egyben az alulról felszege-

zett deszkák távolságát is mutatják.  

A szarufák és a tartógerenda találkozása látható a 2. fotón. Itt is jól érzé-

kelhető, hogy a két szarufa egymáshoz viszonyítva nem párhuzamosan fut. 

Ez a mellékelt rajzon is jól megfigyelhető. 

A tetőléceken nyugvó hullámpala találkozásánál az utólagos tömítés, 

szigetelés látható (amely sajnos nem jól funkcionál). 

A függőleges tartógerenda rögzítését mutatja a 3. fotó. A két középge-

rendához vannak fogatva a tartógerendával együtt a középszelemenek is. 

Mint látható, csak a tartógerendáknál van két párhuzamos, 10x15 cm-es 

középgerenda – a többi helyen csak egy szál fut, hiszen itt nem szükséges a 

második gerenda alkalmazása. 
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2. fotó 

 

3. fotó 
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4. fotó 

A 4. fotón még hangsúlyosabban tapasztalhatjuk a középszelemenek, a 

tartógerenda, a középgerenda és a szarufa elhelyezkedését. A képen jobban 

láthatók az alulról felszegezett deszkák, amelyek nem lettek szorosan egy-

más mellé illesztve, ezzel is jobb tapadásra kényszerítve a rá felhordott 

maltert. 

A szarufa és a két párhuzamosan futó középgerenda találkozását mutatja 

be az 5. fotó. Tulajdonképpen ez az a pont, amely az egész szerkezet „lel-

ke”, hiszen a mennyezet stabilitása ettől függ.  

 

5. fotó 
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6. fotó 

A középgerenda és a szarufa találkozási pontja és rögzítése az 5.fotón 

látható. Azonban nem szükséges teljes méretű (kb. 10 m-es) szarufát hasz-

nálni minden középgerendához. Mint az 1. és 4. fotón is jól látható, minden 

negyedik középgerendához van rögzítve a függőleges tartógerenda és a 

hosszú szarufa. A közbenső háromhoz csak a trapéz két oldalát meghatáro-

zó méretű, (4 méteres) szarufa lett használva, melynek kötését, rögzítését a 

6. fotó mutatja.  

Az oldalpadláson található ácsszerkezetek (talpszelemen, fogópár, kö-

zépgerenda) a 7., 8., 9. és 10. fotókon szerepelnek. Nagyon jól látható az a 

megoldás, amelyet a tetőteret bemutató rajzon is megpróbáltam érzékeltet-

ni. Kulcsfontosságú ez a rész, hiszen az egész tetőszerkezet itt találkozik a 

téglafallal. Maga a fal csak a függőleges irányú súlyt hordozza. A vízszin-

tesen ható erők a fogópárokra, illetve a középgerendákra hatnak. 

A 8. és 9. fotón a talpszelemen funkcióját is jobban megfigyelhetjük. A 

10x15 cm-es talpszelemen a fogópárokon nyugszik, ugyanakkor tartja a 

szarufát s az azon nyugvó összes terhet. A fogópároknak is több feladata 

van: rögzíti a két szarufát oldalirányban, ugyanakkor tartja a talpszelemen-

nel együtt a szarufákat. 

A 7. és a 10. fotón jól láthatjuk a templom belseje felől, a trapéz alakú 

mennyezet oldalára szegezett deszkákat. Lefelé ható súlyként csak ezeket 

kell figyelembe venni. 
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7. fotó 

 

8. fotó 
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9. fotó 

 

10. fotó 

Tisztán kivehetőek a rögzítési pontok és a módjuk. Néhol szegeket, más-

hol csak facsapokat használnak. 

Napjainkban a tetőszerkezethez, vagy bárhová felhasználandó faanyago-

kat gomba elleni védőszerrel kezelik. Ez nagymértékben megnöveli az élet-

tartamát. Ezeken a gerendákon nem tapasztaltam semmi féle vegyszeres 

kezelés nyomát. Nyilván abban az időben még ilyen károkozóktól nem tar-

tottak. Ezt igazolja az a tény is, hogy tökéletesen ép faanyagokkal találkoz-

tam a padlástérben. Csak egyetlen helyen láttam korhadási nyomot, szeren-

csére azt se a tartóelemeken, hanem egy mellékfunkciót betöltő szerkeze-

ten. Remélhetően még 100 évig nem lesz ezzel gond. 
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11. fotó 

Az egész tetőszerkezet legalsóbb pontját mutatja a 11. fotó. A koszorút 

alkotó téglafal tövében a főfalon nyugszik a belső szarufasor alja. A külső 

szarufasor pedig a magasabban lévő koszorút helyettesítő téglafalon. A 

szerkezeti rajzon ez is jól megfigyelhető.  

A feljegyzések szerint a tavaszi hóolvadáskor és nagyobb nyári viharok 

alkalmával víz kerül a tetőtérbe. Ez nagyban gyengíti a mennyezetet s a 

gerendázatot is. Mégis feltűnő, hogy a legmélyebben fekvő faanyagokon, – 

itt a 11. fotón látható helyszínen – szerencsére ez nem tapasztalható. Ennek 

ellenére a lehető legrövidebb időn belül nem ártana lecserélni a tetőt borító 

hullámpalákat s megfelelő minőségű és szépségű cserepeket tenni a helyük-

re. Remélem, erre is sor kerül a közeljövőben. 
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Van még egy probléma, amely sürgős megoldásra vár. Ugyanis a meny-
nyezet egyik díszítő sávja – a kórus felett – külső behatás miatt megrogy-
gyant és leszakadással fenyeget. Bár évekkel ezelőtt történt a kár, sajnos 
mind a mai napig nem tettek semmit a veszély elhárítására. 

 

A mennyezet balesetveszélyes része 

A padlásról is szemrevételeztem ezt a részt. Már a galambok is használ-
ják a kialakult rést s beszállnak a templom belsejébe. Laikusként is láttam, 
hogy nem kell nagy szakértelem ahhoz, hogy a javítás megtörténjen. Re-
mélhetően nem fog leszakadni, s ha mégis, akkor se ér senkit baleset. 

A padlástérben látott faszerkezet biztosítja azt a látványt, amely a temp-
lombelső mennyezete. Amíg nem ismertem a felette lévő megoldást, nem 
tudtam elképzelni, miként is áll biztonságosan ez a rész immár száz éve. 
Mivel nem szándékoztak ide freskókat festeni, így az egyszerű és sima vo-
nalak uralják a teret. Bár kétségtelen, bibliai jelenetek megjelenítése színe-
sebbé, érdekesebbé tenné a templom belsejét. Látványosabb lenne, de a 
környezet és a stílus ezt nem engedi. Nem az volt a cél, hogy a külsőségek 
miatt idelátogatók ámuljanak, bámuljanak, hanem, hogy a település lakos-
sága imádkozásra, szentmiséken való részvételre, szentbeszédek meghall-
gatására térjenek be. (S ez így is volt évtizedekig, amíg a külső hatások le 
nem rombolták a hit világát az emberek lelkében.) Gróf Széchenyi Miklós 
püspök templomavató beszédében ezt így fogalmazta meg: „… az Istenhá-
zában, az Úr Jézus Szent Szívénél keressetek mindenkor menedéket és vé-
delmet…” 

A trapéz alakú mennyezetet jobban meg lehet vizsgálni ha a kóruson va-
gyunk. Itt már közelebb vagyunk hozzá, így a látvány, mely elénk tárul 
még érdekesebb. Ugyanis a szentély előtti boltozat által hangsúlyosabbá 
válik az előtte és mögötte levő felső tér. A templomhajó mennyezete azon-
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nal jelentéktelenné válik, hiszen a szemet magához vonzza A nagyobb és 
erőteljesebb fényviszonyok miatt az oltár, az oltárkép s maga az egész 
szentély. Lehet, hogy éppen ez volt a tervező célja is ezzel a megoldással. 
Ez jól látható az általam készített fényképen is, melyen a szentély feltűnően 
kiválik a sötétebb előtérből. 

 

A trapéz alakú mennyezet és a szentély előtti boltív a kórusról nézve 

 

A mennyezet díszítő sávjának találkozása a függőleges oszloppal 
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Az oltár fölötti mennyezet 

Ne feledkezzünk meg az oltár fölötti mennyezetről se. Mivel ez a rész 
egy különálló egység, így a kialakítása is eltér az előzőektől, már csak azért 
is, mert ez a templom félköríves, befejező része. A megoldása ugyanaz, 
mint a templomhajó fölött, csak a különbség annyi, hogy itt rövidebb sza-
kaszt kellett áthidalni. A padláson a boltív vonala választja el a két teret 
egymástól. A mennyezet fesztávolsága is jóval kisebb. A gerendázat burko-
lása, „díszítése” megegyezik az eddig már bemutatott kivitelezéssel. A fo-
tón jól látható a boltíves rész (alul), míg a félkörív tulajdonképpen a szen-
tély alaprajzát követi – kicsinyítve.  

A szarufák itt már követik a félkörív vonalát. Jól látható az elfordulás 
mértéke is. Sajnos az idő vasfoga ezt a részt se kímélte, repedezik, mállik a 
vakolat, s a festés színe megkopott és piszkolódik. 

Ha máshol nem is, de itt valóban szépen mutatna egy freskó a mennyeze-
ten, melynek témája lehetne például Jézus gyermekkora, amikor az ácsmes-
ter Józsefnek segít a munkájában. Ezzel emléket lehetne állítani az építők-
nek, az építtetőknek s minden mesterembernek akik részt vettek az építke-
zésen, de azoknak is, akik munkájukkal és hitükkel példát mutattak felnö-
vekvő utódaiknak, az új nemzedéknek. 
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TORONY, KUPOLA ÉS KERESZT 
 

 
ITT KÉRJÉTEK ISTEN ÁLDÁSÁT NEHÉZ MUNKÁTOKRA, 

ITT ADJATOK HÁLÁT, HA BŐ TERMÉST ADOTT. 
 
 
 

emplomok tornya messziről látszódik, sokszor ez adott útbaigazítást 
a vándoroknak. A Jézus Szíve templom messziről hirdeti az itt élők 
egy részének vallási hovatartozását. Különlegességét nemcsak a jel-

legzetes két tornya mutatja, hanem a kupola kialakítása, stílusa. Bár napja-
inkban már nem ékesíti ez a jellegzetesség a templomot, a hiánya még így 
is egyéni és különleges mutat. A két torony magassága is különböző. A ha-
rangokat magában rejtő jóval magasabb a másiknál. Így a harangok szava 
messzire elhallatszik. 

Az építés szempontjából meghatározó a torony elkészítése, hiszen ez 
már nagy távolságról is köszönti az idegeneket. A toronyépítés záró esemé-
nye a kupolát díszítő kereszt felhelyezése, felszentelése. Ez egyben azt is 
jelzi, hogy építés szempontjából elkészült a templom. Persze a csinosítgatás 
(vakolás, festés, belső tér befejezése) még hátra van. 

Nagy esemény egy templom születésekor az egyház, a vallás jelképének 
a felhelyezése az Isten házára. A kupolára felkerülő kereszt jelképezi vallá-
sunk múltját, jelenét és jövőjét is. A kereszténység jelképe egyben védel-
mezője is az emberiségnek. 1913. október 26-án egyházi ünnepség kereté-
ben lett megszentelve a kereszt, amelyet ezután a végső helyére az egyik 
építő illesztette be. Erről a korabeli sajtó (1913. november 2-i számában) is 
részletesen beszámolt. Nem ragadok ki belőle részleteket, inkább olvassuk 
el az eredeti szöveget, így sokkal nagyobb élményben lesz részünk: 

„Toronykereszt megáldási ünnepély Bucsatelepen. Szép és lélekemelő 
egyházi ünnepély folyt le vasárnap Bucsatelepen. Egy évvel ezelőtt gróf 
Széchényi Miklós v. b. t. t. megyéspüspök bérma-útjában a templom nélküli 
hitközséget is felkereste s a 20 év alatt itt letelepült, kizárólag napszámból 
élő szegény-sorsú hívek lelki szükségét átlátva, – jóságos , szívének atyai 
szeretetével vette azt oltalmába. Egy év leforgása alatt a hitközség iskoláját 
renováltatta, oltárfülkét emeltetett, a kath. olvasókör építési költségeit fe-
dezte, új paplakot építtetett, – ez év április havában pedig 60,000 koronás 
bőkezű ajándékával Jézus szent Szíve tiszteletére 1000 lélek befogadására 
remek 2 tornyú templom építését rendelte el. A templomépítést Schneider 

T
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János és Mátyás gyulai építőmesterek vállaltak el. Vállalkozóknak a legna-
gyobb dicséretet érdemlő buzgó törekvése folytán 14 heti szorgos munkával 
immár a templom tornyai is fölépültek s vasárnap tartották meg a torony-
kereszt megáldását és feltételét. Az ünnepélyt szent mise előzte meg, mely 
alatt az éneket a templomon munkálkodó és munkájuk sikeréért hálát adó 
iparosok négyes kara látta el. Szent mise után a hívők körmenetben az épü-
lő templom elé vonultak, hol a keresztek megáldására felékesített lombsá-
torban a hitközség lelkésze felolvasta a templomépítés történetének leírását 
magában foglaló emlékiratot. Ezután az endrődi kerület esperese: Szirmay 
L. Árpád tb. kanonok mintegy 3000 ember jelenlétében megáldotta a temp-
lom keresztjeit. Alkalmi szent beszédében a kereszt jelentőségét fejtegette és 
a megyéspüspök áldozatkész atyai jósagát kiemelte. Mikor a 80 kilogramm 
súlyú aranyozott vaskeresztet a 32 méter magas nagy torony kupolájára 
felvonták, a keresztet feltevő iparos 4 alkalmi hódoló köszöntőt mondott a 
magasból X. Pius pápára, a királyra, a templomépítő megyéspüspökre, a 
kerületi esperesre, a hitközség lelkészére, tanítójára, egyháztanácsára és a 
hitközség fel virágozására, végül üdvözölte az egyházmegye minden papját 
és hívét. Majd toronyzene rekesztette be az ünnepélyt. A plébánián az egy-
háztanács megköszönte a szertartást készséggel teljesítő kerületi esperes 
buzgó fáradozását. A templomépítő iparosokat a hitközség lakossága ven-
dégelte meg ebéddel, az intelligencia pedig az új papjakban Csernay Géza 
lelkész szívesen látott vendége volt. A hitközség az ünnepély alkalmából a 
következő táviratban fejezte ki háláját és szeretetét a megyéspüspök előtt:  

Megyéspüspök urunk ő Excellenciájának legkegyelmesebb jótevőjüknek 
a templomkereszt megáldási ünnepélye alkalmából gyermeki hálájukat és 
tántoríthatatlan szeretetüket hódolattal fejezik ki Excellenciád lelki és testi 
javáért buzgón imádkozó bucsatelepi hívei.” 

A mindent részletesen leíró újságcikk nagyon sok – számunkra is érde-
kes és fontos – adatokat közöl. Leginkább meglepő az, hogy az építkezés 
mindössze 14 hétig tartott. Gondoljunk bele, milyen átgondolt és előrelátó 
szervezés kellett ahhoz, hogy ez ilyen rövid időn belül megvalósulhasson. 

Az oly sokszor emlegetett támogatás mellett az építők nevei is előtérbe 
kerültek. Ugyanakkor képzeletben részesei lehettünk egy – több mint 100 
évvel ezelőtti – egyházi ünnepségnek. A jelenlévőket 3.000 főre becsülte a 
cikk írója. Még ha túlzott, akkor is jelentősen nagy tömeg jelent meg a kü-
lönleges rendezvényen. A becsült számokat mindig óvatosan kell kezelni. 
Éppen ezért tűnt fel, hogy a templom befogadó képességét egyszer 1.000, 
máskor 1.500 főre gondolták. Ezt persze le lehet ellenőrizni, ha egy telthá-
zas ünnepi szentmise alkalmával pontosítjuk a megjelent hívők számát. De 
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egyik ünnep se erről szól! Nem a megjelentek száma jelenti a vallásossá-
got, hanem a résztvevők lelki meggyőződése. Ezt pedig számokkal nem 
lehet kifejezni. 

 
Ezen a régi fotón nagyon jól látni 

a templom kupoláján elhelyezett keresztet (kereszteket) 

A templom magasságát is az újságcikkből ismerhetjük meg hivatalosan, 
hiszen a torony magassága, a kupolával 32 méter, melyre rákerült a 80 ki-
logrammos, aranyozott kereszt. 
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A TEMPLOM FELSZENTELÉSE 
1914. június 21. vasárnap 

 

AZ ÚR JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK SZENTELTEM EZT A TEMPLOMOT. 
 
 
 

lkészült a templom. Mindenki a csodájára járt, hiszen a környéken 
ilyen különlegesen szép templom még nem épült. Tornya, vagyis 
kupolája már messziről hirdette: itt keresztény emberek élnek. Cso-

dálták s egyben büszkék is voltak rá, hiszen nagyon sok munkával és áldo-
zattal járt, hogy egy esztendő alatt – szinte a semmiből kiemelkedve – sze-
met gyönyörködtető templom mutassa meg Bucsatelep összefogását s egy-
ben püspökük nagyvonalúságát. Már csak a felszentelés ceremóniája volt 
hátra, hogy végül a lakosság, a hívek „használatba” vegyék. 

1914. június 28-án, vasárnap megjelent BÉKÉS című hetilap részletesen 
beszámol az egy héttel korábbi eseményről. Értékes volt számomra ez az 
újságcikk, hiszen nagyon sok adatot tartalmazott a templomról, s annak 
megvalósítóiról. A „Templomszentelés Bucsatelepen” című cikk a telepü-
lés múltját bemutató sorokkal kezdi: 

„Bucsatelep az Alföld egyik egészen új keletkezésű lakott helye Békés-
vármegye északi pontján, ahol négy vármegye: Békés, Bihar, Hajdú és 
Jász-nagykun-szolnok szögellenek össze. A telep ezelőtt 20-25 évvel még 
teljesen lakatlan pusztaság volt, vízjárta, sáros vidéken, a Sárrét közepén. 
Csak egy csárda állott az út mentén, jellemző névvel: „Hámszáritó csár-
da“. A nagy sártengeren átkínlódó járművek itt állottak meg a hám meg-
szorítására, hogy el ne akadjanak a feneketlen sárban. 

Akárhányszor csónakon jártak vízáradáskor Füzesgyarmatról Karcagra 
azon a helyen, ahol most községgé fejlődő virágzó telep áll. A volt gróf 
Vécsey-féle, jelenleg Springer-féle birtokból vásárolgattak telket a lakosok 
Ház épült ház mellé s ma már, alig negyedszázad elteltével közel kétezer 
lélek él a telepen. A lakosságnak több mint fele katholikus. 1907. óta külön 
lelkészséget szerveztek Bucsatelepen. Csak egy hiányzott: nem volt a hívek-
nek templomuk, az istentiszteletet szükségből az iskolában kellett megtarta-
ni.” 

Az újsághír szerint reggel 8 órakor érkezett meg a püspök Bucsatelepre. 
Az iskolakápolnánál kezdődött a napi program. Itt az előírt imádság mellett 
magára vette püspöki ruháját s a kíséretben lévő egyházi elöljárókkal az új 
templomhoz ment. 

E 
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Gróf Széchenyi Miklós püspök 

A szertartás a hagyományok szerint a templom zárt ajtaja előtt kezdődött 
el. A püspök elmondta háromszor a mindenszentek litániáját s háromszor 
kerülte meg a templomot. Eközben szenteltvízzel hintette meg a falakat. 
Végül újra megállt a zárt ajtó előtt és a feszülettel bekopogtatott rajta. A 
kitáruló ajtón bevonult kíséretével az oltárhoz. Itt a Szentlélek segítségét 
kérve mondott újra imádságot. A következő mozzanatot így írja le a kora-
beli újság: 
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Képeslap, melyen a templom a felszentelés előtt látható 



 80 

 „Hamut hintettek a templom padozatára s a püspök e hamuba írta be 
pásztorbotjával a latin és görög betűsor betűit, úgy, hogy a betűk a Szent 
András ferde keresztjenek alakját adtak. Ezek a betűk azt jelentik, hogy e 
templomban az ősi egyház tanítását fogják hirdetni, melyet az apostoli kor-
ban e két világnyelven hirdettek. De jelenti azt is, amit Szent Pál hirdet, 
hogy az Úr egyházában nincs személyválogatás, itt nincs sem romai, sem 
görög, itt mindannyian egyenlők vagyunk. Ez az egyetemes egyház templo-
ma, minden nemzet hívei imádságának háza.” 

A püspök a templom falait belülről is meghintette szenteltvízzel, majd a 
kísérő papokkal együtt az oltárba vésett mélyedésbe helyezte el a szent 
ereklyéket, melyet márványlappal lefedtek, s cementtel rögzítettek. 

Következő lépésben a templom falait 12 helyen, kereszt alakban meg-
kente szent olajjal. Ezzel emlékeztetve a 12 apostolra, akiknek tanításait 
majd ebben a templomban is hirdetni fogják. 

A templomszentelési szertartások elvégzése után gróf Széchenyi Miklós 
püspök a megjelenteknek szentbeszédet tartott, melyet a hívők meghatód-
va, könnyezve hallgattak. Az újság ezt így közvetíti olvasói felé: 

„Az előirt szertartások után gróf Széchényi Miklós püspök az oltártól 
gyönyörű szentbeszédet intézett a hívekhez,… 

 A hívek, akiknek régi vágyukat valósította meg a püspök a templom fel-
építésével, könnyezve, meghatva hallgatták a főpásztor szavait. Öreg embe-
rek állottak a hívek között, öreg emberek, akik még emlékeztek azokra az 
időkre, amikor Bucsatelep feneketlen sártengert jelentett, – hogyne köny-
nyeztek volna, ha összehasonlították a múltat a jelennel. Szent beszéd után 
a püspök csendes misét mondott." 

A szentbeszéd után egy csendes mise bemutatásával véget ért a temp-
lomszentelési ünnepség. Ezután a protokolláris találkozó következett egy 
díszebéd formájában. A résztvevők között találhatjuk a püspök kíséretét és 
a helyi plébános – Csernai Géza – mellett a környékről meghívottak is, kö-
zöttük dr. Szemethy Géza Bárándról, Gáspár István, aki 1903-tól 1911-ig 
szolgált Bucsatelepen. Természetesen jelen volt a tervező is: Siegel Albin 
műépítész, a kivitelezőket pedig Schneider János építész képviselte. Meg-
hívott vendég volt Bucsai László bucsatelepi református lelkész is. 

A díszebéden jelen volt gróf Blankenstein Pál Füzesgyarmatról. 
A Békés című újság így zárja az eseményről írt cikkét: „Ebéd után a 

püspök kísérete Blankenstein gróf vendége volt Füzesgyarmati kastélyában 
délutáni teára, aztán visszautaztak Nagyváradra. A bucsa telepi katholikus 
hitközség kiváló buzgóságú lelkésze, Csernay Géza vezetése alatt egyike az 
Alföld legszebb reményekre jogosító, virágzó jövőjű hitközségeinek.” 
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JÉZUS SZÍVE HÍV BENNÜNKET 
 

 
Gróf Széchenyi Miklós püspök szentbeszéde a bucsatelepi templomszentelésen 

 
 
 

ét éve annak, hogy itt jártam köztetek. Amikor itt, az Isten szabad 
ege alatt kiszolgáltattam a bérmálás szentségét, amennyire épültem 
buzgóságtokon, béketűrésteken, annyival inkább fájlaltam 

elhagyatottságtokat, mert nem volt még templomotok. 
Ennek a tapasztalásnak benyomása alatt megígértem akkor nektek, hogy 

mire Isten segítségével ide visszatérek, tágas szép templomban akarlak 
benneteket viszontlátni. Hála a jó Istennek, sikerült ezt az ígéretemet bevál-
tani. Isten iránti hálával eltelve az Úr Jézus Szent Szívének tiszteletére fel-
szenteltem ma ezt a templomot. Ebben a szent, ünnepélyes pillanatban sze-
retném lelketekbe vésni, szívetekbe írni azt, amiről kell, hogy megemlé-
kezzetek, amikor ezt a templomot látjátok, harangjainak szavát halljátok, 
küszöbén átléptek, azt: hogy megemlékezzetek mindenkor arról, hogy ez a 
templom Isten háza, az imádság háza, a kegyelmeknek kiapadhatatlan kút-
forrása is, hogy az Úr Jézus szent Szívének szenteltem ezt a templomot. Itt 
e szent helyen, itt a templomban mi is mondhatjuk Szent Péter apostollal: 
"Uram jó nekünk itt lenni." Jó nekünk itt lennünk, mert mi is úgy érezzük, 
hogy itt közelebb vagyunk Istenhez, közelebb vagyunk dicsőségéhez, ha-
talmához, könnyebb itt nekünk kegyelmeihez férkőznünk. Jó nekünk itt 
lennünk, mert Istennek háza ez! Istennek háza, mert Isten dicsőségére 
épült, Istennek van szentelve; Isten háza, mert itt teljesedik az, amit az édes 
Üdvözítő ígért: – Én veletek vagyok mindennap a világ végéig.  

Itt az oltáron jelenik meg az édes Üdvözítő a kenyér és bor színében, itt 
áldozza fel magát naponként vér nélküli, végtelen értékű áldozatban, itt la-
kik, itt tartózkodik köztünk, hogy mindig megtalálhassuk és kiönthessük 
előtte szívünket. Itt árasztja reánk kegyelmeinek sokaságát az egész életen 
át. Itt tisztulunk meg a keresztvíz által az eredendő bűntől, itt erősödünk 
meg a hitben a bérmálás által, itt szabadul meg a bűnös töredelmes gyónás 
után bűneinek nagy terhétől. Itt áldja meg a pap az egész életre kötelező 
felbonthatatlan házasságot. Innen küldi az egyház szolgáját a beteghez, a 
haldoklóhoz. Halálunk után is, ha már mindenki elfelejtett, a templomban 
az egyház még megemlékezik a megholtakról és imádkozik értük. 

K 
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Ha beléptek ebbe a templomba, ha felemelitek szemeiteket erre az oltár-
ra, az Úr Jézusnak Szent Szívét látjátok. Nézzétek meg ezt a Szent Szívet 
és tanuljatok tőle. 

Amikor egyszer Alacoque Margit 
elragadtatásba merülten, mellén ke-
resztbefont karokkal mozdulatlanul, 
elmélyedve imádkozott, az oltár fö-
lött megpillantotta az édes Üdvözítő 
imádandó alakját s mikor reáfordí-
totta könnyes szemeit, az Üdvözítő 
mellett ragyogni látta s abban a 
fényözönben Jézus Szent Szíve tün-
döklött, mint a nap s hangot hallott, 
amely azt mondotta: "íme a szív, 
mely annyira szerette az embereket, 
hogy hozzájuk való szeretetből feláldozta magát. Áldott ennek a Szent 
Szívnek tátongó sebe, áldott és dicsőséges ennek a Szent Szívnek nyílása. 
Ez a seb az a rózsa, amely az ő szeretetét ékesszólóan hirdeti, ez az az ajtó, 
amelyen át az Isteni oltalom várába menekülhetünk. Ide édesgeti az Úr Jé-
zus az ő választottjait, amikor így hívja őket: "jöjjetek hozzám mind akik 
fáradtak és terhelve vagytok és én megenyhítlek benneteket." 

Csak ez a drága Szent Szív az, amely nem szűnik meg soha bennünket 
szeretni, mely nem hagy el bennünket sohasem. Nyugtalan is a mi szívünk, 
amíg benne nem talál megnyugvást. Ha szeretteink, szüleink, rokonaink 
elhalnak, megmarad Jézusunk; ha barátaink elhagynak, elfeledik adott sza-
vukat, szeretetükkel másokat ajándékoznak meg; ha ellenünk fordulnak 
azok, akikkel a legtöbb jót tettük, mikor kihűl szívünkből a szeretet és kihal 
belőle a háládatosság, megmarad Jézusnak az ő Szent Szíve, szeretetének 
tiszta lángja nem fogyatkozik meg soha. Ha szerencsétlenség ér, ha csapás 
csapás után következik, ha a tűz, a víz, az időjárás által súlyos károkat 
szenvedünk, elvesztjük vagyonunkat, kenyerünket, elhagyatottan állunk a 
világban, nem hagy el bennünket az Úr Jézus Szent Szíve! Ha bűneid miatt 
rettegsz, ha a büntetés félelme a kétségbeesés felé hajt, ha a romlott világ, a 
gonosz szellem ostromai kísértenek: az Úr Jézus Szent Szíve vesz pártfogá-
sába és menedéket nyújt a töredelmes bűnösnek is. Azért az Istenházában, 
az Úr Jézus Szent Szívénél keressetek mindenkor menedéket és védelmet. 
Hány özvegy, árva, elhagyott szegény fog itt enyhülést találni, hány bol-
dogtalan fog itt leborulni a hideg kőre és fogja siratni bűneit és ifjúkori té-
vedéseit és a kegyes Isten meghallgatja majd fohászait, hány szerencsétlen 
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és szenvedő fog majd ide sietni, hogy enyhülést keressen és az megadja 
majd neki, amire szüksége van. Hány szegény atya, hány síró anya hozza 
majd ide szívének keserveit, hogy kiöntse minden bánatát Jézus Szent Szí-
ve előtt és itt majd vigasztalásra talál! Oh hányszor fog itt sírni, akinek fáj 
az élet és nincsen semmi öröme és ha itt leborul, megkönnyebbülten távo-
zik. 

De ne csak szorongatás, bánat és keserűség idején keressetek menedéket 
az Isten házában, az Úr Jézus Szent Szívénél, hanem kell, hogy jó sorso-
tokban is imádkozzatok azért, hogy az Isten szabadítson meg a gonosztól és 
távolítsa el tőletek a bajt. 

Aki meghallgattatásra talált, akit Isten testi, lelki javakkal áldott meg, itt 
adjon hálát az elvett jótéteményekért, itt szentelje meg szíve örömét és bol-
dogságát az Úr Jézus Szent Szívének ajánlva azt fel. 

 
Itt adjatok hálát ti szülők, ha Isten nektek jó gyermekeket adott, itt áldjá-

tok meg őket, ha munkába, szolgálatba, katonaságba mennek, innét kísérjé-
tek őket imádságtokkal, hogy Isten óvja meg őket testi lelki bajtól, beteg-
ségtől, kísértéstől, rossz társaságtól. Itt imádkozzatok ti gyermekek szülei-
tekért, és hálálkodjatok Isten előtt, ha hosszú életet adott nekik. Itt kérjétek 
Isten áldását nehéz munkátokra, itt adjatok hálát, ha bő termést adott. Itt 
imádkozzatok az egyház fejeiért, imádkozzatok jóságos királyunkért. 
Imádkozzatok az Úr Jézus Szent Szívéhez, a Boldogságos Szűz Máriához, 
a magyarok Nagyasszonyához, hogy vegye oltalmába ezt a sokat szenve-
dett magyar hazát és változtassa termékeny békességre a mostani sok pár-
toskodást és háborúságot.  

Itt, az Úr Jézus Szent Szíve előtt kérlek, imádkozzatok értem is, ki Isten 
és a ti irántatok való szeretetből ezt a templomot építtettem az Úr Jézus 
Szent Szívének tiszteletére s a ti lelketek üdvösségére. Imádkozzatok azo-
kért, akik munkájukkal, áldozatukkal, művészetükkel ennek a templomnak 
megépítésére hozzájárultak és abban közreműködtek. Jó sorsban és bal-
sorsban, örömben és bánatban és szerencsétlenségben ide jöjjetek, itt imád-
kozzatok, hogy az irgalmas és jóságos Isten, az Úr Jézusnak Szent Szíve, a 
Boldogságos Szűz Anya szomorúságtok vigasztalója, - boldogságtoknak 
megáldója legyen. 

 
Áldja meg a Szentháromság egy Isten és a Boldogságos Szűz Mária ezt a 

templomot, ezt a községet, annak minden lakóját és fogadjon be az Úr Jé-
zus mindannyiunkat az ő Szent Szívének szeretetébe. 

Ámen. 
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ÚJSÁGHÍREK 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 
 
 
 

okan tájékozódhattak Bucsatelepet érintő változásokról, az önállóso-
dási törekvésekről, a tisztségviselők kinevezéséről, a helyi gazdasá-
gok működéséről olvashattak a Békés című újság lapjain. Mint min-

den hasonló orgánum, ez is közölte a rendőrségi híreket, amelyek bizony 
időnként felkavarták a község népét. 

Az egyházi hírek se maradhattak ki a nyomtatott sajtó oldalairól. Van, 
amelyik az oktatásról, másik a hitéletről tudósít. Van amelyik mind a kettő-
ről. Vagyis a kettő vitájáról. 1907-ben összetűzésbe kerül az egyik tanító a 
helyi plébánossal. Ez nem is lenne gond, ha házon belül megoldódik. Saj-
nos a Békés Megyei Közöny oldalain csatáztak egymással. „Lelkész és ta-
nító harca” címmel jelent meg ez a sok problémát felvető cikk. 

Volt egy másik eset, amikor a katolikus tanító nem volt méltó a feladatá-
ra. El is bocsátották. Mindenestre tanulságos olvasmányok ezek. 

A bucsatelepi templommal kapcsolatban is jelentek meg hírek. Ez segí-
tette kutatásomat, hiszen az adott időpontban megjelenő írások hitelesnek 
számítanak. Az így megismert adatok segítségével végül kitágult az ado-
mányozók köre. Eddig mindenki abban a hitben volt – hiszen ezt olvashat-
tuk mindenhol – hogy gróf Széchenyi Miklós püspök adományából épült 
fel a templom és a plébánia. Ez így igaz, hiszen a költségek oroszlánrészét 
ő vállalta magára. (60.000 koronát a 100.000-ből) Érdekes, arról eddig sen-
ki nem beszélt, hogy a gyűjtés, adományozás jóval Széchenyi Miklós püs-
pök 1911-es kinevezése előtt már megkezdődött. 

1904. május 8-án a Békés című újság lapjain megjelent a következő hír:  
„Adomány. Winkler József nagyprépost, nagyváradi róm. kath. kanonok a 
bucsatelepi róm. kath. plébánia javára10.000 koronát adományozott.” 

Igaz, ez még „csak” a plébánia javára lett adva, de a templomépítéssel 
együtt lett felhasználva. Ugyanezt a hírt a Békés Megyei Közlöny is meg-
erősítette a május 12-én megjelenő számában. 

Templomunk szempontjából nagyon érdekes és a legfontosabb az a rö-
vidhír, mely 1912. május 7-én jelent meg a Békés című újságban. Ez tulaj-
donképpen az első lépés, mely végül a templom és a paplak felépítéséhez 

S
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vezetett. Csak pár sor szólt a püspök érkezéséről, mégis hatalmas jelentő-
séggel bírt Bucsatelep – később Bucsa – lakossága számára. 

„A püspök bérmaútja. Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi megyés püs-
pök május 6-án Szeghalmon, 7-én Bucsatelepen, 18-án Kondoroson, 19-én 
Szarvason, 21-én Endrődön fog főpásztori látogatást tenni oly célból, hogy 
a bérmálás szentségét kiszolgáltassa.” 

 

Gróf Széchenyi Miklós püspök 

Alig telt el egy esztendő és a püspök beváltotta a bérmáláskor tett ígére-
tét, mely szerint, amikor még egyszer Bucsatelepre jön a bérmálni, akkor 
már ezt az új templomban szeretné megtenni. 

1913. április 20-án az alábbi cikk olvasható a Békés című lapban: 
„A püspök adománya. Gróf Széchenyi Miklós váradi püspök, püspöksé-

gének harmadik évfordulója emlékéből 100 ezer koronát adományozott új 
templomokra. Eme fejedelmi adományból az oroszlán- rész, vagyis 90.0ü0 
korona békésmegyei két parochiának, nevezetesen Bucsatelepnek 60.000 
korona, Orosházának pedig 30.000 korona jut. A két esztendő alatt, mióta 
Széchényi püspök vette át az egyházmegye kormányzását, öt új lelkészség 
alakult az egyházmegyében. A vallásos lelkületű főpásztor jótékonysága 
most lehetővé teszi a bucsatelepi templom fölépítését és az orosházi temp-
lom gyökeres renoválását. „ 

A templom építése 1913. júliusában el is kezdődött. Mivel a püspök sze-
rette volna tudni, miként halad az építkezés, ezért ellátogatott Bucsatelepre. 
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1913. augusztus 24-én így számol be erről a Békés című újság: „A váradi 

püspök Bucsatelepen. Gróf Széchenyi Miklós püspök folyó hó 21-én 
Lopussny Gyula- tb. kanonok irodaigazgató kíséretében Bucsatelepre uta-
zott, ahol megtekintette a templom és a plébánia építkezésének előrehala-
dását Istennek ez az új hajléka tudvalevőleg a püspök bőkezű adományából 
épül fel. A püspök behatóan érdeklődött a munkálatok menete felől és a ta-
pasztaltak felett teljes megelégedését fejezte ki.  

Amint a püspök is tapasztalta, a munka jól haladt. Ezt bizonyítja az is 
amit a Békés című újság 1913. november 2-án adott hírül: 

„Toronykereszt megáldási ünnepély Bucsatelepen. Szép és lélekemelő 
egyházi ünnepély folyt le vasárnap Bucsatelepen. Egy évvel ezelőtt gróf 
Széchényi Miklós v. b. t. t. megyéspüspök bérma-útjában a templom nélküli 
hitközséget is felkereste s a 20 év alatt itt letelepült, kizárólag napszámból 
élő szegény sorsú hívek lelki szükségét átlátva, – jóságos, szívének atyai 
szeretetével vette azt oltalmába. Egy év leforgása alatt a hitközség iskoláját 
renováltatta, oltárfülkét emeltetett, a kath. olvasókör építési költségeit fe-
dezte, új paplakot építtetett, – ez év április havában pedig 60,000 koronás 
bőkezű ajándékával Jézus szent Szíve tiszteletére 1000 lélek befogadására 
remek 2 tornyú templom építését rendelte el. A templomépítést Schneider 
János és Mátyás gyulai építőmesterek vállaltak el. Vállalkozóknak a legna-
gyobb dicséretet érdemlő buzgó törekvése folytán 14 heti szorgos munkával 
immár a templom tornyai is fölépültek s vasárnap tartották meg a torony-
kereszt megáldását és feltételét. Az ünnepélyt szent mise előzte meg, mely 
alatt az éneket a templomon munkálkodó és munkájuk sikeréért hálát adó 
iparosok négyes kara látta el. Szent mise után a hívők körmenetben az épü-
lő templom elé vonultak, hol a keresztek megáldására felékesített lombsá-
torban a hitközség lelkésze felolvasta a templomépítés történetének leírását 
magában foglaló emlékiratot. Ezután az endrődi kerület esperese: Szirmay 
L. Árpád tb. kanonok mintegy 30.00 ember jelenlétében megáldotta a temp-
lom keresztjeit. Alkalmi szent beszédében a kereszt jelentőségét fejtegette és 
a megyéspüspök áldozatkész atyai jósagát kiemelte. Mikor a 80 kilogramm 
súlyú aranyozott vaskeresztet a 32 méter magas nagy torony kupolájára 
felvonták, a keresztet feltevő iparos 4 alkalmi hódoló köszöntőt mondott a 
magasból X. Pius pápára, a királyra, a templom építő megyéspüspökre, a 
kerületi esperesre, a hitközség lelkészére, tanítójára, egyháztanácsára és a 
hitközség fel virágozására, végül üdvözölte az egyházmegye minden papját 
és hívét. Majd toronyzene rekesztette be az ünnepélyt. A plébánián az egy-
háztanács megköszönte a szertartást készséggel teljesítő kerületi esperes 
buzgó fáradozását. A templom építő iparosokat a hitközség lakossága ven-
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dégelte meg ebéddel, az intelligencia pedig az új papjakban Csernay Géza 
lelkész szívesen látott vendége volt. A hitközség az ünnepély alkalmából a 
következő táviratban fejezte ki háláját és szeretetét a megyéspüspök előtt: 
Megyéspüspök urunk ő Excellenciájának legkegyelmesebb jótevőjüknek a 
templomkereszt megáldási ünnepélye alkalmából gyermeki hálájukat és 
tántoríthatatlan szeretetüket hódolattal fejezik ki Excellenciád lelki és testi 
javáért buzgón imádkozó bucsatelepi hívei.” 

Meglepő, amit ezek a sorok közvetítenek felénk. Elsősorban az, misze-
rint a templom 14 hét alatt készült el. Ha megtekintjük itt helyben ezt a 
monumentálisnak látszó épületet, még mai szemmel is hatalmas teljesít-
ménynek számítana ez a rövid időszak. A gyorsaság miatt nem lett minősé-
gében gyengébb, hiszen – mint látjuk – 100 év elteltével is állnak a falak 
minden probléma nélkül. 

Végül elkövetkezett a legszebb ünnep melyre a hívők immár évek óta 
vártak. A gyönyörű, különlegesen szép templom elkészült. Bármennyire is 
kételkedtek benne egyesek, a nagy nap elkövetkezett: 1914. június 21. 

Erről az eseményről két oldalon, részletesen beszámolt a Békés című új-
ság. Leírta a település múltját, megemlékezett a templom tervezőjéről és 
építőiről. Felsorolta mindazokat, akik részt vállaltak ennek a magasztos 
eszmének – a templomépítésnek – a kivitelezésében. 

„Templomszentelés Bucsatelepen 
(Június 21.) 

Bucsatelep az Alföld egyik egészen új keletkezésű lakott helye Békésvár-
megye északi pontján, ahol négy vármegye: Békés, Bihar, Hajdú és Jász-
Nagykun-Szolnok szögellenek össze. A telep ezelőtt 20-25 évvel még telje-
sen lakatlan pusztaság volt, vízjárta, sáros vidéken, a Sárrét közepén. Csak 
egy csárda állott az út mentén, jellemző névvel: „Hámszárító csárda“. A 
nagy sártengeren átkínlódó járművek itt állottak meg a hám megszorításá-
ra, hogy el ne akadjanak a feneketlen sárban.  

Akárhányszor csónakon jártak vízáradáskor Füzesgyarmatról Karcagra 
azon a helyen, ahol most községgé fejlődő virágzó telep áll. A volt gróf 
Vécsey-féle, jelenleg Springer-féle birtokból vásárolgattak telket a lakosok 
Ház épült ház mellé s ma már, alig negyedszázad elteltével közel kétezer 
lélek él a telepen. A lakosságnak több mint fele katholikus. 1907. óta külön 
lelkészséget szerveztek Bucsatelepen. Csak egy hiányzott: nem volt a hívek-
nek templomuk, az istentiszteletet szükségből az iskolában kellett megtarta-
ni.  

Ezelőtt két évvel járt ott bérmálni gróf Széchényi Miklós püspök, akit 
rendkívül meghatott a hívek igaz buzgósága. A bérmálást Isten szabad ege 
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alatt kellett megtartani, de a püspök megígérte, hogy mire ismét bérmálni 
jön Bucsatelepre, gondja lesz rá, hogy a buzgó, derék híveknek templomuk 
legyen, s ott vehessék a Szentlelket a bérmálkozandók.  

Az új templom 
Még az új bérmálásra sor sem került, a püspök sokkal előbb beváltotta 

Ígéretét. Egészen a sajátjából felépítette és pazarul fel is szereltette a temp-
lomot. Közel százezer koronába került a gyönyörű új templom, mely min-
denkor egyik ragyogó tanúbizonysága lesz Széchényi püspök bőkezűség-
ének és hívei iránti szeretetének. A templom román stílben épült s 33 méter 
magas tornya Karcagig ellátszik a messze síkságon. Siegel Albin, az orszá-
gos nevű kitűnő műépítésznek, a Szent Imre Kollégiumok és számos más 
országszerte ismert nagy alkotás tervezőjének pompás tervei szerint 
Schneider János és Mátyás gyulai jeles építészek építették fel mindenki 
megelégedését kiérdemlő szolidsággal. Az építést 1913. július hó 6-án kez-
dették meg és közvetlenül a felszentelés előtt fejezték be. Befogadó képessé-
ge ezerötszáz emberre van számítva.” 

A templom felszenteléséről és a püspök szentbeszédét is közli részlete-
sen az újság. (Erről az előző oldalakon már írtam!) 

A katolikusok immár egy szép templomba járhattak. Meg is becsülték és 
büszkék is voltak rá. 

Az élet sajnos nem mindig halad a jó irányba. Vannak tisztességes, be-
csületes emberek, de vannak alávalók, akik munka nélkül szeretnének va-
gyonhoz jutni. A lopás sajnos nem új keletű és nem is ismeretlen bűnözési 
forma. A borzasztó az, amikor egy közösséget csonkítanak meg, amikor 
egy szent helyről tulajdonítanak el értékeket. 

Az újság 1920. október 27-én közölte azt az eseményt, amely mindenkit 
megdöbbentett. 

„Templomrablás. Eddig még ismeretlen tettesek kirabolták a 
bucsatelepi róm. kath. templomot. A kár meghaladja a 100 ezer K-t.” 

A kár összege meglepő. Bizonyára nagy értékeket (talán kelyheket, esz-
közöket, pénzt) tulajdoníthattak el. Ha azt vesszük figyelembe, hogy hét 
évvel a betörés előtt maga a templom felépítése került 100 ezer koronába, s 
most ekkorára értékelték a kárt, akkor ez arra is bizonyíték, hogy elkezdő-
dött a pénz romlása. Belenéztem az egyház pénztárkönyvébe s ezt az érték-
vesztést ott is tapasztaltam a kiadási oldalon. Ugyanis ez alatt az idő alatt 
mintegy ötszörösére növekedett egyes – állandóan használt – cikkek ára. 

A későbbiekben már egyre kevesebb hír jelenik meg a templomról, hi-
szen már nem hatott az újdonság erejével. Az egyház folytatja tevékenysé-
gét, a templom pedig tovább szolgálja a község katolikus híveit. 
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4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Jó nekünk itt lennünk, mert Istennek háza ez! 
Istennek háza, mert Isten dicsőségére épült, Istennek van szentelve; 

Isten háza, mert itt teljesedik az, amit az édes Üdvözítő ígért: 
Én veletek vagyok mindennap a világ végéig. „ 

 
(Részlet gróf Széchenyi Miklós püspök templomszentelési beszédéből.) 
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BELSŐÉPÍTÉSZET 
 

 
HA BELÉPTEK EBBE A TEMPLOMBA, HA FELEMELITEK SZEMEITEKET 

ERRE AZ OLTÁRRA, AZ ÚR JÉZUSNAK SZENT SZÍVÉT LÁTJÁTOK. 
 
 
 

emplomunk belsőépítészeti jellegzetességei, a berendezések stílusa 
visszatükrözik a külső látványt, vagyis a neo-román építészet elemei 
megjelennek a templomhajóban és a szentélyben elhelyezett bútorza-

ton. A templom tornyán látható nyolcszögletű kupola több változatban is 
megtalálható a belső térben. 

Az építészeti egység így válik eggyé, amikor a szemlélő, a templomba 
érkező hívő találkozik – mint egy folyamat következő egységeként – a sza-
bad térben ért hatásokkal. 

 

A templomhajóba lépve ez a látvány fogad bennünket 

Az előteret három lengőajtó választja el a templom hajójától. Napközben 
ezek zárva vannak, csak a szentmisék alkalmával nyitják ki a hívők előtt. 
Az ajtón belépve a kórus alatti részbe érünk. Itt szembesülünk először a 
belső tér nagyságával, a bútorzat és a berendezések egységének harmóniá-
jával. A kórust tartó oszlopokon, – mindkét oldalon, – egy-egy szenteltvíz-
tartó található, melybe a belépő hívők belemártják kezüket, (ujjuk hegyét) s 

T
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keresztet vetve – esetleg térdhajlítással együtt – haladnak tovább. Egy jel-
képes üdvözlet ez a részükről. 

 

Vörös műkőből készült szenteltvíztartó 

A templom falai egyszerű színekkel vannak lemeszelve. A boltozatos 
templomhajó padsorai között egy futószőnyeg vezet a szentéjhez. Balra a 
szószék, jobbra pedig a mellékoltár hívja fel magára a szemlélő figyelmét. 

A belső tér legelején jobbra, – rögtön a bejáratnál – helyezték el a gyón-
tatószéket. Természetesen ez is, mint minden berendezés, magán viseli a 
templom stílusának egyedi jeleit. 

A falakon jobb és baloldalon is ott vannak, a már ismert stílushatású ke-
retekben a stációk, melyek Krisztus keresztútjának állomásait mutatják be. 

Minden magyarországi templomban megtalálhatjuk a szentek szobrait is. 
Ezek általában szériában gyártott, – tehát nem egyedi – alkotások. Talán 
egyetlen templom sincs hazánkban, melyben nem lenne ott Árpádházi 
Szent Erzsébet és Páduai Szent Antal szobra. 

A Szentély előtt jobbra található a Keresztelőkút, a mellékoltár előtt. 
A bal oldalon, egy kis asztalon a templom gyufaszálakból készített kicsi-

nyített mása, a falon pedig Fadgyas István, 1971-1992 között szolgáló plé-
bánosról megemlékező bronz dombormű. 

A padsorok szélén egyházi zászlók díszítik a templombelsőt. Szenteket 
ábrázoló festmények ezeken is megtalálhatók. 

A szentélyből – bal oldalt – nyílik a sekrestye, amit szintén jellegzetes 
bútorokkal rendeztek be. 
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A SZENTÉLY 
 

 
ITT ÁRASZTJA REÁNK KEGYELMEINEK SOKASÁGÁT AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT. 

 
 
 
 

anctuarium, vagyis a szentély a templomoknak az a része, ahol az 
oltárt elhelyezik. A szentély a szertartás helyszíne. Itt mutatják be az 
istentiszteleteket. Általában a templomhajótól néhány lépcsővel ma-

gasabban van. Ez több okból is így épült, hiszen így a hívők a hátsó sorok-
ból is jól láthatóan végigkísérhették a szentmise minden mozzanatát.  

Régebben kovácsoltvas "díszkerítéssel" volt elkülönítve a templomhajó-
tól, ezzel is elválasztva az egyházi személyeket a hívőktől. Ez jól látszódik 
egy régebben készült képeslapon. A szentmise bemutatásának megváltozá-
sával ezt a kovácsoltvas rácsot eltávolították. 

 

A szentélyben kapott helyet természetesen az oltár, az oltárkép, egy 
örökmécses, valamint jobb oldalt egy asztal, amelyen az úrfelmutatáshoz 
használt kellékek – misebor kis kancsóban, víz a kéz lemosására, valamint 
kéztörlő kendő – vannak elhelyezve. 

S
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A szentélyben székek is találhatók, ugyanis a több résztvevővel (pappal) 
bemutatott szentmisék alkalmával, a szentbeszéd idejére az asszisztáló pa-
pok ezen foglalnak helyet. 

 

A Szentély napjainkban 

Az új liturgia – a szembemisézés – óta a régi oltár misebemutató funkci-
ója megszűnt. A szentélyt a templomhajótól elválasztó rácsot eltávolították. 
A szembemiséző oltár használatával a hívők is végigkísérhetik a miséző 
pap tevékenységét. 
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AZ OLTÁR 
 

 
ITT AZ OLTÁRON JELENIK MEG AZ ÉDES ÜDVÖZÍTŐ 

A KENYÉR ÉS BOR SZÍNÉBEN 
 
 
 

ezdetekben, – az első három évszázadban – nem beszélhetünk oltár-
ról, hiszen a keresztények üldöztetésük miatt katakombákban, el-
dugott helyeken, általában vértanúk sírját használták. A helyszínt 

folyamatosan változtatták, nehogy üldözőik a nyomukra bukkanjanak. 
Ilyenkor egy asztalt helyeztek középre s ezen mutatta be a szentáldozatot. 
Ez volt a kezdetleges oltár. A későbbiekben sok változáson ment keresztül 
a liturgia, az oltár viszont mindenkor megmarad a szentmise bemutatásának 
fő eszközeként, bármilyen variációban is (például szembe misézésre) hasz-
nálják. 

 

Egy régi fénykép az oltárról 

K 
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Az oltár az a hely, ahol a pap a szertartásokat végzi. A Jézus Szíve temp-
lom oltára – a hagyományok tiszteletben tartásával – kőből készült. Egyse-
rű kivitelben lett megfaragva. A közepén aranyozott mozaik háttérrel egy 
kereszt látható, melynek közepén az IHS monogram látható. 

 

Az oltárkő 

 

Az oltár 100 éves terítője 
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Tabernákulum (szentségház) 

Az oltár közepén található az oltáriszentség tárolására használt taberná-
kulum (szentségház, oltárszekrény). A képen is jól látni, hogy itt van elhe-
lyezve a Szentségtartó (Monstrancia) és az áldozáshoz használt ostyák táro-
lására szolgáló kehely. 

A Szentségtartó a kenyér szín alatti őrzésére rendelt szent edény. Az úr-
napi körmenet egyik fontos kelléke is, hiszen ennek körbehordozásával 
tisztelegnek az Úrnak. A szentségtartót csak különleges ünnepek alkalmá-
val veszi elő a pap s használja az Úrfelmutatáshoz. Ekkor tulajdonképpen 
az ostya képében Krisztus testét, míg a kehelyben lévő bor felmutatásával 
Krisztus vérét emeli magasba, s mutatja meg a hívőknek, Őáltala, Ővele és 
Őbenne szavak kíséretében  s így folytatja: „Íme hitünk szent titka”. 

A tabernákulum mindig be van zárva, csak akkor nyitja ki a miséző pap, 
amikor az ostyákat tároló kelyhet előveszi a jelenlévők szentáldozása előtt. 
A miséző pap áldozása (az Oltáriszentség vétele) a szentmise kiemelkedő 
része. A hívők is a mise keretében szoktak áldozni. Az áldozás feltételei 
közé tartozik a katolikus keresztség, a tiszta, bűn nélküli lélek és a szentsé-
gi böjt betartása, (előtte tartózkodni kell minden étel és ital fogyasztásától, 
kivétel a víz, vagy az orvosság). 

Az oltáron van elhelyezve egy könyvtartón a Misekönyv, melybe a 
szentmise alkalmával elmondandó szövegek, imádságok, énekek vannak 
leírva. A latin nyelvű misék elmaradásával tért nyert a magyar nyelvű mi-
sekönyv használata. 
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Az oltár 
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Szembe miséző oltár a Jézus Szíve templomban. 

A szentmisét bemutatja Tempfli József nagyváradi püspök 

Templom nélkül nincs oltár s oltár sincsen templom nélkül. Bármilyen 
kivitelben, vagy változatos liturgiával használják, a lényeg megmarad. Re-
form törekvésnek számított, amikor a szembemisézés vált szokássá. Ez a 
módja a misézésnek talán jobban kifejezi a szentmise és a hívők között lét-
rejövő kapcsolatot. A pap tulajdonképpen felidézi az utolsó vacsora esemé-
nyeit, melynek részeseivé válunk mi is. A szembemisézés során a temp-
lomhajóban lévők is eggyé válnak a bemutatott liturgia eseményeivel, hi-
szen minden mozzanatát láthatják. Szerintem ez se jó megoldás, hiszen a 
miséző pap ebben az esetben hátat fordít a tabernákulumban elhelyezett 
Oltáriszentségnek. 

Mivel az oltár a templombelső fő része, így annak külseje, funkciója sok 
szempontból fontos. A külsejével magát a szépséget és a tiszteletet sugá-
rozza. Az oltár feladata is megmutatkozik, hiszen minden ott elvégzett te-
vékenység, mozdulat nyilvánossá válik. Ezzel a titokzatosság is feloldódik, 
hiszen a szentáldozat bemutatásában jelképesen mindenki részt vesz. 

Az oltár mellett elhelyezett olvasópult mögül a szentleckét és az evangé-
liumot olvassák fel. Innen intézi beszédét, szózatát a hívőkhöz a miséző 
pap is. Ez váltotta ki az eddig használatos szószéket. 
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AZ OLTÁRKÉP 
Festette: gróf Erdődy Gyuláné, sz.: gróf Széchenyi Emília 

 
CSAK EZ A DRÁGA SZENT SZÍV AZ, 

AMELY NEM SZŰNIK MEG SOHA BENNÜNKET SZERETNI… 
 
 
 

ézus szentséges szívéről elnevezett római katolikus templom szépsé-
gével és egyszerűségével immár 1914 óta magaslik ki Bucsán a falu 
földszintes házai közül. Építése legendával övezett, bár ezekkel az 

információkkal óvatosan kell bánni. 
Az egyhajós templombelsőbe lépve legelőször a szemben lévő oltárra 

csodálkozhatunk. A templom külsejével azonos stílusban készült az oltár. 
A templom tornyait lezáró jurta-szerű kupolák itt is jelen vannak, mint a 
belső tér bármely bútorzatának díszítésén, gondolok itt a szószékre, a mel-
lékoltárra, a gyóntatószékre, valamint a Keresztút stációinak keretére. 

Az oltár fölé magasodik a Jézust ábrázoló festmény. Ezen Jézus Krisztus 
jobb kezét az emberiségért szenvedő, tövisekkel koronázott szívéhez emeli, 
mintegy felajánlva azt, az előtte térdeplő, imára kulcsolódó kezében rózsa-
füzért tartó apácának. Bal kezét féltőn emeli a nőalak fölé, mely mozdulat 
lehet akár áldás is, mely az előtte térdeplő nőalaknak Alacoque Szent Mar-
gitnak szól. Az élete és hitvallása példaként szolgálhat minden hívőnek. 

Azért, hogy megérthessük a festményt, ismernünk kell a rajta szereplő 
nőalak életét, szenvedéseit, kapcsolatát a hithez és Jézus Szent Szíve tiszte-
letében kialakított szerepét. 

Alacoque Margit-Mária 1647. július 22-én született a franciaországi 
Lauthecourtban. Családja paraszti származású, de apja felküzdötte magát a 
királyi jegyzőségig. Margit még csak nyolc éves volt, mikor édesapja meg-
halt, s rendezetlen anyagi körülményeik miatt nem maradhatott keresztany-
jánál Madame de Fautriéres-nél a Corchval-i kastély ban. A Charolles-i 
klarisszák kollégiumába adták, itt kezdhette meg tanulmányait és itt is lett 
elsőáldozó. 

Tíz éves korában súlyos betegség vette le lábáról. A gyermekbénulás ab-
ban az időben nagyon sok gyermeket támadott meg, s ennek nyomait életük 
végéig magukkal hordták. Éppen ezért volt csodálatos Margit váratlan és 
gyors gyógyulása. A négy évig tartó betegség lelkiekben megváltoztatta, és 
egyre jobban hajlott a vallás felé. A nagy jámborságra és az elmélyült imá-
ra való hajlam mindjobban elhatalmasodott rajta. 

J 
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Az oltárkép 
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Szerette a magányt, az egyedüllétet. Hosszú órákat töltött imádsággal 
még akkor is, amikor a lauthecouri birtok kezelését anyai nagybátyja vette 
át, akinek családja folyamatosan megalázta, cselédként dolgoztatta a szolid 
kislányt. 

Embertelenül kemény vezeklést folytatott s néhány rendkívüli jelenség is 
megmutatkozott nála. Már ebben az időben: belő hangokat hallott, és láto-
másai voltak. 1667-ben egy magán-kinyilatkoztatás hatására elhatározta, 
hogy szerzetbe lép. 1669-ben kapta a bérmálás szentségét és ekkor vette fel 
második névnek a Máriát. Elhatározása és szándéka a szerzetbe való belé-
pésre egyre határozottabb volt. 

Két év bizonytalanság után 1671-ben megkapta az engedélyt a kolostor-
ba vonuláshoz. A noviciátus ideje alatt tovább folytatódnak az életét kísérő 
rendkívüli jelenségek, látomások és folyamatosan Krisztus lelki látásában 
él. Elöljáróit aggasztotta ez az állandó eksztázis, ez az állandó Istenbe-
merülés, ezért többször is vizsgálat alá vetették. Ezek a vizsgálatok és pró-
batételek tulajdonképpen folyamatos megaláztatást jelentettek Margit-
Mária részére. Ő azonban mindig zokszó nélkül engedelmeskedett. Imái 
közben kinyilatkoztatást kapott Krisztus szenvedéseiről. Ebben az időben 
kapta az első kinyilatkoztatásokat Jézus Szentséges Szívéről. E látomások 
sorozatában megismerhette Jézus Szívének szenvedéseit. Ezeket maga is 
próbálta átvállalni, s a folyamatos és kíméletlen próbatételek során egyre 
jobban átélte ezeket. 

A sorozatos kinyilatkoztatások és látomások egyre világosabb és meg-
győzőbb tartalmat nyertek. A legmegrázóbb látomása melyben Krisztus 
szeretetben lángoló szíve jelent meg előtte, késztette arra, hogy az önmaga 
által átélt Jézus Szíve iránti tiszteletet kell neki ezentúl az emberek körében 
terjesztenie. 

Hátralévő életét ennek szentelte. Célja az volt, hogy mindenkivel meg-
ismertesse Jézus Szent Szívének titkait. Igyekezete nem volt hiábavaló, hi-
szen egyre több kolostor és szerzetesrend vállalta fel ezt a szép kezdemé-
nyezést. A Jézus Szíve tiszteletben jelent s szerepe volt a jezsuitáknak is. 

1690. október 16-án halt meg Alacoque Margit-Mária, akinek megada-
tott, hogy érezte és láthatta az általa kezdeményezett jámborsági forma, 
mely Jézus Szentséges Szívéhez kapcsolódott egyre szélesebb körben való 
elterjedését. Szent Margit-Mária életének megismerése máris közelebb ve-
zetett a festményen látható jelenet megértéséhez. 

Így már érthetőbb, hogy Jézus a jobb kezével a töviskoszorúval megko-
ronázott, vérző Szent Szívét felajánlja az előtte térdeplő Margit-Máriának, 
akire az a feladat vár, hogy a hívő emberekben felélessze a sokat szenvedett 
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Szent Szív iránti tiszteletet. A festményt figyelve láthatjuk, hogy a háttér-
ben Jézus fénylő glóriája mögött ott sejlik egy templom belsejének körvo-
nala. A boltozatot tartó oszlopok előtt egy oltár részlete látható egy szent-
ségtartóval és egy gyertyával. Az oltár lépcsőjén áll Jézus. Érdekes ábrázo-
lásmód, hiszen az oltárképen egy másik, egy szentebb oltárt fedezhetünk 
fel. Lehetséges, hogy a kép alkotója éppen a bucsai templomot akarta jel-
képesen a festményen megjeleníteni? 

Az oltárkép készítője nem más, mint a püspök lánytestvére, gróf Erdődy 
Gyuláné gróf Széchenyi Emília csillagkeresztes és palotahölgy, kinek nem-
csak művészete, de családi élete is példamutató volt. Mindene a festés és a 
rajzolás volt a családi élet mellett. Ennek köszönhette, hogy férje halála 
után éppen a művészet volt az, mely tovább éltette. Soha nem tolta előtérbe 
festői tudását, művészetét. Akik ismerték tehetségét, nem főúri rangját, ha-
nem művészi munkásságát becsülték. Ízig vérig naturalista festő volt. 

A festményről egy leírás is megjelent, amikor a templomszentelési ün-
nepségről hírt adott a Békés című újság. 

„Az oltárkép 
Gyönyörű az új templom oltárképe. Boldog Alacoque Margitot ábrázolja 

a szent jelenés pillanatában, mikor az Ur Jézus felhívja a szent életű apácát 
Jézus szent szíve tiszteletének terjesztésére. Jézus arcán ott az isteni fenség 
és jóság, ünnepélyes komolyságtól és szomorú szelídségtől áthatva. 
Alacoque Margit arca az átszellemülős kifejezését tükrözi vissza. Az egész 
kép mély hatást tesz a szemlélőre. A képet a püspöknek művészi tehetséggel 
megáldott nővére, gróf Erdődy Gyuláné született Széchényi Emília grófnő 
festette és ajándékozta a bucsatelepi híveknek. A főoltárt és mellékoltárt 
Szubota István oltárépítő készítette. A mellékoltár fölött a lourdesi Szűz 
szobra áll. „ 

A híradás itt igazolja, hogy a képet ajándékként festette a templom, va-
gyis a hívők részére a püspök lánytestvére. Vagyis a templom létrehozásá-
ban mind a két testvér jelentős szerepet vállalt. 

Legyen példakép ez a két testvér a bucsai emberek előtt, hiszen ők na-
gyon sokat adtak ennek a kis közösségnek. Először is hitet egy szebb jövő-
ben, másodszor emberséget, és szeretetet egymás iránt, harmadszor pedig 
önmagukat, s ezzel egész életük munkásságát, hogy követendő példaként 
álljon minden hívő és nem hívő előtt. Ez a két testvér sokat áldozott anya-
gilag és erkölcsileg egy cél érdekében s ezzel is gazdagabbá tette Bucsa 
vallási életét. Művészi és művészettörténeti alkotásukkal örök időkre is-
mertté és feledhetetlenné tették ennek a kis településnek hírét és létét. 

Köszönjük! 
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MELLÉKOLTÁR 
 

 
A BOLDOGSÁGOS SZŰZ ANYA SZOMORÚSÁGTOK VIGASZTALÓJA, 

BOLDOGSÁGTOKNAK MEGÁLDÓJA LEGYEN. 
 
 
 

ellékoltárunk a Lourdesi Szűzanya tiszteletére lett felszentelve. A 
lexikon szerint: mellékoltár: a főoltárhoz képest oldalt elhelyezett, 
kevésbé díszített oltár a katolikus templomokban. Jelentőséggel 

csak ott bírt, ahol egyszerre több pap is celebrált szentmisét. 

 

A mellékoltár egy régi fotón (alul a Szent Sír látható) 

M 
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A bucsai Jézus Szíve templomban díszítettség, küllem szempontjából 
nincs különbség, hiszen a mellékoltár ugyanolyan stílusban lett megépítve, 
mint a főoltár. Ez tulajdonképpen kicsinyített mása, de funkciójában 
egyenértékű, hiszen az itt bemutatott szentmise éppen olyan értékű, mintha 
az a főoltárnál történt volna. Általában litániák során szokták használni. 

 

A mellékoltár napjainkban 
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Az oltár felett a Lourdesi Szűzanya szobra van elhelyezve. 
1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a sze-

gény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a 
Szűzanya. Július 16-áig összesen tizennyolc alkalommal volt ez a látomása 
Bernadette-nek, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is 
elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Éppen abban az évben, 
amikor a bucsai egyház önállóvá vált, 1907 novemberében X. Piusz pápa 
kiterjesztette az ünneplést az egyházra, az ünnep bekerült a Római Kalen-
dáriumba.  

A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől ka-
pott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándo-
kolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. 

A Lourdesi Szűzanyának szinte minden templomban szobor, mellékoltár, 
vagy a templomkertben mesterségesen kialakított barlang ad helyet. 

  

Betlehemi kis Jézust köszöntik a pásztorok és a három királyok 

A mellékoltár alsó részében – karácsonykor – a betlehemi kis Jézus szü-
letését, majd a pásztorok és a három királyok látogatását bemutató apró 
szoborcsoport kap helyet. Karácsonykor a szentély és a mellékoltár is fel 
van díszítve kivilágított fenyőfával, ezzel is emelve az ünnep fényét s ki-
emelve fontosságát a katolikus hívők számára. 

A húsvéti időszakban a Szent Sírt szokták itt elhelyezni. (Ez a régi fotón 
is jól látható). 

Így a mellékoltár funkciója is kibővül és nincs mellőzve a vallási élet 
megnyilvánulásaitól. 
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STÁCIÓK 
 

ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGÉIG. 

 
 

ázáreti Jézus életével, szenvedéseivel, majd halálával váltotta meg 
az emberiséget. Ezért is nevezik másképpen Megváltónak. Jézus ta-
nítóként élte utolsó éveit. Vallotta, hogy Ő az Isten fia, aki próféta s 

egyben a zsidók királya. Tanításait a nép hallotta, elfogadta, csodáit látta és 
álmélkodtak rajta, tisztelték szent élete miatt. 

   

 Jézus halálra ítéltetik Jézus magára veszi a keresztet 

N 
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 Jézus először esik el a kereszttel Jézus szent anyjával találkozik 

 
Tézisei nem tetszettek a zsidó közösségeknek – mivel nem fogadták el 

tanításait, – így végül keresztre feszítették. Jézus önként vállalta magára a 
kereszthalált. Tudta, hogy ez fog bekövetkezni, s éppen ezért mondta ezt 
magáról: „Senki sem veszi el tőlem az életet, hanem én adom oda magam-
tól. Hatalmam van arra, hogy odaadjam és hatalmam van arra, hogy visz-
szavegyem.” (Jn 10,18) 

A stációk arra emlékeztetik a keresztényeket, miként követték egymást 
az események hallatlanul erőszakosan Jézus földi életének utolsó óráiban. 
A vér és kínszenvedés útja Pilátus ítélőszékétől a Golgota hegyig vezet. 
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 A keresztet Cireneusi Simon vállára teszik Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak 

 
Nem túl hosszú, – mindössze 1,5 km – kanyargós út az, amelyen Jézus-

nak végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyűrűjében, és az evangéli-
um tanúsága szerint „sok embertől kísérve”, akik persze folyamatosan gú-
nyolták és átkozták. „Midőn szidalmazták, a szidalmat nem viszonozta, mi-
dőn szenvedett, nem fenyegetődzött.” (1 Pét 2,23) Az apostolok elrejtőztek. 
Csak édesanyja, Mária, János evangélista és Mária Magdolna kísérték vé-
gig utolsó útja során. 

A nehéz kereszt cipelését nehezítette, hogy a gúnyból a fejére helyezett 
töviskoronától vérző sebei is gyengítették. A katonák és a felhergelt tömeg 
folyamatos ütlegelését is békésen tűrte. 
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 Jézus másodszor esik a földre Jeruzsálem leányai siratják Jézust 

Jézus többször elesik a kereszttel, hiszen gyengesége miatt nem tudta fo-
lyamatosan cipelni a súlyos terhet. Ennek ellenére, amikor Jeruzsálem leá-
nyai siratják, ő fordul hozzájuk vigasztalóan: „Legyetek áldottak. Vérem le 
fogja mosni az emberiség minden bűnét. Íme leányaim elérkezett megvál-
tástok ideje.” 

Példaértékű az a magatartás, melyet a keresztút folyamán Jézus az embe-
reknek mutatott. Itt valósította meg tanításának azt a részét, melyben az el-
lenségeink megbocsátására buzdít. Bár kínt és szenvedést kapott környeze-
tétől, ő mégis szeretettel fordult feléjük. 

Nemcsak a bűn bocsánatára sarkall cselekedetével, hanem a példamuta-
tó, jóságot sugalló életre is. 
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 Jézus harmadszor esik el a kereszttel Jézus ruháitól megfosztatik 

 
A Golgotára érve – két latorral együtt – keresztre feszítették. Gyalázko-

dásukra, becsmérlő szavaikra békésen így szólt: „Atyám, bocsásd meg ne-
kik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 

Jelzés értékű ez a kinyilatkoztatás, ezek a megbocsátó szavak, hiszen ez-
zel a ma emberére is utalhatott. Világunkban sajnos sokszor tapasztalhat-
juk, hogy mivé süllyed az emberi jellem. Nem törődünk embertársainkkal, 
csak a saját magunk hasznát gyarapítjuk, míg másokat eltaposunk, megalá-
zunk. A tisztességes emberek elnyomásával, mellőzésével, lenézésével a 
latrok jellemét veszik magukra. Rájuk gondolva fel kell idéznünk Krisztus 
szavait: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 
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 Jézus a keresztre feszíttetik Jézus meghal a keresztfán 

 
Több órás szenvedés és kín után csak ennyit mondott: „Atyám, a te ke-

zedbe ajánlom lelkemet!” Majd lehajtotta fejét és meghalt. 
Áldozatvállalása példaértékű, hiszen embertáraiért, sőt magáért az embe-

riségért vállalta eddigi életét, az ő tanításukat tűzte ki célul. Szavai mennyi-
re voltak hatásosak, azt csak az a tény bizonyítja, hogy hitvilága, jövőképe 
mind a mai napig létezik. Több esetben éppen a hit volt az, mely segített 
bizonyos időszakok túlélésében, s amely még nagyon sokáig lesz remény-
ség az egész világ történelmében. 
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 Jézust a keresztről leveszik Jézus szent teste a sírba tétetik 
 

A templom falain elhelyezett képek előtt a hívők minden Nagypénteken 
imádkozva végigjárják Krisztus szenvedésének útvonalát. 

Mint a bemutatott képeken látható, a festmények egy olyan keretbe, egy 
olyan környezetbe lettek elhelyezve, amely visszatükrözi a templom épüle-
tének stílusjegyeit. Ilyen a kereszt és a két oldalon lévő kis kupolák, me-
lyek a templom tornyának benti, kicsinyített másai. 

Imádkozás közben – míg a kínszenvedés állomásait felidézik– egyben a 
saját templomukért, saját egyházközösségükért is fohászkodnak a hívők. Ez 
teszi széppé és meghatóvá ezt az eseménysorozatot. 
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TEMPLOMI ZÁSZLÓK 
 

 
SZERETETÉNEK TISZTA LÁNGJA NEM FOGYATKOZIK MEG SOHA 

 
 
 

gyházi ünnepek alkalmával, körmenetek során kapnak szerepet az 
egyházi zászlók. Ilyenkor kiváltságosnak számít az a személy, aki 
viheti. Persze méreténél és súlyánál fogva ez nem kis feladat. Erős 

férfikézre és kitartásra van szükség. Hosszabb utakon – például zarándokla-
tok, búcsújárás alkalmával – sűrűn cserélődnek a zászlóvivők. 

A Jézus Szíve templom régi zászlói több mint valószínű a felszentelés 
során kerültek az egyházhoz. Mivel életkoruk megközelítette a száz évet, 
nem meglepő, hogy teljesen elrongyolódtak, megfakultak, elszürkültek. 
Állapota miatt bekerült a raktárba. 

2006-ban, – amikor ezt felfedeztem, – azonnal elkértem, hogy a szaka-
dozott selymet eltávolítsam s az egész zászlót „új köntösbe” öltöztessem. 

Szépségét és a rajta lévő képek művészi kivitelezését most újra megte-
kinthetjük. A zászlórudak alapján több zászló is lehetett, de most már csak 
kettő van. A többivel mi lett, nem tudható. 

A két zászló még az eredeti rúdján volt elhelyezve. Mindkét oldalán egy-
egy vászonra festett olajkép volt felvarrva, így ez a négy kép maradt az utó-
korra. A négy festmény Jézus Szentséges Szívét, a Szűzanya Szent Szívét, 
Szent Józsefet a gyermek Jézussal és Assisi Szent Ferencet ábrázolja. 

Először úgy gondoltam, hogy a zászló két oldalára külön-külön lett fel-
varrva egy-egy festmény. Alapos átvizsgálás után megbizonyosodtam arról, 
hogy ez nem így van. Az alkotó festőművész egy vászon két oldalára fes-
tette a képeit s a zászlóselyem anyagát vágták ki, hogy a két festmény 
mindkét oldala látszódjon. 

Felvetődik a kérdés: vajon ki festette ezeket a képeket? Vajon ki ajándé-
kozta ezeket a zászlókat bucsai egyháznak? Azt még csak találgatni se le-
het, hogy ki, vagy kik állták ennek a költségeit. A festmények kivitelezése 
nagy szakértelemre vall, hiszen az ecsetkezelés és a színek összhangja mes-
teri kezekre utal. A zászlók állapota kétségbeejtően rossz volt, restaurálása 
értelmetlen lett volna, hiszen szakadozott, molyrágta selyemmel nem lehet 
mit kezdeni. Felújítás után újra a megfelelő helyre került, a raktárból a 
templom terébe, ahol a hívők is naponta láthatják. 

A festmények szélén feliratra bukkantam, ezek a képek alatt olvashatók. 

E 
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Herz Maria, Josef und Kind – Mária szíve, József és a gyermek 
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Hertz Jesus, Franz Assisi – Jézus szíve, Assisi Ferenc 
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SZENTEK SZOBRAI 
 

 
DE NE CSAK SZORONGATÁS, BÁNAT ÉS KESERŰSÉG IDEJÉN 

KERESSETEK MENEDÉKET AZ ISTEN HÁZÁBAN, 
 
 
 

ár a templomba való belépés előtt találkozunk az ajtó fölött Kele-
men Márton szobrászművész Jézus szívét ábrázoló domborművé-
vel, melynek mondanivalóját így fogalmazta meg gróf Széchenyi 

Miklós püspök: „Íme a szív, mely annyira szerette az embereket”. Ez a kép 
máris meghatározza a belső térben megjelenő kisugárzást, mely ránk vár a 
szentmise alatt. 

Sokszor az a vád éri a katolikus embereket, hogy a templomban lévő 
szentek, vagy éppen Jézus Krisztus szobra előtt imádkozva nem teszünk 
mást mint bálványokat imádunk. Így tűnik, hiszen a megszemélyesített 
szenteknek szobrai előtt fohászkodunk, vagy csak éppen imát mondunk. A 
tények azonban teljesen mások. 

Gondoljunk arra, mikor szeretteink távol vannak (gyermekeink, szüle-
ink) s csak egy fényképet tartunk a kezünkben, sokszor előfordul, hogy 
megcsókoljuk azt, szeretetünk jeléül. Ekkor kinek szól ez a gesztus? A pa-
pírnak? Nem! Éppen annak, akit az ábrázol, aki azon jelen van. Tehát ez 
csak egy közvetítő az érzelmeink tolmácsolására. 

 
„Íme a szív, mely annyira szerette az embereket”. 

Nem történik más akkor se, amikor a templomban, – vagy más szent he-
lyen – egy személyt ábrázoló kép, vagy szobor előtt fohászkodunk. Ez a 
tárgy, csak egy jelkép, amely közvetíti érzéseinket, vágyainkat, kéréseinket. 
A szobrász által megformált szent, vagy éppen Jézus segít abban, hogy ne 
csupán a fantáziánk alapján képzeljük el azt, akihez imádkozunk, hanem 

M 
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egy látható, sőt tapintható személyiséghez társítsuk azokat. Tehát nem a 
márványhoz, bronzhoz vagy éppen a gipszhez fordulunk, hanem az azt áb-
rázoló személyhez. Természetesen ez változó küllem lehet – mindig az 
adott művész stílusa, látásmódja fogalmazódik meg a kiválasztott anyag-
ban. 

Templomunkban is több szent szobra megtalálható, mint bármely – a vi-
lágban épített templomban. Van amely jellegzetesen magyar vonatkozású. 

Most ismerkedjünk meg velük. 

       

 Jézus Szentséges Szíve A feltámadt Krisztus 

Jézus Szentséges Szíve. Jézus újjászületik az ember szívében. A szívvel 
magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus 
kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Amikor Jézus sze-
retete helyett az ő szentséges szívét tiszteljük, akkor tulajdonképpen az el-
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vont fogalom helyett magára a konkrét valóságra hivatkozunk, és egyúttal 
magunk elé idézzük a megtestesülés titkát is. Jelen esetben ez a szív nem 
pusztán jelképe Jézus emberek felé mutatott szeretetének, hanem a valósá-
gos emberségének méltó kifejezése, amelyet áldozatul adott értünk.  

Alacoque Szt Margit látomásai (1673-75) után, – melyekben Jézus külö-
nösen az emberi hálátlanságot fájlalta, – a Szív tisztelőitől engesztelést, a 
hónap első péntekjén gyónást és áldozást kért. A Jézus Szíve terjedésében 
nagy szerepe volt Alacoque Szent Margit gyóntatójának, a jezsuita 
Colombière-nek. Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív kü-
lönös oltalmába ajánlotta magát.  

Magyarországon gróf Széchenyi Miklós püspök volt az egyik legelköte-
lezettebb híve Jézus Szíve tiszteletének. 

Főünnepe a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnap nyolcadát) követő pén-
tek (az egyházi év utolsó változó ünnepe). 

A feltámadt Krisztus. A feltámadt Krisztust egy zászlóval ábrázolják a 
szobrászok. A dicsőség és a lelki hatalom jeleként kézben tartott, kereszttel 
díszített zászló magához hívja a keresztényeket.  

A zászló mindenkor a csaták, a zarándoklatok, a körmenetek kelléke, 
mely utat mutat a seregnek, jelen esetben a hívőknek. A zászlón a kereszt 
jele van, melyet sokszor használtak fel a kereszténység védelmében. 

A feltámadt Krisztus szobrot a nagyszombaton tartott feltámadási kör-
menetben, közvetlenül a baldachin alatt hordozott oltáriszentség mögött 
viszi az egyik egyházfi. Ezzel is jelezve Krisztus jelenlétét. 

Árpádházi Szent Erzsébetet. Árpádházi Szent Erzsébetet az egyik leg-
nagyobb gyógyító szentként tiszteljük. Rózsa-csodájával vált ismertté a vi-
lágon. Rokonai nem nézték jó szemmel, hogy a szegényeket segíti. Még 
kislány, amikor Árpád-házi II. András király (Szent Endre) gyermekeként a 
szegényeknek ételt visz a királyi asztaltól titokban. 

Találkozott egyik rokonával, aki megkérdezte: 
– Hová mégy, mit csinálsz, mit viszel a kötényedbe rejtve? 
Erzsébet igen meglepődik, és kéri Istent, segítsen, hogy ne lepleződjön le 

a kérdező előtt. Ahogy a kötényét feltárja, bizony az ételek helyett rózsa-
csokor villan ki a köténye rejtekéből. Ez volt az első nagy csoda, ami vele 
megesett. Azonban a történetnek ezzel még nem volt vége; amint a szegény 
gyermekekhez érkezett, a rózsacsokor visszaváltozott étellé, kenyérré. 

Az emberek, a szegények, a betegek iránti szeretete nem szűnt meg soha. 
Saját kórházat alapít, ahol ő maga kezeli betegek ezreit. Energiáival jut-

tatja látáshoz a vakokat, nyújtja a nyomorékok izmait, gyógyítja az éhezők 
gyomrát, fagyott végtagjait. 
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 Árpádházi Szent Erzsébet Szent József 

Szent József. József, Jézus nevelőapja. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent 
Péterrel együtt az egyetemes katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította, 

A katolikus hagyományban József (az Újszövetségi Szentírás szerint 
ácsmester) a munkások, a kádárok, a kocsigyártók, a tímárok, a jegyesek, 
az ifjú házasok, a haldoklók védőszentje. A galileai Názáretben élt, Jézus 
születése után néhány évig a júdeai Betlehemben lakott, majd Egyiptomba 
kellett menekülnie családjával (Jézussal és feleségével, Máriával). 

József nem édesapja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten csodával 
szólította létbe. De József nem is fogadta gyermekévé Jézust. Nincs megfe-
lelő kifejezés arra a kapcsolatra, ami József és Jézus között volt. Az embe-
rek egyszerűen József természetes fiának tartották Jézust, ezt sem Mária, 
sem József nem tudta megakadályozni. 

Ma is így él a köztudatban. 
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 Assisi Szent Ferenc Lisiaux-i Kis Szent Teréz 

Assisi Szent Ferenc. Az Aquila felé vezető úton fordulat áll be az életé-
be. "Mondd csak Ferenc – kérdezi álmában egy hang -, ki adhat neked töb-
bet: az úr vagy a szolga? Az Úr – felelte Ferenc. Hát akkor miért hagyod el 
az Urat a szolgáért, a Herceget az alattvalóért?" – Ferenc szemében ekkor 
a világról lehull a lepel: minden ember csak szolga, nincsenek urak. 

Lisiaux-i Kis Szent Teréz. Teréz négy éves korában elveszíti édesany-
ját, s ezt a fájdalmas eseményt úgy értelmezi önéletrajzában, hogy gyer-
mekkorától kezdve meg kellett tapasztalnia a szenvedést és a megpróbálta-
tást ahhoz, hogy mihamarább Jézusnak adhassa magát. 
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 Páduai Szent Antal  

Páduai Szent Antal. Portugál nemesi családból származott, eredetileg 
Fernando névre keresztelték. 16 éves korában belépett az Ágoston-rendi 
kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete 
Szent Antalt választotta. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misszioná-
riusként Marokkóba indult. Betegsége miatt haza kellett térnie, a hajó 
azonban viharba került, és Szicília partjaira vetődött. Itt élt egy rövid ideig, 
és itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális káptalanján. Itt találkozott 
Assisi Szent Ferenccel. Antal feltűnt szónoki képességeivel, ezért megbíz-
ták, hogy a vidékeket járva prédikáljon az embereknek. 

1227-ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor és tartomány-
főnök lett. 

Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszentje, ezért a ka-
tolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászo-
rulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.  
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GYÓNTATÓSZÉK 
 

 
ITT SZABADUL MEG A BŰNÖS TÖREDELMES GYÓNÁS UTÁN 

BŰNEINEK NAGY TERHÉTŐL. 
 
 

űnünk, vétkünk csak akkor válik feloldozottá, ha azt töredelmesen 
megvalljuk a gyónás során. Ez tulajdonképpen egy vallomás, mely-
nek során megígérjük a javulást is. A bűn nem más, mint a Mózes 

által is bemutatott Tízparancsolat egyikének a figyelmen kívül hagyása, 
mellőzése. 

Hiába keresztelkedünk meg, életünk során elkövetünk vétkeket, hiszen 
természetünk gyönge, s hajlandók vagyunk a bűnök kísértésébe esni. 

Mint a képen is jól látszódik, a templom külső jegyei egyértelműen 
meghatározóak a gyóntatószék kivitelezésében. A templom kupolája, a raj-
ta nyugvó kereszt itt már lényegesen közelebb kerül a hívőkhöz, s talán a 
bűnbánatra is könnyebben szánja el magát a gyónásra érkező hívő. 

 
A gyóntatószék (gyóntatófülke) 

B 
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IMAZSÁMOLY 
 

BOLDOG, AKINEK GONOSZSÁGA BOCSÁNATOT NYERT, 
ÉS AKIKNEK BŰNE EL VAN TAKARVA.1 

 
 
 

ónás után, a kirótt penitenciát – megadott imákat – el kell 
mondanunk, hogy végleg bocsánatot nyerjenek bűneink, s a 
feloldozás is ténylegesen megvalósuljon. Az ima elmondása 

térdelve történik. A templomi padokban, vagy a külön erre a célra készült 
imazsámolyon imádkoznak a hívők. 

Az imazsámoly is beilleszkedik stílusában a templom többi bútoraihoz. 
Díszítéséről – térdeplő, könyöklő – a hímezni, varrni tudó asszonyok gon-
doskodnak.  

 

Az imazsámoly (térdeplő) 

                                                 
1
 Zsoltárok könyve (32. zsoltár) 

GY 
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KERESZTELŐKÚT 
 

„ITT TISZTULUNK MEG A KERESZTVÍZ ÁLTAL AZ EREDENDŐ BŰNTŐL,..” 
 
 
 

eresztséggel kezdődik a vallásos emberek élete. A katolikus liturgia 
egyik fontos eleme, amikor a kisgyermeket – ritkább esetben koro-
sabb fiatalt, vagy felnőttet – a keresztséggel a vallásos csoport tag-

jává nyilvánítanak. Fontos eleme a hit szempontjából. Ezt bizonyítja, hogy 
megkereszteletlenül meghalt gyermeket (vagy bárkit) nem temethetett el az 
egyház a 20. századig. Napjainkban is van erre példa. A kereszteletlen 
gyermeket a temető árkába, nem koporsóba, hanem egy kis ládikában he-
lyezték örök nyugalomra. Ez mindig nagyon fájt a szülőknek. Ezért fontos 
a hívők számára a keresztség szentségének a felvétele. 

 
A keresztelőkút fedele 

K 
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A bucsai Jézus Szíve templom keresztelőkútja – Kelemen Márton, győri 
szobrászművész alkotása. Az ezüstös fedelet Jézus töviskoronájával díszí-
tette, jelezve a megváltás során szerzett kínszenvedését. 

 
Keresztelőkút – kerubokkal 
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Rózsák és olajágak fogják közre a keresztkút legszélesebb karimáját. A 
rózsák a szépséget, az olajágak a tisztaságot, az élet indulását, újraindulását 
jelképezik. Egy galamb csőrében a béke jelképeként is használják. Több 
művész alkotásában az „Angyali üdvözlet” ábrázolásakor is megjelenik az 
olajág. 

A talapzaton – négy oldalt – kerubok tartják a keresztelőkút felső részét. 
A kerubok tulajdonképpen angyali lények – ezt mutatják a szárnyaik is. Ők 
az őrzők, akik a legközelebb állnak Istenhez. Talán éppen ezért tartotta fon-
tosnak a szobrászművész, hogy megjelentesse őket a keresztelőkúton 

A szobrászművésznek nem kis feladat egy ilyen keresztelőkút megalko-
tása. A szimbólumok alkalmazása és látványossága mellett figyelembe kell 
vennie, hogy az évszázadok során nagyon sok híres keresztelőkút készült 
több féle anyagból (márvány, bronz, réz, ezüst, kő, fa), melyek a művész 
ízlésvilága mellett a kor szellemét is bemutatta. A kivitelezés egyénisége és 
jelképrendszere a kivitelező művész stílusát is bemutatja. 

        

 „Megjelöllek téged a kereszt jelével” „Megkeresztellek téged 
  az Atya, Fiú és Szentlélek nevében” 

A keresztelés mindig ünnepélyes keretek között zajlik. A szertartás kez-
detén a pap megkérdezi a szülőket és a keresztszülőket, hogy vállalják-e, 
támogatják-e a kisgyermek keresztény nevelését. A válasz után megjelöli a 
kereszt jelével a gyermeket. A hitvallás után a keresztvízzel való jelölés 
következik. A megkereszteltre ezután egy fehér ingecskét helyez a pap: 
„Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele! Hozzátartozóid sza-
va és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságod tisztán megőrizd az 
örök életre!” 
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SEKRESTYE 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 
 
 
 

entmisékre a pap a sekrestyében készül fel. Az ittlévő szek-
rényben tárolják a miseruhákat, a misekönyveket, s minden 
olyan eszközt, amelyre szükség lehet a szentmise bemutatása 

során. A pap segítői – a ministránsok – is itt öltöznek át s készülnek fel a 
megszabott feladatok elvégzésére. Templomunkban a sekrestye a szentély 
bal oldalán helyezkedik el. Innen nyílik a szószékhez vezető ajtó is. 

 

A sekrestye bútora 
A sekrestyében látható szekrénynek a stílusa adott, hiszen a nyolcszögle-

tű torony és az ajtók boltíves – román stílusú – süllyesztett bevágásai il-
leszkednek a templom egyetemes látványához. 

SZ 
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Nem egy mellékes és figyelmen kívül hagyandó a sekrestye, hiszen itt 
öltik magukra a szolgálattevők az istentisztelethez szükséges ruhákat. Ezek 
egyediek és sok mindenben különböznek, hiszen az adott ünnep határozza 
meg például a miséző pap ruhájának a színét. (A zöldet általánosságban 
használják, a pirosat pünkösdkor és vértanúk ünnepén, a fekete egyértel-
műen gyászmisék alkalmával, a lilát adventi időszakban használják.) 

 
Koncelebrációs szentmise ministránsokkal 

A ministránsok ruhái is arra hivatottak, hogy emeljék a szentmise ünne-
piességét, az istentisztelet fényét. Ha van rá lehetőség, az ő ruházatuk is 
harmonizál, megegyezik a pap miseruhájával. 

A ministránsok általában gyerekek, esetleg fiatal papnövendékek. Fel-
adatuk a miséző pap kiszolgálása (a nevük jelentése a szolgálni igéből 
származik). A szentmisén elhangzó igeliturgia egyes részeit is ő olvassa fel. 
Szentáldozásnál segítségképpen ő tartja a tálcát az áldozó elé, hogy az os-
tyáról esetleg lepergő részecskék ne essenek le a földre. 

Több pap együttmisézését nevezzük koncelebrációs szentmisének. Ez 
még ünnepélyesebbé teszi az eseményt. Ilyenkor mindig a rangidős, vagy 
éppen magasabb méltóságot viselő (esperes, püspök) vezeti a misét. A töb-
biek asszisztálnak neki. 
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SZÓSZÉK 
 

MEGMARAD JÉZUSUNK; HA BARÁTAINK ELHAGYNAK, 
 
 
 

rédikációk alkalmával mindig az a cél, hogy a hívők jól hallhassák 
mindazt, amit a pap hozzájuk intéz. Hosszabb beszédek általában 
nagyobb ünnepeken hangzottak el. Már csak azért is, mert ekkor 

többen voltak jelen a templomban. A szószékről elhangzott beszéd alkal-
mával jól láthatták azt a személyt, aki így közelebbi kontaktusba is kerülhe-
tett minden jelenlévővel, hiszen – mivel magasan helyezkedett el – szinte 
minden arcot láthatott. Természetesen ez csak a kisebb templomokban volt 
lehetséges, hiszen egy székesegyház méretei miatt a tömeg nagysága akko-
ra volt, hogy nem lehetett mindenkit látni. 

A szószék eredetileg azt a célt is szolgálta, hogy a nagytemplomokban 
azok is jól hallják a beszédet, akik leghátul annak. Éppen ezért igyekeztek a 
tervezőmérnökök olyan akusztikájú belső teret létrehozni, amely az adott 
pontról elinduló hanghullámok is minden torzulás, vagy visszhang nélkül 
jutottak el a templom minden sarkába. (Egyébként napjainkban is ennek 
figyelembevételével tervezik meg a hangversenytermeket.) 

Építészeti kiképzése mindig szorosan illeszkedett a belső térhez, legin-
kább az oltárhoz. Ez látható a Jézus Szíve templomban is. Mint a templom-
belső minden bútorzata, ez is agán viseli az egységes látványjegyeket, s 
ezek közül is legfeltűnőbben a templom kupoláját. 

Szószékünk felső részét a templom két tornyán lévő kupola mása ékesíti. 
Díszítő funkciója mellett az ott beszédet mondó pap segítségére is van, hi-
szen egy világítótest biztosítja, hogy a könyv, vagy jegyzet oldalai jól lát-
hatók legyenek. 

Maga a szószék egy kiugró épületelem az oltár mellett. Bár az erkélysze-
rű elrendezés lehetővé tenné, hogy az alatta lévő tér üres legyen, mégis egy, 
a román stílus jegyeit magán viselő oszlopon nyugszik. A négy félköríves 
rész megtalálható a szószéken és az azt tartó oszlopon is. A négyes szám 
nem véletlen. Ugyanis több templomban a szószék díszítéseként ide kerül 
freskó, vagy dombormű formájában a négy evangélista: Máté, Márk, Luk-
ács és János. Személyükhöz egy-egy jelkép is párosul. Máté személyéhez 
egy férfialakú angyalt párosítanak, mivel ő Jézus emberi származásával s 
nemzetségtáblájával kezdi írását. Jánost mindig egy sassal ábrázolják, mert 
evangéliuma elején szinte sas szárnyakon szárnyal s emelkedik fel Krisztus 

P 
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isteni eredetének titkához. Márk mellett mindig ott az oroszlán, – mely a 
puszta jelképe, – mivel evangéliumát Keresztelő Szent János prédikációjá-
val indítja. Lukács egy áldozati tulok kíséri ábrázolásakor, mivel az ő evan-
géliuma Zakariás áldozatával kezdődik. 

A szószéket nézve, valóban hiány-
érzetem van, hiszen a hely megvan a 
négy evangélista számára. Egy lelkes 
művész alkotása – akár festmény, 
akár dombormű formájában – még 
jobban kihangsúlyozná a funkcióját. 
Természetesen csakis olyan mű jöhet-
ne számításba, amely hozzásimul a 
környezet stílusához, a templom han-
gulatához. Tehát túl harsogó színek 
vagy éppen elvont, modern ábrázolás 
eleve ki lenne zárva. Az oltárkép 
színvilága, vagy éppen a templomtor-
nyon látható kupola – mely itt a szó-
széknél is helyet kapott – adhatna ih-
letet egy művész számára. 

A szószék funkciója egyre inkább 
hátérbe szorul napjainkban. Nagyon 
kevés alkalommal használják papja-
ink, pedig előnye vitathatatlan. Azóta, 
amióta a misézés is a hívőkkel szem-
ben történik, az evangélium felolvasá-
sa és a miséző pap beszéde is az oltár 
mellett felállított pulpitusnál történik. 
A modern korban immár mikrofonon 
keresztül, a templomhajóban elhelye-
zett hangszórók közvetítik a beszélő 
hangját. Szerintem ez nem jó megol-
dás, hiszen a több hangszóróból ki-
áramló hanghullámok zavaróak és 
visszhangosak. Így sokszor alig érteni 
az elhangzottakat. Vissza kellene térni 
az eredeti elképzeléshez, hiszen a 
templom tervezője úgy alakította ki a 
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belső teret, hogy akusztikai szempontból a lehető legideálisabb legyen. S ez 
jól is működött közel száz évig. 

       
Dr. Udvardy József püspök (1987-ben) a szószékről, Tempfli József püs-

pök pedig (2006-ban) az oltár mellől intézi szavait a bucsai hívőkhöz 

Tulajdonképpen ez csak az én nézetem s nem kell feltétlenül ehhez iga-
zodni másoknak. A lényeg az, hogy a hívőkhöz intézett szavak megfelelő 
hatással legyenek mindenkire. A szószékről, vagy éppen az oltár mellől 
intézik ezt hozzájuk, ez már valóban belső ügy. A legfontosabb az, hogy 
sok emberhez eljusson minden szó, minden felhívás. 
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HARANGOK 
 

EBBEN A SZENT, ÜNNEPÉLYES PILLANATBAN SZERETNÉM LELKETEKBE VÉSNI, 
SZÍVETEKBE ÍRNI AZT, AMIRŐL KELL, HOGY MEGEMLÉKEZZETEK, 

AMIKOR EZT A TEMPLOMOT LÁTJÁTOK, HARANGJAINAK SZAVÁT HALLJÁTOK 
 
 

ívnak a harangok a szentmisére, de jeleznek reggel az ébredésre, 
délben az ebédre, este a lefekvésre. A harangok szavára mindig fi-
gyelni kell, hiszen üzeneteket hordoz. Az előbb felsorolt időpontok 

napi rendszerességgel történnek. Ünnepek alkalmával ezek kibővülnek, hi-
szen ekkor több misét is celebrál a pap, melyre oda kell invitálni a hívőket. 

A misék folyamán is megszólalnak, hiszen az Úrfelmutatás idejéről így 
értesülnek a távollévők. Üzenete van a kisharangnak, másképp a lélekha-
rangnak. Ez szólal meg, ha valaki eltávozik az élők sorából. Tűz esetén a 
félrevert harangszó riasztja az embereket. 

Tehát megvan a feladata a harangoknak is. Éppen ezért borzasztó volt az 
a politika által kegyetlen kötelesség, hogy az ájtatosságra, az imára hívó 
harangokat olyan célra használják, amelyet a Tízparancsolat is tilt: „Ne 
ölj!” Ez volt a legnagyobb cinikusság, hogy a világháborúkban az emberek 
meggyilkolására éppen a felszentelt templomokból elrekvirált harangokból 
készítettek gyilkos lövedékeket. A harangok immár sok ártatlan ember éle-
tének a kioltására lett felhasználva. Erre képes a politika, a hatalomvágy és 
persze a végtelen kegyetlenkedés és a gyűlölet. 

Eredetileg négy, szépen szóló harang volt a Jézus Szíve templom tornyá-
ban. A templom tervezésekor is így számoltak. A harangkötelek kerek nyí-
lásait is így helyezték el. Ma a négy nyílás közül kettő üres. 

 
A harangkötél nyílásai 

H 
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Fadgyas István plébános így ír erről a Historia Domusban: „A templom 

messzire látszó nagyobbik tornyában 4 harang volt, a legnagyobb 450 kilót 

nyomott. A diadalmámorral indított de végül nyomorba döntő első világhá-

ború elvitte 3 harangját a falunak. Később egyet vettek. Most tehát a visz-

szapillantás idejében 2 harangunk van.” 

A háború előtti időszak bíztató volt Bucsa számára, hiszen gazdasági éle-
te szinte szárnyalt, a privát biztonság mindennél fontosabb volt, a vallási 
élet pedig a megfelelő keretek között működött. A besorozott férfiakat itt-
hon a család nőtagjai helyettesítették. Ebben az időszakban a hit mellett a 
hozzátartozók iránti kétségbeesés, a fohász, az aggodalom hozta az embe-
reket a templomba. A harangoktól megfosztott templom más csak lélekha-
rangjával jelezte az idő múlását. Ezt az egyet hagyta meg a gyilkos háború 
önkénye.  

 
ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE 

JURISICS MÁRTON 
BUDAPEST, 1914 SZ436 

A kisharangot, felirata szerint, Jurisics Márton készítette és szerelte fel. 
A több mint száz éves lélekharang még napjainkban is jelzi, ha valaki eltá-
vozott az élők sorából.  
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Vannak olyan események, melyek reménnyel és megújult hittel tölti el az 
embereket. Révész István plébános kezdeményezésére gyűjtés indult egy 
nagyobb harang beszerzésére. Méltatlannak és szomorúnak tartották, hogy 
csak a lélekharang hangja hallatszik a templom tornyából. 

Úgy gondolták a hívők, mégis csak úgy illő, hogy egy mélyebb hangzá-
sú, egy erőteljesebb hanggal bíró, tekintélyesebb harang illeti meg közös-
ségüket. Megbízást adtak Szlezák László aranykoszorús harangöntő mes-
ternek az elkészítésére. Az adományozók neve szerepel a kiöntött haran-
gon, hiszen ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy minden nap délben és a szent-
misék előtt megszólaló harangszó jelezze a kereszténység jelenlétét vilá-
gunkban s itt Bucsán is. A 87 cm átmérőjű harangon ez olvasható: 

 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE, JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE 
ÖNTÖTTÉK A BUCSAI RÓM. KAT. EGYHÁZKÖZSÉG HÍVEI 

AZ ÚRNAK 1948. NAGYBOLDOGASSZONY ÉVÉBEN. 
FARKAS I. FARKASINSZKI A. FEKETE J. LAMY B. VIDA GY. 

és RÉVÉSZ ISTVÁN PLÉBÁNOS. 
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE! KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK! 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ M. O. ARANYKOSZ. HAR. MEST. 

A harangoktól megfosztott torony még mindig várja, hogy a hiány végre 
megszűnjön. Mivel az állam vette el, így az államnak lenne kötelessége 
visszaadni. Sok kártérítés terhelte már hazánkat az igaz, de az egyházak 
ilyen irányú jóvátétele eddig még nem történt meg. 

A templomok tornyai és a benne megszólaló harangok nemcsak az egy-
ház, a vallás dicsőségét hirdetik, hanem egy nemzet élni akarását, egy kö-
zösség nagyságát és nagyszerűségét. Ennek letéteményesei mi vagyunk! 
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TESTVÉRTEMPLOMAINK 
 

ITT IMÁDKOZZATOK … 
AZ ÚR JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ, 

A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ, HOGY VEGYE OLTALMÁBA 
EZT A SOKAT SZENVEDETT MAGYAR HAZÁT 

 
 

utatásaim során hihetetlennek tűnt az a hír, miszerint a bucsai Jézus 
Szíve templomnak felépült egy mása is. Furcsa volt, hogy ezekről 
eddig semmilyen adatot nem találtam. Ezek után még kíváncsibbá 

tett a bennem felmerült gondolat, mely szerint lehetséges, hogy ott, ahol a 
másik templom áll, talán olyan adatokhoz juthatok, melyek közelebb visz-
nek néhány homályos rész felderítéséhez.  

Óvatosnak kellett lennem a sok bizonytalan, néha misztikusnak tűnő in-
formáció miatt. Amit megtudtam: a keresett település valahol Székelyhíd és 
Margita között fekszik. A falu nevét nem tudták megmondani. Elindultam, 
s a kapott információkkal végül eljutottam Monospetri nevű kis magyarlak-
ta településre. A faluba beérve egyből észrevettem a templom jellegzetes 
tornyát a kupolával. Megkönnyebbültem: valóban létezik a hasonmás. 
Vagy talán nem is hasonmás, hanem ugyanaz!?! 

Bár tudtam mit keresek, mégis meglepődtem. Nálam volt egy régi fotó, 
melyen a bucsai katolikus templom volt látható a régi tornyával. Azért vit-
tem magammal, hogy összehasonlítsam a két épületet. Nem kellett előven-
nem, egyből láttam azonosságukat. 

Furcsa érzés volt. Mintha a régmúltba léptem volna vissza, bár én nem 
láttam eredeti állapotában a bucsai templomot, csak régi fényképeken. 

Mint látható, a hihetetlen információ igazolást nyert, amikor megpróbál-
tam utánajárni ennek a feltételezésnek. A templomunk „ikertestvérét” sike-
rült megtalálnom a Románia területén lévő Monospetriben.  

Ez a kis közjáték végül ráébresztett arra, hogy a nagypolitika által meg-
határozott határvonalak semmissé válhatnak akkor, amikor a múltunk kuta-
tásába kezdünk. Az események, a történések feltárása éppen ezért nagyon 
fontos. 

A kötődéseket nem tudja elmosni, eltörölni a kényszer, mert ha máskép-
pen nem, hát az itt maradt örökségek, a múlt lenyomatai sok-sok évtizeden, 
sőt évszázadon keresztül hirdetik jelenlétünket, alkotásainkat, hitünket. 

A kapcsokat létrehozók pedig sokáig ismeretlenek maradhatnak, de tet-
tük, álmuk és elképzelésük napjainkban hirdetik egykori jelenlétüket. 

K 
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Krisztus Király templom, Monospetri 

Mivel mindkét templom gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök 
adományából épült, érdekelni kezdett mindaz, ami az ő jótékony adomá-
nyozásaiból született. Így jutottam el Élesdre is, ahol az ottani templomot 
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szintén Siegel Albin építész tervei alapján építették fel, az oltárt pedig 
Szubota István oltárépítő készítette, akinek a keze munkáját dicséri a bucsai 
templom oltára is. A kivitelezés ugyanaz mindkét esetben, az eltérés csak 
annyi, hogy az oltáron „visszaköszönő” templom kupolája, csúcsos tornya 
az itteni kicsinyített mása. 

 
Az élesdi templom oltára 
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Ha megnézzük a templom belsejét, visszaköszön néhány részletében a 
bucsai Jézus szíve templom. A Szentély, a szószék, az oltár, az oltárkép 
kiképzése, ismerős. Érthető ez, hiszen a tervezője egy és ugyanaz a sze-
mély. Ami még közelebbivé teszi, az a felszentelés éve: 1914. A bárándi 
Szeplőtelen Fogantatás katolikus templom méltán mondható a bucsai test-
vérének. 

Az oltárképet gróf Széchenyi Miklós püspök pap testvére, Széchenyi Je-
nő festette. Talán erre a templomra több adomány gyűlt össze, hiszen a bel-
ső festése nagyon gazdag. A szószéken a négy evangélista képe is szerepel 
– ezt hiányoltam a bucsainál! 

A mennyezet kialakítása ugyanaz a trapéz alakú, mint amilyent a Bucsán 
és a Monospetriben épült templomoknál is láttunk. A Szentély mennyezete 
megegyezik az előző kettőével, csak a templomhajótól elválasztó rész lett 
másmilyen. Itt szabályos boltívet képzelt el a tervező. Így jobban érvénye-
sül maga az oltár és a felette levő tér. 

 
Élesd temploma belülről 

Mint a bemutatottak alapján tapasztalhattuk, a tervező álma visszaköszön 
több alkotásánál is. Ez tulajdonképpen a névjegye is, hiszen ennek alapján 
bárhol be lehet azonosítani a személyét. 

 
Az élesdi templomról a fotókat Káptalani Stefan (Élesd) készítette- 
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5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Ha az ember visszafelé néz, sok nehézséget, sok keresztet lát, 
de sok olyan örömöt is, amikor szíve tele volt Isten örömével.” 

 
(Részlet Gyulai Endre megyéspüspök leveléből.) 
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HISTORIA DOMUS CHRISTI 
 

IN BUCSA AB ANNO 1971. ET RETROSPECTATA USQUE AD FUNDATIONEM 

 
 

risztus házának története, vagyis a templom és az egyház történése-
inek lejegyzése a mindenkori plébános feladata volt s az ma is. Mi-
ként teljesül ez, nem tudom, de sajnos az a tapasztalatom, hogy hi-

ányzik ez az információs csatorna nagyon sok helyen! (Vagy mindenhol?) 
Nagyon fontos és hasznos elképzelés volt ez az egyházközségek részéről, 
hiszen ennek alapján nagyon sok olyan dolog kerül a felszínre, amely jel-
lemzi a közösséget, az egyház működését. 

Nem közömbös ez a kutatók számára se, hiszen ennek alapján nagyon 
sok olyan adat birtokába kerülhet, amely máshol nem szerepel, nem szere-
pelhet. Itt nemcsak a személyekre vonatkozó információkra gondolok – bár 
ez is sok érdekességet takar – hanem arra, hogy az egyház mindennapjai-
nak problémái, kudarcai, esetleg örömteli eseményei is rögzítésre kerülnek. 
Ez olyan kutatási kincs, amely nem ér fel semmi olyannal, amely a történe-
lemkönyvekben, újságokban, vagy egyéb híradásokban szerepelnek. 

Bucsa, vagyis Bucsatelep lelkészei vezettek-e ilyen könyvet, nem tudom. 
Sajnos a régi iratok, – közöttük anyakönyvek, jegyzetek – tűntek el a II. 
Világháború alatt. Ezek között volt-e Historia Domus, nem tudni. 

Addig, amíg az egyház Bárándhoz tartozott, készült néhány jegyzet a 
bucsatelepi egyházról is. Az igazság az, hogy nagyon kevés helyen tesznek 
említést a leányegyházról. Leginkább hivatali események során felmerült 
problémák kerültek lejegyzésre. 

Egyik ilyen az, amikor az anyakönyvek rendszerezésére, illetve pontosí-
tására került sor.  

„A hiányosan és tévesen vezetett anyakönyvek rendbehozatalára a főtisz-
telendő Szentszék egy bizottságot küldött ki 381. törv. sz. határozattal, mely 
bizottság Lopussny Gyula, szentszéki ülnök és kormányzó elnöklete alatt, 
Makkay József papneveldei aligazgató és Besser Hugó illetékes lelkész, 
mint tagokból állott. – A rendezés kiindulópontjául az állami anyakönyvek 
adatai szolgálnak.” 

Az állami anyakönyvek mellett megvizsgálják, átnézik a református lel-
készek által vezetett anyakönyveket is. A lelkészek készséggel álltak a bi-
zottság rendelkezésére. A legfontosabb irányelv is meghatározásra került: 

„A református anyakönyvekben elő nem forduló, vagy kiigazításra szol-
gáló adatok és ezek tisztázása az illető felek kihallgatása alapján történik a 

K 
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fenti bizottság jelenlétében és közreműködésével. T.i. a felek Bárándon és 
Bucsatelepen a plébániára hivatottak…” 

A kihallgatások során több problémára is fény derült. Többek között ar-
ra, hogy több katolikus házasság egyáltalán nem lett anyakönyvezve, A ke-
resztelési adtok is hiányosak voltak. 

„A bizottság a munkáját befejezvén eljárásának eredményéről egy terje-
delmes beadványban referált a főt. Szentszéknek, javasolva, hogy 1886-
1907. terjedő összes anyakönyvek újból állíttassanak össze.” 

 

A bárándi Historia Domus címlapja 

A bárándi egyház történeti Könyve megemlíti az új püspök hivatalba lé-
pését is. 

„A Szmrecsányi Pál halálával főpásztor nélkül maradt egyházmegye két 
és fél évi hosszas árvaság után dr. gróf Széchenyi Miklós győri püspöknek 
nagyváradi püspökké történt kinevezése által új főpásztort nyert, ki püspöki 
székét fényes ünnepség keretében 1911. május 30-án foglalta el.” 

A történeti könyv beszámol sok mindenről, természetesen Báránd vonat-
kozásában. Sajnos egyáltalán nem említi, hogy Bucsatelepen elkezdődött 
1913-ban az új templom építése s 1914-ben a felszentelése. Ugyanakkor 
részletesen beszámol a Szarajevóban történt merényletről, az azt követő 
eseményekről. Tény, hogy ezek ismerete, illetve a kor embereinek reagálá-
sát bemutató sorok fontosak a későbbi kor kutatói számára. Nekem azon-
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ban több információra lett volna szükségem a Bucsatelepen épülő temp-
lomról, illetve az egyház tevékenységéről. 

A Historia Domus fontossága akkor érezhető, amikor a hiányára döbbe-
nünk rá. Ugyanis a bárándi jegyzőkönyvben szereplő kevés információ 
után egy nagy üresség keletkezett. 1971-ben Fadgyas István plébános kez-
dett hozzá a történések rögzítéséhez. Nagyon késő volt ez, de mégis egy 
hiányzó láncszem ellenére megismerhetjük azokat az eseményeket, ame-
lyeket ő az itteni lakosoktól hallott, ugyanakkor az ő hivatali ideje alatt 
megtörtént dolgokról is tudomást szerezhetünk. 

A Historia Domus címoldala 

Az első mondat a Historia Domus Christi in Bucsa c jegyzetben: „Hosz-
szú huzavona után végre megkezdem az írást.” 

Az előző lelkipásztor az utódjának hagyott egy hevenyészett írást az egy-
ház régebbi életéről. Erről így nyilatkozik Fadgyas István: „Ettől azonban, 
sajnos nem derül ki a templom építőmesterének és tervezőjének a neve. Sőt 
az egyházközség mozgalmi élete teljesen rejtve marad. Lassan azonban ki-
nyomozok egyet és mást. Feltétlenül fontosnak tartom sok érdekes elmúlt 
esemény lejegyzését. Mert az egyházközség élete nem azonos az egymást 
követő lelkipásztorok megjelenésével és eltűnésével, helyváltoztatásával.” 
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Értékes és minden szempontból hasznos volt, hogy Fadgyas plébános el-
kezdte írni a templom s az egyházközség mindennapi történéseit, históriá-
ját. Elsőként – dicséretére legyen mondva – a múltat szerette volna részle-
tesebben megismerni. Sajnos az így szerzett események csak nagyon hiá-
nyosan bukkantak fel az idősebb emberek elbeszéléseiből. Éppen ennek 
köszönhető, hogy –bár néhány érdekes esemény megmaradt az emberek 
emlékezetében, például a plébánia épületéről szóló legenda – a legfonto-
sabbak viszont feledésbe merültek. Ezen aggódott a múlt foghíjas feltárá-
sán is Fadgyas tiszteletes. Míg néhány adat megközelítő pontossággal sze-
repel az előző plébános leírásában, a legfontosabbról nem adott semmi in-
formációt. Ezt így értékeli a Historia Domus írója: 

„Arról is hallgat az írás, hogy ki volt a templom tervezője és kivitelezője. 
Pedig a felfogásában és berendezésében nem mindennapi szép épület alko-
tói megérdemelnék, hogy nevüket megőrizze a Bucsai Historia Domus. Há-
rom sort üresen is hagyok erre a célra. Ha valaki rátalál valahol a kérdé-
ses nevekre, írja ide azokat, megjegyezve a felkutató nevét is.” 

Kedves Fadgyas István plébános úr! Kíváncsiságát és érdeklődését sze-
mélyesen már nem tudom kielégíteni, de sikerült sok-sok dokumentum át-
vizsgálása után rábukkannom a templom építésében és berendezésében 
részt vevő iparosok, művészek neveit. Ezt egy korabeli újság lapjain talál-
tam meg. A BÉKÉS című politikai, társadalmi és közgazdászati hetilap 
számol be a templom szentelés eseményéről. Ebben sorolja fel az alkotókat 
is. Most csak az alkotók neveit közlöm, róluk az élőzőekben már bővebben 
is írtam. 

Pénzbeli adományozók: 
gróf Széchenyi Miklós püspök, Palotay László nagyprépost, Winkler Jó-

zsef nagyprépost, 
Tervező: Siegel Albin műépítész 
Építőmesterek: Schneider János és Mátyás gyulai építészek 
Oltár: Szubota István oltárépítő szobrász 
Oltárkép: gróf Erdődy Gyuláné sz. gróf Széchenyi Emília 
Oltárkő, keresztelőkút, bejárat fölötti Jézus dombormű: Kelemen Márton 

szobrászművész 
Téglaadomány: Marie Cécile von Springer, Magyar Vallásalap. 
Tehát a hiányzó három sorba be lehet írni ezeket a neveket. S mint a kér-

déses neveket felkutató személy, esetleg az én nevem is ide kerülhet. 
A régmúlt adatait közlő írásban megemlítik, hogy a templom eredetileg 

négy haranggal rendelkezett. Ugyancsak ezen oldalak egyikén értesülhe-
tünk arról, hogy 1929-ben, (a jegyzet szerint Borbás Pál plébánossága ide-
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jén) egy kegyetlen vihar ledöntötte a nagyobbik toronyról a keresztet. A 
helyreállítás ugyanebben az évben megtörtént s 100 pengőbe került. 

Érdekes elolvasni azokat a sorokat, melyeket egy másik személy leírása 
alapján vetettek papírra. Az előző dátumok ugyanis nem pontosak – s ezért 
az előzőekben feltüntetett adatokat nem tudom hitelesnek minősíteni. 
Ugyanis 1929-ben Tímár Mihály volt a plébános s Borbás Pál csak 1931-
ben került Bucsára. 

A Historia Domusban Fadgyas István leírja, hogy Borbás idejében vásá-
roltak egy orgonaharmóniumot 2.000 pengőért. 

„Ez a hangszer több mint 40 év alatt annyira használhatatlanná vált, 
hogy 1974-ben elcseréltük 3.500 Ft ráfizetéssel egy új harmóniumért.” 

 

Harmónium (csak illusztráció!) 

Érdekes és értékes adatok kerülnek a birtokunkba, amikor ezeket a soro-
kat olvassuk. Bár, – mint láttuk az előzőekben – nem mindig sikerül pontos 
dátumokra találni. Ezért hitelesebb az, amikor a történések idején kerülnek 
papírra az információk, hiszen a naprakészség egyben biztosíték arra, hogy 
a helyes időpontot megismerhessük. 

A Historia Domusban Fadgyas István felsorolja az itt szolgálatot teljesítő 
plébánosokat is. Sokat személyesen is ismert. Éppen ezért érdekesek azok a 
jellemzések, amelyeket róluk lejegyzett az utókornak. Eddig is tudtuk, de 
az írás csak megerősít bennünket abban, hogy nem volt könnyű az itteni 
szolgálat egyikük számára se. Nem mindegyik volt olyan, mint az „angyali 
türelmű és szelídségű” Séber András atya. 
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Éppen Séber atyával történt meg az a fura eset, melyet így rögzített a 
krónikás: 

„Ha nagyon felbosszantották – ami igen ritkán történt csak meg – akkor 
erősen elpirult. Más jelét nem lehetett rajta látni a felháborodásnak. Ilyen 
egykedvűen várta az elszabadult bucsai nép támadását is, mikor ki akarták 
vezetni legelni. Ez lett volna nyilván a hála azért, hogy jóra s szépre taní-
totta a bucsaiakat. Valami Kardos nevű lázította és vezette a tömeget Séber 
ellen a plébánia felé, mikor mégis akadt egy Járosik György nevű igaz ka-
tolikus férfi, aki elébe mert állni a felizgatott tömegnek és ügyes, de az 
igazságnak megfelelő manőverrel visszafordulásra késztette azt.” 

Érdekes történek, megdöbbentő pillanatkép ez az egyház s a templom 
történetében. Sajnos nem volt egyedi az eset. A helyi plébánosokat folya-
matosan támadások érték, leginkább a párt elkötelezett hívei által, melyek 
mögé többen fel is sorakoztak a lakosok közül. Libor István 1952-1954-ig 
szolgált Bucsán. Róla is megemlékezik Fadgyas plébános: 

„Libor Istvánt a külső események, valamint a komoly papi lelkületét 
semmibe vevő, sőt durván sértő egyéb megnyilvánulások annyira megvisel-
ték, hogy másfél évi bucsai szenvedés után, 1954. februárjában Bucsáról 
távozva Endrődre költözött.” 

1955. szeptemberében Kiss Sándor vette át a bucsai hívek gondozását.  
„Óriási energiával vetette magát a munkába. Fizikailag is minden erejét 

megfeszítve dolgozott. Fizikai munkájára főként azért volt szükség, mert a 
bucsai néptől nem sok támogatás várható se testileg, se lelkileg. Az egy-
házgondnok büszkén emlegeti, hogy Kiss plébános úr saját pénzéből javít-
tatta meg a torony bádogozását, anélkül, hogy bárkinek is szólt volna.” 

A plébánosok jellemzése során egyéb fontos adathoz is jutottunk, hiszen 
az előbb említett időszakban lett megjavítva a torony bádogozása. Tímár 
Mihály 1966-1971 időszakában szolgált Bucsán. A hívekkel való küzdelme 
neki se volt könnyebb, mint elődeinek. 

„Ifjúi lendülettel dobta magát a szolgálatba. Mindig mosolygós, kedves, 
hódító egyéniségével remélte Krisztushoz vezetni a bucsai embereket.” 

Öt évnél tovább ő se bírta, pedig jámbor, szeretetre méltó ember volt. Ezt 
azért állíthatom, mivel Bucsára költözésem után én  magam is megismer-
tem a személyét. Akkor mát Gyomaendrődön volt plébános. Baráti kapcso-
lat alakult ki közöttünk, hiszen ő is segített az első BUCSA című könyvem 
megírásában. 

1971-től 1992-ig a Historia Domus írója, Fadgyas István került Bucsára 
plébánosnak. Az ő élete se volt eseménytelen se politikai téren, se az egy-
ház bucsai vonatkozásában. 
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Ő volt az, aki elkezdte – vagy újrakezdte – a Historia Domus írását egy 
vonalas füzetben. Nem is a külsőség számít, hanem az a lelkesedés és hoz-
záállás, amellyel hozzákezdett – elsőként ő – a templom múltjának felkuta-
tásához. A nagyon hézagos és hiányos adatok még így  is segítségemre vol-
tak a könyvem írása során. 

Fadgyas atya nemcsak a templom épületéről szerzett információit rögzí-
tette írásában, hanem a hitközség tagjainak életét, a vallásossághoz való 
hozzáállásukat, a Krisztushoz való viszonyulásukat. Ezek a sorok természe-
tesen nem publikálhatók, hiszen a plébános saját gondolatait, saját vélemé-
nyét írta le a hívők és az egyház viszonyáról, a vallásosság hiányáról és ar-
ról a tényről, hogy egyre kevesebben járnak az Isten házába. Krisztustól 
eltávolodtak, a vallás már hidegen hagyja az embereket. 

Lelki fájdalmat okoz számára, hogy az elsőáldozók is fogyatkoznak, nem 
beszélve a bérmálkozókról. A keresztelések is egyre ritkábbak, a házasság 
szentségét is kevesen igénylik. 

A nagy lelkesedéssel indult egyházi szolgálat sajnos az idők folyamán 
kétségbeeséssé válik, hiszen a fogyatkozó hívők miatt már a miséken is 
csak néhányan – sokszor csak ketten – vesznek részt. 

Az nem vigasztal senkit, hogy ez egy országos jelenség, hiszen az 50-es 
évektől egészen a 90-es évekig szinte üldözték a vallását vállaló embereket. 
Sokan titokban, más településen mentek el a szentmisékre, vagy keresztel-
ték meg gyermekeiket. Mások annyira elfordultak az egyháztól – mint itt 
Bucsán is Fadgyas István plébános szerint is – hogy szinte ellenségként vi-
selkedtek azzal a hitbéli közösséggel, melynek régebben aktív tagjai voltak. 
Ebben persze sok volt az önös érdek, de számtalan példa van arra, hogy 
egyszerűen létkérdéssé vált sokak számára, hogy a megélhetésükért megta-
gadják régebbi énjüket. 

A rendszerváltás után megindult szabadság átváltott szabadosságra s így 
sajnos a hit terén is csak időleges volt a változás. A kezdetekben – mintegy 
magamutogatón – újra népesebb lett a templom belseje, de sajnos ez na-
gyon hamar elmúlt, s napjainkban újra az a sajnálatos tény, hogy a szentmi-
séken 8-10 ember van jelen – jobb esetben. Kirívó az, amikor nagyobb lét-
számot tapasztalhatunk.  

A Historia Domus lapjai Fadgyas István plébános feljegyzései után üre-
sen állnak. Nem tudni miért nem kerülnek rögzítésre a jelenben történt ki-
sebb-nagyobb események. Szerintem még akkor is jegyzetelni kellene, 
amikor látjuk a hívők fogyatkozását, mert a tények ismeretében lehet csak a 
jövő számára átadni a reményt, hogy visszatérhetnek azok az idők, amikor 
a hit világa nagyobb tért kap az emberek lelkében. 
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EGYHÁZI ESEMÉNYEK 
 

 
JÓ SORSOTOKBAN IS IMÁDKOZZATOK AZÉRT, 

HOGY AZ ISTEN SZABADÍTSON MEG A GONOSZTÓL 
ÉS TÁVOLÍTSA EL TŐLETEK A BAJT. 

 
 
 

itünk gyakorlása nemcsak a templomba járásról szól. Életünk szinte 
minden periódusában jelen van az egyház és annak szolgáltatásai. 
Szolgáltatásról van szó, hiszen a lakosság, a hívek bizonyos esemé-

nyekben igénybe veszik az egyház által biztosított szentségeket. Mik is 
ezek? Időrendben a leggyakoribbak: keresztelés, bérmálás, házasságkötés, 
temetés. 

A legnagyszerűbb és leglátványosabb egyházi események 1913-ban és 
1914-ben történtek. 1913. július 6-án ünnepélyes keretek között elkezdődik 
a templom építése. 14 hét múlva az aranyozott toronykereszt megáldásával 
jelzik, hogy a templom felépült. Ezt követően, a templom felszentelése 
1914. június 21-én történik meg. Ha emberi mértékkel nézzük, akkor ez a 
legutóbbi esemény megfelel a kisgyermek megkeresztelésével, hiszen 
„megszületett” Bucsatelep katolikus temploma, mely a Jézus Szíve nevet 
kapta. 

Keresztelés 
A keresztelés nagy ünnepnek számít a családban, hiszen ekkor egy új jö-

vevény válik a közösség tagjává. Az szertartás során az egyház tagjainak 
sorába veszi a kisdedet. (Bár felnőtt korban is történik keresztelés!) Sajnos 
a szocializmus építésének során a pártvezetők erősen tiltották tagjainak, az 
üzemek vezetői a dolgozóiknak, iskolaigazgatók a tanulók szüleinek, hogy 
a megszületett gyermekük ebben a szentségben részesüljön. Voltak, akik 
más település templomába mentek azért, hogy ne legyen „pogány” a csa-
ládban. Lassan az emberek maguk is eltávolodtak az egyháztól, így már 
nem is kellett ezt nagyon tiltani senkinek se. 

Elsőáldozás 
Elsőáldozáskor – mint a nevében is jelen van – az Oltáriszentség első al-

kalommal történik. Ezt olyan 9. évét betöltő gyerek teheti meg, aki a meg-
felelő hitoktatás során már különbséget tud tenni a mindennapokban hasz-
nált kenyér és az Oltáriszentség között. Megfelelő felkészítés után a 10 pa-
rancsolat minden tételét megismeri és tudatosul benne a bűn fogalma. Az 
első áldozás előtt a szentségi gyónáshoz járul minden jelölt, s csak ezután 
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veheti magához az ostya képében jelen lévő Oltáriszentséget, vagyis a ke-
nyérben jelen lévő Krisztus testét. A pap az ostya árnyújtásakor is ezt 
mondja: „Krisztus teste.” 

Az elsőáldozó kislányok általában fehér ruhában jelennek meg. Azt is 
szokták mondani, hogy úgy néznek ki, mint a „kismenyasszonyok”. 
Ugyanis a fejüket fehér korona és fátyol díszíti. (Lásd a mellékelt fotót!) A 
fiúk elegáns, sötét öltönyben várják az elsőáldozási szertartást. 

Bevett szokás, hogy az elsőáldozásban részesített gyerekeket megvendé-
gelik a szertartás után. Ennek több célszerű oka is van. Az áldozás előtt 
nem szabad magunkhoz ételt venni, vagyis éhgyomorra kell magunkhoz 
venni az ostyát. Az elsőáldozás egy szentmise keretében történik, s mire az 
egész eseménysorozat véget ér, bizony nagyon éhesek lesznek a kis jelen-
lévők. Így a részükre megterített tízórai az éhség ellen is szolgál, ugyanak-
kor a magyaros vendéglátásra is utal. 

Az elsőáldozási esemény befejezéseként csoportképen örökítik meg ezt a 
jeles napot. Természetesen egyedi fényképeket is szoktak készíteni a család 
tagjai részére. Minden elsőáldozó kap egy emléklapot, melyen az esemény 
időpontja is szerepel. 

 

Tímár Mihály plébános az elsőáldozókkal (1969.) 
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Bérmálás 
Életünk következő meghatározó vallási eseménye a bérmálkozás, mely 

tulajdonképpen egy olyan szentség, amelyben megkapjuk a Szentlélek 
ajándékát. A megbérmált személy küldetést kap arra, hogy Krisztus képvi-
selője, tanúja legyen az Egyházban, de a világban is. Bérmálkozás már 
érettebb korban történik, amikor az ebben a szentségben részesülők elköte-
lezik magukat az egyház és az általa képviselt közösségben való életre. A 
szertartás alatt a hívek és a családtagok jelenlétében ismétlik meg, újítják 
meg keresztségi fogadalmukat. A szülők és a hívek jelenlétében erősítik 
meg, újítják meg keresztségi fogadalmukat. Ekkor válnak nagykorú keresz-
ténnyé is. 

Bérmálkozáskor felvesznek bérma-nevet is, mely általában a bérmaszü-
lőével szokott megegyezni.  

 

Bérmálásra várva 
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Esküvő 
A családalapítás első lépése, amikor egy fiú és egy lány egymásra talál s 

úgy döntenek, életüket egymás mellett szeretnék leélni. Az esküvő előtt be 
kell jelentkezni a helyi plébánián, ahol a megfelelő adatok felvétele és az 
igazolások átvétele után bekerülnek a Jegyesek naplójába. A tervezett es-
küvőt három alkalommal meghirdetik a szentmisék után, felkérve a hívő-
ket, hogy ha valaki tud olyanról, ami a tervezendő házasság akadálya lenn, 
azt jelezze. 

A várva várt esküvő, majd a lakodalom a népszokásokhoz igazodva em-
lékezetes eseménnyé emeli azt a napot. Az egyházi ceremónia megható a 
maga varázsa miatt és ünnepélyes, hiszen a templom oltáránál, az Úr színe 
előtt teszi meg fogadalmát az újdonsült pár. A házasságot maga Isten kötöt-
te össze: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza”... 

Temetés 
Végső állomás életünkben, amikor eltávozunk ebből a világból. Az egy-

házi temetés során az egyház a gyászolók fájdalmát a méltó temetési szer-
tartás elvégzésével Krisztus örök életet adó ígéretéhez kapcsolja. A feltá-
madás reményét közvetíti a jelenlévők felé. Imádsággal és énekszóval 
vesznek végső búcsút a távozótól.  

Sajnos nem mindig van lehetőség arra, hogy a temetés a megfelelő szer-
tartással, a megfelelő keretek között történjen. Ez legtöbbször háborúk ide-
jén van így. 

 

A német katonasír ökomenikus megáldása 
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A harcmezőn, vagy egy idegen országban elhunyt katona nem számíthat 
arra, hogy végső nyughelyére való elhelyezésekor megkapja az utolsó, em-
bernek kijáró tiszteletet. 

A II. Világháború során rengeteg katona vesztette életét a harcmezőkön, 
vagy csak egy kisebb csatában idegen földön. Bucsán is volt áldozata a ke-
gyetlen háborúnak. Szovjet és német katonák is itt hunytak el. Először kö-
zös sírba, később külön-külön lettek eltemetve – minden szertartás nélkül. 
A német katonák megjelölt, de elhanyagolt sírjára 2006-ban került egy em-
lékkereszt. Ökomenikus szertartással lett elhelyezve, így megkapták ők is a 
végső tisztességet. 

Ökomenikus kenyérszentelés 
Néphagyomány, hogy a nyár végén, amikor már a kenyérgabonából el-

készül az első kenyér, elviszik a templomba megszentelésre. Ez jelképesen 
köszönet a bő termésért és az áldás során azért fohászkodunk, hogy mindig 
és minden körülmények között legyen meg a mindennapi kenyerünk. 

 

Kenyérszentelés a katolikus templomban 

2007-ben – elnökségemmel – megalakult Bucsai Kézműves és Hagyo-
mányőrző Egyesület céljai között szerepelt a néphagyományok felelevení-
tése. Ebben egyik legszebb esemény az augusztus 20-án megrendezendő 
kenyérszentelés, melyre váltakozva a katolikus, majd a református temp-
lomban kerül sor. Az ökomenikus kenyérszentelés immár az egyházi szer-
tartások részévé vált. 
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Zászló és festményszentelés 
Érdekes eseménynek lehettünk tanúi 2006-ban, amikor a templomépítő 

nagyváradi püspökkel, gróf Széchenyi Miklóssal találkozhatott az akkori 
egyházfő, Tempfli József püspök. Ez a találkozás jelképes volt, hiszen a 
templomépítő „csak” egy festményen volt jelen. 

 

Két püspök találkozása 

2006 szeptemberében lett bemutatva Bucsa című monográfiám. Ebből az 
alkalomból lettek felújítva a régi, elrongyolódott egyházi zászlók, s erre az 
alkalomra kértem meg Simon M. Veronika festőművészt, hogy készítse el 
Széchenyi püspök portréját. Az ünnepélyes szentmise keretében Tempfli 
József püspök megáldotta a zászlókat és az elődjéről készült olajfestményt 
is. Ezzel emléket állíthattunk annak a nagyszerű egyházi személynek, aki 
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vagyonával  támogatta sok templom, egyházi iskola és plébánia felépítését. 
Neki köszönhetjük szép templomunkat, a templom kertjében felépült pap-
lakot s a helyi katolikus egyesület támogatását is. Gróf Széchenyi Miklós 
püspök mindig jelen van és jelen is lesz a bucsai egyházközségben s annak 
minden hívőjének lelkében. 

Fadgyas István plébános emléktáblájának szentelése 
Plébánosként 1971-től 1992-ig szolgált Bucsán Fadgyas István plébános. 

Mint az előzőekben is leírtam, ő volt az, aki újra elkezdte írni a templom 
életét, történetét, a Historia Domus-t. Nagyon sokat segített ezzel, hiszen 
ezzel hitelesen tájékoztatott egy adott időszakról.  

 

Az emléktábla megáldása 

A bucsai egyházközség hívei úgy döntöttek, egy emléktáblát helyeznek 
el a templomban az alábbi szöveggel: 

„Jézus szívének szeretetét, szent László király lovagias hősiességét, a 
Nagyváradi Egyházmegye nemes lelkületét hordozta papi élete során, vál-
lalva a XX. Század hitvallóinak csendes vértanúságát.” 

A bucsai hívekért vállalt küzdelme és az értük aggódó papi lelkülete pél-
daként szolgálhat minden olyan személynek, aki az egyház szolgálatában él 
és dolgozik. 
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A „CSONKA” TEMPLOM 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 
 
 
 

gy épület a használata során – legtöbbször az időjárás viszontagsá-
gainak következtében – sérüléseket szenved. A belső és külső hiá-
nyosságokat lehet pótolni, javítani, de csak bizonyos mértékig. Van 

olyan sérülés, kopás, amely már szakipari felújítást igényel.  
Az idő által okozott sebek összeadódnak. A gyógyításhoz viszont pénz, 

nagyon sok pénz kell. Milyen problémák adódtak, melyek legutolsójaként 
kupola nélkül, csonkán áll templomunk? 

A felszentelés után 15 évvel már történt egy súlyos baleset. A templom 
keresztjét egy hatalmas vihar ledönti. Ez a legmagasabb pontja az épület-
nek, így a helyreállítása is ennek arányában lett megállapítva. 

Egy nagyobb felújításra került sor 1968-ban. Ekkor lett a templom belse-
je is kifestve. Nagy munkálatok is voltak, hiszen a tető cserepeit eltávolítot-
ták, helyére hullámpala került. Sajnos ez nem volt jó döntés, hiszen a havat 
a rések között befújta a szél, s az megolvadva rongálta a mennyezetet. 
1975-ben átrakják a palákat, hogy megszűntessék a beázásokat. Sajnos ez a 
művelet se volt sikeres. A probléma továbbra is fennáll. 1977-ben újra 
megkísérlik a javítást. Sikertelenül! 

A felújítás tovább folytatódik 1978-79-ben: a templom falait kívülről 
dörzsölt nemes vakolattal látták el. 

Sajnos a csonkolás még ebben az évben bekövetkezett. Alapos vizsgálat 
után kiderült, hogy a tornyok kupoláinak favázai teljesen elkorhadtak. Mi-
vel új ácsolatra, faanyagra nem volt pénz, így a kupola le lett bontva, a he-
lyét lebetonozták. 

65 év nem olyan nagy idő ahhoz, hogy egy faszerkezet tönkremenjen, s 
javítása lehetetlen legyen. Eltávolításra akkor van szükség, ha minden része 
tönkrement. Ez bizonyára nem így volt, hiszen a tetőszerkezet farészei 
mind a mai napig (több mint 100 éve) hibátlanok. Több része is elkorhad-
hatott, ha nem volt helyesen összeillesztve a kupola burkolata – de az ösz-
szes biztosan nem. Mégis lebontották! 

Véleményem szerint ekkor nagy hibát követtek el a döntéshozók. Tu-
dom, hogy ebben az időben nem nagyon támogatták az egyházakat. 
Ugyanakkor a hívők lelkére még talán lehetett volna hatni, ha másképp 
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nem, hát az egyházmegyén belüli plébániákon keresztül is lehetett volna 
pénzt gyűjteni.  

 

Rozsdásodó fémkereszt a kupola helyén 

A lebontott kupola helyét lebetonozták s közepére egy hatalmas fémke-
resztet helyeztek, mely messziről is jól látható 

A falak szigetelése is problémás volt. A magas talajvízszint és a sok-sok 
eső miatt a falak nedvesedtek. A salétromossá vált téglák ledobták maguk-
ról a vakolatot. Vegyileg próbálták meg ezt a folyamatot megállítani. 
Szilikofób Anhydro falszigetelő anyaggal lett kezelve. Nagy szakértelmet 
igényel az eljárás, hiszen a bejuttatandó vegyi anyag mennyiségét a fal, pó-
rustartalmának függvényében kell meghatározni Lehet, hogy időlegesen 
orvosolta a problémát, de végleges megoldásként nem könyvelhetjük el, 
hiszen napjainkban is jelen van a salétrom a templom falain. 

Az idő alaposan megkoptatta a templom állagát. Ha nagyobb odafigye-
léssel lett volna kezelve az épület, ha folyamatosan vizsgálat alá vették 
volna minden részletét, bizonyára nem következik be a legnagyobb csonko-
lás, a kupola eltávolítása. Bár ebben az állapotában se vesztett sokat a szép-
ségéből, mégis hiányérzetünk van, amikor meglátjuk tornyait. 
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ÉPÍTÉSZETI ELVÁRÁSOK 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 
 
 
 

onka tornyú templomunk mind a mai napig fenségesen emel-
kedik ki a falu egyszerű, földszintes házai közül. Az elhanya-
goltság, a pénzhiány meglátszódik rajta kívül és belül is. Pe-

dig ennek nem így kellene lenni. Példaként hoznám fel az „ikertemplo-
munkat”, mely Monospetriben áll. Ugyanaz az épület, mint a mienk – még-
is más. Más azért, mert gondozottabb kívül és belül is. A román közigazga-
tásban se volt jobb a helyzet az elmúlt évtizedekben, mégis egy szép, kívül-
belül gondozott és ápolt templomba léphetünk. 

Valami hasonló hozzáállás kellene itt Bucsán is. Egy építészeti öröksé-
get, mely a 100 év elteltével immár műemléki, de legalábbis műemlék jel-
legű épületet illik jó karban tartani. A folyamatos karbantartás persze költ-
ségekkel jár. Ezt is elő kell teremteni valahogy. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás után lehetőség van olyan pályázatok megnyerésére, amelyek az 
ilyen –egyházi vonatkozású – épületekre van kiírva. Természetesen ennek 
utána kell járni, ezeket meg is kell pályázni. 

Az épület a felújítást több szinten is igényli. Akkor vegyük sorba a leg-
fontosabbakat: 

Torony 
A torony jelenlegi állapotában nem tükrözi a tervező által s az 1913-ban 

felépítettet. Az 1979-ben eltávolított kupolát mindenképpen vissza kell he-
lyezni, vagyis újra kell építeni. A kivitelezési tervek, rajzok nem állnak 
rendelkezésre, de ha már van egy vállalkozó szakember, aki képes a kivite-
lezésre, az el tud menni Monospetribe, ahol már elkészült állapotában is 
megtekintheti, illetve lemásolhatja azt. 

Első lépésként – sürgősen – a torony oldalán kinőtt s egyre terebélyesedő 
fát kellene eltávolítani. Gyökérzete folyamatosan bontja a vakolatot és a 
falat is. 

A másik eltávolítandó eszköz, eszközök,a kupola helyét elfoglaló sok-
sok mikrohullámú antenna amely a televízió adások és Internet szolgáltatá-
sok miatt lettek ide elhelyezve. Tudom a pénz az nagy úr és kell a bevétel 
az egyháznak. Mégis arra kell gondolni, hogy egy műemlék jellegű épület 

CS 
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tetejét – amely ráadásul egy különlegesen szép templom is – ne csúfítsa el 
ez a műszaki dzsungel. Már jellegében, stílusában se illik össze ez a kettő. 

 

Omladozó vakolat, antennák és egy kinőtt fa a templom tornyán 

Templomhajó 
Mint az előzőekben már leírtam, a kórus feletti mennyezet be van sza-

kadva s életveszélyesen lóg a belépők feje felett. Azt hiszem legelső feladat 
ennek a veszélynek az elhárítása lenne. 

Falak 
Kívül, de főleg belül jól láthatóak a szigetelés hiányossága miatt kiala-

kult falnedvesség jelei. A salétromosság megszűntetése után lehetne csak a 
belső vakolat-felújítást és a festést elvégezni. 

 

*   *   * 
Szerintem csak ennyi lenne az a feladat, ami után további 100 évet is ki-

bír majd ez a templom. Szerencsére szerkezetileg más probléma nincs. A 
falak is erősek és biztonságosak, hála a tervezőnek és az építőknek. 
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A TEMPLOM IDŐRENDI ESEMÉNYEI 
 

 
TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB 

(KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR) 
 
 
 

egpróbáltam időrendi sorrendbe szedni a bucsai egyház történeti, 
történelmi eseményeit. Nem teljes a lista, de támpont lehet abban, 
hogy tájékozódni tudjunk az évtizedek során megtörtént minden 

mozzanatról, amely meghatározta az itt élők vallási életét. Irányadó lehet 
abból a szempontból is, amikor a történelmi múlt kisebb-nagyobb emlékeit 
kutatjuk. 

 
 
1552. 
Bucsa papja 2 forinttal járul hozzá a tridenti zsinatra utazó legátus költ-

ségéhez. 
 
1571. 
Bucsán, – a török adószedők által készített defter szerint – templom áll. 
 
1907. 
Önálló lelkészség Bucsatelepen 
 
1907. augusztus 8. 
Wéber Kálmán katolikus tanító és Gáspár István lelkész konfliktusa 

megjelenik a Békés Megyei Közlöny oldalain 
 
1912. május 7. (kedd) 
Bérmálás alkalmával Gróf Széchenyi Miklós püspök megígéri, hogy 

templomot épít Bucsatelepen 
 
1913. július 6. (vasárnap) 
Megkezdődik a templom építése 
 
1913. augusztus 21. 
Gróf Széchenyi Miklós püspök megtekinti a templom építkezését. 
 

M 
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1913. október 26. 
Az aranyozott toronykereszt megáldása. A keresztet megszentelte az 

endrődi kerület esperese: Szirmay L. Árpád tb. Kanonok. 
 
1914. június 21. (vasárnap) 
Felszentelik a templomot Jézus Szíve tiszteletére 
 
1920. október 27. 
Templomrablás 
 
1929. 
Egy vihar ledönti a kupoláról a keresztet 
 
1931-35 között. 
Borbás Pál plébános szolgálata idején vásárolt az egyház egy orgona-

harmóniumot 2.000 pengőért. 
 
1968 körül 
A templom tetejét megújították. A nehéz cserepek helyett hullámpalával 

fedték be. (Sajnos ez nem volt szakmailag jó döntés, hiszen a hó beszivár-
gott s tönkretette a templom mennyezetét a beázások során). A templom 
belsejét is kifestették. 

 
1971. október 30. (szombat) 
Fadgyas István plébános elkezdi írni a Historia Domust 
 
1974. 
Lecserélik az orgonaharmóniumot 3.500 Ft ráfizetéssel egy új harmóni-

umért. 
 
1975. 
A templomtetőn lévő hullámpalákat átrakatják, s a fugákat betömítették. 

Sajnos nem volt eredményes ez se, továbbra is beázott a mennyezet. 
 
1976 karácsony 
Elkészült a templom hangerősítő berendezése. (Birinyi  Péter Püspökla-

dányi villanyszerelő mester munkája) 
Tóth Mihály boldogi templomgondnok habszivacs ülőpárnákat ajándé-

kozott a templomnak. 
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1977. január. 
Újra megpróbálják a tetőt szigetelni. Sajnos ekkor is eredménytelenül! 
 
1978. június. 
Elkezdődik a templom külső falának vakolása. (Köleséri István helybeli 

kőműves irányításával) 
 
1979. február 
Folytatódik a külső vakolás. 
 
1979. július 3. (kedd) 
Véget értek a munkálatok, melyek során dörzsölt nemes vakolattal lett 

bevonva az épület. 
 
1979. 
A tornyok kupoláinak favázai teljesen elkorhadtak. Mivel új ácsolatra, 

faanyagra nem volt pénz, így a kupola le lett bontva, a helyét lebetonozták. 
A kupola helyére egy fémkereszt került. 

 
1979.  
A papi lakás is fel lett újítva. 
 
1979. október 7. 
Dr. Udvardy József püspök áldotta meg a felújított templomot. 
 
1979. október 7. 
Bérmálás (5 fő) 
 
1982. július 
Szilikofób Anhydro falszigetelő anyaggal lett kezelve a templom fala. 

Szalay Árpád nagykanizsai mérnök végezte el ezt a szigetelési munkát. 
 
1983. december 
A harangok villamosítását Farkas Titusz monori villanyszerelő végezte. 

Ezzel egyidőben a templom belsejében lévő világítást is korszerűsítette. 
 
1984. július 8. 
A templom felszentelésének 70.évfordulója. A templom megtelt helyi és 

környékbeli települések híveivel. 
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1987. június 28. 
Bérmálás 
 
1992. április 20. 
Fadgyas István plébános pappá szentelésének 50. évfordulója. Az 

aranymisén több helyi vezető is jelen volt. 
 
2006. szeptember 23. (szombat) 
Püspöki mise. Tempfli József nagyváradi püspök celebrálta a misét. 

Megáldotta és megszentelte a felújított templomzászlókat és a templomépí-
tő gróf Széchenyi Miklós püspökről készült olajfestményt. 

 
2017. február 
Elkezdem a templom múltjának kutatását eredeti dokumentumok alap-

ján. Az eredmény ebben a könyvben tetten érhető, hiszen az elmúlt időszak 
téves adatai végre eltűnhetnek, hogy a felkutatott történelem végre min-
denki számára elérhető és feldolgozható legyen.  

A múlt emlékeinek felkutatása és megőrzése fontos dolog egy közösség 
– s egyben az egyház – számára is. 
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NÉHÁNY SZÓ MAGAMRÓL 

 
1948-ban születtem Budapesten. 
Gyermekkoromat Szigethalmon töltöttem. A Ráckevei Ady Endre Gim-

náziumban érettségiztem. 
A nyomdaiparban dolgoztam nyugdíjazásomig. 
1998-ban megalakítottam a Biró family családi vállalkozást, könyvki-

adói és nyomdai tevékenységgel. Kapcsoltba kerültem a művészvilággal, 
mely hatással volt munkámra, életemre. Ezt mutatják azok az elismerések, 
amelyekre nagyon büszke vagyok. 

1995-ben Krúdy Gyula emlékérem (bronz), 
2000-ben Szent István emlékérem, 
2002-ben Krúdy Gyula emlékérem (ezüst), 
2003-ban a Magyar Kultúra Lovagja, 
2004-ben Uránusz Kiadó Nívódíja, 
2004-ben a Nap Embere (Budapest TV). 
2007-ben Krúdy Gyula emlékplakett 

2006-ban jelent meg első könyvem BUCSA címmel, s Emberek, sorsok, 
dokumentumok alcímmel. A település történetét, múltját mutatom meg eb-
ben a kiadványban. Azóta folyamatosan kutatom Bucsa mellett más telepü-
lések múltját is, melyek könyv alakban meg is jelentek. Könyveim, melyek 
megtalálhatók az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus 
Könyvtár (mek.oszk.hu) oldalán: 

BUCSA (2006.) 
ÚJPEST, egy 100 éves város emlékei (2007.) 
ÚJPEST, egy 100 éves város képei (2007.) 
MONOSPETRI (2009.) 
BUCSAI KRÓNIKA (2009.) 
KARCAGI PILLANATOK – A VARRÓ CSALÁD (2010.) 
SZIGETHALOM (2011.) 
A 800 ÉVES MONOSPETRI ÍRÁSOS EMLÉKEI (2015.) 

2008-ban kezdtem el gyűjteni Bucsa község tárgyi emlékeit, amelyek 
megtekinthetők a Helytörténeti Múzeumban. 

2015-ben Monospetri díszpolgára lettem. 
Munkáimmal szeretném emberközelbe hozni a múltat s késztetni az em-

bereket arra, hogy legyenek büszkék elődeikre, múltjukra. 
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100 év.

Jelentős évforduló egy közösség szá‑
mára. Több szempontból is. Először az
egyház az, amelyik büszke lehet arra, 
hogy ennyi évvel ezelőtt egy gyönyörű
épülettel lenyomatot hagyott az utókor‑
nak. Nemcsak nekünk, de az utánunk 
következő nemzedéknek is. Most már 
örökké itt fog állni ez a templom, hogy
hirdesse az egyház, a vallás örökkéva‑
lóságát. Egyben emléket állít a tervező‑
nek, az építőknek, s nem utolsó sorban
az építtetőnek.

Ebben a könyvben én magam is emléket szerettem volna állítani
dr. gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspöknek, mint a templom
építésének főtámogatójának s vele párhuzamosan a tervező Siegel
Albin műépítésznek, akinek álma és elképzelése ebben a különleges
szépségű épületben vált valóra.

Építészeti szempontból már csak azért is monumentálisnak tűnik ez
az épület, mert egy kis falu egyszerű házai közül magasodik az ég
felé. Látványos, de nem hivalkodó külsejével immár több, mint száz
éve hirdeti a vallás mellett az összefogás szükségességét, a szépség
mellett az egyszerűség fontosságát.

A templom építészeti bemutatása mellett fontosnak tartottam, hogy
a belső működését is megismertessem az olvasókkal. Bármilyen
gyönyörű egy épület, ha nem ismerjük a működését, ha nem tudjuk
elképzelni, hogy milyen lehet benne az élet, akkor nem más, mint
egy haszontalan tárgy. A belsőépítészet éppolyan fontos, mint a külső
látvány, így ezzel párhuzamosan ismernünk kell ezek funkcióit is,
hogy megérthessük a kivitelező művészi mondanivalóját is.

A könyv megjelenését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.




