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TemPLoméPÍTKezéseK a szenTfÖLdÖn 
naGY KonsTanTin KorÁBan

tut
Trajtler dóra Ágnes

i. „Loca sancta” – ahová a templom épül

a hagyomány híven őrizte Jézus földi életének színtereit. az első keresztyé-
nek, akik vallották, hogy Jézus a Krisztus, emlékezetükben hordozták azokat a 
helyszíneket, amelyek uruk megtestesülésének bizonyítékai voltak. nem mintha 
bizonyítékokra lett volna szükség a hitükhöz, hanem sokkal inkább azért, mert 
a hit része volt az emlékezet; megemlékezni, újra átélni és közösen vallást tenni 
az emberi létformát öltött istenről és cselekedeteiről. 

a római Birodalom lakossága sokféle istenben hitt, a különböző kultuszok 
elemei keveredtek is, de a kereszténység helyzete egyedülálló volt, hiszen teo-
lógiájukban egy olyan istent tiszteltek, aki „… nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; meg-
alázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”1 
a megváltás evangéliuma az emberiség történelmébe ágyazódott, ezért konkrét 
helyszínekhez és időpontokhoz köthető. a „loca sancta,” a szent hely így nem 
csak az isten jelenléte által válik a profán közegből megszenteltté, hanem szent 
a történeti valósága, a kultusz és az emlékezet által is. 

„az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya 
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14) a világ-
mindenséget kezében tartó Úr megtestesült, láthatóvá, hallhatóvá vált népe 
számára; sokakat meggyógyított, a hozzá érkezőket a bűnből és nyomorúságból 
kiemelve a mennyek országáról tanította, bíztatta és vigasztalta. mindezek helye 
szent. 

Jézus tetteinek konkrét helyszíneit háromszáz éven át a kora keresztény gyüle-
kezet emlékezete és hagyománya őrizte mindaddig, amíg az első keresztyén temp-
lomok hatalmas kőtömbjei át nem vették ezt a feladatot; az idő okozta eltávolo-
dás és a felejtés elleni küzdelmet. a hagyományozás a negyedik századig együtt 

1 Pál levele a filippibeliekhez, 2,6-8. a dolgozatban szereplő igehelyeket az Újfordítású Biblia 
szerint közlöm. 
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haladt az evangélium terjesztésével. motivációját számtalan módon le lehet írni; 
úgy a tudományágak modern szakkifejezéseivel, mint az első keresztyének egy-
más közti párbeszédével. „ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit sze-
münkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt 
hirdetjük az élet igéjéről. mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot 
teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál 
volt, most pedig megjelent nekünk. amit tehát láttunk és hallottunk, azt hir-
detjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk 
pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. ezt azért írjuk meg 
nektek, hogy örömünk teljes legyen.”2

ii. a szentföldi templomok

az első szentföldön épült keresztyén templomok nagy Konstantin császár ural-
kodása idején épültek.3 a birodalom valláspolitikai váltása után, a 313-ban ki-
adott milánói ediktumtól kezdve a keresztények jogai egyenlő mértékűre nőttek 
a többi valláséval. a császár, bár a kereszténység nem volt hivatalos államvallás, 
egyértelműen kifejezte támogatását az egyház felé.4 az üldözésekből tíz éven 
belül „hivatalos elismerésbe” (religio licita) emelt egyház nemcsak kárpótlást, új 
épületeket és anyagi támogatást kapott, hanem olyan területeket, ahol a kultuszt 
nyilvánosan gyakorolhatja. nyíltan gyülekezhet, tarthat ünnepet, keresztelhet, 
taníthat és téríthet más vallásúakat. a templomoknak, mivel a császár, azaz a 
birodalom főpapja, pontifex maximusa támogatásával épültek, reprezentációs 
funkciói is voltak. a templomok gazdag díszítése – és hogy nagy anyagi áldo-
zattal épültek – azt sugallta, hogy az építtető, azaz a császár is fontosnak tartja 
a keresztények istenéhez való imádságot.

2 1Jn 1,1-4.
3  az uralkodó a birodalom egész területén támogatta a keresztyéneket, templomépítkezéseiről: 

Brandenburg, H.: Die frühchristlichen Kirchen in Rom, regensburg, 2004, 89-103. Clévenot, m.: 
Der Triumph des Kreuzes, fribourg, 1988. Konstantin templomainak alaprajzai összehasonlít-
va: Wilkinson, J.: Constantinian Churches in Palestine. in: Tsafrir, Y. ed.: Ancient Churches 
Revealed, Jerusalem, israel exploration society, 1993, 24.

4 részletes bibliográfia: Theologische Realenzyklopädie, Berlin, new York, 1990, 489-503. Konstan-
tin I., der Groβe (306-337) szócikket írta: Wilhelm schneemelcher. Brandt, H.: Nagy Konstantin, 
az első keresztény uralkodó, 2007. alföldi andrás: Nagy Konstantin megtérése, 2005, 12. az ere-
deti mű tanulmányként jelent meg az Olasz Szemlében, Budapest, 1942/6, 797-836. Bleicken, J.: 
Constantin der Grosse und die Christen, münchen, 1992. szántó Konrád: A katolikus egyház tör-
ténete, 1983, 136. Euszebiosz egyháztörténete, ford.: Baán istván. in: ókeresztény Írók vi. kötet, 
szerk.: vanyó László, Budapest, 1983, 426. Horst, e.: Konstantin der Groβe, düsseldorf, 1984. 
Barnes, T. d.: Constantine and Eusebius, Harvard university Press, Cambridge, massachusetts, 
London, 1981.
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ezért a társadalom már nem gondolkodhatott a Krisztust-követőkről úgy, 
mint a katakomba-egyház tagjairól. már nem a város peremén, azaz a társada-
lom peremén élnek és gyülekeznek, hanem a társadalmi megbecsülésből része-
sednek, papjaik a császár közvetlen közelébe, barátságába kerülnek. ezzel vesz 
lendületet az egyház intézményesülése is, és megindul a közösségi cselekedetek 
rendjének, azaz a liturgiának az új fajta térelrendezéssel összefüggő formálódása, 
megszilárdulása. 

ez a politikai, vallási, kulturális, társadalmi váltás tükröződik vissza a dolgo-
zat által vizsgált templomépítkezésekben. ekkor kezdődik, és az egész negyedik 
századra jellemzővé válik, hogy felélénkül a szent helyek iránti érdeklődés, egy-
re több bibliai helyszín lesz a zarándokok útjának részévé,5 és sokhelyütt épül 
templom. ma már nehéz megmondani, hogy mely negyedik századi templom 
tekinthető biztosan Konstantin által felépítettnek, elrendeltnek. a régészek meg-
fogalmazása szerint a szentföldiek közül három bazilika biztosan konstantini: a 
szent sír Bazilika, a születés Bazilika, és a mennybemenetelre emlékező eleona.6

A Szent Sír Bazilika – az üres sír helye

Jézus temetéséről a szinoptikusok azt írják, hogy arimátiai József kérte el Krisz-
tus testét Pilátustól, majd: „… tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új 
sírjába, amelyet a sziklába vágatott.” (mt 27,59-60) 

János evangéliuma említ „kert”-et, amely „közel” volt a megfeszítés helyéhez. 
(Jn 19,40-42) a terület, a régészeti feltárások eredményei szerint, kőfejtő bánya 
volt az első század elején. a sziklás részt függőleges vonalban lefejtették, és az így 
keletkezett sziklafalba sírkamrákat készítettek.7 ebből lehetett az egyik arimátiai 
Józsefé, s ezt erősíti, hogy a szent sír Templom ásatásakor több sírkamrát is 
találtak.8 

a megfeszítés helyéről az újszövetség ezeket az adatokat közli: a városfalon 
kívül, egy kapu közelében volt a magaslat, a Golgota. a hagyomány szerinti két 

5 Hunt, e. d.: Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire AD 312-460, Clarendon Press, 
oxford, 1984. Peters, f. e.: Jerusalem –The Holy City int he Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, 
and Prophets from the Days of Abraham to the Beginnings of Modern Times, Princeton university 
Press, Princeton, new Yersey, 1985. Wilkinson, J.: Christian Pilgrims in Jerusalem during the 
Byzantine Period. in: Palestine Exploration Quarterly, London, 1976. Wilkinson, J.: Jerusalem 
Pilgrims. Before the Crusades, Warminster, Wiltshire, 2002.

6 Wilkinson, J.: Constantinian Churches is Palestine. in: Ancient Churches Revealed, 1993, 25.
7 o’Connor, J. m.: Holy Land. An Archaelogical Guide from Earliest Times to 1700, oxford 

university Press, oxford, new York, 1986, 44. Kroll, G.: Jézus nyomában, szent istván Társulat, 
Budapest,1982, 476.

8 Kroll 1982, 480.
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helyszín - Jézus kereszthalálának és sírjának helye - olyan közel van egymáshoz, 
hogy a konstantini bazilika mindkettőt magában foglalja! a hagyomány nem 
csak emlékezett a pontos helyekre, hanem Kr.u. 66-ig az őskeresztények liturgi-
kus keretek közt ott ünnepet is tartottak.9 

a terület képének változása Heródes agrippa negyedes fejedelem uralkodása 
idején kezdődött, aki 41-44 között újabb falat építtetett Jeruzsálem köré. Így 
került a terület az új határokon belülre, ezzel együtt jelent meg a kételkedés is a 
szent hely lokalizációjának helyességét illetően. a kétséget azonban Josephus je-
ruzsálemi ostromról való leírása oszlatja el; az irat utal arra, hogy Jézus idejében 
a várost észak felől két fal határolta, a harmadik fal később épült.10

Kis kitérővel szólni kell a lokalizáció elvi problémájáról. a lokalizáció pon-
tossága érdekes kérdés, és a legtöbb hívőben bizonyára ez merül fel elsőként 
a templomokkal kapcsolatban: valóban az evangéliumi helyekre épültek?  
de – a tanulmány szempontjából - fontosabbnak tartom a közösség őrizte hagyo-
mánynak, valamint a hagyományozódás történetének, fejlődésének vizsgálatát. 
nem feltétlenül az a fontos, hogy a sír valóban Jézus sírja-e, hanem, hogy van 
egy hely, egy sziklasír, amiről a hívők közössége úgy gondolkodik, úgy emléke-
zik meg, mint hogy az az evangéliumokban történtek helye. az evangéliumra 
és Krisztus történelemben való megjelenésére adott reflexió az érdekes, általános 
vallástörténeti szempontból pedig az, hogy egy közösség, hogyan használja fel 
a kultuszban, teológiai gondolkodásában és vallástételében ezeket, az általuk 
tisztelt területeket. miért fontos, hogy ezek legyenek, miért hitet erősítő egy 
zarándoklat? milyen szerepet tölt be a „loca sancta” a keresztény gyülekezetek 
életében, milyen a lélektani hatása, vagy hatása a teológiai gondolkodásra? vajon 
formálja-e a mindennapi életet és a kultuszt az a megemlékezés, amely egy ilyen 
kiemelt helyen történik? 

a városkép átalakulásának következő fordulata már Hadrianusz császár épít-
kezéseinek idejére tehető. a Bar Kohba vezette második zsidó felkelés (132-135) 
után a császár először a zsidó szent helyet, a Templom-teret gyalázta meg, egy 
Jupiter Capitolinus templomot építtetett fel, két császárszobrot is elhelyezve 
ott. a siloé-forrásnál nimfa-fürdőt, a Bethesda-fürdőnél aszklépiosz-szentélyt 
állíttatott, mamré tölgyesét pedig a pogány kultusz vette használatba;11 a csá-
szár rendelkezései a zsidó és a keresztény szent helyeket egyaránt sújtották.  
az aphrodité tiszteletére 135-ben épült templomot a császár tudatosan 

9 o’Connor 1986, 45.
10 Kroll 1982, 483. a régészeti eredmények, Kenyon és Lux ásatásai is ezt támasztják alá. Ld.: 

Biddle, m.: The Tomb of Christ. sources, methods and a new approach. in: „Churches built in 
ancient times” Recent Studies in Early Christian Archeology, university of London, 1994, 96.

11 Kroll 1982, 49-50.
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rendelte a szent sír fölé, így azonban nem megrongálta hanem „lefedte” a területet.  
az új római mintájú város12 közepére került a sír, közvetlenül mellette haladt el 
a főút, a Cardo maximus.13  

A Szent Sír Bazilika építése

Jézus sírjának helyén tehát Konstantin korában egy aphrodité-templom állt. 
makariosz, Jeruzsálem püspöke (314-333), személyesen kérte meg Konstan-
tint a níceai zsinat alkalmával (325), hogy engedje meg az épület lerombolását, 
Krisztus sírjának keresése céljából.14 az aphrodité-templom lerombolása után, 
„azonnal előtűnt” a sziklás terület, a Golgota és a sírkamrák is.15 

a templom újfajta tájolása nyugati, tehát a keletre néző bejárattól haladva,  
a templom apszisa nyugat felé mutat.16 a másik két bazilika keletelt. 

12 Bővebben: Bieberstein, K. – Bloedhorn, H.: Jerusalem. Grundzüge der Baugeschichte vom 
Chalkolithikum bis zur Frühzeit der osmanischen Herrschaft, Wiesbaden, 1994, 143-153.

13 Wilkinson a jeruzsálemi zarándoklatok írott forrásaiból próbálja rekonstruálni a város átalaku-
lását.  akiket név szerint ismerhetünk az első három évszázadból a szentföldre látogatók közül, 
az Jusztinosz, majd melito 190 körül, később egy alexander nevű zarándok, még 213 előtt; 230 
körül pedig órigenész járt e területen. Wilkinson 1976. Wilkinson 2002. melito Peri Pascha 
című prédikációja, melyet 160-170 körül írt, közvetett utalásokat tartalmaz a szent sír lokali-
zációjával kapcsolatban. martin Biddle a prédikáció szóelemzésével próbálta a sír területének 
135-325-ig tartó történetét kimutatni. Biddle 1994, 96-100. a szent sír Bazilika iv. sz. utáni 
történetéről bővebben: Krüger, J.: Die Grabeskirche zu Jerusalem, regensburg, 2000, 39-77.

14 Biddle 1994, 101.
15 Kroll 1982, 485.
16 Bieberstein - Bloedhorn: Jerusalem (Grundzüge der Baugeschichte), 1994,154. a képen Gibson 

rekonstrukciós rajza: Gibson, s. – Taylor, J. e.: Beneath the church of the Holy Sepulchre Jerusalem, 
London, 1994, 75.



Trajtler dóra Ágnes

•  94  •

az alaprajzon keletről nyugatra haladva, az első oszlopsor (7) a porpyleia, ami 
a bejárat egy külön díszes építménye, kapuépület, bejárati csarnok.17 a propyleia 
a Cardo maximusról nyílt, de mivel a templom szintje jóval magasabban, kb. 
2,5 méterrel magasabban volt, mint a Cardo-é, ezért utána lépcső vezetett a 
három ajtós (főkapu és mellékbejáratok) bejárati részhez (22). a bejárat falának 
egy része Hadrianus falaiból maradt.18 ellentétben az eusebuisnál olvashatókkal, 
miszerint minden régi falat, építőanyagot a legmesszebbre elhordatott a császári 
rendelet. Talán ez inkább jelképes értékű megjegyzés, a szent hely „megtisztítá-
sa” szempontjából, valószínű, hogy a gyakorlatban gazdaságosabb volt bizonyos 
épületmaradványokat megtartani. a nem kortárs szozomenosz leírása (443-445) 
szerint:

„amikor Konstantin elhordatta a korábbi feltöltés anyagát, a keleti oldalon 
a falakat mint bejárati frontot meghagyták. Három kaput nyitottak rajta…”19 
a kapuk a külső átriumba, egy oszlopokkal körülvett előudvarba vezettek (6). 

az előudvarból továbbhaladva lehetett az öthajós bazilikába jutni (5). ennek 

17 zádor anna: Építészeti szakszótár, Budapest, 1984, 102. Gibson 1994, 76.
18 Gibson 1994, 74.
19 Kroll 1982, 490.
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hossza 58,50 m volt, szélessége 40,50 m. a két mellékhajó oldalanként 13,30 mé-
ter széles volt, a főhajó szélessége 13,90 m.20 a főhajó félköríves apszissal zárult 
(21), s a bazilika építészeti formájának megfelelően, a főhajó magasabb volt, mint 
a mellékhajók, így kaphatta a fényt, az oldalhajók ablaksorain át. az apszis feletti 
kupola azonban még a főhajó magasságát is meghaladta, így a legmagasabb része 
volt a bazilikának. a félkörív 12 márványoszloppal lett kialakítva, amelyeket 
Konstantin adományozta ezüst gömbök díszítettek.21 a főhajót és oldalhajókat 
kétféle díszítésű oszlopsor választotta el. a bazilikából tovább haladva egy újabb 
udvar, átrium következett (3), amely már a rotundához vezetett (2). a rotunda, 
vagy más néven anasztászisz vette körül Krisztus sziklasírját (1). mindezt egy 
épületté összekötni nagy munkát igényelt, mert a bazilika és a rotunda között 
nagy volt a szintkülönbség. a szakaszonként 2-3 méteres szintkülönbségek ösz-
szeadódtak, és az egész épület legmagasabb és legmélyebb pontja között 7 méter 
különbség volt. ezért is volt kérdéses, hogy a későbbi szent Helena kápolna és a 
Kereszt megtalálásának helye, nem-e az altemplom, vagy kripta része. vincent 
és abel felvetését, miszerint altemplom is volt, Corbo elvette.22 

sok kérdés marad azonban az emlékhellyé kialakított sziklák körül. már az 
sem egyértelmű, hogy mit találtak pontosan eusebiusék, mikor lebontották a 
régi, Hadrianus-féle templomot. martin Biddle szerint a legújabb kutatások jog-
gal tekintik problémásnak eusebuis leírását, mivel a Golgotát és a kereszt megta-
lálásának helyét meg sem említi, és Jézus sírjának leírásakor is nagyon szűkszavú, 
és pontatlan.23 Biddle szerint három kérdés merül fel: miért volt meglepő, amit 
találtak, illetve miért bizonytalan eusebius? mit találtak? mit csináltak vele?24 

ezekre az egyszerűnek tűnő kérdésekre igen nehéz válaszolni, az írott forrá-
sok egymástól eltérő és bizonytalan megfogalmazásai miatt. „a szikla azonnal 
előtűnt”-írja eusebius. a szikla, amely a mi megváltónk feltámadásának emlé-
ke.” Cyril, jeruzsálemi püspök (351-386) pedig „barlangot” említ, később pedig 
(348-350) „üreges sziklát.” valószínűleg nem lehetett először semmit sem látni, 
sem a sírhelyet, sem a padot, ahogy azt várták volna. elbizonytalanodtak, hogy 
mit is találtak valójában, hiszen a sírt több mint kétszáz éve senki sem látta. 

20 Gibson 1994, 76.
21 Gibson 1994, 74.
22 Gibson 1994, 76.
23 az építési körülményekről eusebius (265-339) vita Constantini és a Historia ecclesiastica című 

műveiben ír. a történetíró, aki Konstantin nagy híve volt, nagyon pozitívan, sok dicsérettel emeli 
ki a császár támogatását. nagyrészt eusebiusnak köszönhető az a kép, amely nagy Konstan-
tint, mint az első hívő, keresztény, csodálatra méltó, védelmező és bölcs uralkodót ábrázolja.  
a szövegrészeket azonban nemcsak a politikai háttér kérdéseiben kell bizonyos fenntartásokkal 
kezelni, hanem az építkezés, épület leírásában is. eusebius pontatlanságát már művének kézira-
tos változatai is sokszor betoldással próbálják egyértelművé tenni. Gibson 1994, 73.

24 Biddle 1994, 101.
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megtévesztő Cyril későbbi leírása is, melyben már a sírkamra előtti előtérről és 
a kert nyomairól is ír. 

a sírkamrát körbevágták, faragták, hogy különálló és elkeríthető legyen.25

ezután sokáig fedetlenül, kimagaslóan a puszta területen állt a sziklasír, majd 
egy egyszerű tetőt kapott és vasráccsal kerítették el. az anasztászisz, ami a 
legtöbb rekonstrukciós rajzon látható, minden bizonnyal a templom felavatása 
(335) után készült el, de biztosan 381 előtt. az épületet sem eusebius nem említi, 
sem a bordeauxi zarándok (333), és Cyril püspök sem szól róla.26 Bizonyos forrá-
sok szerint legkorábban 347-ben írnak a teljes templomról.27 Hogy benne volt-e 
nagy Konstantin terveiben az anasztazisz építése, nem tudjuk, de fiai követték 
a díszes építkezések rendjét, és befejezték a templomot. Krisztus sziklasírja fölé 
magas kupola épült, nagy valószínűséggel tetején nyitottan, hogy aki felnéz, a 
körtemplomon túl az egekbe láthasson.  

a másik probléma a Golgota-sziklával és a szent Kereszt megtalálásának he-
lyével van. a Golgota-szikla (4) a bazilika apszisával egy vonalban van, de már 
a rotundához vezető átrium részét képezi. eusebiusnál nincs szó a Golgotáról.  
a bordeauxi zarándok azonban említi a „monticulus Golgota”-t. Cyril a fel-
szentelés után tizenkét évvel így prédikál: „az urat megfeszítették. erre tanúk 
vannak, akik szólnak hozzád. Látod a Golgota helyét (a hallgatóság felkiált)… 
Úgy kiáltotok, mint akik helyeslik, amit mondok! vigyázzatok rá, hogy az üldö-
zésben meg ne tagadjátok.”28 Kroll Cyril egy katekézisét is közli bizonyításként, 
hogy a Golgota-szikla már a 340-es, 350-es években ismert és látogatott volt:  
„a többiek fölé emelkedő szent hegy, a Golgota, szemmel láthatóan tanúsko-
dik.”29 

a kereszt megtalálásának helyéről való első említés kérdésében sem egységes 
a szakirodalom. Kroll szerint először 530 körül említik a helyet,30 ellentétben 

25 Gibson 1994, 77. Wilkinson 1976, 90, rekonstrukciós rajzzal a szikla körbevágásáról.
26 Gibson 1994, 77.
27 Wilkinson 1993, 25.
28 Kroll 1982, 491.
29 Kroll 1982, 491.
30 Kroll 1982, 488.
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a hagyománnyal, ami Helenához köti a kereszt felfedezését. Kroll ugyanakkor 
eteria zarándoknő útleírását 381-384 közé teszi, amelyben már pontos nagypén-
teki liturgiáról olvashatunk, benne a kérdéses kifejezéssel: „ante crucem” és „post 
crucem.” „nagypénteken kora reggel a püspöknek a Golgotán, „post crucem” 
katedrát állítanak… vászonnal letakart asztalt helyeznek a széke elé, és az asztalt 
körülveszik a diakónusai. akkor odahoznak egy ezüstből készült, aranyozott 
tokot, amelyben a kereszt fekszik… miután letették az asztalra, a püspök ülve 
megfogja a szent kereszt két végét. a körben álló diakónusok éberen figyelnek, 
mert volt már rá példa, hogy a szent fából lopva lehasítottak… most az egész nép 
egyenként odajárul a kereszt fája elé. meghajolnak, majd homlokukkal, utána a 
szemükkel érintik a keresztet és annak feliratát, majd megcsókolva a keresztet 
átadják a helyet a következőnek.”31

nem biztos, hogy eteria leírása a negyedik századból van, de ha elfogadjuk a 
380-as éveket, látható, hogy megvan a Golgota helye, és van egy kereszt, amely-
hez zarándoklat és liturgia kötődik. eteria a kereszt előtt és után kifejezéseket a 
Golgotára érti, nem a kereszt megtalálásának helyét említi, mégis beszél Krisztus 
keresztjéről. van már kereszt, de még nem történt meg a kereszt megtalálása?

a templom területén feltárták a vízelvezetőt és a ciszternát, valamint két 
olajpréselésre használt berendezés is előkerült, melyeket Konstantin korához kö-
töttek; az olajat világításra használták, de adtak belőle a zarándokoknak is, akik 
kis üvegekben hazavihették azt, „szent olaj” néven.32 a régészeti ásatások során 
keresztelő medencék is előkerültek, bár nem a templom területén voltak, hanem 
közel ahhoz. avi-Yonah és Coüasnon szerint, a keresztelő medencéket Hadrianus 
fürdőjéből alakították ki a keresztények. a bordeauxi zarándok szerint „közel” a 
templomhoz, „feltűnően szép” kialakítású keresztelő hely volt, ahol a „gyereke-
ket” keresztelték.33 Cyril is megerősíti a leírást, de ő felnőtt keresztségről számol 
be. Külső csarnokról, teremről beszél, ahol a jelöltek ünnepélyesen megtagadták 
a sátánt, mielőtt a medencébe mentek volna.

A betlehemi Születés-templom
 
a születés-templomot Konstantin császár 326 után kezdte építtetni, miután 
anyja Helena ellátogatott a palesztinai szent helyekre. végül 339-ben került fel-
avatásra a bazilika.34 ahogy a szent sír Templomnál, úgy itt is egy barlanghoz 

31 eteria zarándoknő leírása, Kroll 1982, 491-492.
32 Biddle 1994, 77.
33 Biddle 1994, 78.
34 Wilkinson 1993, 25.
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kötődött a hagyomány, s szintén Hadrianus császár rombolni akaró, de végső 
soron konzerváló építkezései óta volt biztos a közösség a hely pontosságában. 

Betlehemben, Jézus születésének pontos helyeként az őskeresztény hagyo-
mány egy barlangot jelölt meg. a probléma a pontos lokalizációval Betlehem 
esetében az, hogy az evangéliumok nem említik, hogy az istálló egy barlangban 
lett volna. az istálló is csak következtetés Lukács megjegyzéséből, mivel a Lk 
2,12 „jászolt” említ Jézus bölcsőjeként. 

Betlehemről, Jézus születése kapcsán, máté evangéliuma a bölcsek látogatá-
sával együtt tudósít, a bölcsek egy „ház”-ba tértek be. az adott korban sok ház 
épült barlang mellé, vagy rá, mivel a terület adottságának megfelelően a barlan-
got funkcióval látták el.35 a hagyományt először Jusztinosz említi (kb. 100-165) 
apologia című művében.36 Hadrianus idején a barlang területét az adonisz-kul-
tusz sajátította ki, „befásítva,” ligetként használta. erről, a hagyomány eredetét 
kutató Jeromos ír (347-420) Paulinuszhoz küldött levelében,37 s egyik 348 előtti 
iratában Jeruzsálemi Kürillosz püspök is említi.38 

a harmadik századi beszámolók azonban azt erősítik, hogy a pogány kul-
tusz mellett nem halt el a keresztény hagyomány és a pontos lokalizáció igénye.  
a szentföldre többször elzarándokoló órigenész (184-254), Contra Celson című 
művében fogalmaz így: „… Betlehemben – teljes összhangban azzal, amit az 
evangéliumok mondanak – megmutatják Jézus születésének barlangját, a bar-
langban a jászlat, amelyben bepólyálva feküdt. amit ott mutatnak, azt az egész 
környék ismeri. maguk a pogányok is elmondják mindenkinek…, hogy a mon-
dott barlangban született egy bizonyos Jézus, akit a keresztények tisztelnek és 
imádnak.”39 

35 o’Connor 1986, 166. Kroll 1982, 49.
36 Wilkinson 1976, 83. o’Connor 1986, 166.
37 Wilkinson 1976, 82.
38 o’Connor 1986, 166.
39 Kroll 1982, 51.
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40

richmond alaprajza a Konstantin féle templomot ábrázolja.41 a barlang fö-
lött egy oktogonális épület van, amelyet valószínűleg kúpalakú fatető fedett le.  
a barlangot, bár az egy szinttel lejjebb került, látni lehetett, mivel a padló nyi-
tott volt és az oszlopos korláthoz hajolva lehetett letekinteni rá. a – feltehetően 
díszes, kőből aprólékosan megfaragott – korlát mellett haladva a zarándokok kis 
kör-úton nézhették meg minden irányból a szent helyet, s ezzel a körbejárással 
emlékezhettek meg megváltójuk születéséről.42 a körbejárás nem magától ér-
tetődő, hanem szimbolikus jelentőségű, s így lesz rokon a szent sír Templom 
rotundájával és annak funkciójával a betlehemi templom oktogonális emlék-
helye is. 

nyugatról kelet felé haladva a hívek először az átriumba léptek be, amely fedett 
oszlopcsarnokkal körülvett 27 m hosszú belső udvar volt. az oszlopcsarnok, 
portico szintje feljebb volt, mint az udvaré, ezért – ahogy az ábra alsó részén 
látszik - két lépcső kapcsolódott hozzájuk. az ártiumból három ajtón át mentek 
az öthajós bazilikába, amely 26,8 m széles és 27,7 m hosszú volt.43 

a bazilika két oldalhajójából vezetett egy-egy lépcsősor az oktogonális rész-
hez, melynek minden oldala 7,9 m hosszú volt. nemcsak a szimmetria miatt ala-
kították így ki a zarándokok útját, hanem a körbejárás, körséta megtételére is ez 
volt a legpraktikusabb. Így az emlékezés szinte egy légtérbe került a bazilikával, 

40 Tsafrir, Y.: The development of ecclesiastical architecture in Palestine. in: Tsafrir, Y. ed.: 
Ancient Churches Revealed, israel exploration society, 1993, 7.

41 az 1930-as években végzett régészeti feltárást vezették: W. Harvey, e.T. richmond, H. vincent 
és B. Bagatti. ld.: Tsafrir 1993, 8.

42 Tsafrir 1993, 8-10.
43 Tsafrir 1993, 10.
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nem volt akkora távolság, mint a szent sír esetében. a térelrendezés hátránya 
itt abban mutatkozott meg, – külön apszis nem lévén – hogy kevés kialakított 
hely maradt az oltár és a papok számára. a szent hely látogatására létrehozott 
oktogonális építmény volt a bazilikát „félkörívben” lezáró apszis és a szentély is 
egyben. 

A Mennybemenetel temploma – az Eleona

a harmadik konstantini templom, az eleona, Jeruzsálemben az olajfák hegyén, 
a mennybemenetel és az apostolok tanításának helyére épült. a dolgozat szem-
pontjából fontos hagyomány kérdése itt problémákba ütközik. nem egyértelmű 
ugyanis, hogy e két hagyomány hogyan függ össze, mire emlékezik a templom. 
ezt nehezíti, hogy az eleonából ma már alig maradt fenn valami, annyi biztos, 
hogy valóban egy barlang fölé épült. Hogyan kapcsolódik a barlang a mennybe-
menetel vagy az apostolok tanításának történetéhez? 

a máté szerinti evangélium végén a missziói parancs hangzik el, a tanítványok 
kiküldetése, de nincs szó a mennybemenetelről. márknál is elhangzik a missziói 
parancs, majd az, hogy Jézus „felvétetett” a mennybe, tehát nála szorosan ösz-
szekapcsolódik a két esemény, de nincs szó az olajfák hegyéről, csak arról, hogy 
mikor megjelent nekik: „asztalnál ültek.” Jánosnál nincs leírás az eseményről. 
Lukács evangéliumában a mennybemenetel az áldás motívummal van összekap-
csolva, de helyszínként a Betániába vezető utat jelöli meg. az apostolok Csele-
kedeteiben a szentlélek ígéretével együtt írja le Lukács bővebben a történteket: 
„nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az 
atya a maga hatalmába helyezett. ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és samáriában, sőt 
egészen a föld végső határáig. miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, 
és felhő takarta el őt a szemük elől… ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák 
hegyéről…” (apCsel 1,7-12) 

ez a leírás lehet alapja annak az elképzelésnek, melyet eusebius így fogalmaz: 
az Úr „az olajfák hegyén, a barlangnál, miután imádkozott, fenn a hegy csúcsán 
kinyilatkoztatta tanítványainak a világvége misztériumát, majd fölment a menny-
be.”44 eusebius püspök 325-ös leírásával ellentétben a 333-ban oda látogató Bor-
deaux-i zarándok ezt írja: „…ahol az Úr apostolait a kínszenvedése előtt tanítani 
szokta.” eteria (383) szerint ez a hely az, ahol: „az Úr tanítani szokott.”45 ebből 
látszik, hogy a korabeli beszámolók sem mutatnak egységes képet arról, hogy az 

44 Kroll 1982, 539.
45 Kroll 1982, 542.
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apostolok tanításának hagyománya pontosan mit takar: Jézus kereszthalála előtti 
időszakában történt tanítást, vagy azt a speciális, végső, utolsó kinyilatkoztatást, 
melyet közvetlenül eltávozása előtt mondott? 

„ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követ-
ték a tanítványai is.” – írja a Lk. 22,39-40. Jézus az utolsó vacsora után az olajfák 
hegyére ment imádkozni, a Gecsemáné- kertbe, s itt fogták el a katonák. ez az 
igeszakasz alapja lehet annak a hagyomány-változatnak, amelyben a templom 
helyén történteket a kínszenvedés előttinek, Jézus tanítását pedig többszöri, is-
métlődő eseménynek állítja be. ezt erősíti az igeszakasz máté és márk szerinti 
párhuzama, (mt 26,36kk, mk 14,32kk) amelyekben szorosan következik az utolsó 
vacsora, az imádság, és az elfogatás.

 Jánosnál azonban, ezek között négy fejezet van, melyekben Jézus az atyáról, 
vele való kapcsolatáról, az atyához való eljutásról, az útról, igazságról és élet-
ről beszél. itt található az új parancsolat elrendelése, a Pártfogó, a szentlélek 
vezetésének és az imádság meghallgatásának ígérete, a világ és a tanítványok 
bizonyságtételének kapcsolata. itt olvasható Jézus főpapi imája és visszatérésének 
ígérete is: „egy kis idő még, és nem láttok engem, egy kis idő még, és megláttok 
engem.” mindezek tehát igazolhatják az eusebius- féle hagyományt is annyiban, 
hogy Jézus a világvége misztériumáról beszélt ezen a helyen tanítványainak.

az eleona hagyománya kettős: Jézus kijelentései tanítványaihoz, ez lehet 
rendszeres vagy egyszeri, és Jézus mennnybemenetele. erről az evangéliumok 
sok eltéréssel beszélnek, így nem meglepő, hogy a kora keresztény hagyomány 
több variációban gondolkodik. az iratok elterjedtségének, üldözések alatt való 
kényszeres átadásának körülményei is inkább igazolnak egy ilyen sokvariációs 
hagyományt, mint egy egyértelműt.
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a jeruzsálemi olajfák hegyén lévő eleonánál is – az előzőekhez hasonlóan – 
egy ártium vezet a háromhajós bazilikához.46 mivel hegyoldalra épült a templom, 
jól látható a nagy szintkülönbség a bejárat és az ártium, valamint az átrium és 
a bazilika között; amely összeadódva 4-5 méter is lehetett. a szent sír Temp-
lommal ellentétben itt nem törekedtek a szintkülönbség kiegyenlítésére, hanem 
lépcsősorokkal oldották meg.47 a barlang, azaz a szent hely a bazilika keleti 
végében volt, itt már egyértelmű, hogy az oltár a szent hely – Jézus tanítása és 
búcsúja – részévé, a szent hely pedig az apszis részévé válik. 

a rokonság az előző két bazilikával elsőre nem látszik, de a szent hely fölé és 
a szent helyhez lefelé vezető két-két lépcsősor arról tanúskodik, hogy a körbe-
járás, a zarándoklat és emlékezés ugyanúgy megtörténik, mint a rotunda vagy 
oktogonális elhelyezés esetében. a lépcsős megoldást a hegyoldalban való épít-
kezés, valamint a barlang eleve adott szintkülönbsége idézte elő, ez azonban nem 
csak szint-kiegyenlítésre szolgáló építészeti megoldás volt, hanem a zarándok-
latot lehetővé tévő térkialakítás. a két lépcsősortól lett „körbejárós” a templom, 
mint a születés Bazilikánál, amellyel további hasonlóságot mutat abban, hogy a 
szent hely egészen részévé válik a bazilika terének.48 

46 Tsafrir 1993, 2. Kroll 1982, 537. alaprajz és rekonstrukció L. H. vincent szerint.
47 Tsafrir 1993, 8. Tsafrir, Y.: ancient Churches in the Holy Land. in: Biblical Archeology Rewiew, 

1993, 19/5. 26-39.
48 Tsafrir 1993, 2.
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iii. a memoriális bazilikák

a három szentföldi, Konstantin által épített templomban az a közös, hogy mind-
három egy barlang fölé épült, Krisztus földi életének három legmeghatározóbb 
helyén. mindegyik egy átriumos előrészből, többhajós bazilikából és egy meg-
emlékező, körüljárós szentélyből állt.49 Így a bazilika forma a nyilvános és kö-
zösségi vallásgyakorlat formájává vált, a rotunda vagy a szent helyek körbejárós 
elrendezése pedig a zarándoklatoknak új korszakát nyitotta meg. 

mivel Konstantin császár bőséges díszítést rendelt el: faragott oszlopok, mo-
zaikok, arany csillárok, drága márványlapok váltották fel az addigi szerényen 
kialakított gyülekezőhelyeket.50 ezért a kezdetben használt, ember-közelibb 
atmoszférájú háztemplomokat a birodalmi jelleggel épült bazilikák váltották 
fel. a templomok belső terének változásával az isten-kép is formálódni kezdett. 
mindezek újfajta módon hatottak az odalátogatókra és az ott élőkre.51  

A bazilika: a közösség és a liturgia tere

a bazilika - mint építészeti forma-, átvétel a római profán építészetből. a ba-
zilika-típus új, szakrális felhasználása Konstantin építkezéseihez köthető, de a 
szír területeken ennek az átvételnek van egy köztes állomása: a zsinagóga. Az 
első szír templomok a zsinagóga mintáját követve lesznek bazilika formájúak. 
ez magyarázza, hogy a konstantini építkezések előtt is létezik már keresztény 
használatú bazilika.52

a bazilika-típusú törvénykezési csarnok a forumon, a templom után a leglá-
togatottabb épület volt. a bazilika névben is a „baszileiosz,” uralkodó, császár 
szó van, aki személyesen is jelen lehetett, ilyenkor a csarnok legfőbb részén, az 

49 Wilkinson 1976, 82. Wilkinson 2002, 66-67.
50 Tsafrir 1993, 3.
51 Guzsik Tamás: zarándoklatok, zarándokhelyek. in: Architectura Hungariae, 2000. szeptember 

(ii/3) http://arch.et.bme.hu/korabbi_folyam/ind9900.html. utoljára módosítva: 2007. február 
28. 12:45:55. Tompos erzsébet: A későrómai császárság és Bizánc keresztény építészete, Budapest, 
1994, 16-34. Békési sándor: ERGON. A keresztyén esztétika teológiája, Budapest, 2010, 157-164. 
ez a kulturális – építészeti – társadalmi váltás az előzmények ismeretében válik igazán jelen-
tőssé. milyen volt Konstantin előtt a keresztény építészet? voltak-e templomok, milyen volt a 
gyülekező hely? milyen volt a liturgia és miben változott meg ekkor? az előzményekről bőveb-
ben: stange, a.: Das Frühchristliche Kirchengebäude als Bild des Himmels, Köln, 1950. Koch, G.: 
Frühchristliche Kunst. Eine Einführung, Kohlhammer, stuttgart, Berlin, Köln,1995. Guzsik Ta-
más: Szakrális terek funkcióelemzése 6-7. http://www.eptort.bme.hu/doc/szakral/szakral1.html. 
utoljára módosítva: 2001. április 27. 17:40:24. 

52 Bouyer, L.: Építészet és liturgia, agapé, szeged, 2000.
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uralkodói trónuson foglalt helyet. Legtöbbször azonban bírói személyek voltak 
jelen, ilyenkor csak az isten-császár szobra, vagy a császár fára festett portréja 
volt látható.53 a tér nagy tömeg befogadására volt alkalmas. oszlopsorokkal volt 
többhajósra osztva a csarnok, amelynek napközbeni természetes megvilágítása a 
bazilika forma eltérő magasságú tetőzetének kialakításából eredt. a törvényke-
zési csarnoknak két félköríves lezárása, azaz apszisa volt, a bírói hatalom és az 
uralkodói hatalom megnyilvánulásának tereként. a bazilika- típust használták 
a császári paloták trónterménél is, ahol azonban csak egy apszis volt, a császári 
trónussal. Így épült diocletianus palotája splitben 300 körül, és Konstantiné 
Trierben 305-312 között.54 

az átvétel - a törvénykezési csarnok építészeti típusának átvétele is - megkí-
vánt egyfajta új értelmezést. a törvény tisztelete, az igazság keresésével össze-
függően, keresztény gondolatrendszert kapott. a császári és bírói ítélet helyére 
az atya és Krisztus lépett. 

Az apszis

az apszis, amely felé a gyülekezet fordult már nem a trón helye, hanem az oltá-
ré. megmarad a trón, a püspök székeként, de az előtérbe az oltár és az ott zajló 
események jelentősége kerül. a trón és oltár párhuzama érzékelteti a keresztény 
misztériumot, Krisztus megjelenik a kenyérben és a borban, az oltárnál. Kiábrá-
zolás és szobor nélkül is jelen van, az imádatban a hívek, mint az Ő népének tag-
jai, Királyuk elé léphetnek. Krisztus az egész világ fejedelme is, amelyet megértet 
az oltárnál végzett eucharisztikus liturgia is, melynek eszmei középpontja „a 
közösség, magában Krisztus szentségében,” így a közösség és a Király kapcsolata 
innentől már nem horizontális, hanem vertikális.55 

a volt bírói hatalomra emlékeztető építészeti forma, Krisztus második eljö-
vetelét és a végítélet közelségét, avagy már jelenvalóságát juttatja a gyülekezet 
eszébe. sok erre vonatkozó bibliai szakasz társulhat ezért az építészeti megoldás 
vizuális benyomásával. az apszis meghatározása szerint félköríves, azaz negyed 
gömbbel záruló fülke, a csillagképes és „festett istenek” ábrázolásának helye. 
a kör vagy gömb alak nem véletlen és mély filozófiai gondolatrendszerre épül. 
a kör, amelynek nincs sem kezdete, sem vége az örökkévalóságot mutatja, az 
„aión”-t, amely végtelen idő és végtelen mozgás is egyben. mivel az apszison 
az isteneket ábrázolták, fontos volt, hogy már a forma is érzékeltesse, hogy az 

53 Guzsik Tamás: Szakrális terek funkcióelemzése, 2001, 11.
54 Guzsik 2001, 12.
55 vanyó László: Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században, Budapest, 1995, 35.
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alakok teljesen más szférába tartoznak; az égi, az elérhetetlen, az örök szférába.56  
másrészt a filozófiában a kör a legszebb, az önmagában is legdíszesebb forma,  
a legszabályosabb, így a „rend,” tökéletesség szimbóluma is. a végtelen idő vég-
telen teret is jelent, a kör tehát átvitt értelemben mindent magában foglal.57

az apszis keresztény építészetbe való átemelése tehát az uralkodó és ítélő 
hatalmat, valamint a magasságban, égi szférában, végtelenségben lakozást idézi. 
a Konstantin utáni korban, majd a bizánci művészet virágkorában egyre több 
díszített, festett, vagy mozaikkal kirakott apszis lesz látható, amelyen Krisztus, 
mint Pantokrátor, a mindenség ura van ábrázolva. ez egyrészt a mennybeme-
netel hitvallása, ahogy szent Jeromos megfogalmazza: „aki alászállt, Ő az, aki 
felment minden egek fölé, hogy mindent betöltsön. nemde áthaladt és túlment 
testileg minden égen, és minden fenségen, és az egek összes körén, amelyeket a fi-
lozófusok szféráknak neveznek, áll az ég legfelső diadalívén, hogy ugyanazzal az 
apszis szóval éljek?”58 másrészt az oltár apszisba kerülésével az atyára emlékez-
tet az eucharisztia és a keresztség szentségének vételekor is. az eucharisztia előtt 
elhangzó Úri imádság: mi atyánk, aki a mennyekben vagy…, és a katekumenek 
hitvallásában kimondott „Hiszek egy istenben, mindenható atyában…”59

Krisztus ábrázolása az apszisban - számtalan biblia igehely mellett - a 
leginkább a Jelenések Könyvének üzenetét jutatta a hívők eszébe. Jel 1, 6-8:  
„… és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld 
királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 
aki országa népévé tett minket, papokká az isten, az Ő atyja előtt: övé a dicsőség 
és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden 
szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. 
Ámen. én vagyok az alfa és az ómega így szól az Úr isten, aki van, és aki volt, 
és aki eljövendő: a mindenható.”

Krisztus a kör közepe, Ő az, aki mindenhez egyenlően közel van, aki össze 
tudja fogni a világmindenséget. ezt írja le a Kolossé levél Krisztus-himnusza is 
(Kol 1,16.19-21): „Ő a láthatatlan isten képe, az elsőszülött minden teremtmény 
közül. mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön… minden általa és 
reá nézve teremtetett… mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 
és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, 
hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.”

a születés Bazilika és az eleona apszisa kelet felé néz. amikor a gyülekezet 
és a zarándok megáll az oltár és az emlékhely előtt, vagy belép a templomba,  

56 vanyó 1995, 35-38.
57 vanyó 1995, 39-40.
58 vanyó 1995, 40.
59 vanyó 1995, 42-44.
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a felkelő nap felé, a fény felé néz. Így nyer még mélyebb értelmet és lesz a hívők 
asszociációs rendszerének még inkább része mindaz, amit a szentírás Krisztus-
sal kapcsolatban a világosságról mond. „az ige volt az igazi világosság, amely 
megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” (Jn 1,9) Ő fénylett az emberek 
között azzal az igazsággal, amely utat mutat a sötétségben. Ő gyújtotta meg a 
lámpásokat, akik – magukat nem véka alá rejtve - róla vallást téve világítanak 
az emberek között. a templom keletelt, azaz az örök világosság, az új nap, az új 
kezdet felé néz.

a szent sír Templom azonban nyugati tájolású. apszisa a szent sírra tekint, 
amely a halál, de a feltámadás jele is: a Győztes Krisztusé, aki a pokol mélyéről 
jött vissza hajnalban, és hozott szabadulást, új napot és egy új korszak kezdetét. 
egy meg nem szűnő Hajnal ez, amely fényével és forróságával reménységet táplál 
bennünk az örök életre.      

Az emlékezés helye 

a megemlékezést a körüljárás lehetősége, építészeti kialakítása teszi lehetővé: a 
szent sír Bazilika esetében a rotunda, a másik két templomnál a bővített apszis. 

a szent sír Templom anasztasziszának, azaz rotundájának előképei a ma-
uzóleumok. a nyugatról érkező zarándokok így a hősök, uralkodók tiszteletére 
és a test hiányának ellentmondásosságára asszociálhattak. a másik két bazilika 
esetében viszont a mártírok sírjai fölé épült templomok szolgáltak mintául, me-
lyekben a vértanú sírja fölé épült az oltár. ez az építészeti megoldás a Confessio 
nevet kapta: a sírnál a vértanú vérrel tett hitvallására, míg az oltárnál Krisztus 
vérére és halálára emlékeznek a hívek. 
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a két cselekedet építészeti megjelenítése, egymás fölé helyezése szinte pár-
beszédet hoz létre: „aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én 
is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek 
előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt.” (mt 10,32-33) a római 
zarándokok tehát a szentkultusz építészeti formáit látták maguk előtt, az erek-
lyék helyett azonban szent helyszínekkel találkozhattak.60 

A templomok berendezése

nehéz rekonstruálni, hogy hogyan nézhetett ki a templom belülről. egyrészt 
fel lehet sorolni azokat a liturgikus szövegeket, melyek főként az egyházatyák 
írásaiban maradtak fenn, így következtetni lehet arra, hogy az istentiszteletnek 
milyen elemei voltak.61 másrészt az átrium, a bazilika, a rotunda forma építészeti 
átvétele miatt római és szír hatásokkal is számolni kell; s emellett - a belső térel-
rendezés tekintetében - a zsinagóga alapvető minta az első keresztények számára. 

A szír templomokban – eltérően a zsinagógától - az apszis már nem Jeruzsálem 
fele néz, hanem az Új Jeruzsálemet várva, a Győztes Krisztus felé, azaz keletre. 
az apszisban alakítják ki a kezdetben C alakú asztalból az oltárt; elé leplet he-
lyeznek. a lepel emlékeztet a szentek szentjére. ahogy a régi Jeruzsálemben a 
lepel mögött volt jelen az Úr, úgy a lepel mögötti oltárnál az eucharisztiában lesz 
jelen Krisztus.62 a Tóra helyett a központ az evangélium szövege lesz. ezt mu-
tatja a két felolvasóállvány is, a déli béma csak az evangéliumé, az északi bémán 
olvassák fel a többi szent iratot. a mózes-székét felváltja a püspök katedrája, a 
presbitérium ülőhelyét pedig a vének székei mintájára alakítják ki. a híveknek 
nincs székük, hanem hol a béma, hol az oltár köré gyűlnek. a papsággal együtt 
vonulnak, így a papok is jobban beleolvadnak a közösségbe, nem különülnek el 
annyira.63

Az első római bazilikák már Konstantinhoz köthetők, ezeket azonban szintén 
nehéz rekonstruálni a sok ráépítés miatt. Bouyer ezért az Észak- afrikai templo-
mokat vizsgálta meg, amelyek római minta alapján készültek. az oltár – a szír 
templomoktól eltérően – nem az apszisban van, hanem a hajóban. az apszisba 
a püspök székét helyezik el, trónként. ez azonban már azt a fajta elkülönülést 
sugallja, amely az intézményesülés és a pápaság uralkodói jellegének kialakulá-
sához vezet. ez a fajta elkülönülés az őskeresztény kultuszban teljesen ismeretlen 

60 a szentkultuszról bővebben: Brown, P.: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin keresztény-
ségben, Budapest, 1993, 23-31.

61 dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája: a liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tük-
rében, Jel Kiadó, Budapest, 2001. 

62 Bouyer 2000, 23.
63 Bouyer 2000, 27.
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volt. ez már arra az időszakra tehető, amikor Konstantin valláspolitikája révén 
a keresztény egyház vezetői társadalmi elismerést szerezhetnek, illetve amikor 
már „róma püspöke asszimilálódott a magas állami hivatalnokokhoz.”64 az ál-
lam és az egyház egymást erősíti, egymásra hat, összefonódik. 

a püspök székének apszisban való elhelyezése miatt, hogy kelet felé tudjon 
nézni, megfordul a templom tájolása és a bejárat lesz kelet felé, nem az apszis. 
Bouyer két mintát közöl, az egyiknél az oltár teljesen kikerül az apszisból, a má-
siknál az apszis és a főhajó határán áll.65 Ha az oltár a nép között van, márványból 
készült, lámpásokkal díszített cibórium veszi körül.

A hitvallás - Krisztus emberi és isteni volta

a három szentföldi memoriális bazilika jelentősége tovább növekszik, ha építé-
sük körülményeit összevetjük a níceai zsinathoz vezető ariánus vita időszakával. 
a Krisztus isteni és emberi természetéről szóló vita azért érdekes a templomok-
kal kapcsolatban, mert a zsinat lezárultával nem oldódik meg teljesen, s a század 
nagy részében jelen van a köztudatban. 66 

a templomok eközben épülnek Krisztus születésének, halálának és feltámadá-
sának valamint mennybemenetelének helyén. a teológiai vita viszont tart arról, 
hogy Krisztus mennyiben volt isten, mennyiben ember. felmerül kérdés, hogy 
vajon, hogy épül úgy templom a hagyomány helyére, hogy közben a hivatalos 
egyházi álláspont még formálódik arról, hogy hogyan kellene érteni Krisztus 
személyét és az atyához való viszonyát? 

az akkor élő keresztyének számára, - akár egyéni zarándokként, akár gyü-
lekezetként, akár a formálódó egyház tagjaiként tekintünk is rájuk – a három 
memoriális bazilika rengeteg változást hozott és igen sok változásnak volt a jele 
is. a teológia és az egyház történetének szempontjából a legnagyobb jelentősé-
güket azonban abban hordozzák, hogy Krisztus emberi és isteni természetének 
viszonyát tisztázzák. válaszul a kor nagy kérdésére, megerősítik a velük egyidősen 
megfogalmazott hitvallás67 legkérdésesebb elemeit. a három templom keretezi a 
legfontosabb dogmatikai tételeket és végig vezet az evangéliumon. 

64 Bouyer 2000, 31.
65 Bouyer 2000, 33.
66 athanasziosz püspök „a nikaiai zsinat határozatáról” című irata 350-351-ből való. ez is bizo-

nyítja, hogy a vita hosszan elhúzódott, a templomok építésének egész időszakában jelen volt. 
athanasziosz: a nikaiai zsinat határozatáról. ford.: fodor György. in: Szent Athanasziosz művei. 
Ókeresztény Írók sorozat Xiii. kötet, szerk.: vanyó László, Budapest, 1991, 322. szántó Konrád: 
A katolikus egyház története, i. kötet, 1983, 153-155.

67 eusebius: De vita Constantini, a kritikai kiadás bevezetőjét írta Bruno Bleickmann, 2007, 80-84. 
Wilkinson1976, 82. Wilkinson 2002, 66-67.
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a szent hely hagyománya megszilárdul, a hitvallás templommá válik, a temp-
lom hitvallássá: „Hiszünk… Jézus Krisztusban… aki üdvösségünkért megtes-
tesült, és az emberek között lakott. és szenvedett, és feltámadt harmadnap, és 
felment az atyához, és ismét eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat.”68 

Összegzés helyett: módszertan

a memoriális bazilikák építészeti és egyháztörténeti jelentőségére Guzsik Ta-
más tanulmányai és egyetemi jegyzetei hívták fel a figyelmemet. Guzsik Tamás 
(1947-2002) a Budapesti műszaki és Gazdaságtudományi egyetem építészettör-
téneti és műemléki Tanszékének volt a tanára. munkásságában az épületek és 
az azokat formáló gondolatrendszer összekapcsolása kapott hangsúlyt. nemcsak 
arányokat és építő anyagokat látott a templomokban, hanem közösséget, és a 
hívő közösség isten-képének kivetülését, az isten és ember kapcsolatának foly-
tonos visszatükröződését is. ez a szemléletmód tudott párbeszédet létrehozni a 
tudományágak között. Guzsik leírásában hangsúlyos a teológia és vallás hatása 
az építészetre, amely szintén visszahat a teológiai gondolkodásra, s így egy fo-
lyamatosan ismétlődő (kölcsön)hatás-történetről lehet beszélni.

a tudományágak közötti együttműködés, az együtt gondolkodás sok új vagy 
újszerű meglátást tud hozni a teológiához tartozó kutatások számára is; ahogy 
a teológia kutatói is fontos nézőpontot képviselnek más szakterületek munkájá-
ban. az együttműködéshez és a tudományos párbeszédhez azonban elengedhe-
tetlen, hogy a különböző szakterületek a nagyobb eredményeiket olyan formában 
is leírják, közöljék, hogy az más szakterületek képviselői számára is érthető és 
felhasználható legyen.

ugyanezen módszerrel lehetne elérni, hogy az egyháztörténeti kutatások 
eredményei bekerüljenek a történettudomány, irodalomtörténet, zenetörténet, 
művelődéstörténet, építészettörténet eredményei közé. s ezzel a szemléletmód-
dal lehetne az egyháztörténet egyszerű leíró jellegét kiterjedtebbé, átfogóbbá 
tenni; az egyház történetének ábrázolása pedig az oktatásban színesebbé és 
érthetőbbé válna; a mélyebb összefüggések láttatása miatt a lexikális tudás is 
maradandóbb volna. 

a határterületek kutatása szakmai szempontból támadható, és nem is min-
dig van együttműködés a különböző tudományágak képviselői közt. mégis ér-
demes részletesen ábrázolni a bonyolultabb összefüggéseket is, amelyek több 
tudományterület eredményeinek összevetésével mutathatók csak ki.

68 eusebiosz levelét a hitvallás teljes szövegével tartalmazza Szókratész egyháztörténete. Budapest, 
1984, 57-58. a levelet athanasziosz is közli, saját művéhez csatolva.
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szem előtt tartva azon egyszerű megállapításokat, hogy: a vallás az élet min-
den területére kihat, és, hogy az egyház kultúrahordozó.69 

Ha a templomokat „forrásként” használjuk, a téma megközelítését kettősség 
fogja jellemezni. ez a kettősség azonban az egyháztörténet írás sajátja is, mivel 
a tárgyát, az egyházat sem érdemes csak a látható, intézményesült formájában 
vizsgálni. 

a templomok kézzel fogható valóságok, a belső térkialakításuk is objektív 
mérce alapján mérhető. mégis mögötte húzódik a szubjektív értelmezés, a meg-
foghatatlan, a gondolkodásmódban bekövetkezett váltás. az épületek szilárdak, 
a rajtuk tükröződő fordulat viszont dinamikus. a térkialakítás állandóságot fel-
tételez, a térben zajló események folytonos változást. a templomok alapja maga 
a hagyományozódás, amelyben szintén ott az objektív és a szubjektív kettőssége; 
mert Krisztus földi életének konkrét helyszínei vannak, de mindig marad valami 
isteni, valami titkos a hely emlékezetében. vannak jelek, de kell hozzá a hit. 

ez a kettősség jellemzi a keresztényeket is. ez időben formálódik, intézmé-
nyesül a látható egyház, amelyben azonban a hívek az erkölcsi normákat, a ma-
gatartásmintákat mindig a láthatatlan egyház tagjairól formázzák meg. az egy-
házi írók történeti adatokat közölnek, de a közlés alapja legtöbbször szubjektív 
értelmezés. 

végül pedig: paradox jelenség maga a hagyományozódás is. a hely üressége, 
a konkrétum hiánya válik bizonyítékká. a testet öltött isten így marad rejtőz-
ködő isten. földi életének vannak nyomai, a szabadításnak vannak jelei, de a jel 
leginkább a megfogható, leírható tárgy hiánya. az üres sír mutatja ezt az ellent-
mondásos jelenséget, amely a központja a templomokat építő hitrendszernek. 

69 az egyház történetének ábrázolásakor nem csak az egyházi vezető elit szempontját, és a zsinatok 
iratait vettem forrásnak, hanem a hagyományozódást, a népi vallásosság esetleges asszociá-
ciós rendszerét, ahogy a templomokat is. Terjedelmi okok miatt itt most nem szerepelhetett 
Konstantin motivációjának kérdése, de a kép teljesebbé tételéhez szükséges, ahogy a politikai 
közeg leírása is; a történettudomány és a hozzá kapcsolódó résztudományok eredményeinek 
felhasználásával.


