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ELŐSZÓ 

A disszertációm témaválasztása a kolozsvári egyetemi évekig nyúlik 

vissza. Akkor, hogy évfolyamtársammal, Varga Ágnessel, a nagyobbrészt 

publikálatlan oltárokat közelről tanulmányozhassuk, a Soros Alapítványtól 

kaptunk támogatást. Ez volt az első és legfontosabb lépés, mely a csíki 

oltárok szisztematikus topográfiai felmérése felé indított. Bár jószerivel 

mindenféle szakmai előkészület nélkül láttunk munkához, igyekeztünk 

lefotózni valamennyi utunkba kerülő oltárt. Az eredmény végül minket is 

meglepett: kis területen, Csík harmincegynéhány településén, nem 

kevesebb, mint húsz 17. századi oltárra vagy oltártöredékre bukkantunk. 

A felmérést a szakirodalom áttekintése követte, ahol főként a reneszánsz 

17. századi erdélyi dominanciájáról olvashattam, az általunk 

lefényképezett oltárokból pedig csak Aggházy Mária könyvében tűnt fel 

néhány.1 Úgy éreztem, a művészettörténet-írás számára eddig nem 

létező emlékcsoportra bukkantunk, így magától értetődött, hogy a 

doktori képzés idején, kibővítve a vizsgált területet Erdély egészére, a 

17. századi oltárokkal kezdtem el foglalkozni. 

Míg kezdetekben azt gondoltam, hogy az erdélyi 17. századi szász 

emlékeket is elemzem majd, végül ezek nem kerültek a dolgozatomba. 

Ennek legfőbb oka az a bennem is csak időközben tudatosuló tény, hogy 

a szász és a székelyföldi emlékek készítése mögött alapvetően eltérő 

indítékok húzódtak. A székelyföldi emlékek egységesen egy 

ellenreformációs hullámnak köszönhetik a születésüket, míg az 

evangélikus szászoknál, ahol a reformáció következtében fokozatosan 

alakult ki az egyetlen főoltár használata, többnyire a tönkrement oltárok 

pótlásáról volt szó. Az ekkor készült szász oltárok száma is lényegesen 

kevesebb, alig tíz. Hamar világossá vált, hogy a szász oltárok 

tárgyalásával kutatásom túlságosan szerteágazóvá, behatárolhatatlanná 

vált volna. 
                                                 
1 AGGHÁZY 1959, II, 62–63. 
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Dolgozatom tehát kifejezetten a 17. századi székelyföldi kora barokk 

oltárokra koncentrál. Mivel a reformáció idején csak ezen a területen 

maradtak meg katolikus közösségek, itt készülhettek oltárok is ebben az 

időszakban.  Erdély más területén fennmaradt korabeli oltárról szinte 

nem is tudunk. Kivétel a Gyulafehérvár közeli Borbánd temploma, ahol 

három 17. századi oltár áll. Ezek 1728 után kerülhettek a mai helyükre, 

azt követően, hogy a templomot újra katolikus használatba vették.2 A 

megrendelőről, a főoltáron ligatúrás felirattal jelzett Hedri Benedekről, aki 

Apafi Mihály fejedelem (1661–1690) alatt végzett küldönci szolgálatokat, 

nem sokat tudunk, ahogyan az oltárok esetleges székelyföldi 

kapcsolatáról sem. Ezért végül ez az emlékcsoport nem is került be 

dolgozatomba. 

Szemben a témám területi leszűkítésével, az időhatárokat néhol átlépni 

kényszerültem. Így kapott a dolgozatomban jelentős helyet a csíkdelnei 

szárnyasoltár (kat. 7), mely bár nézetem szerint a 16. században készült, 

tábláit 1675-ben átfestették, így ma nem kevesebb, mint tizenöt barokk 

festményt őriz. A 18. századi kézdiszentkereszti oltár (1716–1717, kat. 

43) azért vált kutatásom tárgyává, mert felépítésében és 

ikonográfiájában teljes mértékben korábbi társait követi, mindössze 

faragott dekorációi igazodnak az újabb irányzatokhoz. Az ugyanebből az 

időből származó csíkszentgyörgyi Illyés kápolna Szent István és Szent 

László szobrainak (kat. 23) stílusa a megtévesztésig hasonlít a 

kézdiszentkereszti oltár (kat. 43) szobraiéhoz, ezért az amúgy kései 

csíkszentgyörgyi emlék is bekerült a dolgozatom katalógusába. 

Egy disszertáció, mégha a végén egyetlen szerző neve alatt is szerepel, 

sosem egy ember teljesítménye. Munkám során én is sok segítséget 

kaptam, ami nélkül elképzelhetetlen lett volna a dolgozatom megírása. 

Mindenek előtt Végh János önzetlen támogatásának köszönhetem, hogy 

OTKA program keretében oltár felmérést végezhettem, amely nélkül 

                                                 
2 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 25–27. 
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lehetetlen lett volna a 17. századi székelyföldi oltárok katalógusának 

összeállítása. Czére Andrea nemcsak szakmai kontrollt jelentett 

számomra, de munkámat, jóllehet nem tartozott a Szépművészeti 

Múzeum kutatási területei közé, mindvégig támogatta. Sebő Juditnak 

köszönhetem a latin feliratok értelmezését. A Művészettörténeti 

Kutatóintézetben Nagy Leventéné hívta fel a figyelmemet Fischer József 

erdélyi fotóira, amelyek között számos érdekes felvételre bukkantam. 

Mivel a dolgozat megírása alatt nagyrészt Budapesten tartózkodtam, 

Gazda Enikő és Szőcs Imre emlékekre vonatkozó információkkal és 

irodalommal egyaránt gyakran segített ki. Az erdélyi 

művészettörténészek közül Barabás Kisanna, Kovács Zsolt, Varga Ágnes 

számos apró kérdés tisztázásához járultak hozzá. Bálint Ágnes pedig túl a 

számos értékes szakmai segítségen az oltár felmérés ideje alatt is a 

legfőbb támaszomnak bizonyult. Mihály Ferenc a restaurátori 

észrevételeit osztotta meg velem. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani 

mindazoknak, akik nem kifejezetten szakmai segítséget nyújtottak, 

hanem munkám hátterét biztosították. Sok-sok székelyföldi plébános és 

harangozó áldozta ránk önzetlenül az idejét. Frank Ziegler és Bálint 

Ferenc pedig nemegyszer volt kalauzunk az oltár felmérések alatt. 
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BEVEZETŐ 

Legyen szó Balogh Jolánról, a magyar reneszánsz nagyszerű kutatójáról, 

Garas Kláráról a barokk kiváló ismerőjéről, vagy a magyar művészet 

történetét összefoglaló kötetek szerzőiről, abban egyaránt egyetértenek, 

hogy a terület elszigeteltsége miatt, a művészet a 16–17. századi 

Erdélyben sajátosan fejlődött: a hagyományos formák hosszú időn 

keresztül, szinte változatlanul éltek tovább. Úgy tűnik azonban, a helyzet 

lényegesen bonyolultabb, és a korabeli Erdély művészetéről festett, 

végtelenül leegyszerűsítő kép inkább az évtizedek alatt megrögzött 

előítéletekben, semmint a fennmaradt emlékek ismeretében gyökerezik. 

Erre pontosan rávilágít, ha végigkísérjük az elmélet kialakulásának 

történetét. Mivel a 17. századi erdélyi szárnyasoltárok a hagyományos 

formák megőrzésének és továbbörökítésének par excellence példáiként 

élnek a szakmai köztudatban, ráadásul nagymértékben felelősek a 

szemlélet kialakulásáért, érdemes közelebbről is szemügyre vennünk, 

miként alakult a megítélésük az elmúlt másfél évszázadban. 

A művészettörténet-tudomány hazai kibontakozásának időszakában a 

diszciplína művelőinek érdeklődését mindenek előtt a középkor 

művészete kötötte le. Ipolyi Arnold, Henszlmann Imre vagy Rómer Flóris 

a barokk emlékek iránt közömbös maradt és munkájuk során csak 

kivételes esetben jegyeztek fel néhányat közülük.3 Mivel a hazai 

művészettörténészeket elsősorban a mai Magyarország és Felvidék 

művészete foglalkoztatta, Erdélyben a helyzet még ennél is 

kedvezőtlenebbül alakult. Erdélyi művészettel a 19. században többnyire 

útleírásokban találkozhatunk.4 A szerzők érdeklődésének homlokterében 

                                                 
3 Erről lásd, GARAS 1953, 6–7; vmint AGGHÁZY 1959, I, 7–8. 
4 KŐVÁRY 1892; BENKŐ 1853; ORBÁN 1868–1873 
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itt is a középkor művészete állt, barokk emlékek legfeljebb kuriozitásuk 

miatt kerültek említésre.5 

Orbán Balázs a hagyományos útikönyvek kereteit messze túlfeszítő, az 

emlékek puszta leírása mellett már a történeti hátterükre és fellelhető 

forrásaikra is figyelmet szentelő műve, A Székelyföld leírása szintén 

korának szemléletét tükrözi:6 a szerző  a barokkot legfeljebb egy-egy 

középkori emlék átépítése kapcsán, és akkor is kizárólag negatív jelzővel 

említi. 

Így az evangélikus lelkész és művészettörténész, Victor Roth az erdélyi 

szász szobrászat történetéről írt, 1906-ban megjelentett könyvével az 

elsők között lehetett, aki a 17. századi Erdély művészetét ismertette.7 

Egy évtizeddel később, az erdélyi oltárokat számba vevő korpuszával 

Roth már nemcsak úttörőnek számított, de voltaképp követőkre sem 

talált:8 jónéhány általa elsőként ismertetett 17. századi oltárról azóta 

sem jelent meg újabb publikáció.9 Képekkel gazdagon illusztrált 

kötetében a középkori és reneszánsz szárnyasoltárok mellett, annak 

ellenére is fontosnak tartja bemutatni a későbbi oltárokat, hogy 

minduntalan hangsúlyozta azok értéktelenségét.10 Időrendben haladva, 

Roth eljutott egészen a 19. századig. A 17. századi oltárok közül 

tizenkettőt részletesen is tárgyal, míg további hármat csupán megemlít.11 

Jóllehet a barokk oltárok közül csupán a segesvári, egykori domonkos 

templom monumentális retábuluma (1. kép) nyerte el a tetszését, Roth 

                                                 
5 Ilyen volt a székelyek áldozó kelyhe néven elhíresült 17. századi kókuszhéj 

ötvösmunka is, lásd ORBÁN 1868–1873, II, 58–59. 
6 ORBÁN 1868–1873 
7 ROTH 1906 
8 ROTH 1916; később rövidített változatban ROTH 1917 
9 Ilyen a brassói Fekete templom egykori oltára vagy a besztercei evangélikus 

templom oltára, lásd ROTH 1916, 201–202, 206–208. 
10 ROTH 1916, 190, 192–193. 
11 ROTH 1916, 184–205 
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érdeme, hogy az emlékek részletes leírása mellett, számos levéltári 

forrást is közöl.12 Mivel a szász területek evangélikus templomait a 

katolikus székelyföldieknél alaposabban ismerte, nem meglepő, hogy 

könyvében az előbbiek túlsúlyba kerülnek. Miközben korpuszában a 

középkori szárnyasoltárok között még szerepel két székelyföldi, az eleve 

kevésbé ismert 17. századi oltárok sorában már csak az evangélikus 

templomok retábulumai kapnak helyet.13 

Rados Jenő az 1938-ban megjelent, felépítésében Roth könyvével 

rokonítható, az oltárművészet liturgikus fejlődését és magyarországi 

történetét végigkísérő kötetében számos 17. századi barokk oltárt is 

felsorakoztat. Az erdélyiek közül, a Rothnál is elismeréssel említett 

segesvári (1. kép) és szenterzsébeti (2. kép) oltár kapott helyet.14 A 

szélesebb olvasóközönségnek szánt albumban a szerző rövid 

ismertetőkre szorítkozik: a két 17. századi erdélyi oltárnál a Rothnál 

olvasottakat foglalja össze két kisebb katalógustételben.15 

A két világháború között megjelenő összefoglaló művészettörténeti 

munkák jól tükrözik a 17. századi erdélyi művészet ismeretlenségét. 

Péter András szerint ebben az időszakban Erdélyben nem is születtek 

művészeti emlékek,16 Hekler Antal és Genthon István pedig még példákat 

is nehezen találnak  elgondolásuk alátámasztására. Hekler 1934-ben 

megjelent, elsősorban az építészetre koncentráló magyar 

művészettörténetében – releváns példák nélkül, elsősorban Balogh Jolán 

nyomán – egészen a 18. század közepéig továbbélő virágdíszes erdélyi 

                                                 
12 ROTH 1916, 194–198. 
13 A csíkszentléleki és csíkmenasági szárnyasoltárról lásd, ROTH 1916, 66–68, 

161–165. 
14 RADOS 1938, 63–64. 
15 A szenterzsébeti oltár ma a kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményében 

található, lásd RADOS 1938, 64. 
16 PÉTER 1930, II, 12. 
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reneszánszról ír.17 A történeti Erdély című, 1936-os tanulmánykötetben 

Genthon a 17. századi művészet provincializmusát hangsúlyozza. A 

reneszánsz hosszú továbbélése mellett a barokk megjelenését a 

fejedelemségnek a Habsburg birodalomhoz történő csatlakozását követő 

időszakra, a 18. századra helyezi és a Habsburg befolyás növekedésével 

magyarázza. Hosszas elemzése ellenére, Genthon a 17. század emlékei 

közül csupán az aranyosmedgyesi és bethlenszentmiklósi kastélyokat 

említeti példaként.18 Az erdélyi oltárművészetről egyikük sem ír. 

Jóllehet Balogh Jolán kifejezetten barokk művészettel sosem foglalkozott, 

nagyszabású művével, Az erdélyi renaissance-szal jelentősen hozzájárult 

a terület 17. századi művészetéről máig élő kép kialakulásához.19 

Baloghnak már ezt megelőzően számos tanulmánya jelent meg az erdélyi 

16–17. századi művészetről, elsőként mégis ebben a könyvében 

összegezte a korábbi elképzeléseit, és ez gyakorolta a legjelentősebb 

hatást a művészettörténészek későbbi nemzedékeire is.20 Elméletét az 

erdélyi művészet 16–17. századi fejlődéséről könyve bevezetőjében 

ismerteti. Balogh az erdélyi reneszánsz művészetet két nagyobb 

korszakra osztva úgy gondolja, a reneszánsz művészet Erdélyben Mátyás 

uralkodásának (1458–1490) kezdetén jelenik meg és erős olasz befolyás 

alatt áll, ez az első szakasz 1541-ig tart. A második, 1541-től 1690-ig 

tartó másfél évszázadot Balogh újabb két periódusra osztja. Szerinte, 

Bethlen Gábor 1613-as trónra lépéséig a kora reneszánsz motívumok a 

késő reneszánsz formavilágával keverednek, majd 1613 és 1690 között a 

művészetben újabb átalakulásuk figyelhető meg. Ekkor a késő 

reneszánsz szigorú formái oldottabbá, könnyedebbé vállnak, erre utalnak 

                                                 
17 HEKLER 1934, 122–123. 
18 GENTHON 1936, 21–23. 
19 BALOGH 1943 
20 Maga Balogh Jolán is említi a korábban a témában megjelent tanulmányainak 

teljes listáját, lásd BALOGH 1943, 13. Balogh korábbi ilyen vonatkozású 

cikkeihez, lásd BALOGH 1933; BALOGH 1934, MIKÓ 2006, 424. 
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a rendkívül népszerű, nemegyszer népies, virágdíszes motívumok. Balogh 

szerint a belső fejlődés eredményeként egy új stílus jelenik meg, amelyet 

a szerző az erdélyi virágos reneszánszként aposztrofál. 

Balogh elképzelése szerint ehhez a sajátos stílushoz Erdély különleges 

történelmi helyzete vezetett. Erdély 1541 után a magyarországi török 

hódítás következtében elszigetelődik, így művészetének fejlődése is külön 

úton halad, mivel sem az itáliai reneszánsztól, sem a nyugat-európai 

művészettől nem kaphat újabb impulzusokat. Így az önmagában fejlődő, 

a már meglévő reneszánsz formákból építkező erdélyi művészet, egy 

jellegzetesen helyi reneszánsszá növi ki magát. Balogh az erdélyi 

művészetnek ezt a 17. század végéig tartó időszakát az erdélyi 

reneszánsz virágkorának tekinti. 

Az 1541 utáni időszak erdélyi művészetének részletes történetét Az 

erdélyi renaissance második kötete tartalmazta volna. Ennek kézirata 

azonban a második világháború során elpusztult.21 Az első kötet 

előszaván túl, így Baloghnak az erdélyi virágos reneszánszról alkotott 

elképzelését csak rövidebb tanulmányaiból ismerhetjük, de ezt olyan 

meggyőzően, számos példával alátámasztva ismerteti, hogy hatása – 

jószerivel kritika nélkül – máig érzékelhető.22 

Bíró József az erdélyi művészet történetéről írt kis könyvében is jórészt 

Balogh – akkor még csak tanulmányokból ismert – elgondolásait ismétli. 

Bíró a barokk stílus erdélyi megjelenését 1690 utánra teszi, bár 

megjegyzi, néhány emléken már korábban is feltűnnek barokk formák. A 

17. századi oltárok közül a segesvári egykori domonkos templom oltárát 

                                                 
21 FARBAKY 2005, 141. 
22 Későbbi tanulmányait, lásd BALOGH 1957; BALOGH 1964, 350–356. Balogh 

elméletének kritikáját, lásd MIKÓ 2006, 426–430; MIKÓ 2008A, 34. 
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(1. kép), a Székelyföldről pedig a csíkdelnei (kat. 7) és zsögödi (kat. 60) 

szárnyasoltárokat említi.23 

A második világháborút követően az erdélyi és magyarországi 

művészettörténet-írás külön utakon járt. A két ország közti nehézkes 

átjárhatóság mindkét oldalra kihatott: az erdélyi művészettörténészek az 

elzártság következtében jószerivel önmagukra reflektáltak, míg a 

magyarországiak az emlékektől elzárva találták magukat. Ebben a 

helyzetben az erdélyi művészet iránt érdeklődő magyarországi 

művészettörténészek különféle megoldásokkal próbálkoztak: Entz Géza 

egy időre Kolozsvárra költözött, Balogh Jolán pedig minduntalan Kelemen 

Lajos segítségére támaszkodott.24 

Jóllehet a művészettörténészek körében a középkori táblakép-festészet 

töretlen népszerűségnek örvendett, Garas Klára 1953-ban megjelent 

Magyarországi festészet a XVII. században című korpuszával két évvel 

megelőzte Radocsay Dénes magyarországi középkori táblaképek 

történetét összefoglaló munkáját.25 Garas kötetének jelentőségét tovább 

növeli, hogy a 18. századi művészethez képest is elhanyagolt korszakról, 

a barokk művészet kezdeteiről szól, miközben megkíséreli a festészet 

fejlődéstörténetét is körvonalazni. A 17. századi erdélyi oltárművészetnél 

Garas – csatlakozva elődeihez – Erdély elszigeteltségét, a hagyományos 

típusok, köztük a szárnyasoltár megőrzését és továbbélését 

hangsúlyozza. Mindeközben Garasnak is az emlékek kényszerű hiányával 

kellett szembenéznie. Mindössze öt erdélyi oltárt sorol fel: a szentágotait 

(3. kép), a kissinkit és a csíkdelneit (kat. 7) a hagyományokat őrző 

szárnyasoltárok példájaként, a segesvárit (1. kép) és a szenterzsébetit 

(2. kép) pedig az új típusú, barokk oltár megjelenésének szemléltetésére. 

                                                 
23 BÍRÓ 1941, 73–115. A segesvári oltárról, lásd Ibid. 113. A csíkdelnei (kat. 7) 

és a zsögödi (kat. 60) oltárról, lásd Ibid. 98. 
24 MIKÓ 2006, 426. 
25 GARAS 1953 
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Az emlékek kis számát Garas írott forrásokkal ellensúlyozza: a kötet 

végén katalógus áll, amely felsorakoztatja nemcsak az akkor ismert 

összes emléket, de a korabeli forrásokban felbukkanó festőneveket és 

oklevelekben idézett mestereket is.26 

Aggházy Mária 1959-ben megjelent, három kötetes, a magyarországi 17–

18. századi szobrászati korpusza voltaképp Garas korábbi könyvének 

pandanja.27 Garashoz hasonlóan Aggházy is adattárba foglalja az ismert 

emlékeket, impozáns katalógusába ugyanakkor már számos korábban 

ismeretlen emléket is beemel. A 17. századi művészet fejlődését vázoló 

elképzelése némileg eltér a korábbiaktól: Erdély elszigeteltségével 

szemben kiemeli a területnek már Bethlen Gábor korában meghatározó 

felvidéki és lengyelországi kapcsolatait is. Jóllehet Aggházy különbséget 

lát a magyar és szász vonatkozású emlékek között, Balogh Jolánnal 

szemben azokat élesen nem választja külön egymástól; inkább a 

megrendelők eltérő igényeivel magyarázza az egyes művek közti 

különbségeket. Miközben műve ilyesformán lényegében Balogh 

elméletének revízióját jelenti, Aggházy mégsem reflektál közvetlenül 

kollégája munkáira.28 

Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a magyarországi művészet 

történetét összefoglaló kézikönyvek szintén Balogh Jolán elméletét 

tükrözik. Az 1956-ban megjelent, Fülep Lajos szerkesztette, két kötetes 

összefoglalás első kiadásában a 17. század művészete nemcsak a Balogh 

Jolán által írt késő reneszánsz fejezetben, de a Garas Klára jegyezte kora 

barokkban is helyet kapott. Előbbi az erdélyi reneszánsz 17. század 

virágkorát emeli ki, utóbbi a szárnyasoltár továbbéléséről és a barokk 17. 

századvégi megjelenéséről ír.29 

                                                 
26 GARAS 1953, 40–42, 115–147. 
27 AGGHÁZY 1959 
28 AGGHÁZY 1959 I, 17–20. 
29 BALOGH 1964, 343–356, 366–367; GARAS 1964, 382. 
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Az évtizedekkel később, az 1983-ban megjelenő művészettörténeti 

kézikönyv szerzői közel azonos megvilágításban mutatják be Erdély 17. 

századi művészetét, jóllehet ebben erdélyi oltárművészetről egyáltalán 

nem esik szó. Feuerné Tóth Rózsa az építészetre helyezve a hangsúlyt az 

erdélyi virágos reneszánszról ír, így a barokk kezdeteiről szóló fejezetben 

Erdély már nem kapott helyett.30 

A barokk Magyarországon című összefoglaló munkájában Voit Pál 

általánosan a virágos reneszánszról ír, és a 17. századi erdélyi barokk 

művészet kapcsán csupán a nagyszebeni ötvös Hann Sebestyént említi. 

Oltárművészetről ő sem tesz említést.31 

Az 1970-es évektől megszaporodnak a 17. század művészetéről szóló 

írások, az erdélyi emlékek, hozzáférhetetlenségük miatt azonban jórészt 

ezekből is kimaradnak. Baranyai Béláné 1975-ben megjelent 

tanulmányában az északkelet-magyarországi oltárépítő műhelyek 17. 

század végi és 18. század eleji működését, az oltárok formai fejlődését 

elemzi kimerítő részletességgel.32 A 17. századi festészettel, köztük 

oltárokkal is foglalkozó Galavics Géza elsősorban a Felvidék és a mai 

Magyarország területének 17–18. századi művészetéről ír.33 A főként 17. 

századi festészettel, így oltárfestészettel is foglalkozó Buzási Enikő 

kutatásai ugyancsak nem terjednek ki Erdélyre.34 

A téma elhanyagoltságát jelzi, hogy bár 1993-ban, a barokk év kapcsán 

két kiállítás is született – a Barokk művészet Közép-Európában és a 

Zsánermetamorfózisok –, a szélesebb, közép-európai kitekintést nyújtó 

kiállításokon és katalógusaikban, már végképp nem kapott helyet az 

                                                 
30 FEUERNÉ 1983, 192–198. 
31 VOIT 1970, 24–25. 
32 BARANYAI 1975 
33 GALAVICS 1973A; GALAVICS 1986; GALAVICS 2000, 63–72. 
34 BUZÁSI 2000A; BUZÁSI 2000B 
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erdélyi barokk művészet.35 A 2000-ben megrendezett Történelem–kép 

kiállítás katalógusában is kizárólag néhány középkori táblakép és freskó 

reprezentálja Erdély művészetét.36 

Miközben az erdélyi művészet egyre inkább kiszorult a művészettörténet-

írásból, addig Felvidék ilyen fokú mellőzése nem tapasztalható. Az elmúlt 

évtizedekben a szlovák művészettörténészek egyre gyakrabban fordultak 

a felvidéki kora barokk művészete felé.37 

A magyarországi kutatással párhuzamosan, de attól meglehetősen 

elszigetelve dolgozott a második világháború után az a kevés erdélyi 

művészettörténész, aki a kolozsvári képzés megszűnését követően is a 

szakmájában maradt; 17. századi oltárművészettel azonban egyikük sem 

foglalkozott. A román kutatók közül Nicolae Sabăunál kapott a barokk 

művészet kitüntetett szerepet, aki a 17–18. századi erdélyi szobrászatot 

és festészetet kutatta. Könyvének a korai 17. századra vonatkozó, 

lényegesen rövidebb része olyan emlékeket is felsorol, amelyek korábban 

publikálatlanok voltak.38 

Mára az erdélyi 17. századi barokk művészettel foglalkozó szakember 

különös helyzetben találja magát. Aggházy Mária és Garas Klára 

érdeklődésnek hamar szárnyát szegte a határ átjárhatatlansága. A 

század végére ez odáig vezetett, hogy a különböző összefoglaló 

munkákból az ebben a korban készült erdélyi emlékek szinte teljességgel 

kimaradtak, ezt a hiányt pedig a kisszámú erdélyi művészettörténész 

nem volt képes pótolni. A 17. századi egyházi festészet és szobrászat 

pedig a különösen elhanyagolt területek között maradt. A legutóbb 2001-

                                                 
35 KAT. BUDAPEST 1993; KAT. BUDAPEST 1994 
36 KAT. BUDAPEST 2000 
37 RUSINA 1998; MEDVECKÝ 1994A; MEDVECKÝ 1994B; MEDVECKÝ 1994C; 

MEDVECKÝ 1998; MEDVECKÝ 2002; MEDVECKÝ 2003; MEDVECKÝ 2006A; 

MEDVECKÝ 2006B MEDVECKÝ 2007A; MEDVECKÝ 2007B 
38  ŢOCA 1983; SABĂU 1992; SABĂU 2002 
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ben megjelent, régi magyar művészettel foglalkozó átfogó kötetben 

Erdély 17. századi művészete kapcsán Mikó Árpád, ha árnyaltabban, és 

kevésbé elfogultan, de továbbra is a Balogh Jolán által bevezettet 

„virágos reneszánsz” jelentőségéről és a szárnyasoltárok 17. századi 

továbbéléséről ír, míg a barokk fejezetben csupán a 17. század második 

felében tevékenykedő Hann Sebestyén szász ötvös és Sigismund Möß 

szász szobrász kapott helyet.39 Később azonban, a festett famennyezetek 

példáján Mikó azt is szemlélteti, hogy az erdélyi „virágos reneszánsz” 

elmélete mögött számos téves megítélés húzódik, ezért szerinte ahhoz, 

hogy új alapokra helyezhessük az erdélyi művészet értelmezését, 

szakítanunk kellene az elmélettel.40 

Ezzel szemben mindenképpen pozitívan értékelhető, hogy az emlékek 

feltárásában, megóvásában és restaurálásában jelentős eredmények 

születtek. Lángi József falkép-, és Mihály Ferenc farestaurátor felmérései 

és restaurálásai során szerzett tapasztalataikat három kötetben 

jelentették meg.41 Ebben már jelentős a 17. századi oltárok száma is, és 

jónéhány, a munkájuk során előkerült szignatúráról és feliratról is 

beszámolnak, és számos, a művészettörténet irodalomban eddig 

ismeretlen emléket először itt publikálnak.42 

                                                 
39 MIKÓ 2001, 311–315; GALAVICS 2001, 347. 
40 MIKÓ 2008A, 32–34. 
41 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, I–III. 
42 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 17–21, 24, 27–29, III, 22–27, 58–61. 
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17. SZÁZADI SZÁRNYASOLTÁROK 

Az erdélyi művészet konzervatívizmusáról, a régi formák hosszan tartó 

továbbéléséről szóló elméletek egyik sarkalatos pontja a 17. században is 

továbbélő szárnyasoltár-építés hagyományának hangsúlyozása.  

Az elmélet kialakulását, azonban nem követte a fennmaradt oltárok 

tüzetesebb vizsgálata. Székelyföldön két 17. századinak tartott 

szárnyasoltár áll: a csíkdelnei (kat. 7) és a zsögödi (kat. 60). A szász 

oltárok közül a csicsóholdvilági, a darlaci (18. század eleje), a doborkai 

(1629), a kisselyki (17. század), a kissinki (1655), a mesei (1661) és a 

szentágotai (1650) oltár tartozik ebbe a körbe. Közülük a doborkai oltár 

(4. kép) a legkorábbi. Bár nem tekinthető klasszikus szárnyasoltárnak, 

mégis leginkább azokkal rokonítható. Nincsen szekrénye, de mozgatható 

szárnyakkal rendelkezik. Régen az oltár oromzatán, két oldalt faragott 

díszítés volt, ez talán későbbi kiegészítés lehetett, hisz az ornamentikája 

1629 utáni készítésre utal.43 

A csicsóholdvilági, a mesei (1661, 5. kép), és a darlaci (18. század eleje, 

6. kép)44 kifejezetten asztalos által összeácsolt oltár benyomását kelti. 

Mivel kivitelezésük legalább annyira közel áll a népi festett ládákhoz, mint 

a formájukban megidézett szárnyasoltárokhoz, biztosan nem képzett 

mesterek munkái. A kisselyki oltárt 1999-ben ellopták, és ezzel ez az 

emlék úgy tűnt el, hogy valószínű még fénykép sem őrzi a formáját, 

egyedül Victor Roth emlékezett meg róla.45 

                                                 
43 Az oltár ma a nagyszebeni evangélikus templomban található, a faragott 

ornamentikákat ugyanitt őrzik, viszont lekerültek a retábulumról, lásd 4. kép, 

illetve ROTH 1916, 184–186; Tafel LXXXV. Az oltárról lásd még, GARAS 1953, 

16–17; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 36. 
44 ROTH 1916, 191–193; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 36.  
45 ROTH 1916, 186–187; említi még GARAS 1953, 121. 
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Hasonló ornamentikájú és felépítésű a kissinki és a szentágotai oltár (3. 

kép).46 A megegyező dekoratív faragású díszítések alapján Victor Roth 

azt is feltételezte, hogy ezeket egy mester készítette.47 A szász oltárok 

sorában ez a két oltár áll a legközelebb a késő gótikus és reneszánsz 

hagyományhoz. Ugyanakkor a kissinki egy 16. századi szekrényt is 

magába foglal, és azt öleli körül a későbbi 1655-ös külső szekrény.48 A 

szentágotai oltár a legigényesebben kivitelezett kései szárnyasoltár. 

Ugyanakkor tábláit és predelláját különös, Erdélyben ebben a korszakban 

páratlan stílusú festmények díszítik. (7. kép) Ezzel a stílussal élesen 

szemben áll a szekrényét szegélyező oszlopok mögötti fülkék és a 

predella széleinek festett, burjánzó reneszánsz növénydísze. (8. kép) A 

jelenetek és a dekoratív részek festője itt nyilvánvalóan nem ugyanaz a 

személy. Az oltár növényi dekorációit olyan képzett festő készítette, aki 

párhuzamos vonalkázással rutinosan modellált, a díszítő növényeket 

pedig magabiztosan formálta meg. A táblák jelenetei ezzel szemben 

leginkább a naiv festők műveit idézik. Feltételezhető, hogy a dekoratív 

díszítés egykorú az oltárépítménnyel, és a felirat szerinti évben, 1650-

ben készült, a táblák szembetűnően eltérő stílusa későbbi átfestésre utal. 

A 17. századi szász oltárok közül a két utóbbi, a szentágotai és a kisinki 

áll a legközelebb a gótikus társaikhoz. 

 

                                                 
46 ROTH 1916, 187–191; GARAS 1953, 40–41, 121, 128; LÁNGI–MIHÁLY 2002–

2006, III, 36. A kissinki oltár ma a nagyszebeni Brukenthal Múzeum 

gyűjteményében található. 
47 ROTH 1916, 190. 
48 ROTH 1916, 189. 
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A zsögödi szárnyasoltár 

A ma Csíkszeredához tartozó Zsögöd plébániatemplomának szentélyében 

felállított szárnyasoltár (kat. 60), oromzatán az 1673-as évszámot viseli. 

Az oltár számtalan „restaurálás” és átfestés nyomát hordozza magán, 

melyeknek a pontos sorrendje mára nehezen kideríthető. Az oltár mai 

formája sok részletében különbözik a szárnyasoltárokétól. Szekrényének 

és predellájának alakja még követi a szárnyasoltárokét, a faragott 

rátétdíszek viszont már népies ihletésűek, stilárisan nehezen 

kategorizálhatók. A mozgatható szárnyai nem befele a szekrény 

fülkéjére, hanem kifele nyílnak, sőt itt a jeleneteket nem fára, hanem 

vászonra festették. A merev szárnyak képeit nem faléc, hanem csak egy 

festett keret választja el egymástól. Az oltárszekrény fülkéjébe egy 

gótikus Madonna szobrot helyeztek. Az oltár oromzata, melynek keretén 

egy 1673-as, és egy 1873-as felirat is áll, már inkább a barokk világát 

tükrözi. Legfelül pedig, a kora barokk oltárokra jellemző IHS 

monogramos sugárkoszorús áttört faragású táblával zárul, melyen az 

1673-as évszám is szerepel. A formáknak ebből a kavalkádjából, és még 

az oltárra vonatkozó további információk összevetéséből is nehezen 

rekonstruálható az emlék története. Csupán az tűnik biztosnak, hogy 

szekrénye a merevszárnyakkal 1673 körül készült, 1873-ban biztosan 

hozzányúltak és felújították, talán ekkor kapta a mozgatható fakeretes 

vászonszárnyakat, 1960-ban pedig egy erősen átalakított gótikus 

Madonna szobrot helyeztek az oltárszekrénybe (9–10. kép). Ugyanekkor 

a mozgatható szárnyak vászonképeit átfestették. Ezen túl még az oltár 

szerkezeti és ornamentális elemeit többször újrafestették, restaurátori 

kutatás során hat ilyen réteget tudtak elkülöníteni.49 

Az oltár történetének megnyugtató rekonstruálását még inkább 

megnehezíti, ha megnézzük az oromzat feliratát, azon ugyanis az áll, 

hogy azt egy Szépvízi Pál nevű plébános készíttette Barabás Mátyásnak, 
                                                 
49 Az oltárról lásd LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 36–38. 
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aki 1673. június 26-án halt meg.50 Ez a rész eredetileg nem 

oltároromzat, hanem epitáfium volt, amit nem Barabás Mátyás halálakor, 

hanem valamivel később állíttattak (11. kép). Az oltárt lezáró IHS 

monogramos táblán szintén egy 1673-as, de már áprilisi dátum szerepel: 

'A · D ·1 ·6 · 7 · 3 · DIE · 3 · APR ·', ennek a résznek nem sok köze lehet 

az oromzathoz. Nyilvánvaló, hogy az egész oltárt ebben a formájában 

különféle darabokból utólag állították össze. 

A templom titulusa a Szentháromság, ez épp az oromzaton (11. kép), 

tehát az egykori epitáfiumon jelenik meg. Ez azt igazolja, hogy az oltár, 

vagy legalábbis annak egyes részei, nem is ebben a templomban álltak 

egykor. Zsögödön az oltáráthelyezés klasszikus példájával 

találkozhatunk. Amikor az oltár a mai helyére került, természetesen 

gondoskodni kellett a templom titulusának méltó helyen történő 

ábrázolásáról, erre két lehetőség kínálkozott, vagy a szekrény, vagy az 

oromzat közép része. Elképzelhető, hogy azért eshetett ez utóbbira a 

választás, mert itt esetleg egy, az epitáfiumokra oly jellemző Feltámadás 

jelenet állt, Feltámadás, pedig az oltár jobb alsó merev szárnyának 

tábláján is feltűnik, így hogy az ismétlődést elkerüljék a Szentháromság 

képet az oromzatra helyezték. További felmerülő kérdés, hogy volt-e 

hagyománya a faepitáfium állításának a Székelyföldön? Míg ebben a 

században a szászoknál számtalan példával találkozunk, addig 

Székelyföldről egyről sem tudunk.51 Ugyanakkor a zsögödi oromzathoz 

hasonló formájú felső résszel rendelkezett egykor a csíkszentléleki 

szárnyasoltár (12. kép), az oromzatot valamikor aztán a „hitelesebb” 

                                                 
50 Az oromzat szentháromság képének keretét körbefutó felirat: 'EX INDUSTRIA 

R & P. PAULI SZEP=VIZI PAROCHI EJUSDEM EXPENSIS AGI, MATHÆI BARABAS. 

QUI OBIIT 26 Junii 1673', majd ugyanitt alul: 'Renovatum 1873'. Vagyis, 

’Szépvizi Pál tiszteletes kezdeményezéséből és az ő költségén készült, Barabás 

Mátyásé, aki 1673. június 26-án halt meg’ 
51 Nagyszebeni és medgyesi evangélikus plébániatemplomok emlékeiről, lásd 

ROTH 1906, 113–114; AGGHÁZY 1959, I, 37, II, 172, 185; MIKÓ 2009, 161. 
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félkörívesre cserélték.52 (13. kép) Egy további szempontból is érdekes, 

hogy éppen Csíkszentléleken jelent meg hasonló forma, mint Zsögödön, 

hisz ez utóbbi sokáig épp Csíkszentlélek filiája volt.53 Így feltételezhető, 

hogy a zsögödi oltárt a csíkszentléleki templom valamelyik egykori 

oltárából, és egy ottani epitáfiumból állították össze. 

Az átalakítások egész sorozatával terhelt, több különböző elemből utólag 

összeállított zsögödi oltárból nehéz mélyre menő következtetéseket 

levonni. A szárnyasoltárok mintájára összerakott szekrénye szinte biztos, 

hogy a 17. században készült, de Székelyföldön gyakorlatilag 

egyedülálló, mellette csupán a csíkdelnei oltárt (kat. 7) szokták 

emlegetni, amely viszont jelentősen különbözik, az eddig felsorolt kései 

szárnyasoltároktól. 

 

A csíkdelnei szárnyasoltár 

Az úr őkegyelme e conventio szerént azt kévánnya, hogy az oltár 

igen böcsületes és tisztességes legyen, három részbe vagy 

contignatióba; az alsó részen két oszlop mindkétfelől és két statua, 

az oszlopok közepin angyalok, a tombában tabernaculum leszen két 

oszloppal, szárnyakkal, tetején mécsessel, a tomban fellyel két 

angyalfő. – A második részen két oszlop, tekeres, szőlővel, 

szárnyával, két státuával; ahova kívántatik, angyalfővel, ahova, 

cifrával; nyolc angyalfővel ad summum. A felső részen feszület, 

Szűz Mária, Szent János.54 

                                                 
52 RADOCSAY 1955, 292; MOJZER 1984, KAT. 94 (Végh János); TÖRÖK 2005, 

kat. 25, 72–73. kép. 
53 Zsögöd később Csíkszereda filiája lett, és csak 1990-ben vált önálló 

plébániává, lásd LÉSTYÁN 1996, I, 193–194. 
54 A szárhegyi Lázár család levéltárából származó szerződés teljes szövegét közli 

KELEMEN 1977–1982, I, 141–142; lásd még Függelék, 2. dokumentum. 
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A Lázár család levéltára őrzi ezt a megállapodást, melyet a 

gyergyószárhegyi oltár (kat. 29–30) készítésére kötöttek 1670-ben. A 

szerződés zsúfolt faragott díszítésről, oszlopok, angyalfejek, ornamensek 

sokaságáról ír. Mindarról, amiről könnyedén ráismerhetünk a 17. század 

kedvelt, kora barokk oltártípusára. A gyergyószárhegyivel közel egy 

időben, és alig negyven kilométerre készült a csíkdelnei szárnyasoltár 

(kat. 7), mégis mintha másfél évszázad választaná el egymástól a két 

emléket. Joggal merül fel a kérdés: mivel magyarázható az új szerkezetű, 

barokk oltárok fénykorában egy olyan, alapjaiban anakronisztikus alkotás, 

mint az 1675-ös évszámot viselő csíkdelnei oltár?55 

Felépítése a késő gótikus szárnyasoltárok mintáját követi, csak a 

szekrényének a párkányára helyezett címerpajzson olvasható 1675-ös 

évszám, és festményeinek stílusa utal arra, hogy 17. századi oltár előtt 

állunk. Ezért is válhatott a csíkdelnei oltár a szakirodalomban a középkori 

oltárépítés hagyományának továbbélését igazoló pregnáns emlékké. 

A csíkdelnei plébániatemplom gótikus szentélyének Keresztelő Szent 

János oltára klasszikus példája a már reneszánsz díszítő elemeket viselő 

szárnyasoltároknak. Predelláján két angyal térdel az oltáriszentséget 

megjelenítő kehely és ostya előtt. Szekrényének középrészén, bár 

eredetileg fülkeként lett kialakítva, Keresztelő Szent János, a templom 

védőszentje került megfestésre. Az Angyali üdvözlet, Krisztus születése, 

Krisztus mennybemenetele, valamint a Szentlélek eljövetele a 

szárnyakra, a szent alakja mellé kerültek. Az oltár külső tábláin a Passió 

története elevenedik meg.56 A növényi indákba fonódó dekoratív delfinek 

a félköríves oromzat két oldalát díszítik. Ezek a jellegzetesen reneszánsz 

elemek az oltár csaknem egyetlen faragott díszei, melléjük mindössze a 

                                                 
55 A templomról lásd VÁMSZER 1977, 247–258; vmint SARUDI 1996 
56 A Passió ciklust a következő jelenetek alkotják: Krisztus az Olajfák hegyén, 

Krisztus elfogatása, Krisztus kigúnyolása, Töviskoronázás, Krisztus ostorozása, 

Keresztvitel, Krisztus sírbatétele, Feltámadás. 
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szekrényt szegélyező két pilasztert és a középrészt lezáró párkányt 

sorolhatjuk. Az oromkép Keresztre feszítése azt a nagy hagyományú 

ikonográfiai típust követi, mely Krisztus két oldalára Szűz Máriát és 

Evangélista Szent Jánost helyezi. 

A képtáblák barokk festésmódjának jellegzetességei jól megfigyelhetők a 

Keresztelő Szent János tábla táji hátterének lágy ecsetkezelésében, vagy 

a képek fény-árnyék kontrasztjának végsőkig feszített alkalmazásán. 

Különösen az éjszakai jeleneteken érhető tetten az erőteljes csúcsfények 

és a mély, sötét tónusú árnyékok szembeállítása (Angyali üdvözlet, 

Krisztus születése, Krisztus elfogatása, Feltámadás). A Krisztus születése 

táblán egyenesen a gyermek Jézus válik a jelenetet megvilágító 

fényforrássá. Mindezek így megfestve aligha kerülhettek volna egy 16. 

századi oltárra. 

A delnei oltár keletkezésével kapcsolatban – habár egy hiteles évszámmal 

datált emlék biztos támpontot kínál a mű keltezésének időpontjára – 

számos kérdés merül fel. Miért készítettek 1675-ben egy alapjaiban még 

a középkori hagyományhoz kötődő, akkor már igencsak idejétmúltnak 

számító szárnyasoltárt? Viszont ha már így építették meg, miért kerültek 

rá barokk képtáblák? Erre, a delnei oltáron feltűnő stiláris ellentmondásra 

– akárcsak az oltárképek stílusára – a szakirodalom ez idáig nem sok szót 

vesztegetett. És mivel a csíkdelnei és a csíkmenasági oltár (1543, 14. 

kép) felépítése csaknem teljesen megegyezik, igazoltnak látszott az a 

feltevés, hogy Csíkban a késő középkori oltárépítés hagyománya egészen 

a 17. század második feléig továbbélt, a csíkmenasági oltár csaknem 

másfél évszázaddal későbbi megismétlésének tényét, az országrész 

elszigetelt voltával magyarázták.57 

                                                 
57 GARAS 1953, 40–41; RADOCSAY 1955, 189–190; MIKÓ 2001, 311. Bíró 

József ellenben a katolikus vallás megtartásával magyarázta e kései oltár 

keletkezésének sajátos körülményeit; erről bővebben lásd BÍRÓ 1941, 99. 
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Míg Victor Roth a csíkdelnei oltárról még nem tudott, addig később a 

magyar művészettörténet-írás a gótikus hagyomány továbbélésének 

Rothnál megfogalmazott gondolatát ismételve, a csíkdelnei oltárnak már 

kiemelt helyet szánt az emlékcsoportban.58 

Csakhogy a korábban ismertetett szász falvak oltárait, valamint a zsögödi 

oltárt a delneitől egy lényeges különbség választja el: ez utóbbi két 

stilárisan jól elkülöníthető részből áll. Míg az oltár szerkezeti felépítése és 

faragott díszei a 16. század második negyedében gyökereznek, addig 

képtábláinak stílusa a barokkhoz kötődik. A delnei oltár faragott díszeinek 

formakincsét használják már a 16. század első felének csíki oltárai, a 

csíkmenasági (14. kép, 1543) és a csíksomlyói (1520 körül) is.59 Ezért is 

fedezhette fel Balogh Jolán a delnei oltár oromzatán (15. kép) azt a 

reneszánsz díszítő elemet, melyet az akantusz levél virággá alakított 

formájaként írt le, a díszítő motívum fejlődésének egyik láncszemét látva 

benne.60 Ennek első példái közt a csíksomlyói oltár (1520 körül) 

pilaszterén megjelenő faragványt tartotta (16. kép), holott a csíkdelnei 

„akantusz virág” szinte teljes egészében megegyezik a somlyói oltár 

párkányának ornamensével (17. kép).61 A delnei oltár másik stiláris 

összetevője a barokk festett táblák. Nem véletlenül jegyezte meg 

Radocsay Dénes, hogy ezeknek a festményeknek a tanulmányozása már 

a barokk kutatás feladata.62 A delnei oltár mindennek ellenére nem 
                                                 
58 ROTH 1916, 184; RADOCSAY 1955, 189; AGGHÁZY 1959, I, 33; GARAS 1964, 

382; vmint MIKÓ 2001, 311. 
59 A csíkmenasági oltárt (1543) a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria 

gyűjteménye őrzi (ltsz. 53.540.1–13). A mára szétszedett csíksomlyói Mária-

oltár (a szakirodalomban kisebbik somlyói oltár néven is ismert) egy része a 

Kolozsvári Szépművészeti Múzeumban (Muzeul de Artă), másik fele a Kolozsvári 

Történeti Múzeumban (Muzeul de Istorie) található; erről bővebben lásd 

HEGEDŰS 1996, 20, 27–35, 41–46. 
60 BALOGH 1943, 148; BALOGH 1957, 18. 
61 BALOGH 1943, 214. kép. 
62 RADOCSAY 1955, 189. 
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eklektikus alkotás. A két stílus tiszta, autonóm formái egymással 

párhuzamosan, de önálló, homogén egységekként jelentkeznek. 

Mivel az összefoglaló corpusok szerzői a 17. századi szárnyasoltárok 

kérdésével mindössze néhány bekezdés erejéig foglalkoztak, így nem 

tűnhetett fel a delnei oltárnak a csoport többi tagjától való eltérése.63 

Igaz még Vámszer Géza a templomról írt monográfiájában sem különíti el 

az oltár szerkezeti és festett részeit, a faragott díszítést barokkal 

keveredő reneszánsz stílusunak találta.64 Vámszer a barokk megjelenését 

a predella kétszeresen ívelt vonalában vélte felfedezni.65 Ezzel 

lényegében a gótikus oltárok szokásos sziluettje kapott barokk jelzőt. 

Akárcsak Vámszer, Bíró József is a „virágos reneszánsz barokkal 

keveredő” stílusát látta az oltár faragott díszében.66 Garas Klára a 

csíkdelnei oltár készítésének indítékait a középkori szárnyasoltár 

típusához való merev ragaszkodással magyarázta, a festményeket 

jelentékteleneknek ítélte, azoknak stílusát sem említette.67 Ilyen 

előzmények után a csíkdelnei oltár elfoglalta a művészetünk történetében 

számára kijelölt, és máig fenntartott helyét, mint a szárnyasoltár építés 

hosszan továbbélő hagyományának utolsó reprezentánsa.68 

Egy fontos körülmény mégis nehezíti, hogy a csíkdelnei oltárt 

problémamentesen illeszthessük a 17. századi csíki oltárok sorába. 

Csíkban a 17. század második felében az oltároknak már egy egészen új 

típusa jelenik meg. És nem máshol, mint a ferencesek csíksomlyói 

templomában. Damokos Kázmér (1607–1678) ferences szerzetes már 

1649-ben Nagyszombatból hozatott oltárt Csíksomlyóra. Erről Kájoni 

                                                 
63 GARAS 1953, 40–41; RADOCSAY 1955, 189–190; AGGHÁZY 1959, II, 62. 
64 VÁMSZER 1934, 361–362. 
65 VÁMSZER 1977, 256–257. 
66 BÍRÓ 1941, 99. 
67 GARAS 1953, 41. 
68 MIKÓ 2001, 311. 
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János (1629/30–1687), az orgonakészítő tevékenységére büszke 

szerzetes, kéziratos könyvében számol be. 

Pater Casimirus Damokos czinaltatot volt Nagy Szombatban egy 

igen szep fekete körtvely faval boritot, fodor partakkal, heban 

formara való öreg Oltart in honorem S. Antony, sok aranyos 

viragokkal statuakkal: pro fl. 300. et ultra es keszen le hozvan, a 

poganysag a Calastrommal el egette.69 

A nagyszombati jezsuita templom kora barokk főoltára ekkor már áll 

(1637–1640), és mint tudjuk, párkányok, oszlopok sokasága tagolja, és 

számtalan szobor díszíti. Így a Csíksomlyóra hozott oltár esetében a 

szobrok említése inkább barokk oltárt valószínűsít. Ezt a feltételezést 

erősíti a szövegben használt „heban” jelző, mely az ében szó régi 

formája, és ez esetben a 17. századi manierista és kora barokk oltárok 

egyik fő jellegzetességére, a fekete alapszínre utal.70 Egy másfél 

évtizeddel későbbi, 1664-ben kelt szerződés határozottabb 

következtetéseket is megenged. 

Anno 1664. 26 az Csíki Kalastromban szegőttem meg en 

Brassoban, Fekete utzaban lako Nyerges Janos, az nagy oltar 

csinalasara a Paterek ö kegyelmek faibol és kölcsegeken. Az 

oltarnak szélyessége es magossaga az helynek allapottya es 

proportioia szerint, oly formán a mint a papirosra le raiszoltatták 

(exceptis) hogy ket faragot kepet adnak keszen, az Boldog 

Aszszony kepet radiusba vegyem, ket Angyal tartvan a koronat a 

feie felet. Angyal fejeket is hol illendő, az also negy oszlopok 

tekervenyesek lesznek gerezdekkel és szőlő levelekkel, az közepső 

ket oszlopok habosok, az felsők, az mint a papirossan a forma 

mutattia, kaptelyi azoknak mint az Szent Ferencz oltaran valot 

                                                 
69 KÁJONI 1991 (1684), 58, 65. Az oltár az 1661-es török-tatár csapatok 

támadása során pusztult el. 
70 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 29. 
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mutattak ő kegyelmek. Annak aranyazására és festésére valo 

materiat ő kegyelmek adgyak, az alabastrom es fundamentomjan 

kivül, ezeket szepen minden keszsegevel az mint illik, es ö 

kegyelmeknek tetszik, ugy keszitem71 

Ebben a csíksomlyói ferences templom főoltárára kötött 

megállapodásban, már jellegzetesen barokk oltárral találkozunk. A szász 

vidékről érkező mestertől, a megegyezés tanúsága szerint a szerzetesek 

már az új típusú oltár készítését várták el. A főoltáron kívül Nyerges 

János még két további megépítését is vállalta.72 A somlyói barátok egy 

segédet is adtak mellé, mindaddig, míg a szerződésben foglalt oltárokat 

be nem fejezte.73 Ezeknek, az oltároknak a megjelenése nem maradt 

hatás nélkül a környék plébániatemplomaiban sem. Csíkszentimrén 1676-

ban, ugyanaz a Henter Ferenc támogatja a barokk főoltár (kat. 24) 

felállítását, aki a csíksomlyói kolostortemplomban a Mindenszentek 

                                                 
71 A szerződést említi KARÁCSONYI 1924, II, 264; vmint BOROS 1994 (1943) 

26–27. Mindkét tanulmány Losteiner Leonárd ferences szerzetes 18. századi 

kéziratára hivatkozik (LOSTEINER 1777, 369). A kézirat ma a csíksomlyói 

kolostor könyvtárában található. A magyar művészettörténészek Karácsonyi 

vagy Boros könyvére hivatkozva idézik, lásd GARAS 1953, 41; AGGHÁZY 1959, 

I, 250. A szerződés teljes szövegét legutóbb közölte SÁVAI 1997, 46–48. 
72 A csíksomlyói kolostor és templom 1661-es tatár betörést követő nagyméretű 

renoválása alkalmával a szerzetesek új berendezésről is gondoskodtak. Nyerges 

Jánossal három oltár elkészítésére szerződtek: a főoltárra, Szent Antal és Gábriel 

arkangyal oltárára, lásd SÁVAI 1997, 46–47. Ugyanezzel a brassói mesterrel 

állíttatta Mikes Kelemen a templom Szent Mihály oltárát, lásd KÁJONI 1991 

(1684), 64. Az 1683-as inventárium a fent említett oltárokon kívül még hármat 

sorol fel, a Mindenszentek, a Szent Ferenc, és a Szent Kereszt oltárokat, lásd 

KÁJONI 1991 (1684), 67–68. Ezek közül a Szent Ferenc oltáráról feltételezhető, 

hogy átvészelte az 1661-es pusztítást (SÁVAI 1997, 46.). A Mindenszentek 

oltárát pedig Henter Ferenc készíttette valamikor 1664 és 1683 között, lásd 

KÁJONI 1991 (1684), 63, 68. 
73 SÁVAI 1997, 47. 
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oltárról gondoskodott.74 A korábban idézett, 1670-ben megfogalmazott 

gyergyószárhegyi oltár szerződése szintén a típus székelyföldi 

elterjedését igazolja.75 Bár ezeket az írott forrásokat a szakirodalom 

gyakran idézi, korábban mégsem kerültek összefüggésbe a 17. század 

harmadik negyedétől nagy számban felállított csíki oltárokkal.76 Csupán 

Aggházy Mária adattárában bukkan fel néhány közülük.77 Nincs miért 

csodálkoznunk, hisz ezek az oltárok nagyrészt máig publikálatlanok. Az új 

kora barokk oltár csíki közkedveltsége és széles körű elterjedése 

azonban, nehezíti a csíkdelnei oltár művészettörténeti helyének pontos 

meghatározását. 

Árulkodó a csíkdelnei oltár predellája. Mint már szó volt róla: két angyal 

térdel itt, köztük a kehely került megfestésre a szent ostyával (18. kép). 

Láthatólag szentségtartó festett díszének készült az ábrázolás. És ez is 

van a predella középrészén kialakítva (19. kép). De, ha a predella 

lapjából egyszerűen csak kifűrészelt téglalap alakú kis ajtót összevetjük 

az oromzat aprólékos faragásával, jogosan fogalmazódhat meg a kérdés: 

miért is nem került ide egy díszes, az oltár egészéhez méltó, faragott 

szentségtartó szekrény? 

                                                 
74 A csíkszentimrei főoltár hátán a következő felirat tanúskodik a megrendelőről: 

„HENTER FERECZ ŨR / Ez öltar epitesére adot az páter / Goäa penzebo flo 100 

den 50 / 1679” A csíksomlyói Henter-oltárról lásd KÁJONI 1991 (1684), 63, 68. 
75 A szerződésben szereplő oltár a gyergyószárhegyi plébániatemplomban áll, 

lásd kat. 29–30. 
76 BALOGH 1943, 141. 45. jegyzet; GARAS 1953, 41; AGGHÁZY 1959, I, 250. 
77 Aggházy Mária adattárában a delnei mellett a csíkcsicsói (kat. 4), 

csíkmindszenti (kat. 10), csíkrákosi (kat. 14–15), csíkszentgyörgyi (kat. 22), 

csíkszentimrei (kat. 24), csíkszenttamási (kat. 26–27) oltárok szerepelnek. 

AGGHÁZY 1959, II, 62–63. Ezzel szemben csaknem húszra tehető a csíki 17. 

századi oltárok száma (nem számítva a töredékesen fennmaradtakat). További 

székelyföldi kora barokk oltárokat közölt az elmúlt években LÁNGI–MIHÁLY 

2002–2006, II, 17–21, 24, 27–29, III, 22–27, 58–61. 
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A választ a liturgiatörténet adja meg. A 17. századtól tapintható ki az a 

változás, mely az oltáriszentség őrzésének helyét is befolyásolta. Bár 

néhány buzgó itáliai püspök már a 16. század második negyedétől 

szorgalmazta az eukarisztiának az oltáron történő elhelyezését, ennek 

hatása azonban ekkor még aligha jelentkezett az Itálián kívüli katolikus 

területek liturgiájában, ahol egészen a 16. század végéig a szentély 

északi falába épített szentségházban helyezték el az eukarisztiát. Az 

oltáriszentség őrzési helyét mindössze a 17. század elejétől kezdték 

szabályozni pápai rendeletekkel: 1600-ban VIII. Kelemen pápa írta elő a 

szentségtartónak a főoltáron való elhelyezését, de még nem zárta ki 

annak a templom más, méltó helyén történő felállítását sem. V. Pál 

Rituale romanuma (1614) viszont az eukarisztiának az oltárra való 

helyezését rendeli el. 

Itálián kívül azonban csak később kezd teret nyerni a főoltáron helyet 

kapó díszes tabernákulum. Így a katolikus német területeken a különböző 

zsinati határozatok, bár még sokáig megtűrik a régi szentségházak 

használatát, mégis állandóan szorgalmazzák a pápai előírások betartását. 

Ennek következtében a 17. század második felétől az oltárokat már 

díszes szentségtartóval építik.78 

Magyarországon a római rítus átvételét elsőként Pázmány Péter 

kezdeményezte. Az 1630-as nagyszombati zsinat határozata még csak 

javasolta, az 1633-as viszont már egyenesen kötelezővé tette a római 

miserendet. Az új liturgia megváltoztatta az oltáriszentség őrzési helyét 

is.79 A nagyszombati jezsuita templom főoltára 1637-ben már 

tabernákulummal készült.80 A régi oltároknak az új liturgiához igazítására 

azután változatos megoldások születtek. A késő gótikus ún. „kisebbik” 

                                                 
78 Erről lásd BRAUN 1924 II, 590–597; vmint SZÁNTÓ 1988 II, 173. 
79 Karácsonyi János a római miserend átvételét említi, lásd KARÁCSONYI 1985, 

202–203. 
80 GARAS 1953, 31; RUSINA 1998, 10. kép 
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csíksomlyói oltár predellájára utólag ajtót fűrészeltek, mögé rejtetve az 

oltáriszentséget.81 A csíkmenasági oltárnál úgy pótolták a hiányzó 

szentségtartót, hogy a predella elé illesztettek egy szekrénykét az 

oltáriszentség számára.82 

1675-ben Delnén már határozott elvárásként fogalmazódhatott meg, 

hogy az eukarisztia a főoltáron kapjon helyet.83 De itt mégis elmaradt a 

díszes megoldás. Mindössze a predella ábrázolásának ikonográfiája jelzi, 

hogy azt szentségtartónak szánták. A festés azonban csak azt követően 

került rá, hogy a predella deszkájába, szemmel láthatóan az oltár 

összeállítását követően, egy kis ajtót vágtak (19. kép).84 Mindez arra 

utal, hogy a predella, szekrény és oromzat már a szekrényt lezáró 

párkányt díszítő pajzson szereplő 1675-nél lényegesen korábban 

elkészült. 85 Az asztalosmunkát a 16. század második negyedére datálja a 

faragott részeknek és az oltár szerkezetének a csíkmenasági oltárral 

(1543) rokon stílusa is. Ma ismert kifestésére azonban csak később került 

sor. Mindössze erre, a festett táblákra vonatkozhat a pajzsfelirat 

megtévesztő 1675-ös évszáma. 

                                                 
81 BALOGH 1943, 218. kép 
82 Orbán Balázs az oltárt még szentségtartóval ábrázolja, lásd ORBÁN 1869 II, 

42. A Victor Roth által közölt fotón jól látható, hogy a predella közepén a felső és 

az alsó párkány is hiányzik, lásd ROTH 1916. LXV. tábla. A Magyar Nemzeti 

Galériában őrzött oltáron a párkányrészeket utólag pótolták. 
83 Csíkban a 17. századi főoltárok már tabernákulummal épültek: Csíkszentimre 

(1676, kat. 24), Csíkmindszent (1687, kat. 10), Csíkszentgyörgy (1675 körül, 

kat. 22). A tanulmány elején idézet gyergyószárhegyi szerződés tanúsága szerint 

itt is oltárba épített tabernákulumot kértek a készítőtől: „[…] a tombában 

tabernaculum leszen két oszloppal […]” (KELEMEN 1977–1982, I, 141). 
84 A szentségtartó ajtajának a sarokvasát is festés borítja, így annak kialakítása 

meg kellett, hogy előzze a predella képét. 
85 A csíkdelnei oltár faragott részének egyetlen 17. századi eleme a szekrény 

közép részét félkörívben lezáró rácsszerű, áttört faragás, amelyet különösebb 

nehézség nélkül illeszthettek a már meglévő oltárszekrénybe.  
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A reneszánsz faragású szárnyasoltár nem egyedi jelenség a 16. századi 

művészetben, és még csak nem is erdélyi jellegzetesség, a 

szárnyasoltárokon már a század első éveitől kezdve megjelennek a 

reneszánsz ornamensek. A schallaburgi kiállítás katalógusa külön 

fejezetet szentelt ennek az oltártípusnak.86 Az új motívumok először az 

aranyozás brokátmintáiban bukkannak fel, később pedig az oromzaton is 

teret nyernek, így a gótikus fiálékat idővel felváltja a félköríves, vagy 

egyenes lezárás, melynek két oldalán, ilyesformán helyet kaphattak a 

közkedvelt, stilizált delfinfigurák is.87 

A Felvidéken a reneszánsz ornamentikájú oltárok szinte párhuzamosan 

készültek a konzervatívabb, gótikus fiálés szerkezetűekkel. 

Legszemléletesebb példa a lőcsei Szent Jakab templomban található. 

Híres Szent Jakab főoltárát (1507–1518) még kecses tornyok uralják, de 

a tőle jobbra álló Szent Anna és Szent Jánosok oltár (1520 körül és 1520) 

                                                 
86 TÖRÖK 1982, 621–634. 
87 Ezek a delfinfigurák előbb a kőfaragóknál jelentek meg, és csak később 

hódítottak teret az asztalos munkákon is. A delfinekkel díszített kőemlékekről 

lásd KAT. SCHALLABURG 1982, 281–283, 618, 676; FEUERNÉ 1977, 215–217, 

219, és 8, 24, 25, 32, 55. kép. Az egyes emlékekről lásd BALOGH 1955, 33–34. 

és 79–80. kép; KAT. BUDAPEST 1994, kat. VII-26. Stilizált delfinek jelennek 

meg az 1511-ben készült két nyírbátori stallumon is (Nyírbátori Báthory István 

Múzeum és Budapesti Nemzeti Múzeum), lásd FEUERNÉ 1977, 220. és 79–80. 

kép. 
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oromzatán már a reneszánsz faragású delfineket látjuk.88 A Szent 

Jánosok oltár egyik festett tábláján ugyanezt az oltárt ábrázolták is.89 

Erdélyben a szászsebesi oltár (1524 körül) a reneszánsz díszítésű 

szárnyasoltárok legjelentősebb képviselője, lunettás oromzatát dús 

növényzet keretezi, és a delfinfigurák sem maradnak el.90 A rádosi oltár 

(1520–1525) egyenes lezárású szekrényének párkányán egykor talán 

szintén lunetta vagy egy újabb, kisebb szekrény állhatott.91 A mára már 

faragott díszítésétől megfosztott székelyzsombori oltárt (1540–1550) a 

Kolozsvári Múzeum őrzi. Faragott ornamentikája régen szintén 

reneszánsz mintákat követhetett.92 A csíkmenasági oltár (1543, 14. kép) 

szerkezete kicsinyített mása a szászsebesinek, és egyben a csíkdelnei 

oltár legközelebbi rokona. A két csíki oltár szerkezeti és stiláris 

hasonlósága teszi lehetővé a csíkdelnei oltár helyes datálását: akárcsak a 

csíkmenasági, a csíkdelnei oltár is az 1540-es években készülhetett. 

                                                 
88 A reneszánsznak a felvidéki oltárokon való megjelenését részletesen elemzi 

VÉGH é.n., 162–182. A lőcsei főoltárról illusztrációt találunk RADOCSAY 1967, 

169–177. kép; CIDLINSKÁ 1989, 39–41. tábla és 83. kép. A Szent Anna és 

Szent Jánosok oltárról lásd RADOCSAY 1967, 108–109, 111–114, 195–196, 198. 

és 238–239. kép; VÉGH 1967, 235–241; KAT. SCHALLABURG 1982, 627–628; 

VÉGH é.n., 170–182.; CIDLINSKÁ 1989, 46–49. kép; VÉGH 1993–1994, 763–

774. 
89 Ez a tábla Evangélista Szent János utolsó miséjét ábrázolja, melyen egy 

templombelsőben látjuk viszont az oltárt, lásd RADOCSAY 1955, CCI. tábla; 

VÉGH 1959, 143–145; VÉGH é.n., 179. 
90 A szászsebesi oltárról lásd ROTH 114–136 és LI–LVI. tábla; RADOCSAY 1967, 

128–129, 211 és 292–294. kép; RICHTER 1992, 140–152. és XXXII–XXXVII. 

tábla 
91 A rádosi oltárról lásd ROTH 1916, 89–90 és XXXI–XXXIII. tábla; RADOCSAY 

1967, 127; RICHTER 1992, 208–213 és LIII–LVI. tábla. 
92 ROTH 1916, 165–169 és LXVII–LXVIII. tábla; RADOCSAY 1967, 130. 
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Párkányának címerpajzsát is ekkor faragták (20. kép), és az sem kizárt, 

hogy egykor funkciójának megfelelően címer díszítette.93 

Azt a kérdést, hogy az oltár tábláira 1675-ben teljesen új kompozíciók 

kerültek-e, vagy mindössze az egykori képeket igazították a barokk 

ízlésvilághoz, biztosan csak egy technikai vizsgálat válaszolhatná meg. 

Ennek hiányában, egyedül az ikonográfiai elemzés szolgáltathat némi 

támpontot. A táblák ikonográfiai programja, első ránézésre középkorinak 

tűnik: Passió a külső táblákon, a belső oldalakra Mária életének jelenetei 

kerültek.94 Még az egyes kompozíciók is a szárnyasoltárok hagyományos 

típusait követik. Hasonló Krisztus kigúnyolásával, Töviskoronázással, 

Keresztvitellel, Feltámadással, Mennybemenetellel, Szentlélek 

eljövetelével akár Dürer, Cranach, vagy Schäufelein metszetein is 

találkozhatunk.  

Azonban, mint később látni fogjuk a táblaképek egy részét manierista 

festők, Hans von Aachen (1552–1615) és Peter Candid (1548 körül –

1628) kompozíciói ihlették. A képek másik fele, a Passiót ábrázoló táblák, 

pedig egy német metsző és könyvkiadó Matthäus Merian (1593–1650) 

                                                 
93 A címerpajzs formája sem mond ellent az 1540 körüli datálásnak, hasonló 

címerpajzsok kezdtek megjelenni már az 1500-as évektől; ilyen például a Pesti 

Belvárosi Templom Nagyrévi (1503–1506 körül) és Pest város (1507) 

tabernákulumának, vagy a siklósi vár Perényi-címeres kandallójának kőpajzsa, 

lásd FEUERNÉ 1977, 58, 61, 88. kép. De hasonló címerpajzsokkal találkozunk II. 

Ulászló, majd II. Lajos címeres levelein is, lásd KAT. BUDAPEST 1994, kat. IX-

50, IX-51, IX-52, IX-57, IX-58, IX-59. 
94 A középkori szárnyasoltárok külső tábláira gyakran a Passiót festették, lásd 

VÉGH é.n. 6–7. Ikonográfiai szempontból a szárnyasoltárok közül a nagyszebeni 

Kálvária-oltár áll a legközelebb a delneihez, lásd RADOCSAY 1955, 405–406. De 

számtalan más felvidéki és erdélyi oltár külső tábláira is a Passiót festették, a 

csíki emlékek közül csak kettő tér el ettől a gyakorlattól, a csíksomlyói 

(nagyobbik oltár) és a csatószegi (Cetăţuia) oltár, lásd RADOCSAY 1955, 188–

189, 287, 289–290. 
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metszeteit közvetítik. A felhasznált előképek egy része a 16. század 

legvégéről, másik része pedig az 1625 és 1627 közötti időszakból 

származik, Merian metszetekkel illusztrált Bibliájának a kiadási éveiből.95 

Matthäus Merian és Hans von Aachen vagy Peter Candid kompozícióiból 

rendszerint csak egy-egy részlet került át a delnei táblákra. A 

Mennybemenetelen (21. kép) pedig egy olyan hegyet láthatunk, amely a 

metszeten nem szerepel (22. kép), viszont elmaradhatatlan eleme a 

középkori tábláknak. Következésképpen a 17. századi képek, akár 

középkori kompozíciókat is rejthetnek, melyeket a festő éppen csak 

átigazított, átfestett. Egy furcsa körülmény, mindenesetre erősíteni 

látszik ezt a feltevést. A predellaképről biztosan tudjuk, hogy 1675-ben 

született. Itt a festő nagyon aprólékosan dolgozta ki a részleteket (23. 

kép). Ugyanez jellemzi a középső Keresztelő Szent János képet (24. 

kép). Itt eredetileg szobor állt, így bizonyos, hogy ez a festmény is a 17. 

században készült. Egészen más a Passió néhány jelenete, itt a festés 

elnagyolt, pasztózus és nyoma sincs az előbbi lazúros árnyékolásmódnak 

(25. kép).96 De ezek a különbségek nem minden esetben ennyire 

szembetűnők, így ezekből biztosan nem állapítható meg, melyik táblákat 

festették újra, és melyeket csak részben át. A legtöbb tábla esetében, a 

keretre is felfutó festék ugyancsak az átfestés tényét támasztja alá. 

A hiányosan fennmaradt, meglehetősen szűkszavú levéltári források sem 

segítenek abban, hogy az oltár építésének vagy átalakításának idejéről 

további adatokat tudhassunk meg. Egy 1731-ből származó vizitációs 

jegyzőkönyv az első, mely a templom oltárait említi. Öt oltár van ekkor 

                                                 
95 A metszetelőképekről részletesebben a jelen dolgozat Minták metszetelőképek 

fejezetében esik szó. 
96 Különösen elnagyolt festésmód jellemzi a Krisztus elfogatását, 

Töviskoronázást, a Keresztvitel egyes részleteit (Mária, Veronika, a két lator 

figurája), és a Szentlélek eljövetelének apostolait. 
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Delnén, ebből kettő kis, hordozható oltár.97 Csak ez utóbbiak voltak 

felszentelve, de ez nem kirívó jelenség, hiszen az oltárokat csakis püspök 

szentelhette fel. Így egy-egy nagyobb oltár felszentelése esetleg több 

száz évet is várathatott magára.98 A csíkdelnei plébánián őrzött, 1783-tól 

vezetett Domus Historiában bejegyzés található egy 1673-as 

templomjavításról, oltárról azonban – tudomásom szerint – nem tesz 

említést.99 

A csíkdelnei oltár tehát két egymást követő időszakban nyerte el a mai 

formáját. Szekrénye és azok faragott díszei már a 16. században 

elkészültek. Bizonyos, hogy az oltáron az 1670-es évek közepén jelentős 

átalakításokat végeztek. Ekkor festették át kora barokk stílusban, 
                                                 
97 „Altaria in templo sunt 3, non consecrata, commode ornata, imaginis pictis et 

mappis etc. Portatilia 2 […]” (KOVÁCS – KOVÁCS 2002, 130). 
98 Erdélyben 1556 és 1716 között a reformáció következményeként, a katolikus 

püspöki szék betöltetlen maradt, ezért nagyon sok oltár hosszú ideig 

maradhatott felszenteletlen, hisz még a ferences központokban is a környező 

országokból érkezett püspökök szentelték fel az oltárokat a 17. században, lásd 

Függelék, 6 dokumentum; KÁJONI 1991 (1684), 62, 112. Az 1731-es vizitáció 

jegyzőkönyvek jól dokumentálják is a felszentelések hiányát, lásd KOVÁCS–

KOVÁCS 2002, 113–207. 
99 A Domus Historiát a csíkdelnei plébános, többszöri megkeresésemre sem volt 

hajlandó megmutatni, ugyanakkor közölte, hogy abban nincs bejegyzés a 

szárnyasoltárról, mivel az jóval 1783 előtt készült, és a háztörténetet korábban 

már két kutató is átolvasta, eredményeiket publikálták (VÁMSZER 1977; vmint 

SARUDI 1996). Sarudi Sebestyén József szerint a háztörténet említést tesz egy 

1673-ben elkezdett templomjavításról. Ebben az évben készült el a templom 

festett kazettás mennyezete. Sarudi a felújítások befejezésének évét 1675-re 

teszi, de már nem a Historia Domusra, hanem éppen az oltár feliratára 

hivatkozva (SARUDI 1996, 3–4). Mindezek alapján biztosan csak annyit 

állíthatunk, hogy 1673–1675 körül nagyobb javítás folyt a templomban. A 

Csíkszeredai Állami Levéltárban található (Fond. 47/209-210.) anyakönyvek is 

csak a 18. század második felétől maradtak fenn (1767–1857), ezekben sincs 

bejegyzés az oltárról. 
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készítették a szekrény középrészét félkörívben lezáró, áttört faragását, 

valamint a liturgiai igényekhez igazítva, az oltáriszentség számára a 

predella falába egy kis ajtót vágtak. Legvégül az oltár teljes befejezését 

jelző 1675-ös évszám kerülhetett a párkány címerpajzsára. 

Így tisztázódott az oltár faragott és festett részei között feszülő stiláris 

ellentét. Nem egy korábbi tradíció kései produktumáról van tehát szó – 

amint azt a Csíkban már elterjedt barokk architektúrájú oltárok nagy 

száma is cáfolni látszik – hanem egy korábbi, 16. századi oltár másfél 

évszázaddal későbbi átalakításáról, újbóli kifestéséről. A korábbi oltárok 

újabb igényekhez való igazításának gyakorlata semmiképp sem számít 

különleges esetnek, hiszen a 17–18. században gyakran kerültek gótikus 

szobrok barokk baldachin alá. Az eperjesi Szent Miklós templom főoltárán 

például egy teljes középkori oltárszekrény kapott gazdagon díszített 

barokk keretet.100 De ugyanígy a már említett kissinki gótikus szekrény is 

új festett kerethez jutott. Egy-egy oltár hosszú ideig használatban volt, 

és ez állandó karbantartást igényelt. A megrongálódott, vagy elpusztult 

részeket ezért gyakran későbbi darabokkal pótolták, természetesen nem 

a restaurálás mai elveit szem előtt tartva. 

 

Reneszánsz vagy barokk, avagy reneszánsz és barokk? 

A 16. században készült csíkdelnei oltárral semmiképp sem illusztrálható 

a szárnyasoltár-építés hagyományának megőrzése egészen a 17. 

századig. A zsögödi, kései székelyföldi szárnyasoltár pedig túlságosan 

társnélküli ahhoz, hogy fenntartások nélkül egy erős hagyomány 

továbbélését igazolhatná. Ha pedig összevetjük a 17. századi 

szárnyasoltárok számát – nyolc ilyenről tudunk egész Erdélyben –, a 17. 

századi barokk oltároknak, a szász emlékekkel együtt csaknem hatvanra 

tehető számával, akkor már inkább a szárnyasoltár-építés elszigetelt 

                                                 
100 RADOS 1938. 65. és CI. tábla; VÉGH 2000. 
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jelenségeiről, mintsem Erdély elszigeteltsége miatti régi formák őrzéséről 

beszélhetünk.101 

A szárnyasoltár-építés átnyúlása a 17. századra nyilvánvalóan nem 

általános jelenség, az elképzelés kialakulását némiképp magyarázza az 

erdélyi művészettörténetre évtizedek óta jellemző elszigeteltség, mely 

csak az utóbbi években változott. Az 1990-es évek előtt az erdélyi 

szakemberek hiánya mellett a magyarországiak lehetőségeinek 

korlátozottsága miatt sem merészkedtek az erdélyi művészet ingoványos 

talajára. A 17. század művészeti emlékei így úgy maradhattak fenn 

Erdélyben, hogy azokról a művészettörténet-írásnak nem volt tudomása. 

A művészettörténészek minduntalan idézték azokat a példákat, amikor a 

17. század során felvidéki mesterek Erdélybe kerülnek, sőt sok esetben le 

is telepedtek. Ilyen a lőcsei Kollmitz Kristóf esete, akitől Bethlen Gábor 

rendelt szószéket a gyulafehérvári székesegyház számára. A kiváló 

erdélyi ötvös Hann Sebestyén (1644–1713) ugyancsak felvidékről 

érkezett Erdélybe, és le is telepedett Nagyszebenben. Az is közismert, 

hogy a segesvári kolostortemplom barokk oltárának készítői közül 

Johannes Vest családja Bártfáról, Jeremias Stranovius pedig Zsolnáról 

került Erdélybe.102 Azt a tényt, hogy csíksomlyói ferencesek a 17. század 

első felében Nagyszombatból hoztak oltárt templomukba, Garas Klára és 

Aggházy Mária egyaránt idézte.103 Ugyanakkor egyetlen 

művészettörténész sem érezte úgy, hogy mindezen példák 

                                                 
101 Székelyföldön harminckilenc kora barokk, 17. századi oltár áll, és még 

további tíz oltártöredék őrződött meg, szász területeken kilenc barokk oltárról 

van tudomásunk, a középkori és reneszánsz oltárokhoz képest a szász barokk 

oltárok viszonylag kis számát az evangélikus vallásra történő áttérés is 

magyarázza, mivel itt csak egy főoltár használatát tartották szükségesnek, ami a 

katolikus templomoknál lényegesen kevesebb pótlást igényelhetett. 
102 Felvidéki mesterekről Erdélyben, lásd ROTH 1916, 194; AGGHÁZY 1959 I, 18. 
103 GARAS 1953, 42; AGGHÁZY 1959, I, 18. 
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ellentmondásba kerülnének az Erdély elszigeteltségéről kialakított képpel. 

Pedig a sort gond nélkül lehetne folytatni. 

Az erdélyi ellenreformációban 1630-as évektől ténykedő ferencesek 

nemcsak Nagyszombatba, Pozsonyba, Bécsbe jártak rendszeresen, de 

mivel a rendet gyakorlatilag a római Propaganda Fide irányította, állandó 

kapcsolatban álltak Rómával, ami nem merült ki levelezésben, 1635 és 

1666 között erdélyi ferencesek nem kevesebb, mint tízszer jártak 

Rómában. Természetesen a római utak ilyen mértékű sűrűségében az is 

közrejátszott, hogy a bosnyák és magyar ferencesek között vita alakult 

ki, mely során mindkét fél Rómában kereste az igazát, de a szám így is 

megdöbbentő, különösen akkor, ha a korszak zaklatott történelmi 

eseményeit és nehézkes közlekedési viszonyait is figyelembe vesszük.104 

Az erdélyi diákok külföldi egyetemre járása, pedig éppen a 17. században 

tetőzött.105 Bár a Török Birodalomnak Erdély és Európa közé ékelődése, 

nyilvánvalóan nem könnyítette meg ezeket a kapcsolatokat, de mint a 

fenti példák is mutatják, kulturálisan nem zárta el teljesen Erdélyt 

Európától. 

Az utóbbi két évtizedben a kolozsvári művészettörténész, Kovács András 

ténylegesen igyekezett szakítani jónéhány korábbi, az erdélyi művészetre 

vonatkoztatott sztereotípiával. Így például azzal az állítással is miszerint 

a magyar és a szász mesterek alkotásai erősen eltérnek egymástól. 

Tanulmányai rávilágítottak a magyaros és németes stílus 

különválasztásának képtelenségére.106 Kovács András azonban 

elsősorban építészettörténettel foglalkozott. 

Olyan fontos kérdések, mint a formák, díszítő motívumok, kölcsönzése és 

eredete, az erdélyi művészettörténet-írás kutatatlan területévé váltak. 

Jellemző a kialakult helyzetre, hogy miközben az erdélyi ötvösséget 

                                                 
104 KÁJONI 1991 (1684), 43–54, 101–115; KARÁCSONYI 1924, II, 221–238. 
105 SZABÓ–TONK 1992. 
106 KOVÁCS 1993, 16; KOVÁCS 2003, 152–156; KOVÁCS 2006, 174. 
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viszonylagosan élénk figyelem követte, addig az erdélyi ötvösművészet 

művészettörténeti szempontból jelentős emlékével a Kolozsvári Egyetemi 

Könyvtárban őrzött ötvös mintakönyvvel senki sem foglalkozott. Annak 

ellenére, hogy annak létezéséről Kelemen Lajos már 1916-ban 

beszámolt.107 Ez a mintakönyv pedig annál is érdekesebb, mivel ezt több 

generáció használta és adott hozzá az ízlésének és lehetőségeinek 

megfelelő rajzmintákat. Ezzel párhuzamosan, az erdélyi szobrászat és 

festészet pedig szinte teljesen háttérbe szorult. Egyedül a 17–18. századi 

festett kazettás mennyezetek maradtak a kutatás homlokterében.108 

Azonban nyilvánvaló, hogy egyetlen emlékcsoport kiemelése csakis 

egyoldalú képet adhat egy korszak művészetéről. A kazettás 

mennyezetek mellett nem nagyon jutott hely sem a szászok, sem a 

katolikus területek festészetének vagy szobrászatának. Bár Nicolae 

Sabău könyvei az erdélyi barokk művészetre koncentrálnak, a 18. századi 

művészet még mindig lényegesen nagyobb figyelmet kapott, mint a 

korábbi 17. századi. A 17. századi emlékekről, pedig talán éppen az 

ismeretlenségük miatt, a közölt adatok nem minden esetben pontosak.109 

Mihály Ferenc restaurátor munkája során kutatott vagy restaurált 

emlékekről összeállított könyveiben számtalan olyan 17. századi 

fülkagyló ornamentikás oltárt jelentetett meg, amelyek korábban 

ismeretlenek voltak. Mihály Ferencnél mégis ismételten hangsúlyt kap a 

17. századi szárnyasoltár építés, ezzel pedig egy nem túl erős jelenség 

értékelődik túl. Elméletét ő is a fent már ismertetet példákkal, a 

csíkdelnei és a zsögödi oltárral, illetve a szász templomok 

szárnyasoltáraival támasztotta alá. Az oltárépítés történetében 

folyamatot lát, melynek során a szárnyasoltár fokozatosan átalakul 

                                                 
107 KELEMEN 1916; újraközölve: KELEMEN 1977–1982, I, 161–163. 
108 KELEMEN 1977–1984, I, 33–102; II, 168–170; TOMBOR 1968 
109 SABĂU 1992; SABĂU 2002; SABĂU 2005 
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barokk oltárrá.110 A helyzetet azonban tovább bonyolítja, hogy 

nyilvánvalóan nem beszélhetünk egy folyamatos fejlődésről. Az utolsó 

szárnyasoltárok, nem számítva ide a kései 17–18. századiakat, a 16. 

század negyvenes éveiben készültek (Csíkmenaság, 1543, 14. kép, 

Székelyzsombor, 1540-es évek), az első datált barokk oltár pedig 1646-

ban (Homoródkarácsonyfalva, kat. 37).111 A keletkezésük között eltelt 

csaknem egy évszázadból semmilyen emléket nem ismerünk. Ilyen 

mértékű fehér folt esetén nehéz folyamatot látni a fejlődésben, főként 

úgy, hogy Mihály szerint az átmenetet a barokk oltár fele, az 1679-es 

Salvator kápolna főoltára (kat. 16), és a szintén ekkor készült a 

sepsiszentgyörgyi múzeumban őrzött zabolai oltárnak (kat. 54) és a 

csíkszenttamási templom mellékoltárának (kat. 27) kellene képviselnie. 

Az előbbi „átmeneti oltárokat” megelőzően ugyanakkor fennmaradt több 

barokk oltár is ezen a területen. Ilyenek valószínű a mikházai ferences 

templom (1667–1692) (kat. 48–53), a homoródkarácsonyfalvi templom 

oltárai (kat. 36–37). Továbbá a szerződésekből ismert csíksomlyói 

ferences templom 1664-től épülő oltárai, vagy a szintén szerződésben is 

feltűnő gyergyószárhegyi oltár (1670, kat. 29–30) egyértelműen barokk 

stílusúak akárcsak az 1679 után épült díszes csíkszentimrei oltár (kat. 

24). A szárnyasoltárok fokozatos átalakulása reneszánsz, majd barokk 

oltárrá nyílván hosszas folyamat, de az emlékek hiánya az 1540-es 

évektől az 1640-es évekig ugyancsak akadályozzák, hogy Erdélyben ezt a 

változást nyomon kövessük. De túl a stílushatárok elkülönítésén és egy 

fejlődési folyamat meghatározásán, lényegesen fontosabb az az eddig 

nem egyértelmű tény, hogy a kora barokk oltárok ugyanúgy 

                                                 
110 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 20; III, 36. 
111 A csíkmenasági és székelyzsombori oltárról lásd RADOCSAY 1955, 288–289, 

431–432. A homoródkarácsonyfalviról lásd még LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 

58–59.  
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hozzátartoznak Erdély művészetének 17. századi történetéhez, mint az 

építészet, a kőfaragás emlékei, vagy éppen a festett famennyezetek.112 

A 17. századi székelyföldi oltárok, akárcsak szász társaik változatos képet 

mutatnak. De egy fontos részlet mindannyiukban közös, stílusuk 

lényegesen eltér korábbi gótikus és reneszánsz elődeiktől. Találunk 

közöttük olyat, mely konzervatívabb, és reneszánsz elemeket használ, 

mint például a zabolai oltár (kat. 54), a csíksomlyói Salvator kápolna 

főoltára (kat. 16), vagy a csíkszenttamási templom déli kápolnájának 

oltára (kat. 27). Itt bár hiányoznak a klasszikusan 17. századra jellemző 

fülkagyló ornamentikák, ugyanakkor a retábulum síkját az építészeti 

elemek, párkányok oszlopok, oszlopfők olyan hangsúlyosan tagolják, és a 

felületet olyan erőteljesen megmozgatják, hogy ilyen oltár készítése 

elképzelhetetlen száz évvel korábban. A szőlőindás oszlopok megjelenése 

ezeken az oltárokon, mindenképp a 17. századi újabb oltárok közé 

sorolják őket. 

Egy másik konzervatívabb csoport a leegyszerűsített, nemegyszer népies 

motívumokat használó oltárok. Legjellegzetesebb példája ennek a 

kászonjakabfalvi mellékoltár (kat. 38), és ilyen lehetett a gyergyóremetei 

oltár is, melynek mára csak a tabernákuluma (kat. 28) maradt meg. Ezek 

az oltárok legtöbbször stílusuk alapján nehezen értelmezhető díszítéseket 

hordoznak magukon. Ugyancsak ehhez a körhöz tartozik a csíkrákosi 

templom két oltára (kat. 14–15), és a szépvízi kápolna három kis oltára 

is (kat. 56–58). De ezekről az emlékekről is elmondható, hogy 

megjelennek rajtuk a kora barokk retábulumokon széles körben elterjedt, 

szőlőindával futtatott, vagy hornyolt oszlopok. A különbség csupán az, 

hogy ez nem párosul plasztikusan megfaragott részekkel, és bravúrosabb 

fafaragást igénylő csavart oszlopok használatával. Annak ellenére, hogy 

az oltárok díszítése részleteiben sokszor közel áll a népművészethez, 

                                                 
112 A magyarországi reneszánsz és barokk közti stílushatár kérdéséről lásd MIKÓ 

2008, II, 129; GALAVICS 1973B, 43–49. 
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mégsem lehet a szárnyasoltárok közvetlen rokonainak tartani, de a 

Balogh Jolán által meghatározott erdélyi virágos reneszánsz fogalmával 

sem lehet körülírni. Egyes díszítéseikben, emeletes felépítésükkel, 

párkányokkal és oszlopokkal történő tagolásukkal kifejezetten az új 

típusú, barokk oltárokhoz igazodnak. 

A 17. századi oltárok egy másik fontos csoportja az, amelyet leginkább a 

kora barokk oltárok klasszikus formájának nevezhetünk. Szőlőindás, nem 

egyszer csavart oszlopok és párkányok sokasága jelenik meg rajtuk, 

külső merev szárnyaik dekorációs szerepet töltenek be és fülkagyló 

ornamentikával díszítettek. Rendszerint több szobor is áll rajtuk, és 

leginkább az erdélyi kora barokk terén nagyobb ismertségre szert tevő 

segesvári oltár képét idézik (1. kép). Ide sorolható a csíkszentgyörgyi 

(kat. 22), a csíkszentimrei (1679, kat. 24), kézdiszentléleki főoltár (1685, 

kat. 41), és a homródkarácsonyfalvi oltár (kat. 36), vagy a szerényebb 

méretű, de szintén ide tartozó menaságújfalusi oltár (kat. 47), és 

természetesen a mikházai ferences templom oltárai (kat. 48–53) is. 

Mint látható, a 17. századi oltárok nem mutatnak egységes, homogén 

képet. Az mégis egyértelműen kijelenthető, hogy nem a régi formák 

őrzésével állunk szemben, hanem az oltárok egy új generációjának a 

megjelenésével. Az oltárok készítői és megrendelői a nyugati mintákat 

igyekeznek követni, mégha az áramlatok néha pár évtizedes késéssel is 

jelentkeztek. A törekvés világos: a korszak Erdélytől nyugatabbra 

található területek művészetéhez való igazodás a cél, a minta 

természetesen elsősorban Felvidék felől érkezett. A katolikus falvak az 

ösztönzést pedig a megmaradt katolikus központoktól kapták, a 

Csíksomlyón, Mikházán és Gyergyószárhegyen működő ferences 

kolostorok tevékenysége kétségkívül jelentős hatással bírt az oltárépítés 

csíki és kézdiszéki fellendülésében. Erdélyben az ellenreformációt ebben 

az időszakban nem a jezsuiták, hanem a ferencesek képviselték.113 Így 

                                                 
113 GALLA 2005, 117–299. 
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az ehhez a korszakhoz kapcsolódó oltárok, nemcsak formájuk és stílusuk, 

de még a hozzájuk köthető mozgalom miatt is a kora barokk művészetet 

képviselik. Az új típusú oltárok mellett pedig csak elszigetelten vannak 

jelen hagyományos formák. Még a népies motívumokat használó 

szerényebb külsejű oltárok építésének hátterében is a nyilvánvaló 

szándék valami korszerűt hozni létre, az eredményt pedig, inkább az 

magyarázhatja, hogy a rá szánt pénz kevesebb volt. 
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KÖZPONTOK ÉS KISUGÁRZÁSUK 

A kora barokk oltárokat Erdélyben elsősorban azokon a településeken kell 

keresnünk, amelyek a 17. században is katolikusok maradtak.114 

Ugyanakkor köztudott, hogy a reformáció Erdélyben feltartóztathatatlanul 

tört előre, és a 16. század második felére, gyakorlatilag a terület 

lakossága, majdnem teljes mértékben áttért valamelyik protestáns 

vallásra. Így csak olyan kis katolikus szigetek maradtak meg, mint 

Kézdiszék észak-keleti része, Csík és Gyergyó teljesen, és néhány falu 

Mikháza környékén. De itt is a plébániák nagyon nagy pap, a még 

fennálló kolostorok pedig szerzetes hiánnyal küzdöttek, és nem működött 

sem a papok, sem a szerzetesek utánpótlása.115 Pázmány Péter idejében 

a 17. század elején, épp a magyarországi ellenreformáció erősödése 

alatt, a magyar katolikus egyház komoly erőfeszítéseket tett arra, hogy 

legalább a katolikusnak maradt települések lakóit megtartsa hitükben. 

Miután 1624-ben csupán egy szerzetes maradt Erdély egyetlen működő 

kolostorában, Csíksomlyón, Pázmány Péter első lépésként a római 

Propaganda Fide-t kérte, hogy engedélyezzék ferencesek küldését 

Erdélybe. Ennek hatására két évvel később a gyöngyösi ferencesek 

szerzeteseket küldtek Csíksomlyóra, majd 1630-ban Boszniából jöttek 

újabb barátok, akik aztán Mikházán települtek meg.116 

A bosnyák és magyar szerzetesek belső vitáik ellenére a 17. század 

második felétől olyan intenzíven dolgoztak egyházuk szolgálatában, 

                                                 
114 A protestánsok közül csak az evangélikus szászok tűrték meg az oltárokat a 

templomaikban, ha nem is a reformáció első hullámával. Az ezt követő 

évtizedekben alakul ki, hogy egy főoltárt tartanak meg templomaikban, így a 17. 

században is állítottak oltárokat, de lényegesen kisebb számban, mint a 

katolikusok, lásd ROTH 1913, 122. 
115 KARÁCSONYI 1985, 137–138; KARÁCSONYI 1924 II, 217–218; GALLA 2005, 

139. 
116 KARÁCSONYI 1924 II, 32–33, 217–219. 
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Csíksomlyón, Mikházán, majd 1665-től harmadik kolostorukban, 

Gyergyószárhegyen, hogy ez hatással volt a katolikus területek 

oltárállítási szokásaira, és a meglepően nagyszámú kora barokk 

retábulum is ehhez a tevékenységhez köthető. Így a katolikus 

települések által példáknak tekintett ferences kolostortemplomok oltárain 

keresztül értelmezhetjük ezeknek, a falvaknak a korabeli emlékeit is.117 

 

A mikházai ferences templom oltárai 

A két kiemelkedő 17. századi katolikus központ, Mikháza és Csíksomlyó 

közül egyértelműen Csíksomlyó volt a jelentősebb, nagyobb és 

közvetlenebb hatású. De míg a csíksomlyói kolostor 17. századi 

berendezésének körvonalazásánál, a 18–19. századi átalakítások miatt, 

csak a forrásokra hagyatkozhatunk, Mikházán a 17. századi berendezés 

szinte teljes egészében megőrződött.118 A két templom belseje sok 

hasonlóságot mutathatott, hisz a csíksomlyói és a mikházai kolostor 

között annyira szoros volt a kapcsolat, hogy a ferencesek rendszerint hol 

az egyik, hol a másik rendházukban vállaltak szolgálatot, és még a 

patrónusok is ugyanabból a körből, az erdélyi katolikus főurakból, 

kerültek ki.119  

Az 1620-as években Erdélybe hívott bosnyák szerzetesek választása a 

kolostoralapításkor, azért eshetett Mikházára, mert itt a mindent elsöprő 

reformáció mellett is négy katolikus falu maradt.120 Ezen túlmenően, a 

                                                 
117 Az erdélyi ferences rend 17. századi történetéről lásd KARÁCSONYI 1924, II, 

218–260, 262–268, 273–277; BOROS 1927; GYÖRGY 1930; GYÖRFFI 1989; 

GALLA 2005, 117–358. 
118 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84–87. 
119 KARÁCSONYI 1924 II, 267–268, 274, 276; vö. KÁJONI 1991 (1684), 60–67. 
120 Ezek a falvak, Demjénháza, Mikháza, Köszvényes és Nyárádremete, lásd 

KARÁCSONYI 1924, II, 220. 
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szerzetesek megtelepülését a környéken birtokokkal rendelkező, 

katolikus főúr, Toldalaghy Mihály, akkori marosszéki főkapitány is 

támogatta, cserében a család, a templomot temetkezési helyül 

választotta. A ferencesek Mikházán kőből templomot, fából pedig a 

kolostor celláit kezdték el építeni 1635-ben.121 A következő évtizedekben 

a magyar és a bosnyák szerzetesek között olyan mértékű rivalizálás 

alakult ki, mely során a vita egészen a tettlegességig fajult. A tét akkor, 

az erdélyi katolikus vezetés megszerzése volt, hisz a katolikus egyház a 

17. század folyamán csak e renden keresztül volt jelen a területen. Végül 

a vita 1666-ban zárult le, a római Propaganda Fide határozatával 

felvértezett magyar ferencesek, az erdélyi főurak hathatós segítségével, 

erővel vették át a Mikházai kolostort.122 Az ezt követő nyugodtabb 

időszakban, Kájoni János házfőnök vezetése alatt, 1667-ben 

megkezdődött a templom bővítése, és kő kolostor építése.123 Az 

építkezések előrehaladtával foghattak neki oltárok készíttetésének is. 

A templomban öt 17. századi oltár áll ma is, és ugyancsak 17. századi a 

fából faragott szószékkosár és hangvető, akár a sekrestye oltárnak és 

szekrénynek egyaránt használt, festett, Angyali Üdvözletet ábrázoló, 

emléke.124 A templom, az oltárok és a harangok felszentelését egy 1692-

es, a csíksomlyói nyomdában nyomtatott, díszesen keretezett lap örökíti 

meg.125 Az oltárok pontos készítési idejét nem ismerjük, de azok 1692-
                                                 
121 KÁJONI 1991 (1684), 41, 99; KARÁCSONYI 1924, II, 218–221; GALLA 2005, 

150. 
122 KÁJONI 1991 (1684), 43–54, 101–115; KARÁCSONYI 1924, II, 228–238. 
123 KARÁCSONYI 1924, II, 220, 273–274. A templom és a kolostor 

építéstörténetéről lásd: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84; www.ega.ro, 

>Programok>Műemléki kutatások>Mikháza 
124 Az ugyancsak a templomban nemrég felfedezett ószláv feliratokat tartalmazó 

Utolsó vacsora és Szent Péter táblaképeket feltehetően még az első boszniai 

szerzetesek hozhatták, lásd LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 85–86. 
125 A lap a mikházai plébánia tulajdona, közli MUCKENHAUPT 2001, kat. 13; 

MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9. Teljes szövegét lásd: Függelék, 6. dokumentum. 
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ben, az emléklap tanúsága szerint már álltak. Így tehát az építkezések 

1667-es megkezdése és az 1692-es felszentelés közötti időszakban 

keletkeztek. Az emléklap az oltárok akkori elhelyezését is feljegyzi. 

Eszerint a Szent István királynak szentelt főoltárt jobboldalt a 

Boldogságos Szűz Mária, baloldalt a Szent Ferenc oltár követte, a 

kápolnában (tulajdonképpen oldalhajó) Padovai Szent Antal oltár, a 

karzattal szemben pedig a Szent Anna oltár állt. A meglepő az, hogy ma 

is ezek az oltárok állnak a templomban, mitöbb a sorrendjük is 

ugyanez.126 Nagyon ritkán találkozhatunk azzal, hogy évszázadok során, 

egy templom berendezése, oltárai ennyire változatlanul megmaradjanak, 

az pedig, hogy még az elhelyezésük is ugyanaz legyen, mint háromszáz 

évvel korábban, igazán ritkaságszámba megy. (26. kép) Ez a tény a 

mikházai emlékcsoportot különösen egyedülállóvá teszi. 

Mikházán ismerjük az oltárok megrendelőit is. A főoltárt (kat. 48), a 

csíksomlyói kolostortemplom főoltárának és Szent Antal mellékoltárának 

megrendelője, Haller Péterné, Pécsi Erzsébet állíttatta.127 A retábulum 

középső részét átalakították, úgyhogy ide a 19. század végén egy Mária 

szobor került. 

A 17. század első évtizedeiben a magyarországi ellenreformáció 

kezdetén, megerősödött a magyar szentek kultusza. Ebben a katolikus 

reformmozgalomban gyökerezik annak a gondolatnak a megjelenése is, 

mely szerint Mária, mint Magyarország patrónája, a magyar szentekkel 

együtt óvja, védelmezi az országot. Ezt a gondolatot pedig maga 

Pázmány Péter képviselte terjesztette és népszerűsítette, az Isteni 

igazságra vezérlő kalauz 1613-as első, és 1623-as második kiadásainak a 

címlapjain megjelenő metszeteken ez képi formát is öltött (27–28. 

kép).128 Galavics Géza, joggal jegyzi meg, ez az ábrázolás hangsúlyosan 

                                                 
126 A templom berendezéséről lásd LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 85–86. 
127 GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II, 274. 
128 GALAVICS 1973B, 51; 1–3. kép; GALAVICS 1973A, 112–114; 13. kép. 
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statikus, és az alakok közötti kapcsolatok nincsenek képileg 

megjelenítve.129 Ugyanakkor mégis nagy hatással volt a felső-

magyarországi oltárművészetre, ahol nagyszámban tűntek fel olyan 

retábulumok, ahol a Trónoló Madonna köré a magyar szent királyokat 

csoportosították, követve a metszetről ismert elrendezést.130  

A mikházai főoltár ábrázolásai is ezt a gondolatot közvetítik, csak az 

oromzat Szent Veronika középképe nem illeszkedik a sorba, míg az alsó 

rész két oldalsó képén Szent István és Szent László alakja jelenik meg, 

Árpádházi Szent Erzsébetet és Szent Imrét pedig az áttört faragású 

szárnyakon körbefűrészelt falapra festve ábrázolják (kat. 48). Nem 

tudjuk, milyen volt eredetileg az oltár középső fülkéjének képe, de a 

magyar szentek megjelenése alapján feltételezhető, hogy itt egy Trónoló 

Madonna állt egykor, teljessé téve a Patrona Hungariae eszme képi 

megjelenítését. 

A diadalív után az északi oldalfal Mária oltárát (kat. 49) Petki János és 

neje Haller Krisztina készíttette.131 Középképének Havas Boldogasszony 

ábrázolása (29. kép), a római Santa Maria Maggiore kegyképének 

másolata (30. kép). A pápai rendeletek a kegykép másolását egészen 

1570-ig tiltották, ekkor aztán a jezsuita szent, Borgia Ferenc (1510–

1572) mégis engedélyt kapott rá, ezt követően terjedt el széles körben 

az ábrázolása, kezdetben elsősorban jezsuita templomokban.132 A kép 

kompozíciója ugyanaz, mint az előképéé, de az alakok megformálását 

már az ismeretlen metszetelőkép közvetítette az oltár festőjének. A felső 

rész középképére Bolsenai Szent Krisztinát festették, ugyanitt a merev 

                                                 
129 GALAVICS 1986, 75. 
130 GALAVICS 2000, 63–72. 
131 GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II, 274. 
132 http://lexikon.katolikus.hu/H/Havi%20Boldogasszony.html, Magyar Katolikus 

Lexikon > H > Havi Boldogasszony; SZILÁRDFY 2003, 96–101. 

 – 47 – 



szárnyakon Szent István protomártír, és Keresztelő Szent János alakja 

jelenik meg, ezek azonban már erősen átfestett táblák. 

A Mária oltárral szemközti, déli falnál húzódó Szent Ferenc oltárt, 

Felvinczy Zsigmond (mh. 1706) és neje Halmágyi Krisztina állíttatta (kat. 

50),133 az oltár felépítése és faragott díszítése megegyezik a Mária 

oltáréval, valószínű vele egyidőben ugyanaz a mester készítette. 

Összevetve a két oltár eredeti formájukban megmaradt képeit, a 

festmények stílusa is feltűnően hasonló. A középkép Szent Ferenc 

festményén a szent szerzetes egy nyitott könyvet tart a kezében, 

miközben egy korpuszra mutat. A nyitott könyv lapjain az ’ABSIT MIHI 

GLORIARI NISI IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI’ mondatrészlet 

Pál apostol leveleiből származik (’Nékem pedig ne legyen másban 

dicsekedésem, hanem a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjében’, Gal. 

6.14). A felső képen egy másik ferences szent, Padovai Szent Antal 

jelenik meg. A merevszárnyak Mária tanítása jelenetét és Lukács 

Evangélista alakját, akárcsak a szemközti retábulumon, itt is erősen 

átfestették. 

Padovai Szent Antalnak, a ferences szentnek külön oltára (kat. 51) is van 

templomban, az északi hajó szentélyében, egy kis bensőséges oltár, 

melyet Kornis Gáspár, marosszéki főkapitány állíttatott.134 Egyetlen 

oltárképén Padovai Szent Antallal, oromzatán, pedig a ferencesek által 

gyakran használt, de a jezsuiták címerébe is bekerülő IHS monogramos 

táblával.135 

A karzattal szembeni Szent Anna oltárt, három özvegyasszony, özvegy 

Kálnoki Istvánné, Béldi Anna, özvegy Torma Jánosné, Petki Anna és 

                                                 
133 GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II. 274. 
134 GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II, 274. 
135 http://lexikon.katolikus.hu/I/IHS.html, Magyar Katolikus Lexikon > H > IHS; 

KIRSCHBAUM 1970, II, 337 (Brigitte Freiburg) 

 – 48 – 



özvegy Bánffy Kristófné, Farkas Margit állíttatta (kat. 52).136 Az oltár 

középképe Szent Anna harmadmagával jelenete természetesen a két 

Anna nevű megrendelő védőszentjéhez köthető, két oldalra a 

merevszárnyakra Joachim és József alakja került, körbefűrészelt fatáblára 

festve. A felsőrész középképén Szent Katalin jelenik meg, kétoldalt, 

szintén körbefűrészelt fatáblákra Nepomuki Szent Jánost és Szent 

Margitot festették, ez utóbbi a harmadik patrónus Farkas Margit 

védőszentjeként került az oltárra. 

A 17. századi erdélyi oltárok egyik közös vonása, hogy gyakran díszíti a 

predella előlapját kartus, amelyet egyértelműen azért helyeztettek oda, 

hogy az oltár megrendelőjének nevét megörökítsék rajta. Azonban az 

oltárok az évszázadok során számos javításon és karbantartáson estek 

át, ezért rendszerint többször is átfestették azok szerkezeti és díszítő 

elemeit, így a kartusok legtöbbjét is vastag festékréteg borítja. Az oltárt 

azonban nemrégiben Mihály Ferenc restaurálta, és a kartusról is 

letisztította a későbbi festékrétegeket, így előkerülhetett annak felirata is, 

a patrónusok monogramjaival, és a készítés évével.137 

A mikházai oltárok ikonográfiája több következtetést is megenged. Az 

megszokott, hogy az oltárokon a patrónusok védőszentjei jelenjenek 

meg, de ami fontosabb, hogy ezek, a Szent Anna oltár kivételével, 

mindig alárendelődnek egy hangsúlyos főprogramnak. Az oltárok 

ábrázolásai a kiemelten ferences program mellett egy erős, 

ellenreformációs ihletésű jezsuita koncepciót is tükröznek. Megjelennek a 

magyar szentek, akiknek a kultuszát éppen a magyarországi 

ellenreformációs mozgalom karolta fel. Ugyancsak a jezsuita hatás 

tükröződik, a római Santa Maria Maggiore kegykép másolatának 

feltűnésében. De szintén jezsuita ihletést kell látnunk a jezsuita címer 

                                                 
136 GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II, 274. 
137 ”[…] S ANNA Matris B.V. / feri curarunt. G. AN: BEL. AN: PET / MA C FAR: Ao 

1685” (LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84, 86). 
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IHS monogramjának használatában, a Mária illetve a Padovai Szent Antal 

oltárokon. Emellett, a ferences szentek is kiemelt helyet kapnak. Ezek a 

hatások, mint látni fogjuk, visszaköszönnek a katolikus települések 17. 

századi oltárain is. Díszítésükben, faragásukban, pedig tipikus kora 

barokk oltárok, több szintesek, gazdag faragott dekorációval, jellegzetes 

17. századi szőlőindával futatott csavart oszlopokkal, párkányokkal, 

oszlopszékekkel megmozgatott retábulumok, ahol a porc-, és fülkagyló-

ornamentikák sem maradhatnak el. 

A nagyszombati templom berendezésével együtt, a par excellence 

ellenreformációs jezsuita művészet képviselője.138 Ha méretében nem is 

vetekedhet vele, a mikházai templom is joggal tarthat igényt arra, hogy 

benne a ferencesek, szintén az ellenreformáció eszméjéből táplálkozó 

művészetének erdélyi mintapéldáját lássuk. 

 

A csíksomlyói ferences templom és a Salvator kápolna oltárai 

A 17. századi Erdély legjelentősebb katolikus központja kétségkívül 

Csíksomlyó volt. A 17. század húszas éveiben ideküldött szerzetesek 

nyomán számottevő fellendülés tapasztalható a két akkori erdélyi 

ferences kolostor életében, Mikházán és Csíksomlyón is. Csíksomlyón, 

akárcsak Mikházán a templom és a kolostor karbantartásáról, építéséről, 

új berendezésről és oltárokról egyaránt gondoskodtak az egyre nagyobb 

számban megjelenő ferencesek. Buzgalmukra jellemző, hogy amikor 

1661-ben a csíksomlyói templom egy török-tatár támadás során leégett 

és berendezése is odaveszett, két évtizedre rá, 1683-ban már hét oltár 

állt a templomban.139 Az egykori, középkori és 17. századi építkezések 

nyomait magán viselő csíksomlyói templomot, azonban a 19. század első 

felében teljesen átépítették, akkor az épület új berendezést is kapott, az 

                                                 
138 GALAVICS 1983, 215–217. 
139 KÁJONI 1991 (1684), 67–68. 
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egykori oltároknak pedig nyomuk veszett.140 Mindezek ellenére a 17. 

századi csíksomlyói kolostor életéről, így templomának oltárairól is 

bőséges forrás áll a rendelkezésünkre. 

A század egyik legaktívabb ferences szerzetese, Kájoni János, aki egy 

időre az erdélyi ferences rendtartomány vezetői tisztét is betöltötte, és a 

csíksomlyói kolostor gvardiánja, elöljárója is volt, az erdélyi 

rendtartomány (őrség) 17. századi történetét megörökítő kéziratos 

könyvében a templom akkori oltárairól is beszámol.141 Ugyancsak értékes 

forrás az az oltármegrendelés, melyet 1664-ben a ferencesek kötöttek a 

templom fő- és két mellékoltárára. És még számos további adat egészíti 

ki és segíti a templom 17. századi oltárainak rekonstruálását.142 

A Kájoni-kéziraton keresztül megelevenedik a 17. századi ferences 

kolostor mozgalmas élete. Az erdélyi ferencesek 17. századi 

hétköznapjainak másik meghatározó személyisége Damokos Kázmér volt, 

aki fáradságot nem kímélve, minden alkalmat felhasznált a templom 

szépítésére.143 Kájoni tanúsága szerint, Szepesből hozott 

tabernákulumot, Nagyszombatból pedig egyenesen oltárt: 

P. Casimirus hozta le a szep Tabernaculomot cum 4 capsulis, 

Szepesből, mely a romlaskor jo helyen meg maradot. 

Item hozot egy ki mondhatatlan szep Heban forma fekete aranyas 

oltart, Nagyszombatbol, in honorem S. Antonij, mellyet a pogansag 

a Templommal együtt mind el egetet.144 
                                                 
140 A középkori templomról lásd BALOGH 1939, 535–536. A mai templomról lásd 

BOROS 1994 (1943), 30–46. 
141 Kájoni Jánosról lásd BENEDEK 2000, 347–480; GALLA 2005, 256–269. 
142 KÁJONI 1991 (1684); SÁVAI 1997, 46–48. 
143 Damokos Kázmér az erdélyi Köszvényesen született, Nagyszombaton volt 

ferences szerzetes, majd rövid római kitérő után kerül az erdélyi ferences 

rendhez, életéről lásd GALLA 2005, 157–158, 203–240. 

KÁJONI 1991 (1684), 58; lásd még, Függelék, 5. dokumentum. 
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Mint láthattuk 1661-ben a török-tatár csapatok támadása idején a 

csíksomlyói kolostor és templom berendezésének nagy része elégett. Ezt 

követően a ferencesek jelentős felújítási munkákba fogtak, mely során 

gondoskodtak a templom teljesen új berendezéséről. 1664-ig a 

kolostoron és a templomon építkeznek, okulva a tűz okozta 

veszteségekből több teret is beboltoztatnak.145 Ugyanebben az évben 

szerződnek egy brassói mesterrel, Nyerges Jánossal három oltár 

elkészítésére.146 A mestertől, a tűztől szerencsésen megmenekült, híres, 

gótikus Madonna szobor főoltárba építését kérik. A főoltáron kívül 

Nyerges János a Padovai Szent Antal és Gábriel arkangyal oltárának az 

elkészítését is vállalta. A szerződés az oltárkészítés folyamatára, a 

megrendelő és a mester kötelezettségeire vonatkozó számos 

körülményre derít fényt. Középkori hagyományt követve, de nyílván a 

későbbi viták elkerülése végett, rajzot is mellékeltek a szerződéshez.147 

Az oltárokhoz szükséges festék és arany beszerzése a szerzetesek 

feladata volt, valamint a fát is a ferencesek biztosították a faragáshoz. A 

mester két segéddel dolgozott, ugyanakkor a szerzetesek is adtak mellé 

egy embert, aki a faragásban segítette: 

Mind ezeknek az oltaroknak el keszitesere adnak ő kegyelmek 

vellem egy faragot a ki segitsen, magamnak pedig ket szolgam 

leszen. - áll a szerződésben.148 

Az irat végén a különböző kiadások feljegyzései arra utalnak, hogy 1668-

ban Nyerges János még mindig ezeken az oltárokon dolgozott, melyeket 

aztán Taploczai István gvárdiánsága alatt, vagyis legkésőbb 1673-ban 

fejezett be.149 
                                                 
145 KÁJONI 1991 (1684), 57. 
146 SÁVAI 1997, 46–48. 
147 A szerződés Sávai János közlésében ismert (SÁVAI 1997, 46–48.), a rajz 

hollétéről nem tudunk, lásd még Függelék, 1. dokumentum. 
148 SÁVAI 1997, 47. 
149 KÁJONI 1991 (1684), 59. 
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A következő oltár, mely elkészült a Szent Kereszt oltár volt, ezt szintén 

Taploczai István gvárdiánsága alatt építették, 1669 és 1673 között.150 A 

hetvenes évek legelején tehát öt oltár állt a templomban: a tüzet 

átvészelő, korábbi Szent Ferenc oltár, Nyerges János három oltára, a 

Padovai Szent Antal, a Gábriel arkangyal oltár, és a főoltár, valamint az 

utolsóként Taploczai István gvárdiánsága alatt elkészült Szent Kereszt 

oltár. Időben a hatodik és hetedik oltár valamikor 1673 és 1683 között 

épült meg, egyik Mindenszentek, másik Szent Mihály tiszteletére. Bár ez 

utóbbiról a megállapodás nem maradt fenn, Kájonitól tudjuk, hogy 

ugyanaz a Nyerges János készítette, akivel a ferencesek korábban három 

oltárra szerződtek.151 

Végül, a templom teljes berendezését a Kájoni-kézirat 1683-as templom 

inventáriuma tartalmazza, itt felsorolásra kerülnek a templom oltárai, sőt 

az épületen belüli elrendezésüket is jelezték: penes Cathedram, Cornu 

Evangely, Cornu Epistolae.152 Így az egykori templomban akár el is 

lehetne helyezni az oltárokat. Losteiner Leonárd (1744–1826), a 

csíksomlyói ferencesek 18. századi krónikása, nagyszabású kéziratos 

háztörténeti munkájának címlapján egy rajz áll az egykori templom 

külsejéről, középen a kegyszobrot ábrázoló beragasztott metszettel (31. 

kép).153 A rajz túlságosan sematikus, ahhoz, hogy biztosan a régi 

templomhoz lehessen kötni, azonban ugyanebben a kéziratában Losteiner 

a templom és a kolostor környékének magyarázó feliratokkal ellátott 

alaprajzát is elkészítette (32. kép). Az alaprajz befejezetlen maradt, így 

nem minden számhoz tartozik eligazító felirat, mivel azonban Losteiner a 

templomnál kezdte el a számozást, a magyarázó szövegek is itt 

kezdődnek. A templom terei, mint a Szent Ferenc kápolna, vagy a Szent 

Mihály kápolna bejelölésre kerültek. A Kájoni által jelzett Cornu Evangely, 

                                                 
150 KÁJONI 1991 (1684), 59; vö. KARÁCSONYI 1924, II, 267. 
151 KÁJONI 1991 (1684), 64. 
152 KÁJONI 1991 (1684), 67–68; lásd még Függelék, 5. dokumentum. 
153 LOSTEINER 1777. A kéziratról lásd MUCKENHAUPT 1999, kat. I.9. 
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az evangéliumi, azaz északi oldal, illetve a Cornu Epistolae, az apostoli, 

azaz a déli oldal a Losteiner-féle alaprajz felirata nélkül is könnyen 

megtalálható. A gótikus Madonna-szobrot magába foglaló főoltár 

természetesen a főhajó szentélyében állt. Ezt követte a déli fal mentén a 

főoltárral egyidőben épült Szent Antal oltár, valószínű már a 

templomhajóban, közvetlenül a diadalív után. A Szent Antal oltárral 

szemben, az északi fal mellett a Szent Kereszt oltár állt. A Szent Ferenc 

oltár a mellékszentélyben, a Szent Ferenc kápolnába került. A Szent 

Mihály oltár értelemszerűen Szent Mihály kápolna oltára lehetett, mely a 

templom Szent Mihály tornya alatt, a nyugati homlokzat mögött húzódott 

meg. Gábriel arkangyal oltára Kájoni elmondása szerint: "…legalol, a 

nagy ajtó mellett…" került felállításra, vagyis a nyugati kapu mellett, a 

Szent Mihály oltárral szemben.154 Egyedül a Mindenszentek oltárának 

elhelyezése okoz némi nehézséget, az ugyanis "…az Predikallo szek 

mellett…" került felállításra.155 A szószék helye azonban csak 

valószínűsíthető. Vélhetően a főhajóban állt, az északi vagy a déli fal 

mentén. Mivel a mikházai ferences templom és csíksomlyói között sok a 

hasonlóság, így feltételezhető, hogy Csíksomlyón is, akárcsak Mikházán a 

szószék a déli oldalon, a Szent Antal oltár után állt, és így a 

Mindenszentek oltárának a helye is valahol itt keresendő (33. kép). 

Ezeken kívül, Kájoni még további, a templomban elhelyezett szent 

képeket sorol fel. Így a négy evangélistáról egy-egy tábla állt, négy 

oszlopon, Szent Kláráról kép volt a Szent Ferenc kápolnában, és a 

szentélyhez közel, az északi oldalon „egy Aranyas oltárocska, Pro 

Credentia”, amit Kájoni nem sorol be a hét nagy oltár közé.  

A csíksomlyói ferences templom 17. századi oltárai, a templom 19. 

századi átépítése után még nem semmisültek meg. Benedek Fidél 

ferences szerzetes arról számol be, hogy még látta azokat 1925-ben a 

                                                 
154 KÁJONI 1991 (1684), 69. 
155 KÁJONI 1991 (1684), 63.  
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kolostor padlásán.156 Ma már sajnos nem tudunk ezeknek, az oltároknak 

a hollétéről, mitöbb egyetlen képi forrás sem köthető teljes 

bizonyossággal a templom 17. századi berendezéséhez, mindössze arról 

a tabernákulumról feltételezhető, hogy egykor a templomban állt, melyet 

Joseph Fischer szász fényképész a 20. század harmincas éveiben 

Csíksomlyón fényképezett le (34. kép).157 

Mivel, az oltárok közül egyetlen egy sem maradt fenn, a korabeli 

leírásokból, valamint hasonló környezetben és körülmények között 

született oltárok alapján lehet még elképzelésünk a külső 

megjelenésükről. A csíksomlyói oltároknál, mint egyébként a megőrzött 

erdélyi társaiknál is, a faragott részek voltak túlsúlyban. A ferencesek 

faragót adtak segítségül a mester, Nyerges János mellé, a Gábriel 

arkangyal oltárára pedig öt angyal szobor került. De a szerződés további 

részletei is jellegzetes kora barokk oltárról árulkodnak, túlzsúfolva 

angyalfejekkel, és számos szőlőindás csavart oszloppal: 

Angyal fejeket is hol illendő, az also negy oszlopok tekervenyesek 

lesznek gerezdekkel és szőlő levelekkel, az középső ket oszlopok 

habosok, az felsők, az mint a papirossan a forma mutattia, kaptelyi 

azoknak mint az Szent Ferencz oltaran valot mutattak ő 

kegyelmek.158 

Itt a mintául szolgáló, a Szent Ferenc oltár szintén 17. századi. Az 

egyedüli oltárt, mely átvészelte a tűzvészt, mint később az adományozók 

névsorából kiderül a csíki származású szepesi prépost Pálfalvi János 

készíttette, aki 1659 és 1663 között váradi püspök is volt.159 Az oltár, 

                                                 
156 BENEDEK 2000, 489, 307. jegyzet. 
157 FISCHER HAGYATÉK, Csíksomlyó 
158 SÁVAI 1997, 46–47; lásd még Függelék, 1. dokumentum. 
159 KÁJONI 1991 (1684), 61; KARÁCSONYI 1924 II, 263; 266. 
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pedig a ferences történetírás szerint 1658-ban készült.160 A Gábriel 

arkangyal oltáránál külön kérik a szerzetesek, hogy festetlen maradjon: 

Ugyan azon napon szegőttem meg ő kegyelmekkel harmadik kis 

oltároczkára is, mely Szent Gábriel Angyal oltara leszen csak tiszta 

fejeren, minden festek nelkül, öt egesz faragot Angyal kepek raita, 

es egyeb szep ornamentumok, az mint ő kegyelmeknek tetzik, 

ezért adnak ő kegyelmek kész penzt harmincz nyolcz forintot. 

Úgy tűnik, mintha kifejezetten esztétikai igény fogalmazódott volna meg 

itt, néhány év múltán azonban, 1669 és 1673 között, már a festetlenül és 

aranyozatlanul maradt oltárokat, és köztük már valószínűleg ezt a kis 

oltárt is aranyoztatják és festetik: 

Pater Istvan aranyaztatta meg az oltarokot, mert mind inkab mind 

feiren marattak volt el, Pater Casimirustól, excepto hogy a nagy 

oltar job reszre meg volt aranyazva.161 

További támpont lehet az egykori oltárok körvonalazásához a templom 

berendezéseinek a beszerzési helye. Az 1664-es oltárszerződésen 

található feljegyzések azt mutatják, hogy a ferencesek az oltárhoz való 

aranyat és festéket ismételten Lengyelországból hozatták.162 Felvidék is 

gyakran feltűnik az iratokban, mint a templomi kellékek és berendezési 

tárgyak származási helye: Damokos Kázmér Nagyszombatból hozatott 

oltárt, és Szepesből tabernákulumot. Ez azonban nem minden esetben 

takar tudatos, előre megfontolt szándékot, hanem úgy tűnik sokszor a 

mindennapi élet vagy az éppen adódó pillanatnyi lehetőségek határozták 

meg. Damokos Kázmér, aki Pozsonyban "egy Isten félő benefactorra" 

bukkant, ott helyben készíttette el annak adományából "az Ur Jesus 

                                                 
160 KARÁCSONYI 1924 II, 263, Losteiner Leonárdra hivatkozva (LOSTEINER 

1777). 
161 KÁJONI 1991 (1684), 59. 
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fejeben valo ezüst aranyas Koronat". Ez a megoldás az adományozónak 

is biztosítékként szolgálhatott, hogy pénze a megfelelő helyre kerül.163 

Mint ahogy az oltárszerződésből kitűnik, a leggyakoribb hely ahova a 

szerzetesek fordultak, természetesen Brassó, a gazdag és közeli szász 

város volt. Így az oltárok megjelenése nem sokban különbözhetett a 

többi szász vidéken készült oltároktól. Érdemes megemlíteni a segesvári 

kolostortemplom ma is álló főoltárát. Ennek a kifestéséért és 

aranyozásáért Jeremias Stranovius és Johannes Vest, 1680-ban 800 

forintot kapott.164 Ezzel szemben Nyerges János a csíksomlyói főoltár 

faragásáért, kifestéséért és aranyozásáért mindössze 350 forintot. 

Összehasonlítva Erdély egyik legszebb és méretében is legimpozánsabb 

kora barokk oltárával (1. kép), a csíksomlyói talán szerényebb külsőt 

mutatott. A különbség azonban mégsem lehetett akkora, mint amit a két 

oltár költségének különbsége sugall, mert ellentétben a segesvári 

szerződéssel, Csíksomlyón a festéket és az aranyat a szerzetesek maguk 

szerezték be, melynek ára így még hozzáadódott az oltár költségéhez. A 

csíksomlyói főoltár és a Szent Antal mellékoltár összköltsége végül 

meghaladta az ezer forintot.165 

Talán még közelebb kerülhetünk az egykori csíksomlyói oltárokhoz azok 

adományozói révén. A mikházai patrónusok, nemegyszer megegyeznek a 

csíksomlyóiakkal. A főoltár és a Szent Antal oltár csíksomlyói 

megrendelője az a Haller Péterné, Pécsi Erzsébet, aki a mikházai ferences 

kolostor ma is álló főoltárának készíttetője volt (kat. 48). De egy másik 

mikházai oltár megrendelőjét, Bánffy Kristófné, Farkas Margitot is a 

csíksomlyói templom adományozói között találjuk: 

Banfi Christofne Farkas Margit czinaltatta a boldog Aszszony 

fejeben valo ezüst Coronat a melynek keszitesere adot fl. 250 cum 
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victualibus pedig felment ad florenos 300.166 

Henter Ferenc pedig, aki Csíksomlyón a Mindenszentek oltárának építését 

támogatta, Csíkszentimrén, ahol kúriája és birtoka volt, a retábulum 

hátoldalának feljegyzése szerint a plébániatemplom főoltárát 

finanszírozta (kat. 24).167 Ha a Mikes családnál kevésbé nyilvánvaló is a 

kapcsolat, azért esetük mindenképp említésre érdemes. A csíksomlyói 

templomba temetkező Mikesek a Szent Mihály oltár donátorai voltak. A 

Sepsiszentgyörgyi Múzeum őriz ugyanakkor egy oltárt, mely a Mikes 

családtól, a kézdiszéki Zaboláról került a gyűjteménybe. A múzeum 

jegyzőkönyve megemlíti, hogy az oltár eredetileg Csíkból származott 

(kat. 54). Az oltár maga konzervatívabb külsőt mutat, hangsúlyosabb 

reneszánsz elemekkel, akárcsak az ezzel leginkább rokonítható 

csíksomlyói Salvator kápolna főoltára (kat. 16). Ez utóbbi kápolnában 

található, az az emlékcsoport, amit mindenképp szükséges még említeni, 

nemcsak azért, mert Csíksomlyón maradt fenn, hanem mert a kápolna 

éppen a ferencesekhez tartozott. A kis 15. századi, majd a 17. század 

második felében kibővített kápolnában, három 17. századi oltár áll, ezek 

mellett szintén 17. századi a dongaboltozat ívét követő félköríves 

kazettás famennyezet (35. kép).168 A főoltár Haller János és Kornis 

Katalin adományából épült 1679-ben, bár faragott részein megjelennek a 

párkányok, szőlőindás oszlopok. Ugyanakkor kiegyensúlyozottabb, 

nyugodtabb hatású, mint legtöbb korabeli társa (kat. 16). A jobboldali 

1673-as mellékoltár Petki Katalin adománya, nemrégiben Mihály Ferenc 

restaurálás közben fedezte fel, az egyik oszlopszéke mögött, Kirkovacs 

(?) Mihály nevű eperjesi asztalos legény nevét (kat. 17). Az oltár 

kisméretű, de szép faragott porc- és fülkagylódíszekkel, és a bravúrosabb 

                                                 
166 KÁJONI 1991 (1684), 60. 
167 Az alábbi felirat áll a főoltár retábulumának hátoldalán: „HENTER FERECZ ŨR 

/ Ez öltar epitesére adot az páter / Goäa penzebo flo 100 den 50 / 1679” vö. 

KÁJONI 1991 (1684), 63. 
168 A kápolna berendezéséről lásd LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 19–21. 
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faragást igénylő szőlőindával futatott csavart oszlopokkal díszítették. A 

harmadik 17. századi oltár a Loretói Szűz szobrának másolatával, szinte 

kizárólag festett, az ebben az időben készített emlékek elhagyhatatlan 

szőlőindás oszlopai is festve jelennek meg rajta (kat. 18). A famennyezet 

bájosan megfestett kazettáin a négy evangélista, párosan csoportosítva 

szentek és apostolok jelennek meg, középen faragott fapajzson pedig a 

megrendelő Mikes Kelemen és Kálnoki Zsuzsanna monogramos címere.169 

Összképében a kápolna ábrázolásai ugyanazt a kevert ferences és 

jezsuita ellenreformációs programot követik, mint ami már Mikházán is 

körvonalazódott, a kazettákon egyaránt megjelennek a ferences és 

jezsuita szentek (36. kép), a kápolna főoltárát pedig IHS monogramos 

tábla zárja. (kat. 16) Mintegy nyomatékosításként, a famennyezettel 

egyidőben készült, festett fakarzaton, letisztultan jelenik meg a Patrona 

Hungariae gondolat, Pázmány Péter Kalauzának címlapjain is feltűnő képi 

formája. A Salvator kápolna karzatának középső kazettáján Mária 

félholdon trónol a gyermek Jézussal, őt kétoldalt, külön-külön, egy-egy 

kazettán Szent István és Szent László álló alakja fogja közre (37. kép). 

Bár a kápolna belső képe ma egységesnek tűnik, a főoltár, valamikor 

biztosan nem ezt a szentélyt díszítette, az oromzatából le is faragtak 

mindkét oldalon, hogy beférjen a szűkös szentélybe. A középképe bár 

stílusa alapján egyértelműen 17. századi, mégsem ugyanaz a festő 

festette, mint a szárnyak tábláit. És ez a középső rész lévén szoborfülke, 

egykor nem is festménynek, hanem szobornak adott helyet. A kápolna 

titulusa a Transfiguratio Salvatoris, Urunk színeváltozása, mely nehezen 

összeegyeztethető a főoltár Vir dolorum középképével. Viszont a 

kápolnában az északi fal mentén van egy kisméretű, stílusa alapján 

                                                 
169 A famennyezet címeres fapajzsa Mihály Ferenc feltételezése szerint a ferences 

templomból kerülhetett ide, hisz Kájoni kéziratában Mikes Kelemen és Kálnoki 

Zsuzsanna szerepelnek a templom mennyezetének patrónusaiként, lásd LÁNGI–
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nehezen datálható, de biztosan a 16. század után készült, vászonra 

festett szárnyasoltár, Krisztus színeváltozása középképpel, és hogy 

kétségeink ne legyenek, felirat is jelzi, hogy a kép a „Transfiguratio Dni”-

it ábrázolja (38. kép). Méretben pedig éppen annyival kisebb a mostani 

főoltárnál, hogy könnyedén elférjen a szentélyben. Így a kápolna 

főoltára, valamikor ez a kis szárnyasoltár lehetett. Mivel a mostani főoltár 

nem a Salvator kápolnában állt, vonzó lenne azt a ferences 

kolostortemplomból származtatni, csak épp, azt nem tudjuk, eredetileg 

kinek vagy minek volt szentelve, ráadásul sem Haller János, sem felesége 

Kornis Katalin nem szerepelnek a kolostortemplom oltárainak patrónusai 

között. 

Egy archív fotó tanúsága szerint az 1930-as évek elején még az északi 

oltár, a loretói szűz másolatával sem állt itt (39. kép).170 A Salvator 

kápolna berendezése az évszázadok során nem maradt érintetlenül. Az 

azonban világos, hogy az itteni emlékek is a ferencesek tevékenységének 

hatását tükrözik, mely erős ellenreformációs színt hordoz.  

A csíksomlyói templom oltárainak programja, a korabeli forrásokból nem 

körvonalazódik határozottan, csak a ferences szentek megjelenése 

egyértelmű, ugyanakkor nincs okunk kétkedni, abban, hogy valamikor itt 

is jelen voltak az ellenreformációs ihletésű jezsuita elemek. A csíksomlyói 

kolostortemplomban az ellenreformációt képviselő ábrázolások egykori 

jelenlétét méginkább erősíti, a mikházánál közelebbi, csíksomlyói 

Salvator kápolna ikonográfiai programja. Azt is joggal feltételezhetjük, 

hogy a jelentősebb központnak számító, a környező lakosság nagyobb 

számának támogatására igényt tartó csíksomlyói templombelső hét 

oltárával a mikházainál reprezentatívabb képet mutatott. 

 

                                                 
170 Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita megye, Csíksomlyó, 

1933, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 11584. 
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A gyergyószárhegyi ferences templom oltárai 

A 17. század harmadik erdélyi ferences kolostora Gyergyószárhegyen 

volt, itt egy 1642-es kezdeti próbálkozás után, 1665-ben telepedtek le 

végleg a ferencesek, miután Lázár István nekik adományozta a mai 

kolostor és templom helyét.171 Ebben az évben meg is jelennek itt a 

szerzetesek, majd 1669-től a kolostor újjáépítésébe fognak, a környék 

több régi kápolnája közül pedig a legnagyobbat templommá alakítják.172 

Ebben a kolostorban is ugyanazok a ferencesek fordultak meg, mint 

Csíksomlyón vagy Mikházán, az orgonaépítő Kájoni János a rend egyik 

legtevékenyebb és legnevesebb tagja is hosszú évekig lakott itt.173 

Gyergyószárhegyen a kolostortemplomnak és a plébániatemplomnak 

együttesen nem kevesebb, mint hat 17. századi oltára maradt fenn (kat. 

29–34). A ferences kolostortemplom három 17. századi oltárát (kat. 32–

34) a 18. században kivétel nélkül új, nagyobb díszes hátlappal építették 

körül, de még így is szembetűnnek a kora barokk oltárok jellegzetes 

elemei, a több szintes felépítés, a szőlőindás oszlopok és applikált 

szárnyas angyalfejek. A plébániatemplomban ugyancsak három kora 

barokk oltár áll (kat. 29–31). A főoltár szép faragott díszítése 

megmaradt, de többi részét a 19. század végén erősen átalakították, a 

középképét újra cserélték, akár a merevszárnyak, és a felsőrész szobrait, 

de még a felső szint középképét is átfestették, vagy kicserélték. A 

Mindenszentek és a Szent Antal mellékoltár komolyabb átalakítások 

nélkül őrződött meg. Az emlékeken túl fennmaradt egy 1670-es 

oltárszerződés is, amelyben Lázár István megbízásából szerződnek egy 

Lengyel Péter nevű mesterrel, az egyik szárhegyi oltár elkészítésére.174 A 
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szerződésből nem derül ki, hogy a plébánia-, vagy a kolostortemplom 

oltáráról van-e szó, ugyanakkor ez utóbbi retábulumai között nehezen 

lehet azonosítani a szerződésben leírt oltárt. Ha összevetjük a szerződés 

leírását a mai plébániatemplom főoltárával, valószínűbbnek tűnik, hogy 

Aggházy Máriának van igaza, aki bővebb indoklás nélkül, ebben lelte meg 

a szerződésben szereplő oltárt.175 

A megállapodásban az oltár főképeként Mindenszentek ábrázolás 

szerepel, a plébániatemplom titulusa is Mindenszentek, tehát nagy 

valószínűséggel ide szánták az oltárt. A plébániatemplomban, azonban, 

éppen a főoltár szenvedte el a legtöbb átalakítást. 

…három részbe vagy contignatióba; az alsó részen két oszlop 

mindkétfelől és két statua, az oszlopok közepin angyalok… 

A mai főoltár is háromszintes, és a középső részt két dupla oszlop fogja 

közre, az oszlopok fölött egy-egy angyalfej is áll. 

A második részen két oszlop, tekeres, szőlővel, szarnyavai, két 

státuaval; ahova kívantatik, angyalfövel, ahova, cifrával; nyolc 

angyalfővel ad summum.  

A második szinten, már az oltáron is csavart oszlopok jelennek meg, és 

az alsó rész párkányán szobornak is jutott hely, csak itt most éppen 19. 

század végi térdelő angyalok állnak. A nyolc angyalfej helyett azonban 

csak hat van meg. A szerződésből kitűnik, hogy két angyalfej-pár a 

tabernákulum felső részére került. A kora barokk oltároknál a faragott 

angyalfejeket utólag szerelték az oltár szerkezetére, nyilván ez 

könnyebben leeshetett, megsérülhetett, ma a gyergyószárhegyi 

tabernákulumról is ezért hiányozhatnak az angyalfejek. 

A felső részen feszület, Szüz Mária, Szent János. A fremogába, 

azaz az alsóürességbe a minden szentek írásos képe, a felsőbe Sz. 

                                                 
175 AGGHÁZY 1959 I, 36, II, 103, III, 30. kép. 
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Catherina, a kerekkel. A statuák alatt Sz. Albert és Sz. Márton 

püspökök, középben Sz. Istvan első martyr és Sz. Lőrinc, fekete 

fundamentummal leszen és fodor partával mindenütt. 

NB. Az úr s az asszony ökegyelmek címerét fel metszi, ahova 

illendöbb. 

A feszület az oromzaton szintén megtalálható, de ez is újabb, 19. század 

végi pótlás, hiányzik Mária és Szent János szobra, ahogy a többi szobor is 

kicserélődött. Az említetteken kívül még egy Szent László és egy Szent 

István szobor áll az oltáron, melyek ugyancsak nem régiek. A 

megrendelők címere sincs már meg. Viszont egy 17. századi 

Mindenszentek festmény áll a mellékoltáron (40. kép), a templom titulusa 

is Mindenszentek. Ennek a képnek egykor mindenképpen a főoltáron volt 

a helye. Különös az ikonográfiája is a festménynek, Mária 

mennybemenetele és Mindenszentek ábrázolás is egyben. Egy 1731-es 

vizitációs jegyzőkönyv bejegyzése magyarázatot ad erre az ikonográfiai 

keveredésre. Eszerint a templom titulusa a Mindenszentek, de az 

egyházközség igazi ünnepe Mária mennybemenetelének a napja.176 

Valószínű valamikor titulusváltás történhetett, de a közösség mégsem 

tudott teljesen megválni a korábbitól, hanem továbbra is ragaszkodott 

ahhoz, olyannyira, hogy a főoltár felső képén ma is Mária 

Mennybemenetele ábrázolás szerepel. 

Mint látható épp a szerződéssel leginkább összeköthető főoltár szenvedte 

el a legnagyobb átalakításokat, mégis összevetve az oltár mai képét, és a 

mellékoltár festményét a fennmaradt megállapodással, nincs okunk 

kételkedni, hogy itt a szerződésben szereplő, dokumentált oltárral állunk 

szemben. A mellékoltár Mindenszentek képe bizonyára ezt a főoltárt 

                                                 
176 „Anno 1729 praeter sanctuarium totum demolitum fuerat, anno sequenti 

1730 ex fundamento ampliatum et erectum, tegulis noviter tecta in honorem 

Omnium Sanctorem (haec est dies titularis, ecclesiae dedicationis vero festum 

Assumptae Virginis Maioris)” (KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 117). 
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díszítette. Ez a tény pedig igazán egyedülállóvá teszi a gyergyószárhegyi 

főoltárt, hisz Székelyföldön nincs olyan 17. századi oltár, ahol a 

szerződést, a megrendelőt, a mestert és az oltárt is ismerjük. 

 

A ferences kolostorok hatása 

A székelyföldi katolikus településeken, harminckilenc kora barokk oltár és 

tíz hasonló oltárról származó töredék maradt fenn.177 Ez eléggé jelentős 

szám, különösen, ha összevetjük a nem túl nagy kiterjedésű területtel, 

ahol ezek előfordulnak. Ha még számításba vesszük azt a rövid időszakot 

is, amikor ez a nem csekély számú emlék született, akkor világosan 

látszik, hogy itt kis területen, rövid idő alatt, feltűnően sok oltár készült. 

A homoródkarácsonyfalvi templom mellékoltárának (1646, kat. 37) 

kivételével, minden emlék nagyjából az 1667 és 1700 közötti időszakra 

keltezhető, ami valamivel több, mint három évtized. Az összefüggés 

egyértelmű. Miközben a ferences szerzetesek az 1620-as évek végén 

jelen voltak már Erdélyben, Mikházán és Csíksomlyón, a kora barokk 

oltárok csak a 17. század utolsó harmadában sokszorozódnak meg. Több 

együttesen fellépő körülmény vezetett oda, hogy az oltárállítás csak a 

század végén lendült fel. 

1638-ban a mikházai szerzetes Szalinai István hivatalos egyházlátogatás 

címén körbejárta a székelyföldi katolikus egyházközségeket, ekkor 

részletes jelentést ír a Propaganda Fide-nek, melyben többek között a 

                                                 
177 A számítást az OTKA támogatásával végzett oltárfelmérésem adatai és a 

dolgozatom katalógusa alapján készítettem, nem számoltam ide azokat az 

emlékeket, amelyek nem tekinthetők egyértelműen kora barokknak, illetve a 

katalógusban szereplő, megjelenésében a 17. századhoz köthető, de a 18. 

század elején épült kézdiszentkereszti oltárt (kat. 43), és a csíkszentgyörgyi 

szobrokat (kat. 23) sem. 
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felszerelés és kegytárgyak hiányára is panaszkodik.178 Nyílván oltárokra 

is szükség volt, tehát részben ennek a hiánynak is köszönhető a későbbi 

nagyszámú oltárállítás. De az 1660-as évek második felétől még további 

kedvező tényezők is fennálltak. Ekkor zárultak le véglegesen a 

ferencesek belső vitái. Ugyanakkor Erdély történetében is egy 

nyugodtabb időszak következett Apafi Mihály fejedelemsége alatt (1661–

1690). A fejedelem pedig a katolikus vallással szemben is nagyfokú 

toleranciát mutatott.179 Ugyanakkor az erdélyi ferences rendben olyan 

kiemelkedő személyiségek jelentek meg, akik úgy tűnik, képesek voltak 

nagy elszántsággal, a katolikus egyházat újraszervezni, és működtetni. 

Ilyen volt Damokos Kázmér, aki erdélyi származású, de Nagyszombaton 

szerzetes és 1638-ban tér vissza Erdélybe, valamint Kájoni János.180 Ezek 

a szerzetesek gyakorlatilag minden békés eszközt felhasználtak hitük 

terjesztésére és fenntartására. Damokos Kázmér oltárt, tabernákulumot 

hoz a Felvidékről, ezen felül utazásai során is minden lehetőséget 

kihasznál, hogy támogatókat szerezzen templomának. Kájoni orgonát 

épít Csíksomlyón és Szárhegyen, és nyomdát alapít Csíksomlyón.181 

A ferencesek tevékenységét kezdetben jelentősen hátráltatták a magyar 

és bosnyák szerzetesek között feszülő belső ellentétek. A vitát, mint 

láttuk, véglegesen 1666-ban sikerült lezárniuk, és Mikházán közvetlen 

ezután fogtak a templom és kolostor bővítésébe, oltárok állításába.182 

Csíksomlyón, a régi középkori templomot és valószínű a teljes 

berendezést megörökölték a ferences barátok. Mégis ezen túlmenően, 

már az 1660-as évek előtt, újabb oltárokat hoztak, orgonát vásároltak.183 

                                                 
178 GALLA 2005, 154–155. 
179 ERDÉLY TÖRTÉNETE 1986, 885–886; GALLA 2005, 230. 
180 GALLA 2005, 157. 
181 KÁJONI 1991 (1684), 58; BOROS 1994 (1943), 27; BENEDEK 2000, 377, 

421–424, 440–445. 
182 KÁJONI 1991 (1684), 43–54, 101–115; KARÁCSONYI 1924, II, 228–238. 
183 KÁJONI 1991 (1684), 58. 
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Ugyanakkor az 1661-es templomégés után itt is teljesen új 

berendezésről, oltárokról kénytelenek gondoskodni.184 1665-től 

telepszenek le a ferencesek Gyergyószárhegyen, és 1669-ben küldik ide 

Csíksomlyóról Kájoni Jánost, aki építkezésbe fog a kolostornál.185 A kora 

barokk oltárok ilyen sűrű megjelenése Székelyföldön, az 1660-as évek 

második felétől, éppen a fent idézett kedvező körülményeknek 

köszönhető.  

 A ferences központok közvetlen hatásainak az elemzése során mégis 

több probléma adódik. Hisz bármennyire nagy is az emlékek száma, 

mégiscsak töredékesen maradtak fenn. Legfőbb gond általában az, hogy 

mára vagy a ferences központ oltárait ismerjük, szemben a környék 

hasonló emlékeit nem; vagy éppen fordítva. Mikházán az egykori 

ferences templomnak mind az öt, a korszakban felállított kora barokk 

oltára ma is áll, a környék négy katolikus falvában viszont gyakorlatilag 

semmit sem találtunk. Egyetlenegy 1680-as fogadalmi kép (kat. 45) 

került elő Kelementelkéről, a római katolikus templomból, melyet Henter 

Ferenc készíttetett, aki többek között a csíksomlyói templom egyik 

oltárának a patrónusa is volt. A katolikus egyház marosvásárhelyi 

gyűjteményének két kis porc- és fülkagyló ornamentikás töredéke (kat. 

46), mely akár Mikháza környékéről is bekerülhetett, kevés támpont 

ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonhassunk le a Mikházai 

ferences templom oltárainak, a környék katolikus településein kifejtett 

hatásáról. 

Csíksomlyó esetében, pontosan fordított a helyzet. Itt éppenséggel a 

mintakép, a ferences templom 17. századi berendezése, pusztult el. 

Ugyanakkor olyan nagy számban őrződtek meg kora barokk oltárok 

Csíkban, huszonegy oltárról és három töredékről van szó, hogy ez már 

lehetőséget ad az értelmezésükre is. Ezeken, az emlékeken számos az 

                                                 
184 KÁJONI 1991 (1684), 58, 60–68; vö. SÁVAI 1997, 46–48. 
185 KÁJONI 1991 (1684), 58; KARÁCSONYI 1924 II, 278. 
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árulkodó elem és ábrázolás. Szinte azokat az oltárokat egyszerűbb 

felsorolni, amelyeken nem jelenik meg a jezsuiták címerének jele, és 

egyben a ferencesek által is közkedvelten használt IHS monogram.186 

Ugyancsak gyakori a felső-magyarországi ellenreformáció által terjesztett 

magyar királyszentek kultuszának képi megjelenése. Több esetben ez 

összetetten jelenik meg, Patrona Hungariae ábrázolásként, holdsarlón 

trónoló Madonnával, ölében a kis Jézussal, valamint mellette magyar 

szentekkel. Legjellegzetesebb példák erre a csíkszentgyörgyi és a 

csíkszentimrei (1679) oltárok (kat. 22, 24), de Szent Imre és Szent 

István festett képe jelenik meg a csíkkarcfalvi oltáron is (kat. 8). Ez 

utóbbi emlék a 18. század közepe táján több átalakításon ment keresztül, 

ekkor cserélődhettek fel a szobrok festményekre, egy 1731-es vizitációs 

jegyzőkönyv még Szent Lászlót is felsorolja az oltáron ábrázoltak között, 

és végig az oltárok szobrairól beszél. 

Altaria 3, maius altare cum statuis ex ligno Beatae Virginis, Sancti 

Stephani Regis, Sancti Ladislai, Sancti Emerici ducis ac Sanctorum 

Petri et Pauli et duorum sanctorum episcoporum illustratum…187 

A csíksomlyói Salvator kápolna karzatának festett famellvédjén ugyanez 

az összeállítás: külön kazettákban Szent László, Szent István, középen 

holdsarlón trónoló Mária a Gyermekkel, fölötte az ábrázolást 

egyértelműsítő Patrona Hungariae felirat (37. kép).188 De nemcsak ez a 

felső-magyarországi ellenreformációhoz köthető ábrázolás tűnik fel, 

hanem jezsuita szentek is szépszámmal: Xavéri Ferenc és Loyolai Ignác 

Csíkszenttamáson, festett fatáblákon (kat. 27), Menaságújfalun szobrok 

formájában (kat. 47). Ugyancsak jezsuita szentet, valószínű Loyolai 
                                                 
186 Csíkszentgyörgyi (kat. 22) oltár oromzatán nincs IHS monogram, a többi 

oltár, ahol nem jelenik meg, például Csíkkarcfalva (kat. 8), Csíkszentkirály (kat. 

25), Csíkszenttamás (kat. 27), vagy szétbontott, töredékes vagy az oromzati 

részük hiányzik. 
187 KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 126. 
188 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 19–20. 
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Ignácot ábrázolja az a 17. századi szobor, amelyet ma a Csíki Székely 

Múzeumban őriznek (kat. 20). Ezek az ábrázolások egyértelművé teszik, 

hogy itt a csíksomlyói ferences szerzetesek ellenreformációs 

tevékenységének hatásával állunk szemben. 

A harmadik ferences kolostorral rendelkező Gyergyószárhegy környéke 

az egykori Gyergyószék szintén katolikus maradt a reformáció idején is.  

Ugyanakkor a környéken a 17. századi oltárokat csak egy 

gyergyóremetei töredék képviseli (kat. 28).  A szárhegyi kolostor hatását 

ugyanennek a településnek a plébániatemplomában álló három kora 

barokk oltáron láthatjuk viszont. Itt is megjelenik az IHS monogram, a 

ferences szerzetesnek, Padovai Szent Antalnak, külön oltára van, és nem 

utolsósorban, a Lázár István nevében a főoltárra megkötött szerződést 

egy páter, azaz szerzetes írja alá.189 

Ezeken, a területeken túl, még Kézdiszék északkeleti részének emlékeit 

is meg kell említenünk. Ezen a vidéken Esztelneken 1682-ben építettek a 

ferencesek egy kis székházat, és iskolát is alapítottak, majd 1696-ban a 

rendház és iskola átköltözött Kantára (ma Kézdivásárhely északi 

része).190 Az esztelneki kolostor és zárda 1921-ben leégett, és a 

berendezése is odaveszett.191 A környéken négy kora barokk oltár 

maradt fenn, és öt oltártöredék. A viszonylag kevés oltár is lehetőséget 

ad néhány következtetés levonására. Kézdiszentléleken, mindkét oltáron 

szerepel az IHS monogram, a mellékoltáron, pedig a ferences szent 

Padovai Szent Antal (kat. 41–42). Kézdimartonoson, a főoltáron (kat. 39) 

a magyar szentek, Szent Imre és Szent László vászonra festett képei 

láthatóak. A retábulum középképén itt valamikor akár Trónoló Madonna 

is lehetett. Most egy Mária tanítása festmény áll. De az oltár 

                                                 
189 KELEMEN 1977–1982, 142; lásd még Függelék, 2. dokumentum. 
190 KARÁCSONYI 1924 II, 432–433. 
191 Székelység, VIII évf. 1938. október–november, 10–11. szám, 92 (Lármafa 

rovat). 
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egyértelműen később került mai helyére, úgyhogy itt az áthelyezés miatti 

titulusváltás 18. század végi képcserével járt. Kézdiszentkereszten, 

felépítésében a korábbi oltárokhoz közeli, de kései, 1717-es retábulumot 

(kat. 43) magyar szentek szobraival díszítették, Szent István, Szent 

László, Szent Imre és Szent Erzsébet is megjelenik rajta. A töredékek 

természetesen nem engednek meg messzemenő következtetéseket, de 

az nyilvánvaló, hogy itt is nagyszámban voltak jelen kora barokk oltárok. 

Kézdiszéken egy 1802-es erős földrengés számtalan templomot döntött 

romba, ez lehet a magyarázata a kevesebb épen maradt régi oltárnak is. 

Világosan látszik, hogy Székelyföldön a 17. század utolsó harmadában 

megjelenő kora barokk oltárok sokasága összefügg a ferencesek 

megjelenésével és működésével. Ez pedig egy olyan ellenreformációs 

mozgalom eredménye, mely elsősorban nem a hívők visszatérítésére, 

hanem a meglévők lelki gondozásának biztosítására és hitükben való 

megtartására irányult. Ennek az ellenreformációs tevékenységnek a 

nyoma nemcsak a Székelyföld katolikus területeinek az oltárain 

követhető nyomon, hanem az egyháztörténeti munkákban is jól 

körvonalazódik. 

Az erdélyi ellenreformációs tevékenység még azokból a korábbi 

egyháztörténeti és ferences rendtörténeti könyvekből is kitűnik, melyek 

főként erdélyi forrásokra támaszkodtak.192 De különösen szembetűnő 

Galla Ferenc könyvében.193 Galla a vatikáni levéltár iratanyaga alapján az 

erdélyi ellenreformáció, vagyis kifejezetten az erdélyi misszió történetét 

írta meg. Az egész erdélyi ellenreformációs tevékenységet a római 

központ, a Sacra Congregatio de Propaganda Fide irányította, kezdetben 

néha segítséget kérve a magyar ellenreformáció vezéralakjától Pázmány 

Péter esztergomi érsektől is.194 Így az erdélyi ferencesek sűrű levelezést 

                                                 
192 KARÁCSONYI 1924, II, 217–240; GYÖRGY 1930; BOROS 1927, 64–92. 
193 GALLA 2005, 117–282. 
194 GALLA 2005, 121–125. 
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folytattak a Propaganda Fidevel, jelentéseket küldtek Rómába, és a 

szerzeteseik is rendszeresen utaztak ki az Örök Városba, vagy azért, 

hogy pappá szenteljék őket, vagy, hogy a rend ügyeiben eljárjanak. A 

Propaganda Fide pedig anyagilag is támogatta az Erdélyben missziót 

teljesítő szerzeteseket. Azok az erdélyi ferencesek, akik Rómába utaztak, 

útiköltségen felül nemegyszer kegytárgyak vásárlására is kaptak pénzt, 

vagy egyenesen kegytárgyakat, misézéshez szükséges kellékeket utaltak 

ki nekik.195 Erdélyben a reformáció következtében megszűnt 

intézményesen működni a katolikus egyház, az erdélyi püspöki cím, csak 

névlegesen létezett és 1556-tól annak viselője ténylegesen nem 

foglalhatta el székhelyét, és nem is juthatott be Erdélybe.196 A 

Propaganda Fide célja épp az erdélyi katolikus egyház újraszervezése 

volt. Ebben a célkitűzésükben, talán azért is eshetett a ferencesekre a 

választás, mivel Erdélyből, Kolozsvárról nem is olyan régen, 1603-ban 

rossz emlékkel távozott jezsuita rendnek a látványos visszatérése nem 

lett volna túl szerencsés.197 

A ferencesek ellenreformációs erdélyi tevékenységének természetesen 

több oldala volt. Iskolákat alapítottak, igyekeztek biztosítani a papok 

utánpótlását, nyomdát hoztak létre.198 De ennek a tevékenységnek egyik 

fontos eleme volt a képzőművészeti eszközök felhasználása is a 

vallásosság megerősítésének a szolgálatában. A csíksomlyói ferences 

templom egykori berendezésének fénye kétségkívül ösztönzőleg hatott, a 

                                                 
195 GALLA 2005, 157–158. 
196 Az erdélyi katolikus püspökség az 1556-os országgyűlés határozata nyomán 

betöltetlen maradt egészen 1716-ig, 1669-től az erdélyi ferences rend vezetőit 

nevezte ki a katolikus egyház püspök helyettesnek, lásd GALLA 2005, 229–230.  
197 A jezsuiták kolozsvári távozásáról lásd SZAMOSKÖZY 1977, 346. Egy-egy 

jezsuita szerzetes a fejedelemségben később is megfordult a 17. század 

folyamán, lásd GALLA 2005, 125–132. 
198 BOROS 1994 (1943), 104–119; BENEDEK 2000, 440–445; MUCKENHAUPT 

2001; MUCKENHAUPT 2007 
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Székelyföld katolikus településeire, és ezt a fényt, ha szerényebb 

formába is, de igyekeztek templomaikban visszatükrözni. 
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MEGRENDELŐK, MŰVEK, MESTEREK 

Megrendelők 

A középkori szárnyasoltárokhoz képest lényegesen többet tudunk a 17. 

századi oltárok megrendelőiről. A fennmaradt oltárszerződések mellett 

korabeli források és az oltárok feliratai is segítenek az egykori patrónusok 

körvonalazásában. A források nagy száma ellenére mégsem lehet teljes 

képet kapni a megrendelők és az oltárok összefüggéseiről. A kora barokk 

retábulumok predellájának gyakori vonása, hogy díszes faragású kartust 

áll rajtuk, mely arra szolgált, hogy a patrónus nevét megörökítse. Mivel 

az oltárok évszázadokig használatban voltak, gyakori karbantartást 

igényeltek, ezért ezeket, a feliratokat, szinte kivétel nélkül vastag 

festékréteg fedi, így mindössze a restaurátorok által letisztított kartusok, 

vagy az átfestetlenül megőrződött emlékek feliratait ismerjük.199 De a 

megőrződött feliratok száma elenyésző a kartussal és vélhetően egykor 

felirattal rendelkező oltárokhoz képest, így ma három 17. századi 

székelyföldi oltár és egy töredék feliratát ismerjük csak.200 

De a források elemzése is hasonlóan problematikus. Míg a ferences 

történetírásból tudjuk, hogy kik voltak a csíksomlyói templom egykori 

oltárainak megrendelői, sőt három esetben a szerződés is megmaradt, 

                                                 
199 Átfestett kartust találunk: Csíkszentkirály (kat. 25), Gyergyószárhegy 

(plébániatemplom mellékoltárai, kat. 30–31; ferences templom mellékoltárai, 

kat. 33–34), Mikháza (főoltár és mellékoltárok, kat. 48–50). Egykor ilyen 

feliratos táblával rendelkezett a csíkcsicsói mellékoltár (kat. 4; vö. AGGHÁZY-

HAGYATÉK, Fotótár: Csíkcsicsó) 
200 Ma is meglévő feliratok: Altorja (predella töredék, kat. 1), Csíksomlyó 

(Salvator kápolna főoltára, kat. 16), Kézdiszentkereszt (főoltár, kat. 43), 

Mikháza (Szent Anna oltár, kat. 52). Ezeken kívül ugyancsak feliratból ismert a 

csíkszentimrei oltár (kat. 24) támogatója, akinek a nevét a retábulum 

hátoldalára jegyezték fel. 
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addig az oltárok ma már nem ismertek.201 Mikházán ezzel szemben, 

fennmaradtak az oltárok (kat. 48–52), a patrónusok nevei is, de a 

kartusok felirataiból csak egyet ismerünk, oltárszerződésről pedig nem 

tudunk.202 Csíkszentimrén (kat. 24), akárcsak Mikházán, az oltár és 

támogatójának a neve őrződött meg. Így tehát a kora barokk oltárok, és 

megrendelőik közötti összefüggések elemzésénél is mozaikokból kell 

építkeznünk.  

A leginkább szembetűnő, az az egyébként magától értetődő tény, hogy a 

megrendelők jelentős része az erdélyi katolikus főurakból, nemesekből 

került ki. A mikházai és csíksomlyói ferences templomok patrónusai, az 

Apor, Bánffy, Haller, Henter, Kornis, Mikes és Petki családok tagjai, akik 

nemcsak az oltárok állítását, hanem egyéb kegytárgyakat is 

adományoztak egyházuknak.203 Ezen túlmenően, ezek az erdélyi főurak, 

abban is aktívan részt vettek, hogy a katolikus egyház újra 

intézményesen is jelen lehessen Erdélyben, és működő püspökséggel 

rendelkezhessen.204 Ezeknek, a családoknak a támogatása magától 

értetődő, annál érdekesebb viszont a mikházai (kat. 48) és a csíksomlyói 

főoltár patrónusának, Pécsi Simon lányának, Erzsébetnek az esete.205 

Pécsi Simon (1565/70 körül–1643/44), Bocskai István (1557–1606) 

erdélyi fejedelem titkára, majd Bethlen Gábor (1580–1629) fejedelem 

kancellárja volt; később kegyvesztett lett. Emellett Pécsi neve 

összefonódik egy kis protestáns egyház erdélyi ágának, a 

szombatosoknak a történetével is. Pécsi Simon az őt örökbe fogadó, az 

erdélyi szombatos egyház alapítói közé tartozó, Eőssi András (meghalt 

1589 és 1602 között) hatására tért át erre a vallásra, és rövid időn belül 

                                                 
201 SÁVAI 1997, 46–48; BOROS 1994 (1943), 27–29; KÁJONI 1991 (1684), 60–

68; BENEDEK 2000, 489, 307. jegyzet. 
202 KARÁCSONYI 1924, II, 274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 85–86. 
203 KÁJONI 1991 (1684), 60–68; KARÁCSONYI 1924, II, 274. 
204 GALLA 2005, 161, 225, 230. 
205 Pécsi Erzsébetről lásd DÁN 1987, 121, 173, 200, 222. 
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a vallás elkötelezett hívévé vált. Annak ellenére is ő maradt az erdélyi 

szombatosok legjelesebb képviselője, hogy élete végén a szombatosok 

erdélyi üldözése miatt unitárius vallásra kényszerült áttérni.206 Ilyen 

családi háttér után lánya Pécsi Erzsébet mégis katolikus lesz, és mint a 

ferencesek fő támogatója, nehezen lehet elképzelni, hogy nem mély 

vallási meggyőződés húzódott tetteinek a hátterében.207 Esete inkább a 

17. századi képlékeny vallási viszonyokat tükrözi, amikor már a 

reformáció lezajlott, de még mindig jelentős volt az átjárás az egyes 

vallások között. Az erdélyi származású, Nagyszombatban tanuló, ferences 

testvér Damokos Kázmér, hazalátogatva, egész családját sikerült a 

katolikus vallásra visszatérítenie.208 II. Rákóczi György (1621–1660) 

erdélyi fejedelem felesége, Báthori Zsófia (1629–1680) férje halála után 

visszatért a katolikus hitre, sőt, fiát, Rákóczi Ferencet is meggyőzte, hogy 

újra felvegye azt.209 A felső-magyarországi birtokain élő Báthori Zsófiát 

szintén a csíksomlyói templom adományozói között sorolja fel Kájoni.210 

És nem ő volt az egyetlen támogatója az erdélyi katolikus egyháznak, aki 

nem a helyi nemesség soraiból került ki. Kájoni János kéziratából kitűnik, 

hogy a ferencesek minden alkalmat megragadtak, hogy templomaikat, 

kolostoraikat adományokkal gazdagítsák. Damokos Kázmér szerzetes 

felső-magyarországi útjai során számtalan katolikust győzött meg arról, 

                                                 
206 DÁN 1987, 117–314. 
207 Pécsi Erzsébet Csíksomlyón még a Szent Antal oltár felállítását is támogatta 

és ezen felül is az egyik legjelentősebb adományozója volt a kolostornak, első 

házasságából született lányát, Mindszenti Erzsébetet pedig szintén a csíksomlyói 

ferences templom adományozói között találjuk, lásd KARÁCSONYI 1924 II, 274; 

KÁJONI 1991 (1684), 63, 64. 
208 GALLA 2005, 157. 
209 Magyar Életrajzi Lexikon, Báthori Zsófia, 

http://mek.niif.hu/00300/00355/html/  
210 KÁJONI 1991 (1684), 66. 
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hogy valamilyen formában támogassa az erdélyi ferenceseket. Így került 

az adományozók listájára a Wesselényi család is.211 

De amíg a felső-magyarországi főurak inkább kegytárgyakat, 

miseruhákat adományoztak, addig az oltárok megrendelői elsősorban a 

helyi, erdélyi nemesség soraiból kerültek ki. Az erdélyi katolikus 

társadalom alsóbb rétegei pedig inkább a kisebb költségen beszerezhető 

kegytárgyak adományozóiként tűntek fel. A kisnemesi családból 

származó ferences szerzetes Kájoni János lánytestvérét is a csíksomlyói 

templom támogatói között találjuk.212 A katolikus egyházi vezetők közül, 

a váradi püspöki címet is viselő Pálvfalvi János a csíksomlyói ferences 

templomban a Szent Ferenc oltárt készíttette.213 Illyés András (1637–

1712) kápolnát építtetett szülőfalujában Csíkszentgyörgyön, és valószínű, 

hogy ennek mára már csak töredékesen megőrzött oltárát is ő állíttatta 

(kat. 23).214 

Kájoni háztörténeti kéziratában külön fejezetet szentelt a csíksomlyói 

ferences templom adományozóinak. A felsorolás jól tükrözi, hogy a 

társadalom minden rétege, leszámítva természetesen a jobbágyokat, 

igyekezett támogatni egyházát. Ezt a sokszínűséget a fejezet végén 

Kájoni külön ki is hangsúlyozta. A támogatás mértékét pedig az anyagi 

lehetőségeken túl, a vallásos elhivatottság is fokozhatta. 

                                                 
211 „Palatinus Groff Veselényi Ferenczné” nevét jegyezte fel Kájoni, mint a 

kolostor támogatóját, valószínű Wesselényi Ferenc (1605–1667) nádor első 

feleségéről, Bosnyák Zsófiáról (1609–1644) van itt szó, aki a felső-

magyarországi katolikus egyház jelentős támogatója is, egyházi ruhákat, arany 

és ezüst tárgyakat adományozott a csíksomlyói ferenceseknek, lásd KÁJONI 

1991 (1684), 65; NAGY 1857–1868, II, 204. 
212 KÁJONI 1991 (1684), 66. 
213 Vö. KARÁCSONYI 1924, II, 263; KÁJONI 1991 (1684), 61; BENEDEK 2000, 

362; GALLA 2005, 222. 
214 ORBÁN 1868–1873, II, 39. 
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Ezeken kívül sok szamtalan benefactorok, Urak, Nemessek, fö 

Aszonyok, köz rendek, kik ezt a Sz. Kalastromot segitettek, 

marhajokkal, Ruhajokkal, Penzekkel, Gabonajokkal, kiknek szamat 

csak az egy elö Isten tudgya, kiknek neveket be irta az elö 

könyvben, mert az Isten tisztessegetöl nem szantak 

gazdagsagokat: es jutalmokat el is vettek az örök boldogsagban.215 

Míg a ferences templomoknál, Mikházán és Csíksomlyón a ferences rend 

történetírói rendszerint a templom adományozóinak nevét is feljegyezték, 

a plébániatemplomok oltárainál kevesebb adatra támaszkodhatunk, bár 

itt is az erdélyi főurak tűnnek fel elsősorban. Így a csíkszentimrei oltár 

(kat. 24) patrónusa Henter Ferenc, az Apor család tagja, Apor Anna pedig 

Altorján állíttatott oltárt (kat. 1).216 Ugyanakkor arra is van példa, hogy 

egy közösség készítteti el egyházának az oltárát. Ez volt a helyzet a 

feliratának tanúsága szerint, a kézdiszentkereszti oltár esetében, ahol a 

plébániához tartozó Polyán (ma Kézdiszentkereszt) és Bélafalva 

közössége emelte a ma is álló főoltárt (kat. 43). 

Azoknál az emlékeknél, ahol a megrendelőt és az oltárt egyaránt 

ismerjük, megpróbálhatunk következtetéseket levonni a támogató 

preferenciáiról. Kézenfekvőnek tűnik, hogy az erdélyi főnemesek, mivel 

gazdagabbak, díszesebb oltárokat rendeltek, mint a kevésbé tehetősek. 

De találunk olyan főúri megrendelést is, mely igen szerényen kivitelezett. 

Ilyen a sepsiszentgyörgyi múzeumban a Mikes családtól bekerült 

hangsúlyosan provinciális jegyeket viselő oltár (kat. 54). Hasonló az 

előbbinél némiképp igényesebben faragott és festett csíksomlyói Salvator 

kápolna főoltára (kat. 16), mely szintén erdélyi főnemesi megrendelés: 

Haller János és Kornis Katalin állíttattak. Ezzel szemben, gazdag és jól 

kivitelezett faragásával kitűnik a kézdiszentkereszti oltár (kat. 43), 

melyet mint láttuk, egy közösség rendelt meg. A mikházai ferences 

                                                 
215 KÁJONI 1991 (1684), 67. 
216 NAGY 1857–1868, V, 92. 
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templom oltárai a kora barokk erdélyi oltárok sorában a kvalitásos művek 

közé tartoznak, és készíttetőik mind az erdélyi főnemesek sorából 

kerültek ki. De itt is nagy különbségek mutatkoznak az egyes emlékek 

között, a főoltár egy nagyméretű faragványokkal gazdagon díszített 

retábulum (kat. 48), a szintén főúri megrendelésű, Padovai Szent Antal 

oltár kisméretű bensőséges emlék, majdnem csak egyetlen festett képből 

áll (kat. 51). Itt a megrendelőt nyilván nemcsak a hely szűkössége 

korlátozta, hisz a retábulum faragott díszítése is szokatlanul visszafogott.  

Mint látható Székelyföldön egy-egy emléken nem feltétlen a megrendelő 

rangja tükröződik, hanem sokkal inkább az, hogy éppen mennyi pénzt 

szánt az adott oltárra, és milyen mestert bízott meg annak elkészítésére. 

 

Mesterek és munkamódszerek 

Mind ezeknek az oltaroknak el keszitesere adnak ő kegyelmek 

vellem egy, faragot a ki segitsen, magamnak pedig ket szolgam 

leszen. Ezen munkan magam mellet.217 

A csíksomlyói ferences templom főoltárára és két mellékoltárára 1664-

ben kelt szerződésben olvasható ez a megjegyzés. Itt az „ő kegyelmek” a 

ferences szerzetesekre vonatkozik, akik a megállapodást kötötték. Kájoni 

János csíksomlyói háztörténeti kéziratában, még egy másik mesterre 

vonatkozó bejegyzést is találunk 

… a képeket benne Isten kedvéért irta, Georgius Cassai Kep iro, 

mivel nalunk tanolta volt a Kep iro mesterseget.218 

Mihály Ferenc ezek alapján joggal feltételezte, hogy a csíksomlyói 

ferences templomban oltárépítő műhely működhetett, ami a csíki falusi 

                                                 
217 SÁVAI 1997, 47. 
218 KÁJONI 1991 (1684), 65. 
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templomok számára oltárokat szállított.219 Ugyanakkor gyakorlatilag ez a 

két írott feljegyzés utal mindössze arra, hogy itt oltárkészítés folyhatott. 

Furcsa, ha egy ilyen prosperáló műhely létezett miért csak ennyi írott 

forrás maradt róla. Kájoni kéziratából eléggé részletes közléseket kapunk 

még a ferencesek mindennapi életére vonatkozóan is, miért fedné éppen 

homály egy oltárépítő műhely működését? Igaz ugyan, hogy a faragó, 

mint segéd megjelenése, illetve a ferenceseknél tanult képíró, 

mindenképp arra utal, hogy foglalkozhattak képek készítésével és 

fafaragással Csíksomlyón, mégsem valószínű, hogy ez lehetett a 

meghatározó a székelyföldi oltárok esetében.220 Ráadásul, ha egy ilyen 

nagyobb méretű műhely működött volna Csíksomlyón, talán a ferences 

templom oltárairól sem külső megrendeléssekkel kellett volna 

gondoskodniuk. Valószínűbb, hogy valamilyen szerényebb műhely 

létezhetett Csíksomlyón, mely kisebb munkákat végezhetett. 

A Székelyföldön fennmaradt oltárok nagyon változatos képet mutatnak, 

és a kivitelezésükben meg különösen nagy különbségek adódnak. Igazán 

szembetűnő ez, ha összevetjük a kászonjakabfalvi oltárt (kat. 38) a 

csíkszentgyörgyivel (kat. 22), és a hasonló példákat gond nélkül lehetne 

sorolni. Az oltárok formája, megjelenése még Csíksomlyó közvetlen 

környezetében Csíkban sem egységes, nehéz lenne őket egyetlen, 

neveztesen a csíksomlyói műhely termékeinek tulajdonítani. 

Ezen túlmenően számos forrás utal arra, hogy honnan is kerülhettek 

oltárok a Székelyföldre a 17. században. A csíksomlyói ferences templom 

négy oltárát Nyerges János brassói mester készítette, akiről többet nem 

tudunk.221 A brassói kapcsolat ugyanakkor többször is feltűnik korabeli 

                                                 
219 LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 28–29. 
220 Nem kizárt, hogy Georgius Cassai valamelyik felső-magyarországi ferences 

rendházban tanult festeni, és nem Csíksomlyón, ez magyarázná a „nalunk” 

névmás használatát. 
221 KARÁCSONYI 1924. II, 267; KÁJONI 1991 (1684), 59; SÁVAI 1997, 46–48. 
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dokumentumokban, a jelentős szász központ nyilván bővelkedett 

mesterekben és kézművesekben. A csíksomlyói ferences templom 

orgonáját is Brassóban vásárolták. Az orgona eredetileg a prázsmári 

szászok számára készült, de ők sokallták az érte kért ezer forintot, így 

végül a hangszert a ferencesek vásárolták meg.222 Még érdekesebb a 

történetben az orgona készítője, aki „eperjesi Orgona csinálo János”-ként 

szerepel a ferences történetírásban, tehát felső-magyarországról 

származó mester volt.223 

Felvidéki kapcsolatok többször is felbukkannak korabeli szövegekben, 

ezen túl, ma már egy emléken is megtalálták egy felvidéki mester 

bejegyzését. A csíksomlyói Salvator kápolna mellékoltárán (kat. 17) 

nemrégiben Mihály Ferenc a predella előlapján, az oltár oszlopszéke 

mögött, Kirkovács (?) Mihály eperjesi asztalos legény nevére bukkant.224 

A felső-magyarországi kapcsolatnak ugyanakkor két formája is 

körvonalazódik. Erdélyben a 17. században, nagyszámban települtek be 

felvidéki mesterek.225 Valószínű ez lehetett a helyzet „eperjesi Orgona 

csináló János” estében is. A kapcsolatnak azonban közvetlenebb formája 

is ismert: a ferencesek felső-magyarországi utjaik során, nemcsak 

könnyen szállítható kegytárgyakat, miseruhákat hoztak magukkal, hanem 

akár oltárt is. Damokos Kázmér ferences szerzetes, valamikor 1640 és 

1661 között, tabernákulumot hoz a Szepességből, és oltárt 

Nagyszombatból. 

P. Casimirus hozta le a szep Tabernaculomot cum 4 capsulis, 

Szepesből, mely a romlaskor jo helyen meg maradot. 

                                                 
222 BOROS 1994 (1943), 27; BENEDEK 2000, 377. 
223 KÁJONI 1991 (1684), 58; BOROS 1994 (1943), 27, 99. 
224 LÁNGI–MIHÁLY, 2002–2006, III, 21. 
225 GARAS 1953, 42; AGGHÁZY 1959, I, 18. 
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Item hozot egy ki mondhatatlan szep Heban forma fekete aranyas 

oltart, Nagyszombatbol, in honorem S. Antonij, mellyet a pogansag 

a Templommal együtt mind el egetet.226 

A másik lehetséges forrás Lengyelország volt. A csíksomlyói ferencesek 

az oltárszerződésük tanúsága szerint Lengyelországból hozatnak aranyat 

és festéket.227 Gyergyószárhegyen Lengyel Péter a neve annak a 

mesternek, aki oltár készítésére szerződik.228 Nyilván nem tudjuk, hogy 

Lengyel Péter telepedett-e Erdélybe, vagy korábban már a családja, de 

neve mindenképp utal a származására. 

A fenti példák nagyrésze a ferences források révén maradtak ránk, 

ugyanakkor valószínű, hogy a székelyföldi plébániák is a ferencesek 

mintáját követték, amikor oltár állításba fogtak. A szász mestereknek úgy 

tűnik, az evangélikus egyház által száműzött szentek ábrázolása sem 

okozott gondot. Nyerges János a Padovai Szent Antal oltárra farag 

szenteket. A dekorációs faragások mivel megegyeztek az orgonákon és 

díszes bútorzatokon megjelenőkkel, benne voltak a korabeli szász 

mesterek formakincsében (41. kép). 

Míg a megrendelőkről viszonylag nagyszámú forrás áll a 

rendelkezésünkre, a korabeli mesterek munkamódszerére csupán néhány 

szerződés szövegéből következtethetünk. A csíksomlyói és 

gyergyószárhegyi szerződés mellett, szász területen még támpontot 

nyújthatnak, a segesvári egykori domonkos templom oltáráról kötött 

megállapodás szövegei, és költségbejegyzései.229 Nyerges János a 

csíksomlyói oltároknál csak faragott részek készítését vállalta, a 

szerződés tanúsága szerint az oltároknak festett képei nem is voltak. 

                                                 
226 KÁJONI 1991 (1684), 58. 
227 SÁVAI 1997, 47–48. 
228 KELEMEN 1977–1982, I, 142. 
229 Függelék, 1–3. dokumentum; ROTH 1916, 194–195; KELEMEN 1977–1982, I, 

142; SÁVAI 1997, 46–48. 
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Ebből nyilvánvalóan kitűnik, hogy Nyerges János fafaragó volt, és 

kizárólag szobrokkal díszített oltárt készített, és csak ezeknek a festését 

végezte, képekét nem. A főoltárnál a ma is meglévő középkori Madonna 

szobrot használták fel. 

Az oltarnak szélyessége es magossaga az helynek allapottya es 

proportioia szerint, oly formán a mint a papirosra le raiszoltatták 

(exceptis) hogy ket faragot kepet adnak keszen, az Boldog 

Aszszony kepet radiusba vegyem, ket Angyal tartvan a koronat a 

feie felet.230 

A Padovai Szent Antal oltárnál nem kellett beépítenie a mesternek 

régebbi oltárrészeket, de itt is csak szobrok szerepelnek a megállapodás 

szövegében, akárcsak Gárbiel Arkangyal oltáránál. 

… öt öreg és illendő faragot kepek es Angyal feiek, es habos 

partak, s viragok lesznek raita az hol illik és ö kegyelmeknek 

tetzik… 

...öt egesz faragot Angyal kepek raita, es egyeb szep 

ornamentumok, az mint ő kegyelmeknek tetzik…231 

Szász területen, a segesvári oltár esetében is, hasonló a helyzet, a 

faragóval, Johannes Vesttel, és a képek festőjével, Jeremias 

Stranoviusszal, úgy tűnik, külön-külön kötöttek szerződést.232 Ezzel 

szemben Lengyel Péter Gyergyószárhegyen képek festését és az oltár 

faragását egyaránt vállalta. 

                                                 
230 SÁVAI 1997, 46. 
231 SÁVAI 1997, 46. 
232 Mára már csak a festővel, Jeremias Stranovius-szal kötött megállapodás 

szövege ismert, lásd ROTH 1916, 194–196. 
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A fremogába, azaz az alsóürességbe a minden szentek írásos képe, 

a felsőbe Sz. Catherina, a kerekkel.233 

Ez némiképp magyarázza is az eléggé feltűnő minőségbeli különbséget a 

gyergyószárhegyi oltár fennmaradt faragott és festett részei között (kat. 

29–30). A már-már bravúrosan faragott oszlopfők, rátétdíszek, és 

szőlőindás csavart oszlopok éles ellentétben állnak a ma a mellékoltáron 

álló, láthatóan elnagyolt részletek megjelenítésére nem nagyon figyelő 

Mindenszentek képpel, ahol külön nehézséget okozott a festő számára az 

anatómiailag közel helyes ábrázolás is. Az ilyen faragott és festett részek 

közötti hangsúlyos eltérés, hol a festett, hol a faragott részek javára, 

több korabeli székelyföldi oltárnál is szembetűnik.234 Ez a számos oltáron 

jelentkező jellegzetesség valószínű a gyergyószárhegyinél tapasztalt 

gyakorlatot takar, amikor a faragó és a festő is ugyanaz a személy. A 

fennmaradt emlékek alapján csak a mikházai oltárok (kat. 48–53), a 

csíkszentimrei (kat. 24) és a csíkmindszenti oltár (kat. 10) esetében 

feltételezhető, hogy külön festőt és fafaragót foglalkoztattak. 

A kivitelezés módjával ellentétben, a festéshez és a faragott részekhez 

szükséges anyagok beszerzésénél úgy tűnik nem ennyire eltérő a 

gyakorlat. Mindhárom ismert 17. századi erdélyi oltárszerződésben a 

megrendelő vállalja, hogy részben vagy teljesen megvásárolja a 

szükséges anyagot az oltárhoz; Csíksomlyón az aranyat és festéket. 

Annak aranyazására és festésére valo materiat ő kegyelmek 

adgyak, az alabastrom es fundamentomjan kívül…235 

                                                 
233 KELEMEN 1977–1982, I, 142. 
234 Kézdimartonoson (kat. 39) a jó kvalitású festmények gyenge faragással 

párosulnak, akárcsak a Salvator kápolna főoltárán (kat. 16) vagy Csatószegen 

(kat. 3). Csíkszentgyörgyön (kat. 22) az igényes faragást, gyengébb festmény 

kíséri. 
235 SÁVAI 1997, 46. 
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Gyergyószárhegyen emellett még a szükséges fát is a megrendelő 

biztosítja. 

…fa müvére, festésére, aranyozasára, ezüstözésére etc. ami 

materiale kévántatik, az úr őkegyelme szereztet…236 

Szász területen, a segesvári oltárra vonatkozó forrásokból kiderül, hogy a 

város fát adott az oltár készítésére. 

Unseren Altar im Kloster hatt aber der gebauet, welcher auch die 

Orgel gebauet hat neml(ich) ietzig(en) Tit(el) Herrn Sam. Vests 

Gubernial Raths Herr Vater und kostet ohne die Mahlerey fl. 400 

mit sambt der Mahlerey aber 800 fl. Holtz hat die Stadt datzu 

hergegeben.237 

Ezek a példák arra utalnak, hogy közös gyakorlat lehetett, hogy az 

oltárhoz szükséges anyagok biztosítása részben, vagy teljesen a 

készíttető feladata. 

A fennmaradt szerződésekből nehezen körvonalazható, miként működött 

a 17. században egy fafaragó-, vagy festőműhely. Bár feltételezhető, 

hogy például Nyerges János rendelkezett műhellyel Brassóban, az 

oltárokat mégis helyben, Csíksomlyón faragta. 

Ez pedig az alkalom ugy lőn hogy ez jövő Szent Marton napiara ala 

küldven ö kegyelmek utannam fel mennyek es hozza kezdgyek, 

minden ok vetetlen…238 

De hasonló lehetett a helyzet Lengyel Péter esetében is, aki a fizetség 

mellett még teljes ellátást is kap a megrendelő, Lázár Istvántól. 

Az úr őkegyelme ad neki fior. 100, azaz száz forintot készpénzt, 

                                                 
236 KELEMEN 1977–1982, I, 142. 
237 ROTH 1916, 194–195. 
238 SÁVAI 1997, 47. 
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ételt, italt tisztességesen; fél eytel bort ebédgyére, vacsorájára 

hasonlóképpen, sert jót afelett s idöközbe is, mikor kevantatik.239 

Lengyel Péter láthatóan nem dolgozott segéddel, ezzel szemben, a 

Csíksomlyón három oltáron is dolgozó Nyerges Jánosnak, két segédje is 

volt, és még a ferencesek is adtak mellé egy faragót.240 

A viszonylag nagyszámú adat ellenére nehéz egy-egy oltárt biztosan 

mesternévhez kötni. Csupán két székelyföldi 17. századi oltár estében 

ismerjük az oltárt is és a mestert is. Ilyen a Lengyel Péter nevéhez 

fűzhető a szárhegyi plébánia templom oltára és mellékoltárának festett 

képe (kat. 29–30), valamint a csíksomlyói Salvator kápolna mellékoltára 

(kat. 17), melynek készítője Kirkovács (?) Mihály. A szárhegyi emlék 

esetében egyes díszítőelemek hasonlítanak más székelyföldi oltárokon 

megjelenőkhöz, a hasonlóság azonban nem olyan mértékű, hogy, más 

székelyföldi oltárt is Lengyel Péter munkájának tekinthessünk. Kirkovács 

(?) Mihály munkája, pedig egy kisméretű oltár, melynek nincs annyi 

jellegzetessége, hogy társait kereshessük; szépen modellált festett képét 

meg valószínű nem is köthetjük az asztalos nevéhez. 

Nyerges Jánost csak szerződésből ismerjük, oltárait nem. Mikházán 

valószínű nem vele dolgoztattak a szerzetesek, mert itt sokkal kevésbé 

hangsúlyosak a szobrászati elemek (kat. 48–53), és mint láthattuk 

Nyerges fafaragó volt. 

Mesternévhez tehát kevés emlék köthető, ennek ellenére néhány 

jellegzetes kialakítás alapján csoportokat különböztethetünk meg a 

székelyföldi oltárok sorában. Az oltárokra jellemző burjánzó dekorációs 

faragásokat a mesterek nyilvánvaló mintalapok alapján faragták. Sok 

részletforma ismétlődik is. Ugyanakkor mivel ezek a mintalapok tetszés 

szerint kombinálhatók, két megegyező formát jószerivel nem találunk. 

                                                 
239 KELEMEN 1977–1982, I, 142. 
240 SÁVAI 1997, 47. 
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Mégis léteznek olyan közös vonások, amik lehetővé teszik ezt a 

csoportosítást. A hasonlóságok ellenére nehéz lenne biztosan állítani, 

hogy egy műhelyből került volna ki egy-egy emlékcsoport. Azonban az 

évszámos feliratot nem őrző retábulumok datálásában biztos támpontot 

nyújthatnak az egyes csoportok évszámmal rendelkező emlékei. Egy 

ilyen oltárcsoportot alkot a csíkszentimrei (1679, kat. 22), 

csíkszentgyörgyi (kat. 24), csíkszentkirályi oltár (kat. 25) és 

menaságújfalusi oltár (kat. 47). A predellától felfele szélesedő 

merevszárnyak, a kevéssé áttört fülkagyló és porc ornamentikák 

használata jellemzi ezt a csoportot. A csíkszentimrei datált emlék pedig 

lehetővé teszi, hogy a másik három oltár készítési idejét is erre az 

időszakra, 1679 körülre tehessük. Ehhez az emlékcsoporthoz szász 

területen a segesvári oltár (1680–1681) faragása áll közel (1. kép). De 

hasonló fülkagylós faragások tűnnek fel Sigismund Möß művein, a 

szenterzsébeti oltár (2. kép), és Matthias Semriger (meghalt 1680) 

epitáfiumának dekorációs faragásán is.241 

Egy másik jól körvonalazódó emlékcsoport a mikházai Szent Anna oltárt 

(1685, kat. 52), a csíkmindszenti főoltárt (1687, kat. 10), a 

homoródkarácsonyfalvi főoltárt (kat. 36), és a csíkszenttamási 

mellékoltárt (kat. 26) foglalja magába. Ezeknél az oltároknál egyezik a 

retábulumok felépítése. Kétszintes oltárok, a merevszárnyak faragott 

dekorációja ugyanazokat a vékony fülkagylószerű motívumokat ismétli. 

Alsó szinten, a merevszárnyban rendszerint festett képet vagy szobrot 

helyeztek el. Az évszámos emlékek alapján elmondható, hogy a hasonló 

jegyeket mutató oltárok 1685 körül készültek. Ugyanezt a merevszárny 

formát ismétli később a csíkrákosi mellékoltár (1692, kat. 15), de itt már 

laposak a faragások és erősen provinciális a kivitelezés, így közvetlen 

kapcsolata az előbbi csoporttal semmiképp sem lehetett. A szász oltárok 

                                                 
241 ROTH, 1916, 199–201; ROTH 1906, 152–154, Tafel XXVIII; AGGHÁZY 1959 

II, 190. 
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közül ezekkel a retábulumokkal rokonítható a brassói Fekete Templom 

egykori főoltárának faragása (1689 után, 42. kép).242 

A székelyföldi kora barokk oltároknál általában faragott részek 

dominálnak. De néhány esetben a festmények is következtetéseket 

engednek meg. Mikházán a Szent Anna és Szent Ferenc mellékoltárnak 

(kat. 49–50) nemcsak a faragása egyezik, de vászonképei is láthatóan 

egy festő művei. Bár a Kelementelkén fennmaradt Henter Ferenc 

fogadalmi képét a 19. században átfestették (kat. 45), stílusa alapján 

nem kizárt, hogy ez is a mikházai mellékoltárok festőjének a munkája. 

A csíksomlyói Salvator kápolna főoltárának Vir Dolorum képe (kat. 16), 

és a mellékoltár Ecce Homo képe (kat. 17) annyira hasonló stiláris 

jellegzetességet mutat, hogy feltételezhetjük, alkotójuk ugyanaz a festő. 

Mihály Ferenc figyelt fel arra, hogy a csíkdelnei szárnyasoltár 17. századi 

festményeinek stílusa (kat. 7, 43. kép) közel áll a zsögödi szárnyasoltár 

tábláihoz, és joggal feltételezte, hogy festőjük azonos (kat. 60, 44. 

kép).243 Bár írott forrás nem őrizte meg a két oltár közös mesterének 

nevét, mégis a stiláris hasonlóság okán feltételezhető, hogy a 

Nagyszebenben működő, és a segesvári domonkos templom oltárának 

vászonképeit festő Jeremias Stranovius köréből került ki. A segesvári 

oltáron feltűnő modellálás, árnyékolás, az arcok megformálása (45., 47. 

kép), annyira közvetlenül köszönnek vissza a csíkdelnei (46. kép) és 

zsögödi (48. kép) festményeken, hogy az sem kizárt, hogy ez a közös 

mester maga Jeremias Stranovius.244 Jeremias Stranovius Zsolnáról 

települt az erdélyi, Nagyszebenbe, gyakorlatilag eddig csak a segesvári 

domonkos templom oltáráról tudható biztosan, hogy az ő műve. Az ő fia 

                                                 
242 Az oltár csak töredékesen maradt fenn, ma Brassóban a bolgárszegi 

evangélikus templomban áll, lásd ROTH 1916, 201–202. 
243 LÁNGI–MIHÁLY, 2002–2006, III, 38. 
244 ROTH 1916, 194; GARAS 1953, 42; AGGHÁZY 1959 I, 18; SABĂU 2005, 37. 
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volt a nagyobb ismertségre szert tevő csendéletfestő Tobias Stranovius, 

vagy másként Stranover Tóbiás. 

 

Minták és metszetelőképek 

Jóllehet a kora barokk székelyföldi oltárok esetében a faragott részek a 

dominánsak, és az évszázadok során a festmények gyakrabban mentek 

tönkre, cserélődtek ki, néhány oltárkép mégis segít abban, hogy képet 

kapjunk a felhasznált előképekről. Az egyik csoport, ahonnan az előképek 

származnak, a rudolfinus festők kompozíciói. Ezek a korban a Kilian és a 

Sadeler család tagjainak metszetein keresztül terjedtek el.245 Ilyen 

metszeteket használtak a csíkdelnei szárnyasoltár 17. században festett 

tábláin, a Szentlélek eljövetele (49. kép) és az Angyali Üdvözlet (50. kép) 

jeleneteken. Az Angyali üdvözlet ihletői Hans von Aachen és Peter Candid 

azonos témájú kompozíciói utáni metszetek voltak.  A csíkdelnei tábla 

festője az angyal alakját kölcsönözte a rudolfinus festőtől, míg Máriáét 

Peter Candid kompozíciójáról (51–52. kép).246 De a Szentlélek 

eljövetelének előképe is Hans von Aachentől származik, melyet Aegidius 

Sadeler II (1570–1629) metszetéről ismerünk (53. kép).247 Ha a 

táblaképen a háttérbe zsúfolt figurák némileg el is térnek a metszeten 

láthatóktól, Máriát, Szent Pétert és Evangélista Szent Jánost a 

metszetelőkép ihlette (49. kép).  

                                                 
245 RAMAIX (ILLUSTRATED BARTSCH) 1997, VII. 
246 Aachen Angyali üdvözlet kompozícióját ma már csak Aegidius Sadeler II 

metszetéről ismerjük – JACOBY (NEW HOLLSTEIN) 1996, 36–39, kat. 3; RAMAIX 

(ILLUSTRATED BARTSCH) 1997, 31–32, kat. 019; KAUFMANN 1985, 191. Peter 

Candid Angyali üdvözletét szintén metszetről ismerjük, melyet Jan Sadeler 

készített.  
247 JACOBY (NEW HOLLSTEIN) 1996, 58–59, kat. 14; RAMAIX (ILLUSTRATED 

BARTSCH) 1997, 48–49, kat. 30. 

 – 87 – 



Ugyancsak Hans von Aachen kompozíció (1592) (54. kép) köszön vissza 

a csíkmindszenti oltár Mária Magdolna képén (1687, 55. kép).248 

A Jézus születése táblakép előképe az olasz, Orazio de Santis metszete 

volt, a csíkdelnei festményen Mária, Szent József és a kis Jézus hármasa 

a metszeten látható kompozíciót idézi (56–57. kép).249 

Hans von Aachen kompozíciói mellett a további előkép forrásul a svájci 

származású Matthäus Merian metszetei szolgáltak.250 Matthäus Merian 

svájci származású metsző, könyvkiadó volt. Baselban, majd Frankfurtban 

tevékenykedett, híres, huszonegy kötetben kiadott városkép és térkép 

metszetei mellett, egy négy kötetes illusztrált protestáns Biblia, az Icones 

Biblicae (1625–1627) is a nevéhez kötődik.251 Ezekből, az illusztrációkból 

merített a csíkdelnei oltár (1675, kat. 7) festője is.252 A Krisztus születése 

még eltér a Merian metszettől, melyből csak egy kis részlet került át a 

táblaképre: a háttér távoli dombjának hírvivő angyala, és a pásztorok.253 

Az oltár utolsó belső tábláján, a Mennybemenetelen az Icones Biblicae 

metszete tűnik fel: innen a festő a két szélső apostol figurát másolta át 

(21–22. kép).254  

A csíkdelnei Passió ciklus három táblája szintén Merian kompozíciót 

követ. Míg a Feltámadás a metszetelőkép pontos másolata (58–59. 

                                                 
248 JACOBY (NEW HOLLSTEIN) 1996, 109–110, kat. 42. 
249 BUFFA (ILLUSTRATED BARTSH) 1992, 15. 
250 A svájci származású könyvkiadóról és metszőről lásd Lukas Wüthrich: 

Matthäus Merian. In: The Dictionary of Art. XXI. (szerk. Turner, Jane) London, 

1996, 151–152; WÜTHRICH 2007 
251 FUß 1993; MEINHOLD 1965 
252 Az Icones Biblicaeről lásd FUß 1993, 256–264; MEINHOLD 1965; DIE BIBEL 

1983 
253 DIE BIBEL 1983, 27. 
254 DIE BIBEL 1983, 215. 
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kép),255 addig a Krisztus elfogatásán és a Keresztvitelen a festő már 

számos egyszerűsítéshez folyamodott, az előbbire csak Jézus és Júdás 

kettőse került át.256 A Keresztvitelen a festő már jobban ragaszkodik az 

előképhez, bár eltűnik a lovas kíséret és az elítéltek előtt haladó tömeg, 

Krisztust, az őt kísérő katonákat és Cirenei Simont pontosan másolta az 

oltárra (60–63. kép). Az egyes kompozíciós egyszerűsítések nemcsak az 

ábrázolás könnyítését szolgálták, de azt a fekvő formátumú metszetek 

állóképekké alakítása is befolyásolta. 

Furcsának tűnhet, hogy éppen protestáns bibliaábrázolások kerültek egy 

katolikus templom oltárára, azonban némiképp árnyalja a képet, ha 

figyelembe vesszük, hogy szász mesterek gyakran dolgoztak székelyföldi 

oltárokon, és a csíkdelnei oltárnak a festője is, szász vidékről érkezhetett, 

személyében Jeremias Stranoviust feltételezhetjük. Az erdélyi szászok 

pedig ekkor már rég protestánsok voltak, ami megmagyarázza, hogy 

mintaképeik miért származnak protestáns környezetből. Merian 

metszeteit szász vidéken máshol is megtaláljuk, így Matthias Semriger 

(meghalt 1680) epitáfiumának domborművén (64. kép) a Feltámadás 

jelenetnél (59. kép).257 

Egy másik előkép forrás, a rendkívül gazdag metszet életművet 

felvonultató Wierix flamand metszőcsalád. Ilyen metszet (1605 körül) 

kompozíciója köszön vissza a Salvator kápolna mellékoltárnak képén is 

(kat. 18).258 

Ezek a metszetelőképek az oltároknál, akár ötven-hetven évvel korábban 

is születhettek. De ebben nem kifejezetten a terület lemaradását kell 

                                                 
255 DIE BIBEL 1983, 207. 
256 DIE BIBEL 1983, 179 és 195. 
257 Az epitáfium ma a nagyszebeni evangélikus templom ferulájában található, 

lásd ROTH 1906, 152–154, Tafel XXVIII; AGGHÁZY 1959 II, 190. 
258 Vö. kat. 18; RUYVEN-ZEMAN–LEESBERG (NEW HOLLSTEIN) 2004, 168–169, 

kat. 1073. 
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látnunk, hanem sokkal inkább a kompozíciók hosszan tartó 

népszerűségét. A Felvidéken is használtak korábbi metszeteket 

mintaképnek. A Bártfai Múzeum Kloesz Jakab epitáfiumának (1665) és a 

Kassai Múzeum epitáfiumának Feltámadás jelenetéhez, szintén a prágai 

iskolához kötődő Joseph Heintz (1564–1609) kompozícióját használták 

fel.259 

Míg a festményekhez használt metszetek esetében akár ötven-száz évvel 

korábbi kompozíciókat is felhasználtak, a székelyföldi 17. századi oltárok 

ornamentális faragásainál más a helyzet. A nagyszombati jezsuita 

templom főoltára (1637–1640) ugyanazt az elrendezést követi, mint a 

székelyföldi oltárok nagyrésze, több szintes, oszlopos, és szobrok 

sokasága díszíti.260 De méreteiben messze felülmúlja bármelyik 

székelyföldi társát. Az erdélyi emlékek pedig nemegyszer kvalitásban is 

alulmaradnak a közép-európaiakkal szemben. 

A felső-stájerországi Loeben, egykori jezsuita templomának oltárai is 

hasonló jellegzetességet mutatatnak, mint az erdélyi 17. századiak.261 

Ezek is többszintesek, és angyalfejek és szőlőindás csavart oszlopok 

díszítik, az oltárok alapszíne pedig fekete. A ma álló székelyföldi 

oltároknál a későbbi átfestések miatt kevés fekete színű oltárt találunk, 

de a korabeli források és restaurátori feltárások jól dokumentálják, hogy 

itt is ez volt a gyakorlat.262 Azonban a loebeni emlékek lényegesen 

kvalitásosabbak, minthogy érdemben összevethessük az erdélyiekkel. 

Ugyanakkor a párhuzamba állításnak létezik egy másik fontos aspektusa. 

A székelyföldi ornamentális elemek időben nem megkésve jelennek meg. 

Fülkagyló- és porcornamentikákat találunk az említett ausztriai Loeben 

egykori jezsuita templomában, melyek 1660–1666-között készültek (65–

                                                 
259 Vö. RUSINA 1998. 187 és 191. kép. vmint ZIMMER 1971, 90–92. kép. 
260 AGGHÁZY 1959, II, 191; RUSINA 1998, kat. 100. 
261 LORENZ 1999, kat. 10.  
262 KÁJONI 1991 (1684), 58; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 29. 
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66. kép).263 Felső-magyarországról pedig számtalan példát említhetünk. 

A kassai múzeum Szepestölgyesről (Dúbravy) származó oltára  1676-ban 

készült fülkagyló ornamentikával (67. kép).264 A Liptószentmáriai 

múzeum, Rózsahegyről bekerülő oltárát hasonló ornamentikával 1677-

ben állították.265 1660 után készült a bártfai Kloesz Jakab epitáfiuma 

fülkagylófaragással.266 A lőcsei Szent Jakab templom Gerschner Gergely 

epitáfiuma (1672) ugyancsak fülkagylós faragást kapott (68. kép).267A 

székelyföldi oltárokon a fenti emlékekhez hasonló fülkagyló 

ornamentikákat az 1675 körül állított retábulumokon találunk, a 

csíkszentgyörgyin (1675 körül, kat. 22), a csíkszentimrein (1676, kat. 

24), a menaságújfalusin (1675 körül, kat. 47), a csíkszentkirályin (1675 

körül, kat. 25), vagy a gyergyószárhegyi mellékoltárokon (kat. 30–31). 

Az akantusz ornamentika Felvidéken a szepesszombati római katolikus 

templom Grósz Pál epitáfiumán tűnik fel, 1688-ban (69. kép).268 A lőcsei 

egykori minorita templom Olaf Engelholmnak attribuált, 1696–1699 

között faragott oltárai szintén akantuszleveles díszítést kapnak.269 A 

székelyföldi 17. századi oltárokon is közel ekkor kezdi el helyettesíteni az 

akantusz a fülkagyló ornamentikás díszítést. A csatószegi szárnyasoltár 

akantuszleveles barokk kiegészítése 1700 körülre datálható (kat. 2), 

akárcsak az ugyanitt található hasonló motívumokat használó másik 

mellékoltár (kat. 3). Az akantusz díszítés a székelyföldi oltárokon még 

jelen van a 18. század második évtizedében is, ez jelenik meg az 1716–

1717 között készült kézdiszentkereszti oltáron is (kat. 43). 

                                                 
263 LORENZ 1999, kat. 10; WAGNER 1999, 551–552. 
264 RUSINA 1998, kat. 111. 
265 RUSINA 1998, kat. 112. 
266 GARAS 1953, 79; RUSINA 1998, kat. 187. 
267 AGGHÁZY 1959, II, 163; RUSINA 1998, kat. 96. 
268 AGGHÁZY 1959, II, 273; BARANYAI 1975, 371; RUSINA 1998, kat. 97. 
269 AGGHÁZY 1959, II, 163–164; BARANYAI 1975, 315–321; RUSINA 1998, kat. 

118–119. 
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A székelyföldi 17. századi oltárok faragott díszítő motívumai, tehát nem 

érkeznek késve Erdélybe, a lemaradás, ha egyáltalán mérhető, egy-két 

évtizedet jelent csupán. Ez lényegesen új elem, az eddig kutatott 

építészeti emlékekkel és a protestáns területek dekorációs művészetével 

szemben, ahol a művészettörténészek a reneszánsz, az építészetben 

pedig akár a gótikus elemek 17. századi használatáról és továbbéléséről 

számolnak be.270 

A székelyföldi katolikus településeken rendkívül rövid idő, két-három 

évtized alatt, rendkívül sok oltárt állítottak. Ezeknek az oltároknak a nagy 

része aktuálisan a közép-európai irányzatokhoz igyekezett igazodni. 

Részben divatkövetésből, részben pedig azért, mert ez a több mint 

hatvan oltár és töredék az ellenreformációs tevékenységnek köszönheti 

létrejöttét, mely számos szállal kötődött Felső-Magyarországhoz. Az 

erdélyi ellenreformációs tevékenység eredményeként születő kora barokk 

oltárok pedig ugyanúgy szerves részét képezik a terület 17. századi 

művészetének, akárcsak az építészet és iparművészet emlékei, vagy a 

festett famennyezetek. 

                                                 
270 KOVÁCS 2006; MIKÓ 2008A, 32–34; MIKÓ 2009, 143. 
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FORRÁSOK 

A ma ismert, 17. századi erdélyi oltárokra, festőkre és 

fafaragókra vonatkozó dokumentumok 

 

1. dokumentum, 1664 

Csíksomlyói oltármegrendelés 1664-ből (Csíksomlyó, 1664. 

szeptember 26.) Közölve: SÁVAI 1997, p. 46–48. 

Anno 1664. 26 az Csíki Kalastromban szegőttem meg en Brassoban, 

Fekete utczaban lako Nyerges Janos, az nagy oltar csinalasara a Paterek 

ö kegyelmek faibol és kölcsegeken. Az oltarnak szélyessége es 

magossaga az helynek allapottya es proportioia szerint, oly formán a 

mint a papirosra le raiszoltatták (exceptis) hogy ket faragot kepet adnak 

keszen, az Boldog Aszszony kepet radiusba vegyem, ket Angyal tartvan a 

koronat a feie felet. Angyal fejeket is hol illendő, az also negy oszlopok 

tekervenyesek lesznek gerezdekkel és szőlő levelekkel, az közepső ket 

oszlopok habosok, az felsők, az mint a papirossan a forma mutattia, 

kaptelyi azoknak mint az Szent Ferencz oltaran valot mutattak ő 

kegyelmek. Annak aranyazására és festésére valo materiat ő kegyelmek 

adgyak, az alabastrom es fundamentomjan kivül, ezeket szepen minden 

keszsegevel az mint illik, es ö kegyelmeknek tetszik, ugy keszitem. 

Adnak ő kegyelmek munkamert kesz penzt harmad fél szaz forintot, 

buzat köblöt tizenkettőt, arpat vagy arpa szaladot nyolcz köblöt. 

Ugyan azon napon es helyen az Paduai Szent Antal oltaranak 

csinalasara es keszetésére is alkuttam ő kegyelmekkel magok faibol es 

költségeken, melynek szekessege es hoszsza proportionaliter leszen a 

helynek allapota szerint, ket habos, es ket tekervenyes oszlopokkal, 

azoknak kaptelyi nagy oltarnak, öt öreg és illendő faragot kepek es 
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Angyal feiek, es habos partak, s viragok lesznek raita az hol illik és ö 

kegyelmeknek tetzik, annakis az aranya es festeke ő kegyelmeké leszen, 

mellyel meg készitem ő kegyelmeknek kedvek szerint. Ezért adtak ő 

kegyelmek kesz penzt szaz negyven forintot. 

Ugyan azon napon szegőttem meg ő kegyelmekkel harmadik kis 

oltároczkára is, mely Szent Gábriel Angyal oltara leszen csak tiszta 

fejeren, minden festek nelkül, öt egesz faragot Angyal kepek raita, es 

egyeb szep ornamentumok, az mint ő kegyelmeknek tetzik, ezért adnak 

ő kegyelmek kész penzt harmincz nyolcz forintot. 

Mind ezeknek az oltaroknak el keszitesere adnak ő kegyelmek 

vellem egy, faragot a ki segitsen, magamnak pedig ket szolgam leszen. 

Ezen munkan magam mellet. Ez pedig az alkalom ugy lőn hogy ez jövő 

Szent Marton napiara ala küldven ö kegyelmek utannam fel mennyek es 

hozza kezdgyek, minden ok vetetlen, es ha ezt nem continualnam (ki 

veven az betegséget vagy Feiedelem ö Nagysaga dolgat) valamit igirtek ő 

kegyelmek munkamert nekem, tartozzam ő kegyelmeknek ezt Ie tenni, 

es minden törvény nelkül meg vehessek raitam, azon keppen ő 

kegyelmek is, ha fel nem administralnek tartozzanak le tenni nekem, 

mivel pedig mas orszagbol kel meg szerzeniük az aranyat s festeket, ha 

annak szeritt nem tehetnék, azt ki vévén. De tellyes erejekbol es 

emberek altal igyekezzenek ő kegyelmek azt meg szerezeni. 

Most az nagy oltar csinalasra pedig leváltam ő kegyelmektől kész 

pézt flor. triginta. Anno die ut supra. 

Hannes Sadler (?) 

Item 13 Julij vettem fell 40 forintot. 

Item 16 Augustij vetem fell 20 forintot. 

Item 27 September vettem fell fl. 10. 
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1666 Die 19 Januari vettem fell fl. 5. 

Item die 26 februarij vettem fell fl. 10. 

Ittem 16 Junij vettem fell fl. 31. Ittem fel -fl. 6. 

Ittem vettem fell 14 Septemb. fl. 12.  

Ittem 8. Octobris 1. Kebel (!) buzat 140. penzert. 

Ittem 14 Novembris 25 sing vasnot harmat fél forint. 

Ittem 29. Novembris 2. forintot. 

Anno Domini 1668. 23 Januarij attunk 1 Kebelbuzat 140. penzert. 

Item 29. attunk 1. forintot. 

Ittem 2. Februarij attunk 3. forintot. Summa facit flo. 305, ut est 

trecentos et quinque d. 30. 

Lengiel orszagba kepiro Araniert <…> es festekert flo. 136. id est centum 

triginta sex. 

Anno Domini 1668. 27 Maij adot az pater gardijan R. 31. 

R. Casimirus A Gargiansagaba ada Racz Istuan kezebe flo. centum et 36, 

az az Szaz harmincz hat forintot kivel Lengiel orszagbol hozot szaz szaz 

forintiavai araniat es (...) 36 forintal festeket a nagy otarra, e megh nem 

volt computalva a több expensak közibe egy azert oda com putaluan 

cziak P. Casimirus A. Gargiansagbaba kötöt arra flo. 305 id est trecentos 

et quinqua d. 30. 

Ezen kivül vadnak kit P. Istvan költött rea. 

Fin. Crispont 

Spikiner da lait (?) 
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Fin. Lactat 3 font. 

A Forraszto réz csőt oda attuk ad tempus Nyerges Janosnak cum 

restitutione ott nem köl felejteni. 

1 kőből alabastrom 

Smaltat 4. fontot 

Lasurt. 6. fontot 

Bülus armen. eleget. 

Haec scriptura potest illuminatio nem dare superioribus si in posterum 

simile quid pIam 

fieri curaverint, ideo conservanda est. 

 

2. dokumentum, 1670 

Szárhegyi Lázár István oltármegrendelése Lengyel Pétertől 1670-

ben. Közölve: KELEMEN 1977–1982, I, 142. 

Anno Domini 1670. die 5 Julii 

Eképpen convenialtunk Lengyel Péter mesterrel a szárhegyi oltár 

csinálásáról, a Lázár István uram akarattyából; fa müvére, festésére, 

aranyozasára, ezüstözésére etc. ami materiale kévántatik, az úr 

őkegyelme szereztet. 

Az úr őkegyelme ad neki fior. 100, azaz száz forintot készpénzt, ételt, 

italt tisztességesen; fél eytel bort ebédgyére, vacsorájára hasonlóképpen, 

sert jót afelett s idöközbe is, mikor kevantatik. 

Az úr őkegyeime e conventio szerént azt kévánnya, hogy az oltár igen 

böcsülletes és tisztességes legyen, három részbe vagy contignatióba; az 
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alsó részen két oszlop mindkétfelől és két statua, az oszlopok közepin 

angyalok, a tombában tabernaculum leszen két oszloppal. szárnyakkal, a 

tetején mécsessel, a tomban fellyel két angyalfő. – A második részen kiét 

oszlop, tekeres, szőlővel, szarnyavai, két státuaval; ahova kívantatik, 

angyalfövel, ahova, cifrával; nyolc angyalfővel ad summum. A felső 

részen feszület, Szüz Mária, Szent János. A fremogába, azaz az 

alsóürességbe a minden szentek írásos képe, a felsőbe Sz. Catherina, a 

kerekkel. A statuák alatt Sz. Albert és Sz. Márton püspökök, középben 

Sz. Istvan első martyr és Sz. Lőrinc, fekete fundamentummal leszen és 

fodor partával mindenütt. 

NB. Az úr s az asszony ökegyelmek címerét fel metszi, ahova illendöbb. 

Pater János Sz. Miklósi mpr. 

 

3. dokumentum, 1680 

Szerződés a segesvári egykori domonkos templom oltárának az 

elkészítésére. Közölve: ROTH 1916, 194–195. 

Ich Jeremias Stranovius Mahler, undt dieser Zeit Einwohnerr der 

königlichen Herrmanstadt bezeüge durch kegenwertigen schein, daß ich 

mit dem Namhaften Vorsichtigen Vndt Weyssen H. Burgermeister Richter 

Vndt Raht der Stadt Schessburg eine Ehrliche Convention gehalten, Vndt 

für mich aufgenohmmen, dass Newe Altar im Closter selbigen Stadt nach 

Gebühr, in ehrlicher Proportion als geschehen kan zu illuminiren Vndt 

Versprächemich, daß ich zu solchem werck allerhandt dar zu 

erheischende farben, wie aus goldt Vndt silber, so darzu erfoddert wirdt 

werden, ex ProPriis meissumptibus will bey wegschaffen sampt allen 

anderen darzu gehorigen Pertinentien, Vndt solchen nach dass Altar auf 

fleissigte will illuminiren, Vndt mühewaltung ein A,pliss(im)us Senatus, 

ratione Conventionis mir Versprochene fl. 800 // zu erlegen: an welcher 
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Summa wir auch die N. V. V. H. fl. 100 // ex instante (?) zu haftgeldt, auf 

die handt gegeben, welche ich auch endt Pfangen, vndt hiebei mich 

Verobligire, daß ich (im fall mit Gott das leben gönnen wirdt), ins kunftig 

1681 Jahr, dess Monahts May Vnfehlbar damit einen anfang will machen, 

vndt mit gottes hilf, aufs eheste, daß es nur geschehen kann, will aus 

fertigen. Herkegen haben mir die Weisse H. noch Versprochen, über dass 

Salarium, so lang ich an dieser arbeit werde bemühet sein, mit fünfzehn 

Rümpf Kohrn, Vndt frewem brennholtz mich zu versehen. Vber welche 

Convention ich dieses Reversal habe Von mir geben, mit eügener hand 

unterschreiben, Vndt meinem gewöhnlichen Sigill verzeichnen wollen. 

Actum in Civit(a)te Sigisvar die 29 Augusti Anno 1680. 

Jeremias Stranovius 

(L.S.)                                                                                 Pict(or): 

Cib(iensis). M.p. 

 

A hátoldalon: Convention betreff der Vergoldung des Altars in der 

Klosterkirche 1680 ist die Bemerkung verzeichnet: 

Unseren Altar im Kloster hatt aber der gebauet, welcher auch die Orgel 

gebauet hat neml(ich) ietzig(en) Tit(el) Herrn Sam. Vests Gubernial 

Raths Herr Vater und kostet ohne die Mahlerey fl. 400 mit sambt der 

Mahlerey aber 800 fl. Holtz hat die Stadt datzu hergegeben.// Die Orgel 

kostet 1000 fl. Zinn und Holtz hat aber auch die Stadt datzu hergegeben. 

Die Mahlerey an der Orgel kost. 400 fl. 

 

Adományozás a segesvári egykori domonkos templom oltárának 

és orgonájának az elkészítésére. Közölve: ROTH 1916, 196. 

Anno 1680 die 4. Februarii hat der Ampliss(im)us atque Circumspectus 
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Vir D(omi)n(u)s Michael Sigismundus Helvegius modernus Consul 

Civit(a)tis Sigisvar meritiss(imu)s ex pio zelo zur Kirchen in specie zur 

illuminirung, Vndt Vergoltung des Altars, Vndt des Newen Orgelwerkes, 

ein geschenk gethan, als nemlich fl. 40//. Hac Christiana imprecatione, 

dass selbige zu keiner anderen Prophan nothdurft als zu diesem 

oberwenten Sacro & Pio usu soll angeleget werden ndt soll derselbige 

Verbant sein, welcher dieses geldt anderswohin wird anwenden. Vndt 

solches ist geschehen zur ehre Gottes. 

Michael Sigismundus Helvigius 

P.T. Consul Civit(a)tis Sigesvar. 

m.p. 

 

A hátoldalon: Anno 1681 die 6 Septembris Ist von diesem geldt fl. 20// 

dem Mahler am Altar gegeben worden. 

 

4. dokumentum, 1682 

Bejegyzés a Kálnokyak gazdasági naplójában egy szerződésről, 

melyet Brassai Képíró Jánossal a kőröspataki Szent István 

kápolna kifestéséről kötöttek. Közölve: Nemere, XIII. évf., 1883. 

augusztus 19., 67. szám, 267. 

Anno 1682, 28 Junii alkudtam meg Brassai képíró Jánossal az Sz. István 

kápolnája megírására, hogy mentől tisztességesebben és a mely 

formában kivánom, megirja; és adok kész pénzt husz forintot, négy köböl 

tiszta búzát, szaladot (égett árpalisztet) három köblöt, egy egész tömlőt 

(ti. tútót), berbecset kettőt, ordát egy vedret, kását egy vékát. 
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Szerződés újrakötése: 

Anno 1682. die 16 Julii alkudtam meg az Szent István kápolnája 

festésére és írására Képíró Jánossal. Igértem annak megirásáért 

készpénzt harminc forintot, két tömlő turót, buzát hat köblöt, két 

berbecset, egy hordó szaladtert, egy szalonának felét, egy veder ordát, 

egy véka kását, fél véka borsót, egy véka szilvát, káposztát s veteményt, 

az mi kivántatik, hogy ő kegyelmük is mentől szebben (írják meg), az 

mint kivántatik, oly formában, tisztességes festékkel. 

 

5. dokumentum, 1684 

A csíksomlyói ferences templom oltáraira vonatkozó részletek 

Kájoni János rendtartomány történetéből. Közölve: KÁJONI 1991 

(1684), 57–68. 

[67v] Pater Nicolaus Somlyai 

Anno 1630. et consequenter. Pater Miklos Gargyan epitette a Csiki 

Kalastromban az also Kerengöt seu ambitust, es az egesz Kalastromot 

restauralta, az egesz templomot megmenyeztette, Petrasko kepiroval 

gyönyöruseges szepen meg iratta meg aranyaztatta, a Templomban 

szekeket, nagy oltart, mellyet czinaltatot Gyergyo Alfalui Adam Ferenczel, 

es meg iratot Szebeni Daniel finum kep iroval pro fl. 100. 

[…] 

[68r] Pater Casimirus Damokos 

P. Casimirus hozta le a szep Tabernaculomot cum 4 capsulis, Szepesből, 

mely a romlaskor jo helyen meg maradot. 

Item hozot egy ki mondhatatlan szep Heban forma fekete aranyas oltart, 

Nagyszombatbol, in honorem S. Antonij, mellyet a pogansag a 
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Templommal együtt mind el egetet. Egy szoval az egesz Kalastromot cum 

omnibus requisitis, restauralta, reparalta, augealta, a Sz. Szerzetet 

multiplicalta. 

[…] 

[68v] 

Item a Templomot meg cserepeztette, a Templomban oltarokot, 

statusokot, szekeket, a Toronban harangokot, a segestyeben draga 

materiakot, Paramentumokot, Kelyheket, Ereklyeket Ciboriumokot 

szerezven. Et consummavit omnia opera. De altaribus videbis infra, inter 

benefactores. 

[…] 

[69v] 

Pater Stephanus Taploczai Guardianus 

Ennek Gargyansagaban epült a Sz. Kereszt, es Sz. Antal oltara, Pater 

Istvan aranyaztatta meg az oltarokot, mert mind inkab mind feiren 

marattak volt el, Pater Casimirustól, excepto hogy a nagy oltar job reszre 

meg volt aranyazva. 

[…] 

II. 

Pater Joannes Kajoni Guardianus 

Item P. Joannes Kajoni czinaltatta a szep Koporsot minden kessegevel 

aranyazasaval, mellyet Nagy Penteken szoktunk ki tenni: pro devotione 

populi. 

[…] 
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[76r] 

Apor Istvan atta amaz metersegesen czinalt Gyanta Crucifixust, ad 

ornamentum Altaris. 

[…] 

[76v] 

Banfi Christofne Farkas Margit czinaltatta a boldog Aszszony fejeben valo 

ezüst Coronat a melynek keszitesere adot fl. 250 cum victualibus pedig 

felment ad florenos 300. 

[…] 

Csaki Laszlone, Groff Kalnoki Istvanne leanya, Kalnoki Kata Rosalia, 

czinaltatta a Sz. Gabriel oltarat, mellyet az Annya Kalnoki Istvanne 

vegeztetet el, mivel az Isten amazt magahoz vette. 

Csaki Laszlone ugyan atta az arany gyematos Násfát, mellyet az ezüst 

kep, Szűz Maria mellyere szegeztünk. 

[77r] 

Csaki Laszlone ugyan Kalnoki Kata Rosalia atta, az aranyas viragokkal 

varrott fatyolt a boldog Asszony kepere. 

[…] 

Csaki Istvanne, ut supra: Mindszenti Cristina czinaltatta a Sz. Kereszt 

oltarat. 

Csik Palfalvi Janos, Varadi Püspök czinaltatta a Sz. Ferenc oltarat, 

Szepesben: a Nagy Szep aranyos tabernaculumot, cum duabus 

reliquiariis: es ugyan ezen Püspök atta amaz szep Úr tartót, azon 

Tabernaculumban, tudni, egy szep aranyas viragos fedeles kupat 

Ciboriumot pro SS. Sacramento. 
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[…] 

[77v] 

Ecclesiam Conventus Csikiensis Anno 1682. 10. May. Illustrissimus 

dominus Archiepiscopus Marcianopolitanus Vitus Pilutius, Consecravit 

Dominica infra Oct. Ascensionis, et Altare maius, inter Missarum solemnia 

in Pontificalibus existens, spectante toto populo et admirantibus omnibus 

ceremonias admirabiles eo quod juxta promulgationem, omnis opulus ad 

Ecclesiam convenerat: Consecrationem procurante A. R. P. Joanne Kajoni 

Guardiano eiusdem Conventus, quam consecravit in honorem B. V. 

Mariae Visitantis cum hac subscriptione. 

scilicet: 

Ego frater Vitus Pilutius Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 

Archiepiscopus Marcianopolitanus, et Vicarius Apostolicus terrae 

Moldaviae, Consecravi Ecclesiam Claustri Csi- [78r] kiensis fratrum 

Minorum, et altare hoc, Anno 1682. die 10. Mensis May: in honorem 

Beatissimae Virginis Mariae Visitantis, et reliquias Sanctorum Martyrum 

Paulinae, Urbani, Fidelis, et Eupepidij in eo inclusi, et singulis christi 

fidelibus hodie annum unum, et in die Anniversario Consecrationis 

huiusmodi ipsam visitantibus quadraginta dies, de vera indulgentia in 

forma Ecclesiae consueta concessi. 

Et hanc Pergamenam reclusit cum reliquiis in altari. 

/A csíki konvent templomát és főoltárát 1682. május 10-én, az Úr 

mennybemenetelének nyolcadába eső vasárnapon szentelte fel 

méltóságos Vitus Pilutius marcianopolisi érsek úr, mise keretében, főpapi 

ornátusban, amit az egész nép végig nézett. Mindenki megcsodálta a 

fenséges szertartásokat, minthogy a kihirdetésre az egész lakosság a 

templomba gyűlt. A szentelést főtisztelendő Kájoni János, ugyanezen 

konvent gvárdiánja szervezte meg, a templomot Sarlós Boldogasszony 
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tiszteletére szentelték fel ezzel a feljegyzésseI: "Én, Vitus Pilutius 

konventuális minorita testvér, marcianopolisi érsek és Moldva földjének 

apostoli helytartója 1682. május hó 10. napján felszenteltem a minorita 

testvérek csíki kolostorának templomát [78r] és ezt az oltárt Sarlós 

Boldogasszony tiszteletére, és elhelyeztem benne Szent Paulina, Orbán, 

Fidél és Eupepidius mártírok ereklyéit. A mai napon minden egyes 

hívőnek teljes búcsút adtam, s mindazoknak, akik a felszentelés 

évfordulóján felkeresik a templomot, negyvennapi búcsút az egyház 

szokása szerint" Ezt a pergament az ereklyékkel együtt befalazta az 

oltárba./ 

[…] 

Haller Peterne Pécsi Ersebet czinaltatta a nagy Oltart eppen, es a Sz. 

Antal Oltarat, pro filia sua, Mindszenti Ersebet, ahoz ablakot, Velumokot, 

a mely [79r] Két oltar minden költsegevel, meg haladgya az ezer forintot, 

et multa alia. 

[…] 

Henter Ferenc czinaltatta Altare Omnium Sanctorum az Predikallo Szek 

mellett, adot rea fl. 100. 

[…] 

[80r] 

Mikes Kelemen czinaltatta a Sz. Mihaly Oltarat, Brassai Nyerges Janossal. 

Mikes Mihaly kezdette, es Mikes Kelemen vegeztette el a Sz. Mihaly 

Kapolnajat, pro Sepultura sua, et suorum. 

[…] 

Mikes Kelemenne, Kalnoki Susanna atta a ket ezüst Coronat, Sz. Katalin, 

es Sz. Borbara fejében 
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Mikes Kelemenne atta amaz sszep uj Sarga, es aranyas fatyolt ulnarum 

12. /12 rőfnyi/ Szüz Maria fejere. 

[…] 

[80v] 

Nagy Tamasne Petki Kata, atta a kis JESUS Kezeben valo ezüst viragot, 

cum quatuor Musculis, et in Summitate pomulis deauratis. 

[…] 

Palatinus Veseleni Ferenczne atta a boldog Aszszony Kepet, tiszta finom 

ezüstböl, Eban fabol czinalt, es meg ezüstözöt talpaval együtt. Száz 

arany erö. 

[…] 

[81v] 

Petki Janosne Heller Cristina czinaltata a masik igen nagy Zaszlo 

Keresztet azis constat fl. 100 et plus, computandis computatis harom 

szaz forintra fel megyen, de a kepeket benne Isten kedvéért irta, 

Gregorius Cassai Kep iro, mivel nalunk tanolta volt a Kep iro 

mesterseget. 

Pater Casimirus Damokos czinaltatta Posonban, egy Isten felő 

benefactorral az Ur Jesus fejeben valo ezüst aranyas Koronat 

[…] 

Pater Casimirus Damokos czinaltatot volt Nagy Szombatban egy igen 

szep fekete körtvely faval boritot, fodor partakkal, heban formara valo 

öreg Oltart in honorem S. Antony, sok aranyas viragokkal statuakkal: pro 

fl. 300. et ultra es keszen le hozvan, a poganysag a Calastrommal el 

egette. 
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[…] 

[82r] 

Racz Istvan, felesegevel Kajoni Judittal, vettek temetö helt a Sz. Gabriel 

Oltara elöt fl. 32. es mind joszagokot, hazakat, es mindeneket, Csik 

Szereda Varosaban a Calastromban testaltak, mivel Pater Johannes 

Kajoni a felesegevel, edes egy volt. 

[…] 

[86r] 

Inventarium 

Rerum omnium Notabilium Conventus Csikiensis, Anno D. 1683. die 28. 

July factum, Tempore A. R. P. Joannis Kajoni, Guardiani loci eiusdem. /A 

csíki konvent minden említésre méltó vagyontárgyának leltára, mely az 

Úr 1683. esztendejében, július 28-án készült, midőn a Főtisztelendő 

Kájoni János volt ugyanezen hely gvárdiánja./ 

In Templo 

Az Templomban Het oltar, faragot, aranyas kepekkel. 

Az nagy oltar tetein egy hoszszu szeles fatyol. 

Mindenik oltarnal csengettyü a falba czinalva. 

A cornu Evangelij, egy Aranyas oltarocska, Pro Credentia. 

Pro Astantiis /a pap és a ministránsok számára/ valo hely, harom 

szekecskevel, a cornu Epistolae. 

A Toronyban harom harang, ket Manussal, harmadik a Templomban. 

Egy nagy öreg ora, egy kis harangal, kit a Sanctuariumban üt. 
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Lampas ferrea, ardens ante Venerabile. /Vasból való lámpás, mely a 

szentségház előtt ég./ 

Egy nagy öreg aranyas halottas Zaszlo, az öreg Petki Istvane. 

Mas veres halottas Zaszlo, Damokos Gabore. 

Harmadik Miko Petere, mindenik fel függesztve. 

Egy szep Predikallo szek, cum suo Capitello. /hangvetőjével együtt./ 

Egy nagy szep faragot aranyas Koproso, Nagy Pentekre. 

Kettös Gyontato Szek, cum laminis ferreis. /vasrácsokkal/ 

Negy Evangelistak kepei, tablakra irva, Negy oszlopon. 

Sz. Clara Kepe, faragot, aranyos, a falon, a Sz. Ferenczbe. 

Az nagy Oltar, Boldog Aszszony oltara. 

A masik a Cornu Evangely Sz. Keresztoltara. 

A Harmadik a Cornu Epistolae, Sancti Antony de Padua. 

[86v] 

Az Negyedik penes Cathedram: Omnium Sanctorum. /a szószék mellett: 

a Mindenszenteké/ 

Az ötödik legalol, a nagy ajto mellet: Gabrielis Archangeli. 

Az Hatodik a Sz. Ferenczbe, Sancti Patris Francisci. 

Az Hetedik a Copulaban: Sancti Michaelis Archageli. 

Ezeket pedik kik czinaltatták: Vide supra. 

In turri Campana maior, in honorem B. V. M. consecrata. 

 – 107 – 



 

6. dokumentum, 1692 

Mikházai kolostortemplom felszentelése alkalmára készített 

egyoldalas nyomtatvány, 1692-ből, díszes aranyozott, 

lüszterezett kerettel. Közölve: MUCKENHAUPT 2001, kat. 13; 

MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9. 

[Consecratio] Solemnis Ecclesiae Sancti Stephani Regis, et quinque 

altarium, in Conventu Mikhaziensi [Fratrum] Minorum S. P. N. Francisci 

Seraphici Reformatorum Anno ab Incarnatione Christi. M. DC. XCII. Die 

Undecima Junii. 

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus JACOBUS DLUSZKI, DEI & 

Apostolicae Sedis Gratia Eopiscopus Bacoviensis in Moldavia. Consecravit 

praefatam Ecclesiam, & quinq; Altaria videlicet Majus quod est Sancto 

Stephano Regi dicatum. Ad latus dextrum Beate MARIAE Virgini, ad latus 

sinistrum Sancto Francisco, in Capella Sancto Antonio Paduano. Ultimum 

versus chorum Sanctae Annae, includens in eis Reliquias Sanctorum 

Martyrum Bonaventurae, & P...atae 

Item idem Illustrissimus ac Reverendissimus Episcopus Benedixit 

Campanas Majorem in honorem Sancti Stephani Regis, subsequentem in 

honorem Beatae Virginis MARIAE. Terciam in honorem Sancti Francisci. 

Quartam in honrem Sancti Antonij Paduani. Quintam quae est supra 

Chorum in honorem Sancti Petri de Alchantara. 

Item, Sacramentum Confirmationis Fratribus nostris, & secularibus 

utriusq; sexus plurimis contulit. 

Quae sint Omnia ad Majorem DEI Gloriam, & Sanctorum ejus honorem. 

In [Conventu Csik. B.] M. Visitatae Typis ejusdem Conventus. Anno 1692 

die 27 septembris. 
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A 17. SZÁZADI SZÉKELYFÖLDI OLTÁROK KATALÓGUSA 
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1. ALTORJA 

(Turia de Jos – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Predella töredék a szentély délkeleti falán 

1682 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Miklós 

MÉRETEI: 50 × 90 cm; kartus: 40 × 50 cm 

Téglalap alakú predella töredék két faragott angyalfejjel, feliratos 

kartussal: „1682 / HOC ALTARE CURA[m] / FIERI CONSORS QVND[am] / 

MICH[aelis] KÖVER VIDVA RE[licta] / APOR ANNA IN HONOREM / 

PASSIONIS · IESV CH[risti] D[omini] / die 20 OCTOBER” 

Az egykori oltárt kézdikővári (egykor Peselnek) Kövér Mihály özvegye 

Apor Anna állíttatta 1682-ben (vö. predella felirata, COROI 2000, 65.). 

Feltehetően mellékoltár lehetett, hisz a kartus miatt a predellája előtt 

nem állhatott szentségtartó, amely ekkor a főoltárok nélkülözhetetlen 

tartozékának számított. A töredéket Borbély Gábor plébános 1970 táján 

találta a templom padlásán és helyezte el a templom szentélyének falán. 

A templomban két kisméretű faszobor is állt (Mária és Evangélista Szent 

János), amelyek szintén az oltárhoz tartoztak. Ezeket azonban, 1993-ban 

ellopták. 

IRODALOM: COROI 2000, 65; COROI 2001, 20. 

FORRÁSOK: KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 144 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember. 3 
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2. CSATÓSZEG 

(Cetăţuie – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent József mellékoltár (északi fal) 

1530–1540 körül és 1700 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Simon és Judás apostolok 

MÉRETEI: 420 × 160 cm; a kétszintes predella oszlopszékei: 70 × 36 × 

30 cm (felső: 23,5 × 25,5 × 18 cm, alsó: 47,5 × 36 × 30 cm); középső 

fülke: 155 × 83 cm 

Egy középkori szárnyasoltárból, 17. század végi felsőrészből, oromzatból 

és predellából álló oltár. A szárnyasoltár nyitott fatábláin az Angyali 

üdvözlet, Krisztus születése, Mária és Erzsébet találkozása és a 

Háromkirályok imádása látható, a csukott oltár fatábláira Szent Lúcia, 

Szent Apollónia, Szent Katalin, Szent Margit, Szent Borbála, Szent 

Erzsébet, Szent Ágnes és Szent Orsolya alakjait festették. A 

szárnyasoltár fülkéjében Szent József és a gyermek Jézus faszobra áll. Az 

oromzati képre Szent Miklós háromnegyedben ábrázolt alakja (olaj, 

vászon) került. A kép feletti kartus felirata: „SUMPT. / G. D. ADALB / 

ENDES 1800”. Az oromzatot IHS monogramos tábla zárja. 

Az 1530–1540 körül készült szárnyasoltárhoz a 17. század végén új 

predellát és oromzatot illesztettek. Korábban a fülkében Madonna szobor 

állt, a Szent József szobrot a 18. században helyezték el, ekkor festették 

át az alsó szegély feliratát is: „S. JOSEPH.”; alatta ma is kiolvasható a 

régi felirat: „AVE MARIA GRATIA PLENA”. Az oltáron újabb átalakítást 

végeztek 1800-ban, Endes Adalbert támogatásával (lásd kartus felirata): 

ekkor részben átfesthették a felső kép püspök szentjét. A jobboldali 

alakok az egykori, 17. század végi festést jobban megőrizték. 
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IRODALOM: HUSZKA 1885, 212; HUSZKA 1886, 131; ROTH 1916, 181; 

ROTH 1917, 98; BALOGH 1939, 558; BALOGH 1943, 127, 303, 365; 

BALÁS 1943, 500; RADOCSAY 1955, 287, 481, 493, 502; GEREVICH 

1956, 240; HEGEDŰS 1996, 23–26; VARGA 2000, 25–26, 39; LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, II, 28. 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csatószeg, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12407–KJNT 

12411 (1966); KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 136 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 17.  
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3. CSATÓSZEG 

(Cetăţuie – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent Péter mellékoltár (déli fal) 

1700 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Simon és Judás apostolok 

MÉRETEI: 450 × 168 cm; oszlopmagasság: 114 cm; predella 

oszlopszékei: 87 × 46 × 29 cm (felső: 35 × 30,5 × 29 cm, alsó: 53 × 46 

× 29 cm); középső kép: 45 × 95 cm (keret nélkül: 100 × 65 cm) 

Kétszintes, rátétdíszes, oszlopos barokk oltár, predelláján 

szentségtartóval. Az oltár középképén allegorikus Szent Péter egyháza 

(olaj, vászon) ábrázolás látható: középen Szent Péter festett büsztjével, 

a büszt egyik oldalán a pápaság szimbólumaival teletűzdelt obeliszk, a 

másik oldal obeliszkjén Péter árulásának a jelképei jelennek meg. Az 

oltár oromzati képén Szent György és a sárkány (olaj, vászon) látható. 

Az oltár egyidős a vele szemközt álló középkori oltár kiegészített részeivel 

(lásd kat. 2) és akárcsak a másik mellékoltáron ezen is 1800 körül 

végezhettek kisebb átalakításokat. 

IRODALOM: VARGA 2000, 24–25. 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csatószeg, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12416 (1966); 

KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 136 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 17. 
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4. CSÍKCSICSÓ 

(Ciceu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Északi kápolna Mária oltára 

1708 után 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Padovai Szent Antal 

MÉRETEI: 134 × 107 cm 

Az oltár ma egy Máriát ábrázoló kegyképből áll. A festmény felirata: 

„VERA EFFIGIES B.V.M. LACRIMANTIS / ET SUDANTIS TYRNAVIAE IN 

HUN- / GARIA. ANNO 1708”; mellette kisebb betűkkel: „RENOV. IN 

1953”. 

A Mária-kép a nagyszombati Szent Miklós plébániatemplom Mária 

kegyképének másolata (JORDÁNSZKY 1988, 15–17; RUSINA 1998, kat. 

138; AGGHÁZY 1959, II, 131). A képhez egykor predella, szőlőindás 

oszlopos keret és faragott oromzat is tartozott (71. kép). Egykori 

oromzatának ovális kartusán a Petki család faragott címere állt, és IHS 

monogramos tábla zárta a retábulumot (AGGHÁZY 1959, II, 61; 

AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Csíkcsicsó; BALOGH-HAGYATÉK, 

Csíkcsicsó). 1953-ban az oltár egykori keretét újabbal helyettesítették, és 

a képet átfestették, új felirattal látták el. Az átfestés teljesen elfedte 

Mária áldásra emelt jobb karját. 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, I, 36; vmint II, 61; SABĂU 2002, 109 

FORRÁSOK: BALOGH-HAGYATÉK, Csíkcsicsó; AGGHÁZY-HAGYATÉK, 

Fotótár: Csíkcsicsó; JORDÁNSZKY 1988, 15–17. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 
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5. CSÍKCSICSÓ 

(Ciceu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Oltártöredék, Máriával és a gyermek Jézussal 

1690 körül 

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

TEMPLOM TITULUSA: Padovai Szent Antal 

MÉRETEI: 98 × 65,5 cm 

A fakeretben álló, vászonra festett olajkép Máriát ábrázolja, karján a 

gyermek Jézussal, Mária lába körül angyalfejekkel. A kép egykor oltárhoz 

tartozott, együtt az ugyanitt található Keresztrefeszítés képpel (lásd kat. 

6). Mivel Csíkcsicsó 1783-ig Csíkdelne filiája volt (LÉSTYÁN 1996, I, 181), 

az oltár a csíkdelnei vagy a csíkcsicsói templomban állhatott. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 17. 
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6. CSÍKCSICSÓ 

(Ciceu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Oltártöredék Keresztrefeszítéssel 

1690 KÖRÜL 

PLÉBÁNIA 

TEMPLOM TITULUSA: Padovai Szent Antal 

MÉRETEI: 102 × 59 cm 

Jellegzetes 17. századi fakeretes vászonkép (olaj) a Keresztrefeszítés 

jelenetét ábrázolja, Máriával és Evangélista Szent Jánossal. A keret 

faragása közel áll a csíkrákosi plébániatemplom oltárain megjelenőkhöz 

(lásd kat. 14–15). A kép talán a csíkcsicsói oltártöredékkel (kat. 5) közös 

oltárhoz tartozhatott, amely a csíkcsicsói vagy a csíkdelnei templomban 

állhatott. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 17. 
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7. CSÍKDELNE 

(Delniţa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1540–1550 és 1675  

TEMETŐKÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Keresztelő Szent János 

MÉRETEI: 450 × 300 cm; táblák: 74 × 64 cm 

Reneszánsz díszítésű késő gótikus szárnyasoltár, barokk táblaképekkel. 

Félköríves oromzatára a Keresztrefeszítést, az oltárszekrény párkányának 

két szélén álló kis félköríves táblákra Péter és Pál apostol alakjait 

festették. Azt oltár fülkéjébe Keresztelő Szent Jánost, mellé a nyitott 

táblákra az Angyali üdvözletet, Krisztus születését, Mennybemenetelt és 

a Szentlélek eljövetelét festették. Az oltár külső fatábláira Passió-sorozat 

került: Krisztus az Olajfák hegyén, Júdás csókja, Krisztus kigúnyolása, 

Töviskoronázás, Krisztus megostorozása, Keresztvitel, Krisztus 

sírbatétele, Feltámadás. A festett predellán két angyal térdel az 

oltáriszentség szimbólumainak, a kehely és az ostya, két oldalán. Az 

oltárszekrényt párkányán címerpajzs áll, rajta az 1675-ös évszám 

olvasható. 

A templom egykor a falu plébániatemploma volt, ma temetőkápolnának 

használják. (VÁMSZER 1977, 247–258; SARUDI 1996). Főoltára a 16. 

század közepén készült, később 1675-ben részben vagy egészen 

átfestették. (SZŐCS 2003, 263–274). 2003 júniusában Mihály Ferenc 

restaurátor vezetésével a képeket letisztították. (HARGITA NÉPE 2003. 

június 21, 1.). Az oltár jó állapotban maradt fenn, faragott részei 

helyenként hiányosak. 
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IRODALOM: VÁMSZER 1934, 361–362; BÍRÓ 1941, 98, 99, 113, 101. 

képek; BALÁS 1943, 500; BALOGH 1943, 127, 148; GARAS 1953, 41, 

117, XVI. tábla; RADOCSAY 1955, 189; BALOGH 1956, 315; GARAS 

1956, 338; BALOGH 1957, 18; AGGHÁZY 1959, II, 62; VÁMSZER 1977, 

256–257; ENDES 1994, 145; LÉSTYÁN 1996, I, 182; SARUDI 1996, 3–4; 

VARGA 2000, 38; MIKÓ 2001, 311; SZŐCS 2003, 263–274; LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, I, 12–13; SABĂU 2005, 35–36. 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkdelne, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12523 (1934); 

CSÍKDELNE–HISTORIA DOMUS 1783 (1673-as templom-renoválásról ír, 

vö. SARUDI 1996, 3–4.); KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 130. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2002. április. 15. 
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8. CSÍKKARCFALVA 

(Cârţa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Az északi kápolna Mária mennybemenetele oltára 

1690–1700 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Nagyboldogasszony 

MÉRETEI: 350 cm × 380; oszlopok magassága: 160 cm; predella 

oszlopszékei: 58 × 32 × 25 cm; Szent László és Szent István kép: 154 × 

58 cm; középső fülke: 190 × 80 cm 

Egyszintes, négyoszlopos oltár, empire szentségtartó-szekrénnyel. A 

négy szőlőindás oszlop három képet fog közre, középen Mária 

mennybemenetele, a két szélen Szent István és Szent László látható 

(mindhárom olaj, vászon). Az oltár oromzatát kartus zárja le. 

Az oltár a 17. század legvégén készülhetett. 19. század eleji átalakításra 

utal a szentségtartó szekrénye. Egy 1731-es vizitációs jegyzőkönyv 

szerint az oltáron Mária, Szent István, Szent László és Szent Imre 

valamint Péter és Pál apostolok és két további püspökszent faragott 

szobrai álltak (KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 126). Bár a mai festett Szent 

István és Szent László alak megjelenésében 17. századi mintát követ, 

erősen átfestett. A Mária mennybementele kép stílusa inkább a 18. 

század közepi készülési idejére utal. 

Egykor ez volt a templom főoltára (KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459). 

A 20. század elején az egyházközség új, neogótikus oltárt vásárolt, 

amelyet akkor az északi kápolnában helyeztek el, ez később, 1957-ben a 

templom szentélyébe került. 17. századi elődjét ekkor szétszedték, felső 

részét a sekrestye padlására száműzték (KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 
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7459, 26.589, kat. 9), a szobrok egy része pedig a csíkszeredai Csíki 

Székely Múzeumba került (ltsz. 7722–7725, kat. 21), míg az alsó része 

önálló oltárként az északi kápolnában kapott helyet (VÁMSZER 1977, 

244). 

A Mária mennybemenetele kép egy Carlo Maratta (1625–1713) 

kompozíciója után készült metszetet követ (vö. ŠERBELJ 1991, 160, kat. 

39). 

IRODALOM: VÁMSZER 1977, 244; GYÖNGYÖSSY–KERNY–SARUDI 1995, 

93 és 94. képek; VARGA 2000, 26, 39; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

17–18 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkkarcfalva, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 11659, 

KJNT 11660 (1965); KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459, 26.589; 

KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 126 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 4. 
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9. CSÍKKARCFALVA 

(Cârţa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Oltártöredékek a sekrestye padlásán 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Nagyboldogasszony 

MÉRETEI: oltár középrész: 152 × 79 cm; oromzati középrész: 117 × 78 

cm; angyalfejes merevszárny (1 db): 136 × 48 cm; oszlopfő (2 db): 18 

cm; oromzati dísz (2 db): 46 cm; angyalszárny (2 db): 30 cm; 

tabernákulum: 86 cm 

Az oltár középrésze kismélységű fülkéből áll, a sarkokon faragott 

angyalfejekkel. Az oromzati középrész nyolcszögű keretet alkot a 

sarkokon fülkagylós rátétdíszekkel. Ezen túl egy angyalfejes fülkagyló 

díszítéses merev oltárszárny, két oszlopfő, két IHS monogramos 

oromzatzáró dísz, két angyalszárny, egy predella, egy tabernákulum és 

fülkagylós áttört díszek maradtak fenn. 

Az oltártöredékek az egykori főoltár felső részét képezték, és a 

neogótikus főoltár felállítását követően, 1957-ben kerültek a sekrestye 

padlására (KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459, 26.589). Az oltár 

további részei, öt apostolszobor, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban 

található (ltsz. 7722–7725, kat. 21, LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 17–

18). 

IRODALOM: VÁMSZER 1977, 244 (az egykori főoltárról); LÁNGI–MIHÁLY 

2002–2006, II, 17–18. 

FORRÁSOK: KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459, 26.589; KOVÁCS–

KOVÁCS 2002, 126. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2000. június 25. 
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10. CSÍKMINDSZENT 

(Misentea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Mindenszentek főoltár 

1687 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 400 × 280 cm; középkép: 140 × 97 cm; alsó szint 

oszlopmagassága: 160 cm; predella oszlopszékei: 54 × 36 × 30 cm; 

szárny: 200 × 60 cm; Péter és Pál apostol képei: 100 × 40 cm; középső 

fülke: 160 cm × 130 cm 

Kora barokk oltár, kétszintes oszlopos szerkezettel. Az alsó rész 

középképén Mindenszentek ábrázolás (olaj, vászon). A két oszlop bal és 

jobb oldalának merev szárnyain Péter és Pál apostol alakjai (olaj, 

vászon), a képek alján „S. PETRUS” illetve „S. PAULUS” felirat olvasható. 

Az oromzat Bűnbánó Magdolna képének jobb alsó sarkának felirata: 

„MARIA MAGDALENA 1687” (A Magdalena ligatúrákkal írva). A 

retábulumot sugarakba foglalt IHS monogramos tábla zárja. 

Az oltár festményei korabeli metszetek után készülhettek, a Mária 

Magdolna festmény előképe egy Hans von Aachen (1552–1615) utáni 

metszet (JACOBY [NEW HOLLSTEIN] 1996, 109–110, kat. 42). Az oltár 

festett képeit Mihály Ferenc restaurátor, az elmúlt években letisztította. 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, II, 62; VARGA 2000, 14–16, 34–37, 40; 

SABĂU 2005, 36 
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FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkmindszent, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12563–

KJNT 12564 (1962), KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 133. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 
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11. CSÍKMINDSZENT 

(Misentea – Harghita megye – Judeţul Hargita) 

Mária mellékoltár 

1687 körül és a 18. század utolsó negyede 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 204 × 150 cm 

Több töredékből összeállított oltár: a gipsz Mária-szobrot, két oszlop és 

egy oromzat fogja közre, az oltár hátlapja hiányzik. Az oltárpárkány 

közepén faragott angyalfej. 

Az oltár részei különböző korokból származnak: az angyalfejes párkány 

és az oszlopszékek rátét díszei 17. század végiek. A két oszlop a 18. 

század utolsó negyedében készülhetett, a szobor 19. század végi vagy 

20. század eleji gipszöntvény. Az oltár 18. századi oszlopai valószínű 

ahhoz a Nepomuki Szent János oltárhoz tartozhattak, amelyről a Domus 

Historia (DOMUS HISTORIA–CSÍKMINDSZENT, 1948-tól vezetve, 8) is 

említést tesz, és amelynek a festett képe ma a diadalív falára került. Az 

oltár korábbi 17. századi részletei a főoltárral egyidőben készülhettek. 

IRODALOM: VARGA 2000, 17–18 

FORRÁSOK: DOMUS HISTORIA–CSÍKMINDSZENT, 8 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 
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12. CSÍKMINDSZENT 

(Misentea – Harghita megye – Judeţul Hargita) 

Jézus mellékoltár 

1687 körül és 18. század utolsó negyede 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 204 × 150 cm; oszlopok magassága: 130 cm; oszlopszékek: 

47 × 29 × 21 cm 

Több töredékből összeállított oltár: gipsz Jézus-szobrot, két oszlop és egy 

oromzati rész fogja közre, az oltár hátlapja hiányzik, akárcsak a templom 

másik mellékoltárának (kat. 11). Az oltárpárkány közepén faragott 

angyalfej. 

Az oltár részei különböző korokban készültek: az angyalfejes párkány és 

a rátétdíszes oszlopok 17. század végiek, és a templom másik 

mellékoltárának (kat. 11) hasonló részleteivel egykor közös oltárt 

alkothattak. A két oszlopszék a 18. század utolsó negyedében 

készülhetett, a Jézus-szobor 19. század végi vagy 20. századi eleji 

gipszöntvény. A mellékoltár mai összeállítására a 20. század elején 

kerülhetett sor. 

IRODALOM: VARGA 2000, 16–17 

FORRÁSOK: DOMUS HISTORIA–CSÍKMINDSZENT, 8 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 

 – 125 – 



13. CSÍKPÁLFALVA 

(Păuleni – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Északi kápolna oltára 

1690–1700 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Pál apostol megtérése 

MÉRETEI: 260 × 290 cm; oszlopok magassága: 158 cm; predella: 37,5 × 

207 × 27 cm; szárny: 145 × 60 cm; középső fülke: 120 × 80 cm 

Az oltárt predellára épített, három lépcsőzetesen egymás mögé helyezett 

félköríves árkád alkotja. A fülkét formáló árkádok előlapjait faragott 

gyümölcsök és növények borítják, amelyek mögül angyalok hajolnak ki, 

az íveket angyalfejek zárják. A fülkében gipsz Jézus szobor áll. 

A faluban 1843-ban építik az első kápolnát, amelynek 1949-ben került a 

helyére a mai templom. A 17. század utolsó harmadában készült oltárát 

valamelyik környező településből szállíthatták ide. A predella, oltármenza 

faborítása és a tabernákulum későbbi változtatás eredménye lehet. Az 

oltár fülkéjében 19. század végén vagy 20. század elején készült gipsz 

Jézus szobor áll. Egy archív fotó tanúsága szerint, az oltár korábban a 

sekrestyében állt több darabban, és utólag állították össze a mai 

formájában (71. kép.). A sekrestyében továbbra is ott áll a fotón látható 

Mária és Evangélista Szent János kisméretű szobra, amely a 17. század 

végén, 18. század elején készülhetett, de nem biztos, hogy a ma álló 

oltárhoz tartozott. 

IRODALOM: közöletlen 
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FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkpálfalva, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12531–KJNT 

12532 (1965); Csíki Székely Múzeum, Fotótár, Csíkpálfalva 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 
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14. CSÍKRÁKOS 

(Racu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Déli mellékoltár 

1692 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Kisboldogasszony 

MÉRETEI: 450 × 205 cm (merevszárnyak nélkül: 450 × 157 cm); 

alsórész oszlopainak magassága: 167 cm, predella oszlopszékei: 44 × 

24,5 × 20 cm; szárny: 159 × 34 cm; alsó szint középképe: 158 × 95 cm 

Háromszintes, oszlopos rátétdíszes barokk oltár. Az alsó rész oltárképe a 

gyermek Jézust és Szent Józsefet ábrázolja. A következő szint 

középképén Szent Erzsébet, az oromzat tondóján Tóbiás és Rafael 

arkangyal láthatóak, a kép fölött Mária monogram, az oltárt lezáró táblán 

IHS felirat. 

Az oltár erősen átfestették, az oltárképeket az elmúlt évtizedekben 

kicserélték. Valószínűleg az északi mellékoltárral egy időben, 1692 körül 

készült (lásd kat. 15). 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, I, 36 vmint II, 62; VARGA 2000, 9–10 és 

34–36; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, I, 19 

FORRÁSOK: AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Csíkrákos. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 
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15. CSÍKRÁKOS 

(Racu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Északi mellékoltár 

1692 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Kisboldogasszony 

MÉRETEI: 400 × 210 (merevszárnyak nélkül: 400 × 150 cm); alsó 

oszlopok magassága: 157 cm; predella oszlopszékei: 39,5 × 27 × 20 cm; 

alsó merevszárnyak: 158 × 43 cm; alsó merevszárnyak képei: 77 × 33 

cm; alsószint középképe: 157 × 90 cm 

Háromszintes, oszlopos rátétdíszes barokk oltár. Az alsó rész oltárképe 

Krisztust, mint királyt ábrázolja, a merevszárnyakra Péter és Pál apostol 

alakját festették. Az alsószint párkányán IHS monogram és az 1692-es 

évszám olvasható. A felsőképen Mária a gyermek Jézussal látható. Az 

oromzati képre Mihály arkangyalt festették. 

Az oltárt többször átalakították, erősen átfestették, a képei pedig a 20. 

század első felében készülhettek. Alsó oltárkép helyén archív fotó 

tanúsága szerint, egykor, de ugyancsak másodlagosan Immaculata 

szobor állt (lásd AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Csíkrákos). A 18. század 

első feléből származó szobor ma a templom diadalíve előtt került 

elhelyezésre. Az oltár merevszárnyán Pál apostol helyén Mihály arkangyal 

festett képe látható, a predellán egy későbbi átalakítás emlékét megőrző 

felirat volt olvasható: „DE PICTUM SUMPTIB9 [US] / R. P. MATEI JÁNOSY 

/ 1721”. 
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IRODALOM: AGGHÁZY 1959 I, 36 vmint II, 62; VARGA 2000, 10–11 és 

34–36; SABĂU 2002, 109; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, I, 19; SABĂU 

2005, 35–36 

FORRÁSOK: AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Csíkrákos 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 
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16. CSÍKSOMLYÓ 

(Şumuleu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Vir Dolorum főoltár 

1679 

SALVATOR KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Urunk színeváltozása (Transfiguratio Salvatoris) 

MÉRETEI: 140 × 187 cm (merevszárnyak nélkül: 140 × 114 cm) 

oszlopok magassága: 62 cm; predella oszlopszékei: 17 × 22,5 × 13 cm; 

merevszárnyak: 53 × 26 cm;  baloldali fülke: 46 × 29 cm; középső fülke: 

70 × 42 cm; jobboldali fülke: 47 × 28 cm 

Szőlőindás oszlopos, áttört faragásokkal díszített kisméretű oltár. A 

középső fülkében festett Vir Dolorum ábrázolás, kétoldalt a 

merevszárnyakon Evangélista Szent János és Szent Katalin fatáblára 

festett háromnegyed alakos képe látható. A két oszlopszéken felirat: „A : 

D:” (baloldalt), és „1679” (jobboldalt). A képek alatti keretre további 

feliratok kerültek: „Ex voto spes: ac Mag: Catharina Kornis” (a Szent 

János kép alatt), valamint „Consortis S: Mag: Johannes Haller” (a Szent 

Katalin kép alatt). 

Mihály Ferenc a Haller János és Kornis Katalin adományából épült 

oltárban a szárnyasoltárok és a barokk oltárok közötti átmeneti oltárt 

látta, a Fájdalmas Krisztus középképet pedig a középkori hagyományra 

épülőnek tartja. Azonban a középkép, bár 17. századi, nyilvánvalóan nem 

egykorú az oltárszekrénnyel, mivel ez utóbbi középrésze eredetileg 

szoborfülkének lett kialakítva; de a szárnyak és középkép festményeinek 

stílusa is erősen eltér egymástól. Az oltárt eredetileg nyilvánvalóan nem 

is ide szánták, csak utólag került a kápolna szentélyébe, hisz az oromzat 

áttört díszítését a szentély alacsony mennyezetéhez igazítva 
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körbevágták. A főoltáron a kápolna titulusa sem szerepel. A kápolna 

északi falának támasztva viszont áll egy nehezen datálható, a mai 

főoltárnál kisebb méretű, vászon táblákból összeállított festett 

szárnyasoltár, középképén Krisztus színeváltozása jelenettel, ez lehetet 

valamikor a kápolna főoltára (38. kép). 

IRODALOM: VARGA 2000, 20–22, 38; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

19–21; SABĂU 2005, 36. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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17. CSÍKSOMLYÓ 

(Şumuleu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Ecce Homo mellékoltár 

1673 

SALVATOR KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Urunk színeváltozása (Transfiguratio Salvatoris) 

MÉRETEI: 150 × 120 cm 

Egyszerű felépítésű, két szőlőindás oszlopból, hátlapból és oromzatból 

álló oltár, középképén Ecce Homo ábrázolással. Az oltár oromzatán, 

gazdagon faragott kartuson a Petki-címer áll. 

Az oltár Petki Katalin adományából, 1673-ban készítette egy Kirkovacs 

(?) Mihály nevű eperjesi asztalos legény. A mester nevére restaurálás 

során bukkant rá Mihály Ferenc az egyik oszlopszék mögött, a predella 

előlapján (LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 21). 

IRODALOM: VARGA 2000, 37; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 19–21 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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18. CSÍKSOMLYÓ 

(Şumuleu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Loretói szűz szobrának oltára 

1680 körül 

SALVATOR KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Urunk színeváltozása (Transfiguratio Salvatoris) 

MÉRETEI: 160 x109 cm; középső kép: 102 × 56 cm 

Faragott oltárt utánzó fatáblára festett oltár, a Loretói szűz szobrának 

festett másolatával, festett szőlőindás oszlopokkal. Az oltárt párkány és 

egyszerű, keresztben végződő oromzat zárja. 

Az oltár feltehetően 1680 körül készült, valamivel később, mint a kápolna 

másik két oltára (kat. 16–17). Ugyanakkor az oltárba foglalt, a Loretói 

szűz szobrát ábrázoló táblakép Mihály Ferenc szerint korábbi az oltárnál 

(LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 21). A táblakép erősen kopott, a festék 

sok helyen lepergett, a Mária feletti félköríves mondatszalag felirata is 

töredékes: „[...] DE Spiritu Sancto […]”. A festmény kompozíciója egy 

1605 körüli Jerome Wierix (1553–1619) metszetet (RUYVEN-ZEMAN–

LEESBERG [NEW HOLLSTEIN] 2004, 168–169, kat. 1073) követ. Egy 

archív fotó tanúsága szerint, az oltár 1933-ban meg nem a mai helyén 

állt (Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita megye, 

Csíksomlyó, 1933, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 11584), korábbi 

helyéről nem tudunk. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 19–21 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíksomlyó, 1933, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 11584 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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19. CSÍKSZEREDA 

(Miercurea Ciuc – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 

Két női szent szobra 

17. század utolsó negyede 

ltsz. 173A–B  

MÉRETEI: 60 × 20 cm 

A tömör, imádkozó női szenteket ábrázoló faragott faszobrok feltehetően 

a 17. században készültek. 1967-ben kerültek a Csíki Székely Múzeum 

gyűjteményébe, eredetük ismeretlen. A szobrok több rétegben festettek, 

kopottak, egyikükön restaurátori kutatóablakot nyitottak (ltsz. 173B). 

IRODALOM: közöletlen 

FORRÁSOK: 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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20. CSÍKSZEREDA 

(Miercurea Ciuc – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 

Jezsuita szent (Loyolai Szent Ignác?) szobra 

17. század utolsó negyede 

ltsz. 159 

MÉRETEI: 65 × 27 cm 

Jezsuita szentet, valószínű Loyolai Szent Ignácot (vö. kat. 47) ábrázoló 

tömör, nem üregelt faszobor. A leltárkönyv bejegyzése szerint 1967-ben 

került Maroshévízről a Csíki Székely Múzeumba. Festése, aranyozása 

kopott, arca sérült, csapokkal rögzített alkarjai elvesztek. 

IRODALOM: közöletlen 

FORRÁSOK: 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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21. CSÍKSZEREDA 

(Miercurea Ciuc – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 

Három apostol és egy püspökszobor 

1690–1700 

ltsz. 7722, 7723, 7724, 7725 

96 × 30 × 11 cm; 96 × 30 × 12,5 cm; 63 × 30 × 12,5 cm; 79 × 24 × 

12 cm 

A szobrok egykor a csíkkarcfalvi templom főoltárához tartoztak. A 20. 

század közepén új neogótikus oltárt helyeztek el a templom 

szentélyében. A 17. századi főoltárt ekkor szedték szét. Felső része a 

sekrestye padlására (KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459, 26.589, kat. 

9), a szobrok egy része a csíkszeredai Csíki Székely Múzeumba került, 

míg az alsó része önálló oltárként a templom északi kápolnájában kapott 

helyet (VÁMSZER 1977, 244, kat. 8). 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 17–18. 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkkarcfalva, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 11659, 

KJNT 11660 (1965); KÖH Fényképtár: Csíkkarcfalva 7459, 26.589 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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22. CSÍKSZENTGYÖRGY 

(Ciucsângeorgiu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent György főoltár 

1675 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent György 

MÉRETEI: 550 × 420 cm (merevszárnyak nélkül: 550 × 310 cm); alsó 

oszlopok magassága: 130 cm; predella oszlopszékei: 55 × 37 × 30 cm; 

merevszárnyak: 200 × 60 cm; baloldali és jobboldali fülke: 130 × 50 cm; 

középső fülke: 130 × 90 cm 

Az oltár a legdíszesebb és egyben legkvalitásosabb székelyföldi oltárok 

közé tartózik. Több szintes, szobrokkal gazdagon díszített, középen a 

predella előtt faragott szentségtartó szekrény áll. Alsó szintjét négy 

oszlop tagolja, középen a szoborfülkébe a lándzsáját a lábai előtt fekvő 

sárkányra szegező Szent György szobrát helyezték el. A fülke Szent 

György szobra mellé a királylány perspektivikusan ábrázolt, térdelő 

alakját faragták meg. Két oldalt a fülkékben Szent István és Szent László 

faszobra áll. A felső szint oltárképén a Trónoló Madonna a gyermek 

Jézussal látható (olaj, vászon), kétoldalt a párkányra Péter és Pál apostol 

szobrai kerültek. Az oromzatot Kálvária ábrázolás zárja, a keresztre 

feszített Krisztussal, Máriával és Evangélista Szent Jánossal. Aggházy 

Mária az oltárt a 18. század elejére keltezi, de az oltár a faragott 

ornamentikája alapján egyértelműen korábbra, 1675 körüli időre 

datálható. Az oltárról az 1731-es vizitációs jegyzőkönyv is megemlékezik: 

"[…] altaria 3, omnia consecrata decenterque ornata. Maius statuis ligneis 

Sanctorum Stephani regis et Ladislai, Sanctorum Petri et Pauli ac pictis 
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Beatae Virginis Mariae et Sancti Georgii exornatum." (KOVÁCS – KOVÁCS 

2002, 140) 

Az oltár alsó építményét 1796-ban kapta. Ekkor, vagy valamivel később a 

felső Madonna képet is átfestették (LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 34). 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, I, 36 vmint II, 62; GYÖNGYÖSSY–KERNY–

SARUDI 1995, 104; VARGA 2000, 18–20 és 34–38; SABĂU 2002, 109; 

LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 34; SABĂU 2005, 36 

FORRÁSOK: KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 140 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 13. 
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23. CSÍKSZENTGYÖRGY 

(Ciucsângeorgiu – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Illyés kápolna oltára 

1710 körül 

ILLYÉS ANDRÁS KÁPOLNÁJA 

KÁPOLNA TITULUSA: Nagyboldogasszony mennybemenetele 

MÉRETEI: a Szent László szobor magassága: 105 cm; a Szent István 

szobor magassága: 110 cm 

A hagyomány szerint a kápolnát a falu szülöttje Illyés András püspök 

(Csíkszentgyörgy, 1696–Nagyszombat, 1712) építette (a kápolna 

építéséről lásd ORBÁN 1868–1873, II, 39). Egykori oltárát 1968-ban 

erősen átalakították, de Szent László és Szent István szobrai 

megmaradtak, amelyek stílusukban közel állnak a kézdiszentkereszti 

templom ugyancsak magyar királyszeneteket ábrázoló szobraihoz (kat. 

43). A kápolna előtti szószék mellvédjére utólagosan porc ornamentikás 

faragványt helyeztek, feltehetően ez is az átalakítás áldozatául esett oltár 

része volt egykor. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 1999. szeptember 22. 
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24. CSÍKSZENTIMRE 

(Sântimbru – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Mária-főoltár 

1679 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Imre 

MÉRETEI: 650 × 340 cm; alsó szint oszlopaink magassága: 150 cm; 

középső fülke: 140 × 100 cm; Szent Imre és Szent István kép: 130 × 

55; tabernákulum: 95 × 87 × 66 

Kétszintes, hornyolt oszlopokkal tagolt barokk oltár. Predellája előtt 

díszesen faragott, az oltárral egyidős szentségtartószekrény áll, négy 

kisméretű festett képe a négy evangélistát ábrázolja. Az alsó rész 

középső képén a Trónoló Madonna, tőle jobbra Szent Imre, balra Szent 

István egészalakos festett képei (mindhárom: olaj, vászon). A felső rész 

két szélén női szentek, Szent Katalin és Szent Borbála, középen 

négyzetes keretben Szent Vendel, alul a keret mentén felirat: „S. 

VENDELINUS CONF.” (mindhárom: olaj, vászon). Az oromzatot 

sugárkoszorús háromszög alakú tábla zárja Isten szeme ábrázolással. A 

retábulum hátoldalára vörös krétával a „HENTER FERECZ ŨR / Ez öltar 

epitesére adot az páter / Goäa penzebo flo 100 den 50 / 1679” feliratot 

jegyezték fel. Az oltárkép hátoldalán fent, a felirathoz a fába vonalakat 

karcoltak, és újabb szöveget kezdtek el írni piros festékkel, ami az „ANNO 

DOM. 1686 die[…]” után félbeszakadt. 

A retábulum hátlapjának felirata szerint az oltár Henter Ferenc 

támogatásával épült, 1679-ben. Azt ma már nem tudjuk, hogy az 1686-

os feljegyzés az oltár befejezésének évét rögzíti, vagy valamilyen más 

eseményről akart megemlékezni. Az oltárról az 1731-es vizitáció is 
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említést tesz: "Altaria 3, maius consecratum imaginibus pictis Beatae 

Virginis Mariae et Stephani regis et Emerici ducis exornatum […]" 

(KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 135). Az oltárszekrényhez két oldalt eredetileg 

egy-egy fülkagyló ornamentikájú merev szárny is tartozott (Kriza János 

Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita megye, Csíkszentimre, 

Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12460, 1932; MNG, Régi Magyar 

Gyűjtemény Fotótára: Csíkszentimre). Ezeket később kicserélték a 

gótikus szárnyasoltár tábláira (MNG, Régi Magyar Gyűjtemény Fotótára: 

Csíkszentimre), majd a középkori táblák 1970-es években történt 

restaurálása után a szentélyben külön állványzatra kerültek. A 17. 

századi merevszárnyak nem kerültek vissza a főoltárra, szétfűrészelt 

részeiket másodlagosan használták fel. (LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

24). Az oltár készíttetőjének, Henter Ferencnek a portréját egy fogadalmi 

kép is őrzi (lásd kat. 45). 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, II, 62; VARGA 2000, 12–14 és 34–37, 47; 

SZŐCS 2003, 267; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 23–24; SABĂU 2005, 

36, 1. kép 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Csíkszentimre, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12460 

(1932); MNG, Régi Magyar Gyűjtemény Fotótára: Csíkszentimre; 

KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 135 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 16. 
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25. CSÍKSZENTKIRÁLY 

(Sâncrăieni – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1675 körül 

TEMETŐKÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Úrkápolna 

MÉRETEI: 320 × 265 (merevszárnyak nélkül: 320 × 170 cm); oszlopok 

magassága: 153 cm; predella oszlopszékei: 64,5 × 41 × 40 cm; 

merevszárnyak: 190 × 60 cm; középső kép: 100 × 200 cm 

Oszlopos, predellás barokk oltár. Két szőlőindás oszlopa Keresztrefeszítés 

jelenetet (olaj, vászon) fog közre, Krisztus fejénél bibliai idézettel: 

„PATER IN MAN9 TUAS COMENDO SPIRIT: MEU” (Lukács 23.46). Kétoldalt 

fülkagylós merev szárnyak zárják az oltárt. A kép fölött középen faragott 

angyalfej, a két további, az oszlopok fejezetei fölötti angyalfej a 18. 

század második feléből származó kiegészítés. 

Az oltárt az idők folyamán átalakították, talán át is helyezték, amelynek 

során az oromzata lezárás nélkül maradt, oszlopszékei hiányosak. A falu 

plébániatemplomában található Feltámadt Krisztus faszobor egykor talán 

szintén az oltár oromzatához tartozhatott. 

IRODALOM: VARGA 2000, 26–28, 34–37; SABĂU 2005, 35 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 17. 
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26. CSÍKSZENTTAMÁS 

(Tomeşti – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Északi kápolna Mária oltára 

15. század harmadik negyede (Madonna szobor) és 1685 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Tamás apostol 

MÉRETEI: 240 × 193 cm; oszlopok magasság: 185 cm; predella 

oszlopszékei: 45 × 54 × 48,5 cm; merevszárnyak: 180 × 60 cm; 

merevszárnyak szobrainak magassága: 80 cm; középfülke kerete: 180 × 

120 cm; Madonna szobor: 125 cm 

A szőlőindás csavart oszlopos oltár, a szekrényében gótikus Madonna 

szoborral, két oldalt az áttört faragású merevszárnyakban Szent Tamás 

és Szent Simon apostolok faszobraival. Az oltár párkányán, az oszlopok 

felett, két térdelő angyal imádkozik. Az oltárt fülkagyló ornamentika és 

angyalfejek díszítik. 

Az oltár 1685 körül készülhetett, faragott ornamentikája leginkább a 

csíkmindszenti 1687-es főoltárra (kat. 10), valamint a 

homoródkarácsonyfalvi főoltárra (kat. 36) emlékeztet, a Mária szobor a 

15. század harmadik negyedének emléke. A 20. század harmincas 

éveiben az oltár fülkéjében még egy 18. századi Nepomuki Szent János 

szobor állt (ma a templom másik 17. századi oltárának asztalán; 

FISCHER-HAGYATÉK, fotó 64/368.). A predellán, a tabernákulum két 

oldalán ekkor még a következő felirat volt olvasható (FISCHER-

HAGYATÉK, fotó 64/368): 
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ARA HÆC eXpIa          LIberaLItate et Voto 

SVo FranCIsCI         MIkLosI ParoChI 

LoCaLIs renoVata       eXtat   1794 

A szöveg kronosztichonja újra ismétli az 1794-es évszámot, és az oltáron 

ekkor végzett átalakítás emlékét őrzi. Azóta a feliratot és a teljes oltárt 

fehér olajfestékkel átfestették. 

Az oltár oromzatát egykor IHS monogramos, sugárkoszorús tábla zárta, 

ami most az oltár mögött áll (AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: 

Csíkszenttamás; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 27). Jóllehet 

szentségtartóval rendelkezik, mégsem valószínű, hogy eredetileg 

főoltárnak készült, mivel a szentségtartó a 17. századnál későbbi asztalos 

munka. 

IRODALOM: BALOGH 1939, 550, 557; BALOGH 1941, 7; ENTZ 1942; 

BALÁS 1943, 499; BALOGH 1943, 128 és 140; GEREVICH 1956, 240; 

VĂTĂŞIANU 1959, 748; AGGHÁZY 1959, I, 36 vmint II, 63, 29. kép; 

RADOCSAY 1967, 49 és 160; LÉSTYÁN 1996, I, 205; MIHÁLY 1998, 

111és 115 (a fenti irodalom a gótikus Madonna szoborra vonatkozik); 

VARGA 2000, 5 és 34–37; SABĂU 2002, 109; LÁNGI–MIHÁLY 2002–

2006, II, 27–30 

FORRÁSOK: FISCHER-HAGYATÉK, fotó 64/368; AGGHÁZY-HAGYATÉK, 

Fotótár: Csíkszenttamás; KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 125 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 11. 
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27. CSÍKSZENTTAMÁS 

(Tomeşti – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Sarlós Boldogasszony mellékoltár 

SZENT TAMÁS PLÉBÁNIATEMPLOM 

1675 körül 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Tamás apostol 

MÉRETEI: 330 × 303 (szárnyak nélkül: 330 × 260); alsó oszlopok 

magassága: 148 cm; predella oszlopszékei: 60 × 32 × 20 cm; 

merevszárnyak: 180 × 43 cm; baloldali kép: 138 × 38 cm; középső 

fülke: 138 × 65 cm; jobboldali kép: 138 × 37 cm; oromzat kép: 100 × 

45 cm 

A konzervatívabb, több reneszánsz elemet használó emlékek közé 

tartozó, szőlőindás oszlopokkal tagolt oltár. Az oltárszekrény fülkéjének 

vászonra festett képe Mária és Erzsébet találkozását ábrázolja 

(valószínűleg a 18. századból). A két merev szárnyon Xavéri Szent 

Ferenc és Loyolai Szent Ignác fatáblára festett alakja tűnik fel. Az oltár 

oromzatán szintén vászonra festve Szent József és a gyermek Jézus (18. 

századi) látható. A domború faragású farátétekkel díszített predella 

közepén téglalap alakú utólagos kivágás található. Itt szentségtartófülke 

kapott helyet. A fülkeajtó elveszett, amit a restaurált oltáron sötétre 

festett falappal pótolták. Egy ötszög alakú, ma különálló, de egykor az 

oltárhoz tartozó feliratos tábla 18. századi kiegészítés: "ALTARE 

PRIVILEGIATUM AB ÃO 1763 DIE 20 7BRIS Ad ANNU 1773 20 7BRIS 

DURANS". A tábla Fischer József fényképén még a predellának támasztva 

áll (FISCHER-HAGYATÉK 64/370). 

Eredetileg nem főoltárnak szánták, hisz a predellán a szentségtartót csak 

utólag alakították ki. Később mégis főoltárként funkcionált, egészen a 18. 
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század végéig, az új főoltár felállításáig. Az oltárt 2000 után Mihály 

Ferenc restaurálta. 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, II, 63; VARGA 2000, 22–24 és 42; LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, II, 27–30 

FORRÁSOK: FISCHER-HAGYATÉK, fotó 64/370; KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 

125. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 11. 
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28. GYERGYÓREMETE 

(Remetea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Tabernákulum (északi kápolna) 

17. század vége 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Lénárd 

MÉRETEI: 57 × 44 cm. 

Szabálytalan nyolcszög alaprajzú faragott fa tabernákulum. 1770-ben a 

falu régi temploma leégett (ORBÁN 1868–1873, II, 117), amelynek 

egyetlen megmenekült tárgyaként tartja számon a hagyomány a 

tabernákulumot. Stílusa alapján a 17. század legvégén készülhetett. 

IRODALOM: Közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 28. 
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29. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1670, 19. század végi átalakításokkal 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 550 × 282 cm; oszlopszékek magassága: 55 cm; alsó oszlopok 

magassága: 155 cm; oszlopszékek távolsága: 95 cm; tabernákulum: 76 

× 68 cm 

Díszes kora barokk oltár, predellája előtt négyszög alaprajzú korabeli 

tabernákulummal. Dupla, rátétdíszes oszlopok fogják közre a középrész 

fülkéjét, a fülke vászonnal bélelt, benne gipsz szobor áll. A két fülkagylós 

merevszárny Szent István és Szent László szobrait foglalja magába. A 

felső rész képe Mária menybemenetelét (olaj, vászon) ábrázolja, a kép 

jobbszélén olvasható „Demeter B.[?]” név feltehetően a festmény 

készítőjét fedi (19. század vége). A képet két szőlőindás csavart oszlop 

fogja közre, mellette a párkányon két angyal térdel. Az oromzatot 

fakorpusz zárja. 

Az oltáron a 19. század végén, vagy a 20. század elején jelentős 

átalakításokat végeztek. Ekkor került az oltárra a ma is látható hat 

szobor: Mária a gyermek Jézussal, Szent István, Szent László, két térdelő 

angyal, és az oromzat korpusza. Ugyancsak ekkor festették a felső rész 

Mária mennybemenetelét is. Az északi mellékoltár (kat. 30) 

Mindenszentek képe valamikor szintén ehhez az oltárhoz tartozhatott; 

erre utal a templom titulusa. Bár a templom 17. századi oltárai közül ez 

esett át a legtöbb átalakításon, még sincs okunk kételkedni abban, hogy 

az oltár azonos azzal az 1670-es szerződésben szereplő oltárral, amelyet 
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Lázár István rendelt meg Lengyel Pétertől. Erre utal a szerződésben is 

szereplő középfülkét övező kettős oszlop is. A megállapodás szerint az 

oltárra a mester nyolc angyalfej faragását vállalta, ma azonban 

mindössze hat angyalfej található a retábulumon. Mindössze a 

szerződésben külön is kikötött tabernákulum angyalfejei hiányoznak, 

amelyek az évszázadok során kallódhattak el (vö. KELEMEN 1977–1982, 

I, 142). 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, I, 36, II, 103, III, 30. kép 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Gyergyószárhegy, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12339 

(1961); KELEMEN 1977, I, 142; KOVÁCS–KOVÁCS, 117 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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30. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Mindenszentek mellékoltár (északi) 

1670–1675 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 250 × 140 cm; oltárkép: 147 × 87 cm; merevszárnyak 

magassága: 165 cm; oszlopok magassága: 147 cm 

Szőlőindás oszlopos barokk oltár. A két oszlop szegélyezte oltárképen 

Mária mennybemenetelével ötvözött Mindenszentek ábrázolás. A 

merevszárnyak fatábláin jobboldalt Mária Magdolna, baloldalt Szent 

Katalin egészalakos képe, a lenti keret mentén a „S. MARIA 

MAGDALE/NA” és „S. CATHARIN[A]” feliratok olvashatók. Az oromzat 

kartusában egy apostol (id. Jakab apostol?) háromnegyedes festett alakja 

(fatábla?), az oromzatot Mária monogramos, sugárkoszorús tábla zárja. 

Predelláján díszes, keretes, hosszanti kartus. 

A templom titulusának ábrázolása rendszerint a főoltáron kapott helyet. A 

szárhegyi plébániatemplom Mindenszentek tiszteletére van szentelve, 

ennek ábrázolása a főoltáron ma mégsem szerepel. Valószínűleg a 

mellékoltár Mindenszentek vászonképe eredetileg a főoltárt díszítette 

(kat. 29). A vászonkép mai elhelyezése egyértelműen másodlagos (40. 

kép). Az oltárkép egyúttal, szokatlan módon Mária mennybemenetelét is 

ábrázolja, a kettős ikonográfiai ábrázolás okára az 1731-es vizitációs 

jegyzőkönyv derít fényt: 
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Anno 1729 praeter sanctuarium totum demolitum fuerat, anno 

sequenti 1730 ex fundamento ampliatum et erectum, tegulis 

noviter tecta in honorem Omnium Sanctorem (haec est dies 

titularis, ecclesiae dedicationis vero festum Assumptae Virginis 

Maioris) utrobique erigens parochorum et populi concursus. 

A fent idézett kettős ünneptartás oka feltehetően abban gyökerezik, hogy 

a templomnál valamikor titulusváltásra került sor. Ugyanakkor úgy tűnik, 

a szárhegyiek a régi ünnepükhöz továbbra is ragaszkodtak. A régi meg az 

új titulust aztán ötvözve jelentették meg az oltáruk képén is. A főoltáron 

a 19. század végén pedig, továbbra is a régihez ragaszkodva, egy Mária 

mennybemenetele ábrázolással pótolták a titulus hiányát. 

A templom két mellékoltárának oromzatát 1943 után felcserélték, 

korábban ehhez az oltárhoz az IHS monogramos oromzat tartozott (vö. 

kat. 31; AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Gyergyószárhegy; Szent Ferenc 

mellékoltár). 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959, I, 36, II, 103, III, 30. kép 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Gyergyószárhegy, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12335 

(1965), KJNT 12341 (1961); AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: 

Gyergyószárhegy; KELEMEN 1977–1982 I, 142; KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 

117 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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31. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent Antal mellékoltár (déli) 

1670–1675 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Mindenszentek 

MÉRETEI: 290 × 143 cm; oltárkép: 151 × 99 cm; merevszárnyak 

magassága: 165 cm; oszlopok magassága: 147 cm 

Szőlőindás oszlopos, fülkagyló-ornamentikás kora barokk oltár, 

predelláján kartussal. A Szent Antal apoteózisa oltárkép (olaj, vászon) 

kiemelkedő kvalitású a székelyföldi oltárok sorában. Az oltárképet két 

szőlőindás oszlop és két fülkagyló ornamentikás merevszárny fogja 

közre. Az oromzat kartusán megjelenő Isten szeme ábrázolás későbbi 

átfestés, az oromzatot IHS monogramos tábla zárja. 

A templom két mellékoltárának oromzatát 1943 után felcserélték (vö. 

kat. 30; AGGHÁZY-HAGYATÉK, Fotótár: Gyergyószárhegy; 

Mindenszentek mellékoltár). 

IRODALOM: közöletlen 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Gyergyószárhegy, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12339 

(1961);KOVÁCS–KOVÁCS, 117 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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32. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

FERENCES TEMPLOM 

1685 körül és 1750 körül, 19. század végi átalakításokkal 

TEMPLOM TITULUSA: Nagyboldogasszony 

MÉRETEI: 580 × 400 cm; belső (régebbi) oltárrész: 500 × 190 cm 

18. századi oltárba épített 17. századi oltár. Kétszintes oltár, a két 

kisebb, 17. századi oltárszekrényt egy nagyobb retábulumba helyezték, 

magas kétszintes predellája előtt nagyméretű tabernákulum áll. Alsó 

szintjén két csavart oszlop fogja közre az Immaculata szobrot (19. 

század vége) magába foglaló fülkét. A felső szinten két kis oszlop között 

Raffaello Sixtusi Madonnájának másolata (19. század vége). A párkányt 

faragott angyalfej zárja le. A 17. századi szekrényeket voluták és óriás 

oszlopok övezik, a párkányokon angyalok ülnek, a merevszárnyakon 

falemezből kivágott és festett szentek állnak: Szent Lőrinc és Szent 

Dorottya (18. század). 

A két kisebb oltárszekrény 17. századi. Az alsó szint fülkekialakítása 

későbbi, a retábulum négy fülkagyló-ornamentikás rátétdísze szintén 17. 

századi. Az oltár kora barokk részei 1685 körül készülhettek. A 

csíkmindszenti oltár (1687, kat. 10) középképe fölött, a szárhegyivel 

csaknem teljesen azonos sarokdíszek jelennek meg, az oszlopok alsó 

sávjának rátétdíszei is a csíkmindszenti oltáron ismétlődnek. 

IRODALOM: közöletlen 
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FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Gyergyószárhegy, Vámszer Géza készítette, KJNT 12352 (1966) 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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33. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent Ferenc mellékoltár (északi) 

1685 körül 

FERENCES TEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Nagyboldogasszony 

MÉRETEI: 400 × 260 cm; belső (régebbi) oltárrész: 360 × 130 cm; 

oltárkép: 157 × 85 cm; oszlopszékek: 73 × 20 × 17 cm; oszlopok 

magassága: 157 cm; merevszárnyak magassága: 157 cm; predella 

kartusa: 70 × 23 cm 

18. századi retábulumba épített 17. századi oltár, alsó és oromzati 

résszel. A belső szekrény Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló képét 

(18. század, olaj, vászon) két szőlőindás és két márványozott oszlop 

fogja közre, a párkányt angyalfej díszíti. A Szent Erzsébetet ábrázoló 

oromzati képet (olaj, vászon) fülkagyló-ornamentikás faragás, illetve 

hatalmas voluták övezik, az oromzatot IHS monogramos, sugárkoszorús 

tábla zárja. 

A 17. századi oltárt a 18. század második felében új oltárba építették. A 

régi oltárhoz tartoztak: a predella a kartussal, a középfülke, az 

angyalfejes párkány, az oromzati kép és faragott kerete, az IHS 

monogramos tábla és a merevszárnyak. 

IRODALOM: SABĂU 2005, 149, 87. kép (a 18. századi oltárképről) 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Gyergyószárhegy, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT_12353 

(1966) 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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34. GYERGYÓSZÁRHEGY 

(Lăzarea – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Padovai Szent Antal mellékoltár (déli) 

FERENCES TEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Nagyboldogasszony 

MÉRETEI: 450 × 270 cm; belső (régebbi) oltárrész: 330 × 110 cm 

18. századi retábulumba épített 17. századi oltár, alsó és oromzati 

résszel. A középső rész Padovai Szent Antalt ábrázoló képét (19. század 

vége, olaj, vászon) két szőlőindás és két márványozott oszlop fogja 

közre, a párkányt angyalfej díszíti. A Szent Klára megjelenítő oromzati 

képet (olaj, vászon) fülkagyló-ornamentikás faragás, illetve hatalmas 

voluták övezik, az oromzatot IHS monogramos, sugárkoszorús tábla 

zárja. 

A régi, 17. századi oltár részei: a predella a kartussal, a belső szekrény, 

az angyalfejes párkány, az oromzati kép és faragott kerete, az IHS 

monogramos tábla és a merevszárnyak. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 29. 
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35. HARALY 

(Harale – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Oltártöredékek a szószék mellvédjén, és Angyali Üdvözlet kép 

17. század utolsó negyede 

PLÉBÁNIATEMPLOM (Gelence filiája) 

TEMPLOM TITULUSA: Nepomuki Szent János 

MÉRETEI: Faragott töredékek: 48 × 30 cm; 53 × 31 cm; 44 × 23 cm; 48 

× 26 cm; Angyali üdvözlet kép: 83 × 57 cm 

A négy fülkagyló ornamentikás, egykor nagy valószínűséggel oltár részét 

képező faragást másodlagosan a szószék mellvédjének díszítésére 

használták. Az Angyali üdvözletet (olaj, vászon) ábrázoló festmény a 

szentély déli falán függ. A töredékek, a faragványok és a festmény talán 

egy oltárhoz tartoztak egykor.  

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 3. 
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36. HOMORÓDKARÁCSONYFALVA 

(Crăciunel – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1685 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Sarlós Boldogasszony 

MÉRETEI: 300 × 300 cm 

Predellából, középrészről és oromzatból álló barokk oltár. Mária és 

Erzsébet találkozását ábrázoló középképét (olaj, vászon) két oszlop 

szegélyezi. Két oldalt egy-egy merevszárny, előtte kis gyámokon két 

késő gótikus püspökszobor, Szent Miklós és Szent Ágoston alakjai. A 

felső részen, ovális keretben Antiochiai Szent Margit mellképe (olaj, 

vászon). A rátétdíszes kis oszlopokat faragott merevszárnyak keretezik. 

Az oltár oromzati része másodlagosan a mellékoltárhoz (kat. 37) 

tartozott, az oltár 2009-es restaurálása során azonban visszahelyezték a 

főoltárra (Mihály Ferenc közlése). 

A többségében unitárius faluban a katolikusok a 18. század közepén 

erősödtek meg, katolikus egyházmegyéjük 1737-ben szerveződött újra. 

Mai templomuk pedig 1783-ban épült (DÁVID 1981, 155; JÁNOSFALVI 

2003, 133–134). A katolikus templom két oltára ugyanakkor korábbi, 17. 

századi. A homoródkarácsonyfalvi plébánia utólag, már a 18. században 

szerezhette be épülő temploma számára az oltárokat. A főoltár a 17. 

század végén készülhetett: szerkezeti elemei 17. századiak, oltárképe a 

18. század végén készült. Korábbi, erősen átfestett oltárképe a szentély 

északi falára került (Mária a gyermek Jézussal). Tabernákuluma szintén 

későbbi kiegészítés. Az oltár merevszárnyainak két késő gótikus 

püspökszobráról felmerült, hogy a 17. századi gótizálás emlékei, 
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valószínűbb azonban, hogy a 16. század elejéről származnak, és csak 

utólagosan kerültek a kora barokk retábulumra (Mihály Ferenc szóbeli 

közlése). A főoltárhoz díszítésben közel áll a csíkmindszenti (1687, kat. 

10), és a csíkszenttamási oltár (kat. 26). Így feltételezhető, hogy az oltár 

katolikus területről került a 18. század végén a homoródkarácsonyfalvi 

templomba. 

Az oltárt 2009-ben Mihály Ferenc restaurálta. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 58–59 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2004. augusztus 17. 
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37. HOMORÓDKARÁCSONYFALVA 

(Crăciunel – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Déli mellékoltár 

1646 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Sarlós Boldogasszony 

MÉRETEI: 250 × 160 cm 

Magas predellán álló, gazdagon faragott oltár. Két szőlőindás oszlop fogja 

közre a Szentháromságot ábrázoló oltárképet (olaj, vászon), amelyen az 

alábbi felirat olvasható: „S.S. TRINITAS UNUS / DEUS MISERERE ANIBUS 

DEFUNCTORUM BENEFACTORUM”; alatta koszorúban „A C O” monogram, 

a C betű horgonnyal keresztezve. A merevszárnyak faragott 

angyalfejeket zárnak magukba. A mellékoltár egykori felső része 

eredetileg a főoltárhoz (kat. 36) tartozott, ezt a 2009-es restaurálása 

során vissza is helyezték a főoltárra.  

A mellékoltár a főoltárral egyidőben kerülhetett a templomba (lásd kat. 

36). A mellékoltár, a predella letisztított felirata szerint 1646-ban készült, 

és ezzel ez a legkorábbi ismert székelyföldi kora barokk oltár (LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, III, 58–59). Stílusában is eltér székelyföldi társaitól, 

faragása pedig kiemelkedik a hasonló emlékek sorából. Nem kizárt, hogy 

a retábulumot a homoródkarácsonyfalvi plébánia a főoltárral ellentétben 

szász vidékről szerezte be. Oltárképe 18. századi. Felirata az 

unitáriusokkal az 1777 körül folyó, a templom visszafoglalásának 

kísérletet is magába foglaló vallási vita hatását tükrözi (lásd JÁNOSFALVI 

2003, 133–134; ORBÁN 1868–1873, I, 184) Tabernákuluma és predellája 

19. századi kiegészítés. 
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Az oltárt Mihály Ferenc restaurálja. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 58–59. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2004. augusztus 17. 
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38. KÁSZONJAKABFALVA 

(Iacobeni – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Mária mellékoltár 

1690 körül 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szentlélek 

MÉRETEI: 308 × 160 cm; merev szárnyak: 92 × 26 cm; szoborfülke: 115 

× 44 cm; oszlopok magassága: 112 cm; oszlopszékek: 43 × 20 × 15 

cm; oszlopszékek távolsága: 50 cm 

Predellából, középrészből és oromzatból álló, lapos faragású, népies 

jellegű oltár. A középrész fülkéjét két szőlőindás oszlop fogja közre, kívül 

két téglalap alakú növényi ornamentikás merevszárnnyal. Oromzata 

áttört inda- és delfindíszes, tetején sugárkoszorúba foglalt Mária 

monogram. A fülke elé gipsz Madonna-szobrot helyeztek. Az oltár 

stilárisan közel áll a lényegesen kvalitásosabb kézdiszentléleki 

mellékoltárhoz (kat. 42). 

Kászonjakabfalva 1783-ig Nagykászon fiókegyháza volt, így nem kizárt, 

hogy az oltárt az ottani templomból hozták át. 

IRODALOM: közöletlen 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Kászonjakabfalva, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12434–

KJNT 12435 (1961); BALOGH-HAGYATÉK, Kászonjakabfalva (valószínűleg 

azonos Vámszer Géza fotójával) 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 30. 
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39. KÉZDIMARTONOS 

(Mărtănuş – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1690–1700 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Anna 

MÉRETEI: 450 × 315 cm; oltárasztal és predella közötti magasítás: 39 

cm; oltárkép: 125 × 82 cm; Szent István és Szent László kép: 88 × 43 

cm; tabernákulum: 68 × 52 × 47 cm 

Számos átalakítás nyomát magán viselő kora barokk oltár. Predellája 

utólagos famagasításon áll, elé nyolcszög alapú tabernákulum szekrényt 

helyeztek. Az oltár középrészét két szőlőindás oszlop tagolja, kétoldalt az 

oltárszekrényt egy-egy pilaszter zárja. Középre, a két oszlop közé 

utólagosan helyezték a Mária tanítása képet (olaj, vászon). Két oldalt 

Szent István és Szent László egészalakos képét festették (olaj, vászon). 

A felsőrészen a középrészt két oszlop és két faragott merevszárny fogja 

közre. Középrészén fehérre festett tábla előtt gipsz Szent József és 

gyermek Jézus szobor. Az oromzatot kisméretű kép (Krisztus a 

kereszten) díszíti. Felső lezáró dísze hiányzik. 

Az oltárt utólagosan szállították a kézdimartonosi templomba, talán a 18. 

század végén, amikor a templom titulusának szentelt oltárkép, Mária 

tanítása is született. Az oltár 17. századi Szent István és Szent László 

képe szépen modellált, jó minőségű festmények. A retábulum faragott 

díszítése kevéssé plasztikus, és kvalitásban is a festmények alatt maradt. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 2. 
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40. KÉZDISÁRFALVA 

(Tinoasa – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Oltártöredékek: két oszlop és egy korpusz 

1675 körül 

KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Kisboldogasszony 

MÉRETEI: oszlopok: 73 × 11 cm; korpusz: 100 cm m. 

Két, egykor oltárhoz tartozó szőlőindás oszlopát másodlagosan építették 

be az oltárasztalba. A Korpusz szintén ennek az oltárnak a része lehetett. 

A töredékek egykor a kápolna padlásán voltak, ezekről a festék 

maradványokat Tarcsi Béla helyi asztalos távolította el, a fát kezelte, 

lakkozta. Az oszlopokat az általa készített oltárasztalba építette, a 

korpuszt a szentély falára helyezték. 

IRODALOM: közöletlen. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 3. 
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41. KÉZDISZENTLÉLEK 

(Sânzieni – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Főoltár 

1685 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szentlélek 

MÉRETEI: 700 × 480 cm; oszlopok magassága: 155 cm; oltárkép: 182 × 

120 cm; tabernákulum: 80 × 75 cm. 

Háromszintes, faragott barokk oltár. Predellája előtt tabernákulum áll, 

Evangélista Szent János és Keresztelő Szent János szobraival. Az alsó 

szintet négy szőlőindás oszlop tagolja. Középrész Szent Lélek 

eljövetelének (olaj, vászon) aljára az 1685-ös évszámot rejtő 

kronosztichon került: „Et apparVerVnt IpsIs DIspertI= / tae LIngVae, 

tanqVaM IgnIs * SpI/ rItVs sanCtI:   Act : 2 :” (ApCsel 2.3–4). A kép két 

oldalán, oltárfülkékben Pál és Péter apostolok, a merevszárnyakban 

Mózes és Áron szobrai. A kép fölött, a párkány címerpajzsán egy 

ágaskodó, jobbra forduló oroszlán, mancsában három nyilat tart. Az oltár 

felső részének középképén a Trónoló Mária karján a gyermek Jézussal 

(olaj, vászon). Két oldalt a párkányon Krisztus szobrok, egyiken palásttal, 

töviskoronával ábrázolva (Krisztus kigúnyolása), másikon oszlophoz 

kötözve (Krisztus ostorozása). Az oromzati rész ovális képére 

Keresztvitelt (olaj, vászon) festett az oltár mestere, a kereszt szárán a 

következő felirattal: „[HU]C DEUs DILEXII(T) MUNDUM”. A kép két 

oldalán Mária és Evangélista Szent János áll, az oromzat Korpusszal 

zárul. A nagyméretű, faragott ornamentikával gazdagon díszített oltár 

1685-ben készült. A párkányzat közepén elhelyezett címer nem 

 – 166 – 



azonosítható, másfelől biztosan nem lehet azonos a megrendelő 

címerével, mivel későbbi, 18. századi faragvány. 

IRODALOM: AGGHÁZY 1959 I, 36 vmint II., 137; GYÖNGYÖSSY–KERNY–

SARUDI 1995, 148, 176. kép; LÉSTYÁN 1996, I, 75; KOVÁCS 1998, 101–

103 

FORRÁSOK: KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 146. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 1. 
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42. KÉZDISZENTLÉLEK 

(Sânzieni – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Északi mellékoltár 

1690–1700 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szentlélek 

MÉRETEI: 455 × 180 cm; oszlopok magassága: 206 cm; oltárkép: 132 × 

41 cm; oszlopszékek távolsága: 61 cm; Szent Antal kép: 90 × 35 cm. 

Faragott barokk oltár, predelláján rátétes IHS monogrammal. Középképe 

(olaj, vászon) olyan Szentháromság ábrázolást követ, ahol az Atyaisten a 

keresztrefeszített Krisztussal jelenik meg, a kép alsó részén angyalok 

énekelnek. A felső képen Szent Antal látható, karján a gyermek Jézussal. 

Az oltárt faragott angyalfejek és gazdag ornamentika díszíti, amelynek 

stílusa eltér a főoltárétól, és leginkább a kászonjakabfalvival (kat. 38) 

mutat rokonságot, de annál szebben, plasztikusabban faragott. 

IRODALOM: GYÖNGYÖSSY–KERNY–SARUDI 1995, 148; KOVÁCS 1998, 

101–102 

FORRÁSOK: KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 146 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 1. 
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43. KÉZDISZENTKERESZT 

(Poian – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Főoltár 

1716–1717 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szent Kereszt megtalálása 

MÉRETEI: 540 × 350 × 55 cm; középfülke magassága: 150 cm; 

oszlopszékek magassága: 50 cm; oszlopok magassága: 137 cm; 

merevszárnyak: 167 × 40 cm; tabernákulum: 78 × 55 × 50 cm 

Díszesen faragott barokk oltár. Predellája előtt szentségtartó szekrény. 

Alsó részét négy hornyolt oszlop tagolja. Középen vászonra festett, 

domború fatáblára feszített egészalakos Szent Ilona kép. A kép felirata, a 

jobb oldali magyar címer körül: „TIMIDAqVARE ANGERIS / IN HOC 

SIGNO VINCET”, baloldalon Erdély címere mellett: „HINC VESTRA SOLVM 

/ SPERANDA SALVS”. Kép aljának felirata: „INVENTIO SALVIFICAE 

CRUCIS DOMINICAE S. MATER MAGNICAESARIS POTENTATIAE HELENA”. 

Mindkét felirat kronosztichonja az 1716-os évszámot tartalmazza. A kép 

két oldalán, az oldalfülkékben Szent László és Szent István király szobrai 

állnak. Az alsó rész párkánya felett középen akantusz levelekkel 

keretezett kartus: „Altare / Sumptibus Pagarum: POLYÁN et BELAFALVA / 

sub cura / REVERENDISSIMI DOMINI D. CASPARI HENTER SepsiszIVÁN/ 

Cathedralis Ecclesiae, Albae-Carolinensis Lectoris et Canonici, / Huiusque 

Loci per quindecim Annos plebani emeriti / Erectum Anno 1717”. A felső 

rész középképére a Kálváriát festették, kétoldalt a párkányon Szent Imre 

és Szent Erzsébet szobrai. Az oltár felső párkányán két kis angyal ül, az 

oromzat korpusszal zárul. 

 – 169 – 



Az oltárt, a kartus feliratának tanúsága szerint 1716–1717 között 

állíttatta Kézdiszentkereszt (egykor Polyán) és a szomszédos Bélafalva, 

Henter Gáspár kézdiszentléleki plébános idején. Az oltár 18. század 

elején készült, de felépítése és egyes díszítőelemei, köztük a szárnyas 

angyalfejek, hornyolt oszlopok, korábbi mintákat követnek. Ugyanakkor 

későbbi díszítőmotívumok is megjelennek, mint az oltár két oldalának 

akantuszlevelei. Az oltár szobraihoz közeliek a csíkszentgyörgyi Illyés-

kápolna magyar királyszenteket ábrázoló szobrai (kat. 23). 

IRODALOM: közöletlen 

FORRÁSOK: KOVÁCS–KOVÁCS 2002, 147 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 31. 
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44. KÉZDIVÁSÁRHELY - KANTA 

(Târgu Secuiesc– Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Angyali üdvözlet festmény a szentély déli falán 

1682 után 

PLÉBÁNIATEMPLOM (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szentháromság 

MÉRETEI: 90 × 70 cm 

Vászonra festett, rudolfinus festőket idéző Angyali üdvözlet. Származása 

ismeretlen. Kézdiszéken 1682-től működött ferences kolostor 

Esztelneken, amely 1696-ban Kantára (ma már Kézdivásárhely része) 

tette át a székhelyét (KARÁCSONYI 1924, II, 432). Az Angyali üdvözlet 

képet hozhatták a ferencesek Esztelnekről is, de készülhetett már az új 

templom számára is. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 1. 
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45. MAROSVÁSÁRHELY – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS PLÉBÁNIA 

EGYHÁZMŰVÉSZETI MÚZEUMA ÉS GYŰJTŐLEVÉLTÁRA 

(Târgu Mureş– Maros megye – Judeţul Mureş) 

Henter Ferenc fogadalmi képe 

1680 

MÉRETEI: 120 × 90 cm 

A vászonra festett, keretezett kép Kelementelkéről került a 

marosvásárhelyi egyházművészeti gyűjteménybe. Ez az emlék bár 

ikonográfiájában epitáfiumok szokásos ábrázolását követi, mégis 

fogadalmi kép, mert a festményen szereplő Henter Ferenc 1680-ban még 

élt, és csak 1704-ben halt meg (NAGY 1859, 91, 92). A vászonkép 

mindkét oldala festett. Egyik oldalán Henter Ferenc, családjával együtt a 

feszület előtt imádkozik. A térdelő alakok fölé a neveiket is felfestették, 

balról jobbra: Andreas Henter, 1680 Franciscus Henter, Josephus Henter, 

Adamus Henter, Sara Henter, Elizabetha Mikes. A festmény alján, pedig a 

„Renovatum 1803” felirat olvasható. A festmények stílusa a mikházai 

Mária és Szent Ferenc oltár képeihez állnak közel. Henter Ferenc 

támogatta Csíkszentimrén a plébániatemplom főoltárának (kat. 24) 

felállítását, valamint Csíksomlyón a ferences templom, ma már csak 

dokumentumokból ismert Mindenszentek oltárának is ő volt a patrónusa. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 24; BARABÁS 2009, 12 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 9. 
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46. MAROSVÁSÁRHELY – KATOLIKUS EGYHÁZI GYŰJTEMÉNY 

(Târgu Mureş– Maros megye – Judeţul Mureş) 

Két fülkagylós töredék 

1670–1690 

ltsz. 112/1; 112/8 

MÉRETEI: 40 cm; 45 cm 

Két porc és fülkagyló ornamentikájú faragvány, egyik korabeli keretléc 

darabhoz rögzítve. A töredékek származása ismeretlen. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 9. 
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47. MENASÁGÚJFALU 

(Armăşeni Nou– Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Úr színeváltozása főoltár 

1685 körül 

ÚR SZÍNEVÁLTOZÁSA KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Úr színeváltozása 

MÉRETEI: 280 × 185 cm (merevszárnyak és posztamensek nélkül: 280 × 

137 cm; csak a merevszárnyakkal: 280 × 170 cm); oszlopok magassága: 

95 cm; predella oszlopszékei: 51 × 35 × 25 cm; merevszárnyak: 117 × 

37 cm; középső kép: 110 × 74 cm; szobrok magassága: 54 cm 

Szőlőindás oszlopos, angyalfejes barokk oltár. A menzán, az oltár 

predellája előtt szentségtartószekrény, mögötte a predella előlapján 

gyöngysorral keretezett miniatűr festmény látható a Keresztrefeszítés 

jelenetével: Krisztus két oldalán Szűz Máriával, Evangélista Szent 

Jánossal távolabb, jobboldalt talán két ferences, baloldalt két jezsuita 

szerzetes imádkozik. A predella kétoldalt egy-egy posztamenssel zárul, 

amelyekre Xavéri Szent Ferenc (talapzatán „S FR. X” felirat) és Loyolai 

Szent Ignác (talapzatán „S IGNAT” felirat) kisméretű szobrai kerültek. 

Két szőlőindás oszlop fogja közre a Krisztus színeváltozását ábrázoló, 

vászonra festett oltárképet. A képen Jézus jobbján Mózes, balján Illés 

próféta áll, alattuk Jakab, Péter és János apostol. Jézus felett a felhőken 

az Atyaisten alakja körül felirat olvasható: „Hic est Filius me9[us] 

dilect9[us], inquo mihi complacuit” (Máté 3.17). Az oromzatot díszes 

kartuson Agnus dei ábrázolás és IHS feliratú sugárkoszorús körtábla 

zárja. 

Az oltár stílusa alapján 1680 körül készülhetett. A két jezsuita szent 

szobra korábban az oromzat két oldalán kialakított, most üresen álló 

 – 174 – 



gyámokon állhatott. Díszítő faragása a gyergyószárhegyi ferences 

templom mellékoltáraival rokon (kat. 33–34), a jezsuita szentek szobrai 

pedig a csíkszenttamási mellékoltár Szent Tamás és Szent Simon szobrait 

(kat. 26) idézik. 

IRODALOM: VARGA 2000, 3–5, 34–38, 40. 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 13. 
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48. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Főoltár 

1667–1692 között 

PLÉBÁNIATEMPLOM (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 510 × 340 cm; merevszárnyak magassága: 240 cm; alsó 

oszlopok magassága: 190 cm; Szent István és Szent László kép: 127 × 

44 cm (keret nélkül); tabernákulum: 86 × 85 cm 

Az oltár predellája előtt szabálytalan nyolcszögű tabernákulum áll. Az 

oltár alsó részét négy oszlop tagolja, középen a vászonnal bélelt fülkében 

19. század végi Mária szobor áll. Kétoldalt Szent István és Szent László 

látható (olaj, vászon), a képek alján felirattal: „S. STEPHAN9.[US]”, a 

jobboldali táblán „S. LADISLAU9.[US]”. A faragott merevszárnyakban 

falemezből kifűrészelt, erősen átfestett alakok: Szent Imre és Szent 

Erzsébet. Az oromzati rész képén a térdelő Veronika, kezében a Jézus 

arcának lenyomatát őrző kendővel. Az oromzatot IHS monogramos tábla 

zárja. 

Az oltár, a templomban található három társával együtt, valamikor a 

mikházai építkezések 1667-es kezdete, és a templom oltárinak 1692-es 

felszentelési ideje között készültek (vö. KARÁCSONYI 1924, II, 220 és 

273–274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84; MUCKENHAUPT 2007, kat. 

II-9). A főoltárt ugyanaz a Haller Péterné Pécsi Erzsébet készíttette, aki a 

csíksomlyói ferences templom főoltárát és Szent Antal mellékoltárát is. 
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IRODALOM: GYÖRGY 1930, 278–293; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 29 

és 84–87 

FORRÁSOK: MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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49. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Havas Boldogasszony oltár (északi fal) 

1667–1692 között 

PLÉBÁNIATEMPLOM (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 420 × 190 cm; alsórész: 270 × 190 cm; alsó oszlopok 

magassága: 153 cm; középkép: 155 cm × 75 cm; oszlopszékek 

távolsága: 97 cm, oszlopszékek mélysége: 25 cm. 

Alsó részén, a két szőlőindás csavart oszlop között: Mária a Gyermekkel 

(olaj, vászon). A Mária képen feliratok olvashatók: két Jézus és egy Mária 

monogram, illetve alatta a görög Istennek Anyja szavak rövidítései: „MP” 

és „OY” monogramok. Lent a keret mentén, mondatszalagon majuszkulás 

felirat fut végig: „CELEBERIME B. MARIAE MAIORIS EFFIGIES”.  A kép a 

római Santa Maria Maggiore bazilika kegyképének másolata. A felső 

képen (olaj, vászon) Bolsenai Szent Krisztina nyíllal, pálmaággal, a 

merevszárnyakon, baloldalon Szent István mártír, jobboldalon Szent 

János mondatszalaggal: „ECCE AGNUS DEI”. A predellán hosszanti kartus 

áll. 

Az oltárt Petki János és neje, Haller Krisztina állíttatta, valamikor a 

templom bővítésének megkezdése, 1667 után és templom 1692 

felszentelése között (vö. KARÁCSONYI 1924, II, 220 és 273–274; 

LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84; MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9), 

egyidőben a vele szemközt álló Szent Ferenc oltárral (kat. 50). A 

merevszárnyak képei későbbiek, vagy erősen átfestettek (19. század). 
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IRODALOM: GYÖRGY 1930, 278–293; KARÁCSONYI 1924, II, 274; 

LÁNGI–MIHÁLY 2004, II, 85–86; SZILÁRDFY 2003, 100 

FORRÁSOK: MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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50. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Assisi Szent Ferenc mellékoltár (déli fal) 

1667–1692 között 

(PLÉBÁNIATEMPLOM) (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 430 × 190 cm; alsórész: 270 × 190 cm; alsó oszlopok 

magassága: 153 cm; középkép: 155 × 75 cm; oszlopszékek távolsága: 

97 cm, kiugrásuk: 25 cm 

Az alsó rész képe (olaj, vászon) az imádkozó Szent Ferencet ábrázolja, 

kezében nyitott könyv a következő felirattal: „ABSIT MIHI GLORIARI NISI 

IN CRVCE DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI” (Pál apostol levelei, Gal. 

6.14). A festményt szőlőindás csavart oszlopok fogják közre. Felső részen 

középen Szent Antal mellképe (olaj, vászon), mellette a 

merevszárnyakon Mária tanítása és Szent Lukács. Predelláján fehérre 

festett kartus áll. 

A mellékoltárt Felvinczy Zsigmond (mh. 1706, Felvinczy Zsigmond sírja a 

kolozsvári piarista templomban található, vö. SAS 2007, 153.) és neje, 

Halmágyi Anna állíttatta (KARACSONYI 1924, II, 274). A készítés ideje, 

valamikor a templom bővítésének megkezdése, 1667 után és templom 

1692 felszentelése között időszakra tehető, és párdarabjával, a Mária 

oltárral (kat. 49) egyidőben készülhetett (vö. KARÁCSONYI 1924, II, 220 

és 273–274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 84; MUCKENHAUPT 2007, 

kat. II-9). A merevszárnyak képeit kicserélték, vagy erősen átfestették, 

valószínűleg a 19. században. 
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IRODALOM: KARÁCSONYI 1924, II, 274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

85–86 

FORRÁSOK: MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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51. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Padovai Szent Antal mellékoltár (északi mellékhajó) 

1667–1692 között 

PLÉBÁNIATEMPLOM (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 300 × 196 cm; oszlopok magassága: 110 cm; oszlopok 

távolsága: 110 cm; tábla: 130 × 97 cm; oszlopszékek mélysége: 21 cm. 

Szőlőindás oszlopos oltár, középképén Padovai Szent Antallal. Oromzatát 

sugárkoszorús IHS monogramos tábla zárja.  A mikházai templom 

legszerényebb külsejű, de szép faragású és festésű oltára. 

Az oltár Kornis Gáspár adományából épült, valamikor a templom 

bővítésének megkezdése, 1667 után és templom 1692 felszentelése 

között időszakban (vö. KARÁCSONYI 1924, II, 220 és 273–274; LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, II, 84; MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9). 

IRODALOM: KARACSONYI 1924, II, 274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

86 

FORRÁSOK: MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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52. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Szent Anna oltár (nyugati bejárattal szemben) 

1667–1692 között 

PLÉBÁNIATEMPLOM (egykori ferences templom) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 350 × 200 cm; oszlopok távolsága: 100 cm; alsó oszlopok 

magassága: 150 cm; oszlopszékek mélysége: 15 cm; oltárkép: 158 × 74 

cm; merevszárnyak: 215 × 63 cm; merevszárnyak falemezes alakjai: 85 

× 33 cm. 

Az oltárkép Máriát, Annát és a gyermek Jézust (Szent Anna 

harmadmagával) ábrázolja (olaj, vászon). A képet két szőlőindás oszlop 

fogja közre. A két merevszárnyon falemezből kifűrészelt festett szentek 

alakjai állnak: Szent Joachim és Szent József. Az oromzati részre Szent 

Katalint festették (olaj, vászon). Az oromzat két oldalán falemezre festett 

térdelő szentek: balra Nepomuki Szent János, jobbra Szent Margit. A 

predella kartusán felirat: „[…] S ANNA Matris B.V. / feri curarunt. G. AN: 

BEL. AN: PET / MA C FAR: Ao 1685”. Az oltár merevszárnyainak 

dekorációs faragása rokon a csíkmindszenti oltár (1687, kat. 10) alsó 

merevszárnyainak kialakításával. 

Az oltárt özv. Kálnoki Istvánné Béldi Anna, Torma Jánosné Petki Anna és 

özv. Bánffi Kristófné Fazekas Margit állíttatta (KARACSONYI 1924, II, 274 

és a predella felirata). Az oltárt nemrégiben Mihály Ferenc restaurálta, 

ekkor került elő a predella felirata is. 
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IRODALOM: KARACSONYI 1924, II, 274; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 

29, 84, 86 

FORRÁSOK: MUCKENHAUPT 2007, kat. II-9 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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53. MIKHÁZA 

(Călugăreni – Maros megye – Judeţul Mureş) 

Angyali üdvözlet oltár (sekrestye) 

1675 körül 

FERENCES TEMPLOM (PLÉBÁNIATEMPLOM) 

TEMPLOM TITULUSA: Szent István 

MÉRETEI: 175 × 180 × 37 cm; jobb oldali merev szárny: 110 × 40 cm; 

baloldali merevszárny: 70 × 30 cm (töredékes); szekrény középen: 113 

× 74 cm, széleken: 77 × 33 cm 

A szekrény négy külső ajtaját festmények díszítik, két oldalához 

fülkagylós faragott merevszárnyak csatlakoznak. A két ívesen 

lekerekített, magasabb belső táblákon az Angyali Üdvözletet festették 

meg. A két kisebb külső ajtószárnyra Assisi Szent Ferenc és Padovai 

Szent Antal került. A szekrényszárnyak belső oldalán, puttók térdelnek. 

A jelenlegi sekrestye a mellékhajó megépítéséig kápolnaként működött 

(LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 86), talán ez magyarázza, hogy miért áll 

itt a szekrénynek is használható oltár, amely a fülkagylós szárnyak 

stílusa alapján 1675 körül készülhetett. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 86 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. augusztus 26. 
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54. SEPSISZENTGYÖGY 

Székely Nemzeti Múzeum 

(Sfântu Gheorghe – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Zabolai oltár 

1675–1680 

MÉRETEI: 250 × 190 cm 

Többszintes kisméretű faragott oltár. Alsó részét két szőlőindás oszlop 

osztja három részre, középen fa táblára festett Pietà látható, a kép alján 

mondatszalag fut: „DOLORES NOSTROS PORTAVIT” (Iz 53.4). A bal oldali 

táblán a Fájdalmas Krisztus, a mondatszalagon: „FLAGELLIS CESUS”, a 

jobb oldalon Ecce Homo ábrázolás, a mondatszalagon: „ECCE HOMO” 

felirat olvasható. Oromzatának csak a faragott kerete maradt meg, az itt 

helyet kapó kép vagy szobor mára hiányzik. IHS monogramos, 

sugárkoszorús tábla zárja az oltárt. 

Az oltár a zabolai Mikes családtól került a sepsiszentgyörgyi múzeumban. 

A múzeum 1943-as jegyzőkönyve szerint eredetileg Csíkból származik. 

Az oltár a csíksomlyói Salvator kápolna főoltárához (kat. 16) áll a 

legközelebb, de festett képei annál merevebbek, sematikusabb, faragott 

díszítése is gyengébb kvalitású. 

IRODALOM: LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, II, 20 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2002. október 5. 

 – 186 – 



55. SZÉKELYUDVARHELY 

(Odorheiu Secuiesc – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Főoltár 

1690–1700 

JÉZUS-KÁPOLNA 

TEMPLOM TITULUSA: Jézus Szíve 

MÉRETEI: 300 × 215 cm (merevszárnyak nélkül: 300 × 148 cm); 

oszlopok magassága: 96 cm, oszlopszékek: 43 × 31 × 30 cm; 

merevszárnyak: 121 × 32 cm; középső kép: 99 × 76 cm; oromzat 

képe: 70 × 40 cm 

Kétszintes, fülkagyló ornamentikás oltár, középen lent, allegorikus Jézus 

szíve ábrázolással, a gyermek Jézussal és Isten bárányával. A gyermek 

Jézus feje felett bibliai idézet olvasható: „Traham eos in vinculis charitatis 

osee 14 v 4” (Óz 14.4). A felső részére erősen megkopott Mária 

koronázása festmény került. A középkép színeit megerősítették, illetve az 

oltáron 18. századi átalakítások nyomai látszanak. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 12. 

 – 187 – 



56. SZÉPVÍZ 

(Frumoasa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Padovai Szent Antal (egykori Mária) főoltár 

17. század utolsó negyede 

HAVAS BOLDOGASSZONY KÁPOLNA  

TEMPLOM TITULUSA: Havas Boldogasszony 

MÉRETEI: 350 × 192 cm; (merevszárnyak nélkül: 350 × 143 cm); alsó 

oszlopok magassága: 94,5 cm; predella oszlopszékei: 33 × 26 × 16,5 

cm; merevszárnyak: 123 × 24 cm; középső fülke: 110 × 84 cm 

Kétszintes, oszlopos barokk oltár, fülkagylós és rátét díszekkel. Az alsó 

rész középképét kihasították, így csak a felső vászonrész maradt meg: 

ezen még látszik Mária feje a koronával. A töredékes kép elé egy Máriát 

ábrázoló 20. századi festményt helyeztek. A felső képen Szent Imre Mária 

képe előtt imádkozik. A festmény jobb alsó sarkában felirat olvasható: 

„SÁNTHA IMRE ESP. PLÉB. / IRÁNTI ROKONI SZERETETBŐL! / FESTÉ 

ÉLTES ELEK 1874”. Az oltárt faragott oromzat, IHS monogramos tábla 

zárja le. Az oltár elé a menzára Padovai Szent Antal, tőle jobbra és balra 

pedig Jézus és Mária gipsz szobrát helyezték. 

Az egykor nagyrészt örmények által lakott faluban, a kápolna a 

katolikusoké volt, és mindaddig ezt használták templomként, míg az új 

neogótikus templom fel nem épült. Ma az oltárok rossz állapotban 

vannak. Ugyanakkor azon kivételes emlékek közé tartoznak, amelyeknek 

a szerkezeti és díszített részein az eredeti festés megmaradt. Bár 

jellegzetesen 17. századi oltárok, csavart szőlőindás oszlopokkal, 

gazdagon faragott ornamentikával, a faragások laposak, a motívumok 

sokszor népiesek. Az oltárból a 1970-es években történt rablás során 

hasították ki az alsó vászonképet. A retábulum oromzati képe egy 1874-
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es felújítás során készült. Az oltármenzán álló szobrok 19. század végi 

gipszek. 

IRODALOM: VARGA 2000, 7–9, 34–36, 38; SABĂU 2005, 35–36 

FORRÁSOK: 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 
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57. SZÉPVÍZ 

(Frumoasa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Szent Anna mellékoltár 

17. század utolsó negyede 

HAVAS BOLDOGASSZONY KÁPOLNA  

TEMPLOM TITULUSA: Havas Boldogasszony 

MÉRETEI: 263 x130 (merevszárnyak nélkül: 263 × 108 cm); oszlopok 

magassága: 66,5 cm; predella oszlopszékei: 34,5 × 22 × 16,5 cm; alsó 

merevszárnyak: 84 × 17 cm; középső fülke: 78 × 60 cm; felső kép: 62 × 

48 cm 

Kétszintes barokk oltár, szőlőindás, rátétdíszes oszlopokkal, faragott 

merevszárnyakkal. Teljes eredeti 17. századi festése megmaradt. Alsó 

részén Mária tanítása (olaj, vászon). A Szent Anna kezében tartott, 

nyitott könyv lapjain Krisztus szeplőtelen fogantatását és születését 

megjövendölő ótestamentumi idézet olvasható: „Ecce Virgo Concipiet et 

P[a]R[ie]T F[ilium] Isaie 7.” (Iz 7.14). Az oromzatra a Mária és 

Erzsébettel találkozását festették. Az oltár szárnyas angyalfejjel és 

kereszttel zárul. 

IRODALOM: VARGA 2000, 29–31; SABĂU 2005, 35–36 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 
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58. SZÉPVÍZ 

(Frumoasa – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Jézus mellékoltár 

17. század utolsó negyede 

HAVAS BOLDOGASSZONY KÁPOLNA  

TEMPLOM TITULUSA: Havas Boldogasszony 

MÉRETEI: 260 × 145 (merevszárnyak nélkül: 260 × 112 cm); 

oszlopmagasság: 71 cm; oszlopszékek: 34 × 26 × 22 cm; alsó 

merevszárnyak: 88 × 23 cm; középső fülke: 84 × 67 cm; felső kép: 65 × 

45 cm 

Kétszintes barokk oltár, szőlőindás és hornyolt oszlopokkal, faragott 

merevszárnyakkal. A retábulum szerkezeti és díszítő elemeinek eredeti 

festése megmaradt, de mindkét festett képe az 1970-es években történt 

rablás áldozatául esett. Ezt követően az oltárba 20. századi képek 

kerültek. Az oltár oromzata szárnyas angyalfejjel és keresztel zárul. 

IRODALOM: VARGA 2000, 5–7 és 34–37; SABĂU 2005, 35–36 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 
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59. SZENTKATOLNA 

(Cătălina – Kovászna megye – Judeţul Covasna) 

Szent Katalin szobor 

17. század utolsó negyede 

PLÉBÁNIATEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Alexandriai Szent Katalin 

MÉRETEI: 115 × 40 × 22 cm (a kiegészített kézzel 33 cm) 

Tömör fából faragott, festetlen, koronás női szent szobra, hátoldala 

elnagyoltan laposra faragva. A szent jobb kezében kottatekercset tart. 

Köpenyén festéknyomok, a kottatekercsen szinte a teljes egykori festés 

megmaradt. A kottán latin nyelvű pünkösdi himnusz pár szava olvasható: 

„MENTES TUORUM VISI[TA]”. Bal keze és attribútuma, a kard, utólagos 

kiegészítés, így elképzelhető, hogy eredetileg nem is Szent Katalin szobor 

volt. A szobrot Mihály Ferenc restaurálta. 

IRODALOM: közöletlen 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2005. szeptember 1. 
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60. ZSÖGÖD 

Főoltár 

1520–1530, 1673, 1873-as és 1960-as átalakításokkal 

(Jigodin – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szentháromság 

MÉRETEI: 470 × 360 cm; szárnyak: 200 × 65 cm; táblák: 95 × 65 cm; 

középső fülke: 200 × 135 cm; Madonna szobor: 140 cm; predella: 70 × 

310 cm 

Szárnyasoltár, szentségtartó-fülkével, oromzattal, fülkéjébe állított 

gótikus Madonna szoborral. A nyitott oltár tábláin a Passió jelenetei 

láthatóak: Krisztus az Olajfák hegyén, Júdás csókja, Krisztus kigúnyolása, 

Töviskoronázás, Keresztvitel, Kálvária, Levétel a keresztről, Feltámadás. 

A csukott oltár tábláira Mária mennybemenetelét, a Szentlélek 

eljövetelét, a Háromkirályok imádását és az Angyali üdvözletet festették. 

Az oromzat Szentháromság képén széles feliratos fakeret fut körbe: „EX 

INDUSRTIA R & P. PAULI SZEP=VIZI PAROCHI EJUSDEM EXPENSIS AGI9 

[us] MATHÆI BARABAS. QUI OBIIT 26 Junii 1673”. Alul külön: 

„Renovatum 1873”. Az oromzatot lezáró IHS monogramos táblán körbe 

további feljegyzés olvasható: „A · D ·1 ·6 · 7 · 3 · DIE · 3 · APR ·”. 

Az oltárt több darabból állították össze, és helyezték el utólag a zsögödi 

templom szentélyében. Ha a táblák ma is látható legrégebbi festését, 

vagy a szoborfülke faragott keretét vesszük alapul, akkor 1670 után 

készülhetett. A mozgatható szárnyait 1960-ban átfestették (Krisztus 

kigúnyolása, Töviskoronázás, Keresztvitel, Kálvária, lásd LÁNGI–MIHÁLY 

2002–2006, II, 28, 16. jegyzet). Szoborfülkéjébe az 1520–30-as években 

készült gótikus Madonna szobrot helyeztek. Az oltárszekrényre állított 
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különös formájú oromzat, mint felirata is mutatja, nem más, mint egy 

epitáfium, amelyet itt utólagosan használtak fel. Ez gyakorlatilag az 

egyetlen fennmaradt székelyföldi faepitáfium, amely megmaradását 

másodlagos felhasználásának köszönheti. Egykori ábrázolását, 

ugyanakkor átcserélték Szentháromságra, hogy a zsögödi templom 

titulusa is megjelenhessen a főoltáron. Az építményt lezáró IHS 

monogramos tábla minden bizonnyal ugyancsak oltárról került erre a 

több elemből utólagosan összeállított retábulumra. Az oromzat felirata 

még egy 1873-as felújítást is jelez. Az oltárszekrény nem mozgatható 

tábláit Mihály Ferenc tisztította le. 

IRODALOM: BALOGH 1941, 7; BALÁS 1943, 499 és 500 (Madonna 

szobor); BALOGH 1943, 128, 141, 225. kép; RADOCSAY 1955, 189; 

VĂTĂŞIANU 1959, 748; RADOCSAY 1967, 129 és 225; LÉSTYÁN 1996, I, 

193–194; MIHÁLY 1998, 113; VARGA 2000, 28–29 és 34–37; LÁNGI–

MIHÁLY 2002–2006, II, 28, 16. jegyzet, III, 36–38; SABĂU 2005, 35–36 

FORRÁSOK: Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita 

megye, Zsögöd, Vámszer Géza készítette, jelzet: KJNT 12541–KJNT 

12545 (1962) 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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61. ZSÖGÖD 

(Jigodin – Hargita megye – Judeţul Harghita) 

Padovai Szent Antal mellékoltár (déli) 

1690–1700 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

TEMPLOM TITULUSA: Szentháromság 

MÉRETEI: 300 × 156 cm; oszlopok magassága: 125 cm; oszlopszékek 40 

× 29 × 23 cm; középső fülke: 147 × 108 cm 

Szőlőindás oszlopos oltár. Oltárképén Padovai Szent Antal barna 

szerzetesi ruhában, fehér liliomszállal kezében, karján a gyermek 

Jézussal. Az oltárt neogótikus oromzat zárja le. A lapos faragású szerény 

oltár a 17. század végén készülhetett, oromzatát a 19. század végén 

kaphatta. 

IRODALOM: VARGA 2000, 28–29 és 39; LÁNGI–MIHÁLY 2002–2006, III, 

38 

FELMÉRÉS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 14. 
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64.  Nagyszeben, evangélikus templom, Matthias Semriger (meghalt: 

1680) epitáfiuma, faragta Sigismund Möß 
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70.  Csíkcsicsó, római katolikus templom, Mária mellékoltár (Fotó: 

AGGHÁZY-HAGYATÉK, Csíkcsicsó) 

71.  Csíkpálfalva, római katolikus templom, oltár töredékek (Fotó: 

Kriza János Néprajzi Társaság, Fotóarchívum, Hargita megye, 

Csíkpálfalva, Vámszer Géza készítette 1965-ben, jelzet: KJNT 

12531–KJNT 12532) 
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