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Előszó 

 Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartoznak a szentgyörgyi nagyapámnál töltött 

nyarak, ki történelem tanár lévén minden környékbeli hegyről, várról, faluról, templomról 

mesélt nekem, mely történetek tudattalanul is a részemmé váltak. Ebben bizonyos lehetek, 

hisz a történelem iránti érdeklődésem akkor sem szűnt meg, mikor kreatív ambícióimnak teret 

engedve az építészmérnöki pályát választottam. 

2013 nyarán, immár építész hallgatóként látogattam el családommal Sepsimagyarósra, 

ahonnan nagyanyai felmenőim származtak. A falu temploma éppen feltárás, restaurálás alatt 

állt, így a lehetőséget kihasználva – mint azóta is számtalan alkalommal – az épületet teljes 

egészében bejártam és fényképek formájában megörökítettem.   

Két évvel később, egy szakrális építészettörténet óra után kerestem fel Krähling 

Jánost, mert megfogalmazódott bennem az elhatározás: TDK dolgozatot szeretnék készíteni a 

korabeli Sepsiszék református templomairól. A nyári csend után ősszel 32 templom felmérési 

rajzaival jelentkeztem. 

A TDK megírását követően diplomamunkámban a református templomépítészettel, 

mint tervezési problémával foglalkoztam, majd a doktori iskola keretein belül kaptam 

lehetőséget a kutatási téma bővítésére. Az elmúlt években Háromszék minden református 

templomát megismerhettem, és nem csak az épületek, de levéltárak, múzeumok, könyvtárak is 

megnyíltak előttem. Páratlan lehetőséget jelentettek számomra a hallgatói évek, melyek alatt 

több európai szinten jelentős protestáns építészeti emléket fedezhettem fel, emellett olyan 

emberek ismeretségét, barátságát kaptam ajándékul, akik munkássága, tudása, emberi mivolta 

példaértékű lett számomra.  

Könnyen érthető, hogy a történeti építészet iránti szeretetem és az életutamból fakadó 

„véletlenek” miként eredményezték, hogy e kutatási téma mellett köteleztem el magam. Az 

azonban csak út közben lett világos számomra, hogy a protestáns templomépítészet kutatása 

és örökségének gondozása hazánkban és Kárpát-medence szerte milyen rendkívüli 

hiányosságokat mutat, mellyel párhuzamosan folyamatos és egyre nagyobb mértékű az 

épített, tárgyi és a csupán a gyakorlatban – hagyományokban – rögzült források pusztulása. A 

lehetőségekhez mérten tehát célom az értékmentés, amellett, hogy igyekeztem a gyakran 

ismeretlen vagy meg nem értett hazai protestáns templomépítészetet és az ennek kapcsán 

felmerülő, az építészettörténet alapvetéseit feszegető térhasználati, szerkezetkonstrukciós és 

tipológiai kérdéseket, mind a szakma, mind az érdeklődő laikusok számára új megvilágításba 

helyezni. 

 

 

Budapest, 2021. 
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1. Bevezetés 

1.1. A kutatási téma ismertetése és lehatárolása 

A protestantizmus templomépítészete nem kellőképpen feltárt részterülete a hazai 

építészettörténetnek.  Bár egyes emlékek kapcsán monografikus, illetve egy-egy kapcsolódó 

témakört érintő, áttekintő jellegű feldolgozások és publikációk születtek, mégsem tisztázott 

ezen épülettípusok kialakulásának és a későbbiekben átalakulásának pontos története. A 

Kárpát-medence protestáns templomépítészetének felekezetektől független, illetve szélesebb 

időintervallumban történő vizsgálata rámutat a protestáns közösségek közötti párhuzamokra, 

mind az építészet, mind a térhasználat szempontjából, valamint átláthatóbbá teszi az egyes 

korszakok és területek közötti építészeti transzfer folyamatát és okait. 

Hazánkban különösképpen a türelmi rendeletet megelőző időszak eseményei 

tisztázatlanok. Az értekezés emiatt a címben is feltüntetett Háromszék részletesebb tárgyalása 

mellett igyekszik a 17. századi és 18. század első két harmadának protestáns 

templomépítészetéről alkotott képet korabeli példák bemutatásán keresztül árnyalni.  

Az értekezésen belül kiemelt szerepet kap a türelmi rendelet kora, mely ez által a 19. 

század első harmadának hangsúlyosabb bevonását is indokolttá teszi. A 19. század közepétől 

a múlt századfordulóig épült templomok tárgyalása mind a korábbi templomok átalakítása 

kapcsán, az új és korábbi épületszerkezetek, épületrészek relációjában, illetve a tipológia 

változásaival összefüggésben kerülnek bemutatásra. A téma bevezetéseként csupán 

érintőlegesen jelenik meg a reformáció kora – a 16. század –, illetve a két világháborút 

körülölelő időszak, mely – erdélyi vonatkozásban – a templomépítészet egymásból építkező 

hagyományainak megszűnését, átalakulását jelentette. 

Egy doktori értekezés terjedelmi korlátai miatt a teljes hazai, történeti protestáns 

templomépítészet összegzésére nem lehetett hivatott, ezért csupán másodlagos célként 

fogalmazható meg a haza protestáns templomépítészet építészettörténeti összefüggéseinek 

árnyalása. Az értekezés elsődleges célja a háromszéki református templomépítészet egyedi 

jellegzetességeinek feltárása, mely – reményeink szerint – igazolja e terület különlegességét. 

Háromszék kutatását segítették a régió szemszögéből kitekintve a kárpát-medencei protestáns 

templomépítészetet tárgyalandó további kutatási eredmények, melyek a vizsgálati terület 

legalább hazai szinten való kontextusának megteremtését is megalapozták. 

A disszertáció tárgya pontos lehatárolásban az Erdélyi Református Egyházkerület 

mindenkori Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki Református Egyházmegyéinek református 

templomépítészete.
1
 Ezen egyház-igazgatási szempontú lehatárolás azonban a mai Kovászna 

megye,
2
 illetve a korabeli Háromszék vármegye református templomállományával szinte 

azonosnak tekinthetők, melyre ez értekezés címe utal. (1. ábra) 

                                                 
1
 A kutatás szempontjából az egyházmegyék általi lehatárolás használata volt célszerű, mivel a széki, fiúszéki 

vagy vármegyei, megyei határok a tárgyalt korszakban többször módosultak, mely változások nehezen 

követhetők, illetve a kutatás szempontjából nem relevánsak. 
2
 Két egyházközség, Keresztvár (Nyén) és Bodola kivételével, melyeket 1926-ban csatoltak Brassó megyéhez, 

illetve azonos nevű egyházmegyéhez. 
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Értelmezhető tehát a korszak és a helyszín, a részletes vizsgálódások pedig fókuszáltan 

a téralakítás, térhasználat és a teljesség igénye nélkül a szerkezettörténet témaköreit érintik. 

Fontos szempont volt a térszemlélet változásainak – használat és tipológia – hangsúlyozása, 

hisz utóbbiak definiálják a protestáns templomteret és különböztetik meg akár egyéb 

felekezetek, akár egyéb vidékek templomaitól. Felfedezhetők természetesen a használat 

mellett olyan, az épület felekezethez tartozását kifejező további jellemzők – ikonográfiai, 

belsőépítészeti sajátosságok, jellemző alaprajzi megoldások, vagy gyakrabban alkalmazott 

szerkezetek –, melyek, mint másodlagos elemzési szempontok, csupán jelentőségük okán 

említendők. 

A mai Kovászna és Brassó megyék 94 református temploma és imaháza képezte a 

helyszíni és levéltári kutatások tárgyát. Ezek közül végül 82 épület – és azok azonos 

felekezethez tartozó előzmény-templomainak – részletes elemzése nyomán készült az 

értekezés, melyek a második világháború előtt
3

 épültek és megfogalmazásukban, 

kialakításukban egyértelműen a templomok közé sorolható építmények – tehát nem imaházak. 

1.2. Kutatástörténet  

1.2.1. A történeti Magyarország protestáns templomainak kutatástörténete 

A hazai protestáns templomépítészet kutatóinak köre igen szűk. A kapcsolódó, 

összefoglaló jellegű művek keletkezési ideje többnyire az 1940-es évekre, illetve a 

rendszerváltozást követő nagyjából első évtizedre tehető. Előbbiek közül kiemelhető a Kováts 

J. István szerkesztésében megjelent Magyar Református templomok c. kétkötetes munka 

(1942), a Kemény Lajos és Gyimesy Károly szerkesztésében közre adott Evangélikus 

Templomok c. kötet (1944), illetve az azonos évben közre adott Református templomok 

Magyarországon és Evangélikus templomok Magyarországon (1992) c. művek. E könyvek 

képezik alapját a vonatkozó hazai szakirodalomnak, azonban a bennük olvasható elemzéseket 

tekintve mégis hiányérzete lehet az olvasónak: csak elvétve, egy-egy tanulmány tartalmaz 

valóban mélyreható, építészettörténeti vonatkozású megállapításokat az evangélikus és a 

református egyházi építészettel kapcsolatban. Az elmúlt évtizedek leginkább a kortárs – 20-

21. századi – építészettörténet írás területén hoztak új, fontos eredményeket, de a kortárs vagy 

20. századi tendenciákról sem alkotható hiteles kép a történeti építészet értelmezése nélkül, 

melynek ismeretére, megértésére gyakran nem fordítanak kellő figyelmet a kutatók. 

A téma megértéséhez társdiszciplínák kutatási eredményeit is szükséges nyomon 

követnünk – példaként a történettudományok, régészet, művészettörténet vagy néprajz –, 

illetve kiemelt emlékekről vagy földrajzi területekről készült monografikus jellegű 

szakirodalomra viszonyítási pontként kell tekintenünk. 

                                                 
3
 A II. világháború stíluskritikai alapon egyértelműen nem tekinthető korszakhatárnak, azonban Háromszéken az 

utolsó historizáló református templom az 1930-as években épült. A Debreczeni László által preferált és tervek 

szintjén fennmaradt „székely stílus”, mely a világháborúkon átívelő templomépítészeti stílust honosíthatott volna 

meg Háromszéken, sosem bontakozott ki. (DANIELISZ 2019 Architectura Hungariae 2019)  

A II. világháború után a rendszerváltozásig nem épültek református templomok Kovászna megyében, így ezt a 

hosszúra nyúlt, terméketlen időszakot mindenképpen indokolt korszakhatárnak tekinteni. 



10 

 

Időrendi sorrendben elsőként a 16-17. századi emlékanyaghoz kapcsolódó forrásokról 

kell megemlékeznünk, mivel a késő középkor, kora újkor időszaka már a protestantizmus 

sajátja, elsőként alkalmazott építészeti formanyelve innen eredeztethető. Ennek kapcsán 

megkerülhetetlenek Entz Géza, B. Nagy Margit, Tombor Ilona, Kelemen Lajos, Marosi Ernő 

és Kovács András publikációi, figyelmet érdemel B. Murádin Katalin és Tari Edit 

munkássága. Lángi József falkép-restaurátor munkái és publikációi különleges értékkel 

bírnak, hisz nem csupán egy korszak elemzésére koncentrálnak, de a társművészetek – fa- és 

épületszobrászat, építészet – számára is értékes megállapításokkal szolgálnak.  

A protestáns templomépítészet késő barokk és klasszicista korszakához kapcsolódóan 

szintén Tombor Ilona, B. Nagy Margit, valamint Vilhelm Károly, Kelemen Lajos 

művészettörténeti elemzései bizonyultak hasznosnak a kutatás szempontjából. Mihály Ferenc 

restaurátori beszámolói és publikációi a faberendezések és famennyeztek témaköreit érintik, 

de az építészettörténet szempontjából is informatívak. 

A türelmi rendeltet megelőzően a királyi Magyarországon az artikuláris helyek 

kialakulásának és fennállásának időszakával kapcsolatban Csepregi Zoltán publikációi 

megkerülhetetlenek. E területen továbbá a szlovák szakirodalom ismerete elengedhetetlen, 

mely alatt Eva Kowalská, Miloš Dudáš, Janka Krivošová, Katarína Biathová és Henrieta 

Moravčíková munkássága értendő. 

A kevésbé ismert, újkori fatemplomok, illetve „szükségleti építészet” témaköreit 

Körmendy József, Domanovszky György, Vámos Ferenc és Vukov Konstantin publikációi 

érintették, a haranglábakról szóló elemzéseket Sisa Béla, Debreczeni László, Kós Károly, 

valamint Herepei János és Szabó T. Attila munkáiban találtunk. A szerkezettörténet vizsgálata 

kapcsán Andorné Tóbiás Judit, Pattantyús-Ábrahám Ádám, Déry Attila, Fátrai György, illetve 

Tóth Boglárka és Botár István publikáció adtak támpontot.  

Publikációkban a protestáns templomépítészetet érintő szerzők között 

megkerülhetetlen Bibó István munkássága, kinek az alföldi és türelmi rendeleti 

templomépítészetről értekező cikkei
4
 a mai napig viszonyítási pontok a mai Magyarország 

területén található protestáns templomkutatás területén. A klasszicizmus emlékeivel Rados 

Jenő és Szentpéteri Kun Ágota publikációi foglalkoznak behatóbban, leginkább a debreceni 

református nagytemplommal összefüggésben. Az evangélikus templomok kapcsán Krähling 

János kutatási eredményei kiemelendők nem csupán az építészet, de a térhasználat, 

egyházművészeti kérdések és a felekezeti identitás vizsgálata kapcsán. Egyéb kapcsolódó 

templomépítészeti publikációk közül Orbán János, Nagy Gergely Domonkos utóbbi években 

született munkái említendők. 

A historizmus korának protestáns templomépítészetével kapcsolatban – a tervezők 

személyének ismeretében és ismertségének köszönhetően – bővebb szakirodalom áll 

rendelkezésünkre, ekkora tehetők a magyar tervező építészek körében a protestáns 

templomépítészet gyakorlati szempontú és kritikai szemléletű vizsgálatára tett első kísérletek. 

Schulek Frigyes és Pecz Samu kapcsolódó publikációi
5
 a leggyakrabban hivatkozott művek a 

hazai építészettörténet írásban. E korszakkal Sisa József, Róka Enikő publikációi 

foglalkoznak behatóan.  

                                                 
4
 BIBÓ 1967; BIBÓ 1984; BIBÓ 1985 

5
 SCHULEK 1885; PECZ 1888/I-II. 
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Mint korábban említettük a századfordulótól napjainkig terjedő időszakkal az utóbbi 

években több kutató foglalkozott: Anthony Gall Kós Károly életműve, Vukoszávlyev Zorán, 

Gál-Hevér Dominika és Gál Szabolcs a 20. századi, hazai református templom építészet 

kapcsán,
6

 Hajós-Baku Eszter a centrális templomépítészet, Lőrincz Zoltán neve a 

rendszerváltozás utáni időszak kutatásával összefüggésben említésre méltó.  

Mindenképpen szükséges megemlékezni továbbá azokról a kötetekről, melyek jó 

áttekintést adnak a kárpát-medencei körképről. Ide sorolhatók Léstyán Ferenc és Várady 

József művei, illetve a Magyar Református Egyház Javainak Tára
7
 c. sorozat eddig megjelent 

kötetei. A múltszázad egyházi vezetői közül Ravasz László, Csikesz Sándor és Márkus 

Mihály is jelentetett meg a templomépítészet témakörében elméleti írásokat. 

A hazai egyháztörténeti vonatkozású szakirodalom elérhetőségével segítették a 

kutatást a Ráday Gyűjtemény munkatársai. Bucsay Mihály, Pokoly József, Mályusz Levente 

és Juhász István munkássága az egyháztörténeti ismeretek alapját képezték. A protestáns 

liturgika megismerésében Pásztor János, Nagy Géza és Hafenscher Károly könyvei voltak 

segítségünkre.
8
 

A Kárpátokon túl széles irodalma van a protestáns templomépítészeti kutatásoknak, 

mégis Jan Harasimowicz, Wojciech Gruk, Kathrin Ellwardt, Alfred Schelter és Andrew 

Spicer munkásságát emelnénk ki. A liturgikus térszemlélet alapjainak megteremtése 

szempontjából Peter Poscharsky publikációnak ismerete elengedhetetlen, még a közösségi 

identitás építészeti lenyomatainak tanulmányozásához Aleida és Jan Assmann könyvei 

tekinthetők mértékadónak. 

1.2.2. Háromszéki műemlékek kutatástörténete 

A háromszéki református templomépítészet, mint önálló kutatási téma, sem a magyar, 

sem a romániai szakirodalomban mindezidáig nem kapott figyelmet. Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy nem születtek e vidék templomai kapcsán nagy számban és kiemelkedő 

minőségben publikációk, könyvek és elemzések. 

A 19. század végétől észlelhető először aktívabb érdeklődés a háromszéki műemlékek 

és templomok irányában, mely kutatások központi alakjai Huszka József, Malonyay Dezső és 

Szinte Gábor voltak. A 20. század első felében László Gyula, Tichy Pál, Kós Károly, 

Debreczeni László foglalkozott behatóbban háromszéki műemlékekkel.
9

 Utóbbi kutatók, 

építészek, rajzolók nagy hangsúlyt fektettek a helyszíni felmérésekre, a testközelből való 

megismerésre, később ezt az irányvonalat B. Muradin Katalin, illetve Zakariás Attila és köre 

folytatta, kikhez a 20. század végén több háromszéki műemlék dokumentálása köthető. 

                                                 
6
 HEVÉR – GÁL 2017 

7
 Ezúton is szeretném kifejezni hálás köszönetemet Regius Juditnak, az Országos Református Gyűjteményi 

Tanács munkatársának, aki a sorozat megjelent köteteivel támogatta a kutatást. 
8

 Ezúton is hálásan köszönöm Dr. Horváth Erzsébet segítségét, melyet a protestáns egyháztörténet 

tanulmányozása során nyújtott számomra. 
9
 Az említett szerzők és művészek vonatkozó munkássága a budapesti Néprajzi Múzeumban és a kolozsvári 

Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárában tanulmányozhatók. Figyelemre méltók voltak 

azon közel múltban szervezett kiállítások, melyek Huszka József és Szinte Gábor munkásságát voltak hivatottak 

bemutatni [NM 2005-2006 (kiállítás), NM 2008 (kiállítás), NM 2015-2017 (kiállítás)]. 
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A 20. századfordulóra érkezve Gyöngyössy János és Tüdős S. Kinga közel egy időben 

megjelent kötetei mutatják be a székelyföldi, illetve háromszéki vártemplomokat, nagy 

hangsúlyt szentelve a védelmi és hadászati funkciók vizsgálatának.  

Az épületek mélyreható kutatása kapcsán azonban még inkább a „helyi erők” 

segítségére és munkásságára támaszkodhatunk. A Székely Nemzeti Múzeum munkatársai és a 

– mondhatjuk – háromszéki kutatók körébe tartozik a teljesség igénye nélkül Csáki Árpád 

történész, Szőcsné Gazda Enikő és Kinda István néprajzkutatók, Fehér János 

művészettörténész, valamint Bordi Zsigmond Lóránt éa Sztáncsuj Sándor József régészek. 

Utóbbi szerzők szorosan a helyi műemlékekhez és építészettörténethez kapcsolódó 

tanulmányaikkal hozzájárultak a kutatás sikeréhez. 

1.3. Helyszíni forráskutatás 

1.3.1. Épületfelmérések és kapcsolódó gyűjtések 

A háromszéki református templomkutatások alapját minden vizsgálni kívánt épület és 

gyülekezet személyes felkeresése képezte. Különösen fontos ez egy olyan területen, ahol a 

legtöbb esetben tervrajzok, leírások nem állnak rendelkezésre, valamint az épületek gyakran 

teljesen ismeretlenek nem csupán a laikus szemlélő, de akár a kutatók számára is. Bár néhány 

kiemelt emlék esetében – például az illyefalvi vagy sepsiszentgyörgyi vártemplomok – 

felmérési rajzok, tudományos dokumentációk és publikációk bőségesen állnak 

rendelkezésünkre, de fontos a terület hiteles építészettörténeti áttekintése érdekében az 

átlagosnak, illetve sok esetben – műemléki védelem alatt nem lévén – értéktelennek ítélt 

épületek számba vétele. Gyakorinak mondható, hogy leginkább a középkori épületrészek 

megléte határozza meg egy épület értékét az újkori vagy 19. századi építészeti hagyaték teljes 

mellőzésével, illetve – protestáns felekezetek esetében – a gyülekezeti, presbitériumi vagy 

lelkészi akarat érvényesül az épületek megőrzésével vagy éppen átépítésével kapcsolatban. 

Utóbbiak kapcsán az elmúlt évtized és a jelenkor építkezési hullámai különösképpen 

indokolják a templomokra fordítandó fokozott figyelmet, mivel a történeti épületek, 

épületszerkezetek, berendezések – gyakran dokumentálatlan – pusztításával felbecsülhetetlen 

értékek veszhetnek el.  

Elsődleges és leghitelesebb források maguk az épületek voltak, valamint a közösség, 

kik az épülethasználattal kapcsolatos kérdések megválaszolásában készségesen segítettek. A 

helyszíni felmérések, gyűjtések már a doktori kutatás előtt megkezdődtek, hisz egy 2015-ös 

tudományos diákköri dolgozatnak adta témáját a háromszéki régió sepsiszéki részterülete.
10

 

2015 nyarán harminckettő, 2016 telén egy, 2017 nyarán ötvenkilenc,
11

 2018 nyarán két 

református templom és imaház bejárására, felmérésére került sor. A helyszínen elkészültek a 

templomok nagyjából 1:200 részletességű felmérési rajzai, melyek alaprajzot, beltéri 

magassági méreteket, a tetőszerkezet – és amennyiben volt harangláb – szerkezeti felmérését 

és néhány esetekben részletrajzokat, valamint az épület távlati képét tartalmazzák. Az 

                                                 
10

 DANIELISZ TDK 2015 
11

 A 2017-es helyszíni felmérésekhez anyagi segítséget a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatása 

nyújtott. 
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egyszemélyes felmérés lézeres távmérővel, a manuálék hagyományos technikával készültek. 

A helyszíni bejárás alkalmával az imaházak és huszadik század második felében épület 

templomok felmérése nem – illetve esetenként részben – történt meg, a dolgozatban így csak 

említés szintjén, illetve kitekintésként szerepelnek.  

A kutatás célozta a tetőszerkezetek és részben templomtornyok felmérést is,
12

 de ezek 

némelyike nem vagy csak részben került rögzítésre, megtekintésre. Ennek okai a 

hozzáférhetetlenség, illetve a szerkezet állapota vagy felépítése miatti fokozott veszély voltak. 

A 82 kiválasztott épület közül 69 esetben történt meg a tetőszerkezetek szerkezeti felmérése, 

8 esetben szemrevételezés alapján vázlat készült, 5 esetben a hozzáférés meghiúsult. A nem 

vagy csak részben felmért – illetve a sepsiszéki – szerkezetek elemzésében Tóth Boglárka és 

Botár István – AnnoDomini Dendrolab – 
13

 munkássága nagy segítséget jelentett. Helyszíni 

kutatási eredményeik, melyek a szerkezettipológia mellett dendrokronológiai adatokkal 

segítették a faszerkezet-állomány felmérését és áttekintését, új eredményekkel támogatták 

szerkezettörténeti ismereteinket az erdélyi állományról. 

A templomokhoz kapcsolódó úgymond „láthatatlan tartozékok” – ülésrend, 

néphagyományok, szokások – teljes körű dokumentálása rohamos elfeledésük miatt a doktori 

kutatásunktól függetlenül is szükséges lett volna. A lehetőségekhez mérten éppen ezért a 

helyszíni gyűjtések igyekeztek az épületekkel szorosan összefüggő használati szokásokat 

írásban rögzíteni, és bár ezek szakszerűsége kétségbe vonható, mégis a feljegyzések 

társkutatók, különösen a néprajzkutatás számára értékes információkkal szolgálhatnak. 74 

templom és imaház esetében jegyeztük fel templomi ülésrendet a 94 bejárt épület közül.  

Az információgyűjtés műfaját tekintve – „oral history” – eltért az építészettörténetben 

bevett módszertanoktól, de alkalmazása az adatszerzés kapcsán szükségszerű volt, hisz e 

szokások gyakran írásban nem rögzítettek,
14

 a szokás gyakorlása által hagyományozódnak 

évtizedek, évszázadok óta a közösségen belül. Az elnéptelenedő vagy átalakuló 

faluközösségekben egyre inkább jelentőségüket vesztik e „rítusok”, megtartásuk nehézkes, 

mivel eredetük ismerete merül feledésbe vagy veszti el létjogosultságát.
15

 A helyszíni 

gyűjtések alkalmával, a lelkészekkel, harangozókkal, gondnokokkal, presbiterekkel és 

hívekkel folytatott beszélgetések közben az épületekhez és környezetükhöz kapcsolódó 

szokások
16

 kerültek feltérképezésre, melyeknek ugyan csak a liturgikus térhasználattal 

összefüggő aspektusai kerülnek jelen alkalommal előtérbe, de gyűjtés elérhetővé tétele a 

kutatás jövőbeni céljai között szerepel. 

 A helyszíni kutatómunkának több esetben a helyben fellelhető levéltári források 

áttekintése is részét képezte. Ezek állapota, tartalma és hozzáférhetősége igen változatosnak 

bizonyult, de a próbálkozások mindenképpen hoztak némi sikert, hisz három épület esetében 

                                                 
12

 A történeti faszerkezet kutatásához szakmai és anyagi támogatást az Új Nemzeti Kiválóság Program nyújtott. 
13

 http://dendrolab.ro/ 
14

 Kivételes esetként a kisbaconi ref. templom kapcsán lelhető fel a múlt század végén, Rezi Mária egyetemi 

hallgató által rögzített templomi ülésrend, mely több templom ülésrendjének leírásával együtt megtalálható: NM 

Kézirattár Ltsz. EA. 25312 
15

 Példaként említhető, hogy egyes falvakban, ahol halálozás esetén harangjátékkal jelzik a halott nemét, 

életkorát vagy akár kapcsolati státuszát, a harangozón kívül már csak néhány idősebb ember érti a századokon át 

mindenki számára értelmezhető és egyértelmű jeleket.  
16

 Értendő ez alatt: harangozás, temetés, ritka esetben konfirmáció és esküvő, illetve egyéb ünnepekhez kötődő 

szokások és a későbbiekben érintett ülésrend, térhasználat, Úrvacsora-osztás, ki- és bevonulás rendje. 

http://dendrolab.ro/
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– Oroszfalu, Felsőcsernáton, Középajta – eredeti, építészeti tervrajzok, több esetben presbiteri 

gyűlések jegyzőkönyvei, építési szerződések kerültek elő, illetve Historia Domus-ok, melyek 

jelentősebb építési, átalakítási munkálatokról emlékeztek meg. Természetesen a helyi levéltári 

kutatások messze nem nevezhetők alaposnak és teljes körűnek, mivel egy épület és a 

kapcsolódó adatok, források begyűjtésére – a felméréssel együtt – mindössze fél nap állt 

rendelkezésre. Utóbbiról vélhetően legalaposabb tudása és gyűjtése az Erdélyi Református 

Egyházkerület munkatársainak, Tóth Leventének, Ősz Sándor Elődnek és Tamás Iringónak 

lehet, kik évek óta  kutatják és archiválják az egyházkerület gyülekezeti levéltárait és tárgyi 

értékeit. 

 A helyszíni munkának tehát három alappillére az épület, a gyülekezet és a levéltár 

vizsgálatai voltak, melyek folyamatosan – jellemzően a nyár folyamán – zajlottak, emellett 

történt meg ősztől tavaszig a köz- és egyházi gyűjtemények áttekintése, valamint a témában 

érintett kutatók, szakemberek felkeresése.  

1.3.2. Egyházi gyűjtemények  

Az egyházi gyűjtemények körében kiemelkedően gazdag forrásanyaggal rendelkezik 

az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára.
17

 Az intézmény munkatársai 

Tóth Levente és Ősz Sándor Előd a kutatás számára jelentő segítséget nyújtottak. Javaslataik 

alapján a Főkonzisztóriumi és Igazgatótanácsi Levéltár anyagát tekintettük át, valamint a 

teljességre törekedve a Debreczeni László hagyatékot és a Darkó–Debreczeni gyűjteményt. A 

Főkonzisztóriumi Levéltár anyaga az 1700-1891 közötti időszak egyház-igazgatási 

dokumentumait tartalmazza, a kutatásban nehézséget a mutatók részleges hiánya jelentett, 

melyek 1850-ig bezáróan adnak támpontot. Az 1750-1850 között keletkezett anyagok 

feldolgozását 1960-ban B. Nagy Margit végezte el, majd az 1700-1750 közötti anyaghoz 

Dáné Veronka készített mutatót. Az 1850-1891 közötti időszak, melyhez mutatók nem állnak 

rendelkezésre, lassabban térképezhető fel, éppen ezért bizonyos, hogy az időszak feltárása 

hiányosan valósult meg. Utóbbiak ellenére 1750-1850 között 40 épületre vonatkozóan volt 

fellelhető építési munkálatokkal kapcsolatos dokumentum, az 1850-1891 közötti időszakban 

13 épület tűnik fel. 1892-1911 között a Főkonzisztóriumi Levéltár jogutódjaként, azonosan 

tematikával folytatódik az Igazgatótanácsi Levéltár anyaga. Ebből az időszakból 14 épülettel 

kapcsolatban fedezhetők fel építésügyi dokumentumok, míg az 1901-1960 közötti időszakból 

6 épület kapcsán.  

A 20. század első fele sem tekinthető jelentéktelennek a kutatás szempontjából, hisz az 

egyházi műemlékvédelem szervezeti megalakulása és a műemlékek fokozott védelmének 

igénye és gyakorlati megvalósulása ekkora már jelentős méreteket öltött. A legérdekesebb 

vonatkozó dokumentumok a Műemlékek jelentése (I.30/1903), Templomokra vonatkozó 

adatok (I.60/1903), Műemlékek nyilvántartása (I.14/1928) és a Történelmi emlékek 

bejelentése (I.14/1928) c. mappákban találhatók. Ekkora tehetők továbbá a 

hatalomváltásokkal kapcsolatos egyházkerületi, mondhatni kötelező jellegű műemléki 

felmérések és bejelentések, melyek a teljes egyházkerület épület- és tárgyanyagáról 

                                                 
17

 Az egyházkerületi levéltárba való kiutazást és a kint tartózkodás költségeit a Tempus Közalapítvány Campus 

Mundi Ösztöndíj programja támogatta. 
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felbecsülhetetlen korlenyomatok. E felmérések két alkalommal 1940-ben Magyarország, majd 

1954-ben Románia számára készültek el, azonban az EREL-ben már csak az elkallódott 

példányok lelhetők fel. 

 Különösen nagy értéket képvisel a Darkó-Debreczeni hagyaték, amelyben 22 épület 

kapcsán rajzok és leírások, 9 épület kapcsán fotók találhatók. Debreczeni László hagyatéknak 

különlegesen értékes részét adják a rajzoló vázlatkönyvei, melyek 1928-1937 között készültek 

az Erdélyi Református Egyházkerület Műemlékbizottságának megbízásából. A vázlatkönyvek 

tartalma változatos: építészeti, szerkezeti felmérések, klenódiumok részletes rajzai, sőt 

templomi textíliák, harangok is rögzítve vannak bennük, melyek egy része napjainkban már 

múzeumi gondozásban sem látható. 

A Kolozsváron található levéltári anyagok áttekintése összességében rendkívül 

eredményes volt, ami annak köszönhető, hogy a templomépítéssel, átalakítással kapcsolatos 

ügyekben a gyülekezeteknek, lelkészeknek minden alkalommal az egyházkerület központi 

szerveinél kellett eljárniuk, engedélyt kérniük.  

Az egyház-igazgatási dokumentumok felderítése kapcsán fontosnak tartottuk a 

Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának és a magyarországi Országos 

Református Gyűjteményi Tanács állományának áttekintését is.
 18

 Bár utóbbiak szorosan véve 

a háromszéki anyag bővítéséhez nem segítettek hozzá, mégis új lehetőségeket fedtek fel, 

melyek nem az erdélyi, sokkal inkább a hazai református templomépítészet sokszínűségére és 

kiaknázatlan lehetőségeire hívták fel a figyelmet: egyházi gondozásban több ezer olyan 

dokumentum található, mely az 1980-as évek hazai református templomainak felmérési 

adatlapjait és fotóit tartalmazza. Az értékes anyag feldolgozásra vár.  

1.3.3. Közgyűjtemények 

Az erdélyi közgyűjtemények sorában kiemelkedő partner volt a sepsiszentgyörgyi 

Székely Nemzeti Múzeum. Az intézmény munkatársaival 2015-ben vettük fel a kapcsolatot, 

melyet követően egy alkalommal a könyvtár, több alkalommal a gyűjtemény és a fotótéka 

került áttekintésre. Legnagyobb segítséget az itt található fotó, illetve képeslap gyűjtemény 

jelentette, mivel a képek között pontosan 524 db olyan ábrázolás található, melyek a vizsgált 

templomok korabeli állapotáról tudósítanak. A gyűjtemény áttekintésében Szőcsné Gazda 

Enikő volt segítségemre, aki nem csupán a képek, de egyéb korabeli iratok kapcsán is felhívta 

a figyelmet a kutatás szempontjából releváns dokumentumokra. A könyvtári kutatás kapcsán 

Boér Hunor nevét szeretnénk megemlíteni, aki a háromszéki történelem és egyháztörténet 

sajátosságaira – például a Rikán Belőli Kommunitás
19

 létére és szerepére – világított rá. A 

Csáki Árpáddal folytatott beszélgetések és levelezések a vármegye története és az egyes 

felekezetek, gyülekezetek egyháztörténete és műemléki hagyatékának tárgykörében forogtak, 

nagy segítséget jelentettek. 

                                                 
18

 Érdekes párhuzam, hogy e látogatások látogatás célja éppen annak a hasonló kérdőíves felmérési agyagnak a 

felderítését célozta volna, mely az 1940-es évek első felében a visszacsatolt észak-erdélyi református 

gyülekezetek javainak nyilvántartásának céljából készült és mely elkallódott darabjait korábban az EREL-ben 

folytatott kutatások közben fedeztük fel. 
19

 A témáról bővebben: POTSA 1899 pp. 316-317. 
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A budapesti gyűjtemények közül elsőként az Iparművészeti Múzeumot kerestük fel, 

Semsey Balázs személyében. A látogatás oka elsődlegesen a maksai mennyezet megtekintése 

volt.
20

 A budapesti Néprajzi Múzeummal Lackner Mónika közreműködése révén sikerült 

felvennünk a kapcsolatot. Javaslatára konzultáltunk Kiss Margittal, kivel az egyházi 

berendezések, kazettás mennyezetek felépítése kapcsán nyílt lehetőség egy hosszabb 

beszélgetésre. A személyes kapcsolatfelvételt a múzeum gyűjteményeinek és könyvtárának 

áttekintése követte. A rajzgyűjtemény feltérképezésében Tasnádi Zsuzsanna, a diapozitív- és 

kéziratgyűjtemény áttekintésében Dr. Granasztói Péter, a fotógyűjtemény tanulmányozásában 

Csorba Judit voltak segítségünkre. Az NM-ben végzett kutatások szintén új eredményeket 

hoztak, 4 épület kapcsán kéziratos leírásra, 8 templom kapcsán rajzokra, ugyanennyi esetben 

fotókra és szintén 8 épülettel kapcsolatban diapozitívokra bukkantunk. 

Sajnálatosnak mondható, éppen a doktori kutatás időszaka alatt (2016-2020) az imént 

említett budapesti közgyűjtemények fokozatosan zárták be kapuikat a kutatók előtt, így a 

kikért anyagok kapcsán, a lehetőségekhez mérten, előre volt szükséges kalkulálni, illetve 

mulasztás esetén nem volt lehetőség a dokumentumok ismételt áttekintésére. Előbbieken túl 

az egykori Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

jogutódjával is igyekeztük felvenni a kapcsolatot, bár az intézmény dokumentumai még jóval 

a doktori évek megkezdése előtt kerültek elzárásra. Bakó Zsuzsanna szíves közlése nyomán 

értesültünk, hogy kizárólag a maksai templommal kapcsolatban őrzött a gyűjtemény 

Háromszékre vonatkozó anyagokat, melyről közismert fényképfelvételek és akvarellek más 

forrásból is elérhetők voltak. Talán egy dokumentum, a Huszka József által a maksai templom 

bontása előtt készített MOB-jelentés lehet, mely új eredményekkel szolgálhat a jövőben.
21

  

 Összességében megállapítható, hogy a templomokra vonatkozó dokumentumok 

nagyrészt az érintett gyülekezeteknél, illetve az egyházkerületi levéltárban (EREL) 

keresendők, közgyűjteményekben csak művészettörténeti vagy régészeti kutatások kapcsán 

mindenkor kiemelt, érdeklődésre számot tartó templomok jelentek meg.  

  

                                                 
20

 Sajnálatos módon a mennyezet bontásának munkálatait információ hiányában elmulasztottuk, mely vizsgálata 

talán a 18 századi famennyezetek szerkezeti felépítésével, tartószerkezeti vonatkozásaival kapcsolatban értékes 

adatokkal szolgált volna. 
21

 Vélhetően az intézmény jogutódjában, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs 

Központban lelhető fel az említett jelentés (MOB 1893/48). Az intézmény megalakulása, majd a koronavírus 

járvány okozta kényszerű és időszakos zárva tartást követően nem volt rá lehetőség, hogy a kutatást elvégezzük 

és az eredményeket az értekezésbe beépítsük.  
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1. ábra:  A kutatási terület a jelenlegi egyházmegyei felosztás jelölésével, kiegészítve a történeti, vármegyei 

határok legnagyobb kiterjedésének, valamint a vizsgált települések jelölésével (a szerző ábrája):  

  
 Erdővidéki Református Egyházmegye 

 Sepsi Református Egyházmegye 

 Kézdi-Orbai Református Egyházmegye 

 Egykor Háromszék vármegyéhez tartozó területek  

 

 az értekezésben részletesen vizsgált templom  

 az értekezésben részletesen nem vizsgált templom / imaház  
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2. Református templomok Háromszéken 

2.1. Reformáció Háromszéken 

Történészek, lelkészek munkásságából tájékozódhatunk, amennyiben a korabeli 

Háromszék egyháztörténeti körülményeit vázolni szeretnénk.
22

 E művek tanulságait 

összefoglalva azt tapasztalhatjuk, hogy a szék reformációját három tényező: a szász 

területekkel való szoros kapcsolat, a peregrináció és csekélyebb mértékű horizontális ráhatás 

– egyházi vagy főúri közbeavatkozás – befolyásolhatta. 
23

 

Juhász István Székelyföld reformációjának kapcsán írja, hogy a brassói származású 

Johannes Honterus és tanítványai, valamint a Brassóban élő székelység közreműködésével 

terjedhetett el a reformáció Háromszéken, nagyjából a 16. század első felében.
24

 Ebben az 

esetben még csupán a lutheri irányzatról beszélhetünk, de a következő évtizedekben a 

kálvinizmus, majd az unitarianizmus gyakorolt jelentős hatást a szék vallási életére.  

Az unitárius irányzat térhódítása a 17. század folyamán szorult vissza Háromszéken – 

néhány falu kivételével –, így a kálvinizmus bizonyult időállónak és vált legnépszerűbbé a 

protestáns vallási nézetek közül.
25

 A vármegyét első ízben 1614-1606 között kísérelték meg 

protestáns egyház-igazgatási határok közé rendezni, de a „végleges” egyházmegyei felosztás 

csupán 1654-ben jött létre.
26

 Ekkor a vármegye területén a Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki 

Református Egyházmegyék voltak találhatók az Erdélyi Református Egyházkerült részeként, 

mely felosztás a középkori egyházszervezeti és a világi, igazgatási – széki – határokra 

reflektált. Nem volt azonban egyszerű – és a mai napig érezhetők ennek hatásai különösen 

Háromszéken – a protestáns egyházigazgatás megszervezése és fenntartása, mert 

„Megvallhatni méltó panasszal, hogy mind most, mind pedig a református fejedelmek 

idejében is rendinél feljebb keményebbek voltának a székelyek az egyházi rendhez.”
27

  

A reformáció Székelyföldön a 16. század közepétől egészen a 18. századig minden 

egyes régióban – székben – egyedi módon zajlott és már egyfajta katolikus megújulással 

párhuzamosan – szerzetesrendi kolostorok betelepedése, reformáció tanainak átvétele – 

honosodott meg a protestantizmus több, akár nyugatról érkező, akár más területeken kevésbé 

bevett ága – unitáriusok, szombatosok.
28

 Lehetetlen tehát a középkori és római katolikus 

hagyományok hirtelen eltűnését feltételezni – akár építészetről, akár liturgiáról lévén szó –, 

csak folyamatában értelmezhető az átalakulás, mely ennél fogva a 16-17. században 

különösen sok – mai szemmel – anomáliát eredményezett.  Ez alatt érthető például a kantai 

búcsújárás esete,
 29

 vagy a csíki házas papokról való feljegyzéseket,
30

 mely utóbbiak a 

                                                 
22

 A Székelyföld reformációja elsősorban Pokoly József, Juhász István, Bucsay Mihály, valamint – a kortársak 

közül – Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor, Csáki Árpád, Ősz Sándor Előd 

és Tóth Levente munkásságát áttekintve foglalható össze. 
23

 JUHÁSZ 1947 pp. 44-58.; BALOGH 2016 pp. 181-189. 
24

 JUHÁSZ 1947 pp. 44-45. 
25

 A református-unitárius együttélésről a Székelyföldön többet: SIMÉN 1996 
26

 JUHÁSZ 1947 pp. 48-50. 
27

 NAGY G. 1942 p. 8. 
28

 BALOGH J. 2005 pp. 110-111. 
29

 „Apor Péter maga írta, hogy 1660-ig az altorjaiak es a karatnaiak közös körmeneteket tartottak, az előbbiek a 

lehető legtermészetesebb módon vonultak ezen az ünnepen Karatnára és léptek be annak templomába, hogy 
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reformáció és a katolicizmus teljes összefonódásáról tesznek tanúbizonyságot. Ezt tetézte a 

közös templomhasználat és közös egyházigazgatás, mely jellemzően a református és unitárius 

egyházak között volt tapasztalható a 17. században.
31

  

Összességében megállapítható, hogy a székelyföldi régió sajátos jogi, földrajzi és 

etnikai viszonyai
32

 különösen kedveztek annak, hogy mind teológiai, mint építészeti 

kérdésekben ne szülessen egyértelmű konszenzus akár felekezetek között, akár felekezeteken 

belül. A fejedelemség alatt és a kormányzóság időszakában különösen a református és 

unitárius egyházak a Székelyföldön egyedi fejlődési utat jártak be, ellenben példaként az 

erdélyi evangélikus egyházzal, mely a jóval szervezettebb igazgatásnak köszönhetően 

egyöntetűen és hasonló eredményekkel terjedt el Erdély német ajkú közösségeinek körében.
33

 

2.2. Építészettörténeti áttekintés 

 Háromszék egy kisebb részterületének templomépítészetét vizsgálva már 2015-ben 

több sejtést sikerült megfogalmaznunk a várható téralakítási tendenciák kapcsán, melyek 

vezérfonalként szolgáltak a későbbiekben.
34

 Az akkori feltevéseket részben a további 

kutatások megerősítették, egyes állítások ellenben korrekcióra szorultak. A legnagyobb 

eredményt a terület református templomállományának együttes áttekintése hozta. Láthatóvá 

vált, hogy időben és térben milyen változások és jellegzetességek észlelhetők, valamint ezek 

milyen relációban vannak az egyetemes tendenciákkal. Megfigyelhető volt többek között, 

hogy székenként eltérő korszakok és típusok, stilisztikai jellegzetességek és szerkezeti 

megoldások jelenléte hangsúlyosabb. A vizsgált háromszéki református templomtípusok 

eloszlása tehát nem egyenletes, melyre magyarázatul szolgálhat, ha a terület földrajzi és 

társadalmi beágyazottságát, az esetleges patrónusi befolyást vagy a felkért építőmesterek 

személyét alaposabban vizsgáljuk. A következőkben a vizsgált terület építészettörténeti 

áttekintése mellett előbbi felvetéseket igyekszünk vizsgálni.  

                                                                                                                                                         
együtt ünnepeljenek az utóbbiakkal. (…) a karatnai reformátusok már 1660 előtt birtokukba vehették a karatnai 

templomot, amelyben azonban továbbra is megtartották Theophoria ünnepét: másképp érthetetlen volna, mit 

kerestek épp a körmenet napján a templomban és milyen jogcímen tiltották ki onnan Imecs Juditot, feltehetően a 

körmeneten resztvevő többi altorjai katolikussal együtt. A kitiltást célzó, talán nem előzmények nélküli 

megmozdulást a magukat szintén a templom patrónusainak tartó karatnai református nemesek vezethették. Apor 

Péter tehát annak a hosszú folyamatnak az utolsó állomását írta le, amelynek során a karatnai reformátusok 

szakítottak egy katolikus hagyománnyal. (A református egyházközségeknek a katolikus hagyománnyal való 

azonnali szakítása egyébkent is elképzelhetetlen es bizonyíthatatlan.)” COROI 2014 p. 25. 
30

 „… az európai katolicizmustól, sőt még Erdély központi településeitől is meglehetősen távol eső Csíkban nem 

volt szükség vallásváltásra ahhoz, hogy a reformáció vívmányait katolikus köntösben megvalósítsák. Talán nem 

véletlen, hogy egy 1591-es vizsgálat szerint Csíkban 17 templom volt 17 pappal, és a papok közül 12 nős volt.” 

BALOGH J. 2005 p. 110. 
31

 Ennek bemutatására a későbbiekben részletes példával szolgálunk az értekezésben. (pp. 26-27.) 
32

 Különösen jó áttekintés adnak Székelyföld társadalmi viszonyairól Egyed Ákos, Pál Judit, Balogh Judit és 

Oborni Teréz publikációi. 
33

 BALOGH J. 2005 p. 110. 
34

 DANIELISZ TDK 2015; DANIELISZ Periodica Polytechnica Architecture 2017 
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2.2.1. Az Erdélyi Fejedelemség kora 

 A 16. században a háromszéki református templomokkal kapcsolatban felmerülő 

építkezések nagyrészt a középkori templomok átalakítási, javítási munkálatai kapcsán 

értelmezhetők, illetve több esetben a vártemplomokkal vagy kerített templomokkal 

kapcsolatban, a 15-17. század folyamán jelentős erődítési munkálatokkal számolhatunk.
35

 

Kérdésként merül fel, hogy melyik lehetett az első olyan háromszéki építkezés, mely 

magának a templomtérnek az átépítését célozta? 

A sepsiszentgyörgyi vártemplom kapcsán – Orbán Balázs bejegyzéseire alapozva
36

 – 

merült fel a gondolat, hogy annak 1547-es építési munkálatait Daczó Pál már valamely 

protestáns irányzat követői számára finanszírozta. Ezzel kapcsolatban több kutató
37

 fejezte ki 

kétkedését, Csáki Árpád – aki részletesen foglalkozott az egyház történetével
38

 – 

egyértelműen cáfolta a felvetést.
39

 A sepsiszentgyörgyi templom kapcsán annyi bizonyos 

lehet, hogy a 16. század elején épülhetett a tér kerámiabordás hálóboltozata (2. ábra), melyből 

az 1802-es földrengés okozta károk következtében ma csupán a szentélyboltozat és a hajóban 

a részben visszabontott vállindítások láthatók. A sepsiszentgyörgyi templomhoz hasonlóan 

elterjedt volt Erdély egyes területein a kerámiabordás boltozási rendszer, melynek 

bordatöredékei több középkori eredetű templomban lelhetők fel Háromszéken (3. ábra) és a 

szomszédos területeken. A református templomok közül Sepsiszentgyörgyön – a szentélyen 

túl – a várfalba beépítve, a sepsibesenyői templomhoz kapcsolódóan az SZNM Kőtárában, 

Kézdialbison a harangtoronyban rendezetten összegyűjtve, Dálnokon a templomtérben, 

Bikfalván az öregtorony alsó szintjén még a szerkezet ép valójában, Zabolán a boltozat 

lenyomata a tetőtér padlása és a kazettás mennyezet között, illetve a boltvállak a 

templomtérben megtalálhatók. Vargyason a rég elbontott középkori templom feltárását 

                                                 
35

 Ezekről részletesen beszámolnak: TÜDŐS S. 2002; GYÖNGYÖSSY 1995 
36

 ORBÁN B. III. 1869 p.42. 
37

 TÜDŐS S. 2002 p. 156.; GYÖNGYÖSSY 1995 p. 177. 
38

 CSÁKI 2011 
39

 A Daczó család természetesen megnevezhető a későbbiekben, mint a református egyház patrónusa, ezt 

bizonyítja Daczó Ferenc sírköve (1602), melyet a templomban helyeztek el. 

2. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. templom kerámiabordás boltozatának háta és képe a templomtérből.  

(a szerző felvétele, 2015) 
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követően kerültek napvilágra. majd a kortárs templomtérbe a bordatöredékek. Nagybaconban 

Fehér János feltételezése szerint a szószékbe épültek be,
 40

 a maksai régi templomról Huszka 

József felmérései árulják el, hogy egykor bordás boltozat fedte.
41

A tárgyalt szerkezeti 

rendszer bemutatását azért tartjuk érdemesnek megemlíteni, mert, ahogy Szőke Balázs egy 

tanulmányában említi, a dél-erdélyi terület jellegzetességének tekinthető, állítása szerint a 

Barcaságban és Udvarhelyszéken volt elterjedt alklamazása.
 42

 Érdemes azonban 

megfontolnunk, hogy Háromszék is – a fentebbi területek közelségében számolva – e dél-

erdélyi körhöz sorolható.  

A kerámiabordás boltozatoknak több típusa ismert szerkezeti felépítésük és 

működésük szerint Európa szerte – legismetebbek  talán az észak-német téglagótikában –, de 

Szőke szerint Erdélyben már egy kiforrott késő gótikus szerkezeti rendszer terjedt el.
43

  A 

háromszéki példákat szemlélve az tapasztalható, hogy a kerámia elemek ~50-70 cm hosszúak, 

préselt technikával készültek, egyszer vagy kétszer hornyolt kivitelben.
44

 (3. ábra)  

A kutatók általános véleménye, hogy a kerámiabordás boltozati típusok egy sűrű 

segédszerkezeti vázra készültek, így előbb a váz, majd erre kézből falazva a tényleges 

felületet adó boltmező készült el.
45

 E a technológia alkalmzása azonban nem minden épület 

esetében bizonyítható. Sepsiszentgyörgyön a boltháton nem látható a bordaháló rajzolata, a 

boltozat háta egységes, csúcsíves donga felületet képez (2. ábra), a templomtérből szemlélve 

sem érzékelhető a két szerkezeti réteg elválása, ami a bordák és a felületszerkezet szorosabb 

kapcsolatára utalhat. Az építési sorrend tehát nem állapítható meg szemrevételezés alapján: 

                                                 
40

 FEHÉR 2011 p. 8. 
41

 JÁNÓ 2008 p. 151. 
42

 SZŐKE 2009 p. 68. 
43

 SZŐKE 2009 p. 72. 
44

 Talán nem lehet véletlen, hogy épp ezen a területen terjedt el a kerámia bordás boltozási rendszer, hisz, ahogy 

a későbbiekben hivatkozunk rá, Háromszéken jelentős tégla- és cserépégető központok működtek – jelentős 

számban a 18-19. században –, hasonlóképpen a Barcasághoz.   
45

 SZŐKE 2009 p. 73. 

3. ábra: Kerámia bordaprofilok a felkeresett református templomokból: Kázdialbis, Dá lnok, Vargyas.  

(a szerző felvételei, 2017) 
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sem a két szerkezeti réteg architektonikus egymásra épülése, 

sem egymással párhuzamos építése. 

Amennyiben a kutatóknak igazat adva mégis a 

szerkezetek egymásutániságát feltételezzük – akárcsak a 

felvidéki árvai várkápolna vagy a Farkas utcai templom 

esetében –, úgy a bordaháló egyetlen funkciója a díszítés 

lehetett.
46

 Bár a szentgyörgyi templomban a két szerkezet 

vélhetően egymástól nem elkülöníthető – némi teherhordó 

szerepe a bordáknak is lehet –, de a korabeli technikai tudás 

megengedte volna kizárólag a felületszerkezet megépítését. 

Szőke Balázs szerkezetileg, Tüdős S. Kinga térileg is a 

ferencesrendi templomtípushoz köti a sepsiszentgyörgyi 

református vártemplomot,
 47

  a szentély és a hajó azonos 

szélessége – terem jellege – és az alkalmazott boltozati 

rendszer okán.
48

 Az alaprajzi típust szemlélve ide köthetőek 

még a középajtai, dálnoki és zabolai templomok, melyek 

méreteikben – és Zabolán  az egykori boltozási rendszert 

nyomait látva
49

 –   közel azonosak. 

E templomtípus építésének – átépítésének – ideje a 15. 

század végére, a 16. század elejére tehető, tehát kétséges, 

hogy az építés idején a templomot gondozó gyülekezet éppen 

melyik vallási irányzathoz tartozott. Háromszéken az egyes 

protestáns felekezetek ekkor még élesen nem különíthetők el 

egymástól, gyakran egy-egy településen felváltva voltak jelen 

és volt olyan település, ahol a protestantizmus térhódítása 

csak a 17. századra tehető. 

A 17. század első feléből írásos feljegyzés, képi ábrázolás nem áll rendelkezésünkre, 

melyek segítenék a korai protestáns templomépítészet tanulmányozását. Sas Péter tanulmánya 

emlékezik meg ennek egyik okáról, hogy miként semmisültek meg a korszak egyháztörténeti 

dokumentumai 1945. március 29-én, Zalaegerszegen egy bombatalálat következtében a 

Székely Nemzeti Múzeum egyéb, a háború elől menekített írásos és tárgyi emlékeivel 

egyetemben.
50

 Felbecsülhetetlen értékű anyag veszett oda,
51

 mely kutatások fontos támasza 

                                                 
46

 A bordás boltozatokról és azok felületszerkezetekre való imitálásáról bővebben: KOPPÁNY T. 1990  
47

 SZŐKE 2009 p. 78.; TÜDŐS S. 2002 p. 156. 
48

 A szerkezet kapcsán megjegyeznénk, hogy az említett – véleményünk szerint – 16. századi csúcsíves-fiókos és 

egyben kerámiabordás boltozat egy átmenetként értelmezhető a 17. században megjelenő, a barokk előfutárának 

tekinthető csúcsíves-fiókos dongaboltozat felé. Utóbbit képviseli a mikházi ferences kolostor templomának 

eredeti formájában fennmaradt boltozata, melyről több információ található: VEÖREÖS 2006 p.69.  
49

 A zabolai református templom egykori boltozatának lenyomata, valamint az egykori belső, vakolt térrészek és 

a padlástér különválása jól látható a tető padlása és a szentély kazettás mennyezete által közrezárt térben. Ezt az 

észrevételt 2017-ben jegyeztük fel, a templom teljes tetőszerkezetének cseréje azonban 2019-ben megtörtént. A 

tetőcsere következtében keletkezett károkról nem tudható, hogy az említett lenyomatokat, valamint a kazettás 

mennyezetet (szentély: 1759, hajó: 1772) milyen mértékben károsították. A vártemplom fala (16-17. század) 

bizonyosan sérült, az építkezéshez szükségesnek látták azok részleges megbontását. 
50

 SAS 2006 

4. ábra: Az olaszteleki ref. 

éneklőszék az SZNM történelmi 

tárából. (leltári szám: R. 7955; 

fotó: Szőcsné Gazda Enikő, 

2009) 
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lehetne. Szerencsésnek mondható, hogy az egykori jegyzőkönyvekre való utalások fellelhetők 

a II. világháború előtt aktívan kutató szerzők munkáiban, mint Benkő József, Herepei János és 

Szabó T. Attila, melyekre, mint közvetett forrásokra, támaszkodhatunk.   

A 17. században Háromszék az Erdélyi Fejedelemség részeként kiváltságos helyzetben 

volt a királyság és a hódoltság területeivel összevetve, emiatt nagyobb számban 

feltételezhetünk templomépítkezéseket, átépítéseket, újításokat. Igazoltan már a református 

egyház számára épült templomok álltak Háromszéken a 17. század utolsó negyedében. A 

korszak templomépítészetéről – az „megörökölt” templomokat beleértve – átfogóbb képet az 

orbaiszéki vizitációk ide vonatkozó (1677, 1680, 1694, 1701)
52

 fejezeteiből kaphatunk. A 

korabeli bejegyzésekből világosan kiválik, hogy ekkor szinte kizárólagosan késő középkori 

épületekről beszélhetünk, melyek jelentős része kőből épült, támpillérek támasztották falaikat, 

kőtoronnyal még csak néhány kiemelt, általában vártemplom rendelkezett (pl.: Zabola),
53

 a 

legtöbb épület különálló fa haranglábbal bírt (pl.: Barátos, Cófalva, Székelytamásfalva),
54

 de 

volt rá példa, hogy a vizitáció a tetőszerkezetbe integrált fatorony építését szorgalmazta 

(Székelytamásfalva).
55

 Az épületek tetejét általánosan fazsindellyel fedték. 

A liturgikus térbelsőt vizsgálva, amennyiben még nem volt karzat (chorus) az épületben, 

úgy a vizitáció több esetben ajánlotta annak építését (pl.: Szörcse),
56

 de mivel a korban az 

orgonák használata nem volt megengedett,
57

 ezért a kórusok kizárólag a hívek befogadására 

szolgálhattak. Utóbbi kapcsán érdekes adalék lehet, hogy – az 1752-ig rendelkezésünkre álló 

vizitációk adatait is ide számítva – minden épületben éneklőszék (pulpitus) állt, mely nem 

tévesztendő össze a szószékkel (cathedra). A kántor (mester, schola mester) az éneklőszék (4. 

ábra) mögött állva vezette, illetve énekelte elő a közös énekeket, imádságokat, melyek – a 

vizitációk tanulsága szerint – az Öreg Graduálból
58

 hangozhattak el. További a liturgiában 

                                                                                                                                                         
51

 A számunkra releváns 17. századi anyagok közül az Erdővidéki Református Egyházmegye 1602-1701 közötti 

időszakot megörökítő jegyzőkönyvei, a Rikán Belőli Kommunitás jegyzőkönyvei 1665-től és a Sepsi 

Református Egyházmegye 1650-1700 közötti „quindenalis partialis és communitasi” jegyzőkönyei ekkor 

semmisültek meg. SAS 2006 p. 39; VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 12. 
52

 Bár az idézett orbaiszéki vizitációk az 1677-1752 közötti időszakot ölelik fel, melyben jelentős válaszvonalat a 

Rákóczi szabadságharc időszaka képez. 1701-1714 között ugyanis nem voltak református egyházi vizitációk 

Háromszéken, így a 17. század végét az 1701. évi vizitációkkal tekintjük lezárhatónak. VIZITÁCIÓ Orbai I. 

(1677-1752) 2001 
53

 A zabolai tornyot és várfalat említik több ízben: VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 14; p. 15; p. 106; 

p. 137 
54

 A példaként használt három 17. századi haranglábról sorban említést tesz: VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 

2001 Barátos: p. 2.; Cófalva: p. 5.; Székelytamásfalva: p. 14. 
55

 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 14. 
56

 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 33. 
57

 Kálvin elítélte a liturgiát kísérő instrumentális zenét, de annál inkább hangsúlyozta az anyanyelven való 

éneklés fontosságát, így a 16-18. században a református gyülekezetekben a liturgiát énekszóval kísérték. 

Erdélyben a gyülekezeti éneket a kántor vezette az ún. éneklőszékről, mely vagy a karzaton vagy a szószék 

közelében állhatott. (ŐSZ 2008 p. 416.) Háromszéken az SZNM tulajdonában található az egyetlen olyan 

éneklőszék, mely épen maradt a területről. Ez az olaszteleki református templom egykori pilpitusa 1771-ből (4. 

ábra), melyről Mihály Ferenc közölt részleteket (MIHÁLY 2008 pp. 401-402.). Az orgonák csak a 18. század 

közepétől jelentek meg ismét, Erdélyben szinte elsőként éppen a háromszéki református templomokban, 

Sepsiszentgyörgyön (1753 után) Köpecen (1756), majd Kézdivásáhelyen (1757) és Erdőfülén (1760/1761). Az 

1761-es bögözi zsinat már aggodalmát fejezte ki a hangszer használatának gyors terjedése ügyében. (CSÁKI 

2011 p. 41.; DÁVID 2008 p. 373.) 
58

 Néhány egyháznál megemlítik, hogy az Öreg Graduál, melyből énekeltek, még feltehetően I. Rákóczi György 

fejedelem ajándéka volt. VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 35.; p. 106. 
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használatos könyvek, melyekből a lelkész 

(praedikator) felolvasott a Váradi Biblia és az 

Ószövetség (Sidó Biblia) voltak.
59

 Feltűnő, hogy 

a ma már általánosnak számító padsorok (classis) 

használata még nem volt egyértelmű a korban. 

Bár a vizitáció igyekezett a templomi ülőhelyeket 

rendezett keretek közé szorítani,
60

 ekkor még 

találkozhatunk álló helyekkel és deszchás vagy 

akár borona székekkel is. Kiemelt személyek 

megkülönböztetett figyelmet kaptak a 

templomban: 1677-ben a kovásznai templomban 

Bartha Thamásnak és Andrásnak örökös széke 

volt,
61

 1694-ben Orbaiteleken Székely György 

csináltatott a lelkész és a mester számára széket a 

szószékkel szemközt,
62

 míg 1701-ben a barátosi 

templomban az iskolamester birtokolt a karzat 

alatt, az ajtó mellett saját széket.
63

 

A középkori kőtemplomok mellett a 17. 

században is álltak fa imaházak, 

templomépületek, melyek létét tárgyi vagy írásos 

források igazolni engedik. Erre világít rá többek 

között Csáki Árpád, amikor a kézdivásárhelyi templom egyik ajtószárnyát (5. ábra) említi. A 

szárny vélhetően a 17. század elején épült, ideiglenes református fatemplomból került át új 

helyére 1782-ben,
64

 mely egykori épület létére és részben a szerkezetére utaló forrásokat 

találtunk.
65

  Amennyiben az ajtószárny az említett fatemplomhoz tartozott, úgy a kis 

boronatemplomnak titulált épület – mely egyes források szerint olyan kicsi volt, hogy a 

későbbi kőtemplom kapuján hordták ki darabjait miután az köré épült
66

 – magas minőséget 

képviselhetett.  (M. 37.) 

A 17. század utolsó negyedében épített református templomokkal napjainkban is 

találkozhatunk Háromszéken. Ez önmagában rávilágít arra, hogy jelentősen több emlék 

maradt fenn ebből a korból Erdély szerte annál, mint amennyit a közgondolkodás számon tart. 

A ma is teljes valójukban vizsgálható épületek közül az úgynevezett Székföld református 

templomai – Hídvég, Árapatak, Erősd – igazoltan vagy vélhetően mind ekkoriban öltötték fel 
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 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 35. és p. 106. 
60

 Példa: [Kovászna, 1694]"Az templombeli székeket ex communi consensu vegyek istenes igazitásban mind férfi 

s mind asszony ember álló hellyeket egy mértékre, szélességit, magasságát egyaránt tsinálják deszkákkal mint 

Zabolán vadnak.” VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 43.   
61

 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 19. 
62

 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 28. 
63

 VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 55.; Az orbaiszéki vizitációkat tanulmányozva felfigyelhetünk rá, 

hogy egyes településen mely családok voltak a református egyházak patrónusai. Ismertebb családnevek mellett 

(pl.: Mikes) gyakrabban találkozunk módosabb helyi lakosokkal is (pl.: Szakmari, Csaba(i), Ugron, Incze, 

Mihácz, Kováts, Pál, Szotyori,T(h)uri, Donáth, Osváth, Vajna). 
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 CSÁKI 2012 p. 3. 
65

 OLASZ 1998 p. 61; MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 55. 
66

 OLASZ 1998 p. 61 

5. ábra: A kézdivásárhelyi templom ajtajának 

részlete, északnyugati karzatfeljáró táblája. (a 

szerző felvétele, 2017) 
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mai alakjukat – alaprajzi értelemben véve mindenképpen. (M. 4.; M 21.; M 27.) A Székföld 

az egykori Felső-Fehér vármegye részeként más igazgatási és történeti viszonyok között 

értelmezendő, példaként már a 17. századtól találkozunk betelepülő románsággal, 

szászsággal, illetve egyéb székelyföldi területekkel ellentétben itt a primori (nemesi) réteg 

nem csupán bebíró birtokos lehetett egy-egy szabad, katonarendű székelyek által lakott 

településen, de valóban birtokolhatta a nagyobb részt jobbágy és zsellérfalvakat – mint 

például Erősd. Székföldön jelentős befolyása volt a Mikó és Nemes, valamint a Geréb, Béldi, 

Székely, Dániel, Donáth és Gidófalvi családoknak.
67

  

Az árapataki templom építését 1665-re,
68

 a hídvégiét a 16-17. századra – legtöbben 

1674-re
69

 –, az erősdiét 1700-ra
70

 teszik.
71

 Az áraptaki példa még teljes mértékben a késő 

gótikus falusi templomok sorába illeszkedik. A hídvégi templom már egyterű, de 

térarányaiban gótikus épület, a hajó keleti lezárása félköríves. Egyes források szerint 

építésében a bolonyai
72

 Magyari Mihály kőműves mester működött közre.
73

 A hídvégi 

építkezések anyagi fedezetét gróf Nemes János és felesége, Pápai Anna vállalta, kiknek 

emlékét a templom késő reneszánsz kőszószéke őrzi.
 74

 Az erősdi templom egyterű, jelképes 

keleti lezárással rendelkező épület, mondhatni egy kortalan típust képvisel, mely a szintén 

dél-háromszéki Feldobolyban is megfigyelhető. Az utóbbi években lezárult régészeti 

kutatások bizonyítják, hogy a feldobolyi templom hajója szintén a 17. században épült, a 

korábbi templom alapfalainak felhasználását jelentős mértékben mellőzve.
75

 A templom 

formáját tekintve zavarba ejtően közelít a négyszög alaprajzhoz, melyet csupán keleti oldalán 

lévő jelképes és kismértékű saroklecsapásai oldanak. E forma egy szinte végleges szakítást 

vetít elő a szentélyképzés hagyományával, mely – amint a későbbiekben láthatóvá válik – 

teljes valójában a 19. században bontakozik ki Háromszéken.  

A 17. században említendő két jelentősebb átépítés. Az egyik a 17. század első felében 

feltételezett átépítés a kálnoki református templomhoz köthető, melyet bár régészeti ásatással 

pontosan igazolni nem sikerült, mégis hitelesnek tekinthető.
76

 A templom korábbi, 14. 

századra keltezett szentélyét és a később épült sekrestyét ekkor bonthatták le és a régi hajó 

szélességét nagyjából tartva, meghosszabbították, majd poligonális lezárással látták el a 
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 NM, Kézirattár Ltsz. EA 26419 = BINDER – JANITSEK 1994  
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 A templom utolsó jelentősebb átépítését 1659-1665 közé teszik. ORBÁN B. Székelyföld III. p. 25.; 

MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 66. 
69

 MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 43.; Az 1674-es építési dátumot a templomban található reneszánsz, faragott 

kőszószék korával azonosítják, de már Orbán Balázs leírásában (ORBÁN B. Székelyföld III. p. 25.) is találunk rá 
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Murádin Katalin meglátását, ki egy 1740-es tűzvészt követően a templom teljes újjáépítéséről számol be, mely 

kétségbe vonja az 1674-es évszámot. (B. MURÁDIN 1994 pp. 145-146.) Az épület valóban a 18. század utolsó 
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tetőszerkezetével rokon, tetősíkban való merevítések és szerkezet működése – a függesztő oszlopokat 

leszámítva. Utóbbi azonban még nem bizonyítja, hogy az alaprajzi típus nem a 17. századból való. 
70

 A templom 1700-ra keltezett, melyet Bordi Zsigmond Lóránd (régész, SZNM) 2009-ben igazolt. (BORDI 

2009) A régészeti feltárásra vonatkozó szíves közlést köszönjük Ráduly-Baka Zsuzsanna lelkész asszonynak.; 

MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 67. 
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 Az árapataki és hídvégi templomoknak tudhatóan voltak előzménytemplomaik. 
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 Bolonya Brassó székelyek által lakott külvárosa volt. 
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 MAGYARI–JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 50.; Valamint a templomban található ismertető leírás alapján. 
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 Említése, felmérési rajzai: B. MURÁDIN 1994 p. 11.; pp. 62-63. 
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 SZTÁNCSUJ – HŐGYES 2018-2019 pp. 37-45. 
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 BORDI – MÉDER 2009 p. 267. 
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templomhajót. Utóbbiak következtében kialakult semleges forma – az erősdihez hasonlóan – 

minden korban jelen volt és haránt irányú használattal kiegészítve református alaptípusnak 

tekinthető. 

Második példánk a sepsibodoki templom 1651-es átalakítása, mely kezdeményezés a 

Mikó család oltszemi ágához köthető.
77

 A bodoki templom nagymértékben őrzi késő 

középkori formáit – alaprajzát, arányait tekintve a gidófalvi és lisznyói templom rokona –, 

mely nem meglepő, hisz a 17. században vélhetően csupán felújították, vagy eredeti alapfalain 

részben építették át a középkori hajót. Az épület korára Tóth Boglárka és Botár István 

régészek kutatásaiból következtethetünk, kik a tetőszerkezet dendrokronológiai kutatása 

alkalmával kimutatták, hogy a szentély feletti szerkezetek 1525-ben, a hajó felettiek 1651-ben 

épültek, tehát az épület utolsó, jelentős szerkezeti átalakítása a 16. és 17. századra tehető.
78

 

További fontos adatokkal szolgál számunkra a bodoki templom, hisz a 16-17. századi 

elemzésekhez kapcsolódóan szerkezeti felépítése mellett hitelesnek tekinthetjük a tér arányait 

is. A templom nagyságrendileg 6,8 m széles, 22,8 m hosszú, a sík mennyezet belmagassága 6 

m körüli, arányaiban a késő gótikus falusi templomok sorába illeszkedik.
79

 Érdekessége 

továbbá, hogy bár a 17. századi Háromszékről kevés mesternevet ismerünk, Zilai István 

kőfaragó egyikük, kinek létezéséről említést tesz a szakirodalom.
80

 A mester vélhetően Mikó 

Miklós felkérésére dolgozott a bodoki templomon, majd neve 1672-ben a gidófalvi templom 

újítása kapcsán tűnik fel, illetve Csáki Árpád a sepsiszentgyörgyi vártemplom déli ajtókerete 

kapcsán feltételezi közreműködését.
81

 

Az előbbi példákat szemlélve megállapítható, hogy a 17. század templomépítészetét a 

diverzitás jellemzi. Egyes települések templomain még mindig a középkori formavilág 

fedezhető fel, máshol megjelennek a protestáns templomépítészet első, önálló formajegyei – 

egyterűség, szentélyes tömeg- és térformálástól való eltávolodás – és a vármegye szerte az 

eltérő felekezetek templomai – megkötések, ellentétek hiányában és feltehetően az egy 

településen belüli felekezeti sokszínűség miatt – nem különböznek egymástól. A kevés számú 

ismert alaptípus éppen utóbbiak fényében kiemelendő és továbbgondolásra érdemes.  

Fontos szempontként itt jegyeznénk meg, hogy különösen a 17. században jellemző 

nem csak Háromszéken, de Erdély szerte a közös templomhasználat. Ez alatt általában 

értendő, hogy – leginkább – a reformátusok és az ekkor még nagyobb lélekszámú unitáriusok 

közösen használtak egy templomot. Így volt ez Kálnokon, ahol a közös templomhasználat a 

17. század közepén szakadt meg, mikor a maior pars elve alapján a népesebb református 

gyülekezet kapta meg a középkori eredetű templomot, az unitáriusok eztkövetően 
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 A templom 1651-es megújítása Mikó Miklós nevéhez köthető, melyet a templom nyugati bejárata feletti 

emléktábla örökít meg. 
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 TÓTH B. 2017 pp. 115-122. 
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 A bodoki templomhoz rendkívül hasonló alaprajzi arányokkal rendelkezik a lisznyói templom – 25 m hosszú, 
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kényszerültek saját templom építésére, mely a jogi megkötések miatt rendkívüli hasonlóságot 

mutat arányaiban a református templommal.
 82

 

A 17. század kapcsán elmondható, hogy a Fejedelemségben a középkori templomok 

nagyszámú fennmaradása – vagy alapfalakon való átépítése –, a felekezetközi használat, a 

felekezeti diverzitás és a protestáns gyülekezetek szétválását követő jogi megkötések – a 

régihez hasonló templom építésének kötelezettsége, valamint a tény, hogy a kisebb emlékek 

esetében a helyi emberek templomképe és ízlése volt a meghatározó – túlnyomórészt a 

középkori vonások továbbélését alapozták meg. A középkor folytonosságának gondolatát már 

Kós Károly is megfogalmazta az erdélyi építészet tanulmányozása kapcsán. E templomok 

esetében ugyanis helyi kőművesek és ácsok népi architektúrájával van dolgunk. (..) A XVI. és 

XVII. században épült, vagy újjáépített templomok is lényegükben a középkor stílusában 

épültek. Csak a XVIII. században jelentkezik az egyházi építészetben új forma: a barokk.
83

  

2.2.2. A 18. század templomépítészetéről  

1691-ben a Diploma Leopoldinum kiadása nyomán az Erdélyi Fejedelemség Habsburg 

fennhatóság alá került. Létrejött az Erdélyi Királyi Gubernium, így az elkövetkező 

évtizedekben nagyobb mértékű átrendeződés volt érzékelhető a közigazgatásban és 

egyházigazgatásban egyaránt. Erdély területi képviseletét a bécsi udvar felé kinevezett 

kormányzók – más szóval gubernátorok vagy ágensek – látták el, kiknek rátermettségétől 

nagyban függött, hogy egyes területek, személyek vagy akár egyházak érdekeiket milyen 

mértékben sikerült érvényesíteni az udvarnál.
84

 

A korszak építészetét a már említett orbai- (1714-1752) és sepsiszéki (1728-1792) 

vizitációk, valamint az EREL-ben fellelhető levéltári dokumentumok nyomán
85

 tudjuk 

vázolni a helyszíni kutatások tanulságaival kiegészítve. Utóbbiak mellett az 1735-1743 

közötti időintervallumban a Kézdi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei is 

fellelhetők, ennek eredetiben való részletes vizsgálata azonban szaktudás és idő hiányában 
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 A 17. századi református-unitárius templomvitákról Molnár Dávid írt összefoglaló tanulmányt. Ebből 

tudhatjuk, hogy 1630-tól [gyulafehérvári országgyűlés (1630), 44. artikulus] a korábbi 1581-es jogállástól 
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unitárius közössége került túlsúlyba a településen, Tóth Levente mégis felhívja a figyelmet arra, hogy a 17. 

században a reformátusság jelentős túlsúlyba kerülése a Székelyföldön éppen a maior pars elvének hatására 

megszülető templomítéletek következtében fokozódott. TÓTH Székelyföld története II. p. 433. 
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 KÓS 1944 p. 14. 
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 Az erdélyi gubernátorok kiléte és ráhatása kapcsán Dáné Veronkával, a Debreceni Egyetem oktatójával és a 
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nem valósulhatott meg. Azonos egyházmegye Protocollumait 1775-től a kedvezőbb 

írásképnek köszönhetően az építések vonatkozásában felületesen áttekintettük.  

A türelmi rendeletet megelőző protestáns templomépítészet értékelése nehézkes 

feladat, mivel ahogyan több kutató is megjegyezte, az egyes épületek, épületrészek építési 

idejének meghatározása stíluskritikai alapon kétséges eredményeket hozhat.
 86

 Az írott 

források, illetve leginkább a régészeti, dendrokronológiai és archeometriai kutatások 

lehetnének segítségünkre ez esetben, melyek képesek az egyes épületelemek, épületet alkotó 

anyagok kormeghatározására. A kormeghatározás mellett érdekes kérdéseket vet fel, hogy 

egyes templomok esetében miként lehetséges egy domináns korszak kiemelése vagy az épület 

tipológiai besorolása. Az építési periódusok nagy száma, megbonthatatlan egysége miatt 

előfordul, hogy nem érdemes hiteles kutatások híján megkísérelni a tipizálást, illetve – 

amennyiben esély mutatkozik a sikerre – a tér arányai és szerkezettörténeti adottságainak 

ismeretében, más kutatók eredményeit és meglátásait támpontként tekintve, a vármegye 

hasonló épületeihez viszonyítva lehet kísérletet tenni az analizálásra. A következőkben 

bemutatott templomok jelentős része utóbbi gondolatkísérlet segítségével kerülnek 

bemutatásra, mely metódus igyekszik rámutatni arra is, miért érdemes egy nagyobb, 

összefüggő területre kiterjedő kutatást elvégezni. 

A 18. században a türelmi rendeletet megelőző időszakban – tipológiai értelemben – 

mai formájára átépült vagy épült templomok többsége egyértelműen kisebb vagy kevésbé 

meghatározó településekhez köthető, több ismert vagy még ismeretlen építési periódusból 

tevődnek össze, melyekből 18. századi rétegeik éppen csak kiemelhetők. Magyarhermány, 

Székelyszáldobos és Albodoly templomáról Debreczeni László részletes felmérési rajzokat 

készített.
87

 Ezek alapján már az 1930-as években sejthető volt, hogy példaként a 

magyarhermányi templom 1776-ban
88

 nem első alkalommal épült át, középkori előzményeit 

Fehér János művészettörténész kutatási eredményei bizonyítják.
89

  

A székelyszáldobosi templom esetében 1756-ra teszik az épület építési idejét.
90

 Utóbbi 

igaz lehet, ha az épület tájolását vesszük figyelembe, mely az észak-déli tengelyhez közelít. 

Lehetséges, hogy akárcsak a szomszédos bardóci templom esetében – ahol a templomhajó 

középkori helyzetéhez képest a 19. században 90°-kal elfordult a tornya körül –, hasonló eset 

történt Száldoboson, ahol a torony bejárata a mai épület tengelyétől szintén egy negyed 
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fordulattal tér el.
91

 Az épület megközelítése, tömegkompozíciója emiatt szokatlan, bár ez a 

közeli Bibarcfalván is megfigyelhető, keleti tájolás, illetve középkori épületmag mellett.  

Az aldobolyi templom vélhetően több bővítésen és átépítésen esett át az elmúlt 

századok alatt. Dendrokronológiai keltezéssel bizonyított, hogy az épület keleti oldalának 

tetőszerkezete 1733-ban, a nyugati oldalé 1803-ban épült.
92

 Egyes források az épület 1717-es 

építését említik,
93

 a ma látható épület déli falában beépített kövön az 1722-es évszám 

olvasható. Egy 1728-as vizitációs bejegyzés
94

 a templom égését említi – . mely azonos évben 

vagy korábban lehetett –, de egy lelkiápszotri közlés egy 1732-es tűzvészről is beszámol,
95

 

mely a tetőszerkezet keleti oldalának korára ad magyarázatot. Az 1803-as megújítás az 1802-

es földrengés indokolta, mely rámutat arra is, hogy Háromszéken a templomújítások 

katalizátoraiként a gyakori földrengések is megnevezhetők.
96

 Összességében az aldobolyi 

templom szemléletes példája a nehezen tipizálható épületeknek, hisz pontos leírások hiján 

csak feltételezhető az alaprajzi típus építési ideje. Véleményünk szerint, részben később épült 

periódusai ellenére is, a 18. század eleji templomok sorába illeszkedik. 

Az épületek alaprajzi arányai és térformája alapján állítható, hogy a nehezen 

meghatározható típusok mellett, a türelmi rendeletet megelőző időszak legjellegzetesebb 

épülete az egyterű, poligonális keleti záródású templom, torony nélkül – haranglábbal –, 

nyugati és déli bejárata előtt portikusszal, tornáccal vagy előtetővel. E típushoz köthetők az 

építési idejüket tekintve még kétségesen elemezhető kilyéni, kézdimartonfalvi és csomakőrösi 

templomok, melyek alaprajzi arányaikban a középkori típusokhoz állnak közelebb, 

méreteikben szerények és közel azonosak,
97

 de talán ebben az egyszerűségben mutatkozik 

meg a Guberniumban is korlátossá vált a protestáns templomépítkezések mikéntje.   

Fontos megemlíteni, hogy előbbi templomok esetében nem tudható, hogy milyen 

mértékben jöttek létre átalakítás révén. A kilyéni templom helyén egy középkori kápolna állt 

– alatta kriptával, mely a kilyéni Székely családé volt és ma is a templom alatt található –, 

építésének dátuma azonban bizonytalan. A szakirodalom úgy tartja számon, hogy a templom 

1728-ban épült, ezt egy a déli ajtó kőkeretébe vésett évszámmal vélik igazoltnak.
98

 

Elgondolkodtató azonban, hogy a laikusok úgy tudják a templom Apafi Mihály erdélyi 

fejedelem még életében az egyháznak adott támogatásából épült 1698-ban,
99

 illetve Coroi 
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Artúr leírása szerint az egykori kápolna 1615-ben vált református templommá.
100

 Előbbiek 

alapján egy 17-18. századfordulóján jelentősebb átépítés feltételezhető, ami természetesen 

nem zárhatja ki az 1728-as dátumot sem.  

A csomakőrösi (1779)
101

 és kézdimartonfalvi (1754/1824)
102

templomoknak középkori 

előzményei szintén feltételezhetők a mai épület helyén, illetve az épületbe integrálva, de a 

pontos építéstörténetek felfedése szélesebb körű kutatást kívánna meg. A nagyajtai, karatnai 

és árkosi templomokban közös, hogy keleti poligonális vagy félköríves lezárásuk a hajónál 

10-20 cm-rel szélesebb, mely egy későbbi épületbővítés, átépítés jele lehet.  

A nagyajtai templom építési dátumait tekintve – 1782 / 1841 / 1839-47
103

 – nem 

sorolható a türelmi rendelet előtti templomépítészet sodrába, arányaiban és térformáját 

tekintve mégis azokkal rokon. Az árkosi és karatnai templomok félköríves lezárása 

háromszéki viszonylatban unikális és bár szemrevételezés alapján átépítés eredménye, 

véleményünk szerint mindkét esetben a templomok nyugati fele a szentélynél jóval régebbi. 

Az árkosi példa esetében a 18. század első felében épülhetett a templom és – elképzelhető – 

akkor még poligonális lezárással bírt. Az árkosi templom kapcsán tudjuk, hogy az egyszerű – 

anyagában egyedülállóan nyárfa – tetőszerkezet 1800-ban épült,
 104

 de ez csupán az utolsó 

jelentősebb átépítés idejét jelzi. A feltételezést egy 1728-as vizitációs bejegyzés erősíti meg, 

mely arról is említést tesz, hogy kilyéni Székely Zsigmond vállalta az építés költségeit.
105

  

A karatnai fília az 1740-es években szakított a torjai református egyházzal, de ahogy 

Coroi Artúr részletes monográfiájában olvashatjuk, a Padláb nevezetű helyen a középkorban 

is kápolna állt, ezt vehették át a reformátusok még a 17. század derekán.
106

 Az akkori 

templom eredeti formája Coroi leírása alapján rekonstruálható: egy románkori templom képe 

rajzolódik ki előttünk, melynek szentélye egyenes záródású. A karatnai templom ma látható 

formája több átépítés eredménye, arányaiban korábbi eredetre utal, alaprajzi formájában 

inkább a 19. század közepétől kibontakozó tendenciákkal rokon, amikor ismét elterjedté válik 

a hajók félköríves lezárása.
107

 Ebben az esetben tehát a tér arányai némiképp félrevezetők, 

illetve a bizonytalan építési periódusok tisztázásához több korszak tendenciáinak áttekintése 

és együttes szemlélete szükséges. 
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 A templom bejáraton jelzett építési dátum a tetőszerkezet felépítését tekintve hiteles lehet. A szerkezetről 

megállapítható volt továbbá, hogy másodlagosan felhasznált fa elemeket tartalmaz. 
102

 A kézdimartonfalvi templom építésének dátuma akár kazettás mennyezet korával is azonosítható lehet, bár a 

keleti oldal kazettái 1824-ben készültek. Az új mennyezet felett a tetőszerkezet felépítése is módosult, de ez még 

nem bizonyíthatja az épületrész alapjaiból való újjáépítését. Kováts J. István szerint a templom az „Árpádok 

korában épült, 1824-ben kibővítették”, (KOVÁTS J. II. 1942 p. 669.) nehézkes tehát biztosat állítani alaposabb 

kutatás hiányában. 
103

 Különböző dátumok találhatók azonos rendben: MAGYARI – SZÁNTÓ 2009 p. 41. / KOVÁTS J. II. 1942 

pp. 653-654./ MAGYARI – SZÁNTÓ 2009 p. 41. (átépítés) 
104

 TÓTH B. 2017 pp. 42-43. 
105

 „Vagyon fenn a dombon, a templom mellett (mely mostan építtetett tekintetes nemzetes killyéni Székely 

Zsigmond uram industriaja és költsége által), melynek vicinussa alól a kenderföldek mellett kimenő utca, fellyel 

a temető kikövezve körös-környül.” VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 48. 
106

 COROI 2014 p. 29.; p. 43.; p. 53. 
107

 Elméleti rekonstrukció alapja: COROI 2014 pp. 43-66.; Ennek kapcsán megemlítendő, hogy a pávai templom 

is feltehetően az 1901-es átalakításkor nyerte el mai alakját, melyet szintén a hajó szélességével azonos 

félköríves lezárás jellemez diadalív kíséretében. E templom formája talán szintén a korábbi szentély lebontásával 

és átépítésével jött lére, hisz középkori templomának helye a maival azonos, esetleg középkori falszakaszai a mai 

épületnek is részei.  
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A 18. század folyamán figyelemre méltó átalakításokkal számolhatunk Háromszéken. 

Ezek között kiemelkedő Bibarcfalva templomának barokk kori átépítése (6. ábra), mely nem a 

középkori templom, hanem egy még korábbi vagy félkész barokk állapot megújítását 

célozta.
108

 Egy az SZNM tulajdonába került kézirat érdekes adatokat közöl a bibarcfalvi 

templomról. 1761. július 4-én kelt a szerződés, melyet az egyház a kézdiszentléleki Balázs 

Ferenc
109

 pallérral kötött.
110

 A szerződés alapján az épületet már felerészt újraboltozták,
111

 

illetve az ismeretlen személy – aki a szöveget közli – az idézett dokumentum alapján arra 

következtet, hogy mivel a hajó két végén géber – azaz gébér, oromfal – volt található, ezért a 

hajó és a szentély között még állt a diadalív. Itt olvashatjuk szintén, hogy az épület ekkor 10 

öl 1 sing hosszú és 3 öl 2 sing széles volt (~19,6 m x 6,9 m). A ma már nem látható 

átalakításról kolozsvári levéltári dokumentumok is tudósítanak, melyek Debreczeni László 
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 MŰEMLÉKTEMPLOMOK 1983 „A bibarcfalvi református templom” (kézirat, SZNM); LÁNGI – 

MIHÁLY III. 2006 p. 15. 
109

 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Balás, Balázs. Egyértelműsítő tulajdonságai: 

kézdiszentléleki származású, 18. század közepén, ill. második harmadában tevékenykedett. 
110

 A mester feladatai az alábbiak voltak: „ … ezen nemes Reformáta Ecclésia templomának alsó részének bé 

boltozása, az új ajtónak fennebb való tsinálása, a belső részének tisztességes egész vakolása úgy egyéb hibáinak 

elkészítése, a boltnak virágok és figurákra való készítése, úgy mint a felső részen lészen készítve 40 forintért”. 

MŰEMLÉKTEMPLOMOK 1983 „A bibarcfalvi református templom” (kézirat, SZNM) ; LÁNGI – MIHÁLY 

III. 2006 p. 15. 
111

 A korabeli tervrajzon jól kivehető a boltmezők eltérő szélessége, mely az egykori középkori alapfalakhoz 

való alkalmazkodásnak és az eltérő időben való építésnek jele lehet. 

6. ábra: A régi bibarcfalvi ref. templom alaprajza (1761-1894) (forrás: EREL Debreczeni 

László hagyatéka, Ádámos – Búzásbocsárd mappa: „Bibarcfalva 21, szószék vázlat, lev.”) 
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hagyatékában lelhetők fel.
112

 Ezek között található egy a bibarcfalvi templomot ábrázoló 

felmérés – közel valódi arányokkal milliméterpapírra felrajzolva –,
113

 melyen a templomot 

belső falpillérek és fiókos-hevederes dongaboltozat tagolják a tér közepén egy hangsúlyosabb 

pillérköteg – talán diadalív – kiemelésével. E terven a templombelső méretei 

hozzávetőlegesen 19,67 m hosszúságot és 6,2 m szélességet mutatnak, mely nagyságrendileg 

egyezik fentebb leírtakkal, ezért kijelenthetjük, hogy a terv a Balázs féle átalakítást 

ábrázolja.
114

 A mai templomtérben – a 19. század végi átalakítások ellenére – láthatók a szinte 

vakolatdísszé szelídült pilaszterek és a mennyezeten a pilaszter-párokat összekötő 

stukkódíszek. A pilaszterek azonban nem érnek a mennyezet vízszintes síkjáig,
115

 mely az 

egykori térkoncepcióról tanúskodik. A bibarcfalvi templom barokk kori állapota arra mutat rá, 

hogy a református templomépítészetben is értelmezhetők voltak a mozgalmasabb és tagolt 

térbelsők és akár belső téri díszítmények.
116

  

A kőtemplomok mellett ismét meg kell emlékeznünk azokról az épületekről, melyek 

ma már nem, de egykor meghatározó típusai voltak a háromszéki – és bizonyosan a 

székelyföldi – templomépítészetnek: a 17-18. század folyamán zajló faépületekről, melyek 

Székelyföldön földrajzi adottságai kézenfekvő megoldások voltak.  

A kutatások alapján legalább 14 fatemplom vagy fa imaház állt a vizsgált területen a 

20. századot megelőzően, és közülük legtöbb a 18. század folyamán – egyes esetekben 

kifejezetten a türelmi rendelet hatására kibontakozó templomépítési hullám következtében – 

tűntek el.
117

 Érdekes módon nem csupán a türelmi rendelet hozott jelentős változásokat a 

fatemplomok sorsára nézve – mely érthetően gyorsította a kisbaconi, nagyajtai, zágoni és 

zoltáni templomok eltűnését –, de a 18. század közepén három falu esetében – Bodola, Kökös, 

Sepsiszentkirály – került sor a korábbi épület elbontására kőtemplom építése céljából, éppen 

az ellenreformációs törekvések közepette. Az ekkor újonnan épült templomok minőségükben 

és méreteikben nem lehettek kiemelkedők, hisz mind a három említett esetben a közösségek 

kénytelenek voltak pár évtized elmúltával új templomot építeni.  

A templomépítésre további okot adott a filiális eklézsiák elszakadása. Utóbbi okán 

építettek maguknak szerény fa imaházat a vajnafalvi reformátusok (M. 43.), illetve a 

sepsimagyarósi hívek kis templomot haranglábbal 1746-1752 között. (M. 67.) További okot 

adott a templomépítésre, ha az egyház valamely befolyásos patrónusa jelentős anyagi 

segítséggel és közbenjárással támogatta a templomépítést. A székelyszáldobosi templom 

építését egyesek a 18. század első felére teszik, de az építkezések vélhetően inkább a Daniel 

István által patronált 1756-os megújulással azonosíthatók. (M. 73.) 1721 után a 
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 EREL D. L. hagyatéka: Ádámos – Búzásbocsárd mappa: „Bibarcfalva 21, szószék vázlat, lev.” 
113

 A nem pontos arányoknak okozhatja, hogy a terv egy másolat, hisz a templom ábrázolt állapotát utoljára a 19. 

század végén örökíthették meg, a talált tervrajz feltételezhetően későbbi. 
114

 A helyszínen mért adatok szerint a templom belvilága 19,8 m x 6,56 m. 
115

 Érdekes módon a templom északi falán található Szent László freskót nem tűntették el az átalakítások, bár 

érzésre a pilaszterek vonalában sérülése jelentősebb, de semmiképpen nem jelzi az egykori pillérkötegek falba 

való teljes bekötését.   
116

 A 18. századi református templomok gazdag belsőépítészeti világáról tanúskodnak a Háromszéki templomok 

is. A falfestmények, vakolatdíszek talán kevésbé élnek a köztudatban, mint protestáns jellegzetességek, pedig az 

ornamentális és olykor figurális díszítések, a bibliai idézetek és emlékfeliratok rendkívül elterjedtek voltak, és 

vélhetően csupán a 19-20. század folyamán elterjedt mozgalmak hatására szakadt meg e hagyomány 

folytonossága.  
117

 A háromszéki fatemplomokról részletesebben: DANIELISZ Transsylvania Nostra 2019 
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székelytamásfalvi hívek voltak kénytelenek leégett templomuk helyett fa oratóriumot építeni, 

melyhez építőanyagot Tholdalagi Mihály adományozott. (M. 74.) E templomok esetében a 

térformálás és anyaghasználat nem vagy csak részben ismert, mivel az épületek létéről is csak 

írásos feljegyzések nyomán értesülhetünk.  

2.2.3.  A türelmi rendelet és a kora 19. század tendenciái 

A türelmi rendelet, ahogyan országszerte, a Székelyföldön is rendkívüli hatással volt a 

templomépítkezésekre és a 18-19. század fordulójától az egykori fejedelmi és királyi 

fennhatóság alá tartozó területek fokozatosan azonos fejlődési irányt vettek. A 18. század 

végétől az épületek és épületrészek kormeghatározása jóval pontosabban elvégezhető a 

nagyobb számú, hitelesnek tekinthető írásos források – például építési szerződések, 

jegyzőkönyvek – miatt. A templomhomlokzatokon vagy a templomkarzatokon olyan 

emlékfeliratok jelennek meg, melyek József császár kegyelmét és nagylelkűségét hirdetik, 

ilyeneket láthatunk például Kisbaconban vagy az egykori – eredeti helyéről már elbontott 

baróti református templom karzatmellvédjén.
118

 E feliratok segítik a kormeghatározást. 

A türelmi rendelet után épült háromszéki református templomok között akad egy-egy 

jelentősebb, melynek mintaadó szerepe jól érzékelhető a vármegyében. A kézdivásárhelyi 

nagytemplom, a zágoni és az illyefalvi református templomok, valamint Szárazajta új 

temploma a türelmi rendelet hatására épültek fel és térstruktúrájuk, szerkezeti megoldásaik, 

díszítményeik több kisebb templom esetében visszaköszönnek. 

Már a helyszíni felmérések alkalmával is érzékelhető volt, hogy két „új” templomtípus 

különböztethető meg a korszakban. Az egyik típusba a poligonális, egyterű, de belső 

pillérekkel és téglaboltozatokkal vagy azokat imitáló faszerkezetű térlefedéssel tagolt 

templomterek tartoznak. Ezek kapcsán érdekes azonosság, hogy – amennyiben az építők 

személye ismert – szász mesterek keze nyomán születtek. Az erdővidéki Kisbacon templomát 

1793-1796 között ugyanaz a Zailer Péter
119

 építette, aki a közeli Szárazajtán építette újjá az 

1802-es földrengés után megsérült református templomot.  
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 „Felséges Máso | dik Josef Császár Ke | gyelmes Urunk És Ö | rökös Fejedelmünk En | gedelmiből. Ezen 

Imádság | Házat Isten Ditsőségire épitette Nagyajtai Cserei | Josef élete Kedves Párja | val Raksányi Annával | 

Az 1782dik és 1783dik | Esztendőkben.” Hangzik a baróti mellvéd felirata, mely az egykori református templom 

építési idejét is azonosítja. A templom felszentelésekor Benkő József középajtai lelkész, polihisztor mondott 

prédikációt (MIKÓ 1867 p. 156.), melyet Tüdős S. Kinga tévesen a r.k. vártemplom felszenteléséhez kötött 

(TÜDŐS S. 2002 pp. 74-75.). Mikó Imre könyvében azonban a templomra használt „Baróthi Béthel” bibiliai, 

ószövetségi utalás, valamint Benkő ref. lelkészi pozíciója és a ma is ref. gondozásban lévő karzatmellvéd cáfolja 

Tüdős S. feltevését. A templom hajdani állapotáról felvételeket őriz az SZNM. (7. ábra) A felvételeken látható 

ólomkeretes ablakok jellegzetes patrónusi adományok voltak a 18. század második felében épült templomok 

esetében, a sepsimagyarósi ref. templomban még eredetiben megtekinthetők. 
119

 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Zailer, Zajler, Zájler, Sailer, Sajler, Szajler, Szájler. 

Egyértelműsítő tulajdonságai: német, kézdivásárhelyi székhelyű, 18. század utolsó két és a 19. század első két 

évtizedében tevékenykedhetett. Csáki Árpád hívja fel rá a figyelmet, hogy a mesterről elsőként a kézdivásárhelyi 

templomépítés kapcsán hallunk Háromszéken. (CSÁKI 2011 p. 11.) Csáki említi szintén, hogy Zailer a 19. 

század első évtizedeiben már keresett mester volt a vidéken, többek között a sepsiszentgyörgyi vártemplom 

1802-es földrengés következtében beszakadt boltozatának stukatúrral való pótlását (1807) is hozzá köthetjük, bár 

a boltozat szakértése kapcsán a brassói Jáni József neve is felmerül 1805-ben. (CSÁKI 2012 p. 74.) Előbbieken 

kívül megemlítendő, hogy Zailer építőtevékenysége a szomszédos Udvarhelyszékre is kiterjedt, Homoródújfalu 

unitárius temploma is nevéhez köthető.  
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A szintén erdővidéki Bodos templomának, mely 1794-re épült fel, nem tudhatjuk 

biztosan mesterét, de alaprajzi felépítése rokon előbbi épületekkel, tehát lehetséges, hogy 

szintén Zailerhez köthető. Felmerülhet továbbá a korábban említett, bár ekkor már bizonyosan 

idős Balázs Ferenc kőművesmester, aki 1761-ben Bibarcfalva templomát alakította át 

boltozatokkal és belső falpillérekkel tagolt barokk térré, 1766-ban és 1784-1785 között a 

nagybaconi templom építési munkálataiban vett részt,
120

 illetve a kovásznai régi templomot 

javította 1770-ben.
121

 Ugyanekkor tevékenykedett a Bodosban lakó brassói Sáfrányi 

Ferenc,
122

 akiről Fehér János állítja, 1793-1794 között a bibarcfalvi templomon végzett 

javításokat. 1795-ben Sáfrányi az olaszteleki templom tornyán dolgozott, illetve 

közreműködése 1798-1801 között Nagybaconban feltételezhető.
123

  

Az említett típushoz köthető a térben kissé távolabb elhelyezkedő zágoni új templom, 

melynek építése 1783-1795 között a brassói származású Krausz Károly
124

 pallérhoz köthető. 
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 FEHÉR 2011 pp. 13-15. 
121

 Ezt egy a helyszínen található leírásban olvasható, mely vélhetően hitelesnek tekinthető a szöveg 

hivatkozására való tekintettel: „Protocollum (1736-1819) 38, 42-45.” 
122

 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Sáfrány, Sáfrányi. Egyértelműsítő tulajdonságai: bodosi 

lakos, a 18. század végén tevékenykedett. 
123

 FEHÉR 2011 pp. 16-17. 
124

 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Krantz, Krautz, Krausz. Egyértelműsítő tulajdonságai: 

brassói származású, kantai székhelyű, 18. század végén tevékenykedett. Érdekes és idevágó Dimény Attila egyik 

tanulmánya, melyet a kézdivásárhelyi, társadalmi átalakulásról írt az 1734-1850 közötti időszakot vizsgálva. 

Dimény említi a 19. század eleji anyakönyvekben a Krausz név első és csupán egyetlen személyre 

vonatkoztatható megjelenését. Ehhez kapcsolódóan jegyzi meg, hogy a név a Kézdivásárhelyen működő katonai 

iskola megnyitását követően jelent meg. A Krausszal azonosan tűnt fel a Lang családnév, mely vélhetően a 

„katona-pallér” Land András családjához köthető. DIMÉNY 2014-2015 p. 600.; p. 609. 

7. ábra: Az egykori baróti ref. templom (1782-1783) egy korabeli fotón (1940-es évek), 

Forrás: SZNM Fotótéka, JA12_006_001 
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A templom részletképzésében – példaként a pillérfejezeteket tekintve (M. 80.) – igényes 

munka, észrevehetően a kézdivásárhelyi református templommal igyekszik rokonságba 

kerülni, térlefedése azonban nem boltozat, hanem a szárazajtai templomhoz hasonlóan valahol 

a faboltozat és a stukatúr közötti átmenetként értelmezhető szerkezet adja. A faanyagú 

térlefedés, mint szerkezetválasztás, vélhetően anyagi okokra vezethető vissza, illetve Zágon 

környéke mindenkor ismert volt kiváló minőségű épületfáiról, melyeket a Keleti-Kárpátok 

kiterjedt erdőségeiből termeltek ki. A szerkezetválasztás kapcsán is felismerhető a mester 

tevékenysége a közeli kovásznai torony és templom javításánál, melyet 1792-ben szintén 

Krausz Károly végzett. Krausz közreműködése az idő és térbeli közelség miatt és a zágoni 

templomhoz hasonlatos famennyezet okán szinte biztosnak tekinthető. 

A korszakhoz köthető két új templomtípus metszés- és kiindulópontjaként a 

kézdivásárhelyi református templom (1781-1786) nevezhető meg, melynek, ha – a 19. századi 

hozzáépítések nélküli – alapformáját nézzük, felfedezhetjük benne a szentélyes és a 

boltozatokkal, belső falpillérekkel tagolt típusok jellegzetességeit is, bár utóbbinak inkább 

előképeként tekinthető.
125

 (8. ábra, 4-7. kép) E templomnak Csáki Árpád a már említett Zailer 

Pétert feltételezi tervezőjeként, aki miután 1780-ban jóváhagyták a kézdivásárhelyi 

református templom építését, Brassóból költözhetett Kézdivásárhelyre a nagyszabású 

építkezés vezetése végett.
126

  

Nehezen állapítható meg, hogy a kézdivásárhelyi templom pontosan milyen mértékű 

szerkezeti átalakításon esett át az 1834-es tűzvészt követően, de boltozati rendszere 

bizonyosan odaveszett. 1836-ban az egyház egy sikertelen pályázati felhívást követően a 

városban és a templom kapcsán már korábban tevékenykedő Land András
127

 pallért kérte fel a 

templom megújítására, aki egyben a városban állomásozó székely gyalogezredben szolgált.
128

 

Land a korai klasszicizmus jegyében alakította át a templomot, melynek szerkezetileg 

jellegzetes vonzata a csehboltozat alkalmazása. Nem tudható, hogy az épület eredeti boltozata 

is cseh- vagy csehsüveg boltozat volt-e, de Zailer épületeire – a türelmi rendelet korára – az 

eredeti formájukban fennmaradt templomok alapján a fiókos, hevederes dongaboltozat 

alkalmazása jellemzőbb volt. Andorné Tobiás Judit éppen a barokk kori mesterek 

szerkezetválasztása kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy a szerkezeti megoldások alapján 

azonosítható az építőmester kiléte.
129

 E publikációban olvasható, hogy a szerző a debreceni 
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 Érdekes adalék lehet, hogy a kézdivásárhelyi, a zágoni és a kisbaconi egyházak korábbi fa templomát, 

imaházát a türelmi rendeletet követően váltották fel maradandóbb anyagból készült épülettel. Bővebben: 

DANIELISZ Transsylvania Nostra 2019 
126

 CSÁKI 2012 pp. 10-11. 
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 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Landt, Land, Lang. 
128

 CSÁKI 2012 pp.17-21.; A katona-pallér neve a későbbiekben a feltorjai református templom (1841-1842) 

szakértése kapcsán merült fel, mely az 1838-as földrengésben rongálódott meg, illetve a sepsiszentgyörgyi 

templom 1855-ös felújításánál (CSÁKI 2011 p. 74.). Coroi Artúr is kitér arra az érdekességre, hogy egy 

emberöltővel később szintén Kézdivásárhely környékén tevékenykedett egy Land Josef nevű pallér, aki András 

közeli rokona lehetett. (COROI 2014 p. 57.; p. 234.) Coroi Artúr feltételezését megerősíthető, mivel a ma már 

Kézdivásárhely külvárosaként értelmezhető Oroszfalu református templomát bizonyíthatóan „Landt Jóseff” 

építette. Az eredeti tervrajzok a tervező szignójával az Oroszfalvi Ref. Ehk. Levéltárában megtekinthetők. 

Véleményünk szerint József az említett András fia lehetett, aki a II. székely gyalogezred feloszlatását követően 

(1848 után) Kézdivásárhelyen telepedhetett le. Fia, József, már itt születhetett és apja foglalkozását folytatva 

tevékenykedett a vidéken pallérként a 19. század közepén.  
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 „Véleményem szerint — ahogy a stíluskritikai vizsgálat a művészeti alkotás egyéni, leutánozhatatlan vonásait 

keresi, s azt bizonyított szerzőjű művekhez hasonlítva lehetőséget vagy javaslatot nyújt az ismeretlen szerző 
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Szent Anna templom boltozatát (1721-1726) a barokk kori fejlődés korai állomásaként jelöli 

meg. E térlefedés éppen a háromszéki türelmi rendeleti templomok tárgyalt részcsoportjához 

is köthető hevederes fiókos dongaboltozat. Ez egyrészt a barokk kori szerkezetek kissé 

megkésett meghonosodására utal a háromszéki református templomokban, illetve rámutat 

arra, hogy Zailer, bár háromszéki viszonylatban nívós mesternek nevezhető, mégis inkább a 

barokk, mintsem az ébredő klasszicizmus szerkezeti megoldásait alkalmazta. Háromszéken a 

fiókos dongaboltozat mellett már elterjedt volt a cseh vagy csehsüveg boltozatok használata a 

18. század végén, e szerkezetek még párhuzamosan voltak jelen.  

Érdekes összefüggést ad a háromszéki református templomok vizsgálatához, ha azokat 

a korban átépülő, közeli római katolikus templomokkal vetjük össze. Példaként a 

kézdiszentléleki római katolikus templomban már 1773-ban alkalmaztak csehboltozatot, de 

1777-ben a lemhényi, kézdialmási és az 1784-re befejezett csíkszentmiklósi római katolikus 

templomot is fiókos dongaboltozattal fedték. Mindegyik említett római katolikus templom 

esetében elmondható, Lemhény és Kézdialmás esetében a leginkább szembetűnő, hogy az 

türelmi rendelet idején épített vagy átépített református templomok egy csoportjával 

szerkezeti felépítésükben rokoníthatók. Felmerülhet a gondolat, hogy az 1770-1780-as 

években, a katolikus templomokban jelen lévő cseh- és dongaboltozatok a türelmi rendelet 

után, az 1780-1810 között kibontakozó protestáns templomépítkezések előképei lehettek az 

időbeli eltolódást és a területi közelséget figyelembe véve.
130

  

Az adatok összességében arra mutatnak, hogy a 18. század második felében 

tevékenykedő pallérok azon része, akik a református templomépítészetben mozgalmasabb 

barokkos térstruktúrákat alkalmaztak a közeli, jelentősebb városokból – leginkább Brassóból 

– érkeztek és szármázasukat tekintve gyakrabban voltak németek, szászok, mint magyarok 

vagy székelyek. Csáki Árpád, a már említett mestereken túl, Pauer Andrást
131

 említi, ki 

például a zabolai torony újjáépítését vezette az 1802-es földrengés után,
132

 és Hiller András 

kézdivásárhelyi pallért, kinek bajor származású veje, Müller Ignác, lányával kötött házassága 

révén vált sörfőzőmesterből építőmesterré.
133

 Pauer és Hiller protestáns egyházi épületeknek 

toronyjavításain dolgozott, ahogyan Müller is az 1802-es földrengés után a zabolai, 1811-ben 

az szárazajtai templomok tornyain.
134

  

A másik türelmi rendeleti templomtípus Háromszéken a hajónál keskenyebb, 

poligonális szentéllyel, arányaiban nyomottabb hajóval rendelkező templomtér. Ez esetben a 

középkori vagy katolikus mintákra utalva a szószék a diadalíven kapott helyet. Ilyen formán 

épült a középkori templomhajó helyén Illyefalva és talán Kisborosnyó, illetve előzmények 

nélkül Kökös, Zoltán, Angyalos református temploma.  

                                                                                                                                                         
meghatározására — épület esetében is van erre mód, de ez a belső lényeg leginkább a szerkezetben rejlik.” 

ANDORNÉ TÓBIÁS 1974 p. 376. 
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 Azonos mesterek közreműködéséről a két felekezet között bizonyosat nem állíthatunk komolyabb 

összehasonlító kutatások híján. A mesterazonosságokra vonatkozó feltételezés tehát még megerősítésre szorul, 

mely a jövő feladata és egy felekezetileg és területileg átfogóbb kutatás eredménye lehet.  
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 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Paur, Pauer, Paver. 
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 GYÖNGYÖSSY 1995 p. 203. 
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 CSÁKI 2012 p. 11. 
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 GYÖNGYÖSSY 1995 p. 203; MAGYARI – SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 p. 50. 
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A zoltáni templomról egy levéltári dokumentumra alapozva állítható, hogy egy a 

református gyülekezetet korábban szolgáló fatemplom helyett épült, mely 1792-ben rossz 

állapota miatt összeomlott.
135

 Az új templom némiképp eltér kortársaitól, sokkal inkább egy 

barokk, római katolikus kápolnához hasonlít alaprajzának és főhomlokzatának – eredetileg – 

hármas tagolású nyílás- és fülkekiosztásával. A tetőszerkezetre ültetett fa harangtorony olyan 

jellegzetesség, mely a korban jellegzetes megoldás volt (Barót, Eresztevény, Miklósvár), de 

később épült hasonló alaprajzok esetében is alkalmazott volt (Oroszfalu, Kézdimátisfalva). Az 

öt említett templomból háromnak közös jellegzetessége, hogy hajójuk sík mennyezettel – 

stukatúrral vagy kazettákkal –, „szentélyük” viszont már téglaboltozattal fedett (Illyefalva, 

Zoltán, Anygalos). (8. ábra, 1-3. kép) Ez a felépítés korábban olyan középkori eredetű 

templomok jellemzője volt, melyeknek teljes belső tere boltozottal volt fedett, de jellemzően 

egy földrengés alkalmával a hajó mennyezete – a nagyobb fesztávolság és kedvezőtlenebb 

geometria miatt – beszakadt, míg a szentély épen maradt. A kökösi és kisborosnyói 

templomok csupán diadalívvel és sík mennyezettel rendelkeznek. A kisborosnyói templom 

esetében azonban nehezen határozható meg, hogy valóban a türelmi rendeleti típushoz 

tartozik-e – ekkor talán csak nagymértékű átalakításon esett át–, vagy a templom 1750 körül 

épült.
136

 Utóbbit erősíti, hogy a tér arányaiban a 18. század közepi templomokhoz hasonlatos, 

viszont belső terét tagoló pilasztereivel és az alkalmazott elliptikus diadalívvel a türelmi 

rendelet kori templomokkal igyekszik rokonságba kerülni.
137

 

Az illyefalvi templom az említett példák között mintaadó lehetett, méreténél és a 

település mezővárosi rangjánál fogva. Csáki Árpád említi, hogy a dokumentumok, melyek 

fényt deríthetnének a templom építőmesterének kilétére 1945-ben veszhettek oda, de 

feltételezése szerint e templom esetében is szász mester működött közre.
138

 Az illyefalvi 

templom szerkezeti működését tekintve egyszerű épület, a hajót sík famennyezet fedi, a 

falakon egyenletesen megoszló, leginkább függőleges irányú terhek hatnak, ennél fogva nem 

volt indokolt a boltozott templomoknál gyakori falpilléres megoldás alkalmazása, inkább 

támpilléreket volt szükséges elhelyezni a magasabb és vékonyabb falak statikai megerősítése 

végett. A boltozat oldalnyomásával a szentélyben lehet számolni, itt valóban párhuzamba 

állítható a szász mesterek munkáival a szerkezet, hisz tulajdonképpen egy poligonális térre 

transzformált fiókos hevederes boltozatot láthatunk, melyet belső pillérek segítenek hordozni. 
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 EREL Fk. Lvt. 87/ 798. 
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 18. század közepi építés Székely Róbert lelkész úr feltételezése nyomán. 
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 A kisborosnyói református templom tetőszerkezetét 1793-1794-re datálták, ez alapján mondható, hogy a hajó 

ennél nem lehet későbbi. Érdekes megfigyelés az anyagválasztás kapcsán Tóth Boglárka felvetése, mely szerint 

a templom tetőszerkezete jegenyefenyőből épült, ami „a 14-16.században nem számítana különlegesnek, de egy 

1793-1794-ben épített tetőszerkezet esetén páratlan”. Magának a szerkezetnek a képe és az ácsjelek rendszere is 

egyedülálló. TÓTH B. 2017 pp. 84-87.  

Kisborosnyó egyike azoknak a kisebb településeknek, ahol megmaradhattak akár a templomépítés, de 

mindenképpen az ácsmesterség későközépkori hagyományai akár a 19. század beköszöntéig. Az 

tetőszerkezetben alkalmazott a tér három irányába merevített oszlopot ugyanis a bodoki templom hajója felett (a 

bodoki szerkezet dendrokronológiailag igazolt kora 1651) is találhatunk, illetve Kézdiszéken akadnak még 

hasonló oszlopkialakítást alkalmazó szerkezetek például a kézdialbisi templomban (szerkezet kora véset alapján: 

1799), vagy Kézdimartonfalván (szerkezet a kazettás mennyezet korával azonos lehet: 1754). A kisboronyói 

tetőszerkezet statikai működésében azonban az említett példáktól eltér, jellemzője az asszimetria. 
138

 „Kőműves és ácsmestert valószínűleg – mint ahogy azt a későbbiek során is gyakran tették – a közeli 

Barcaságból vagy a Kézdivásárhelyre és Kantába átköltözött szász származású pallérok közül fogadtak.” 

CSÁKI 2012 p. 66. 
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Véleményünk szerint a mester, aki a templomon dolgozott, nem a század végén 

tevékenykedő, ismert szász pallérok sorából került ki, bár azok munkáit ismerhette – lásd a 

szentélyboltozatot. (M. 28.) Az illyefalvi mester megoldásai jóval egyszerűbbek, 

költséghatékonyabbak voltak, a hajó tere csarnokszerű, kapcsolata a szentéllyel kissé 

szervetlen, érzésre sokkal inkább közelít a következő évtizedekben – 1800-1830 – 

tömegesebben előforduló oblongum terű templomokhoz, melyek egyébként tömegesen éppen 

Sepsiszéken és Kézdiszék délnyugati részén terjedtek el. 

Az új típusokkal párhuzamosan továbbra is jelen volt a késő középkor óta létező 

egyterű poligonális záródású templomtér. Az egerpataki templom tetőszerkezete 1802-re 

keltezett,
139

 de katonai felmérések igazolják,
140

 hogy helyén korábban is templom állt, vagy a 

mai épület egyes részei jóval régebbiek a feltételezettnél. A bitai templom kora utóbbihoz 

hasonlóan nehezen meghatározható. A leírások szerint a 17. század elejéig fa imaház, majd a 

18. század elejéig egy kis templom állt Bitán, melyet 1808-ban bővítettek ma látható 

méreteire.
141

 A térképek a maival azonos helyen jelölik a korábbi templomot,
142

 az 1808 

körüli építés reálisnak tekinthető. A szacsvai templom esetében, mely olyan súlyosan 

megrongálódott az 1802-es földrengésben, hogy 1809-ben az egyház kérvényezte a templom 

átépítését.
143

 Mint utólag látható, ekkor kapta a templom nyugati poligonális záródását. 1824-

ben az egykori szentély alapjain épült fel a templomtorony.
144

 A 18-19. század fordulójától 

több alkalommal fordult elő, hogy templomok szentélykiképzését átellenes oldalukra 

pozícionálták
145

 egy esedékes jelentősebb átépítést kihasználva vagy új építés esetén (pl.: 

Angyalos). 

                                                 
139

 TÓTH, B. 2017 p. 53. 
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 Összehasonlító térképpár: 

https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-

transylvania/thirdsurvey75000/?bbox=2887736.873299152%2C5750188.9680237165%2C2892275.321853584

%2C5753055.35658441&map-list=1&layers=142&right-layers=43; utolsó megtekintés: 2021.06.21. 
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 MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 23. 
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 Összehasonlító térképpár: 

https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-

transylvania/thirdsurvey75000/?bbox=2889191.704330543%2C5752946.186802997%2C2893730.152884975%

2C5755812.575363691&map-list=1&layers=142&right-layers=43; utolsó megtekintés: 2021.06.21. 
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 EREL Ig. Lvt. 29/1809; 44/1809  
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 LÁNGI – MIHÁLY I. p. 94. 
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 A szacsvai ref. templomhoz rendkívül hasonló módon jártak el 1912-ben Péncélcsehen, ahol a református 

templom szentélyének elbontását követően, annak alapjaira építettek keleti tornyot. ISTVÁNFI Veszendő 

templomaink I. 2001 p. 100. 
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https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey75000/?bbox=2889191.704330543%2C5752946.186802997%2C2893730.152884975%2C5755812.575363691&map-list=1&layers=142&right-layers=43
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8. ábra: A türelmi rendeleti újonnan megjelent templomtípusok két fajtája jól 

különválasztható:  

1-3. kép: teremszerű hajó, gyakran boltozott szentéllyel, diadalívvel: Angyalos, Zoltán, 

Illyefalva.  

4-7. kép: szász mesterek nyomán megszülető boltozott (vagy azt imitáló) templomterek, 

jellegzetes befelé forduló pillérekkel: Kisbacon, Kézdivásárhely, Bodos, Zágon.  
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Az első oblongum templomterek már a 18. század elején felbukkanhattak kisebb falusi 

kő- vagy téglatemplomok, illetve fatemplomok esetében. A bölöni templom az egyik olyan 

épület, mely ezzel az alaprajzi típussal rendelkezik, de nehezen megállapítható, hogy téglalap 

alaprajzát mikor öltötte magára. Az épület történetét Fancsal Zsolt lelkész úr közölte az 

egyházközségről írt monográfiájában.
146

 A műben akadnak feltételezések az épület korával 

kapcsolatban – 17. század, 18. század közepe –, ezek igazolása hiteles dokumentum 

hiányában kétséges, illetve az épület utóbbi évtizedben történt jelentős átépítése miatt 

vélhetően a korábbi századok nyomai jelentős mértékben sérültek. A templomhajó típusát 

meghatározó legkésőbbi átépítés dátuma mindenképpen a kora 19. századhoz köthető.  

A 18. században oblongum templom Sepsimagyaróson is épülhetett. 1746-tól kezdték 

meg a magyarósi hívek a templom építését,
147

 majd egy tűzvészt követően 1794-1795-ben 

újult meg a hajó, amikor gazdag berendezését is megkapta az épület. Utóbbiról a festett 

karzaton szereplő évszám és berendezés stílusa is tanúskodik, melyet Sánta Ferenc szabadított 

meg a barna festékrétegtől és újított meg a 2010-es évek elején.
148

 A magyarósi templom 

esetében az épület telepítése sejteti, hogy alaprajza eredetileg is minden oldalán 

derékszögekkel záródott, szentélyes forma korábban sem feltételezhető. A festett berendezés 

felirata és a tetőszerkezet dendrokronológiai keltezése bizonyítja, hogy a hajó legkésőbb 

1794-1795-ben épült.
149

 A templom korát igazoló érdekessége továbbá, hogy ólomszemes 

üvegablakai eredeti formájukban még 2017-ben láthatók voltak a templomban, valamint 

tetőszerkezete szokatlan módon nem csupán fő- és mellékállásokra tagolódik, hanem három 

székállás ritmikus váltakozásából épült fel. (18. ábra) 

Az hossznégyszög alaprajzi forma a türelmi rendelet idején már biztosan jelen volt 

Háromszéken. A 19. század első három évtizedében jelentősebb átépítést elszenvedő 

templomok esetében egyre nagyobb szerepet kapott. Az étfalvi templom 1805-ben vehette fel 

mai formáját, az eresztevényi templom 1811-1818 között, a sepsikőröspataki templom 1820-

ban. Azonos évben történhettek jelentősebb átalakítások Kézdimátisfalván, a zaláni középkori 

templomot pedig 1825-ben bővítették oblongum formára a szentély és a dél fal elbontásával. 

Az étfalvi és zaláni templomok méreteikben az említett példák közül kiemelhetők, utóbbi 

templom térarányaiban is a korszak egy szélsőértékét képviseli. Zalán esetében tudott, 

Étfalván feltételezhető, hogy az épület nem előzmény nélküli. Étfalván 1887-ben Huszka 

József falképeket örökített meg, melyek alakos ábrázolásai meglehetősen szokatlanok: 

Ábrahám áldozata, csontváz kezében nyílvesszőt tartva és egy kapumotívum részlete, illetve 

egy oroszlán.
150

 E képeknek a mai templomban semmilyen nyoma nem fedezhető fel, viszont 

a templom másik érdekessége, mennyezeti stukkódíszei, jól láthatók. (9. ábra)  
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 FANCSAL 2010 pp. 67-106. 
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 VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 187-188. 
148

 2013-ban kerestük fel első alkalommal a sepsimagyarósi templomot, mely éppen felújítás alatt állt. Ekkor 

találkoztunk személyesen a templomban éppen tevékenykedő Sánta Ferenccel. Sajnálatos módon 2015-ös 

látogatásunkkor a templom könnyező házigomba-fertőzés miatt le volt zárva, mely visszatérő probléma – 

elmondások alapján – rendkívül veszélyes az értékes berendezésre és faszerkezetekre nézve. 
149

 TÓTH B. 2017. pp. 137-140. 
150

 Lángi József véleménye szerint (LÁNGI 2014 pp. 7-8) a falképek részben a csíkrákosi Cserei kúria 17. 

századi falképeit másolják, melyeket részletesen Vámszer Géza örökített meg. Vámszer tanulmányában 

(VÁMSZER 1960) az oroszlán a Cserei címer részeként szerepelt, egy másik falképen „egy csontvázszerű alak, 

a halál vehető ki, aki egy előtte futó emberre hátulról nyíllal belelő”. A Néprajzi Múzeum gondozásában álló 
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A jelenetek megértésében Mihály Ferenc és Lángi József voltak segítségünkre. Mihály 

Ferenc elmondása szerint a mennyezet képei a „Liliomok völgye”
151

 c. mű alapján születtek, 

mely vallásos elmélkedésre szánt könyvből 10 rövid verset Inczédy József fordított le magyar 

nyelvre.  Az étfalvi templomban öt kép volt megtalálható a mennyezeten, melyet a verseket 

kísérő metszetek alapján készíthettek. Minden képet ornamentális motívumok kereteznek. A 

mennyezeten szereplő dátum, 1874, vélhetően a legutolsó felújítás idejét jelzi. 

A megidézett elmélkedések a Boldog keserűség
152

 (kígyó fára tekeredve), az Oh 

boldogtalanság
153

 (kéz mérleget tartva), az Ihol az Orvosság
154

 (szarvas), a Megelégitettünk
155

 

                                                                                                                                                         
Huszka-akvarell (NM Rajztár, Ltsz. R. 10.274) azonban több információval is szolgált, mely segített kiegészíteni 

a falképekről való tudásunkat. Az akvarellen a csontváz fölött szerepel egy szövegtöredék „STAT ANTE FORS 

TIBI DICO”, melynek megfejtése egy középkori latin közmondásra utal „mors stet ante fores tibi dico corrige 

mores” (= A halál a kapuk előtt áll, mondom neked, javíts a jellemeden.  A latin nyelvű töredék értelmezésében 

Kiss Zsuzsanna Emília volt segítségemre, akinek önzetlen segítségét ezúton is hálásan köszönöm.) 

A kép érdekessége, hogy a nyíllal üldöző halál legvalószínűbben haláltánc-motívumként értelmezhető – 

példaként 16. századi német népdalok kedvelt alakja (Der grimmig Tod mit seinem Pfeil) –, az azonban kérdéses, 

hogy az étfalvi templom falán van-e még a falkép és amennyiben valaha is ott volt, hogyan kerülhetett oda. A 

német eredet egy protestáns templom esetében talán jó kiindulópont lehet a kérdés megválaszolásában.  

A kapumotívumban, mely egy valódi ajtót keretező festés volt – hisz Huszka ceruzával megjegyezte mellette, 

hogy a festés ajtót, ajtófélfát keretez – egy másik töredékes szöveg is helyet kapott: „SZENT ISTVAN… / Szent 

Istvan Ap… / Keresztjeni (h?)… / Pápától kor… / Mellyek…”. Szent István megidézése egy – feltehetőleg – nem 

középkori eredetű református templomban szintén meglehetősen szokatlan és a jövőben magyarázatra szorul. 

Ábrahám története, mint ószövetségi témaválasztás, talán nem áll oly messze a protestantizmustól, mint 

előbbiek, de az alakos ábrázolások – Ábrahám és az angyal, aki éppen kiveszi kezéből a kést – nem illeszkednek 

a helyhez. Sedlmayr Krisztina szervezésében az NM adott helyet az „Ábrahám áldozata. Díszlepedők, 

párnahajak, az ószövetségi történettel.” c. kiállításnak, mely témájában kapcsolódik az étfalvi ábrázoláshoz. A 

17. században vált elterjedté az Ábrahám történet ábrázolása főúri textíliákon, tehát a történet kedvelt vallásos 

téma lehetett a korban. Forrás: https://www.neprajz.hu/kiallitasok/idoszaki/2008/abraham_aldozata.html; utolsó 

megtekintés: 2021.01.22. 

Fentebbi falképek épületen belőli tájolásához támpontot adnak a képen berajzolt ajtók és az Ábrahám történetnél 

jelzett „sarok”, mely az ajtótól 3,6 m-re található. A mai – és Huszka által látott – épület bejáratai a falak 

közepén helyezkednek el, tehát az Ábrahám történet valamelyik rövidebbik külső – nyugati – falon lehetett, hisz 

a 8,29 m-es fesztávhoz a szimmetrikus kiosztás – egy nagyjából 110 cm széles ajtót feltételezve – illeszkedik. Az 

oroszlán, csontváz és tájkép egy ajtó azonos (szemközt állva bal) oldalán helyezkedik el, azonos falon nem lehet 

előbbivel, kültéri festésként pedig valószínűtlen, tehát egy (a) másik, hosszanti falon lévő – déli – ajtótól balra 

helyezkedhettek el a képek. Végül felvetődik a kérdés: hogy a Huszka által 1887-ben Étfalván megörökített 

képek valóban az étfalvi templomból származnak-e, hisz ez az akvarellen nincs feltűntetve. A téma részletes 

kifejtésével célunk az azonos területen kutatók figyelmének felkeltése volt. 
151

 A mű eredetijét a Jénában oktató evangélikus teológus professzor, Johann Gerhard írta Meditationes sacrae 

címen, első kiadásának éve 1606. A könyv második magyar fordítása köthető Inczédy József nevéhez, ki a 

Nagyenyedi Református Kollégium kurátora és a már említett Főkonzisztórium főjegyzője volt. A mű első 

magyar nyelvű megjelenése Nagyszebenből, 1745-ből ismert, teljes címe: „Liliomok völgye mellyben a' földi 

gyönyörűségekhez szokott ember, talál ugyan legelébbis kényeskedő lépéseit sértegető tövissekre, de azonnal 

akad sebeit mégis gyógyitható drága hasznos füvekre, ellenben a' világi kedvetlenségek közt elfáradt elme, 

szedhet minden lépésiben kellemetes virágokat 's drága illatokkal lelkit megélesztő liliomokat: ötven szent 

elmélkedések, mellyek a’ világon szerfelett kapó embereknek ezen világ tsalfa hibájavalóságit felfedezik, és a’ 

jobb életre utat mutatnak… Az Reformáta Ekklesián levöknek hasznokra…”. A művekről és szerzőkről 

részletesebben: TÓTH, Á. 2008; BEREK 2008; IMRE 2013; FEKETE 2007  
152

 „Kárhozatra méltó voltomat siratom, / Jézus sebeivel, de magam biztatom, / Mert a gyilkos Sátánt értem 

megrontotta, / Júda oroszlánja sárkányt megtaposta.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1116. 
153

 „Gyermeki buborék e világi élet, / Mérő serpenyővel eljő az ítélet, / Pokol tüze-füstje lesz jutalom bére, / 

Akinek nem kellett a váltságnak vére.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1116. 
154

 „Véres sebeiknek mérge szívem bántja, / Ezt csak az igazság napja gyógyíthatja, / Kőszál vizeire sietek, mint 

szarvas, / Ott lesz szomjúságom hívesítő orvas.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1116. 
155

 „Manna s kőszál vize Izráelt táplálta, / Lelkem is Jézusban e kettőt találta. / Bűnöm förtőiből megmosta 

lelkemet, / Teste táplál, s azzal egyesít engemet.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1117. 

https://www.neprajz.hu/kiallitasok/idoszaki/2008/abraham_aldozata.html
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(égi manna) és egy üres képmező, melynek tartalmát csak feltételezhetjük.
 156

  A Liliomok 

völgye a 18-19. századi protestáns templomokban gyakran idézett mű volt. Étfalván kívül 

Háromszéken vélhetően a zaláni templomban,
157

 erdélyi kitekintésben például a marosvécsi 

református templomban találkozhatunk az elmélkedések alapján készült, kvalitásos 

vakolatdíszekkel – és rendkívül gazdagon faragott berendezéssel –, melyek tovább erősítik a 

protestáns barokk létezésének tényét. Érdekes módon, olykor maguk a szövegek is 

megjelentek a református templomokban, erről számol be egy 1998-as felmérésen alapuló 

leírás a magyarköblösi templomból, ahol a szószékmellvédet díszíti az Oh boldogtalanság c. 

vers, illetve egy töredékes idézet, mely a Földrűl Égbe siet c. verse mutat.
158

 Az, hogy a 

Liliomok völgyének képi motívumai gyakran megjelennek református templombelsőkben, arra 

enged következtetni, hogy még Erdély legkeletibb szegletében is a vallásos szövegek 

nevezhetők meg a protestáns egyházművészet elsődleges forrásaiként. 

A 19. század elejének egyik nagy horderejű építkezése lehetett az alsócsernátoni 

templom átépítése. A források nem egyértelműen határozzák meg, hogy pontosan mikor és mi 

indokolta a jelentős építkezéseket, de 1830-ban vagy 1836-ban tűzvész sújtotta a falut vagy 

villámcsapás érte a templomot, ami egyrészt a torony, másfelől az épület romlását 

eredményezte.
 159

 Ezt követte az 1838-as földrengés, mely vármegye szerte több templomban 

okozott jelentősebb károkat, így Csernátonban is. Bár Gyöngyössy János vélekedése szerint a 

mai templom 1680-1700 között épült,
 160

 ez az adat csak néhány fennmaradt – leginkább az 

északi – falszakaszra vonatkozhat. A 19. századi átépítés sem látható már napjainkban, a 

jelenlegi oblongum alaprajzi típus és a tér méretei alapján a templom inkább a 19-20. század 

tendenciáihoz áll közelebb.
161

  

                                                 
156

 Személyes véleményünk, hogy mivel a könyvből az első három és az ötödik vers van felismerhetően 

megidézve a mennyezeten, így vélhetően a negyedik (Áldott szent szövettség) a hiányzó: „Eljegyzett magának 

drága vőlegényem, / Kinek szerelmében van minden reményem; / Égő szívem s fel készült szárnnyal igyekezik, / 

Édes öleiben ó, mikor érkezik?” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1116. 
157

 A kevésbé kidolgozott mennyezeti díszek közül a középső a napot, négy égtáj felé négy csillaggal övezve 

ábrázolja, a másik kettő ábrázolás egyike szarvast (Ihol az Orvosság), míg a másik szintén napot (feltételezés 

szerint: Örömre vitetünk) jelenít meg. Utóbbi versre való utalás így hangozhat: „Kert az ekklézsia, Szent Lélek 

felette, / Fényes nap a Jézus, ragyog környűlötte, / Drága illatozó virágokkal teli / Tövis közt bújdoklót olaját 

tiszteli.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1117. 
158

 A leírás és megfigyelések forrása: ISTVÁNFI Veszendő templomaink I. 2001 p. 82.; A töredék megfejtése: 

„Mint megbűszhödt dögnek, kit sok hollók tépnek, / Ily vége lész minden földi jónak, szépnek./ Repes lelkem innét 

igazság napjához, / Sok ezer angyalok s szentek táborához.” Vers forrása: FEKETE 2007 p. 1118. 
159

 Eltérő adatokat találtam: KÓNYA 1980/10. p. 13.; GYÖNGYÖSSY 1995 p. 75.; TÜDŐS S. 2002 p. 90. 
160

 GYÖNGYÖSSY 1995 p. 74. 
161

 Kónya Ádám templomról készített leírása arról számol be, hogy az egykori épület 7x19 öl alapterületű 

lehetett, térlefedését boltozat adta. (KÓNYA 1980/10. p. 13.) A leírás szerint a 17. század végén épült templom 

nagyságrendileg 36,1 m hosszú, 13,3 m széles volt. A mai épület külső méreteiben hozzávetőlegesen 31,5 m 

hosszú és 13,2 m széles, tehát szélességében azonos a korábbi épülettel, a régi templom – amennyiben Kónyával 

egyetértünk – 5 m-rel (~2,5 öl) hosszabb lehetett. Utóbbit a keleti oldallal szomszédos, külön álló torony 

irányába helyhiány miatt nehézkes lenne elképzelni – melyet értelemszerűen nem helyeztek át a középkor óta –, 

ezért vagy nyugati irányban lehetett kiterjedtebb az épület –itt a várfal szab ennek véges korlátokat – vagy 

Kónya tévedett az épület hosszát illetően. Bárhogy is legyen, az alsócsernátoni templom a türelmi rendeletet 

megelőzően bizonyosan Háromszék legnagyobb fesztávú templomainak egyike volt. Ekkoriban Székelyföld 

keleti végein 10-11 m közötti fesztáv boltozattal való lefedésére vagy a korábban bemutatott kerámiabordás 

hálóboltozatok egy késői variációját alkalmazhatták vagy egy a bordákat nélkülöző, fiókos-csúcsíves 

dongaboltozatot. 1642-ből ismert a kolozsvári Farkas utcai református templom újraboltozása, így akár 

felvethető, hogy a Csernátonban 1680-tól kezdődő építkezésekkor még alkalmaztak késő gótikus szerkezeteket, 

illetve egy olyan szerkezetet, mely átmenetet képezett a gótika és a barokk között. Ha a sepsibodoki templom 
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1651-ben épült tetőszerkezetére gondolunk, világossá válik, hogy Háromszéken – szerkezettörténetileg – a 17-

18. század folyamán a gótikus és a barokk építéstechnika közötti hibrid szerkezetek születtek, de a gótikus 

szerkezeti megoldások még a 19. század elején helyenként gyakorlatban voltak.  

9. ábra:  

1. kép: Az étfalvi ref. templom feltételezett falképeinek Huszka József által készített 

akvarell másolata (forrás: NM Rajztár Ltsz.: R. 10.274)  

2-3. kép: Az étfalvi ref. templom mennyezeti díszei: „Boldog keserűség” és „Ihol az 

orvosság”. 
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2.2.4. A 19. század második fele és a századforduló 

Az 1840-1870-es évek templomai nagyrészt a korábbi egyterű, poligonális záródású 

templomok variációiból álltak elő, de a feltűnően megnövekvő fesztávok mégis jóval 

centralizálóbb belső tereket eredményeztek. Ez látható Szörcse, Szemerja, Bikfalva, Málnás, 

Cófalva, Székelytamásfalva, Ikafalva, Kézdimárkosfalva református templomai esetében. A 

templomok hosszúságának szélességhez viszonyított arányszámai nagymértékben csökkentek, 

valamint a karzatok létesítésével – különösen, ha azok tömör megfogalmazásuk révén vizuális 

térfalat tudtak képezni –, ezt a hatást még inkább erősítették. A megváltozott térarányokhoz 

azonban már nem volt elegendő a korábban alkalmazott térlefedő szerkezetek ismerete. A 

tömegessé váló állószékes fedélszékek mellett egyedi szerkezeti megoldások is megjelentek 

(pl.: Szemerja), melyek már nem tapasztalati úton készültek, hanem mérnöki jellegű 

szerkezetek.  

E templomok kapcsán szintén feltűnő, hogy a korábban megszokott keleti tájolás 

gyakrabban elmaradt és a jelképes keleti vagy nyugati lezárása a térnek eltért belső és külső 

kiképzésében. A szentélyes forma alkalmazása veszített jelentőségéből. A 19. század 

folyamán fokozatosan több olyan templom épült, immár jelentős méretekben, mely elhagyta a 

szentély-építés hagyományát, bár olykor a belsőépítészeti jegyekben – ablakok vagy a 

pilaszterek jelképes elhelyezésével, az egykori diadalív pozíciójához igazítva – még megjelent 

a szentélyes terekre való emlékezés.  

A belső térben alkalmazott félköríves vagy többszörösen tört pilaszterekkel szinte 

félkörré szelídített formák az épülethomlokzatokon már poligonokként jelentek meg. Utóbbit 

10. ábra: Az egykori vajnafalvi ref. fatemplom (1852-1930) egy korabeli fotón (1929), 

Forrás: EREL D.L.  hagyatéka, 30. sz. doboz, „vajnafalvi fatemplom”c. boríték)  
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szemléletesen példázza a bikfalvi református templom, melyet 1863-ban építettek
162

 a 

középkori templom helyére az öregtorony megtartásával.
163

 A templom megjelenése 

egyszerű, külső homlokzatait pilaszterek tagolják. Az épülettel kapcsolatban nem sikerült 

olyan információra lelni, mely a tervező személyének kilétét felfedte volna.  

Az egykori vajnafalvi fatemplom (1852-1930) a 19. század közepi centralizáló 

törekvések csúcspontjaként értelmezhető mindkét rövidebb oldalán poligonális lezárásával és 

haránt irányú bővítményével.
 164

 A templom érdekessége, hogy a hajó fából épült, míg a 

kapcsolódó harangláb alsó szintjét téglából falazták. Az épület 1929-ig volt használatban, 

felépítését, megjelenését Debreczeni László korabeli felmérései alapján ismerjük.
165

 (10. ábra) 

 A bodolai és lécfalvi templomok a hossznégyszög típus képviselői. A korábbi téglalap 

alaprajzokhoz képest jól érzékelhetően pallér vezetésével születtek, a típusnak kiforrottabb 

képviselői. Bodola templomát Schuster György tervei alapján építették fel 1856-ban, a mester 

nevéből következtethetünk szász származására. Az épület érdekessége a templomtérbe 

visszahúzott toronytest, mely egy kevésbé népszerű megoldás volt Háromszéken, a 

szomszédos Keresztváron és a távolabbi Erdőfülén fél századdal később jelenik meg, de a 

korban hasonlót csak Cófalván láthatunk,
166

 illetve a tetőszerkezetbe helyezett fatorony 

támaszaként Oroszfaluban és kisebb léptékben a századelőn bemutatott Eresztevényben. A 

toronynak ilyenforma kezelése a tömör toronyaljat aktívan bevonja a belső térformálásba – 
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 GYÖNGYÖSSY 1995 p. 79.; TÜDŐS S. 2002 p. 77. 
163

 A középkori templomhajó a mainál jóval kisebb volt. Az épület hossza a várfal eredeti vonalvezetéséhez és a 

korabeli templomok arányainak ismeretében jól becsülhető, szélességéről pedig pontos képet ad a padlástérben 

található egykori tetőlenyomat, mely az öregtorony oldalán látható. Ezek szerint az egykori templom 

nagyságrendileg 4 ½ (5) öl széles és legfeljebb 9 öl hosszú, a tető hajlásszöge 60-62° lehetett. A mai hajónál 

összességében bő 1 öllel alacsonyabb volt az egykori épület, bár padlószintje is közel ennyivel lehetett a mai 

járószint alatt – ez a szintkülönbség a torony nyugati bejáratánál is érzékelhető. A templomhajó arányaiban az 

árapataki ref. templomhoz lehetett hasonló – természetesen a 19. századi tetőszerkezetet leszámítva. Az egykori 

templomhajó szinte eltörpülhetett a közel azonos szélességű öregtorony mellett. Ez a vonás egyértelműen a 

Háromszékkel délen határos szász területek jellegzetessége (pl.: Barcaszentpéter, Szászhermány), ahogy a 

toronysisak egykori kiképzése is szász hatásokat mutat. Utóbbiról többet: DANIELISZ ISIS 2019 p. 71. 
164

 A templom történetének és kapcsolódó felvetések részletes kifejtése: DANIELISZ Transsylvania Nostra 

2019; DANIELISZ Architectura Hungariae 2019 
165

 EREL D.L. Vázlatkönyvek 1929 pp. 12-14. 
166

 A cófalvi templom építését a márkosfalvi Stefán József pallérhoz kötik. 

11. ábra: A lécfalvi ref. templom alaprajza és tetőszerkezetének fő- és mellékállása. (A szerzői rajza a 

LINEA Proiect tervezőiroda felmérési rajzai nyomán.)  
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jelen esetben segít a térarányok módosításában –, másfelől maga a gondolat igényes, tanult 

pallért feltételez, mely főleg jelentősebb méretekben enged teret a főhomlokzat és a térbelső 

összehangolásának. Az építészeti elképzelés már nem a korábban megszokott, középkorból 

örökölt additív építési szemléletet mutatja – külön álló tornyok, védőfalak, épületbővítmények 

–, inkább komplex gondolkodást sejtet. Ennek eredményei önmagukban arányos, szerkesztett 

épületek, ellenben kevésbé jellemzi őket a környezettel való szoros együttműködés, a 

változásban is megtapasztalható folyamatos reflektálás.  

A lécfalvi templomterem egy különleges fadongával fedett épület, 1878-ban épült. 

(11. ábra) Az említett fadonga – az épületről készült, a szerzőtől független felmérés szerint 

is
167

 – egy falazott konzolra, valamint a templomtérben és a homlokzaton is megjelenő 

pillérekre terhel. Az eredeti koncepció szerint a térlefedő szerkezet és a tetőszerkezet 

egymástól függetlenített.
168

 A boltozat elsődleges tartószerkezeti feladatait 7 db keresztirányú 

fa kerettel oldották meg, melyekre három ponton ülnek fel hosszirányban, többször toldott 

szelemenek. A szelemenek a szerkezet hosszirányú merevítéséről gondoskodnak, illetve 

tartják a másodlagos, keresztirányú bordákat, melyek bár nem deszkákból, hanem bárdolt 

gerendákból állnak, íves kiképzésük és toldásuk némiképp a de l’Orme-féle szerkezetekre 

emlékeztet.
169

 Érdekes adalék, hogy a lécfalvihoz hasonló faboltozatok már a 19. század 

legelejétől jelen voltak Erdélyben. A csíksomlyói kegytemplom 1802 utáni újjáépítésekor a 

tér faboltozatos lefedést kapott, mely felépítésében a lécfalvi templomhoz hasonló. Fa 

keretekre befüggesztett bordák tartják a deszkázatot, mely a boltozat felületét adja.
170

 

Lécfalván szintén a bordákra sűrűn felszegezett lécezés adja a templomtérben a boltozat hasát, 

melyet egykor vakolatdíszek ékesítettek. Ezt napjainkban lambériával helyettesítették vagy 

fedték el. A helyszíni bejáráson egy Szakács Mózes nevezetű ácsmestert említettek a templom 

tetőszerkezetének építése kapcsán,
171

 mely név egy 1841-ben kelt levélben is feltűnik. Bár e 

levél az orbaiteleki református templom újítása kapcsán kelt Horváth György kőművesmester 

tollából, de ügyes ácsmesterként ajánlja az egyház figyelmébe Szakáts Moses-t,
172

 aki a 

század közepe táján több templom tetőszerkezetének elkészítésében is részt vehetett. A 

lécfalvi és orbaiteleki templomok építése között lévő jelentős időbeli eltérést érzékelve 

felmerül az azonos nevű mesterek közti apa-fia kapcsolat.  

A lécfalvi templomhajó vélhetően középkori templom helyén áll,
173

 homlokzati 

motívumai emlékeztetnek a későbbiekben szintén középkori vártemplom helyén, 1893-1900 

között épült maksai református templomra. A historizáló, plasztikus keretek a bejáratok körül, 

                                                 
167

 A felmérési rajzokat a sepsiszentgyörgyi Linea Proiect építésziroda bocsátotta rendelkezésünkre, kiknek 

segítségét ezúton is hálásan köszönjük. 
168

 Ezt a helyszíni bejárás alkalmával másként találtuk. A szerkezeteket kiegészítették a boltozati bordákat és a 

torokgerendákat összekötendő fenyő lécekkel, valamint rudakat szegeltek a két szerkezet közé. Ezzel látták 

biztosítottnak a faboltozat felfüggesztését, de nem vették figyelembe, hogy ez által a tetőszerkezetre ható terhek 

megnövekednek és mindkét szerkezet erőjátéka módosult, mely az épület statikai működését befolyásolhatja. 
169

 A szerkezeti típusról bővebb képet ad: KRÄHLING – LACZKOVICS 2006 
170

 A csíksomlyói kegytemplomról készült 2004-es felmérési rajzait Veöreös András bocsátotta 

rendelkezésünkre, kinek önzetlen segítségét ezúton is hálásan köszönjük. 
171

 Péter Barna lelkész úr szíves közlése nyomán. 
172

 Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. 1840 6.6; 1841 6.7 
173

 Véleményünk szerint a régi templom visszabontott alapfalai a mai alatt találhatók, hisz a hajó jól láthatóan 

egy feltöltésre épült, illetve a mai épület sarkainál mutatkozó repedések arra utalnak, hogy az altalaj süllyed a 

templom alatt (esetleg laza feltöltés, sírhelyek jele lehet) vagy nem megfelelő a falak alapozása. 
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az oromzat tagolása és sarokképzése, valamint a körablak hangsúlyos alkalmazása erős 

stilisztikai kapcsolatot teremtenek a két templom között. További párhuzamként nevezhető 

meg, hogy 1986 előtt – egy földrengést megelőzően – a maksai templomot is boltozatok 

fedték. A helyszíni kutatások alakalmával kerültek napvilágra azok a fotók, melyek 

segítségével elméletileg rekonstruálható a maksai templom 19. század végi állapota.
174

 (12. 

ábra) A templomot nagyméretű csehboltozatok fedték, a boltozat hasát vakolat, esetleg 

vakolatdísz borította.
175

 A maksai templom további érdekessége, hogy korábban nyugati 

oldalán is karzat állt, a liturgikus térközpont pedig haránt irányban helyezkedett el.
176

 A 

maksai templom tervezője a brassói származású Sompek József
177

 volt, aki már a téralkotási 

és a szerkezetválasztási koncepciói alapján is a lécfalvi templomnak építészeként nevezhető 

meg. Ezt megerősíti, hogy 1957-ben egy a toronygombban talált dokumentum Sompeket, 

mint tervezőt említi, a kivitelezést azonban a kézdivásárhelyi Cseh Istvánhoz köti.
178

  

A fentebb említett építőmesterek, Horváth és Cseh, aktív építészei lehettek a kornak. 

Horváth György
179

 az orbaiteleki református templom terveiért és kivitelezésért felelt, hisz 

leveléhez kapcsolódóan megküldte az építendő új templom terveit és az építkezés 

                                                 
174

 A kép létéről Györgyi Zsolt lelkész úr szíves közlése révén értesültünk. 
175

 Az információ Péter Barna lelkész úr szíves közlése. 
176

 A maksai hívek szíves közlése nyomán. 
177

 Egy levéltári dokumentum tanulsága szerint Sompek József mérnököt 1868-ban választotta tagjai közé a 

kamara és 1888-ban nyugdíjazták.  

Források: https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=preservica&ref=3f7a4483-3af7-4434-a0cd-

98820f373c9c és http://epa.oszk.hu/02300/02364/00002/pdf/EPA02364_Mernok_Kozlony_1868_073-078.pdf 

pp. 78; utolsó megtekintés: 2020.08.10. 

Sompek József a korabeli lapok tanulsága szerint a 19. század második felében már ismert tervezőként működött 

Brassó környékén, említik nevét a Nemerében olasz mesterekkel közös útépítési munkálatok tervezése kapcsán, 

valamint egy hosszúfalui iskolatervezéssel összefüggésben. (Nemere 7./26. szám (1877. szombat, március 31.) p. 

103.; Forrás: http://epa.oszk.hu/01500/01594/00136/pdf/Nemere_EPA01594_1877_0103.pdf; utolsó 

megtekintés: 2021.01.22. és https://www.hetfalu.ro/lapok/08_h01.html utolsó megtekintés: 2021.01.22.) 
178

 VÁRY O. 2004 p. 30.  
179

 Horváth György aláírásában magát Városi vagy Váradi kőműves mesternek titulálja. Vele azonos nevű 

építész azonban a századfordulón tevékenykedett Háromszék szerte, aki sepsiszentgyörgyiként tartottak számon. 

Ebben az esetben feltételezhető a két mester között a vérségi kapcsolat, mivel a Háromszéken tevékenykedő 

építőmesterek között is jellemző a szakma generációkon át való örökítése. 

12. ábra: A maksai ref. templom keleti boltmezője és nyugati karzata az 1986 -os földrengés után (mára a 

boltozatokat és a nyugati karzatot elbontották), Forrás: Maksai Ref. Ehk. Levéltára  

https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=preservica&ref=3f7a4483-3af7-4434-a0cd-98820f373c9c
https://www.eleveltar.hu/digitalis-tartalom?source=preservica&ref=3f7a4483-3af7-4434-a0cd-98820f373c9c
http://epa.oszk.hu/02300/02364/00002/pdf/EPA02364_Mernok_Kozlony_1868_073-078.pdf%20pp.%2078
http://epa.oszk.hu/02300/02364/00002/pdf/EPA02364_Mernok_Kozlony_1868_073-078.pdf%20pp.%2078
http://epa.oszk.hu/01500/01594/00136/pdf/Nemere_EPA01594_1877_0103.pdf
https://www.hetfalu.ro/lapok/08_h01.html
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költségvetését.
180

  A templomterv a helyszínen nem található meg, de egy későbbi felújítással 

kapcsolatos (1912-1913) levélben a megbízott Pap Dezső építész említi, hogy a templom 

alapja tégla – mely egyébként a magas talajvízszint következtében az épület süllyedését 

okozta – és a falakban falkötő vas helyett fa gerendák lettek elhelyezve.
181

  

Cseh István építőmester vegyesen foglalkozott kivitelezéssel és tervezéssel. Többek 

között a székelytamásfalvi református templom építésével bízták meg. Az egyházközségi 

levéltár jegyzőkönyvei alapján a 10 öl hosszú és 5 öl széles templom megvalósítására három 

mester – Cseh István mellett Land(t) József és Zakariás József – jelentkezett, akiknek neveit 

az árlejtés tárgyalásánál találhatjuk.
182

 A jegyzőkönyvek alapján a presbitérium Cseh mellett 

döntött, aki alaprajzi méreteiben – vélhetően anyagi okokból – 9 öl hosszú és 4 öl széles tér 

építését ajánlotta.
183

  

Az oroszfalvi ökumenikus templom
184

 a már említett Landt József
185

 építész munkája. 

A tervek 1876-ban készültek (13. ábra), az alaprajzot és a belső tér részletképzését tekintve 

barokk formákat idéznek, illetve a református templomépítészetben némiképp idegenek. 

Önmagában kissé zavarba ejtő a centralizáló hajóhoz kapcsolt nyújtottabb szentélyes kiképzés 

egy kelet-erdélyi református templomban, hisz a térforma leginkább egy római katolikus 

barokk vagy historizáló kápolnát idéz.
186

 A belső tér lefedése bár síkmennyezettel készült, az 

alaprajzi forma szinte kívánja a boltozatos térlefedést. Hasonló kápolna alaprajz Zoltánban 

épült a türelmi rendelet után. Közös a két településben, hogy Háromszék északi részén 

találhatók, mely településekre már jelentősebb lehetett a szomszédos római katolikus területek 

befolyása, akár az építőmesterek személyén keresztül. Barót egykori református temploma, 

mely ma már a helyi baptista gyülekezet tulajdona, tömeg és építészeti koncepcióját tekintve 

hasonló épület lehetett a jelentős átépítés előtt. (7. ábra) 

                                                 
180

 Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt.1841 6.7 
181

 Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. 23-24. 1913 
182

 Székelytamásfalvi Ref. Ehk. Lvt. egyházközségi gyűlés jegyzőkönyve, 1875. április 25. (pp. 126-130.)  
183

 Székelytamásfalvi Ref. Ehk. Lvt. egyházközségi gyűlés jegyzőkönyve, 1875. április 27. (pp. 130-132.)  
184

 Az egykori oroszfalvi református hívek és Kézdivásárhelyről Oroszfaluba – mint hétvégi pihenőhelyre – 

kijáró tehetősebb polgárok számára épült a mai templom egy korábbi épület helyén vagy közelében. Az 

oroszfalvi templom az utóbbi években a városrész – miután a falut Kézdivásárhelyhez csatolták – lakóinak 

felekezeti diverzitása miatt ökumenikus templommá lett, a római katolikus hívőket is kiszolgálva. A templomban 

érdekes megoldásként a hajóban haránt irányban kapott helyet az oltár, előtte áll az úrasztal, a diadalíven 

található a szószék.   
185

 Az említett építőmester családnevének névváltozatai: Landt, Land.  

Egyértelműsítő tulajdonságai: kézdivásárhelyi, a 19. század második felében tevékenykedett, vélhetően az 

azonos családnevű Land András katonapallér rokona (fia). Neve a környező templomépítések kapcsán más 

esetben is felmerült, például a székelytamásfalvi templomépítés kapcsán (árlejtés tárgyalásánál). 
186

 Meg kell jegyeznünk – Krähling János kutatásai nyomán –, hogy a 18. században Nógrád megyében és a 

szomszédos területek evangélikus templomépítészetében volt még elterjedt a szentélyes, barokk térformákat 

idéző protestáns templomtípus elterjedése. Az evangélikus templomokban azonban a szentélyt valódi céljának 

megfelelően volt hasznosítható, mivel a liturgikus térközpont itt kapott helyet. A témáról többet: KRÄHLING – 

HARMATI 2010 p. 34; KRÄHLING 2015 pp. 141-145. 
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A 19. század végén épült háromszéki református templomok a historizálás jegyében 

születtek. E templomok közé tartozik a sepsiszentkirályi új református templom, melyet 1879-

1880 között építettek. A templom alaprajzi értelemben egy szentélyes gótikus templomot 

mintáz, mely hatást a sűrűn elhelyezett támpillérek fokozzák. A stílusválasztás e templom 

esetén Ágoston Pál lelkipásztor aktívan közreműködése nyomán született meg, melyről egy 

1879. február 9-én kelt levél tanúskodik. Az Igazgatótanács ugyanis az 1878-ban készült, már 

másodikként jelzett tervrajzokon és költségvetésben módosításokat javasolt,
187

 melyek között 

kardinális kérdés volt az épület formája, stílusa. Az egyházközség félköríves – illetve 

mindenképpen szentéllyel záródó – templomot szeretett volna építtetni,
 188

 de az Erdélyi 

Református Egyházkerület Igazgatótanácsa négyszögű – szentély nélküli, oblongum formájú 

– templom építését javasolta, mert úgy találták abban jobban érvényesül a centralizálás 

elve.
189

 Előbbiek arra mutatnak rá, hogy az egyházi vezetés mindenkori próbálkozásai 

ellenére maguk az egyházközségek, a falvak lakói és a helybeli lelkészek igyekeztek a 

                                                 
187

 EREL Ig. Lvt. 232/1878-as iratra hivatkozva, melyet személyesen nem tekintettem meg. 
188

 A helyi lelkész úgy nyilatkozott, hogy „… ha a kérdéses törések kimaradásába bele nyugszanak is, de az 

egész toldalék kihagyásába semmiképpen nem – végződjék a templom félkör alakban – mint szintén a mellék 

oszlopok kihagyásába sem.” EREL Ig. Lvt. 45/1879 
189

 "… mellékelve lévén az igaz. tanács 232.1878. sz. leirata, mely az eredeti terven azt a módosítást teszi, hogy a 

sanctuárium hagyassék ki ’s négy szegre építessék könnyebb centernál hatás tekintetéből; az egyházközség 

kérése és kívánalma pedig az, hogy kereken végződjék a hajó, ’s ha azt meg nem nyerhetné, akkor maradjon az 

eredeti tervrajz. (…) az ujjabb költségvetés az egyh.községnek ujabban tetemes költségekbe kerül, az eredeti 

építést méltányolja ’s ez értelemben terjeszti fel megerősítés végett az igaz: tanácshoz, minthogy az egyházközség 

és az épület diszét tekintve inkább meg marad az eredeti tervrajz – mint egy négy szegü épület építése mellett.” 

EREL Ig. Lvt. 45/1879 (Kisantal Sámuel főjegyző által kelt jegyzőkönyvi kivonat, 1879. március 3.) 

13. ábra: „Landt Jóseff” eredeti tervrajzai az oroszfalvi templomról (1876), Forrás: 

Oroszfalvi Ref. Ehk. Levéltára. 
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hagyományos – szentélyes, középkort idéző – templomképet megtartani annak ellenére, hogy 

a 19. század végére már több, a szentélyes térforma hagyományát elvető református templom 

épült a vármegyében. Elgondolásukban közre játszhatott a divat másolása, valamint az akkor 

még nagyobb számban álló középkori templomok és a folytonosan jelenlévő középkori építési 

hagyományok. Ekkor még nem tekinthetjük egyértelműnek a neogótikus mozgalmak hatását, 

bár a lelkész tanultsága befolyással lehetett a stílusválasztásra. A wiesbadeni program (1891) 

által születő új térkoncepciók még nem lehetettek jelen, a szentkirályi példa legfeljebb az 

eisenachi regulatív (1861) elveivel állítható párhuzamba, de a belső tér elrendezése nem 

követte az abban ajánlottakat, az épületbelső a külsővel ellentétben a korábbi hagyományok 

mentén szerveződött. 

A neogótika és a historizmus kiteljesedését helyi viszonylatban a papolci református 

templom építéséhez köthetjük, mely mind szerkezeti, mind alaprajzi megoldásaiban 

jelentősen új színfoltja lehetett a korabeli Háromszék templomépítészetének. Mondhatjuk, 

hogy gótizáló volta ellenére a háromszéki építési hagyományoktól idegen. Tervezője, levéltári 

források szerint, Szalay Ferenc
190

 építőmester volt. Szalay ismert volt a korban, egész Erdély 

területén tevékenykedett kivitelezőként és tervezőként. Pár évvel a papolci templom 

tervezését megelőzően még Alpár Ignác brassói református templomának építésénél 

segédkezett,
191

 melynek hatása érzékelhető a papolci templomon.
192

 A brassói templomot 

1892-ben építették, 1963-ban tragikus történések következtében erőszakkal elbontották, 

tervekről és korabeli fényképekről, képeslapokról ismerjük. A papolci templom innen 

kölcsönözhette nyújtott keresztet idéző alaprajzát, gótizáló térarányait, homlokzatain 

megjelenő hármas ablakkiosztását és tört vonalvezetésű U-alakban körbefutó karzatait, melyet 

öntött vas konzolok tartanak. A hajót monumentális fa keresztboltozatok fedik. A 

keresztboltozatokat a tetőtérben fő és mellékbordák merevítik, mely többrétegű – főbordák 

esetében általában három – összeszegezett deszkaív segítségével jönnek létre. A szerkezet 

hierarchikus rendje jól olvasható, láthatóan másként épül fel, mint a korábban említett lécfalvi 

példa. (14. ábra) Papolc esetben már egy képzettebb ácsmestert kell feltételeznünk a boltozat 

és a fedélszék szerkesztettségét látva. Az építés körülményeihez tartozik, hogy míg az 1870-

es években az Igazgatótanács elmarasztalta a sepsiszentkirályi egyházközséget a szentélyes 

térforma és a gótikus részletek alkalmazása miatt, addig a papolci templomról született 

műszaki véleményben elismerően nyilatkoznak az épület gothus stílusáról, szép arányairól.
193

 

Az 1890-es években tehát már határozottan a neogótikát preferálták – egyház-igazgatási 

szinten is –, mely nagyrészt a kor ismert és elismert mestereinek, Schulek, Pecz és Erdélyben 

leginkább Alpár és Sztehlo hatásának köszönhető.  

A historizálás a 20. század első évtizedeiben sem szűnt meg létezni. Az 1930-1932 

között felépülő új vajnafalvi református templom a több mint 50 év eltérés ellenére is külső 
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 Az építőmester egyértelműsítő tulajdonságai: nagyszebeni. 
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 A brassói templomban végzett közös munkáról: VASÁRNAPI ÚJSÁG 1892, p. 568.  
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 Más templomok esetében is felmerült a két építész együttműködésének lehetősége, illetve Szalay kivitelezői, 

művezetői szerepe. Példaként az abrudbányai református templom esete említhető, ahol úgy vélik Alpár terveit 

Szalay egészítette ki. Utóbbira még nem, de arra találtunk hiteles forrást, hogy a templomépítkezést valóban 

Szalay kezdte 1889-ben, jóval a kitűzött dátum után, a korábban felkért építész Kagerbauer Antal volt.  B. 

NAGY 1977 p. 86. 
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megjelenésében a szentkirályi templom rokona, főhomlokzatát egy tengelyben álló torony 

ékesíti, a poligonális záródású hajót támpillérek merevítik. Az épület tervezőjével 

kapcsolatban csak találgathatunk, hisz a felkért Debreczeni László, majd Nagymihály Sándor 

terveinek tartalmát ismerve végül egy harmadik változat valósult meg.
194

  

A vajnafalvi templom belső tere a hossztengely mentén szervezett, a hajó 

végpontjában kap helyet a szószék és a liturgikus térközpont, mely elrendezés református 

templomok esetében a 19-20. századtól jellemző. Korábban csupán az evangélikus 

templomok esetében volt szószékoltár a hossztengelyre szervezett tér végpontjában. Elsőként 

Pecz Samu javasolta hazánkban, hogy a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkező 

református gyülekezetek válasszák az evangélikus templomokban megszokott hossztengelyes 

elrendezést, természetesen az eltérő liturgiához igazodó módosításokkal.
195

 Gyakran felmerül 

kutatók között is a gondolat, miszerint ez az elrendezés a katolikus templomok belső tereivel 

állítható párhuzamba, de ez a felvetés kétségbe vonható, hisz az oltár, mely a katolikus 

templomok szentélyében áll, funkciójában eltér a szószéktől, más megfontolások miatt áll a – 

református vagy unitárius templomok esetében nem értelmezhető – megszentelt tér 

fókuszpontjában. Háromszéken nem volt jellegzetes a 20. századot megelőzően a 

hossztengelyes térszervezés, a szentélybe állított szószék. E térelrendezés a historizmus 

hatására jelent meg és a 20. században valóban szinte egyeduralkodóvá vált a 

templomépületek esetében. 

A műemlékek és leginkább a középkor iránti élénk érdeklődés volt érzékelhető a 

századfordulón, majd a két világháború közötti időszakban, melyet már a 18-19. században 

megalapoztak Benkő József vagy Orbán Balázs leírásai. Az építkezések jelentős 

katalizátoraiként nevezhetőek meg Háromszéken is az 1896. évi milleniumi ünnepségek (pl.: 
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 DANIELISZ Architectura Hungariae 2019 pp. 37-41. 
195

 „Már a dolog természetében rejlik, hogy némely esetben a centrális elrendezésű kálvinista templomok 
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14. ábra: A lécfalvi és a papolci ref. templomok faboltozatai: donga és keresztboltozat fabordákból, 

lécterítéssel. (2017) 



52 

 

Erdőfüle), valamint az ún. építési tőkesegélyek, mely iránti kérelmet szinte minden építkezni 

tervező egyházközség benyújtott az Igazgatótanács részére.
196

 A múlt iránti rajongás azonban 

nem garantálta a még fennálló középkori templomállomány érintetlenségét. Egyes esetekben 

megtörtént az épületek értékesebbnek vélt elemeinek – jellemzően falképeinek – rögzítése, de 

ezt gyakran az épület elbontása követte. Utóbbit példázták a századfordulón a maksai vagy 

erdőfülei templomok esetei, melyekről Huszka József nyomán rajzok,
197

 illetve a maksai 

kazettás mennyezet múzeumi gondozásban
198

 maradtak ránk.  

A 19. század második felétől további templomok bontása volt tervben vármegye 

szerte. A sepsiszentgyörgyi vártemplom is ezek közé tartozott, melynek oka volt az épület 

rossz pozíciója a városon belül.
199

 Gróf Mikó Imre rendkívüli erőkkel támogatta a 

templomépítést, már 1869-ben terveket és költségvetést készíttetett az új épülethez.
200

 1868-

től több mint egy évtizeden át gyűjtöttek és tervezték a templomépítést, amit 1880 kívántak 

megkezdeni.
201

 Az épületről pontos tervrajzok és kiviteli tervek is készültek, hisz a levéltári 

dokumentumok hivatkoznak rájuk. A templom a leírások szerint a piactér északnyugati 

oldalán épült volna fel – a mai Gábor Áron utca mentén –, délkeleti főhomlokzatával a térre 

nézve, a Szék háza – a mai Bod Péter Megyei Könyvtár (1832) – és az Ehédi-féle ház – ma 

már nem álló épület – szomszédságában.
202

 Az építkezés a telek alkalmatlansága miatt 

meghiúsult, az egyházközség új telek kijelölésében reménykedett,
203

 melyet a városvezetés a 

piac déli felén ki is jelölt.
204

 Az új templom építése feledésbe merült, új célként a régi 

templom átépítése, felújítása fogalmazódott meg. Az építkezés sorsáról Csáki Árpád 

részletesebb beszámolója
205

 alapján tudjuk, hogy Császár Bálint polgármester javaslatára 

Alpár Ignácot – mint éppen a városban dolgozó neves műépítészt – kérhették fel a tervek 

elkészítésére, kinek helyi véleményezője és kivitelezője a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Győző 

építész lett volna. Sem az 1869-es tervek, sem az 1890-es években kivitelezni kívánt átépítés 

nem valósult meg.  

Háromszék szinte legjellegzetesebb épületei azon középkori vagy újkori 

előzményekkel bíró templomok, melyek a 19. századi és századfordulós átalakításoknak 

köszönhetően öltötték fel új formájukat. Három fajta beavatkozást különböztethetünk meg a 

korban. Ezek közül elsőként nevezhetők meg a középkori vagy újkori hajót nem, vagy csak 

csekély mértékű átalakításokkal megújított terek, melyek gyakran homlokzataikban mutattak 
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 Az EREL-ben tömegesen lelhetők fel e kérelmek a századforduló időszakából. 
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jelentősebb változást. A második típus a középkori formák – a szentélyes kialakítás – 

megszűntetését célozta, jellemzően tovább bővítette az oblongum alaprajzok 

alkalmazhatóságának körét. Az utolsó tendencia a középkori épületmag haránt irányú 

bővítésével hozott létre egy „T” alaprajzi formát, mely elterjedt beavatkozásnak volt 

tekinthető a századfordulón, s nem csupán a református templomépítészetben. 

Gyárfás Győző neve nem csak a sepsiszentgyörgyi, de a középajtai templom felújítása, 

átépítése kapcsán is feltűnik, mely a kevésbé tipológiai, de jelentős homlokzati átalakítást 

példázza. Kivételes eset, hogy az eredeti tervrajzok (15. ábra) mind épen fellelhetők az 

egyházközség levéltárában. A középkori templomot 1777-ben jelentősen átépítették, majd 

1901-ben Gyárfás tervei alapján alakították át.  E kivitelezés kapcsán megemlítendő, hogy a 

korban az olasz építőipari szakemberek nagymértékű bevándorlása miatt, számos építkezésen 

találkozhatunk olasz származású mesterekkel. Középajtán a tervrajzok tanulságai szerint 

Gyárfás mellet Zuliáni Péter
206

 és Bosin Emánul
207

 vállalkozók végezték a kivitelezést. Nevük 

nem csak e templom esetében, de több épület, közút és egyéb építési feladat – például az 

eresztevényi Gábor Áron emlékmű – kivitelezésénél tűnik fel.
208

  

A középajtai templom alaprajzi kialakításán nem sokat változtattak a kivitelezési 

tervek szerint, de jellegzetes 18. századi tetőszerkezetét (15. ábra) elbontották, a 

szentélyzáródást átépítették, illetve a templom emeletes bővítményeit átalakították, emeletes 

kialakítást kaptak – ahogyan a szentgyörgyi vártemplomban vagy az aldobolyi református 

templomban. A legszembetűnőbb átalakítás a homlokzatokat érintette, mely során gazdag 

historizáló köntöst kapott az egykori gótikus vártemplom. 

 A kézdimátisfalvi, komollói és sepsibesenyői templomok kisebb léptékű példái a 

hossznégyszög típusnak. Mindhárom épület esetében egy középkori vagy már egy újkorban 

részben átalakított állapot volt a kiindulási alap. A komollói és mátisfalvi templomok kapcsán 

sajnos kevés információ áll rendelkezésünkre, az épületek régészeti vagy falkutatásáról nem 

tudunk, bár a komollói templomban ismert egy befalazott középkori ajtókeret a hajó nyugati 

bejárata és a torony között, illetve a templom nyugati falszakaszai tudottan középkori 

falszakaszokat rejtenek magukban.
209

 Kováts J. István szerint a komollói templomot 1906-ban 

renoválták,
210

 utóbbi dátum az átépítés idejével is azonosítható.  
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A mátisfalvi templomról írják, hogy a türelmi rendelet idején került a református 

hívekhez, de ezt cáfolja, hogy a kézdiszéki vizitációkban 1735-ös bejegyzés található 

Matisfalviensis településre és református templomára vonatkozóan.
211

1786-1820 között 

készült a templom festett berendezése és mennyezete, nagyobb átalakításokról 1820-ból és 

Török András építőmester közreműködésével a háromszögzáródású szentély négyszügűre 

alakításáról 1872-ből számolnak be a források.
212

 Az eredetileg fazsindelyes kis torony 1873-

ban készült,
213

 ahogy eddig is láthattuk szerényebb anyagi körülményekkel rendelkező 

gyülekezetek esetében gyakori megoldásként. Az 1820-as, vagy nagyobb valószínűséggel az 

1872-es átalakítás alkalmával történhetett a harántbővítés a környező templomokat szemlélve.  

A besenyői templom története jóval ismertebb és Huszka József közreműködése 

nyomán egykori alaprajza, részletformái is jól dokumentáltak.
214

 A templom szentélyét 1887-

ben bontották el, majd az épület nyugati oldalának haránttengelyre való tükrözésével alkották 

meg a ma látható templomteret. A középkori épületrészek falképei közismertek, arról azonban 

kevés szó esik, hogy valójában milyen radikális műemléki beavatkozáson esett át a templom.  

A század közepén a vizsgált templomok közül Rétyen, Dálnokon és – az azonos 

korúnak vélt – Kézdialbison láthatunk példát haránt irányú bővítésre. A dálnoki református 

templom déli bővítményét 1864-ben emelhették, amikor a ma látható tetőszerkezet épült.
215

 

Az épületrészek szerkezeti felépítése egységes képet mutat. A templom érdekessége, hogy 

harangtornya 1914-1922 között e bővítményhez kapcsolódva, az egykori templomfal vonalára 

épült.
216

 A beavatkozás hasonlóan történt, mint a besenyői templom esetében, melynek 

egykor különálló tornyát utólag kapcsolták térileg a templomhajóhoz.
217

 A dálnoki 

templomban a torony és a templomtér közé eső bővítmény kétszintes – akárcsak Rétyen, 

Kézdialbison vagy Középajtán – a karzat szinten és alul padok kaptak helyet, így a térrész 

nem csak vizuálisan, de funkcionálisan kapcsolódik a hajóhoz. A rétyi templom déli 

bővítménye 1862-ben épülhetett.
218

  

A köpeci református templom az egyetlen olyan példa, mely esetében levéltári 

dokumentumokra alapozva, részletesen megismertethetjük a bővítés körülményeit. 1911-ben 

Forster Gyula, a Műemlékek Országos Bizottságának (MOB) elnökeként, levelet küldött ez 

Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának, melyben a köpeci templom építési 

ügyei kapcsán kifejezte a MOB közreműködési szándékát. Forster az egyházközség segítésére 
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a helyszínre küldte Sztehlo Ottó építészt a helyreállítási terv és a költségvetés elkészítése 

végett.
219

 Későbbi jegyzőkönyvi kivonat tudósít egy 1912-es presbitériumi gyűlésről, 

melyben szerepel, hogy a MOB javaslatát elfogadták a templomújítás kapcsán, végül 1915-

ben már több dokumentum tárgyalja a Sztehlo-féle tervet, mely a régi előcsarnok 

elbontásáról, helyébe egy tágasabb építéséről és a karzatokat áthelyezéséről szól. 
220

 Az 

idézett dokumentumokból azonban kiderül, hogy egy második – illetve párhuzamos – terv is 

készült a miklósvári Linkey Ferenc
221

 építőmérnök által, mely a templom egész 

fedélszerkezetének megújítását, fűtűsének korszerűsítését és a régi ablakok átalakítását 

célozta, az alaprajz és térforma módosításáról ellenben nem nyilatkozik.
222

 Fehér János a 

köpeci templom bővítését a kisbaconi származású, majd vélhetően Barótra költöző pallér, 

Fölker Frigyes nevéhez köti,
223

 de feltevésünk szerint a mester inkább a két mérnök terveinek 

kivitelezésében működött közre, nem maguknak a terveknek készítésében. A mai épületet 

tekintve mindkét terv megvalósulhatott részben, de egyik sem maradéktalanul. A karzatok 

áthelyezése nem történt meg, az előcsarnok megépült, így jött létre a „T” alaprajzú 

templomtér, az ablakok cseréje megtörtént, a tetőszerkezet pedig az egykori – 18. század 

második felére tehető – fedélszék elemeiből állt újra össze (21. ábra, 3/a-b. rajzok), egy 

immár kétállószékes szerkezetté. Az építkezések – vélhetően az I. világháború miatt – csupán 

1926-ra fejeződtek be és egészült ki az előcsarnok a Köpeczi Sebestyén József által készített 

mennyezetkazettákkal. A hajó kazettái, a táblákon olvasható évszámok alapján, 1767-ben 

készültek.
224

 Bár a templom kivitelezője Fölker Frigyes helyi építési vállalkozó lehetett, az 

írásos dokumentumok bizonyítják a MOB és személyesen Sztehlo Ottó ráhatását a bővítésre.  

 A „T” alaprajzok egyik forrása – ahogy láthattuk – a műemlékvédelem lehetett, de új 

építések kapcsán is gyakori megoldásként merültek fel már jóval a századfordulót 

megelőzően. Horváth György építész Olaszteleken
225

 és az alaprajz rendkívül hasonló 

kialakítását tekintve Bardócon épített olyan református templomokat, melyek koncepcionális 

szinten rokoníthatók a harántbővítésekkel. A belső tér- és részletképzés is azonos építészt 

feltételez. A déli bejáratot keretező timpanon, melynek párja a szószéket ékesíti, Horváth 

kedvelt motívuma,
226

 ahogyan a szószékfeljáró falban való elvezetése is hármas nyílás-

kompozícióba foglalva.
227

 Ezek az egymással párba állított belső homlokzatok még inkább 

hangsúlyozzák a haránt irányú tengely fontosságát, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a 

belső homlokzatok szerepe felértékelődik a protestáns templomépítészetben, kialakításukkal 

meg tudják változtatni a tér „erővonalait”, irányultságát és mondanivalóját.  
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 EREL Ig. Lvt. 30/903 
220

 EREL Ig. Lvt. (Köpeczi Ref. Egyház vegyes ügyeiről) 9/1915  

A pontos tervet sajnos nem ismerhetjük, a közölt részleteket is egy korabeli mérnök (nyugalmazott államvasúti 

főfelügyelő), Herczegh Lajos leveléből ismerjük, kinek feladata a tervek felülvizsgálata volt. 
221

 A név lehetséges, hogy helytelen, mert a kézírás nehezen tette lehetővé annak pontos megfejtését, 

feltételezhető még a Liszkey családnév. 
222

 EREL Ig. Lvt. 895/915 
223

 FEHÉR 2011 p. 24. 
224

 TOMBOR 1968 p. 153. 
225

 FEHÉR 2011 p. 22. 
226

 A motívum távoli forrása lehet a debreceni református nagytemplom, melyben a szószéket – a mögötte 

található tér végett – két félköríves átjáró keretezi, a timpanon alakjának forrása pedig maga az orgona lehet.  
227

 Meg kell jegyeznünk, hogy ebben az esetben az egyik nyílás nem szolgál semmilyen célt, hisz szószékre csak 

egy irányból vezet feljáró. 
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Horváthon kívül – vagy éppen az ő terveit követve
228

 – a köpeci Balázs Dénes építész 

alkalmazta előszeretettel a déli épületbővítményt. Látható ez Erdőfüle új templomában, mely 

a középkori templom
229

 helyére épült fel 1897-1904 között, vélhetően a középkori toronyalap 

megtartásával. Az egyházközség 1896-ban fogadta el Balázs ajánlatát,
230

 1897-ben Herczeg 

Lajos mérnök – ki a korban több templom szakértése kapcsán közreműködött – a terveket 

jóváhagyta, a kivitelezéssel T. Sorbán Károlyt bízták meg, az alapkőletétel még abban az 

évben megtörtént.
231

 Az építkezés mindaddig haladt, míg a falakat, a tetőszerkezetet és négy 

boltívet el nem készítettek. Kivitelezési hiba miatt azonban – a vállalkozó az eredeti tervektől 

való nagymértékű eltérése okán – kénytelenek voltak az építkezést felfüggeszteni. Leichter 

Gyula székelyudvarhelyi főmérnök szakvéleménye alapján
232

 az elkészült boltozati elemeket 

és a tetőszerkezetet visszabontották.
233

 Az építkezés alatt több alkalommal kértek segítségét a 

fülei hívek, de templomuk végül boltozat nélkül maradt.  

  

                                                 
228

 Fentebbi megjegyzés egy Fehér János által közölt tervrajz nyomán fogalmazódott meg bennünk. (FEHÉR 

2011 p. 23.) A nagybaconi református templom átépítése kapcsán Fehér János Horváth György építész 1858-ban 

készült tervrajzait közli, melyek sosem valósultak meg. A terven egy külső megjelenésében négyzetes 

templomhajó látható, melynek nyugati homlokzatán a kapcsolódó tornyot szimmetrikus lépcsőházak keretezik. 

Ez a kompozíció a nyugati homlokzaton hármas tagolást eredményez, melyhez rendkívül hasonló koncepciót 

láthatunk Erdőfülén majd fél századdal később. 
229

 Huszka József 1882-ben készített akvarell másolatot a templomban található falképről, mely a Szent László 

mondakörből való. (NM Rajztár R. 10.184) Vázlatából a középkori épületet is tudjuk tipizálni, melyet a század 

végén bontottak el. Az egykori fülei templom alaprajzi rekonstrukcióját elvégeztük, a Huszka féle felmérés 

néhány adatát racionalizálva. (M. 19.) 
230

 EREL Ig. Lvt. 27/97 (675/97) 
231

 EREL Ig. Lvt. 27/97 (758/97) 
232

 Erdővidék északnyugati területei Udvarhely vármegye Bardóc fiúszékéhez tartoztak, míg egyház-igazgatási 

szempontból az Erdővidéki Református Egyházmegyéhez, mely emellett Miklósvár fiúszék (Háromszék) és a 

Székföld (Felső-Fehér vármegye) területeit foglalta magába. Erdőfüle emiatt hivatali ügyeivel – például az 

építésügyekkel – kapcsolatban Székelyudvarhelyhez tartozott.  
233

 EREL Ig. Lvt. 758/1899 
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15. ábra: A középajtai ref. templom átépítési tervei Gyárfás Győző építésztől, Zuliáni Péter 

és Bosin Emánuel kivitelezőktől: alaprajz, déli és nyugati homlokzat, korábbi templom 

keresztmetszete és átalakított keresztmetszet kelet felé (1901), Forrás: Középajtai Ref. Ehk . 

Levéltára 
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2.2.5. Kitekintés 

 A historizmust követően, illetve azzal párhuzamosan jelentkezett Háromszéken is az 

új építészeti irányzatok iránti igény, melyet jelen alkalommal részletesen nem, csak 

érintőlegesen ismertetünk. Budapest után Sepsiszentgyörgyön található a legtöbb Kós Károly 

által tervezett épület, ennek ellenére Háromszéken Kósnak a református egyházi épületekkel 

kapcsolatban csupán paplakok tervezését köszönhetjük.
 234

 Kortársa és jó barátja, Debreczeni 

László rajzoló az, kinek a vármegyéből két templomtervét ismerjük: a vajnafalvi templom 

rajzai 1930-ban, a málnásfüldői templomé feltehetően 1955-ben készültek. Minkét épület a 

Debreczeni által székely stílusnak nevezett irányzat jegyeit viselte volna.
235

 

 Az értekezés nem tért ki továbbá részletesen egy olyan templomépületre, melyről 

információink hiányosak, de említenünk mégis szükséges, hisz két fontos megállapítás tehető 

építéstörténete nyomán. A régi pákéi templom
236

 az 1977-es földrengésben szenvedett 

jelentős károkat, rossz állapota miatt elbontották. Helyére vasbeton váz közé tégla kitöltő 

falazattal épült fel a ma látható templom, melyről úgy tudják, hogy a régi templom keleti, 

poligonális záródású, egyterű formáját viseli. Ez valamelyest megerősíthető korabeli 

fényképek alapján, illetve annyi bizonyos, hogy a templom kőkerítése (1770) által szabott 

                                                 
234

 A témának külön könyvet szenteltek: GALL 2015 
235

 Debreczeni László háromszéki templomterveiről részletesebben: DANIELISZ Architectura Hungariae 2019 
236

 A mai templomon található emlékfelirat szerint a korábbi templom 1560-ban épült, a kőkerítés építési idejére 

utalhat az 1770-es dátummal ellátott. befalazott kőtábla. A régi templomból bizonyosan megmaradtak az új 

tetőszerkezetbe beépítve az egykori faszerkezetek elemei, hisz jól láthatóak ma is a lapolások és faszegek helyei. 

A terület tetőszerkezeti jellegzetességeinek ismeretében a korábbi szerkezet legkésőbb a 19. század elején épült, 

de sokkal inkább rokonítható a 18. században tömegesen jelenlévő két torokgerendás, szegletkötős szerkezeti 

megoldásokkal. 

16. ábra: A régi pákéi ref. templom az 1977-es földrengést követően: a sérült torony és 

bontása az új templom építése mellett 1978-ban. Források: MŰEMLÉKTEMPLOMOK 

1983, Oroszfalvi Ref. Ehk. Levéltára.  
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határokon belül áll a mai templomépület is. A pákéi építkezés bizonyítéka annak, hogy az 

épületformához való ragaszkodás a háromszéki református templomépítészetnek sajátja. 

Kívülről érkező befolyásoló tényező hiányában a hagyomány töretlensége még a múlt század 

második felében kimutatható volt, a templom építőmestere a kispataki Sikes Gábor volt.  

A pákéi templom történetének másik tanulsága, hogy az archív felvételek szerint a 

földrengésben, bár a falazott épületrészek jelentős károkat szenvedtek, a torony külső falazott 

köpenyén belül elhelyezkedő faszerkezet – tulajdonképpen tekinthető favázas haranglábnak – 

épen viselte a földrengést, bontása kevéssé volt indokolt. Gyakorlatban látható tehát, hogy a 

faszerkezetek anyaguknál és építésmódjuknál fogva „rugalmas” viselkedése földrengés esetén 

kedvező lehet. Utóbbiak miatt nem tekinthető minden esetben indokoltnak a történeti 

szerkezetek jelentős átalakítása vagy teljes cseréje arra hivatkozva, hogy állékonyságuk 

kétséges jelentősebb erőhatások esetén. 

 A kommunista diktatúra évtizedeiben Háromszéken illegalitásban épültek kisebb 

imaházak, melyek az egyházközségek rendkívüli elhivatottságáról és élni akarásáról teszttek 

tanúbizonyságot. A rendszerváltozás után és napjainkban ismét megnőtt a templomépítések és 

leginkább felújítások száma. Reményeink szerint a jelenleg is zajló építkezések meg fogják 

óvni azokat az értékeket, melyek e templomok gyakran több száz éven át megőriztek.  

2.3. Térhasználat és térszervezés 

A templomépületek típusait, szerkezeti jellegzetességeit korszakonként tárgyalva az 

előző fejezetek részletesen tartalmazták. Rövid kitekintésként a 17-18. század kapcsán 

felmerültek a református templomok korabeli berendezésének és használatának kérdéskörei, 

de fontosnak tartjuk ennek részletesebb áttekintését, bemutatását a teljes vizsgált területen, a 

jelenleg is élő szokásokat számba véve. 

 A térhasználat elemzéséhez több szempontot kell figyelembe vennünk. Elsőként 

megállapíthatjuk, hogy maga a teljes épület hol és hogyan helyezkedik el, továbbá, hogy a 

belső tér irányultsága milyen az épülethez és annak formájához viszonyítva. Harmadszor, 

hogy milyen belsőépítészeti tényezők befolyásolják a térérzetet, végül pedig, hogy magunk a 

használók milyen cselekvések révén írják felül vagy erősítik meg előbbieket. Esetünkben 

utóbbi három szempont mentén adódik lehetőség felekezet-specifikus tulajdonságok 

bemutatása. 

A felkeresett református gyülekezetek térhasználati hagyományai meglehetősen 

egységesnek mondhatók, csupán néhány kivételt találtunk. (17. ábra) Amennyiben fenti négy 

szempont mentén összegezzük a háromszéki körképet, úgy elsőként megállapítható, hogy a 

templomok elhelyezkedése a településen belül változatos képet mutat, mely a települések 

rangjától, településszerkezetétől, illetve az épület korától függ. Jellemzően a középkori 

templomok vagy olyan új épületek, melyek középkori templom átépítésével, alapjain épültek 

a falu határában, általában kiemelt térrészen állnak (pl.: Nagybacon, Bikfalva, 

Sepsiszentgyörgy) vagy ezzel ellentétben, éppen a falu centrumában, a főutca közepén (pl.: 

Kézdimartonfalva), a település központjában, útkereszteződésben (pl.: Magyarhermány, 

Zabola). 

A középkori eredetű templomok kapcsán említhető, hogy Háromszéken gyakran 

előfordult egyes települések elnéptelenedése vagy a templom helyéhez viszonyítva 
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aszimmetrikus terjeszkedése, illetve „odébb költözése”. Ilyen esetről tudunk Szárazajtán, ahol 

a türelmi rendeleti templom helyének meghatározásakor fontos szempont volt, hogy 

középkori elődjével ellentétben a falu centrumába kerüljön, megközelítése könnyebbé váljon 

a hívek számára. Hasonlóan költözött a falu központjába az angyalosi református templom, 

ahol a korábbi Isten háza a maitól északabbra, a temető közelében helyezkedhetett el.
237

 A 18-

19. századi templomok esetében már egyértelműen látható, hogy a helyszín, telekválasztás 

kapcsán kevésbé szakrális, mint inkább funkcionális szempontokat tartottak szem előtt. A 19. 

században a településképbe és teleksorba való illeszkedést általában előtérbe helyezik – 

látványosan mutatja ezt Sepsiszentkirály új református temploma.  

Az épületek tájolása nagy többségében a kelet-nyugati tengelyre illeszkedik, mely 

hagyomány nem csak a középkorban, hanem az újkorban is jellegzetes. Új templomépületek 

középkori templom helyén értelemszerűen gyakrabban követték a korábbi templom tájolását, 

illetve az alapfalak, falak teljes vagy részleges felhasználása gyakorinak nevezhető (pl.: 

Zalán, Bibarcfalva, Kálnok). A 17-18. századi új építések több esettel bizonyíthatóan e 

hagyományt folytatták – jó példái ennek Kökös, Bodos, Nagyajta, Kézdivásárhely templomai 

–, és ragaszkodnak egy a protestantizmus számára – teológiai szempontból – már tartalmát 

vesztett szokáshoz. A 18. században és a 19. század első felében találunk olyan átépítéseket, 

melyek egy-egy középkori eredetű templom keletelt szentélyének megszűntetését célozták és 

az épületet úgymond „megfordították”. Szacsván és Barátoson utóbbi esetet jegyezték fel. 

A 19. században, bár még mindig többségében keletelt templomok épültek (pl.: 

Szemerja, Ikafalva), a nap járásához való idomulás kényszere némiképp oldódik. Ez 

különösképpen a hossznégyszög alaprajzok elterjedésével veszti jelentőségét (pl.: Étfalva, 

Sepsikőröspatak), bár ilyen esetekben is szokásban maradt a keleti oldalfal hangsúlyosabb 

nyíláskiosztással való megjelölése. Találkozunk több olyan templommal is, melyek 

eredendően nyugati tájolással épültek (pl.: Málnás, Maksa, Székelytamásfalva). Málnáson és 

Maksán feltehetően az azonos helyen álló középkori templom irányultságával ellentétes 

megoldást alkalmaztak, Székelytamásfalva temploma esetében a településképi illeszkedés 

állhat a választás hátterében. 

Háromszéki református templomokban a belső tér nagyrészt két irányból, a déli és 

nyugati ajtón át közelíthető meg, bár vannak egyházközségek, melyek a haránt irányú bejárat 

megszűntetése mellett döntöttek az elmúlt évszázad folyamán (pl.: Miklósvár, Erősd). Öt 

olyan épületet találtunk, ahol az egyébként keletelt templomban az északi bejárat minősül 

főbejáratnak, ez legtöbbször a szószék helyét a déli falra predesztinálja. Utóbbi alól kivételt 

Sepsibesenyő 19. század végén átépített temploma képez, melynek Huszka ábrázolásai 

nyomán láthatóan korábban is északi falán helyezkedett el bejárata – a torony irányából.  

                                                 
237

 E két példa szemléletesen megtekinthető az Első Katonai Felmérés (1763-1787) vonatkozó szelvényein a 

Harmadik Katonai Felméréssel (1869-1887) összehasonlítva. Térképpárok: 

Szárazajta: https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-

transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2857633.9361153464%2C5784635.456314401%2C2862172.3846697784

%2C5787501.8448750945&map-list=1&layers=142&right-layers=129; utolsó megtekintés: 2021.06.21. 

Angyalos: https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-

transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2879173.4926769426%2C5759666.233275359%2C2883711.9412313746

%2C5762532.621836052&map-list=1&layers=142&right-layers=129; utolsó megtekintés: 2021.06.21. 

https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2857633.9361153464%2C5784635.456314401%2C2862172.3846697784%2C5787501.8448750945&map-list=1&layers=142&right-layers=129
https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2857633.9361153464%2C5784635.456314401%2C2862172.3846697784%2C5787501.8448750945&map-list=1&layers=142&right-layers=129
https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2857633.9361153464%2C5784635.456314401%2C2862172.3846697784%2C5787501.8448750945&map-list=1&layers=142&right-layers=129
https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2879173.4926769426%2C5759666.233275359%2C2883711.9412313746%2C5762532.621836052&map-list=1&layers=142&right-layers=129
https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2879173.4926769426%2C5759666.233275359%2C2883711.9412313746%2C5762532.621836052&map-list=1&layers=142&right-layers=129
https://mapire.eu/hu/synchron/firstsurvey-transylvania/thirdsurvey25000/?bbox=2879173.4926769426%2C5759666.233275359%2C2883711.9412313746%2C5762532.621836052&map-list=1&layers=142&right-layers=129
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A 18. században jelenik meg és a 19. századtól válik általánossá, hogy a 

templombelsők megközelítése három vagy négy irányból legyen lehetséges, melyeken felül 

értendők még a külső karzatfeljárók. Amennyiben utóbbiakat is ide sorolnánk, úgy 

Sepsimagyarós 18. századi oblongum temploma és Zabola középkori eredetű templomának az 

1977-es földrengést megelőző állapota is a három vagy annál több irányból való 

megközelíthetőséget példázza. Három irányból tették megközelíthetővé 1863-ban a 

nagybaconi és vélhetően 1864-ben a dálnoki templomot. Új építés ilyen megfontolással 1856-

1857 között Orbaiteleken történt, de ennek előzményei a türelmi rendeleti templomok 

átalakításainak kézdi- és orbaiszéki tendenciáiban keresendők. Első alkalommal a 

kézdivásárhelyi nagytemplom viselhette e mellékterekkel szimmetrikusan bővített külsőt, 

majd az 1834-es tűzvész és 1838-as földrengést követően újultak meg az északi és déli 

bővítmények, melyek egy kereszt irányban értelmezhető térhasználatnak adják építészeti 

keretét. Bár Csáki Árpád úgy véli, hogy a szentélyt keretező karzatfeljárókat rejtő 

térbővítmények a 18. századi épület megoldásait követhetik,
238

 mégis – véleményünk szerint 

– az 1820-as, 1830-as évek építkezéseknek, felújításoknak lehetett olyan mintaadó jellege, 

mely visszaköszönt a zágoni templom 1841-es és a kovásznai templom 1840-es években 

megtörténő átépítésénél. E két templom alaprajza, Orbaitelekkel egyetemben, ugyanis azonos 

mintát követ, hangsúlyos főhomlokzati toronnyal, a két hosszabb falszakasz közepén 

előterekkel vagy térbővítményekkel hangsúlyozott bejáratokkal – Kovászna esetében 

negyedik bejáratként a szentélyen is ajtóval. Utóbbi esetben az azonos építőmester, Land 

András, közreműködése is feltehető. 

A protestáns templomok belső téri felépítésének egyik legfontosabb térmódosító 

eszközei a karzatok.
239

 A hosszanti tereket példaként a tér rövidebb oldalain elhelyezett 

karzatok arányaiban összenyomják (pl.: Sepsimagyarós, Zalán), de a kiképzésüket tekintve 

zárt, belső homlokzatot imitáló karzatok szintén elvesznek a tér hosszának érzékeléséből (pl.: 

Cófalva, Eresztevény), illetve a hosszfalakra elhelyezett, esetleg O vagy U-alakú karzatok 

(pl.: Magyarhermány) szintén a tér centralizálásra való törekvését fejezik ki. A karzatok a 

térforma mellőzésével, illetve attól függetleníthető módon képesek a térérzékelést módosítani. 

A bejáratokra visszatérve megjegyzendő, hogy szerepük azért is jelentős, mert 

automatikusan kijelölik a tér erővonalait, a térhasználat lehetséges irányait. Sepsiszék kapcsán 

részletesebben vizsgáltuk a templomi ülésrendeket, illetve a templombelső megközelítésére 

vonatkozó kimondatlan szabályokat. 
 240

 Azóta megállapítottuk, hogy a 2015-ben tapasztaltak 

kiterjeszthetők egész Háromszékre, ezt a 94 templom és imaház bejárása során rögzített 74 

gyülekezetben fellelhető ülésrend támasztja alá. 

A vizsgálatok során azt találtuk, hogy a centralizáló módon berendezett tér egyik – 

jellemzően keleti oldalán – a férfiak, a velük szemközti, nyugati oldalon a nők foglaltak 

helyet. Az esetek többségében a férfiak a déli főbejáraton át közelítették meg a teret a 

lelkésszel egyetemben, a nők ellenben a nyugati ajtót használták. A karzaton sok esetben 

hajadonok, legények foglaltak helyet. Érdekes összefüggés, hogy némely templomokban az 
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 CSÁKI 2012 p. 20. 
239

 A karzatok térmódosító szerepéről több a sepsiszéki, ill. dunántúli templomépítészet kapcsán: DANIELISZ 

TDK 2015; DANIELISZ WAB 2018 
240

 DANIELISZ Architectura Hungariae 2016 
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ülésrendet akkor is a tájolás határozza meg, ha az épület „nyugati szentélyes”. Utóbbit 

tapasztalhatjuk Székelytamásfalva templomában, ahol a nők a nyugati oldalon, a férfiak az 

ellentétes oldalon foglalnak helyet. Néhány településen még egyéb – lehetséges, hogy egykor 

elterjedt – térhasználati szokások is megfigyelhetők,
241

 ezek közül a legjellegzetesebbek a 

családok egykori vagy jelenlegi társadalmi, agyagi státuszával vannak összefüggésben, illetve 

személyek közösségen belüli pozíciója képeződik le az ülésrendben. Ezek a szokások már 

egyértelműen a 17-18. században éltek, sőt kifejezetten szabályozással támogatta őket az 

egyházi törvényhozás.
242

 Ami akkoriban szintén gyakorinak számított, az a hadviselésben 

betöltött szerep alapján való ülésrend.
243

 Elől a primorok, majd a lófők, majd a gyalogok, 

végül a jobbágyok és a zsellérek helyezkedtek el, köztiszteletben álló családok első vagy 

egyenesen különválasztott – gyakran a falak mentén körben elhelyezett – díszes 

hátaspadokban ültek.  

Az axiális belső elrendezésű templomok és imaházak közül kilenc imaház – 

Málnásfürdő, Sepsibükszád, Imecsfalva, Komandó, Mikóújfalu, Szentivánlaborfalva, 

Lemhény, Bereck, Gelence – a századfordulón, illetve a 20. században alakult 

egyházközségekhez tartozik. Öt további esetben bizonyíthatóan vagy valószínűsíthetően 

változás történt az ülésrendben – Torja, Karatna, Páva esetében a 20. század eleji átépítések 

ismeretében tehető fel, Maksán és a régi vajnafalvi templom esetében ismert a korábban 

centralizáló elrendezés. További három templomról – Sepsibodok, Oltszem, Kökös – nem 

bizonyítható és nem is cáfolható, hogy valaha rendelkezett centralizáló elrendezéssel. A 

hossztengely mentén szerveződő templomterek azonban szintén több esetben rendelkeznek 

ülésrenddel. Ilyen esetekben vagy a haránt irányban szerveződő templomokhoz hasonlóan 

nyugaton a nők, keleten a férfiak ülnek (pl.: Sepsibodok), vagy a szószékhez viszonyítva a tér 

jobb és bal oldala nemek szerint oszlik ketté (pl.: Oltszem).  

Az ülésrend gyakorlása természetesen nem kifejezetten református jellegzetesség – 

példaként 2019 nyarán a csíkkozmási római katolikus templomból is jegyeztünk fel hasonló 

rendtartást. Az ülésrend szabályai ellenben nagyban összefüggenek a belső tér, padsorok és 

liturgikus térközpont irányultságával. Nem csupán az ülésrend, de az Úrvacsora osztás 

rendjére és mikéntjére is hatással van a térelrendezés, református templomokban éppen emiatt 

terjedt el a sákramentum mozgó kiszolgáltatása az Úr asztalát körbe állva, nemek szerinti 

rendet tartva. (14. ábra)  

A reformáció nem megteremtette, de mindenképpen átalakította a térhasználati 

szokásokat. A 16. század után a reformáció több közösségi tartalommal töltötte meg a 

templomteret és igyekezett, a pogány vagy még őrzött római katolikus szokásoktól 

megtisztítani azt – pl. halotti kopják
244

 és zászlók
245

 –, gyakran sikertelenül. A Háromszéken 
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 Egy érdekes esetet emelnénk ki Magyarhermányból, mely itt olvasható: M. 49. 
242

 Ezekről részletesebben: CSÁKI 2004; DANIELISZ Architectura Hungariae 2016; SZŐCSNÉ GAZDA 2001; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1792) 2005; VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001; VIZITÁCIÓ Orbai II. (1759-

1797) 2004; ŐSZ 2017 pp. 172-179. 
243

 A vajnafalvi templomban számoltak be arról, hogy még a 20. század első felében, vélhetően az egykori 

fatemplomból örökségül hozva, élt a hagyomány, miszerint a családok egykori katonai státuszuk alapján 

foglaltak helyet a templomban. 
244

 [Barátos 1714] "Végeztetett az is, hogy senki a modo imposterum kopijákot halottya emlékezetire az 

templomban bé ne tegye és többé az cathedra felett való gerendára fel ne rakja (...) Amelly kopjákot penigh most 
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ma is sűrűn elhangzó megnevezések „templom piaca” vagy „templom pitvara”, melyekkel a 

liturgikus térközpontot illetik – tágas központi térrészt Úr asztallal, szószékkel –, 

egyértelműen azt szolgálják, hogy párhuzamot vonjanak magának a településnek a felépítése, 

társadalma, illetve egy lakóház és a templom felépítése között, mely szemléletes képes 

beszéd.
246

 E kifejezések szép kapcsolatot teremtenek a profán és szakrális tartalmak között, a 

néplélek kifejező megnyilatkozásai, hitvallásai arról, mit jelent a templom a közösség 

életében.  

 

 

                                                                                                                                                         
le szedettünk, megh engedtetett, hogy azokat a kar oldalára, két szeget furván, fel rakhassák." VIZITÁCIÓ 

Orbai I. (1677-1752) 2001 p. 66. 
245

 A templomi zászlók vagy halotti zászlók szokása egyebek mellett az észak. és nyugat-európai evangélikus 

templomokban szintén elterjedt volt a 16-18. században. Példaként a lengyelországi Szestno ma római katolikus, 

egykor evangélikus templomában láthatunk erre példát. 
246

 A Háromszéktől távol eső Gömör falvaiban készített gyűjtést a falu társadalmi és térstruktúrájának 

templomtérben való leképeződéséről 1989-ben Faggyas István. . (FAGGYAS 1990) E műben látható, hogy – a 

református gyülekezetek esetében – hasonló nemek és társadalmi státusz, esetleg családok szerint való ülésrend 

érvényesült a gömöri templomokban is, mint Székelyföldön. FAGGYAS 1990 
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17. ábra:  A vizsgált terület térképe a templomok belső téri elrendeződésének – haránt irányú vagy 

hosszirányú térhasználat – jelölésével. A település nevének azonos színnel való jelölése ülésrend 

feljegyzésére utal, a szürke színnel jelölt településnevek az értekezésben részletesen nem vizsgált településre 

mutatnak (a szerző ábrája): 

 Erdővidéki Református Egyházmegye 

 Sepsi Református Egyházmegye 

 Kézdi-Orbai Református Egyházmegye 

 egykori Háromszék vármegyei területek  

 haránt irányban használt templomterek (szószék hosszfalon vagy diadalíven)  

 hosszirányban használt templomterek (szószék szentélyben)  
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2.4.  A háromszéki református templomépítészet értelmezése hazai 

viszonylatban 

Az egykori Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki Református Egyházmegyék 

templomépítészetét három szinten kívánjuk értelmezni és összefoglalni. Elsőként a korabeli, 

többségében hazai tendenciákkal összefüggésben, másodsorban az egész terület önmagán 

belül kimutatható átalakulásának szabályszerűségeire rávilágítva, harmadrészt az egyes 

részterületek sajátos karakterét vagy egy épülettípusra kiterjedő jellemzőit kiemelve. 

2.4.1. A reformációtól a 18. század közepéig 

 

A 16-17. századi templomépítészet kapcsán kiemelnénk néhány szempontot, melyeken 

keresztül igyekszünk európai viszonylatban is értelmezni Háromszék református templomait. 

A három részre szakadt országon belül az Erdélyi Fejedelemségben a szabad 

vallásgyakorlásnak köszönhetően, illetve komoly korlátozások hiányában a különböző 

felekezetek építészeti hagyományainak közös gyökerévé vált a késő középkori, szentélyes 

alapforma. Ez a középkor folytonosságát eredményezte, mely mind a szerkezetépítés, mind az 

alaprajzi formák, típusok, arányok terén megfigyelhető. Ezzel párhuzamosan a királyi vagy 

hódoltsági területeken a szerveződő és gyakran többször újjászerveződő gyülekezeteknek 

pedig a helyteremtés lehetett legfőbb célja.  

Hazánkban az első, újépítésű protestáns templomként a 1568/1569-1678 között 

fennálló kecskeméti református fatemplomot tartják számon, mely hódoltsági területen épült 

fel és anyaghasználatát tekintve bizonyosan a szükség és az erős közösségi akarat hatására 

épülhetett fel.
247

 Bibó István szerint a mándi (1787-1790) és tákosi (1766/1784) református 

templomok – eltérő építési idejük ellenére is – őrzik hitelesen a 16-17. századi protestáns 

templomépítészet jellegzetességeit,
248

 mely épületek szintén a középkori formák – a diadalív-

imitációra, poligonális keleti lezárásra gondolva – és a faépítészet, mint gyakran szükségleti 

megoldás, alkalmazásáról tanúskodnak. Annak ellenére, hogy Erdélyben nagyobb számban 

maradhattak protestáns kézben, illetve épülhettek falazott technikával protestáns templomok, 

nem elhanyagolható számban és kvalitásban épültek szintén faszerkezetű templomok, 

imaházak. Erre enged következtetni Kovács András leírása a nagyváradi református 

fatemplomról,
249

 melyet 1632 előtt építettek. Eszerint a fatemplom, a váron kívül állt, több 

ezer fő befogadására volt alkalmas, 10 oszlop alkotta fő tartószerkezetét,
250

 magas 

zsindelytető fedte és belsejét halotti zászlók, valamint síremlékek díszítették.
251

 

                                                 
247

 A közismertebb kecskeméti templom mellett az alábbi tanulmány Földváry Antalra hivatkozva a jászberényi 

templomot is említi, mint a hódoltság alatt épült református templomot: BAKU – KOVÁCS 2017 p. 435.; Más 

források szerint a kecskeméti református templom 1560-1564 között épült. Szintén itt kerül említésre, hogy e 

korból még ismert a nagykőrösi református templom is. BIBÓ 1967 p. 538. 
248

 BIBÓ 1967 pp. 538-539. 
249

 KOVÁCS 2003 p. 152. 
250

 ORBÁN 2008 p. 5. 
251

 Az épület a leírások alapján és a befogadóképességet figyelembe véve, kialakításában emeletes, belső terében 

karzatokkal – 3-4 oldalról – bővített épület lehetett, melynek földtől mennyezetig vezetett tartóoszlopai (2x5 db) 

szolgálhatták egyben a karzatok és a térlefedő szerkezetek alátámasztását. A források alapján a Charanton-
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A türelmi rendelet előtt Háromszék református templomépítészetének is meghatározó 

épülettípusai voltak a református imaházak, fatemplomok és haranglábak. A kézdivásárhelyi 

fatemplom kapcsán már érintettük a kérdéskört, de állt a 17-18. századokban fatemplom vagy 

imaház Bitán, Kisbaconban, Nagyajtán, Papolcon, Sepsiszentkirályon, Székelytamásfalván, 

Zágonban és vélhetően már Szörcsén is. Ezeknek szerkezeti felépítése rendkívül változatos 

volt, akartak köztük olyanok, melyek favázra deszkából épültek, de olyanok is, melyek a 

leírások alapján farönkökből, gerendákból álltak.
252

 Az egyházi vizitációs jegyzőkönyvek 

egyes esetekben az oratorium kifejezést használják, mely egyértelműen torony nélküli kisebb 

templomot, imaházat jelez, hasonlóan, mint a Magyar Királyság területén álló evangélikus és 

református imaházak esetében. 

Míg a Magyar Királyságban vagy Nyugat-Európában jelentősége volt az 

épületformának, illetve magának az épület létjogosultságának – mint a kifelé való 

kommunikáció, állásfoglalás és ellenállás eszközének –, addig Székelyföld határvidékein 

ritkábban kerültek nyomás alá az egyes faluközösségek az egyházigazgatás vagy a nemesség 

részéről. Találkozhatunk persze némely esetben felekezetek közti vagy nemesi befolyásra 

generált vallási összetűzésekkel, hisz összességében az ellenreformáció Erdélyben jelentős 

eredményeket ért el. A korábban megszűnt római katolikus püspökségek és plébániák újra 

felálltak, több templomfoglalás történt ekkoriban. Az általunk vizsgált területen talán a 

legismertebb esetet Miklósvárról tartják számon 1715-ből, mely templomfoglalás erőszakos 

véghezvitelében a római katolikus Kálnoky család jelentős szerepet vállalt.
253

 Az 

ellenreformációnak kedvezett továbbá a Rákóczi-szabadságharc és az 1717-1719 közötti 

pestisjárvány okozta jelentős népességvesztés, illetve bizonytalan közállapotok.
254

 

Az Erdélyi Református Egyházon belül a fejedelemség utolsó évtizedeiben több olyan 

intézmény szerveződött, melyek a későbbiekben segítették a református érdekek 

érvényesülését a Gubernium fennállása alatt. Ezek közül a legjelentősebb az Egyházfőtanács 

vagy Főkonzisztórium volt, mely főrangú világiakból álló szervezetként működött.
255

 A 

református főurak jelentős egyházi szerepvállalásának következtében a református 

egyházközségek körében jelentősen hatékonyabban működött a vagyonvédelem, a tanügy és a 

politikai érvényesülés. A Főkonzisztórium működése mellett a 17. század közepétől 

Székelyföld délkeleti területeinek református és unitárius egyházközségeit a Rikán Belőli 

Kommunitás intézménye tömörítette, mely tulajdonképpen e két vallási irányzathoz tartozó 

egyházközségek védelmére, igazgatására, összefogására jött létre.
256

  

Az Erdélyi Fejedelemség református templomépítészetében, kezdetben a reneszánsz 

részletképzésben megjelenő törekvések voltak érzékelhetők a gótikus szerkezetépítés 

maradandó szabályszerűségei mellett, mely a nyugatabbra fekvő protestáns vidékeken is 

igaznak tekinthetők. A 16-17. századi Európa jellegzetes épületeiként érdemes megemlékezni 

a protestáns főúri magánkápolnákról, melyek a megrendelők igényeinél fogva magas 

                                                                                                                                                         
típuskörbe tartozó épületnek hasonló, ma is álló példái nagy számban láthatóak Szilézia és Mazúria területén – 

melyekben halotti zászlók és síremlékek is láthatók.  
252

 A templomokról részletesen: DANIELISZ Transsylvania Nostra 2019 
253

 CSÁKI 2016-2017.; PAPP 2018 
254

 PAKOT Székelyföld története II. 2016 p. 343. 
255

 SIPOS 2000; TÓTH Székelyföld története II. 2016 p. 429. 
256

 POTSA 1899 pp. 316-317. 
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építészeti minőségben igyekeztek megfogalmazni, a protestáns téralakítás éppen megszülető 

nyelvezetét alakították. Ennek kapcsán a torgaui (1544) és schmalkaldeni (1590) 

palotakápolnák mindenképpen figyelemre méltók, a későbbiekben a mintaadóvá válik e 

kápolnák kapcsán a karzatokkal és a prédikáció helyének kiemelésével átértelmezett belső 

tér.
257

 A gótizáló manierizmus a nyugati példák nyomán a 17. századtól a Kárpát-medencében 

is megjelenik, közismert példájaként a Thurzó György által építtetett árvai evangélikus 

várkápolna (1610-1611) említhető.
258

  A kápolna boltozati felépítése jellegzetes 16-17. 

századi alkotás, hisz a rajta található bordák nem bírnak jelentős tartószerkezeti szereppel, 

applikációk egy önhordó boltozati felület alatt. Ez a jelenség a korabeli Dél-Erdélyben is 

jelentkezett, az akkor még alaprajzi felépítésükben szintén középkorinak mondható protestáns 

templomok esetében. Gondolhatunk ennek kapcsán a korábban bemutatott sepsiszentgyörgyi 

vártemplom szentélyboltozatára. Ez a szerkezeti átalakulás a középkori szerkezeti logikától 

való elszakadás lassú folyamatát jelzi, a gótikus formákat az átalakuló építészet idézetként 

alkalmazza. Az árvai példának rokonemlékei – hasonló téri, eltérő szerkezeti felépítéssel – a 

korszakban a Batthyány család által patronált németújvári (1609-1611) és rohonci (1621) 

református várkápolnák, valamint a Széchy Tamás által építtetett rimaszombati evangélikus 

várkápolna (17. század első negyede).
259

  A sopronkeresztúri evangélikus kápolna (1622-

1625), melynek építése Nádasdy Pál nevéhez köthető, a korszak kiemelkedő emléke.
260

  Az 

egyterű, fiókos tükörboltozattal fedett tér már a késő reneszánsz, kora barokk építészet 

terméke. 

Különleges kapcsolat fedezhető fel Háromszéken a templomépítészet és a „nemesi” – 

leginkább primorok vagy lófők hajlékaként megszülető – kúriaépítészet között. Már Kós 

Károly
261

 és B. Murádin Katalin
262

 is megemlékezett a háromszéki kúriák jelentőségéről, az 

utóbbi években pedig Várallyay Réka bikfalvi tevékenységei és a Kúriák földje, Háromszék c. 

kötet említendő a téma kapcsán. A kúriaépítészetben gyakori ámbitus – filegória, nyári ház –

feltételezett építészettörténeti gyökereire B. Nagy Margit hívta fel a figyelmet: egy reneszánsz 

ihletettségből eredeztethető, de végül teljesen a székely népi építészettel eggyé forrt 

épületrészt vél felfedezni bennük, mely formavilágát adta a templomok déli portikuszainak.
263

 

A robosztus, alacsony oszlopokból és tömör mellvédből álló előterek Háromszéken 

megjelennek a 17-18. századi kúriákon, majd a 18. századtól a templomokon is. Tömegesen 

látható az élőtér-képzés e típusa a bifalvi kúriákon ugyanúgy, mint a zabolai (1803) vagy 

gidófalvi (1787) templomok déli előterein. A lakóház- és a templomépítészet teljes 

összefonódása tapasztalható tehát a Székelyföld e keleti szegletében – véleményünk szerint is 

– az építők és építtetők személyénél fogva, melyet megállapítást Tüdős S. Kinga az illyefalvi 

erődtemplom kapcsán említ fejtett ki részletesen.
264
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A római katolikus egyház által előtérbe helyezett gazdagabb barokk térformák a 18. 

század közepéig várattak magukra, amíg az újonnan megszülető Guberniumban az 

ellenreformációs törekvések – reprezentatív templomépítkezések, szerzetesrendi 

építkezések
265

 – ezt életre nem hívták. Erdélyben a barokk római katolikus templomok 

sorában sem igen találkozunk centrális térformákkal,
266

 inkább szerkezetépítés – falpillérek, 

donga- és cseh- vagy csehsüveg boltozatok – terén érzékelhető jelentős változás, mely a 

legtöbb esetben hossztengelyes alaprajzi típusokhoz köthető. A türelmi rendeletet megelőzően 

a Gubernium protestáns templomépítészete nagyrészt átépítésekkel és méreteikben 

szerényebb egyterű, poligonális keleti lezárású templomokkal jellemezhető. Ezt láthattuk a 

háromszéki 18. századi templomok bemutatása alkalmával, melyek között a falpillérekre 

épülő boltozataival az egykori bibarcfalvi templom (1761-1897) éppen emiatt különleges.  

Orbán János a Gubernium kevéssé kutatott időszakáról írt publikációjában feltételezi, 

hogy ekkoriban vagy csak patrónusi segítséggel épülhettek új falusi református templomok, 

vagy az épületek – a nyugati és középső országrészekhez hasonlóan – jelentős része nem 

tartós anyagból, fából, paticsból épülhetett,
267

 mely megerősítést nyerhet az említett 

háromszéki példák ismeretében. Orbán példaként említi, hogy a Kalotaszeg környéki 

falvaknak miként kellett hasonló építésmódokkal pótolniuk az ellenreformáció következtében 

elvesztett templomaikat.
268

 Egyedi példaként ismerteti a fogarasi református kőtemplom 

történetét, melynek építését 1710-ben Gróf Teleki József patronálta, majd 1758-59-ben Árva 

Bethlen Kata közbenjárásával a nagyszebeni Michael Boldesch pallér keze alatt formálódott 

tovább – vette fel barokkos jegyeit – a templomtér.
269

 Orbán János a fogarasi református 

templomot tartja a legkorábbi református kőtemplomnak, mely azonban a harmadik – 1710-

ben épített, majd a 18. század közepén megújított – templom esetén már kétségbe vonható.
270

 

Érdemes azonban az épület kapcsán megemlítenünk, hogy a fogarasi templom alaprajzában 

egy poligonális, a hajónál keskenyebb szentéllyel rendelkező, háromhajós, boltozatokkal 

tagolt templomtér. A karzatok a hajó nyugati végében és a szentélyben kaptak helyet. 

Alaprajzában a templom – amennyiben barokkos megoldásait nem tekintjük – lehetne akár 

egy háromhajós késő gótikus teremtemplom is, a mellék- és főhajók záradékmagassága is 

közel azonos, tehát gótika szerkezeti és alaprajzi továbbélését mutatja. 
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Ahogy Orbán János is utalt rá, az erdélyi, falusi református templomok egyszerűsége 

gyakran hasonlított a nyugati országrész artikuláris építészetére. A királyi területeken a külső 

jegyektől való fosztottság kényszere okozta, hogy a Dunántúlon és a Felvidék nagy részén 

eltérő épületállomány jött létre, mint Erdélyben. Általánosan igaz, hogy az artikuláris 

helyeken felépített – vagy már álló – templomokra nem volt érvényben egységes építészeti 

szabályozás. A példák között az egyszerűbb imaháztól az igényesebb torony nélküli 

templomig, a magánháztól az átalakított csűrön keresztül a kastélykápolnáig sokféle 

megoldást találhatunk. A fennmaradt emlékanyag nem egyértelműen az 1681-ben vagy 

közvetlenül azután épület épületeket jelenti, sokkal inkább többször újjáépített, időben és 

térben változatosan eloszló, részben megszűnt vagy elvett épületek összességét.  

A szlovák építészettörténet-írás – tekintettel a fennmaradt öt eredeti artikuláris templomra, 

illetve a típust követő emlékek nagyobb számára – a görögkereszt formából származtatható 

fatemplomokkal jellemzi az artikuláris templom fogalmát.
271

 Nagyszámú példával igazolható, 

hogy ez a Felvidék északi vármegyéiben – Zólyom, Árva, Liptó, Szepes – nyújtott vagy 

redukált görögkereszt alaprajzot jelentett,
272

 azonban a nyugati vármegyékben – Vas, Sopron, 

Pozsony – a téglából épült hossznégyszög alaprajzok és karzatok által három oldalról határolt 

belsők váltak általánossá.
273 

E templomok közös építészeti jellemzője – Erdéllyel ellentétben 

–, hogy sokszor a település peremén vagy kevésbé jelentős, kis lélekszámú falvakban, olykor 

protestáns hagyomány nélküli településen épültek. Rend szerint kedvezőtlenül megközelíthető 

építési telken, mintegy a társadalomból szimbolikusan és fizikailag is kirekesztve 

helyezkedtek el. Az artikuláris helyek között egyaránt volt található evangélikus és református 

gyülekezetek által fenntartott imahely. Két esetben – Rétén és Felsőőrön– bizonyosan 

református artikuláris hely létesült, Réte esetében kiemelhető továbbá, hogy nem előzmények 

nélküli a protestáns hagyomáy. A rétei reformátusok sokáig tartottak fenn lelkiségi 

kapcsolatot a „cseh testvérekkel”. A rétei egykori huszita ház példáján át megmutatkozik, 

hogy a magyar reformátusság milyen szerteágazó gyökerekkel bír és milyen hagyományokból 

építkezik. Réte esetében tükröződik a protestáns egyházi hagyományok építészeti vetületeinek 

korokon és határokon átívelő jellege.
274

  

Az artikuláris templomépítészet emlékeiből a mai magyar országhatárokon belül 

mindössze négy egykori artikuláris hely található: Celldömölk (Nemesdömölk), Nemescsó, 

Nemeskér és Vadosfa. 
275

 Utóbbi település egykori artikuláris temploma kapcsán fontosnak 

tartjuk kihangsúlyozni a doktori évek alatt megvalósuló protestáns templomépítészeti 

kutatások egyik kiemelkedő eredményét és annak metodikáját: a korábban építészeti 

kiképzésében az építészettörténet számára ismeretlennek tekintett – illetve csupán 

feltételezetten a nyugat-magyarországi típushoz kötött – vadosfai artikuláris templom (1732) 
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elméleti rekonstrukcióját.
276

  A vadosfai templom, mint esettanulmány példázza, hogy 

szövegek miként válhatnak – az épület hiányában – a rekonstrukció elsődleges forrásaivá. Ez 

a logikus hipotézisekből építkező rekonstrukciós módszer a korabeli építéstechnika 

ismeretében, valamint a megnevezett és pontos mennyiségekkel leírt szerkezeti elemek 

tükrében nagy valószínűséggel képes az eredeti épület formáinak és méreteinek 

meghatározására.
277

 A módszer megfelelő adatok ismeretében más templomok esetében is 

használható, kulcs lehet már nem álló épületek megismeréséhez. 

A türelmi rendelet időszakának fontosságát nem lehet kellőképpen hangsúlyozni a 

teljes történeti Magyarország templomépítészetére nézve. 1781 körül, illetve az elkövetkező 

évtizedekben, Erdélyben is jelentős méreteket öltöttek a templom és toronyépítkezések. Az 

Alföldön leginkább új épületek születtek, kibontakoztatva egy stílusában jellegzetesen késő 

barokk, kora klasszicista protestáns templomtípust.
278

 Nem meglepő, hogy az elpusztult 

templomok helyébe újak léptek, a betelepülők igényeire szabva – például a felvidéki építészet 

örökségét meghonosítva a délkeleti országrészeken. A protestáns templomokban az identitás 

építészeti eszközökkel való megfogalmazása – alaprajzi kialakításban, szerkezetválasztás 

esetén, stilisztikai kérdésekben – fokozottan van jelen, az építészeti formálás – az eddigi 

kutatások szerint – a felekezeti és etnikai hovatartozással szoros összefüggésben van.  

2.4.2. Szerkezeti megfigyelések a türelmi rendeleti templomok kapcsán 

 

Első gondolatként meg kell említenünk, hogy a kutatás és az értekezés terjedelmi 

korlátai miatt a már önmagában is külön figyelmet érdemlő tetőszerkezetek – és 

famennyeztek – teljes körű elemzését nincs lehetőségünk elvégezni. A gyűjtött anyagból 

emiatt a 18. század második felének, a 19. század elejének két jól tipizálható csoportját 

részletezzük, és csupán ezekhez kapcsolódóan fogunk megemlékezni azokról a 

rokonemlékekről, melyek értékelésre és elemzése a szerző jövőbeni feladata.
279
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Erdélyben a korábban gyakran többször átépített és megújított középkori templomok 

helyébe a türelmi rendelet idején új épületek kerültek, melyek típusaikat tekintve nem 

egységesek. A 18. század folyamán – melyet a vizitációk tanúsítanak – több olyan 

eseménnyel számolhatunk – háborúk, betörések, járványok, földrengések –, melyek az 

épületekről való gondoskodást ellehetetlenítették, ezt tetézte az új templomépítés tilalma, 

illetve nehézkes volta. Amint lehetőség adódott rá a faluközösségek tömegesen kezdtek új 

református templomok építésébe.  Megjelentek a korábban csak szórványosan – pl. 

Bibarcfalván – és leginkább a szomszédos római katolikus területeken jelenlévő barokkos 

térstruktúrák, melyek elterjedését leginkább a betelepülő szász mesterek segítették. E 

templomok tehát további kapcsolódási pontokat teremtettek más felekezetek építészete, a 

korszak új szerkezeti megoldásai és a háromszéki református templomépítészet között. Időben 

kissé megkésve és megerősítve a poligonális lezárással rendelkező keletelt templomideált. A 

türelmi rendelet után országszerte érzékelhető volt a szentélyes térforma újjáéledése, hisz az 

ország középső és északi részein is nagyrészt a kamarai típustervek szorgalmazta egy nyugati 

tornyos, kisméretű, szentélyes templomterek terjedtek el, felekezettől függetlenül, illetve az 

alapsémát részben a vallási kívánalmakhoz idomítva.  

A 18. századi Háromszéket vizsgálva a két típusba sorolhatók a tetőszerkezetek, 

melyeket az erdővidéki és székföldi régió példáinak segítségével ismertetünk. Az első 

csoportot a türelmi rendeletet megelőző időszakban épült templomok tetőszerkezetei képezik, 

a második csoportot a türelmi rendelet idején és az azt követő nagyjából egy emberöltőn belül 

épült új templomok szerkezetei alkotják, bár utóbbi felosztás esetlegesnek tűnhet, a vizsgált 

területen belül mégis két különböző típust jelöl. 

A legkorábbi ilyen tetőszerkezet – számos átépítése ellenére is – a székelyszáldobosi 

templomból feltételezett. Debreczeni László vélekedése szerint a ma álló épület nagyrészt a 

18. század közepének építészetéhez köthető.
280

 A szerkezetet azonos állások sorolása, 

vízcsendesítő használata, a hosszirányú merevítés biztosítására kontyolás, sűrű lécezés és egy 

csupán négy állást átfogó szélgerenda alkalmazása, valamint az állások sűrű kiosztása – 75 

cm körüli tengelytávolság –, az egyes állások elemeinek térben való pozicionálása, minden 

csomópont esetében kizárólagosan fakötések és/vagy faszegek használata, északi és déli 

oldalon az állásokat merevítő és a kötőgerendákat felkötő szegletkötők ellentétes oldalon való 
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 EREL Debreczeni László vázlatkönyvei 1932. pp. 173-179.  

18. ábra: A sepsimagyarósi ref. templom tetőszerkezete: a ritmikusan felépülő szerkezetek példája, 1795. 

A keresztmetszetek nyugat felé ábrázoltak, a hosszmetszeten a függesztő oszlop alsó könyökfáinak 

váltakozása jelölt, a méreteiben nagyobb könyökfa jelölésével.  (a szerző rajza)  
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elhelyezése jellemzi. A székelyszáldobosi templom alapállása két szarufából, kötőgerendából, 

két szegletkötőből, egy függesztő oszlopból, egy torokgerendából és egy kakasülőből áll. Az 

egyes szerkezeti elemek kissé eltérő síkban dolgoznak, így jelentős mértékben hozzájárulnak 

a szerkezet állásonkénti és globális merevségéhez. Biztosan nem állítható, hogy a szerkezet 

éppen a 18. század közepén – Debreczeni László szerint 1756 körül – épült, ezt egy 

dendrokronológiai vizsgálat a későbbiekben igazolhatja. 

Hasonló váltakozó vagy aszimmetrikus ritmusokat fedezhetünk fel – bár 

összességében eltérő szerkezeti felépítéshez kapcsolódóan – a nem messze található 

sepsimagyarósi református templom tetőszerkezetében (18. ábra), mely 1795-re keltezett.
281

 

Hasonlónak tűnik az azonos elemek sorolása az 1808 körül épült bitai templom 

tetőszerkezetében is,
282

 de utóbbi esetben már nem található meg az állások elemeinek eltérő 

síkban való variációja vagy aszimmetrikus használata. 

 Rekonstruálható Erdővidéken két olyan tetőszerkezet, melyek a 18. század második 

feléről alkotott tudásunkat gyarapítják. A középajtai és köpeci református templomok ma 

látható tetőszerkezetei már a múlt század fordulójának és a 20. század első negyedének 

termékei. A középajtai templom kapcsán a 2017-es egyházközségi levéltári kutatások 

alkalmával kerültek napvilágra korabeli tervrajzok, melyeket a templom 1901-es átalakítása 

kapcsán készített a korban ismert sepsiszentgyörgyi főépítész, Gyárfás Győző, és olasz 
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 TÓTH 2017 pp. 137-140.  
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 MAGYARI – JUHÁSZ Erdővidéki 2011 p. 23.  

19. ábra: A bolonyai magyar ev. templom (1783) és a sepsimagyarósi ref. templom (1794) 

összehasonlítása: analóg toronykiképzés, eltérő tér- és tömegképzés. (a szerző felvételei: Brassó, 2019, 

Sepsimagyarós 2017) 
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származású kivitelezői Zuliáni Péter és Bosin Emánuel.
283

 A templom 1901 előtti állapotát 

bemutató keresztmetszet alapján torokgerendás, kakasülős, kötőgerendás és szegletkötőkkel 

ellátott szerkezeti megoldás jellemezte a templom tetőszerkezetét, viszont felfedezhetők a 

rajzon a szarufák síkjában két oldalon futó széldeszkák, valamint a függesztő oszlop által 

kijelölt hosszirányú tengelyben, a torokgerenda alatt futó, arra merőleges gerenda. (21. ábra, 

2/b. kép) Utóbbival biztosított a hosszirányú merevítés. A szerkezeten felfedezhetjük a 

korábban említett, Sepsimagyaróson ma is látható, a függesztő oszlophoz kapcsolódó 

aszimmetrikus – illetve váltakozó képet mutató – kötőelemeket. A szerkezet teljes egésze a 

boltozott tér felett magasra falazott térdfalon ült, utóbbira találunk analógiát a 

sepsiszentgyörgyi református vártemplomban, mely tetőszerkezete 1774-1774-re keltezett,
284

 

az egykori boltozott, majd 1802-ben részben beszakadt kerámiabordás boltozat fölé készült. 

(M. 68.) 

 A köpeci református templom 18. századi tetőszerkezetének elméleti rekonstrukciója 

arra alapozható, hogy a feltételezhetően az 1926-os bővítés alkalmával megújuló tetőszerkezet 

szemrevételezés alapján másodlagosan felhasznált elemekből épült. (21. ábra, 3/a. kép) A 

szarufákról jól olvasható, hogy milyen irányban, milyen típusú fakötésekkel kapcsolódtak 

egykori pozíciójukban, illetve jó támpontot ad a rekonstrukcióhoz, hogy a szentély felett 

utólagosan épített boltszakaszt körbeveszik az egykor sík mennyezet felett futó kötőgerendák 

csonkjai, melyek a térdfalból néhol konzolosan állnak ki, néhol a mai boltozaton nyugszanak. 

Utóbbiakra alapozva, 2017-ben a helyszínen készítettünk vázlatokat, melyet később 

pontosítva egy az eddig bemutatott szerkezeti körhöz kapcsolható szerkezet képe rajzolódott 

ki. (21. ábra, 3/b. kép) A tető hajlásszöge valamivel meredekebb volt a ma láthatónál, 

kialakításánál feltételezhető függesztő oszlop használata – különösképpen a kazettás 

mennyezet ma másodlagos, de lehetséges, hogy egykor az eredeti kötőgerendákra való 

felfüggesztése miatt. A tetőszerkezet a mennyezetkazetták készítésével közel egykorú lehetett 

(1767/1794).  

Hasonló alapképletből építkező szerkezet a székföldi Hídvég templomában fedezhető 

még fel. (21. ábra, 4. kép) A tetőszerkezetenek nagy valószínűséggel meghatározható kora, 

hisz ismert, hogy az 1802-es földrengés után jelentős mértékben szükséges volt megújítása. A 

gidófalvi vagy angyalosi református templomok tetőszerkezetei további támpontokat adnak a 

szerkezetelemzéshez és a kormeghatározás megerősítéséhez hasonló felépítésük okán.
285

 A 

gidófalvi templom tetőszerkezete a már jól ismert függesztő oszlopos, torokgerendás és 

szegletkötős állást úgy egészítette ki, hogy a barokk szerkezetépítésből átemelte a mellszorítót 

és a szarufa alsó síkjához feszülő ferde dúcot – az elemeket könyökkel összekötve –, valamint 

az a két oldalról beszorító talpszelement és derékszelement a tető síkjában a ferde dúcon 

„átfűzött” szélgerendákkal. E szerkezet 1786-1787 között épült.
286

 A hídvégi templom 

utóbbihoz hasonló fő- és mellékállásokból építkezik, jellegzetes merevítő rendszerére 

azonban az angyalosi templomban találunk analógiát, melynek építési munkálatai – ahogy a 
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 Az eredeti tervek forrása a Középajtai Református Egyházközség Levéltára. Az eredeti tervekre Berszán 

István esperes úr hívta fel a figyelmemet, kinek segítségéért hálás köszönettel tartozom. 
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 TÓTH 2017 pp. 141-146.  
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 Az említett két templomról részletes elemzést ad: TÓTH 2017 pp. 38-41. (Angyalos); pp. 63-68. (Gidófalva) 
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 TÓTH 2017 pp. 63-68.  
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tornyon jelzett évszám is tanúsítja – 1800-ban fejeződtek be. A tetősíkban található „X” alakú 

merevítések tengely-szimmetrikusan, talpakkal kiegészítve jellegzetesen az 1800 körüli 

években jelentek meg Háromszéken. A felvázolt, a tetősík közepén elhelyezkedő merevítés 

két oldalán szimmetrikusan helyezkednek el további talpakkal kiegészített ferde merevítő 

elemek. A hídvégi templom tetőszerkezetének megoldásai kapcsán említésre méltó, hogy 

fiókváltós rendszert alkalmaz a mellékállások esetében, illetve a szarufákat támasztó ferde 

dúcok talp- és derékszelemenei a barokk kor egy nyugatabbra – például a Dunántúlon – jóval 

elterjedtebb és összességében elegánsabb megoldását alkalmazzák: az ötszögletű 

keresztmetszetet. Utóbbi megoldás a gidófalvi templom esetében elmaradt, ellenben a 

sepsiszentgyörgyi vártemplomban szintén megtalálható. 

Az eddig bemutatott és hasonló alapállásokból felépülő – bár változatos variációkban 

megtalálható – tetőszerkezetek közös jellemzője, hogy már meglévő templomterek fölé 

készültek. A további szerkezetek azokat a türelmi rendelet hatására épülő, új épületeket 

mutatják be, melyek rendkívül egységes szerkezeti képpel és működéssel bírnak, valamint 

azonos alaprajzi típushoz köthetők.  

A 18. század második felében a Háromszékre nagyobb számban betelepülő szászság – 

illetve már önmagában véve a szász területekkel való szoros viszony – jelentős hatással volt a 

vidék templomépítészetére.
287

 Megfigyelhetők ezek a laikus szemlélő számára is, például a 

toronysisakok kialakításában. A bikfalvi templom egykori toronysisakja – mely Debreczeni 

László felmérései alapján 1768-ra keltezett
288

 – egyértelműen a közeli szász erődtemplomok 

és nagytemplomok sisakformáira és szerkezeti felépítésére reflektált, előképeiként többek 

között a brassói fekete templom (1690 körül)
289

 vagy a botfalusi evangélikus templom 

(1799/1804-1806) nevezhető meg. A dél-háromszéki Sepsimagyarós templomának (1794) 

szerény tornyához hasonlót a bolonyai magyar evangélikus templomon (1783) láthatunk.
 290

  

(19. ábra) Utóbbi két esetet szemlélve szépen kiválik, hogy a gyakori formai analógiák 

használata a háromszéki templomok körében, nem jelentette a magának a tér- vagy 

tömegalakítás szemléletének változását: a középkorból eredeztethető alapsémák – különösen 

az alaprajzi formálásban – tovább éltek. 

Kevésbé látványosak, de annál izgalmasabbak az Erdővidéken rendkívül elterjedt, 

fiókos-hevederes dongaboltozatos vagy csehboltozatos terek felett épült tetőszerkezetek. Az 

első ilyen – szász építőmesterek által meghonosítani vélt református templomtípus – mintaadó 

épülete Háromszéken a kézdivásárhelyi nagytemplom lehetett, ahol Zailer Péter 

közreműködését feltételezik.
291

 Bár a boltozati rendszert az 1830-as években újjáépítették 

Landt András pallér vezetésével,
292

 mégis a tetőszerkezet koncepciója eredetinek tekinthető, 

annak terheit ellensúlyozandó az erős külső és belső támpillérek már a 18. század végén 

álltak.  
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 Jelentős számban érkeztek szász betelepülők a 18. század közepétől Háromszékre, jelentős számban 

Kézdivásárhelyre, mely társadalmi változásokról részletesebb képet fest: DIMÉNY 2014-2016 pp. 593-612.  
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 EREL Debreczeni László vázlatkönyve. 1937. 10-16. oldal 
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 ZIEGLER BÁLINT 2012 pp. 117-118. 
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 Bolonya Brassó hagyományosan székelyek által rakott városrésze. A székelyföldi régióval ellentétben a 

Brassóban élő székelység között elterjedt volt a reformáció lutheri irányzata is. 
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 CSÁKI 2012 p. 10.  
292

 CSÁKI 2012. p. 17.  
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Az említett templomok közül a 

kisbaconi építését 1793-1796 között 

egyértelműen a kézdivásárhelyi Zailer 

Péterhez kötik, az ácsmester a 

magyarhermányi származású, de az építéskor 

Bodosban lakó Pető Márton volt.
293

 A 

kisbaconi tetőszerkezet fiókos dongaboltozat 

felett épült, méreteiben és szerkezeti 

felépítésében rendkívül hasonló épület a 

homoródújfalusi unitárius templomhoz, mely 

pallérmunkáit szintén Zailerrel hozzák 

összefüggésbe. A dongaboltozattal fedett terek 

esetében magas térdfal hiányában mind a fő-, 

mind a mellékállások esetében szükséges volt 

megoldani a boltozat feletti törtvonalú 

áthidalást. (21. ábra, 5. kép) Minden állás egy 

úgynevezett papuccsal
294

 támaszkodik az 

alacsony térdfalon elhelyezett két 

sárgerendára. A főállásban a boltozat felett a 

torokgerenda és szarufa közötti síkot mindkét 

oldalon szegletkötők merevítik. A kakasülő, 

szarufa és a tetőszerkezet középső, hosszirányú 

függőleges síkjában található önmagában is állékony tartó szimmetrikusan elhelyezett ferde 

elemekkel szintén kapcsolt. Az utóbb említett tartó biztosítja a szerkezet hosszirányú 

merevségét, így az ehhez a típushoz tartozó tetőszerkezetekben nem szükséges a tetősíkban 

további merevítő elemet elhelyezni. A szerkezet gyenge pontja a mellékállások képének 

szemrevételezésénél fedezhető fel. A tetőszerkezet nyugati és keleti mellékállásainak szarufái 

ugyanis a torokgerenda és a papucs közötti szakaszon érzékelhetően jelentősebb 

igénybevételnek vannak kitéve. Nagyobb terhek esetén – például jelentős hóteher vagy a 

hagyományos baconi cserépnél
295

 (20. ábra) nehezebb héjalás alkalmazása esetén – akár a 

mellékállások szétcsúszása is megtörténhet. 
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 KÁDÁR 1958. 
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 A szerző által használt kifejezés, mely szarufa és vonógerendáknak alapot képező gerendacsonkból, valamint 

a kötőgerenda-csonkot és szarufát – főállások esetében a ferde vonófát is – összekötő szegletkötőhöz hasonlatos 

ferde kötőelem együttesét jelöli. A papucs az előbbiekben megjelölt funkcióin túl azt szolgálja, hogy megfelelő 

felfekvést biztosítson a falszerkezet tetejére – általában két sárgerendára – ülő székállásnak.  
295

 A vizsgált területen – és a közeli Barcaságban is – jelentős helyi építőanyag előállító központok működtek a 

18-19. században, illetve napjainkban. A nagybaconi tégla- és cserépvetés, a nagyborosnyói cigánytégla, a 

vargyasi és felsőrákosi mészégetés, a kovászna környéki – például zágoni – fakitermelés vagy a gelencei 

zsindelykészítés olyan fogalmak, melyek a megidézett települések nevével összeforrtak, századok óta kitűnő 

minőségű építőanyagokkal ellátva a vidéket. A templomok jelentős részét fedi a mai napig az említett baconi 

cserép. (20. ábra) A témának szakavatott kutatója Kinda István, kinek számos publikációja ad részletesebb 

ismertetést a háromszéki, építészeti vonatkozású népi mesterségekről. 

20. ábra: A „baconi cserép”(1794), a lécfalvi 

templom felújítása közben leltek erre a darabra. 

(a szerző felvétele, 2017) 



76 

 

 

21. ábra: 18-19. századi tetőszerkezetek: válogatás a felmérési anyagból, valamint  két tetőszerkezet 

– 2/b. és 3/b. – rekonstruált keresztmetszete. (a szerző rajzai)  

 



77 

 

Pető Márton ácsmester – hermányi származása ellenére – nem véletlenül költözhetett 

Bodosba, mikor a kisbaconi templomon dolgozott. A bodosi templom tetőszerkezete (21. 

ábra, 6. kép) a kisbaconihoz szerkezetileg hasonló, 1794-ben, épült,
296

 így nagy 

valószínűséggel feltételezhető a mester közreműködése. A bodosi szerkezet alapsémája 

megegyezik a kisbaconi példával, de arányaiban eltérő. A jelen esetben szerény méretű 

papucsok működését a jelentősre növekedett vízcsendesítők is némiképp támogatják. A két 

torokgerenda között lévő csekély távolság miatt itt szegletkötők alkalmazása nem volt 

szükséges, értelmét vesztette. A látható geometria miatt a torokgerenda és/vagy kakasülő 

között másodlagos – a merevítést szolgáló – tartó elhelyezése sem volt lehetséges, de ezt egy 

térbe állított, több mint 10 m hosszú gerenda biztosítja. A bodosi tető gyengeségeit mutatják a 

későbbi javítások is. Egyrészt a főállások kötőgerendáit a szerkezet szétcsúszása miatt már 

ferde fa elemekkel igyekeztek megfogni, a kötőgerenda közepét és az alsó torokgerendát 

összekötve, illetve a torokgerendák utólagos fém kapcsokkal mind a fő-, mind a 

mellékállásokban a szarufákhoz szükséges volt visszakötni. Az említett megerősítések kora 

nem ismert. 

A nagybaconi templom tetőszerkezetének ácsmesteréről nem áll rendelkezésünkre 

információ, annyi valószínűnek tekinthető keltezés hiányában is, hogy a tetőszerkezet az 

1798-1801-es jelentős építkezések alkalmával készülhetett.
297

 A már említett, kisebb 

templomok esetében felmerülő megoldások felfedezhetők Nagybaconban, melyeket ismételni 
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 A templomhajó építésének idejével feltehetően azonos a szerkezet kora: 1798-1801. 
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 FEHÉR 2011 pp. 16-17.  

22. ábra: A kisbaconi ref. templom (1793-1796) és a hídvégi ref. templom (1802 után) tetőszerkezetei a 

18. század második felének, illetve a türelmi rendeleti templomok két jellegzetes szerkezeti megoldását 

példázzák. (a szerző felvételei, 2017) 



78 

 

nem szeretnénk, kiemelnénk ellenben a szerkezet erényét, melyet a kritikus szerkezeti szakasz 

– a szarufák alsó felének – és az állások szétcsúszás problémájára alkalmaztak megoldásként. 

A barokk szerkezetépítésből ismert ötszögű talpszelemenekre, a szarufák alsó síkjára 

elhelyezett ferde dúcok minden állásban való használata jelentős keresztmetszet-növekedést 

eredményez, melyet tovább erősítenek a tetősíkban elhelyezett merevítések, illetve még egy, a 

papucs gerendacsonkját az alsó kötőgerendával összekötő ferde kötőgerenda. Vélhetően az 

ácsmesterek is felismerték a szerkezet problémáit, így jelentős mértékben megnövelték a 

tetőszerkezet „lábainak” keresztmetszetét és merevségét. (21. ábra, 7. kép) 

A szárazajtai új református templom építőmestereként szintén Zailer Péter említi az 

irodalom, mely valószínűsíthető, hisz az eredeti türelmi rendeleti templom 1783-1790 között 

épült fel,
298

 mely időszakot követő negyedik évben a közeli Kisbaconban dolgozott a mester. 

A szárazajtai türelmi rendeleti templom az 1802-es földrengés alkalmával jelentős károkat 

szenvedett, az irodalom és a szájhagyomány annak teljes újjáépítését említi. Utóbbi a 

tetőszerkezetet vizsgálva megkérdőjelezhető, illetve átértékelésre szorul, hisz e típus esetében 

szokatlan módon síkmennyezettel készülő templomtér felett mégis vonásaiban rokon 

szerkezet épült az imént bemutatott nagybaconi, kisbaconi és bodosi tetőkkel. A 

nagybaconihoz hasonlóan a szárazajtai templom feletti szerkezet is jelentős, 10 m körüli 

fesztáv áthidalására, lefedésére készült. (21. ábra, 8. kép) A szerkezet alsó szintjén találhatók 

két függesztő oszlop, melyek a kötőgerenda lehajlását csökkentik, ezek azonban elhagyhatók 

lennének és a konstrukció boltozott teret is fedhetne síkmennyezet helyett. A szerkezet 

jelentős méreteinél fogva, a már elemzett szerkezetkonstrukciós problémák fennállnának a 

szárazajtai templom esetében is, de a nagybaconi példához hasonló megoldással az állások 

ferde dúccal és ferde kötőgerendával megerősítettek. A kisbaconihoz hasonló, mondhatjuk az 

állások minden szintjén értelmezhető sarokmerevítések – szegletkötők – is erősítik az 

állásokat, de a nagybaconi szerkezethez hasonlóan a barokk korban elterjedt ötszögű 

talpszelemen is megjelenik, mint szerkezeti elem. A tetőszerkezet hosszmerevítését jelentős 

és a teljes szerkezetre kiterjedő, a torokgerenda és kakasülő – vagy két torokgerenda – közötti 

térrészben elhelyezett térben értelmezhető szerkezet látja el, kiegészülve a tetősík szintén két 

irányban dolgozó szélgerendáival. A térbeli szerkezet tartalmazza az oszlopokat, a szerkezet 

egészére tekintve a középső szimmetriatengelyre szerkesztett hosszanti síkban álló ferde 

kötőelemeket – tengelyben a két torokgerendához kapcsolt gerendákkal összekötve – és e 

síkra merőlegesen a szarufákhoz is kapcsolt ferde kötőelemeket. Fontos megjegyezni, hogy a 

szárazajtai szerkezet minden elemét – ahogy az eddig bemutatott szerkezetekben is nagyrészt 

– a tér két vagy három irányába befogott csomópontok kapcsolják össze. A csomópontokat 

jellemzően fecskefarkas vagy félfecskefarkas lapolásokkal, illetve faszegekkel stabilizálják. A 

szegek keresztmetszete négy, hat vagy nyolcszög. A fejétől lefelé haladva a szeg meredek 

szögben keskenyedik, hossza változó, de az elemekhez igazodva 10-20 cm között változik, a 

szeg végétől 0,5-3 cm-re a keresztmetszet csökkenése kisebb szög alatt folytatódik. A szeg 

végét hegyesen nem hagyják, általában hossztengelyre merőleges síkban lecsapják, így 

értelemszerűen előre megakadályozzák a szeg hasadását, kopását, sérülését.  
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Nehézkes szemrevételezéssel a használt faanyagok típusának megállapítása minden 

tetőszerkezet esetében, de a szárazajtai templomhoz hasonló és a már említett Anno Domini 

Dendrolab által beazonosított faanyagot a szerző maga is látott 2015-ben a sepsibodoki 

templom felmérésekor. A bodoki templom a szentély felett 1525-ben, a hajó felett 1651-ben 

épült tetőszerkezete teljes egészében tölgyfából készült,
299

 mely jellegzetesen felismerhető 

szürkés színéről, kopogtatás hatására kiadott magas hangjáról és az elemek szokatlanul kis 

keresztmetszeteiről – a szarufák szélessége például 10-12 cm körüli. A szerkezet képe 

rendkívül hasonlónak mutatkozott az imént leírtakhoz Szárazajtán, így nagy valószínűséggel 

állítható, hogy itt is teljes egészében tölgyfából készült a tetőszerkezet. Zavarba ejtő a kutató 

számára a szárazajtai szerkezet hasonlósága, mind anyagban, mint első ránézésre 

kivitelezésben is a 17. századi, helyi tetőszerkezetekkel, mégis a környező településekkel 

összevetve és annak a tudatában, hogy a türelmi rendelet után a katonai felmérések alapján a 

falu középkori eredetű református templomát annak déli határából a település szívébe 

költöztették, igazolódni látszik a szerkezet 18. század végi eredete. Érdekes nyomok 

fedezhetők fel azonban a szárazajtai tetőszerkezet elemeit közelről szemügyre véve. Egyrészt 

felfedezhető a csomópontok másodlagosan illesztése, sok esetben az elemek sérültek, 

érzékelhető, hogy rendkívüli behatás, roncsolás érte őket. Másrészt az egyes állások vésett 

betűkkel, ácsjelekkel rendelkeznek, melyek azonban szabálytalanságokat mutatnak 

sorrendjükben, illetve egyes állások hiányoznak – lehetséges, hogy csupán pótlások. A 

szárazajtai templomban szereplő jelek rendszere nyugatról keletre haladva fő és mellékállások 

eltérő jelölésével – ahol „m” a hiányzó mellékállás –, „f” a hiányzó főállás-jelöléseket mutatja 

– m m f B X D E m f H m K Г M N ѳ P δ R Z F m m f.
300

 E két megállapításból következtetünk arra, 

hogy vélhetően 1802-ben a szárazajtai református templom tetőszerkezete a földrengés 

alkalmával valóban beomlott vagy jelentős mértékben sérült, de azt követően, a templom 

1804-es helyreállításakor nem készítettek minden elemében új szerkezetet, a korábbi 

tetőszerkezet ép elemeit nagyrészt újra felhasználva készülhetett el a ma látható szerkezet. 

E néhány tetőszerkezet bemutatásával szerettük volna kiemelni a történeti szerkezetek 

szisztematikus és egy-egy összefüggő területre kiterjedő gyűjtésének fontosságát, mely 

összehasonlító elemzéshez jó alapot teremtenek. A hasonló áttekintő jellegű vizsgálatok a 

gyakorlatban a műemléki beavatkozások támaszai is lehetnek, hisz iránymutatást adnak a 

szerkezetek értelmezéséhez, analógiákat szolgáltatnak szerkezeti hibák és megoldások 

felismeréséhez. 

2.4.3. A 19. században és a 20. század elején épült templomok téralakításáról  

A 19. századtól a Székelyföld építészetének fejlődési iránya tulajdonképpen 

megegyezik az ország egyéb területeivel, hisz a templomépítészetben mindennemű alaprajzi 

típus fokozatosan megjelenik – természetesen az egyterű poligonális terek túlsúlya mellett. A 

hossznégyszögek, a szélességükben terebélyes egyik rövidebb oldalukon poligonnal záródó 
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terek, a haránt irányú bővítések vagy új építések és még egy keresztházas forma is fellelhető a 

háromszéki templomokat szemlélve. 

A 19. század közepének egyik legérdekesebb típusát képviselte Háromszéken a 

vajnafalvi fatemplom (1852-1930). A terület mai, építészeti arculatát ismerve az épület 

szokatlan, de korántsem egyedülálló Erdélyben.  Falazott technikával már jóval korábban 

épültek hasonlóan két rövidebb oldalukon félköríves vagy poligonális lezárással rendelkező 

református templomok Gyulafehérváron (1757-1761), Magyarbecén (1780), Kercseden 

(1783)
301

 és Haranglábon (18. század). E templomok területileg Háromszéktől jóval 

nyugatabbra találhatók, jellemzően a Kolozsvár–Gyulafehérvár–Medgyes–Marosvásárhely 

négyszögben helyezkednek el. Rendkívül érdekes, hogy ezen a területen nem csak református, 

de unitárius templom is öltött fel egyik rövidebb oldalán poligonális, másik rövidebb oldalán 

félköríves záródást középkori eredetű templom bővítése, átépítése révén. A várfalvi unitárus 

templom a legfrissebb régészeti kutatások alapján szintén a XVIII. századi átépítéseknek 
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 A három település ref. templomáról: ISTVÁNFI Veszendő templomaink I. 2001 pp. 138-142.; VEÖREÖS 
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23. ábra: Az egykori vajnafalvi ref. fatemplom (1852-1930) és erdélyi stíluskapcsolatai: az asszonynépei 

ref. templom – tömegvázlat és alaprajz –, valamint a magyarbecei ref. templom.  

(1. kép: a szerző rekonstrukciós rajza Debreczeni László 1929-es felmérése nyomán; 2. és 4. képek 

forrása: EREL Darkó-Debreczeni gyűjtemény; 3. kép forrása: ISTVÁNFI Veszendő templomaink I. 2001 

p.139.) 



81 

 

köszönheti formáját.
302

 Mind a terület, mint az alaprajzi típus alaposabb kutatásra lenne 

érdemes. 

Előbbieken túl a vajnafalvi fatemplom (10. ábra) érdekessége volt, hogy Debreczeni 

László ezen épülettípusnak külön figyelmet szentelt munkásságában. Debreczeni szerint az 

egykori vajnafalvi fatemplom a „paraszttemplomok” közé volt sorolható, a csoport további 

tagjaiként Póka, Székelykál, Asszonynépe, Kisillye és Maroscsesztve korabeli templomait 

nevezte meg. Egy Sas Péter által közölt Debreczeni kéziratban
303

 a paraszttemplomok típusa 

kapcsán fogalommagyarázatot is találunk, mely szerint a paraszttemplomokat jellemzi, hogy 

méreteikben szerények, fából épültek, valamint a kis lélekszámú vagy szegény gyülekezet 

saját maga építette őket külső mester segítsége nélkül. Az építők és a lehetőségek miatt e 

templomokat egyszerű megoldások jellemzik, alaprajzukban egyszerű alapformák jelennek 

meg, a kör, négyzet vagy ellipszis, illetve megformálásukban a faépítészet diktálta 

adottságokat figyelembe véve, utóbbi alapformákat gyakran törtvonalú kiképzéssel közelítik. 

A vajnafalvi templom kapcsán érdekes, hogy akár a térformát, akár az anyaghasználatot 

tekintjük, Erdélyen belül egy adott területet jellemez ez az épülettípus, hisz a 

paraszttemplommal bíró települések szintén a mai Maros és Fehér megyék területén 

találhatók, melyek Háromszéktől meglehetősen távol esnek.  

A 19. század közepétől a századfordulóig terjedő időszakban épült több olyan 

háromszéki példát ismertettünk, melyek haránt irányú bővítés révén „T” alaprajzot öltöttek 

magukra. Ez a téma azonban jóval kiterjedtebb kérdéskörben tárgyalandó, mind területi, 

felekezeti, mind építészeti vonatkozásainak tekintetében. 

A 19. század elejéről példaként a szomszédos Csíkszéken is gyakorlatban volt a haránt 

irányú bővítmények építése. Erre utal Csíkszentmihály római katolikus templomának 1819-

es, déli irányú bővítése.  A szentmihályi példa érdekes, mert a XVIII. századi római katolikus 

templomok esetében inkább kereszt irányban volt gyakorlatban a templomtér bővítése, a 

közeli csíkrákosi, egykori göröcsfalvi Kisboldogasszony templom ezt jól mutatja. A 

középkori eredetű templom északi és déli bővítménnyel is kiegészült, bár déli bővítménye a 

belső térhez szervesebben kapcsolódik, vizuális kapcsolata a szentéllyel kedvezőbb. Utóbbi 

templom egy még korábbi, XVIII. századi bővítést példázhat. E két esetben látható, hogy 

mivel a tér liturgikus központja – az oltár – a szentélyben kap helyet, így kevésbé lehet 

kedvező a haránt irányú bővítés római katolikus templomoknál, mint református vagy 

unitárius templomok esetében, ahol a szószék a hosszfal közepére pozícionált.  

Háromszéken a rétyi, kézdialbisi, bibarcfalvi és köpeci templomok átépítése jól 

szemlélteti a 19. századi harántbővítéseket. E típusok kapcsán felmerülhet, hogy az intenzív 

haránt irányú épülethasználat az épületbővítés szándékakor hívta életre a déli bővítményeket, 

mivel ezek nem csupán előterekként funkcionálnak, hanem a liturgikus teret kiegészítő 

szerepkörbe léptek, egyszerű megoldást nyújtva a problémára, miként terjeszthető ki a 

liturgikus térközpont körül egyenletes irányban a templombelső, olyan módon, hogy az minél 

kevesebb anyagi terhet rójon a gyülekezetre. Ez a típusú építészeti válasz a protestáns 

térkoncepciók, a társadalmi-gazdasági adottságok és a korszak műemlékvédelmi 

szemléletének közös metszeteként jöhetett létre. Levéltári kutatások alapján azt már sikerült 
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bizonyítanunk, hogy a köpeci református templom esetében a MOB és Sztehlo Ottó 

személyes közreműködése következtében nyerte el a templom „T” alakját. A jelenség 

azonban a hazai és egyetemes templomépítészet tendenciákkal is kapcsolatba hozható.  

Bubelényi-Kóródy Anna egy 2017-ben tartott előadása
304

 mutatott rá a 

műemlékvédelem hangsúlyos szerepére a középkori „T” alaprajzú templombővítések 

esetében. Az előadásban leginkább az 1930-1940-es évek műegyetemi hallgatói rajzai 

alapján, illetve a rájuk ható mesterek nyomán – Möller István, Lux Géza, Gerevich Tibor – 

bontakozik ki egy olyan funkcionalista szemlélete a középkori épületeknek, melyben előtérbe 

helyezték középkori templomok esetében a harántbővítmények alkalmazását a purista 

helyreállításokkal, hosszirányú bővítésekkel szemben. Bár e korszak pár évtizeddel követi a 

háromszéki eseteket, mégsem elhanyagolható kapcsolatuk a műemlékvédelem tárgykörében 

maradva, különösen, mert Erdélyben is találunk olyan műépítészi beavatkozást, mely ezt a 

megoldást választotta. Kós Károly a széki református templom 1946-ban megkezdett bővítési 

munkálatai kapcsán szintén az északi falszakasz megbontásával bővítette haránt irányban a 

templomteret.
305

 Az új bővítménnyel átellenes oldalon és csupán az épület délnyugati sarkán 

elhelyezett torony az építész által képviselt stílusirányzatot és a funkcionális igényeket hozta 

összhangba.  
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TEMPLOMOK 1983) 
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3. Összefoglalás 

A doktori értekezés célja a mindenkori Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki Református 

Egyházmegyék református templomállományának áttekintése és értékelése, mely vizsgálat 

terület a mai Romániában, Kovászna és Brassó megyékben található, az egykori Háromszék 

vármegye határaival szinte azonosnak tekinthető. Az időbeni lehatárolás pontosan nem adható 

meg az épületek kiterjedt és sokszínű építéstörténetére való tekintettel. Mivel azonban a – 

református – térhasználat és téralakítás, valamint utóbbihoz kapcsolódó szerkezettörténeti 

kérdések kerülnek előtérbe, így értelemszerűen a reformációtól a 19-20. század fordulójáig 

értelmezhető a kutatás tárgya. A II. világháború egyértelműen a korábban hagyományaiban 

folytonosnak tekinthető háromszéki református templomépítészetben határvonalként 

értelmezhető, annak okán is, hogy a rendszerváltozásig nem épült új református templom a 

vizsgált területen.   

A kutatás legfontosabb forrásaiként maguk az épületek és a helyszíni felmérések 

nevezhetők meg. A helyszíni felmérések és egyházközségi levéltárak áttekintése már 2015-

ben elkezdődött egy tudományos diákköri kutatás alkalmával. 2016-2020 között a korábban 

csupán az egykori sepsiszéki régiót érintő kutatás további három, egykori egyházmegye 

vizsgálatával egészült ki. Összességében 94 református templom és imaház képezte a 

kutatások tárgyát. Ezek közül végül 82 épület részletes elemzése nyomán készült az értekezés.  

 A vonatkozó szakirodalom a köz- és egyházi gyűjteményekben őrzött forrásokkal 

egyetemben lehetővé tette, hogy új építéstörténeti és szerkezettörténeti adatokkal 

gazdagíthassuk a háromszéki református templomokról alkotott eddigi tudásunkat. Fontos cél 

volt továbbá, hogy az épületeket ne csupán önmagukban vizsgáljuk. A területi összefüggések 

és a vizsgálat területen kívül eső analógiákat szemlélve reményeink szerint sikerült a 

háromszéki templomállományt legalább az erdélyi építészetén belül értelmezni, illetve a 

terület önmagában érvényes szabályszerűségeire fényt deríteni és tipológiai áttekintést adni a 

vizsgált templomállományról. 

 Az értekezés időrendi sorrendben tárgyalja a vizsgált terület és épülettípus 

építészettörténetét, analógiákat is ismertetve, illetve néhány témakör kiemelt elemzését is 

tartalmazza. Az épületek sokszínűségüket tekintve az építészettörténeti kutatás mellett 

igénylik társtudományok – egyháztörténet, társadalomtörténet, néprajz, művészettörténet, 

régészet – bevonását, mely tudományágak legfrissebb vagy feledésbe merült eredményeit 

egyaránt igyekeztünk az értekezésbe beépíteni. 

 A dolgozatban fontosnak tartottuk, hogy a háromszéki református templomépítészetet 

elsősorban az építész szemszögéből vizsgáljuk. Így vált hangsúlyossá a térformálási 

igényekből és lehetőségekből építkező szerkezettörténet, a használatból eredeztethető 

téralakítási tendenciák, valamint a táji- és területi jellegzetességek építészeti vetületének 

ismertetése.  
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4. Tézisek 

4.1. A háromszéki református templomépítészet időbeli és térbeli eloszlása 

4.1.1. Építkezések időbeli eloszlása 

A részletesen vizsgált 82 református templomhajó domináns építési periódusainak2 

idejét (1. ábra), valamint a mai is álló és csupán forrásokból ismert református 

templomállományra vonatkozóan a források alapján megállapítható építések, felújítások 

számát együttesen vizsgálva (2. ábra) látható, hogy a templomépítkezések nem egyenletesen 

oszlanak el a vizsgált időszakban. A reformációt követően a 17. században épülhettek az első, 

eredendően a református hívek számára templomok Háromszéken, mely épületek csekély 

számban, de ma is állnak és a korszak építészeti jegyeit hordozzák. A 18. század első két 

harmadában dominánsan a templomfelújítások, átépítések jellemzők. A ma látható templomok 

jelentős része – 70,8%-a – a türelmi rendelet után épült, vagy nyerte el mai formáját, tehát a 

tipológiát tekintve a 18. század végétől a 20. század elejéig épült templomok képezik a 

háromszéki templomépítészet gerincét. 

 

Háromszék első, a református vallás számára épített – újonnan vagy korábbi épület 

helyén, esetleg egyes falszakaszok felhasználásával teljes mértékben új formát elnyerő – 

templomai a 17. században épültek. E templomok közé sorolható, ma is álló épületek:
306

 

Árapatak (1665),
307

 Erősd (1700),
308

 Feldoboly (17. század eleje),
309

 Hídvég (1674),
310

 

Kálnok (17. század közepe),
 311

 Kilyén (1698/1728),
312

 Sepsibodok (1651).
313

 Az egykor 

gazdagabb 17. századi templomállomány eltűnésének okaként a század végétől gyakori 

háborús események, a fa, mint építőanyag gyakoribb használata, valamint a türelmi rendelet 

után jelentkező fokozott templomépítési kedv említhető. 

A 17. század végén az Erdélyi Királyi Gubernium megalakulása, a 18. század 

közepén, Mária Terézia uralkodása alatt az ellenreformációs törekvések és a türelmi 

rendeletig fennálló templomépítés tilalma szinte lehetetlenné tették új templomok építését, 

ellenben a templomfelújítások száma jelentősnek tekinthető.  

                                                 
306

 Ma már nem látható, 17. századi periódusa ismert vagy feltételezett az alábbi háromszéki templomoknak, 

melyek közül a létüket tekintve még nem igazoltak jelöltek: Alsócsernáton, Barátos (kőből), Bita (fából), Bodola 

(vegyes szerkezettel), Bölön, Kézdivásárhely (fából), Kökös (fából), Lécfalva (első temploma fából / második 

temploma falazott technikával), Nagybacon (kőből), Oltszem, Páva, Sepsikőröspatak, Sepsiszentkirály (fából), 

Székelyszáldobos, Szörcse (fából), Torja, Zágon. 
307

 A szakirodalom az építés dátumát igazoltnak véli, Debreczeni László kutatásai azonos korúnak ítélték meg az 

épületet. 
308

 Bár az építés kora éppen korszakhatárra esik, a templom sokkal inkább a 17. század tendenciáit tükrözi.  
309

 Régészeti kutatással igazolt: SZTÁNCSUJ – HŐGYES 2018-2019 
310

 A templomépítés idejét B. Murádin Katalin kétségbe vonta.  MURÁDIN 1994 pp. 145-146. 
311

 Régészeti kutatással igazolt: BORDI – MÉDER 2008-2009 
312

 A templomhajó építési idejét egyesek1698-ra, míg mások 1728-ra teszik. 
313

 Dendrokronológiai kutatással igazolt: TÓTH, B. 2017 pp. 115-122. 
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A vizsgált területen túlsúlyban vannak építési idejüket, illetve domináns építési 

periódusukat tekintve a 18. század végétől a 19. század közepéig bezáróan épült templomok. 

A türelmi rendelet Háromszéken ugyanolyan jelentős építkezési hullámot, átépítéseket 

eredményezett, mint a Magyar Királyság, illetve az oszmán fennhatóság alól felszabaduló 

közép-magyarországi területeken. A gyakran felhasznált középkori vagy kora újkori 

1. ábra: Háromszéki református templomépítések időbeli eloszlása a jelenlegi egyházmegyei felosztás 

és a ma is álló templomépületek vonatkozásában, a toronyépítések  és átépítések mellőzésével. (a szerző 

ábrája) 

 

nem 

besorol

ható

17. 

század 

eleje

17. 

század 

közepe

17. 

század 

vége

18. 

század 

eleje

18. 

század 

közepe

18. 

század 

vége

19. 

század 

eleje

19. 

század 

közepe

19. 

század 

vége

20. 

század 

eleje összesen

Brassói 

Református 

Egyházmegye 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Erdővidéki 

Református 

Egyházmegye 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 1 15

Kézdi-Orbai 

Református 

Egyházmegye 6 1 0 0 0 0 3 7 8 5 5 35

Sepsi 

Református 

Egyházmegye 6 0 4 2 0 0 7 6 3 1 1 30

összesen 17 1 4 2 0 0 14 14 14 9 7 82

2. ábra:  

Háromszéki református templomépítések és 

építkezések időbeli eloszlása a jelenlegi 

egyházmegyei felosztás tükrében, a 

toronyépítések és átépítések mellőzésével. (a 

szerző ábrája) 

17. 

század 

18. 

század, 

1781-

ig

1781-

1830 

között
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II. VH. 

között összesen

Brassói 

Református 

Egyházmegye 1 0 0 2 3

Erdővidéki 

Református 

Egyházmegye 3 6 8 8 25

Kézdi-Orbai 

Református 

Egyházmegye 11 13 19 29 72

Sepsi 

Református 

Egyházmegye 10 5 18 12 45

összesen 25 24 45 51 145
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előzmények – falszakaszok, alapfalak – ellenére is a 18. század utolsó évtizedeitől a múlt 

századfordulóig bezáróan épült templomok határozzák meg a háromszéki református 

templomépítészetének arculatát.  

A 19. század közepétől a századfordulóig terjedő időszakban különösen gyakorivá vált 

a középkori templomok teljes átépítése – a szentélyes térforma megszüntetése – vagy 

elbontása, illetve a korábbi templomhajó déli keresztszárnnyal való kiegészítése – Réty, 

Dálnok, Köpec, Bibarcfalva, Kézdialbis, Kézdimátisfalva. A századfordulón tapasztalható 

templomépítési kedvet nagymértékben támogatták a millenniumi évfordulóra való 

előkészületek és az egyházak számára képzett építési tőkesegélyek.  

 

Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [8] [9]  

4.1.2. Templomtípusok térbeli eloszlása 

A háromszéki református templomtípusok térbeli elhelyezkedése nem egyenletesen 

oszlik el a vizsgált területen. Földrajzi és igazgatási szempontból elkülönülő területeken – 

jellemzően széki bontásban értelmezve – arányaiban és számában eltérőnek bizonyult egy-egy 

alaprajzi forma, egy adott templomtípus gyakorisága, ahogyan a kapcsolódó szerkezeti 

megoldások is. Ez a változatosság rámutat arra, hogy a székek sajátos építészeti hagyományai 

és preferenciái a templomépítészet területén is kifejezésre jutottak. 

 

A középkor leginkább alaprajzi típusok szintjén képviselteti magát Sepsiszéken, 

Orbaiszéken és Erdővidéken, de jelentős átalakítások mellett – T-alaprajzú templomokba 

integrálva – Kézdiszéken is feltűnik. A 17. századból a mai Kézdi-Orbai és a Sepsi 

Református Egyházmegyék területéről fennmaradt templomok két példát leszámítva az 

egykori vármegye déli határvonala mentén találhatók, három templom a Székföld területén. 

A 18. században, a türelmi rendeletet megelőzően számos olyan épület állhatott, 

melyek építészeti minőségére nézve – máig fennmaradt épületek hiányában és a források 

szűkszavúságának köszönhetően – csupán egy jellegzetes típust mutat Háromszéken: az 

egyterű, keleti poligonális záródású templomtípust, melyhez sorolható épületek mind közel 

azonos méretben épültek fel a vármegye szerte.
314

 

Különösen kiemelkedőnek tekinthető a türelmi rendeletet követő építkezések 

korszaka, melyek nem csak számszerűen, de az újonnan megjelenő típusokat tekintve is 

jelentősen befolyásolták e vidék templomépítészetének ma is jellemző arculatát. A türelmi 

rendeleti típusok egyik csoportja
315

 falpillérek és fiókos, esetenként hevederes 

dongaboltozatok alkalmazásával szerkezetileg új típust honosított meg, melynek előfutárai 

már a 18. század közepén megjelentek – leginkább a római katolikus templomépítészetben. E 

típus jelenléte az Erdővidék, Kézdi- és Orbaiszék templomépítkezéseinél fordult elő, a típus 

                                                 
314

 Ezen épületek szélességüket tekintve 3 ölre, 3 öl ½ lábra és 3½ ölre ([m]= 5,71; 6,03; 6,09; 6,56; 6,63), 

hosszúságukban 8 öl 1 lábra, 10 ölre, 10 ½ ölre ([m]= 15,61; 15,8; 18,93; 19,08; 19,80), belmagasságukat 

tekintve 2 ½ ölre, 2 öl 3 lábra, 3 öl 1 lábra ([m]= 4,89; 4,90; 5,10; 5,50; 6,40) becsülhetők. 
315

 A szakirodalom Bibó István kutatásai nyomán a templomépítészetben gyakran csupán egy türelmi rendeleti 

protestáns templomtípust különböztet meg, ez megállapítás azonban a jövőben korrekcióra szorul, hisz csupán 

Háromszéken belül legalább két, a türelmi rendelet után megjelenő típus különíthető el. 



87 

 

első és legjelentősebb képviselőjeként a kézdivásárhelyi nagytemplom (1781-1786) nevezhető 

meg.  

Háromszéken leginkább a Sepsi Református Egyházmegye templomai között tűnik fel 

egy olyan másik türelmi rendeleti típus, mely a diadalívvel kiegészülő, szentélyes templomok 

sorába illeszkedik, térlefedés szempontjából a hajót mindig sík mennyezet fedi, a szentélyt 

jellemzően fiókos boltozat. A típust példázza az illyefalvi erődtemplom hajója (1782-1782), 

mely a település mezővárosi rangjánál fogva szintén példaként szolgált a környező falvak 

templomépítői számára. 

Sepsi és Kézdiszéken máig fellelhetők a 18. század utolsó évtizedétől az oblongum 

alaprajzú templomok csoportja, melyek között nagyobb részt új építések, de középkori 

épületmagból származtatható bővítések is helyet kapnak. A 19. század első felében az 

egyterű, poligonális lezárású templomhajók még mindig jelen vannak, a század közepére 

méreteikben egyre terjedelmesebbé válnak, gyakran mellőzik az addig megszokott keleti 

tájolást. A 19. század közepétől az immár protestáns hagyományként élő teremtemplomok – 

akár oblongum, akár egy vagy két oldalon poligonális lezárású terek – fesztávolsága 

jelentősen megnő, a belső terek arányaikban és téralakításukat tekintve – példaként a széles 

terek lehetővé tették a haránt irányban elhelyezett padsorok növelését – még inkább 

centralizálóbb képet öltenek. A típust képviselő templomok vármegye szerte jelen vannak, de 

a Sepsi- és Kézdiszéken fokozottabban. 

Szintén a 19. század közepétől válik jelentős tendenciává a déli épületszárnyak 

megjelenése mind az épületek bővítésével, mind az új templomok építésével összefüggésben. 

Az így létrejött „T” alaprajzú két típust tehát az alapján különböztethetjük meg, hogy már 

meglévő – jellemzően középkori eredetű – épületmag bővítése révén vagy új hajó építésekor 

jött létre. A déli bővítmények jelentősége abban áll, hogy a liturgikus terek kiegészítő 

szerepkörbe léptek, hisz padsorok is helyet kaptak a földszintes vagy emeletes, de a hajóval 

azonos vagy közel azonos magasságú épületszárnyakban. Az új építéseken belül Erdővidéken 

speciális típusként elkülöníthetők a tervező személyénél fogva Horváth György építész ide 

kapcsolódó templomai – Olasztelek, Bardóc. 

A 19. század végének jelentős templom-átalakításaiban a középkori épületek érintettek 

és átépítésük már a szervezeti keretek között működő műemlékvédelem tárgykörében 

vizsgálható. A két legjelentősebb átépítés során született templomtípus a már említett déli 

irányba bővített templomtok, valamint az egykori szentély megszüntetésével létrejövő 

szabályos hossznégyszög alaprajzok voltak. Ez a tendencia Orbaiszéken egyáltalán nem 

jelentkezett.  

A historizáló templomépítészet – leginkább a Schulek, Pecz és Alpár nyomán 

meghonosodó gótizáló formák és a háromszéki építészettől mindaddig idegen alaprajzi 

típusok – csak kevés példával vannak jelen Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszéken a 19. század 

végétől az 1930-as évekig bezáróan. Erdővidék református templomépítészetében a vidék 

konzervativizmusának köszönhetően a szentélyes térformát vagy a tér egyik rövidebb oldalán 

megjelenő jelképes poligonális záródást elhagyó templomterek közül csak egy ismert, a 

bölöni templom esetében. 

 

Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [7] [8] [9] 
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3. ábra:  

Háromszék református templomtípusainak területi eloszlása és a jellegzetes alaprajzi típusok kiemelése 

néhány kiemelt példa segítségével. (a szerző ábrája)  
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4.2. Változó arányok, új szerkezeti megoldások 

A háromszéki református templomok alaprajzi arányszámai a vizsgált időszakban 

jelentős változást mutatnak. A reformációtól a 19. század második feléig bezáróan a vizsgált 

református templomok hosszúság/szélesség arányai fokozatosan csökkentek. Az alsó 

szélsőértéket – alaprajzi arányszám ≤ 2:1 – az 1840-1880 közötti időszak épületei képviselik, 

de a 19. század első fele, közepe formai szempontból is a leginkább centralizáló terek 

kialakítására törekvő időszak. A 19. század második felében ismét az alaprajzi arányszámok 

számszerű értékének növekedése jellemző, mely feltételezhetően a középkorból ihletet merítő, 

historizáló építészet népszerűségének köszönhető. 

 

Az alaprajzi arányszámok – a templombelső hosszúság/szélesség arányai – jelentős 

csökkenése arra mutathat, hogy a centralizálásra való törekvés a protestáns 

templomépítészetben nem csupán a terek formai átalakulása kapcsán, de a térarányok 

esetében is feltételezhető. Háromszéken, ahol a református templomállomány összességét 

szemlélve a formai alapképletek gyakran azonosak, fontos szempont a térszemlélet és 

térérzékelés változásában a centralitásra való törekvés. A tágas terek a mérnöki jellegű 

szerkezetek megjelenését teszik szükségessé, a korábbi faépítészet hagyományival való 

fokozatos szakítást eredményezik. A 19. század első felében és közepén megjelenő fesztávok 

jellemzően meghaladják, illetve érintik a 10 m-t. A korábbi – akár késő gótikus – templomok 

fesztávolsága azonban éppen e méretben volt maximalizált. A 16-18. században az 5-8 m 

közötti fesztávolságok alkalmazása jellemző. Elsőként a türelmi rendelet idején épülő 

templomok esetében – Kézdivásárhely, Zágon, Kovászna – láthatók nagyobb számban 10-14 

m körüli áthidalandó fesztávolságok, kifejezetten reprezentatív épületek esetében, a 19. 

század közepén azonban már kevésbé jelentős falusi templomok is épülnek 10-12 m körüli 

fesztávolsággal. A változó térarányokhoz állószékes, feszítő vagy függesztő műves szerkezeti 

megoldásokat rendeltek, a csomópontokat fém elemekkel stabilizálták, erősítették. E típusok 

és a csomópontkezelés új módszereinek széles körben való elterjedése egyértelműen a 

növekvő fesztávolságok miatt vált indokolttá, jóval gazdaságosabb megoldást jelentve a 19. 

századi falusi templomépítők számára, mint a korábbi hagyományokból építkező, jelentős 

faanyagmennyiséget igénylő és bonyolultabb kialakítást igénylő – kezdetben nyomatékbíró 

ácskötésekkel kapcsolt – szerkezettípusok.  

 

Kapcsolódó publikációk: [1] [3] [7] [8] [9] [12]  
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4.3. Középkori hagyományok mentén 

A középkorból – a késő gótikából – származtatható alaprajzi és térformák, azaz a hajó 

szentélyes vagy poligonális lezárása és keletelése a 16-19. században folytonosan jelen voltak 

a háromszéki református templomépítészetben új templomépítések esetében is. Az épületek 

szerkezeti megoldásai, különösképpen a tetőszerkezetek – ácsszerkezetek –, szintén gyakran 

követték a középkori hagyományokat, illetve idővel ötvözték azokat a mindenkori kortárs – 

leggyakrabban a barokk – szerkezetépítés megoldásaival. A középkori szerkezetek ismerete és 

alkalmazása, módosításokkal egészen a 19. századig érzékelhető vármegye szerte. 

 

A reformációt követő korok jellegzetes templomtípusa az egyik rövidebb oldalán 

poligonális záródással végződő, keletelt teremtemplom. E szentélyes térformára reflektáló 

épület megjelenésében a reformációt megelőző korszak formai mintáit követi, melyet a 

meredek hajlásszögben kivitelezett tetőszerkezetek még inkább erősítenek. E 

hagyományőrzés a vidéken egy interkonfesszionális jelenség, mely végső soron formailag 

gyakran semleges – felekezettől független – templomépítészetet eredményezett. A vallási 

sokszínűségben és türelemben élő társadalom egységesnek tekinthető templomképének 

építészeti vetülete lehet. 

Azok a templomtípusok, melyek ettől némiképp eltérnek – a türelmi rendeletet követő 

időszak építészetében – szintén alkalmazzák, akár szerkezeti újítások mellett is a szentélyes 

térformát, vagy az egyik oldalon jelképesen lezárt templomhajót, tehát más formában 

kivitelezve, da ragaszkodnak a formai alapképlet azonosságához.  

A szerkezetépítés terén még inkább megfigyelhető a középkortól származtatható 

folytonosság, legszemléletesebben a tetőszerkezetek esetében. Ennek legfőbb okát abban 

látjuk, hogy az ácsszerkezeteket nagyrészt helyi mesterek készítették, mérnöki jellegű 

megoldások – mely alatt alacsonyabb hajlásszögű, állószékes, függesztő vagy feszítőműves 

szerkezetek értendők – csak a 19. századtól jelennek meg. Az ezt megelőző időszakban 

dominánsan, mondhatni kizárólagosan vannak jelen a tisztán fából készített csomóponti 

kapcsolatok – például faszegekkel rögzített fecskefarkas vagy félfecskefarkas lapolások –, 

valamint nem ritkák az azonos elemek sorolásával készült tetőszerkezetek, a meredek 

hajlásszögek – 45-60 fok – alkalmazása és egyes típusok esetén a tér minden irányában 

merevített oszlopok alkalmazása vagy függőleges tengelyben – akár emeletes kivitelben – 

használt rácsszerkeztek. Utóbbiakat tipikusan a középkori szerkezetek jellemzői között tartjuk 

számon, Háromszéken viszont alkalmazásuk a 19. századig állandónak tekinthető. 

 

Kapcsolódó publikációk: [1] [3] [4] [7] [8] [9] [10] [12] 
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4.4. Szász kapcsolatok 

A háromszéki református templomépítészetben felfedezhetők a szász evangélikus 

templomépítészetből kölcsönzött formai és szerkezeti előképek. A 18. század második felében 

a barcasági toronysisakok előképként szolgátak a háromszéki református templomok 

tornyainak kialakításához. A türelmi rendeletet követően pedig szász származású 

építőmesterek közreműködése nyomán egy önálló templomtípus is elterjedt Háromszéken, 

mely jól megkülönböztethető az addig jellegzetes helyi típusoktól. E korban a Háromszéken 

tevékenykedő pallérok jelentősebb részét tették ki a szászok, mint a székelyek, az ácsmunkákat 

ellenben székely származású mesterek végezték.   

 

Már 18. században példákkal igazolható, hogy a szász templomépítészetben 

jellegzetes toronysisakformák és szerkezeti megoldások Háromszék Barcasággal való területi 

közelsége miatt elterjedtek, különösen a vármegye déli területein. A bikfalvi református 

templom Debreczeni László által 1768-ra keltezett, a szász templomépítészetből – a brassói 

fekete templom kapcsán ismert – szabályos négyzetből induló, majd nyolcszögletű dobra 

emelt egykori toronysisakja szemléltes példája e hatásnak. A sepsimagyarósi ref. templom 

1794-ben készült sisakja szerényebb méreteinek ellenére a Brassóban található bolonyai 

magyar evangélikus (1783) és bolgárszegi szász evangélikus (1790-1793) templomok 

sisakformáinak másaként értelmezhető. 

A türelmi rendelet idején jelent meg egy térileg mindaddig a háromszéki református 

hagyományoktól idegen templomtípus, mely nagyrészt brassói és szász származású mesterek 

nevéhez köthető, kik a 18. század második felében települtek át nagyobb számban a korabeli 

Kézdiszékre, vagy második generációs háromszéki szászok voltak.  

Az új templomtípus jellegzetessége a poligonális keleti térzáródás alkalmazása mellett 

a boltozatok – vagy boltozat-imitációk – és befelé forduló pillérkötegek által tagolt térképzés. 

A türelmi rendelet idején a tér lefedésére leggyakrabban fiókos dongaboltozatot használtak, 

melyet gyakran hevederekkel erősítettek meg. A 19. század első felében a csehsüveg boltozat 

alkalmazása vált elterjedtté, melyre korábbi – 17-18. századi – példákat a szomszédos 

Csíkszék római katolikus templomaiban és az ún. Szentföldön – Kézdiszék északi területein – 

találunk.  

A türelmi rendelet után a 19. század első harmadáig terjedő időszakban tevékenykedő 

jelentősebb szász építőmesterekként nevezhetők meg a református templomokkal 

összefüggésben: Hiller András (1 torony átépítése)
316

, Krausz Károly (2 templom építése), 

Zailer Péter (4 templom építése, 2 templom átépítése), Müller Ignác (3 torony építése, 

javítása), Pauer András (1 torony építése, javítása), Land András (2+1 templom 

átalakítása),
317

 Hecht András (1 templom javítása), Stefán József (1 templom 

építése).
318

Összehasonlításként magyar származású építőmesterek számban jóval 

                                                 
316

 Hiller András a 18. század közepétől tevékenykedő építőmester volt, a türelmi rendelet idején, vélhetően idős 

kora miatt, ismert munkáinak száma emiatt számban elenyésző. 
317

 Egy esetben még maradéktalanul nem bizonyított a közreműködése. 
318

 Stefán József a 19. század első negyedének végétől tevékenykedett, további munkássága a 19. század 

közepére tehető. Azonos nevű ácsmester is működött a korban, személy-azonosság is felmerülhet. 
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alulmaradnak e korban: Balázs Ferenc (1 templom javítása),
319

 Sáfrányi Ferenc (1 torony 

építése, 2 templom átalakítása, javítása).  

A türelmi rendeleti templomok tehát nagyrészt szász pallérok által tervezett, épített 

épületek. tetőszerkezetek jellegzetes megoldásai, kivitelezési munkálatai azonban a helyi – 

székely származású – ácsmesterekhez köthetők. Különösen az erdővidéki templomállomány 

mutat rendkívül egységes képet. Minden esetben a boltozaton átívelő tetőszerkezet hasonló 

talpszerkezettel támaszkodik a falazatra, oldalirányú erőit ferde vonófákkal veszi fel, 

kialakításában két torokgerendát tartalmaz, melyek között a tető hosszmerevítéséről egy 

keretszerkezet gondoskodik. A szerkezetek tisztán fakapcsolatokból állnak, a 

keresztmetszetben megjelenik az az „Y-motívum”, mely szerkezeti megoldás összeköti a 

különböző síkokat, illetve eredetét tekintve a középkorig vezethető vissza. 

A türelmi rendelet után a 19. század első harmadáig terjedő időszakban tevékenykedő 

jelentősebb ácsmesterekként nevezhetők meg a református templomokkal összefüggésben: 

Pető Márton (3 tetőszerkezet építése), Szakács Mózes (1 torony és tetőszerkezet, 1 

tetőszerkezet építése),
320

 Bedő József és fia (1 tetőszerkezet javítása), Bartus Ferenc (1 

tetőszerkezet javítása), Stefán József (1).
321

 

 

Kapcsolódó publikációk: [1] [8] [12] 

4.5. Egységes térszemlélet 

4.5.1. Térszervezés 

A háromszéki református templomok belső téri elrendezése a legtöbb vizsgált esetben 

– a részletesen is elemzett épületek között 87,8%-os arányban – az épület hossztengelyére 

merőlegesen, haránt irányban szerveződik, illetve a szószék és úrasztal által kijelölt liturgikus 

térközpont köré épült. 

 

Az összesen 94 felkeresett templom és imaház közül 73 esetben egyértelműen 

megállapítható, hogy az egyik hosszfalra vagy a diadalívre szerkesztett szószék köré 

szerveződik a templomtér, mely alatt értendő, hogy a padsorok, karzatok, bejáratok, a 

liturgikus térközpont felé fordítva helyezkednek el. Ezt az elrendezést hagyományosan a 

református térszervezéssel azonosítják, mely Háromszéken megerősíthető. 

Amennyiben kizárólag a részletesen vizsgált 82 templomot tekintjük, 72 esetben 

találkozunk az ismertetett centralizáló téri elrendezéssel, mely az épületek formájáról és 

tájolásától független. Megállapítható továbbá az építéstörténetek ismeretében, hogy az 

imaházak és az elmúlt évszázad református templomépítészeti tendenciái preferálták a 

hossztengelyes elrendezést, mely a korábbi hagyományoknak ellentmond. Ezekben az 

esetekben a szószék a poligonális térzáródás középpontjába pozícionált, a köré berendezett 

                                                 
319

 Balázs Ferenc a 18. század közepétől tevékenykedő építőmester volt, a türelmi rendelet idején, vélhetően idős 

kora miatt, ismert munkáinak száma szintén elenyésző.  
320

 Azonos néven működött ácsmester a 19. század közepén és második felében, melynek kapcsán felmerül az 

apa-fia kapcsolat. 
321

 Stefán József építőmesterrel való azonossága felmerül. 
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litugikus térközpont azonban a térszerkezet hossztengelyes elrendezése ellenére is általánosan 

centralizáló képet mutat. 

Belső téri átrendeződések új templomok építésekor és felújítás esetén voltak 

gyakoriak. A maksai református templom esetében tudható, hogy az 1986-os földrengést 

követő belső álalakítások nyomán változott meg a tér elrendezése, a szószék áthelyezését 

követően jött létre a ma is látható hossztengelyes elrendezés. További példaként említhető az 

új vajnafalvi református templom építésének esete, mikor a korábban haránt irányban 

szerveződő régi fatemplom helyett az 1930-1932 között épülő új épület egyértelműen 

hossztengely mentén szerveződő térbelsőt kapott. Utóbbi két példa is sejteti, hogy haránt 

irányban szervezett és centralizáló elrendezéssel bíró templomterek száma korábban még 

magasabb lehetett. 
Kapcsolódó publikációk: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] 

4.5.2. Térhasználat 

 

A háromszéki református templomok gyülekezetei nagyrészt őrzik a templom 

térhasználati hagyományait, melyben meghatározó tendencia az ülésrend megtartása. Ezt 

számszerűsítve a részletesen is vizsgált templomok 86,6%-ában sikerült feljegyezni a tér 

használatára vonatkozó olyan hagyományt, mely nem a liturgiából eredeztethető. 

 

A belső tér jól látható elrendezésével összefüggésben vizsgáltuk a templomi 

térhasználat hagyományait. Az összesen 94 felkeresett épület közül 74-ben jegyeztünk fel 

templomi ülésrendet, a részletesen elemzett 82 esetből 71-ben. Ezek szerint az ülésrendet 

meghatározó tényezők a nem, életkor, a társadalmi és/vagy vagyoni státusz, valamint a 
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származás, családi kapcsolatok. Ezek a szempontok már a 17. századi jegyzőkönyvek 

tanulságai szerint is meghatározóak voltak, a 18-19. században is éltek, illetve korábban 

differenciálódtak a családfők katonai státuszától függően. Az interjúk nyomán megállapítható 

volt, hogy a háromszéki református templomok jelentős részében máig fellelhetők a templomi 

térhasználat rendjére vonatkozó – a 17-19. századi egyházfegyelem, néphagyományok és 

társadalmi szokások együttes hatásából eredeztethető – szabályok. 

 

Kapcsolódó publikációk: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] 

4.6. Háromszék református templomépítészetének helye a türelmi 

rendelet előtti hazai protestáns templomépítészetben 

 

A háromszéki református templomépítészete a türelmi rendeletet megelőzően a királyi 

Magyarországgal és az Erdélyi Fejedelemség területeinek protestáns templomépítészetével 

összefüggésben vizsgálva azonos tendenciákat és preferenciákat követ, de azokat szerényebb 

eszköztárral valósítja meg. A vizsgált terület 17. századi emlékanyaga a késő gótikának és a 

teremtemplom struktúráknak perifériára jellemző egyszerűsített változatait mutatja. A 18. 

században, a türelmi rendelet előtt új építéseknél jelentősebb számban valósultak meg 

átépítések, az épületek jelentős részét a későbbiekben elbontották vagy ismételten átépítették. 

A templomok építészeti minőségére vonatkozóan megállapítható, hogy számban 

hangsúlyosabban lehetettek jelen a fatemplomok, a kőtemplomok pedig méreteiket tekintve 

csak szerény kivitelben épültek, formálásukban a késő gótika jegyeit redukálva hordozták – 

leggyakrabban a jelképes szentélyzáródást. Új templomépítés, filiális eklézsia különválása, 

patrónusi közbenjárás vagy a korábbi, nem tartós anyagból épült templom pusztulása esetén 

történt. 

 

Reprezentatív építkezések esetében a késő gótikus hagyományok továbbélése 

figyelhető meg, vagyis a 17. században a gótikát, mint hagyományt, értékhordozó stílust 

használják fel. Utóbbi Erdély szerte és a Felvidéken is megfigyelhető egészen a 16. századtól 

a 18. századig – például a felvidéki gótizáló manierizmus emlékeinél vagy a kolozsvári 

Farkas utcai templom újraboltozása kapcsán. Ezzel párhuzamosan az egykori szentélyes 

templomterek hagyományára csak jelképesen – falsarkok „lecsapásával” – utaló, szerényebb 

méretű teremtemplomok is születtek, mely a kevésbé rangos települések jellegzetessége. A 

türelmi rendelet előtti protestáns templomépítészetben meghatározó a hagyománykövetés, 

egyúttal a folytonosság és maga a történetiség kifejezése. Mindez előbbre való, mint a 

liturgiából, funkcionalitásból vagy gazdaságosságból születő megoldások. 

Háromszék első református templomai a 17. században épültek.
322

 E templomok közül 

az árapataki jelentős részben hordoz középkori falszakaszokat, a bodoki templom szentélye a 

16. századból maradt ránk. Hídvég és Kilyén esetében arányaikban szokatlanul nyújtott 

templomterek épültek, melyet nem befolyásolt az épület mérete. Előbbi két templom 

                                                 
322

 A 17. század háromszéki református templomépítészetéről részletesen beszámol az első tézispont első 

altézise: Építkezések időbeli eloszlása. 
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ugyanúgy teremtérként értelmezhető, mint a kálnoki, erősdi vagy feldobolyi templomok. Ezek 

közül utóbbi kettő képviseli az egykori, keleti szentélyzáródást csupán jelképesen megjelenítő 

templomtípust, melyre csak jóval később, Bibó István hívta fel a figyelmet a közép-

magyarországi türelmi rendeleti templomok esetében.
323

  

A Gubernium felállását követően Háromszéken is érzékelhető a templomépítés 

tilalma: dominánssá váltak számukat tekintve a jelentősebb átépítések, bár néhány esetben új 

építés is ismert.
324

  

A Magyar Királyságban az artikuláris templomok szerény számban és szigorú 

korlátozások mellett, de jelen voltak, leginkább két, területileg is elkülöníthető jelentősebb 

tendenciát kibontakoztatva: a nyugati országrészben oblongum, az északkeleti területeken 

nyújtott görögkereszt alaprajzok születtek. Megjegyzendő azonban, hogy az artikuláris hely, 

mint gyűjtőfogalom változatos építészeti emlékanyagot, a jól tipizálható emlékeken túl 

jelentős számban a szükségből születő épülethalmazt takar, mely jelenség a három részre 

szakadt ország egész területén érzékelhető. 

A 18. századi Háromszéken a türelmi rendeletet megelőzően új templom építése 

legalább hat településen ismert. Két építkezésnek okaként egy-egy filiális egyház 

önállósodása nevezhető meg, két esetben patrónusi segítséggel zajlottak az építkezések. 

Hasonló okokból épülhettek Erdély-szerte protestáns templomok, a fogarasi templomépítés 

(1710 és 1758-1759) kapcsán Kovács András és Orbán János publikációi
325

 szintén a 

patrónusi közbenjárásra vezetik vissza azt, hogy reprezentatív építkezések megtörténhettek. 

Orbán kifejti továbbá, hogy az épületek – a nyugati és középső országrészekhez hasonlóan – 

jelentősebb részt nem tartós anyagból, fából, paticsból épülhettek. Ezt az állítást a háromszéki 

körkép erősíti, illetve árnyalja és kiegészíti. 

A kovásznai egyháztól elszakadó vajnafalvi reformátusok „színt” építettek maguk 

számára, illetve a sepsimagyarósi hívek, kik a szacsvai eklézsiából váltak ki, 1746-1752 

között templomot és haranglábat építettek. A kökösi reformátusok régi fatemplomuk helyébe 

építhettek kisméretű kőtemplomot 1745-1746 között. A székelyszáldobosi templom építését 

egyesek a 18. század elejére teszik, de az építkezések vélhetően inkább a Daniel István által 

patronált 1756-os megújulással azonosíthatók, mely főúri közbenjárás segítségével 

valósulhatott meg. 1721 után a székelytamásfalvi hívek voltak kénytelenek voltak tűzvészben 

elpusztult templomuk helyett fa oratóriumot építeni, melyhez építőanyagot Tholdalagi Mihály 

adományozott. A sepsiszentkirályi régi fatemplom helyett szintén kőből emeltek új 

templomot 1767-ben. Az új épületek esetében az építészeti minőség, térformálás és 

anyaghasználat mikéntje nem ismert vagy az ismertek csak részkövetkeztetéseket engednek 

levonni. 

Az ismertetett példákon kívül leginkább jelentős átalakítások
326

 említhetők, melyek 

egy már álló és működő templomépület okán jöhettek létre. Ezekben az esetekben az 

                                                 
323

 BIBÓ 1967 
324

 Az építkezések a toronyépítésekkel kapcsán nem kerülnek elemzésre és kifejtésre. 
325

 KOVÁCS 2003 pp. 149-151.; ORBÁN, J. 2008 pp. 5-6. 
326

 Árkos (18. század eleji építése vagy átépítése feltehető, de még nem tisztázott), Aldoboly (1722 és 1733), 

Barátos (1760 körül), Bibarcfalva (1761), Bölön (feltételezett), Cófalva (feltételezett), Csomakőrös (feltételezett 

korábbi átépítés és 1779), Eresztevény (1740 után), Feldoboly (1763-1767), Karatna (1744), Kézdimartonfalva 

(1754 körül), Kézdivásárhely (1750 és 1780), Középajta (1777), Lisznyó (1768), Magyarhermány (1776), 
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alkalmazott eszköztár egyes esetekben az új építéseknél magasabb építészeti minőséget 

képviselő épületeket eredményezett, ott, ahol a korban az érintett települések mintaadó 

szerepe és jelentősége ismert volt: a bibarcfalvi templom boltozása (1761) és a 

kézdivásárhelyi templom jelentős átépítése (1750) példaként kiemelhetők.  

A türelmi rendelet (1781) hatására kibontakozó templomépítési hullám – az 1802-es 

földrengés hatásaival együtt – Háromszéken hasonlóan jelentős számú emlékanyagot 

eredményezett, mint országszerte. A háromszéki református templomállomány 1781 után az 

országos tendenciákkal együtt értelmezhető a hazai, türelmi rendeleti protestáns típusok 

áttekintésével egyetemben. 

 

Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] 

  

                                                                                                                                                         
Nagybacon (1766-1768), Réty(feltételezett), Sepsiszentgyörgy (1774), Szacsva (1761), Torja (1726), Zabola 

(1759/1772). 
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5. Summary 

The aim of the doctoral dissertation was to review and evaluate the Calvinist churches 

of the respective Calvinist Dioceses of Sepsi, Kézdi, Orbai and Erdővidéki. The study area is 

located in present-day Romania, Covasna and Brașov counties, almost identical to the borders 

of the former Trei Scaune County. The temporal delimitation cannot be given precisely in 

view of the extensive and diverse construction history of the buildings. However, as the – 

Calvinist – use and formation of space, as well as the structural historical issues related to the 

latter were prioritised. The subject of the research can be interpreted until the turn of the 20th 

century. The II. World War can clearly be interpreted as a border line in the Calvinist church 

architecture of Trei Scaune, which can be considered continuous in its traditions, also due to 

the fact that no new Calvinist church was built in the county until the change of regime. 

The most important sources of the research are the buildings themselves and the field 

surveys. A review of surveys, field surveys and parochial archives began as early as 2015 as 

part of a Scientific Students' Associations research. Between 2016 and 2020, three more 

former dioceses were added to the research previously limited to the former Sepsi Scaune 

region. A total of 94 Calvinist churches and houses of prayer were the subject of the research. 

Finally, the dissertation was prepared following a detailed analysis of 82 buildings. 

The relevant literature, together with the sources preserved in public and ecclesiastical 

archives, has made it possible for us to enrich our previous knowledge of the Calvinist 

churches of the Trei Scaune with new data on the history of architecture and structure. It was 

also an important goal not only to examine the buildings on their own, as relevant 

publications have already been published for several buildings. Looking at the territorial 

contexts and analogies outside the study area, we hope to interpret the church stock of Trei 

Scaune at least in the Transylvanian context, and to shed light on the regularities of the area 

and to give a typological overview of the examined church buildings. 

The dissertation discusses the architectural history of the examined area and building 

type in chronological order, sometimes describing analogies and then highlighting some 

topics. The latter aims to interpret the key observations in a broader context. In addition to 

architectural history, buildings require the involvement of co-sciences - church history, social 

history, ethnography, art history, archaeology - in addition to architectural history, which the 

author tried to incorporate into his work the latest or forgotten results. 

In the dissertation, the author considered it important to examine the Calvinist church 

architecture of Trei Scaune from the point of view of the architect. Thus, the structural history 

based on the needs and possibilities of spatial formation, the description of the spatial 

formation tendencies that can be derived from the use, and the landscape and territorial 

characteristics became more important. 
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6. Theses 

Theses of the doctoral dissertation entitled  

Calvinist Church Architecture of Trei Scaune (Háromszék)  

6.1. Distribution of the Calvinist church architecture in Trei Scaune in time 

and space 

6.1.1. Time distribution of constructions 

Examining the time of the dominant construction periods 327  of the 82 Calvinist 

church naves studied in detail (Figure 1) and the number of constructions and renovations 

based on the sources for the current Calvinist church stock (Figure 2), it can be seen that the 

church constructions are not evenly distributed in the period under review. After the 

Reformation, the first churches, originally built for Calvinist congregations, could be 

constructed in the 17th century in Trei Scaune, which survived in small numbers, but still 

stand today and bear the architectural features of the period. In the first two thirds of the 18th 

century, church renovations and reconstructions were dominant. A significant proportion 

(70.8%) of the churches visible today were built or gained their present form after the Patent 

of Toleration. Thus, in terms of typology, the churches built from the end of the 18th century 

to the beginning of the 20th century form the backbone of the church architecture of the Trei 

Scaune region. 

 

The first churches in Trei Scaune were built in the 17
th

 century for the Calvinist 

congregation (either newly built or erected on the site of a former building, possibly taking on 

a completely new form using certain sections of the wall). Buildings that can be classified 

among these churches and still stand today are:
328

 Araci (1665),
329

 Ariușd (1700),
330

 Dobolii 

de Sus (early 17
th

 century),
331

 Hăghig (1674),
332

 Calnic (mid-17
th

 century),
 333

 Chilieni   

(1698/1728),
334

 Bodoc (1651).
335

 The reasons why the once richer 17
th

 century church stock 

                                                 
327

 Dominant construction period means the date and time interval of the last reconstruction, which significantly 

influenced the floor plan shape and proportions, and determines the character and typological classification of 

the building visible today. 
328

 For the following churches in Trei Scaune that are certified as not yet confirmed in terms of their existence, 

the 17
th

 century period, which is no longer visible today, is known or supposed to be known: Cernatu de Jos, 

Brateş (made of stone), Bita (made of wood), Budila (with mixed structure), Belin, Târgu Secuiesc (made of 

wood), Chichiș (made of wood), Leț (first church made of wood / second church with masonry technique), 

Bățanii Mari (made of stone), Olteni, Pava, Valea Crișului, Sâncraiu (made of wood), Doboșeni, Surcea (made 

of wood), Turia, Zagon. 
329

 The literature considers the date of construction to be confirmed, the research of László Debreczeni judged 

the building to be the same age. 
330

 Although the time of construction is just on the verge of a new era, the church much more reflects the trends 

of the 17
th

 century.  
331

 Confirmed by archaeological research: SZTÁNCSUJ – HŐGYES 2018-2019 
332

 The time of the church construction was questioned by Katalin B. Murádin. B. MURÁDIN 1994 pp. 145-146. 
333

 Confirmed by archaeological research: BORDI – MÉDER 2008-2009 
334

 Some date the construction date of the nave to 1698, while others date to 1728. 
335

 Confirmed by dendrochronological research: TÓTH, B. 2017 pp. 115-122. 
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has disappeared include frequent war events from the end of the century, more frequent use of 

wood as a building material, and an increased desire to build churches after the Patent of 

Toleration. 

The establishment of the Royal Transylvanian Gubernium at the end of the 17
th

 century, 

counter-reform efforts in the middle of the 18
th

 century during the reign of Maria Theresa and 

the ban on church construction until the Patent of Toleration made it almost impossible to 

build new churches, but the number of church renovations is significant. 

In terms of their construction time and their dominant construction period, churches 

predominate in the studied region that was built from the end of the 18
th

 century to the middle 

of the 19
th

 century. The Patent of Toleration resulted in the same significant wave of 

construction and reconstruction in Trei Scaune as in the territories of the Kingdom of 

Hungary and Central Hungary liberated from the Ottoman rule. Despite they often reused 

medieval or early modern antecedents (wall sections, foundation walls), the churches built 

from the last decades of the 18
th

 century to the turn of the last century define the image of the 

Calvinist church architecture of the Trei Scaune region.  

In the period from the middle of the 19
th

 century to the turn of the century, it became 

especially common to completely rebuild (and abolish the space form with apse) or to 

demolish medieval churches, and to add a southern transept to the former nave – Reci, Dalnic, 

Căpeni, Biborțeni, Albiș, Kézdimátisfalva. The desire to build churches, clearly noticeable at 

the turn of the century, was greatly enhanced by preparations for the millennial festivities and 

by the construction capital aid for churches.   

 

Related publications: [3] [4] [8] [9]  
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Figure 1: Time distribution of Calvinist church buildings in Trei Scaune in relation to the current 

diocesan division and the church buildings still standing today, omitting tower constructions and 

reconstructions. (illustration by the author) 

 

Figure 2:  

Time distribution of Calvinist church 

buildings in Trei Scaune in relation to the 

current diocesan division and the church 

buildings still standing today, omitting tower 

constructions and reconstructions. 

(illustration by the author) 

 

17th 

century

18th 

century 

until 

1781

1781-

1830

1830 - 

WW 

II. sum

Reformed 

(Calvinist) 

Diocese of 

Brașov 1 0 0 2 3

Reformed 

(Calvinist) 

Diocese of 

Erdővidék 3 6 8 8 25

Reformed 

(Calvinist) 

Diocese of 

Kézdi - Orbai 11 13 19 29 72

Reformed 

(Calvinist) 

Diocese of 

Sepsi 10 5 18 12 45

sum 25 24 45 51 145
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6.1.2. Spatial distribution of church types 

The location of the Calvinist church types in Trei Scaune is not evenly distributed in 

the studied area. In geographically and administratively separate areas (typically interpreted 

in breakdown by Seats (scaune/szék: name of administrative subregions) the proportions and 

numbers of specific floor plan forms, the frequency of a given church type, as well as the 

related structural solutions proved to be different. This variety points out that the specific 

architectural traditions and preferences of the Seats have also been expressed in the field of 

church architecture. 

 

The medieval period is mostly represented at the level of floor plan types in Sepsi 

Scaune, Orbai Sacune and Erdővidék, but in addition to significant transformations (being 

integrated into T-floor plan churches) it also appears in Kézdi Scaune. Except for two 

examples, the surviving churches, built in the 17
th

 century in the present-day Kézdi-Orbai and 

Sepsi Reformed (Calvinist) Dioceses, are located along the southern border of the former 

county, and three churches are in the territory of Székföld. 

In the 18
th

 century, before the Patent of Toleration, there may have been a number of 

buildings which, due to the lack of surviving buildings and the scarcity of resources, show 

only one characteristic type in Trei Scaune in terms of their architectural quality: the single-

nave church type with polygonal eastern apse. Churches that can be classified to this type 

were built in almost the same size throughout the county.
336

 

The era of the constructions following the Patent of Toleration is especially 

outstanding, as the churches built at that time significantly influenced the characteristic image 

of the church architecture of this region not only in terms of numbers, but also regarding the 

newly appearing types. One group
337

 appearing after the Patent of Toleration introduced a 

structurally new type using wall pillars and intersecting barrel vaults, sometimes banded 

barrel vaults, precedents of which appeared as early as the middle of the 18
th

 century – mostly 

in Roman Catholic church architecture. The presence of this type was typical at the church 

constructions of Erdővidék, Kézdi and Orbai Scaune, the first and most significant 

representative of the type is the great church in Târgu Secuiesc (1781-1786).  

In Trei Scaune, another ‘Patent of Toleration’ type appears mostly among the churches 

of the Reformed (Calvinist) Diocese of Sepsi, which fits into the group of churches with apse, 

supplemented by the triumphal arch. In terms of roofing, the nave is always covered by a flat 

ceiling, while the sanctuary is typically designed with intersecting vaults. A good example of 

this type is the nave of the fortress church in Ilieni (1782-1782), which, due to the market 

town status of the settlement, also served as a model for the church builders of the 

surrounding villages. 

                                                 
336

 The size of these buildings can be estimated at 3 fathoms, 3 fathoms ½ foot and 3½ fathoms ([m]= 5,71; 6,03; 

6,09; 6,56; 6,63) in width, 8 fathoms 1 foot, 10 fathoms, 10 ½ fathoms ([m]= 15,61; 15,8; 18,93; 19,08; 19,80) in 

length, and 2 ½ fathoms, 2 fathoms 3 feet, 3 fathoms 1 foot ([m]= 4,89; 4,90; 5,10; 5,50; 6,40) in ceiling height.  
337

 According to the research of István Bibó, the literature in church architecture often distinguishes only one 

Protestant church type of the Patent of Toleration, but this finding needs to be corrected in the future, as at least 

two types can be distinguished only within the Trei Scaune region, appearing after the Patent of Toleration. 
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In Sepsi and Kézdi Scaune, a group of churches with oblong floor plan can still be 

found, originated from the last decade of the 18
th

 century, the majority of which are new 

constructions, but extensions derived from medieval building cores can also be found among 

them. In the first half of the 19
th

 century, the single-nave, polygon-apse naves were still 

present, by the middle of the century they became more and more voluminous in size, often 

leaving the previously common orientation to the east. From the middle of the 19
th

 century, 

the spans of the churches (either oblongum or with polygonal apes on one or both sides), 

which became a Protestant tradition by then, have increased significantly. The interiors take 

on an even more centralized picture in terms of their proportions and spatial design (for 

example, the wide spaces made it possible to increase the pews placed in the transverse 

direction). Churches representing this type are present throughout the county, but they can be 

found in Sepsi and Kézdi Scaune in even greater numbers. 

Also, from the middle of the 19
th

 century, the appearance of the southern wings has 

become a significant trend both in connection with the expansion of existing buildings and the 

construction of new churches. The resulting two types of T-shape floor plans are 

distinguished based on whether they were created by expanding an existing building core, 

typically of medieval origin, or by building a new nave. The significance of the southern 

extensions lies in the fact that these liturgical spaces have taken on a supplementary role, as 

pews were placed in the wings that were designed with either ground-floor or two-storey, but 

with the same or nearly the same height as the nave. The related churches designed by 

architect György Horváth can be distinguished within the new constructions as a special type 

in the Erdővidék area – Tălișoara, Brădut. 

Medieval buildings were involved in the large-scale church transformations of the late 

19
th

 century and their reconstruction can already be studied in the field of monument 

protection operating within an organizational framework. The two most significant types of 

churches created by reconstruction were the already mentioned churches extended to the 

south and the regular longitudinal rectangular floor plans created by the demolition of the 

former apse. This trend did not occur at all in Orbai Scaune.  

Historicizing church architecture – Gothic forms spreading mostly following the work 

of Schulek, Pecz and Alpár, as well as the floor plan types that had previously been alien to 

the architecture of Trei Scaune – is present in only a few examples in Sepsi, Kézdi and Orbai 

Scaune from the end of the 19
th

 century to the 1930s. In the Calvinist church architecture of 

Erdővidék, due to the conservatism of the countryside, only one church is known that leaves 

the apsed spatial form or the symbolic polygonal closure appearing on one of the shorter sides 

of the space, namely the church of Belin.  

 

Related publications: [3] [4] [7] [8] [9]  
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Figure 3:  

Map illustration of the distribution of the Calvinist church types in Trei Scaune and, highlighting the 

typical floor plan types with the help of a few examples. (illustration by the author)  
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6.2. Changing ratios, new structural solutions  

The floor plan ratios of the Calvinist churches in Trei Scaune show a significant 

change in the period under study. From the Reformation to the second half of the 19th 

century, the length/width ratios of the studied Calvinist churches were gradually reduced. The 

lower extreme value – floor plan ratio ≤ 2:1 – is represented by the churches built between 

1840-1880, but the first half/middle of the 19th century is the period that strives to create the 

most centralizing spaces also from the layout’s point of view. In the second half of the 19th 

century, the numerical value of the floor plan ratios increased again, presumably due to the 

popularity of historicizing architecture inspired by the Middle Ages. 

 

The significant decrease in the floor plan ratios – the length/width ratios of the interior 

of the church – may indicate that the striving for centralization in Protestant church 

architecture can be assumed not only in connection with transforming the form of spaces, but 

also in the case of spatial proportions. In Trei Scaune, where the basic formulas of forms are 

often the same when looking at the totality of the Calvinist church building stock, striving for 

centrality is an important aspect in the change of spatial approach and perception. Large-span 

spaces necessitate the appearance of engineering structures, resulting in a gradual break with 

the traditions of earlier wooden architecture. The spans appearing in the first half and middle 

of the 19th century typically exceed or reach 10 m. However, the span of earlier – even late 

Gothic – churches was maximized to this very size. In the 16th-18th century, the use of spans 

between 5 and 8 m was typical. For the first time, a larger number of spans of 10-14 m can be 

seen in the case of churches built during the Patent of Toleration (in Târgu Secuiesc, Zagon, 

Covasna), especially for representative buildings. In the middle of the 19th century, however, 

even less significant village churches were built with a span of about 10-12 m. For these 

changing spatial ratios, queen post roof structure, strut frame or hanging truss structural 

solutions were used while joints were stabilized and reinforced with metal elements. The 

widespread use of these types and of new methods of detail design were clearly justified by 

increasing spans, providing a much more economical solution for 19th-century village church 

builders than the structure types that follow earlier traditions and require a significant amount 

of timber and more complex design (initially connected with torque-resistant carpentry 

joints).  

 

Related publications: [1] [3] [7] [8] [9] [12]  
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6.3. Along medieval traditions  

Floor plans and spatial forms originating from the Middle Ages (late Gothic period), 

i.e. closing the nave with an apse or polygonal end, oriented to the east, were constantly 

present in the Calvinist church architecture of Trei Scaune in the 19
th

 century, even in the 

case of new church constructions. The structural solutions of the buildings, especially roof 

structures (carpentry structures) often followed medieval traditions, and over time they were 

combined with the current – most often Baroque – solutions of structural construction of the 

time. With some modifications, the knowledge and application of medieval structures can be 

observed throughout the county until the 19
th

 century. 

 

A characteristic church type from the post-Reformation eras is the east-oriented hall 

church, which ends with a polygonal apse on one of its shorter sides. This building, which 

reflects the spatial form with sanctuary, in its appearance follows the shape patterns of the 

period before the Reformation, and this influence is further strengthened by the roof structures 

made at a steep angle. This preservation of traditions in the countryside is an interconfessional 

phenomenon, which ultimately resulted in formally often neutral church architecture 

(independent of denominations). It can be an architectural projection of the unified church 

image of a society living in religious diversity and tolerance. 

Types of churches that deviate somewhat from this (in the architecture of the period 

after the Patent of Toleration) also use, even with structural innovations, the spatial form with 

apse or the church nave symbolically closed on one side, thus implementing a different form, 

but adhering to the identity of the basic layout formula.  

In the field of structural construction, the continuity derived from the Middle Ages can 

be observed even more, most notably in the case of roof structures. The main reason for this is 

that the carpentry structures were largely made by local masters, and engineering solutions 

(meaning lower-angle slope, queen post roof structure, strut frame or hanging truss structures) 

have only appeared since the 19
th

 century. In the preceding period, joints made of purely 

wood are predominantly, so to speak, exclusively present – for example dovetail or half-

dovetail joints fixed with wooden nails. Also, roof structures made by the repetition of the 

same elements, steep sloped (45-60°) roofs or, for some types, the use of columns reinforced 

in all directions of the space or trusses used in a vertical axis (even in a double-deck design) 

were not uncommon. The latter are typically listed among the characteristics of medieval 

structures, but their use in Trei Scaune can be considered constant until the 19
th

 century. 

 

Related publications: [1] [3] [4] [7] [8] [9] [10] [12] 

  



106 

 

6.4.  Saxon relations 

Formal and structural precedents borrowed from Saxon Lutheran church architecture 

can be discovered in the Calvinist church architecture of the Trei Scaune region. In the 

second half of the 18th century, the spires of Barcaság served as a precedent for the 

construction of the towers of the Calvinist churches in Trei Scaune. Following the Patent of 

Toleration, with the participation of Saxon builders, an independent church type also spread 

in Trei Scaune, which can be well distinguished from the previously typical local types. In this 

age, the Saxons made up a larger part of the foremen operating in Trei Scaune than the 

Szeklers, while the carpentry work was carried out by masters of Szekler origin.   

 

It can be proved by examples already in the 18
th

 century, that – due to the territorial 

proximity of Trei Scaune to Țara Bârsei – spire forms and structural solutions typical in 

Saxon church architecture were widespread in the discussed region, especially in the southern 

areas of the county. The former spire of the Calvinist church of Bicfalău, dated to 1768 by 

László Debreczeni, which rises from the regular square known from the Saxon church 

architecture (in connection with the Black Church in Brașov) and then placed on an octagonal 

lantern, is an illustrative example of this influence. Despite its more modest size, the spire of 

the Măgheruș church built in 1794 can be interpreted as a copy of the spire forms of the 

Hungarian Lutheran church in Bolonya (1783) and the Saxon Lutheran church in Brașov 

(1790-1793). 

At the time of the Patent of Toleration, a church type has appeared that was previously 

alien in its space formation to the Calvinist traditions of Trei Scaune. This type can be mostly 

linked to the names of masters of Brașov and Saxon descent, who settled in Kézdi Scaune in 

large numbers in the second half of the 18
th

 century or were second-generation Saxons in Trei 

Scaune.  

In addition to using polygonal eastern apse, another characteristic feature of the new 

church type is the space formation articulated by vaults (or vault imitations) and inward-

facing bundle pillars. At the time of the Patent of Toleration, intersecting vault was most often 

used to cover the space, often reinforced with bands. In the first half of the 19
th

 century, the 

use of the Bohemian vaults became widespread, for which earlier (17-18
th

 century) examples 

can be found in the Roman Catholic churches of the neighboring Csík Scaune and in the so-

called Holy Land (in the northern areas of Kézdi Scaune).  

In connection with the Calvinist churches, the following are the most important Saxon 

builders who worked in the period after the Patent of Toleration until the first third of the 19
th

 

century: András Hiller (reconstruction of 1 tower)
338

, Károly Krausz (construction of 2 

churches), Péter Zailer (construction of 4 churches, reconstruction of 2 churches), Ignác 

Müller (construction and repair of 3 towers), András Pauer (construction and repair of 1 

tower), András Land (reconstruction of 2+1 churches),
339

 András Hecht (repair of 1 church), 

                                                 
338

 András Hiller was a master builder working from the middle of the 18
th

 century. Presumably due to his old 

age, the number of known works from the time of the Patent of Toleration is minimal. 
339

 His involvement has not yet been fully proven in one case. 
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József Stefán (construction of 1 church).
340

 By comparison, the number of builders of 

Hungarian origin is much lower in this period: Ferenc Balázs (repair of 1 church),
341

 Ferenc 

Sáfrányi (construction of 1 tower, reconstruction and repair of 2 churches).  

The churches built under the Patent of Toleration are thus mainly churches designed 

and built by Saxon foremen. However, the typical solutions and construction works of the 

roof structures can be attributed to the local carpenters of Szekler origin. In particular, the 

church stock of Erdővidék shows an extremely uniform picture. In each case, the roof 

structure spanning the vault rests on the masonry with a similar base structure, bears the 

lateral forces with leaning tie beams, and its design includes two collar beams, between which 

a frame structure provides a longitudinal bracing. The structures consist of clear wooden 

joints, the ‘Y-motif’ appears in the cross-section. This structural solution connects the 

different planes and can be traced back to the Middle Ages in terms of its origin. 

In the context of the Calvinist churches, the following builders can be named as major 

carpenters working in the period after the Patent of Toleration to the first third of the 19
th

 

century: Márton Pető (construction of 3 roof structures), Mózes Szakács (construction of 1 

tower and roof structure, construction of 1 roof structure),
342

 József Bedő and his son (repair 

of 1 roof structure), Ferenc Bartus (repair of 1 roof structure), József Stefán (1).
343

 

 

Related publications: [1] [8] [12] 

6.5.  Unified spatial approach 

6.5.1. Organization of space 

In most cases (87.8% of the buildings analyzed in detail), the interior spatial design of 

the Calvinist churches in Trei Scaune is organized perpendicular to the longitudinal axis of 

the building and built around the liturgical spatial center designated by the pulpit and the 

communion table. 

 

Out of a total of 94 churches and oratories visited, in 73 cases it is clear that the 

church’s interior is organized around a pulpit built on one of the long walls or the triumphal 

arch. This means that the pews, galleries and entrances are located facing the liturgical space 

center. This layout is traditionally identified with the Calvinist spatial organization, which 

assumption can be confirmed in Trei Scaune. 

                                                 
340

 József Stefán was active from the end of the first quarter of the 19
th

 century, his further works can be dated to 

the middle of the 19
th

 century. A carpenter of the same name also worked in the age, a personal identity may also 

arise. 
341

 Ferenc Balázs was a master builder being active from the middle of the 18
th

 century, presumably due to his 

old age, the number of known works from the time of the Patent of Toleration is minimal.  
342

 A carpenter of the same name worked in the middle and second half of the 19
th

 century, in connection with 

which the possibility of a father-son relationship arises. 
343

 His identity with master builder József Stefán arises. 
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When taking into consideration only the 82 churches examined in detail, the described 

centralizing spatial arrangement can be found in 72 cases, which layout is independent of the 

shape and orientation of the buildings. In the light of the construction histories, it can also be 

stated that the houses of prayer and the Calvinist church architecture tendencies of the last 

century preferred the longitudinal layout, which contradicts the previous traditions. In these 

cases, the pulpit is positioned in the center of the polygonal closure of space, however, the 

liturgical center of space arranged around it shows a generally centralizing image despite the 

longitudinal layout of the spatial structure. 

 Interior spatial rearrangements were common during the construction of new churches 

and renovations. In the case of the Calvinist Church in Moacșa, it is known that the spatial 

organization changed after the internal alterations following the 1986 earthquake, and the 

longitudinal layout still visible today was created after the relocation of the pulpit. Another 

example is the construction of a new Calvinist church in Valea Voinești, where, instead of the 

old wooden church, which was previously organized in a transverse direction, the new 

building (constructed between 1930 and 1932) was clearly designed with an interior along a 

longitudinal axis. The latter two examples also suggest that the number of church spaces 

organized in a transverse direction with a centralizing layout may have been even greater in 

the past.  

 

Related publications: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9]  
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6.5.2. Use of space 

The congregations of the Calvinist churches in Trei Scaune largely preserve the 

church's traditional use of space, in which the main tendency is to maintain the seating order. 

Quantifying this: in 86.6% of the churches studied in detail, it was possible to record a 

tradition of spatial usage that cannot be derived from to the liturgy. 

 

In connection with the clearly visible arrangement of the interior, we examined the 

traditions of church space usage. Out of a total of 94 buildings visited, seating order was 

recorded in 74 churches, and in 71 of the 82 cases analyzed in detail. According to the results 

of the studies, the factors determining the seating order were gender, age, social and/or 

property status, as well as pedigree and, family relations. These aspects were decisive, as 

evidenced by the records of the 17
th

 century, and they were also alive in the 19
th

 century and 

had previously differentiated depending on the military status of the heads of families. As a 

result of the interviews, it could be stated that in a significant part of the Calvinist churches in 

Trei Scaune, the rules concerning the use of church space are still alive, which can be traced 

to the combined effect of ecclesiastical discipline, folk traditions and social customs 

prevailing in the 17-19
th

 century. 

 

Related publications: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] 

6.6.  The place of the Calvinist church architecture of Trei Scaune in the 

Hungarian Calvinist church architecture prior to the Patent of Toleration 

 

When examining the Calvinist church architecture of Trei Scaune before the Patent of 

Toleration in connection with Royal Hungary and the Protestant church architecture of the 

territories of the Principality of Transylvania, we see it followed the same tendencies and 

preferences but implemented them with a more modest set of tools. The 17th century historic 

monument material of the studied area shows simplified versions of the late Gothic sytle and 

the hall church structures characteristic of the periphery. In the 18th century, before the 

Patent of Toleration, more reconstructions were carried out than new constructions, a 

significant part of the buildings were later demolished or rebuilt again. Regarding the 

architectural quality of the churches, it can be stated that the wooden churches may have 

been more prominent in number, and the stone churches were built only in modest design, 

bearing the reduced features of the late Gothic in their formation – most often the symbolic 

apse. New church construction took place in case of an ecclesia filialis separation, patron 

intercession or destruction of the previous church built of non-durable material. 

 

In the case of constructions with representative purpose, the survival of the late Gothic 

traditions can be observed. This means that in the 17
th

 century Gothic was used as a tradition, 

a value-carrying style. The latter can be observed throughout Transylvania and Upper 

Hungary from the 16
th

 to the 18
th

 century – for example, in the monuments built in the style of 

Gothic Mannerism in Upper Hungary or in connection with the re-vaulting of the church on 

Farkas Street in Cluj-Napoca. In parallel, hall churches with more modest design were also 
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erected, only symbolically referring to the tradition of the former church spaces with apse (by 

“cutting off” the corners of the walls). This solution was typical of the less prestigious 

settlements. In Protestant church architecture before the Patent of Toleration, dominant 

features were to follow traditions, to express continuity and historicity itself. All of this takes 

precedence over solutions born of liturgy, functionality, or economic considerations. 

For the Calvinist religion, the first churches of Trei Scaune were built in the 17
th

 

century.
344

 Of these churches, the one in Araci kept a significant part of its medieval wall 

sections, while the sanctuary of the church of Bodoc dates back to the 16
th

 century. In the case 

of Hăghig and Chilieni, unusually oblong church spaces were built, which were not affected 

by the size of the building. The former two churches can be interpreted as hall spaces just like 

the churches in Calnic, Ariușd or Dobolii de Sus. The latter two represent the former church 

type, which only symbolically depicts the eastern sanctuary closure, to which István Bibó 

drew attention only much later, in the case of the churches in Central Hungary built under the 

Patent of Toleration.
345

  

Following the establishment of the Gubernium, the influence of the ban on church 

constructions was also felt in Trei Scaune: major transformations became dominant in 

number, although in some cases new construction was also known.
346

  

In the Kingdom of Hungary, articular churches were built in a modest number and 

under strict restrictions, and mostly along the development of two major trends that could be 

separated in terms of territory: oblongum floor plans were used in the western part of the 

country, while elongated Greek cross in the north-eastern areas. It should be noted, however, 

that articular space, as a generic term, covers a diverse range of architectural monuments: not 

only well-typifiable historic memories but also a significant number of buildings born out of 

necessity. 

In the 18
th

 century Trei Scaune region, new church construction is known in at least 

six settlements prior to the Patent of Toleration. Two of three constructions were carried out 

due to the separation of an ecclesia filialis, in two cases the construction took place with the 

help of a patron. Similar reasons made it possible to build Protestant churches all over 

Transylvania, for example in connection with the church construction in Făgăraș (1710 and 

1758-1759) the publications of András Kovács and János Orbán
347

 state that patronage helped 

the realization of representative constructions. Orbán also explains that the buildings, like in 

the western and central parts of the country, could be built mostly of non-durable materials, 

wood, and adobe. This statement is confirmed, nuanced, and completed by the review of the 

constructions in Trei Scaune. 

The Calvinist congregation of Valea Voinești, getting independent of the church in 

Covasna, built a ‘shed’ for themselves, and the faithful of Măgheruș, who separated from the 

ecclesia of Saciova, built a church and a belfry between 1746-1752. The Calvinist people of 

Chichiș could build a small stone church in place of the old wooden one between 1745-1746. 

                                                 
344

 See the details about the 17
th

 century Calvinist church architecture of Trei Scaune in the first thesis: Time 

distribution of constructions. 
345

 BIBÓ 1967 
346

 Constructions are not analyzed and explained in connection with tower constructions. 
347

 KOVÁCS 2003 pp. 149-151.; ORBÁN, J. 2008 pp. 5-6. 
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Some people date the construction of the church in Doboșeni to the beginning of the 18
th

 

century, but these constructions can presumably be identified more with the 1756 

reconstruction patronized by István Daniel, realized with the help of aristocratic intercession. 

After 1721, the faithful of Tamașfalău were forced to build a wooden oratory instead of their 

church destroyed in a fire, for which building material was donated by Mihály Tholdalagi. 

Instead of the old wooden church in Sâncraiu, a new church was also built of stone in 1767. In 

the case of new buildings, the architectural quality, spatial design and use of materials are not 

known or the known information allow only partial conclusions to be drawn. 

In addition to the examples described, mostly some significant transformations
348

 can 

be mentioned, which could have been created from an already standing and functioning 

church building. In these cases, sometimes the architectural tools used resulted higher 

architectural quality than for new constructions. This happened in settlements where their 

model role and significance of the time was known: the vaulting of the church in Biborțeni 

(1761) and the significant reconstruction of the church in Târgu Secuiesc (1750) can be 

highlighted as examples.  

The church construction boom unfolding under the Patent of Toleration (1781), 

together with the effects of the earthquake of 1802, resulted in a similarly significant number 

of monuments in Trei Scaune as in the whole country. The Calvinist church stock built in Trei 

Scaune after 1781 can be interpreted together with the national tendencies and with the 

overview of the Protestant types created under the Patent of Toleration.   

 

Related publications: [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11]  

                                                 
348

 Arcuș (its construction or reconstruction in the early 18
th

 century is assumed, but not yet clarified), Dobolii de 

Jos (1722 and 1733), Brateş (around 1760), Biborțeni (1761), Belin (assumed), Țufalău (assumed), Chiuruș 

(assumed previous reconstruction and 1779), Eresteghin (after 1740), Dobolii de Sus (1763-1767), Karatna 

(1744), Mărtineni (around 1754), Târgu Secuiesc (1750 and 1780), Aita Medie (1777), Lisnău (1768), Herculian 

(1776), Bățanii Mari (1766-1768), Reci (assumed), Sfântu Gheorghe (1774), Saciova (1761), Turia (1726), 

Zăbala (1759/1772). 
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8. Utószó 

„ [Egy falu templom] komoly téralakítási igény nélkül, kívül-belül dísztelenül vagy 

típus-díszítéssel – ugyanolyan, mint a szomszéd falué, s azután még tíz, száz falué – 

hordozhat-e lényeges problémát a magyar építészettörténet számára, van-e bármi 

jelentősége? 

Ha csak egy épületre vonatkoztatva tesszük fel a kérdést, talán jogos a nemleges 

válasz. De éppen az átlagot, a fennmaradt emlékek összességét vizsgálva kellett 

megállapítanunk, hogy e terület építészeti tevékenysége (…) egyáltalán nem 

jelentéktelen, sőt néhány fontos problémát éppen itt érzünk a legélesebben 

felvetődni.”
349

 

 

A háromszéki templomfelmérések kapcsán – erős személyes motivációimmal 

felvértezve is – gyakran éreztem kétséget, egyrészt a terület jelentős emlékanyagának 

áttekinthetősége, másfelől a várható eredmények kapcsán. A szerteágazó kutatás és az idő 

azonban megadta a választ, miszerint egy-egy terület részletes és – elsőként – önmagában 

összefüggő építészettörténetének vizsgálata olyan eredményeket hozhat, melyek az emlékek 

önmagukban való vizsgálatán keresztül nem fedezhetők fel, összefüggések áttekintésére és 

feltárására nem adnak lehetőséget. 

Fontosnak tartanám, hogy Háromszékhez hasonlóan a jövőben feltérképezésre 

kerüljön a Kárpát-medence teljes templomállománya, felekezetre, építési korszakra tekintet 

nélkül és előzetes értékítélettől mentesen. Ezt a kiterjedt kutatói feladatot a rendelkezésre álló 

források, szakirodalom áttekintését, összesítését követően jó alapokon lehetne elkezdeni és 

bővíteni, mivel a lappangó dokumentumok száma és tartalma jelentős. Az épületeket és az 

egykori épületek ránk maradt töredékeit pedig, mint az építészet kézzel fogható és szemmel 

látható valóságát, elsődleges forrásokként kell kezelnünk. Láthatóvá vált továbbá, hogy sem 

az intézményi háttér, sem a társdiszciplínák, sem a tulajdonosokat és használókat nélkülözve 

nem művelhető az építészettörténeti kutatás és a műemlékvédelem. 

Új információkkal szolgálhatna, ha az egyes gyülekezeteket és felekezetek templomait 

nem szeparáltan, hanem a közös és egymásra ható tendenciák tükrében, együttesen 

vizsgálnánk, illetve nem utolsó sorban szükséges lenne a szakrális épített örökség pontos 

nyilvántartása, mely a kutathatóság mellett örökségvédelmi szempontból is üdvös lenne, 

segíthetné az épületekről való gondoskodást.  

Reményeim szerint eddigi munkásságommal hozzájárulhattam a háromszéki 

református és csekélyebb részt a hazai protestáns templomépítészet szélesebb körben való 

népszerűsítéséhez. Eredményeim talán a szakmai közönség számára is új támpontokat adtak 

és új információkkal gazdagították közös tudásunkat. Véleményem szerint a Kárpát-medence 

protestáns templomépítészete több figyelmet érdemel, mert mind hazai, mind európai szinten 

jelentős értéket képvisel. 

                                                 
349

 BIBÓ 1967 pp. 525.  
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Köszönetnyilvánítás 

 

„Itt állok véghatáraidnál szép és dicső Háromszék. Még 

felötlenek előttem szép bérczeid, melyek mindenike 

ismerős nekem, még látom arany embereket és arany 

kalászokat termő szép tereidet, még búcsut intőleg tekint 

felém a hatalmas, a gyakran félelmes Nemere, Bükszád és 

Kászon szép havassora. (…) kebelemben viszem tőled 

nyujtott élményeknek s dicső, magasztos tetteknek lelket 

emelő emlékét, s eltávozva is, mindig kedvesen fogok 

visszagondolni azon vendégszerető, testvéries fogatatásra, 

melylyel minden léptemen felkaroltatok, szeretett 

népemnek jó lelkü fiai; azon szíves részvétre, melylyel 

fáradtságos kutatásaimban mindenütt segítve voltam, azon 

nemes gyöngédségre, mely e napok emlékét örökre 

kedvessé tevé előttem.”
350

 

        Orbán Balázs

                                                 
350

 ORBÁN, B. 1869 III. p. 207. 
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Hálás köszönettel tartozom mindenekelőtt 

Családomnak és Szeretteimnek, akik 

minden lehetséges erejükkel támogattak és 

bíztattak!  

 

Köszönöm témavezetőmnek, Krähling 

Jánosnak, hogy szakmai tudásával, értékes 

meglátásaival segítette a kutatást! 

 

Köszönöm Szőcsné Gazda Enikőnek, Boér 

Hunornak és Csáki Árpádnak, hogy 

mindenkor segítették kutatásaimat és 

kérdéseimre mindig készséggel 

válaszoltak! 

 

Köszönöm fáradságot nem ismerő 

munkáját az EREL munkatársainak, Tóth 

Leventének és Ősz Sándor Elődnek, akik 

levéltári kutatásaimban segítettek! 

 

Köszönöm szakmai segítségét a budapesti 

Néprajzi Múzeum munkatársainak! 

 

Köszönöm a hozzájárulását és segítségét 

Incze Zsolt György (Sepsiszentgyörgy II.),  

Balogh Zoltán (Kovászna I.) 

Berszán István (Középajta)  

esperes uraknak,  

valamint a Sepsi, Kézdi-Orbai és 

Erdővidéki Református Egyházmegyék 

lelkészeinek, gondnokainak, 

presbitereinek,, harangozóinak és a 

gyülekezeti tagoknak! 

 

A közreműködő lelkészek: 
351

 

Albert János (Feldoboly) 

Balázsi Zoltán (Bardóc) 

Bálint Csongor (Sepsibükszád, 

Mikóújfalu) 

Balla Barna Márton (Málnás, Málnásfürdő) 

Balogh Zoltán (Kovászna I.) 

                                                 
351

 A lelkipásztorokhoz rendelt települések jegyzéke 

az adott egyházközség felkeresésnek időpontjában 

szolgáló lelkész nevét, a hozzá tartotó települést és 

annak filiáit tartalmazza. 

Bancea Gábor (Sepsiszentgyörgy IV.) 

Barabás Béla (Étfalvazoltán)  

Bardócz Csaba (Ikafalva) 

Bartha Attila (Bölön, Nagyajta) 

Bartos Károly (Komolló, 

Szentivánlaborfalva) 

Beder Imre (Kézdivásárhely) 

Beke Tivadar István (Zabola, Karatna, 

Gelence) 

Bende Tamás (Csomakőrös) 

Bereczki László (Gidófalva) 

Berszán Sándor (Szotyor) 

Bíró Erika (Szörcse) 

Bod Péter (Székelyszáldobos, Vargyas) 

Bóné Sándor Barna (Barátos) 

Bucsi Zsolt (Sepsiszentgyörgy I.) 

Bustya János (Sepsiszentkirály)  

Deák Botond (Réty, Sepsimagyarós) 

Dénes Lajos Levente (Sepsibesenyő) 

Derzsi György (Lisznyó) 

Dezső László Levente (Egerpatak)  

Dezső Tibor Attila (Zágon) 

Egyed Kolumbán László (Kilyén) 

Egyed László Levente (Torja) 

Egyed Sándor (Oltszem)  

Fancsal Zsolt-Gerő (Magyarhermány) 

Farkas Vilmos (Kisbacon) 

Szőcs László (Felsőcsernáton) 

Fülöp László (Árapatak) 

Gáspár-Babos Etele Tamás (Illyefalva)  

Gocsmán Sándor (Zalán) 

Györgyi Zsolt (Maksa és Eresztevény) 

Hegyi István (Székelytamásfalva) 

Incze Hunor (Orbaitelek) 

Izsán Antal (Páké) 

Kelemen-Karikás Árpád (Szárazajta) 

Kovács Levente (Kökös) 

Makkai Péter (Árkos) 

Marosi Károly (Dálnok) 

Mátyás István (Angyalos)  

Megyaszai László Jenő 

(Kézdimartonfalva) 

Molnár Sándor (Nagybacon) 

Müller Lóránd Bálint (Fotosmartonos) 



117 

 

Nagy István Zoltán (Kommandó) 

Nagy János (Hídvég) 

Nagy Károly-Kázmér (Köpec, Miklósvár) 

Nagy Zoltán (Erdőfüle) 

Nagy Zsolt Attila (Sepsikőröspatak)  

Németh Zoltán János (Nagyborosnyó) 

Orbán Lajos (Kovászna II. – Vajnafalva) 

Pap Attila (Sepiszentgyörgy III.) 

Papp C. Zsolt (Kézdimárkosfalva, 

Kézdimátisfalva) 

Péter Barna (Lécfalva) 

Pop Levente (Páva, Imecsfalva) 

Ráduly Baka Zsuzsanna (Erősd) 

Raff Róbert Miklós (Bereck, Lemhény, 

Oroszfalu) 

Roth Levente (Sepsibodok) 

Sándor István (Bodos) 

Sánta Imre (Bikfalva)  

Simon Barna (Cófalva) 

Szász István Gergely (Bita, Szacsva)  

Székely Lajos (Bibarcfalva) 

Székely Róbert Imre (Kisborosnyó) 

Takács Lajos (Alsócsernáton) 

Tódor Béla (Kézdialbis) 

Tordai Árpád (Barót) 

Tóth Anna (Kálnok) 

Tüzes-Bölöni Ferenc (Olasztelek) 

Ungvári Barna András (Uzon) 

Váncza Lajos (Papolc) 

Vinczi Botond (Aldoboly) 
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SCHULEK F. 1885 SCHULEK, F.: A református templom. In: Építési Ipar 1885. évf., Budapest 

1885 

SZABÓ, I. 2004 Szabó István (szerk.): Bita. Adalékok Bita falutörténetéhez. Medium Kiadó, 

Sepsiszentgyörgy 2004 

SZŐCSNÉ GAZDA 

– MIHÁLY 2012-

2013 

Szőcsné Gazda Enikő, Mihály Ferenc: A barátosi református templom 

kazettás mennyezete. In: Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum 

évkönyve. pp. 625–644. 
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SZŐCSNÉ GAZDA 

2001 

Szőcsné Gazda Enikő: Erkölcs és közösség. Pro-Print Könyvkiadó, 

Csíkszereda 2001 

SZŐKE 2009 Szőke Balázs: Téglabordás boltozatok Dél-Erdélyben. In: Colligite 

Fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Örökségvédelmi konferencia, 

Budapest, ELTE 2008, Az ELTE BTK Művészettörténet Intézeti Képviselet 

Kiadása, Budapest, 2009  

SZTÁNCSUJ – 

HŐGYES 2018-2019 

Sztáncsuj Sándor József – Hőgyes Mihály Huba: Régészeti kutatások a 

feldobolyi refomrátus templomban. In: Acta Siculica. A Székely Nemzeti 

Múzeum évkönyve. 2018-2019, pp. 33-45. 

TOMBOR 1968 Tombor Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek - A XV-

XIX. századból. Akadémiai Kiadó, Budapest 1968 

TÓTH, Á. 2008 Tóth Áron: "Civilis Architectura" a XVIII. századi Magyarországon. A 

vitruviánus építészetelmélet hazai recepciója a későbarokk és a 

felvilágosodás korában. Doktori értekezés. ELTE BTK, Művészet-

tudományi Doktori Iskola, 2008  

TÓTH, B. 2017 Tóth Boglárka: Történeti tetőszerkezetek kutatása Sepsi-szék templomaiban. 

Különös tekintettel a tetőszerkezetekre. (Kovászna megye, Románia). 

Kutatási jelentés, Csíkszereda 2017 

TÓTH, L. 

Székelyföld története 

II. 2016 

Tóth Levente: Egyházi viszonyok a 18. században. In: Székelyföld története 

II., MTA BTK, Budapest – EME, Kolozsvár – HRM, Székelyudvarhely 

kiadása, Székelyudvarhely 2016, pp. 423-439. 

TÜDŐS S. 2002 Tüdős S. Kinga: Háromszéki templomvárak. Erdélyi védőrendszerek a XV.-

XVIII. században. Mentor Kiadó, Marosvásárhely 2002 

VÁMSZER 1960 Vámszer Géza: A csíkrákosi Cserei-kúria falképmaradványai. In: 

Művészettörténeti Értesítő 9/1. (1960), pp. 23-35. 

VÁRY O. 2004 Váry O. Péter: Háromszéki istenes emlékek. In: Művelődés 3. LVII. Évf. 

(2004. március), pp. 27-28. 

VEÖREÖS 2006 Veöreös András: XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben. PhD 

dolgozat. BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 2006 

VIZITÁCIÓ Orbai I. 

(1677-1752) 2001 

Csáki Árpád – Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Az Orbai Református 

Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei I. (1677–1752). T3 Kiadó, 

Sepsiszentgyörgy 2001 

VIZITÁCIÓ Orbai 

II. (1759-1797) 2004 

Csáki Árpád – Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Az Orbai Református 

Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei II. (1759–1797). Erdélyi Református 

Egyháztörténeti Adatok 3/2. Kolozsvár 2004 

VIZITÁCIÓ Sepsi 

(1728-1790) 2005 

Buzogány Dezső – Sipos Gábor (szerk.): A Sepsi Református Egyházmegye 

vizitációs jegyzőkönyvei 1728-1790.Erdélyi református egyháztörténeti 

adatok 3. Kolozsvár 2005 

ZIEGLER BÁLINT 

2012 

Ziegler Bálint Ágnes: A brassói evangélikus főtemplom (Fekete templom)18. 

századi újjáépítése.Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése 

egy újjászülető épületbe. Doktori disszertáció, ELTE Művészettörténet-

udományi Doktori Iskola, 2012 
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9.2.  Hivatkozott levéltári, múzeumi dokumentumok és digitális gyűjtemények 

Hivatkozás Intézmény / Elérhetőség Megnevezés 

Első Katonai Felmérés  https://maps.arcanum.com/hu/

map/firstsurvey-

transylvania/?layers=142&bbo

x=2740619.3941969%2C5708

401.131305449%2C3031538.7

238502805%2C5812966.98599

9569  

Erdély (1769–1773) - Első 

Katonai Felmérés; utolsó 

megtekintés: 2021.08.22. 

Harmadik Katonai Felmérés https://maps.arcanum.com/hu/

map/thirdsurvey75000/?bbox=

2740619.3941969%2C5708401

.131305449%2C3031538.7238

502805%2C5812966.98599956

9&map-list=1&layers=43  

Habsburg Birodalom (1869-

1887) - Harmadik Katonai 

Felmérés (1:75000); utolsó 

megtekintés: 2021.08.22. 

Vasárnapi Újság 4. évf., 29. 

sz. (1857. július 29.) 

https://adt.arcanum.com/hu/vie

w/VasarnapiUjsag_1857/  

  

Vasárnapi Újság 39. évf., 33. 

sz. (1892. augusztus 14.) 

https://adt.arcanum.com/hu/vie

w/VasarnapiUjsag_1892/  

  

Vasárnapi Újság 40. évf., 11. 

sz. (1893. március12.) 

https://adt.arcanum.com/hu/vie

w/VasarnapiUjsag_1893/  

  

Kézdi Ref. Egyhm. 

Visitationalis jegyzőkönyv 

1735-1743 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

(megtekintés helye) 

Kézdi Református 

Egyházmegye Visitationalis 

jegyzőkönyv 1735-1743 

EREL Fk. Lvt. 87/798 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Főkonzisztóriumi Levéltár, 

Leltári szám: 87/798 

EREL Ig. Lvt.44/1809 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 44/1809 

EREL Ig. Lvt. 29/1809 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 29/1809 

EREL Ig. Lvt. 28/1809 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 28/1809 

EREL Ig. Lvt. 44/1809 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 44/1809 

EREL Ig. Lvt. 232/1878 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 232/1878 

EREL Ig. Lvt. 45/1879 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 45/1879 

[jegyzőkönyvi kivonat, 

készítette: Kisantal Sámuel 

főjegyző, 1879. március 3.]  

EREL Ig. Lvt. 306/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 306/1880 

https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-transylvania/?layers=142&bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://maps.arcanum.com/hu/map/thirdsurvey75000/?bbox=2740619.3941969%2C5708401.131305449%2C3031538.7238502805%2C5812966.985999569&map-list=1&layers=43
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1857/
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1857/
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1892/
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1892/
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1893/
https://adt.arcanum.com/hu/view/VasarnapiUjsag_1893/
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EREL Ig. Lvt. 105/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 105/1880 

EREL Ig. Lvt. 45/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 45/1880 

EREL Ig. Lvt. 141/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 141/1880 

EREL Ig. Lvt. 145/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 145/1880 

EREL Ig. Lvt. 428/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 428/1880 

EREL Ig. Lvt. 1114/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 1114/1880 

EREL Ig. Lvt. 722/1880 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 722/1880 

EREL Ig. Lvt. 222/1894 

Műszaki vélemény 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 222/1894  

[Műszaki vélemény]  

EREL Ig. Lvt. I./57/1898 

(Torjai egyház vegyes ügyei) 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: I./57/1898 (Torjai 

egyház vegyes ügyei) 

EREL Ig. Lvt. 758/1899 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 758/1899 

EREL Ig. Lvt. 30/903 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 30/903 

EREL Ig. Lvt. I.60/1907 

(Egyházközségeink 

templomaira vonatkozó 

adatok gyűjtéséről) 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám:  I.60/1907 

(Egyházközségeink 

templomaira vonatkozó adatok 

gyűjtéséről) 

EREL Ig. Lvt. 3231/1912; Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 3231/1912; 

EREL Ig. Lvt. 895/915 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 895/915 

EREL Ig. Lvt. (Köpeczi Ref. 

Egyház vegyes ügyeiről) 

9/1915 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 9/1915 [Köpeczi 

Ref. Egyház vegyes ügyeiről] 

EREL Ig. Lvt. I.6/1916 

(Oltszemi ref. egyházközség 

vegyes ügyeiről) 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám:  I.6/1916 

(Oltszemi ref. egyházközség 

vegyes ügyeiről) 

EREL Ig. Lvt. 27/97 (758/97) Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 27/97 (758/97) 
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EREL Ig. Lvt. 27/97 (675/97) Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 27/97 (675/97) 

 EREL Ig. Lvt. 306/1941 Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Igazgatótanácsi Levéltár, 

Leltári szám: 306/1941 

EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1929 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Debreczeni László 

vázlatkönyve 1929 

EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1932 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Debreczeni László 

vázlatkönyve 1932  

EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1936 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Debreczeni László 

vázlatkönyve 1936 

EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1937 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Debreczeni László 

vázlatkönyve 1937  

EREL Debreczeni László 

hagyatéka 

Erdélyi Református 

Egyházkerület Központi 

Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

Debreczeni László hagyatéka, 

Ádámos – Búzásbocsárd 

mappa: „Bibarcfalva 21, 

szószék vázlat, lev.” 

NM Rajztár Ltsz: R. 9.712-

9.715 [Huszka József rajzai, 

1882.05.25] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R. 9.712-9.715 

NM Rajztár Ltsz: R. 10.184 

[Huszka József rajza, 

1882.10.23.] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R 10.184 

NM Rajztár Ltsz: R. 10.274 

[Huszka József rajza, 

1887.10.23.] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R. 10.274 [készítette: Huszka 

József, 1887.10.23.] 

NM Rajztár Ltsz. R. 10.222 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R. 10222 [készítette: Huszka 

József, 1882. május 31.]  

NM Rajztár Ltsz. R. 10.223 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R. 10223  [készítette: Huszka 

József, 1882. május 31.]  

NM Rajztár Ltsz.  R. 10.251, 

[Huszka József rajzai, 

1882.05.31.] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R. 10.251, [Huszka József rajzai, 

1882. május 31] 

NM Rajztár Ltsz. R.1921 

[László Gyula rajzai, 1926] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R.1921 [László Gyula rajzai, 

1926] 

NM Rajztár Ltsz. R.1922 

[László Gyula rajzai, 1926] 

Néprajzi Múzeum (Budapest) Rajz-, festmény- és 

nyomatgyűjtemény, Leltári szám: 

R.1922 [László Gyula rajzai, 

1926] 

BINDER – JANITSEK 1994 Néprajzi Múzeum (Budapest) Kézirattár, Leltári szám: EA 

26419  

NM Kézirattár Ltsz. EA 25312 Néprajzi Múzeum (Budapest) Kézirattár, Leltári szám: EA. 

25312 [Rezi Mária hallgató 
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gyűjtése] 

SZNM Fotótéka Székely Nemzeti Múzeum 

(Sepsiszentgyörgy) 

A hivatkozott és/vagy 

bemutatott fotók leltári számai 

lábjegyzetben vagy az ábra 

címében szerepelnek. 

MŰEMLÉKTEMPLOMOK 

1983 

Székely Nemzeti Múzeum 

(Sepsiszentgyörgy) 

Néprajzi és Helytörténeti 

Dokumentumtár, 7-es fond: 

Demeter Lajos kollekció  

KÁDÁR 1958 Kisbaconi Ref. Ehk. Lvt.  Kádár József: A kisbaconi 

református egyház története. 

Lelkészképesítő vizsgadolgozat 

kézirata, Szék 1958 

(azonos, mint elérhetőség és 

megnevezés=azonos) 

Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. Iktatószám: 1840 6.6 

(azonos) Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. Iktatószám: 1841 6.7 

(azonos) Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. Iktatószám: 23-24. 1913 

(azonos) Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt. 1840 6.6; 1841 6.7; 1870 6.11; 

1870 6.12 

(azonos) Oroszfalvi Ref. Ehk. Lvt. Visitatio az Oroszfalvi Fil. 

Ecclésiaban (1826. szeptember 

4.); Landt Jóseff eredeti 

tervrajzai (1876. március 22.); 

Építési szerződés (1876. május 

12.); Pótszerződés (1876. 

június 21.); Munka béri 

szerződés (1878. június 11.) 

(azonos) Székelytamásfalvi Ref. Ehk. 

Lvt. 

Egyházközségi gyűlés 

jegyzőkönyve, 1875. április 25. 

(pp. 126-130.)  

(azonos) Székelytamásfalvi Ref. Ehk. 

Lvt. 

Egyházközségi gyűlés 

jegyzőkönyve, 1875. április 27. 

(pp. 130-132.)  

(azonos) Székelytamásfalvi Ref. Ehk. 

Lvt. 

Egyházközségi gyűlések 

jegyzőkönyvei (1875, 1927) 

9.3. Hivatkozott kiállítások 

Forrásjelölésnél  

használt rövidítés 

Hivatkozás feloldása 

NM 2005-2006 (kiállítás)  Fejős Zoltán (kiállítás-főrendező): Huszka József, a rajzoló gyűjtő. 

2005. május 13. - 2006. március 5.  

NM 2008 (kiállítás) Sedlmayr Krisztina (kiállítás-rendező): Ábrahám áldozata. 

Díszlepedők, párnahajak, az ószövetségi történettel.2008. szept. 16. - 

2008. nov. 2. 
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NM 2015-2017 (kiállítás) Bata Tímea, Tasnádi Zsuzsanna (kiállítás-rendezők): A székelykaputól a 

törülközőig. Szinte Gábor gyűjtései. NM 2015. szept. 2. - 2016. máj. 1.; 

SZNM 2017. ápr. 6. - 2017. júl. 24.; HRM 2017. aug. 9. - 2017. szept. 

30. 

 


