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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Füstös Gyula

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Füstös Gyula
Levelezési cím: 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 52
Telefonszám: 20-886-2406
E-mail cím: fustosgy@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése
Kétegyházai Baptista Imaház

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrárés
élelmiszergazdaság
ipari
és
műszaki
megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus
vendéglátás

X épített környezet
sport

és

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
5741 Kétegyháza Dózsa utca 52.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

tájegységi

megyei

külhoni
magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása

A BAPTISTA FELEKEZET EREDETE

A baptista hitelvek gyökerénél a Reformáció által is meghirdetett „ad fontes” („vissza
a forráshoz” - vagyis az őskeresztyén hit gyakorlatához) elve található. Vissza oda,
ahonnan a kereszténység elindult, vissza az apostoli alapokhoz, vissza az eredeti
közös hithez, vissza a Szentíráshoz!
1609-ben, Amszterdamban jelenik meg a fenti elveket valló első gyülekezeti
közösség, akik magukat baptistának nevezték. (A baptisteó / baptidzó görög szó
jelentése: a keresztelést bibliai módon alámerítéssel végző). Ezek a keresztyén
csoportok az ellenük történő üldözés miatt az Újvilág, Amerika felé vették a
menekülés útját. 1834-ben Barnabas Sears teológiai tanár visszatér Európába, és
többeket meggyőz a hitvalló (felnőtt) keresztség biblikus voltáról. Köztük volt Johann
Gerhard Oncken, akinek szervező képessége és szónoki tehetsége hamar ismertté
tette ezeket az elveket Németország-szerte.

A BAPTIZMUS MAGYARORSZÁGON ÉS A KÖRÖSVIDÉKEN

Oncken fő működési területe Hamburg városa volt. Az itteni 1842-es hatalmas
tűzvész után külföldről – többek között Magyarországról – is érkeztek segítő
szándékú mesteremberek. Öten közülük – Rottmayer, Marschall, Vojka, Hornung,
Scharschmidt - megismerték és elfogadták a régi-új keresztyén hitelveket. A városújjáépítési munkák bevégzése után hazatérve, magukkal hozták szívükben ezeket az
új hit-csírákat. Szétszóródva az országban Pécstől Budapesten át Kolozsvárig,
mesterségük gyakorlása mellett a megismert hitigazságokat is megosztották.
A következő hullámban Novák Antal bibliaárus volt az a meghatározó egyéniség,
aki a Tiszántúlon és Erdély területén hirdette a maga által is vallott és megélt hitet.
Így kerül Nagyszalontára, ahol bizonyságtételére Kornya Mihály (1844-1917) és Tóth
Mihály (1836-1931) is, a későbbi két neves "paraszt-próféta" elfogadta Krisztust, mint
személyes megváltót. 1875 augusztus 26-án, hat másik személlyel bemerítkeznek
Gyulán. Rövidesen két misszió-központ alakul: Nagyszalontán, ahol magyar nyelven
hirdetik az evangéliumot, illetve Kürtösön, ahol Mihai Brumar lesz a környék román
ajkú lakosságának hittérítője. Innen jut el a baptista hit Kétegyházára.

A KÉTEGYHÁZAI BAPTISTA IMAHÁZ ÉPÍTÉSE

1891-92 telén Simonka György (Gheorghe Şimonca) egy Bibliát hoz át Kürtösről.
Összehívott emberek társaságában olvasgatták. Ennek az eredménye az lett, hogy
következő év Pünkösdjén Simonka György Kürtösön bemerítkezett. Hamarosan

követték őt a hitvalló (felnőtt-)keresztségben Petre Vereş, Petre Vărşăndan, Petre
Pilan, Petre Muntean, Catiţa Bordaş, Velinca Seli, Andrei Soboca, Mihai Muntean, Ilie
Olariu. Ennek az alakulófélben levő gyülekezetnek a tagjai eleinte a Szent Imre utca
73 szám alatti házban jöttek össze.
1900-ban már 80 tagot számláltak, hét évvel később már 271-en voltak. 1902-ben
úgy döntöttek, hogy imaház céljára egy ingatlant vásárolnak (Dózsa u. 37). Pár évvel
később egy saját építésű, kimondottan templom jellegű imaház építését határozták
el. 1910-ben, amikor a hozzátartozó gyermekekkel együtt már 600 baptista élt
Kétegyházán, meghozzák a döntést: az építkezést Mihai Selejan (Szabadi) Dózsa
utca 52 szám alatt levő, ajándékba adott telkén kezdik el. A következő év a
felajánlások gyűjtésének és az építőanyag vásárlásának ideje: követ, téglát
Kisjenőből vettek; homokot a Körösből, bivaly-vontatta szekéren hoztak; faanyagot
vagonszámra vásároltak. A munkálatokban mindenki részt vett, aki csak tehette, és
amivel tudott: szerszámmal, szekérrel, munkaerővel. Az adakozók listája szinte
végeérhetetlen volt.
Egy ellenőrzés alkalmával a Gyuláról kiküldött építészmérnök új feltételeket
szabott: tekintettel az épület szélességére, ebből kifolyólag a tető várható súlyának
nagyságára elrendelte, hogy vagy acélrudakkal kössék össze a falakat, vagy külső
támoszlopok kialakításával tegyék biztonságossá az épületet. Az első verzió jóval
olcsóbb lett volna, de ugyanakkor elcsúfítja a belső teret. Mivel ezt nem akarták az
építők, inkább választották a második – jóval drágább, és munkaigényesebb –
változatot. Az építésben, és a ráadás-oszlopok létrehozásában számtalan
környékbeli baptista hittestvér is részt vett.
A munkát a következő évben, 1912-ben fejezték be. Az építkezést Brandner
György építőmester vezette. A gyülekezet részéről a munkaszerződést Mihai
Muntean és Petru Santău írták alá. Korabeli számítások alapján az imaház
épületének értéke mintegy 75 vagonnyi kukorica árával volt egyenlő.

FELÚJÍTÁSOK AZ IMAHÁZ ÉPÜLETÉN

A múló évek folyamán, valahányszor szükségét látták, kisebb-nagyobb tatarozást
végeztek az imaház épületén.
1977-ben, a főépület közvetlen közelében megépül a lelkipásztori lakás. Ekkor még
kis alapterületen: mindössze két szobából és konyhából állt. Később ez a kiszolgáló
épület jelentősen növekszik területében és javul komfortfokozat tekintetében. Udvari
oldalának folytatásában megépül a „kisterem”, a biblia-köri terem, konyha, kazánház,
majd 2015/16-ban felújításra kerülnek a mosdók; a garázs folytatásában pedig egy
több száz négyzetméteres raktárépület készül el.
A templomépület első nagy renoválása 1989-1990-es években történt meg: teljes
belső és részleges külső felújítás. A romló állagú padlózatot felszedték; helyette
parketta és járólapok kerültek elhelyezésre. Újraépült a bemerítőmedence és
megújult a szószék. Lecserélődött a teljes elektromos hálózat és új ajtók kerültek a
régiek helyére. A falakat körös-körül, mintegy másfél méter magas lambéria fedi.
Három új csillár került a régi világító eszközök helyére. Új festést kapott a teljes belső
felület, a bútorzat, és védő festékréteget a lemez-tetőzet. A főépület egy kis oldalsó
teremmel bővült, amit a tervek szerint, a kisgyermekes anyukák számára építettek.
1993-ban ismét komoly renoválási munkálatok folytak. Új kinézetet kapott a külső
fal, és egy díszes előtér épült az alapépület utcai bejárata elé. 2012-ben a belső

berendezés lett teljesen átalakítva, Kalcsó István építész technikus tervei nyomán. Új
megoldást és kinézetet kapott a karzat. Ekkor szűnt meg a pneumatikus meghajtású,
klasszikus templomi orgona működése. Teljesen megújult, modernizálódott a
világítás. A terem mennyezete alatt légelszívó rendszer épült. Az eddig középen levő
szószék az orgonával szimmetrikus elhelyezésben a terem bal-, illetve jobb oldalára
került.
TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGOK
A kétegyházai baptista imaház alaprajza és külső megjelenése vélhetően a
környezetében levő más egyházi épületektől átvett minták alapján készült.
A korabeli baptista templomok alaprajza szinte kivétel nélkül téglalap alakú. A
kétegyházai baptista templom nagyságát és alaprajzolatát tekintve a pár évvel
korábban épült hajdúböszörményi imaház szolgálhatott mintául. Ugyanakkor, az
épület homlokzatán ugyanazt a háromosztatú megoldást találjuk (szélein két kisebb,
belül, a főbejáratot övező két magasabb oszlop), ami szinte tökéletes azonosságot
mutat a nagyszalontai imaházzal, mindkét épületnek jellegzetes megjelenést
kölcsönözve. Különleges hatású az oszlopok csúcs-dísze, ami leginkább a pünkösdi
„tüzes nyelvek” képét hivatott kiábrázolni. Hasonló módon egyeznek
megjelenésükben a két épület ablakai is.
Vélhetően a görögkeleti vallási háttér megléte és az ortodoxia jellegzetes
architektúrája adhatott ugyanakkor egy teljesen egyedi sajátosságot a helyi baptista
istenházának. Fentebb már említésre került az általánosan elterjedt téglalap formájú
alap. A kétegyházai baptista templom – a felekezeti építkezési szokásoktól teljesen
eltérő és teljesen egyedi módon – egy apszissal zárul. Ez a főbejárattal szemben
levő, félkörív formájú lezárása egy templomnak jellegzetesen az oltárt, mint a
templom legszentebb helyét használó felekezeteknek az építkezésében jelenik meg.
Jelen esetben a baptista istentisztelet szertartásrendje tekintetében teljesen funkciómentes ez az építészeti elem. Mégis a felekezeti sajátosságként megjelenő,
legfontosabbnak tartott szertartási esemény eszköze – a bemerítő medence – kapott
itt helyet, az apszis mértani középpontjában. Szinte biztosra vehető, hogy az
ortodoxiából a neoprotestáns irányzat felé fordulás tárgyiasított emléke ez a
különleges megoldás, aminek mintája a helyi (vagy bármelyik) görögkeleti templom
lehetett.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Kétegyházai Baptista Imaház a településen élő, baptista felekezethez tartozó
közösség hitbeli és szellemi központja. Egyedi kinézetével, figyelmet felkeltő és
szemet vonzó megjelenésével, százados múltjával a község egyik meghatározó
középülete.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

-dr. Ştefan Cioca / Csóka István – Biserica Baptistă din Chitighaz / A
Kétegyházi Baptista Gyülekezet 1891-1993
-http://www.baptist.hu/gyulekezet-kereso/
-http://www.baptist.hu/kik-a-baptistak/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

