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A mellékletben gyakran használt rövidítések jegyzéke 

 

Felekezetek: 

bapt. – baptista  

ev. – evangélikus  

gr. kat. – görög katolikus 

ort. – ortodox (görög keleti) 

ref. – református 

r. kat. – római katolikus 

uni. – unitárius 

 

Intézmények: 

ANR – Romániai Nemzeti Levéltár (Arhivele Naționale ale României)  

Ehk. Lvt. – egyházközségi levéltár 

Ehm. Lvt. – egyházmegyei levéltár 

EREL – Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára (Kolozsvár) 

IM – Iparművészeti Múzeum (Budapest) 

NM – Néprajzi Múzeum (Budapest)  

SZNM – Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy) 

 

 

 

Útmutató a melléklet használatához 

 

Melléklet: 

A Doktori értekezés melléklet c. II. kötetben az egyes épületekre vonatkozóan – földszinti 

vagy karzatszinti – alaprajzok, szakirodalmi és levéltári források, hivatkozások, valamint az 

egyes templomokra vonatkozóan rövid építészettörténeti leírások találhatók és egy 

összefoglaló jellegű térkép. A bemutatott alaprajzok a szerző saját munkái, más kutatók, 

építészek tervrajzainak, felméréseinek felhasználása az ábra címében jelölt. 

 

1. A doktori értekezés mellékletében szereplő képek jelölése az alábbi logikai felépítéssel 

könnyen értelmezhető: 

H = homlokzat 

K = belső tér kelet felé 

N = belső tér nyugat felé 

É = belső tér észak felé 

D = belső tér dél felé 

R = építészeti részlet (bútorzat, szerkezet stb.) 

T = történeti fotó, rajz (forrás jelölésével) 

A = alaprajz 

 

2. A doktori értekezés mellékletéhez egy összefoglaló jellegű térkép tartozik, melynek címe:  

M1. Térkép – A doktori értekezésben részletesen vizsgált templomok területi és tipológiai 

eloszlásának áttekintése. 



1. Aldoboly 

Dobolii de Jos 

Sepsi Ref. Ehm. 

 

Az aldobolyi református templom 

középkori előzményei ismertek, a templom 

tájolását tekintve keletelt. A ma látható, 

egyterű, poligonális záródású, de gótikus 

térarányú hajó a 18. század első 

negyedében épült vagy épült át jelentős 

mértékben, ezt erősíti az épület déli 

1/H1. ábra: Az aldobolyi ref. templom 

déli homlokzata, tornya. (2015)  

1/H2. ábra: Az aldobolyi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

1/R. ábra: Az aldobolyi ref. templom 

tetőszerkezete két periódusból. (2015) 

1/K. ábra: Az aldobolyi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

1/N. ábra: Az aldobolyi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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oldalába beépített kő, melyen az 1722-es 

évszám olvasható.  

A tetőszerkezet két periódusa ismert, a 

keleti oldal építési munkálatai 1733-ban, a 

nyugati oldalé 1803-ban zárultak. Ez 

összhangban áll azzal, miszerint a 

templomot 1732-ben tűzvész, 1802-ben 

földrengés rongálta meg. A torony a rajta 

látható felirat szerint 1815-1818 között 

épült, melyet Debreczeni László is 

megerősített. Egy a Néprajzi Múzeumban 

fellehető kép szerint a toronynak a múlt 

század elején még állt barokk 

toronysisakja. A templomhajónak két 

földszinti – déli és nyugati –, valamint egy 

kívülről nyíló karzatszinti bejárata van. A 

belső tér elrendezése centralizáló, a 

hangvetővel (1869) kiegészített szószék 

(1853) az északi falközepén, a liturgikus 

térközpont a templomtér közepe körül 

helyezkedik. A templomból ülésrend 

ismert, mely szerint a dél bejárattól keletre 

a férfiak, nyugatra a nők foglalnak helyet. 

A szószék két oldalán a Mózes szék, illetve 

kiemelt ülőhelyek találhatók. A jelenlegi 

berendezést elmondások alapján egy 

sepsikőröspataki mester – vélhetően Nagy 

Béla tanító –festette ki, de a padprofilok 

XVIII. század végi eredetre utalnak. Az 

orgonát a brassói Einschenk Károly újította 

meg 1897-ben. 

 

Források: EREL D.L. Vázlatkönyvek 1936 

pp. 15-22.; VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 

2005 pp. 23-31.; MAGYARI – JUHÁSZ 

Sepsi 2011 p. 10-11.; Danielisz Dóra: 

Aldoboly: 2015.08.10. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 33-37. 

  

1/T. ábra: Az aldobolyi ref. templom, régi 

toronysisakjával. Forrás: NM Fotótár 

Ltsz.: F. 65552, készítette: Viski Károly, 

1931. 

1/A. ábra: Az aldobolyi ref. templom alaprajza, az 

északi oldalon befalazott nyílások és a kőkerítés 

jelölésével. A felmérési rajz pontosításában 

Debreczeni László 1936-os felmérései nyújtottak 

segítséget. 
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2. Alsócsernáton 

Cernatu de Jos 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 

Az alsócsernátoni református 

vártemplom tájolását tekintve keletelt. A 

ma látható, egyterű, egyenes záródású hajó 

a 19-20. század fordulóján nyerte el 

alakját, a Gyöngyössy által említett 1904-

es javítás jelentős átépítést sejtet. A 

tetőszerkezet kora feltételezhető, vörös 

festékkel készült felirat az 1910-es – vagy 

2/K. ábra: Az alsócsernátoni ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

2/H. ábra: Az alsócsernátoni ref. templom 

déli homlokzata. (2017) 

2/N. ábra: Az alsócsernátoni ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 

2/R2. ábra: Az alsócsernáti ref. templom 

reneszánsz kőszószéke. (2017) 

2/R1. ábra: Az alsócsernáti ref. templom 

várfalának ma is álló romjai. (2017) 
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1916-os – és az 1979-es évszámokat 

örökíti meg, előbbi mutathatja a szerkezet 

korát. A korábbi templom formáját 1680-

1700 között ölthette fel a középkori 

templom átalakítása révén. Az 1700-as 

dátum továbbá a faragott kő szószék 

készítésének idejét is jelzi, az 1600-ból 

származó Damokos-sírkő pedig e család 

kiemelt szerepére mutat rá. Az épület 

északi falán jól látható az elbontott egykori 

sekrestye helye, egy támpillérbe befalazott 

kövön "SZ:M / AD 1733" olvasható.  Ez az 

északi falszakasz vélhetően a korábbi 

templomnak is részét képezte.  

Az alsócsernátoni templom látványos 

erődítései még a 19. század végén is álltak 

korabeli fotók tanulsági szerint. Ma már 

csak részben állnak falszakaszok, a 

szakirodalom több szakaszban való 

kiépülésükre utal a 15-17. század között. A 

templomhajónak két földszinti – déli és 

nyugati –, valamint egy kívülről nyíló 

karzatszinti bejárata van. A belső tér 

elrendezése centralizáló, a hangvetővel 

(1888) ellátott szószék (1700) az északi 

falon, kiemelt pillérkötegen helyezkedik el, 

a liturgikus térközpont e körül, kissé 

keletre pozícionálva található. A padok 

festése 18. századi eredetre utal, ezt a 

feltevést Tüdős S. Kinga is megerősítette. 

A templomból ülésrend nem ismert. A 

szószék két oldalán a Mózes szék és 

kiemelt ülőhelyek találhatók. A Kolonits 

orgona 1872-ben készült. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 99.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 668; KÓNYA 

1980/10. p. 13.; B. MURÁDIN 1994 pp.; 

GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 73-77.; TÜDŐS 

S. 2002 pp. 90-94.; MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 12-13.; Danielisz 

Dóra: Alsócsernáton 2017.07.19. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)

2/T1. ábra: Az alsócsernátoni ref. templom, 

1900-as évek eleje.. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: NEG_20_18, készítette: László Ferenc. 

2/T2. ábra: Az alsócsernátoni református 

templom, 1929. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

F. 343, készítette: Keöpeczi Sebestyén József. 

2/A. ábra: Az alsócsernátoni ref. 

templom alaprajza. 



3. Angyalos 

Angheluș 

Sepsi Ref. Ehm. 

 

Az angyalosi református templom 

mai helyén középkori előzményekkel 

nem rendelkezik, egykori temploma a 

falu északi határában állt, helye az Első 

Katonai Felmérésen még látható. Szép 

kidolgozású, latin feliratos régi harangja 

(1788) vélhetően a régi épület bontásakor 

került át az új templomba, mely telkét a 

3/H. ábra: Az angyalosi ref. templom 

keleti homlokzata. (2015) 

3/R2. ábra: Az angyalosi ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

3/R1. ábra: Az angyalosi ref. templom 

szentélyének boltozata. (2015) 

3/K. ábra: Az angyalosi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

3/N. ábra: Az amgyalosi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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lelkész elmondása szerint a Donáth 

család adományozta az egyháznak.  

A ma álló, nyugati szentéllyel záródó 

hajó a türelmi rendelet után épült 1795-

1800 között. A szentély fiókos-

hevederívekkel erősített boltozattal 

fedett, a hajó kazettás famennyezettel. Az 

építés idejét az immár a Mózes-székre 

helyezett egykori szélvitorla (1797) is 

igazolja, mely a tetőszerkezet korára is 

mutathat. A torony, felirata alapján, 

1800-ban épült.  

A templomhajónak a torony alatti, 

földszinti – keleti – bejárata használatos, 

a hajó déli bejáratát már nem használják. 

A belső tér elrendezése centralizáló, a 

hangvetővel (18. század) kiegészített 

szószék a diadalíven, az északi oldalon 

kapott helyet. A templomból ülésrend 

ismert, mely szerint a szószékkel 

szemközt állva, nyugati „szentélyben” a 

férfiak foglalnak helyet, a szószékkel 

szemben, kiemelt padsorban a 

presbitérium. A szószékhez közel eső 

padokban a konfirmandusok, gyermekek, 

illetve a nyugati, női oldalon az első 

padban a lelkész felesége foglal helyet, a 

gyermekek mögött közvetlenül az idős 

asszonyok ülnek. A templomban a Böjthe 

családnak kiemelt padja van. A 

különleges felépítésű orgona a múlt 

századfordulón épülhetett, a 

sepsiszentgyörgyi Komsa Dávid 

munkája.  

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 687; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 12-

13.; Danielisz Dóra: Angyalos 

2015.08.12. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 38-41. 

  

3/A. ábra: Az angyalosi ref. templom alaprajza. 
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4. Árapatak 

Araci / Arndorf 

Sepsi Ref. Ehm. 

 
Az árapataki ref. templom középkori 

eredetét már Debreczeni László is 

vizsgálta, a szentélyben és a diadalíven 

feltárt falképek feltevéseit bizonyítani 

engedik. Korábbi rétegek alakos 

ábrázolásokat rejtenek, egy későbbi réteg 

szövegtöredékeket, befalazott lőrésszerű 

nyílásokat is tártak fel a falkutatás 

alkalmával. A templom északi oldalán 

4/H. ábra: Az árapataki ref. templom 

keleti homlokzata. (2017) 

4/R2. ábra: Az árapataki ref. templom 

szószéke főúri emléktáblával. (2017) 

4/R1. ábra: Az árapataki ref. templom 

szentélyében látható nyílás- és 

falképmaradványok. (2017) 

4/K. ábra: Az árapataki ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

4/N. ábra: Az árapataki ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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láthatók az egykori sekrestye alapfalai. A 

templom utolsó jelentősebb átépítés 

1659-1665 közé tehető, egyéb 

megújítások dátumai a diadalíven 

megörökíttettek. Azonos feliratok szerint 

a torony 1894-ben épült.  

A szószék mögött, a diadalíven 1602-

ből származó, befalazott sírkő emlékezik 

meg az egykori nemes Geréb Benedekről. 

A vizitációk nyomán további jelentős, 

székföldi családok nevei is feltűnnek: a 

Gerébek mellett például a Mikók és 

Nemesek is. A vélhetően 18. századi 

hangvetővel rendelkező szószék a 

diadalíven kapott helyet, mely mellett a 

Mózes-szék, előtte a liturgikus 

térközpont, e körül centralizáló módon a 

padok helyezkednek el. A 

templomhajóban keleti és nyugati karzat 

áll, a tér megközelítése kizárólag a 

nyugati főbejáraton, a torony alatt 

lehetséges. Ülésrendet a templomból nem 

jegyeztünk fel, ellenben rendkívüli 

textilgyűjtemény található az épületben, 

mely egyszerre van használatban és 

funkcionál kiállításként. A kisebb méretű 

orgona készítőjét és korát felirat 

hiányában nem jegyeztük fel. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 25.; 

EREL Debreczeni László hagyatéka; 

MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 66.; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 

36-47.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 pp. 14-15.; Danielisz Dóra: 

Árapatak 2017.07.25. (felmérési rajzok 

és jegyzetek) 

  

4/T. ábra: Árapatak, ref. templom 

freskója, 1968) Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: KONYA_165, készítette: Kónya 

Ádám. 

4/A. ábra: Az árapataki ref. templom alaprajza, a déli 

falszakaszon a karzatszint jelölésével. A felmérési rajz 

pontosításában Debreczeni László 1959-es felmérései 

nyújtottak segítséget. 
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5. Árkos 

Arcuș 

Sepsi Ref. Ehm. 

 
Az árkosi református templom 

jelenlegi formájában a 18. század első 

negyedében – Kováts J. István szerint a 

17. században – épülhetett. Egy 1728-ban 

kelt vizitációs bejegyzés is utal a 

templomépítésre, melynek költségeit a 

kilyéni Székely Zsigmond vállalta. Arról, 

hogy korábban a református felekezet hol 

tartotta alkalmait nem tudunk, de 

5/H2. ábra: Az  árkosi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

5/R. ábra: Az  árkosi ref. templom 

elbontott haranglábának elemei egy 

közeli csűrben. (2015) 

5/H1. ábra: Az árkosi ref. templom távlati 

képe az új toronnyal. (2015) 

5/K. ábra: Az  árkosi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

5/N. ábra: Az árkosi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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feltételezhető akár a mai unitárius 

vártemplom felekezetközi használata, 

mely a vidék szomszédos falvaiban 

bevett volt.  

A mai templom tetőszerkezetét – 

dendrokronológiai keltezés alapján – 

1800-ban építették, mely egy jelentősebb 

átépítést jelölhet. Az egykori harangláb a 

18. századból származott, 2000-ben 

elbontották, elemeit 2015-ben még egy 

közeli csűrben megtaláltuk. Az új, 

különálló monolit vasbeton szerkezetű 

torony 2000-ben épült.  A keletelt, 

félköríves záródású templomnak egy déli 

és egy nyugati bejárata van, nyugati 

karzata a berendezéssel egyetemben 

1940-ben épült. A koronával (1812) 

kiegészülő szószék a diadalívet imitáló 

plasztikus díszek mellett kapott helyet az 

északi falon, mellette az azonos időben 

készült Mózes szék.  Ez előtt található a 

liturgikus térközpont, mely felé a 

padsorok pozícionáltak. A templomból 

ülésrendet feljegyeztünk, mely szerint a 

férfiak a keleti oldalon, a szentélyben, a 

nők a nyugati oldalon foglalnak helyet. A 

karzaton gyermekek ülnek, akik még 

nem konfirmáltak. A templomban 

elektromos orgona található.   

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 

48-52.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 pp. 16-17.; Danielisz Dóra: Árkos 

2015.07.23. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 42-44. 

 
  

5/T. ábra: Árkos, az 1752-ben épült 

harangláb. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

I_005, eredet: Imreh Domokos 

fotóalbumából, ismeretlen fotós. 

5/A. ábra: Az árkosi ref. templom alaprajza. 
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6. Barátos 

Brateş 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm. 

 
A barátosi ref. templom azon 

templomok sorába illeszkedik, 

melyeknek története a középkortól 

napjainkig értelmezhető. Építésének ideje 

nem ismert, de a ma látható épület épített 

elemeiben a 17. század eleji templomot 

rejtheti.  A támpillérekkel erősített, 

zsindellyel fedett, haranglábbal bíró 

templomot a 18. század közepén 

6/H. ábra: A barátosi ref. templom keleti 

homlokzata. (2017) 

6/R2. ábra: A barátosi ref. templom 

tetőszerkezetének merevítése a kontyolás 

oldalán. (2017) 

6/R1. ábra: A barátosi ref. templom 

egykori mennyezetének két kazettája. 

(fotó: Gazda Enikő, SZNM, 2012) 

6/K. ábra: A barátosi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

6/N. ábra: A barátosi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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jelentősen átalakíthatták. Ekkor kapta a 

hajó kazettás mennyezetét (1760), melyet 

az 1910-1912 között zajló jelentős 

átalakítások során a Székely Nemzeti 

Múzeumban helyeztek el. A ma látható 

famennyezet és tetőszerkezet ekkor 

épülhetett, utóbbi kizárólag fából, 

csomópontjait tekintve faszegekkel 

stabilizált.  

A 18-19. századból további 

átalakítások említendők. 1790-ben a 

templomot méreteiben bővítették, ekkor 

készült orgonakarzata és tornya is, a 

templom kutatóablakokkal vizsgált 

berendezésének festése is 18. századi 

eredetre utal. Feltételezhető továbbá, 

hogy a korábban keletelt templom 

poligonális lezárását a nyugati oldalra is 

ekkor helyezték át.  

További jelentős építkezések az 

1802. és 1838. évi földrengések után 

történetek, melyek a torony és a hajó 

megújítását is célozták. A templomhajó 

három oldalról megközelíthető. Az északi 

fal közepén a hangvetővel ellátott 

szószék kapott helyet, ekörül a liturgikus 

térközpont berendezési tárgyaival. A 

templomelrendezés centralizáló, ülés- és 

szertartásrendet is feljegyeztünk. A keleti 

oldalon a férfiak, a nyugati oldalon a nők 

foglalnak helyet. A szószékkel szemközt 

a konfirmációra készülők és a leányok 

ülnek. Bevonuláskor előbb a nők, majd 

férfiak térnek be a templomba, Úrvacsora 

osztáskor a nemek fordítva járulnak az 

Úrasztalhoz életkor szerint csökkenő 

rendben. Az egyik karzaton kézifújtatós 

Csoflek orgona áll. 

 

Források: TOMBOR 1968 p. 114.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 

pp. 14-15.; SZŐCSNÉ GAZDA – 

MIHÁLY 2012-2013; Danielisz Dóra: 

Barátos 2017.07.07. (felmérési rajzok és 

jegyzetek)  

 
  

6/T. ábra: A barátosi református templom 

az Erzsébet parkkal, 1913-as postai 

bélyegzővel. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: JA10-033-1, Mezei Géza kereskedő 

kiadása 

6/A. ábra: A barátosi ref. templom 

alaprajza. 
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7. Bardóc 

Brădut 

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A bardóci ref. templom középkori 

elődje a templomtorony keleti oldala felé 

helyezkedett el. Az egykori templomnak 

harangja a templomtérben van kiállítva, 

készítésének korát a 15. századra teszik. 

A torony felirata szerint 1760-ban épült, 

mely meglepőnek hat a türelmi rendelet 

előtt. Az olaszteleki templommal való 

szoros stilisztikai rokonsága miatt a mai 

7/H. ábra: A  bardóci ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

7/R2. ábra: A  bardóci ref. templom 

Úrasztala. (2017) 

7/R1. ábra: Az bardóci ref. templom 

tornyának felirata. (2017) 

7/K. ábra: A bardóci ref. templom belső 

tere észak felé. (2017) 

7/N. ábra: A bardóci ref. templom belső 

tere dél felé. (2017) 
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templomhajó vélhetően Horváth György 

építész tervei alapján épült 1880-1882 

között épült.  

A hajó északkelet felé fordul 

poligonális lezárásával, a belső tér három 

irányból közelíthető meg, egy földszinti 

déli és keleti bejáraton és egy nyugati 

karzatfeljárón. Horváth stílusára jellemző 

a haránt irányú főbejáratot és a szószéket 

keretező timpanon, ahogyan a 

szószékfeljáró falban való elvezetése is 

hármas nyílás-kompozícióba foglalva.  

Az egymással párba állított belső 

homlokzatok hangsúlyozzák a haránt 

irányú tengely fontosságát, illetve a hajó 

két rövidebb oldalán elhelyezkedő, tömör 

megfogalmazású karzatok még inkább 

erősítik a centrális térélményt. A teret 

vakolatdíszes famennyezet fedi.  

A főbejárat és hajó között feszülő 

előtér a haránt irány fontosságát jelöli. A 

templomból ülésrend ismert. A 

szószékkel szemközt állva, jobbra a 

férfiak, a felettük lévő orgonakarzaton a 

gyermekek, balra a nők foglalnak helyet. 

A haránt irányú előtérben, a szóbeli 

hagyomány szerint, a megesett lányok 

ültek. A liturgikus berendezési tárgyak a 

templommal egyidősnek feltételezhetők, 

kivétel az Úrasztal, melynek egyes részei 

- véleményünk szerint - legkésőbb a 17. 

századból származhatnak. A templomban 

1883-ban készült Kolonits orgona 

található. 

 

Források: Bardóci Ref. Ehk. Lvt.; 

MAGYARI – SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 

pp. 8-9.; Danielisz Dóra: Bardóc 

2017.08.04. (felmérési rajzok és 

jegyzetek)  

7/T. ábra: A bardóci ref. templom, 

paplak, szövetkezet és községháza, 1916-

os postai bélyegzővel. (az eredeti 

képeslap részlete) Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA10_040_002, eredete: 

Szilágyi Artúr műterméből, Kőszeg. 

7/A. ábra:  

A bardóci ref. 

templom alaprajza, 

a ma is álló torony 

és a régi templom és 

várfal feltételezett 

helyének jelölésével.  
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8. Barót 

Baraolt 

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A baróti ref. templomot két holland 

építész, Levien de Putter és Menno 

Vissers, tervei nyomán építették 1994-

2004 között. Ezt megelőzően 1955-1957 

között Debreczeni László tervezett 

tornyot az imateremhez, mely a mai 

napig olvasható felirat szerint 1933-ban 

épült. Az épületegyüttes mai formájában 

tehát három külön periódusban épült. 

8/H. ábra: A baróti ref. templom keleti 

homlokzata. (2017) 

8/R2. ábra: Az régi baróti ref. templom 

karzatmellvédjének felirata. (2017) 

8/R1. ábra: Az régi baróti ref. templom 

karzatmellvédje a mai lelkészi irodában. 

(2017) 

8/K. ábra: A baróti ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

8/N. ábra: Az árkosi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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A baróti ref. templom történetéhez 

fontos adalék, hogy elsőként Kós Károly 

készített terveket 1927-1929 között. 

Ezek, bár nem valósultak meg, a ma 

látható épületegyüttest, mind Debreczeni, 

mind a holland tervezők munkáját 

tekintve, megihlették, a 

homlokzatkezelés tekintetében különösen 

szembetűnő a hasonlóság. 

A 20. század eseményeit megelőzően 

korábbi ref. léte is ismert. A lelkészi 

irodában a látható az egykori baróti ref. 

templom karzatmellvédje, mely az 1782-

1783 között épült templomból való. A 

templom patrónusaiként az építő 

Nagyajtai Cserei József és felesége, 

Raksányi Anna, nevezhetők meg. Az 

egykori templom átépített formában ma a 

baptista gyülekezet tulajdonában áll, 

kiknek az 1940-es években adományozta 

a ref. gyülekezet. A mai baptista 

templomról online elérhető képek és az 

SZNM Fotótékában lévő történeti fotók 

segítségével megállapíthatjuk, hogy a 

templom mai nyugati előtér és déli 

bővítmény helyett azonos helyeken két 

kisebb portikusszal bírt, északi oldalán 

nem voltak ablakok, csupán déli oldalán 

kettő, melyeket ólomszemes üveggel 

zártak. Tetőszerkezetébe integrált kis 

fatornya, illetve a hossztengely mentén 

hevederekkel három részre tagolt fiókos 

dongaboltozata vélhetően még eredeti, 

tetejét baconi cserép fedte. 

 

Források: EREL Debreczeni László 

hagyatéka; Baróti Ref. Ehk. Lvt.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; MAGYARI 

– SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 pp. 10-12.; 

Danielisz Dóra: Barót 2017.08.08. 

(jegyzetek)   

8/T1. ábra: A baróti ref. templom, 1940-

es évek. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA12_006_001, készítette: Fotofilm 

Kolozsvár. 

8/T2. ábra: Barót főtere a református 

templommal, keltezés nélkül. Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: JA12_006_003, 

készítette: Al. Florescu.   
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9. Bibarcfalva 

Biborțeni  

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A bibarcfalvi ref. templom középkori 

előzményei, a hajóban feltárt Szent 

László legenda falképei széles körben 

ismertek, a mai épület nyugati 

falszakaszai nagyrészt középkori 

eredetűek. A templomot már a 17-18. 

században részben átépíthették, hisz 

1761-es barokk kori átépítésekor Balázs 

Ferenc pallér megkezdett átalakításokat 

9/H. ábra: A  bibarfalvi ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

9/R2. ábra: A bibarcfalvi ref. templom 

egykori tetőszerkezetének, hajójának 

lenyomata a torony oldalán. (2017) 

9/R1. ábra: A bibarcfalvi ref. templom 

falképei. (2017) 

9/K. ábra: A bibarcfalvi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

9/N. ábra: A bibarcfalvi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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folytatott: a hajó részleges boltozását, az 

ajtó áthelyezését és a vakolás, 

vakolatdíszek, kisebb javítások 

elkészítésére kérték. 1793-1794-ben az 

áthelyezett déli bejárat új portikusszal 

egészült ki, mely dátum egyben a torony 

építési idejét is jelzi. A hajó 18. század 

végi állapotát örökíthette meg az a 

felmérési rajz, mely Debreczeni László 

hagyatékában található az EREL 

gondozásában. A rajzok alapján a teret 

fiókos-hevederes dongaboltozatok fedték, 

melyek terveit befelé forduló pillérek 

segítették hordozni.  

A 19. században természeti csapások 

következtében a templom jelentősen 

rongálódott, így a millennium évében 

átépítése mellett döntöttek, 1897-ben 

bonthatták le a templom tetőszerkezetét 

és boltozatait, falpilléreit, valamint 

egészítették ki a teret déli irányú 

bővítménnyel, a tornyot magasították. Az 

egykori épületmagasság és tetősík lejtése 

a torony oldalán olvasható.  

A templomból ülésrend ismert, 

melyet 15 éve még tartottak. E szerint a 

nyugati és déli oldalon a nők, keleten a 

férfiak foglaltak helyet. Az Úrvacsorát 

előbb a férfi, majd a nők vették 

magukhoz életkor szerint csökkenő 

rendben. A templom elrendezése az 

északi fal közepén álló szószék körül 

centrálisan helyezkedik el, új berendezés 

1975-től készült, a padok részben 18. 

századi eredetre utalnak. A lelkész 

elmondása szerint a templomban 1974-ig 

kőszószék állt, melyet ma az 

imateremben látható hangvető (1897) 

egészített ki, a régi Úrasztalt szintén 

eltávolították. A térben keleti és nyugati 

karzat is áll, előbbi ad helyet az 

orgonának. 

 

Források: ORBÁN, B. I. 1868 p. 215.; 

EREL Debreczeni László hagyatéka; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; 

MŰEMLÉKTEMPLOMOK 1983; 

LÁNGI – MIHÁLY III. 2006 pp. 15-17.; 

MAGYARI – SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 

pp. 13-15.; Danielisz Dóra: Bibarcfalva 

2017.08.03. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

9/T. ábra: A bibarcfalvi főutca, keltezés 

nélkül. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA12_016_003, készítette: Borbáth 

Zoltánné fényképész, Barót. 

 

9/A1. ábra: A bibarcfalvi ref. templom alaprajza, az 

1761-1894 közötti állapot rekonstrukciós alaprajza 

az EREL-ben őrzött Debreczeni László hagyatékban 

található vázlat nyomán.  

9/A2. ábra: A bibarcfalvi ref. templom alaprajza. 
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10. Bikfalva 

Bicfalău 

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A bikfalvi ref. templommal a 

szakirodalom behatóan foglalkozott. A 

falu lakói módos szabad székelyek 

voltak, kiknek udvarházai jelentős 

gazdagságról tanúskodnak. A lakosság 

szűknek érezhette középkori 

vártemplomát, 1863-ban a hajó teljes, a 

várfal és torony részleges bontása mellett 

döntöttek.  

10/H. ábra: A bibarfalvi ref. templom déli 

homlokzata. (2015) 

10/R2. ábra: A bikfalvi ref. templom 

tornyának alsó szintje, kerámiabordás 

boltozattal fedve. (2015) 

10/R1. ábra: A bikfalvi ref. templom 

egykori hajójának lenyomata a torony 

belső oldalán és egy főállás. (2015) 

10/K. ábra: A bikfalvi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

10/N. ábra: A bikfalvi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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A középkori eredetű templomot 

Debreczeni László is részletesen 

tanulmányozta. A torony alsó szintje 

alkotja az épület legrégebbi részét. Itt 

látható, hogy a járószintet 90-120 cm-rel 

megemelték, illetve a teret kerámiabordás 

boltozat fedi. A tornyot 1768-ban 

magasíthatták, Debreczeni feljegyzései 

szerint a toronysisak ebben az évben 

épült, szász templomsisakok 

analógiájára. 1937-ben alakították át 

elsőként a sisakot a Debreczeni tervei 

nyomán, majd a második világháború 

után tervei alapján azonos kivitelben. A 

torony további érdekessége, hogy a 

padlástérben őrzi a régi tetőszerkezet 

lenyomatát, mely a mainál jóval 

keskenyebb és alacsonyabb templom 

képét vetíti elénk.  

A hajó, középkori alapokhoz 

illeszkedve, keletelt, keleti záródása belül 

félköríves, kívülről poligonális, 

építéséhez szükséges volt a várfal 

megbontása, melynek építését a 16-17. 

századra teszik. A templomhajó a nyugati 

torony alatt vagy a déli portikusszal 

keretezett bejáraton át közelíthető meg. A 

tér elrendezése centralizáló, az északi fal 

közepén lévő falazott szószék felett 

feliratos hangvető helyezkedik el (1767), 

a szószék mellett Mózes-szék (1827). A 

berendezést vizsgálva kétféle padprofil 

különböztethető meg, a padok a 

liturgikus térközpont felé fordulva 

helyezkednek el. Ülésrendet nem ismert, 

azonban a szentély fala mentén körbefutó 

padok vélhetően kiemelt személyeknek 

készültek. A nyugati karzaton álló 

Kolonits orgona 1861-ben készült, a 

mondák szerint a hajó méreteit ehhez 

igazították. 

 

Források: EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1937 pp. 10-16; KOVÁTS J. II. 1942 p. 

689; GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 78-80; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 76-78; MAGYARI 

– JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 18-19.; 

Danielisz D.: Bikfalva 2015.08.03. (felm. 

rajzok és jegyz.); DANIELISZ ISIS 2019 

10/T1. ábra: A bikfalvi ref. templom, 

1911. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA10_041_2, Kiadóhely nincs feltüntetve. 

10/T2. ábra: A bikfalvi ref. templom 

várfala, 1968. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: KONYA_137, készítette: Kónya 

Ádám. 

10/A. ábra: A bikfalvi ref. templom 

alaprajza. 
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11. Bita 

Bita 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm. 

 
A bitai ref. templom története 

kevéssé kutatott. Egyes források szerint 

17. század elejéig fából épült ref. imaház 

szolgálta a híveket, a 18. század elejéig 

pedig egy kisebb kőtemplom. Utóbbi kis 

templom mai formájára való átépítését 

1808-ra teszik, bár a Bitai Ref. Ehk. 

Levéltárában őrzött képek szerint a 

templom a 19. század közepén még 

11/H. ábra: A bitai ref. templom nyugati 

homlokzata. (2015) 

11/R2. ábra: A bitai ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

11/R1. ábra: A bitai ref. templom 

toronysisakjának szerkezete. (2015) 

11/K. ábra: A bitai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

11/N. ábra: A bitai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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másként festett, e fotó azonban vélhetően 

nem azonos templomot mutat. A hajó 19. 

század első negyedére tehető építésre utal 

a tetőszerkezet is, mely azonos elemek 

sorolásából áll, egyetlen szélgerenda 

merevíti, a szotyori templom 

mellékállásaival rokon (1816-1825). 

1810-ig a templom harangjai a 

haranglábban laktak, ekkor építették meg 

tornyát, melyet láthatóan a 20. században 

vasbeton szerkezetekkel megerősítettek.  

A templomhajónak három bejárata 

van, a nyugati torony alatt és a déli 

portikuszon át, valamint egy karzatfeljáró 

a torony déli oldalán. A belső tér 

elrendezése centralizáló, a tér arányaiban 

nyomott. Egy nyugati karzat és a keleti 

térrészen egy az orgona (1869) számára 

kialakított pódium fogja közre a központi 

térrészt és a felé irányított padokat. Az 

északi fal közepére pozícionált szószéket 

korona ékesíti (1898, újítva 1914), 

mellette található a Mózes-szék, előtte az 

Úrasztal. A templomból ülésrend ismert, 

mely szerint a keleti térrész első 

padjaiban a gyermekek, mögöttük a 

férfiak foglalnak helyet, a nyugati 

oldalon a nők ülnek, az első pad, első 

székén a lelkész felesége, a női oldal 

felett a legény-karzat található. A nők a 

nyugati, a férfiak a déli, a legények a 

karzatfeljárón át közelítik meg a teret. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 668; 

SZABÓ I. 2004 pp. 100-104.; 

MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 

pp. 22-23.; Danielisz Dóra: Bita 

2015.07.27. (felmérési rajzok és 

jegyzetek)  

11/T1. ábra: Vakolatdísz a bitai ref. 

templomon, 1974. Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: KONYA_IV_040, 

készítette: Kónya Ádám 

11/T2. ábra: Feltevések szerint a régi 

bikfalvi templom. Forrás: Bikfalvi Ref. 

Ehk. Lvt. (2015) 

11/A. ábra: A bitai ref. templom alaprajza. 
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12. Bodola 

Budila / Bodila / Bodeln / Budille 

Brassói Ref. Ehm. 

 
A bodolai ref. egyház története a 

környező településekhez viszonyítva 

későn kezdődött. A faluban jelentős 

befolyással bíró, római katolikus Béldi 

család a 17. század közepéig akadályozta 

a településen a protestantizmus 

terjedését. Kezdetben mind a 

kálvinizmus, mind az unitarianizmus 

12/H2. ábra: A bodolai ref. templom 

nyugati homlokzata. (2018) 

12/R. ábra: A bodlai ref. templom 

tetőszerkezete. (2018) 

12/H1. ábra: A bodolai ref. templom déli 

homlokzata. (2018) 

12/K. ábra: A bodolai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2018) 

12/N. ábra: A bodolai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2018) 
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jelen volt a településen, végül utóbbi 

irányzat kiszorult a településről.  

Az első ref. templom építését 

Bodolán 1640-re teszik, mely épületről a 

18. század közepén kelt vizitációs 

jegyzőkönyvek sokat elárulják, hogy 

alapvetően vegyes szerkezeti móddal 

épült: „kőlábakra s cserefa kötésekre 

téglából építtetett”, „zsendellyel fedett”, 

„a templombejáró első ajtó felett hasonló 

móddal építtetett torony” volt és „a 

templomot deszkáztatták meg alól-

felyül”. Bár a megfogalmazás 

többértelmű lehet, feltételezhető, hogy a 

17-18. századból ránk maradt 

haranglábakhoz hasonlóan kőből hordott 

alapra fektették a nagy keresztmetszetű 

tölgyfákat, melyekre faváz épült. A 

templom esetében ezt téglával töltötték 

ki, a padozatot és a mennyezetet 

fadeszkával boríthatták. 

A lebontott templom helyén 

feltételezik a mai templom építését 1856-

ban Gróf Mikó Imre és Gróf Béldi István 

patrónusi szerepvállalásával. Az épület 

tervezője Schuster György volt, 

érdekessége, hogy alaprajza téglalap 

alakú, a nyugati toronytest az épületbe 

integrált, ami a belső térben erős árkádos 

homlokzatot és karzatot képez. A nyugati 

fa karzaton orgona (1898) áll, mely a 

brassói Nagy József munkája. 

A tér elrendezése centralizáló, az 

északi fal közepén elhelyezett hangvetős 

(1863) szószék köré szerveződik a tér. 

Ülésrend ismert, a szószékről jobbról 

balra félkörben olvasva a teret ülnek az 

idős férfiak, fiatal férfiak, a lányok, a 

fiatal asszonyok, végül az idős nők és 

özvegyek. Az Úrvacsora osztáskor előbb 

a férfiak, majd nők életkor szerint 

csökkenő rendben, a bevonuláskor előbb 

a nők, a férfiak és a lelkész tér be a térbe. 

 

Források: HEREPEI–SZABÓ T. 1939 p. 

5.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 

76.; MAGYARI–JUHÁSZ Brassói 2012 

pp. 18-19.; Danielisz Dóra: Bodola 

2018.07.14. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

  

12/T. ábra: Képeslap: Bodola 

kastélyrészletek, ref. templom. 1916-os 

postai bélyegzővel. (m.: Az eredeti 

képeslap részlete.) Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA4_046_001, eredete: 

Málnásy Károly kiadása, Nyén. 

12/A. ábra: A bodolai ref. templom 

alaprajza. 
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13. Bodos 

Bodoș 

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A bodosi a türelmi rendelet hatására 

épült ref. templomok egyike. Nem 

bizonyított, de feltételezhető, hogy Zailer 

Péter szász pallér és Pető Márton 

ácsmester közreműködött építésében, 

melyet tornyával együtt 1788-1794 

között építettek. A bodosi templom azon 

templomok sorába illeszkedik, melyek 

templomhajója befelé forduló 

13/H. ábra: A bodosi ref. templom északi 

homlokzata. (2017) 

13/R2. ábra: A bodosi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

13/R1. ábra: A bodosi ref. templom 

toronysisakjának szerkezete. (2017) 

13/K. ábra: A bodosi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

13/N. ábra: A bodosi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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falpilléreken nyugvó csehboltozatok 

sorolásával fedett, tetőszerkezete 

jellegzetes, a templomtípushoz 

kapcsolódó megoldás. Ez azonban nem a 

település első ref. temploma.  

Elmondások alapján az első templom 

a Bese-réten állt, vélhetően középkori 

eredetű épület volt. Az Első Katonai 

Felmérés tanulságai szerint egy későbbi 

templom már a faluban, a patak 

túloldalán, annak északi részén állt. Ezt 

követhette a mai templom építése a falu 

déli részén.  

A bodosi református templom 

keletelt, a belső tér a nyugati torony alatt, 

illetve a nyugati karzat a toronyból, vagy 

az északi portikuszon át közelíthető meg. 

A tér centrálisan szerveződik a déli falon 

elhelyezkedő szószék körül, melyet 

díszes hangvető koronáz. A templom 

teljes berendezése úgy tűnik, több 

periódusból lett eggyé. Bizonyosan 

láthatók mind a koronán, mind a Mózes-

széken a 18. és a 19. századra jellemző 

festőasztalos-stílusok, a padprofilok 

vegyesek, a karzaton korábbinak 

feltételezhetők. A Kolonics orgona 1865-

ben készült.  

A templomból ülésrendet jegyeztünk 

fel, mely szerint a keleti oldalon a férfiak, 

felettük lévő karzaton a gyermekek, a 

nyugati oldalon a nők, felettük a fiatalok 

foglalnak helyet. Az északi bejárat 

mellett a férfi oldal első padja az ún. 

Budai pad volt. 

 

Források: MAGYARI – SZÁNTÓ 

Erdővidéki 2009 pp.16-18.; Danielisz 

Dóra: Bodos 2017.08.03. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021 

 

  

13/T. ábra: Bodos, ref. templom, 1970-es 

éve. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

03247, készítette: Bortnyik György 

13/A. ábra: A bodosi ref. templom alaprajza. 
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14. Bölön 

Belin / Blumendorf / Böllen 

Erdővidéki Ref. Ehm. 

 
A bölöni ref. templom építéstörténete 

a mai napig feltáratlan. A reformátusság, 

egyes források szerint, a 17. század 

második felében, mások szerint a 18. 

század elején jelent meg Bölönben, 

azonban a 19. századig 

vagyonközösségben élt a településen 

nagyobb lélekszámban jelen lévő 

unitárius egyházközséggel. 

14/H. ábra: A bölöni ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

14/R2. ábra: A bölöni ref. templom 

reneszánsz kőszószéke. (2017) 

14/R1. ábra: A bölöni ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

14/K. ábra: A bölöni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

14/N. ábra: A bölöni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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 A mai ref. templom építési idejének 

– legkorábbi periódusának – 

megállapítása nehézkes, de legkésőbb a 

18. század első felére tehető, leginkább a 

19. századi átalakítások befolyásolták 

mai formáját. Kováts J. István szerint 

1768-ban épült. A templomot az 1940-es 

években a földrengés és háborús károk 

miatt, majd 2006-2009 között jelentős 

mértékben átépítették, falszerkezeteit 

nagyrészt cseréltek, mely egy esetleges 

kutatást már nehézkesen tesz lehetővé. A 

torony 1911-1912 között épült. 

A templom érdekessége, hogy 

téglalap alaprajzú, mely akár eredendő 

koncepció is lehet a 18. századból, Orbán 

Balázs ábrázolása az épület nyugati 

oldalát mutatja, mely egyenes záródású 

volt. A kis templomnak jelenleg egyetlen 

bejárata van, a déli tornyon át. A tér 

elrendezése centralizáló, az északi fal 

közepén álló hangvetővel (1770) 

koronázott kőszószék (1777) köré 

rendeződik. Utóbbi együttes vélhetően az 

épület legrégebbi darabja, készítője a 

szószék latin felirata: Deus providebit 

sibi victimam holocausti (Mózes I. 22,8). 

A templomból ülésrendet nem 

jegyeztünk fel, de az irodalom említi az 

ún. Cserei széket, mely a család patrónusi 

szerepét jelölheti. Az orgona Brassóban 

készült 1881-ben, Nagy József munkája. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 pp. 21-

23.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; B. 

MURÁDIN 1994 p. 147.; MAGYARI – 

SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 pp. 19-21.; 

FANCSAL 2010 pp. 67-106.; Danielisz 

Dóra: Bölön 2017.07.28. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

14/T1. ábra: Bölön, ref. templom, 1970-es 

évek.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

03149, készítette: Bortnyik György 

14/T2. ábra: Bölöni vártemplom, 

1898.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

NEG_50_5, készítette: Gere István (az 

eredeti üvegnegatív részlete) 

14/A1. ábra: A bölöni ref. templom rekonstruált 

alaprajza a rendelkezésre álló képi és írásos források 

alapján.  

14/A2. ábra: A bölöni ref. templom alaprajza. 
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15. Cófalva 

Țufalău 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
Cófalva első temploma vélhetően 

középkori eredetű épület volt, nem 

tudható, a mondák szerint azonban 

fatornyos épület volt. A második 

templom, mely a mai ref. templom 

helyén állt, már a református híveket 

szolgálta, az Első Katonai Felmérés 

azonos helyen jelöli. Vélhetően a 

második templommal kapcsolatos 

15/H. ábra: A cófalvi ref. templom északi 

homlokzatának részlete. (2017) 

15/R2. ábra: A cófalvi ref. templom 

karzatának részlete. (2017) 

15/R1. ábra: A cófalvi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

15/K. ábra: A cófalvi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

15/N. ábra: A cófalvi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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utalásokat találunk a 17-18. századi 

vizitációs feljegyzésekben. Zsindellyel 

fedett alacsony kőépület képe rajzolódik 

ki előttünk, melyhez harangláb tartozik, a 

18. század elején a vizitáció többször kéri 

a falak magasítását, kőlábak építését és 

karzat készítését. 

Az 1802-es fölrengés után e régi 

templom nagyjából fél századon át 

használaton kívül állt, mígnem egy a falu 

határában talált avar lelet nem segítette 

hozzá a falut az új templom költségeinek 

fedezéséhez. Így épült fel 1855-ben a mai 

épület a kézdimárkosfalvi Stefán József 

pallér vezetésével. A templom – a 19. 

századi Háromszéken bevett módon – a 

hajóba integrált toronytesttel épült, így 

tömör hatású, épített karzatot létrehozva, 

mely itt a hajó északi oldalára esik. A 

torony alatt, illetve a keleti falon, a 

portikuszon át közelíthető meg a 

centralizáló módon elrendezett térbelső, 

melynek déli oldala poligonális záródást 

kapott.  

A templomból ülésrend ismert, mely 

szerint a poligonálisan zárt oldalon a 

férfiak, az ellentétes északi oldalon a nők 

foglalnak helyet, felettük a karzaton 

gyermekek ülnek. A koronázott szószék 

és Úrasztal felé forduló padokat a falak 

mentén körben elhelyezett hátaspadok 

egészítik ki. 

 

Források: Cófalvi Ref. Ehk. Lvt.; 

VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 

p. 5., pp. 67-69., p. 165.; MAGYARI – 

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 pp. 24-25.; 

Danielisz Dóra: Cófalva 2017.07.07. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

 

  

15/A. ábra: A cófalvi ref. templom alaprajza. 
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16. Csomakőrös 

Chiuruș 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A csomakőrösi református templom 

mai helyén vagy akár falaiban 

bizonyosan középkori előzményeket rejt. 

Érdekes módon az Első Katonai 

Felmérés a faluban templomot nem vagy 

csak nehezen azonosíthatóan jelöl, 

ellenben a vizitációs feljegyzések a 17. 

századból zsindelyes épületről számolnak 

be – Kováts J. szerint az épület e század 

16/H. ábra: A csomakőrösi ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2017) 

16/R2. ábra: A csomakőrösi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

16/R1. ábra: A csomakőrösi ref. templom 

karzatmellvédjének rejtőzködő festése. 

(2017) 

16/K. ábra: A csomakőrösi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

16/N. ábra: A csomakőrösi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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végén épült –, melyen a 18. századi 

vizitációs feljegyzések változtatásokat 

javasolnak. Az utalások egyértelműen 

egy sötét – kisméretű ablakokkal 

bevilágított – térre utalnak, melyben a 

szentélyt a hajótól diadalív választja el, a 

templomot harangláb egészíti ki.  

A mai épület az alacsony kőből 

falazott kerítőfal bejáratán szereplő 

évszám szerint 1779-ben esett át jelentős 

átalakításokon. Ekkor változhatott meg 

nagymértékben a középkori 

templomforma, melyet részben a mai 

épület is tartalmazhat – lásd nyugati 

kapu. A templomhajó mai formájában 

keletelt, egyterű, poligonális keleti 

záródással bír. A teret fedő szerkezet, a 

környékbeli tetőszerkezetek ismeretében, 

a 18. század – 1730-1780-as évek – 

jellegzetes megoldásait mutatja. A 

templomtornyot építésének idejét egyes 

források szintén 1779-re datálják. 

A templombelső a déli és a torony 

alatt található nyugati bejáraton át 

közelíthető meg. A nyugati és keleti 

oldalon is karzat található, melyeken 

nyitott kutatóablakok arról tanúskodnak, 

hogy a mellvédek festettek. A keleti 

karzaton áll a Kolonits orgona, mely 

1881-ben készült.  

A templomból ülésrend ismert. Az 

északi falon elhelyezett koronázott 

(1937) szószék körül található a 

liturgikus térközpont a Mózes-székkel és 

az Úrasztallal. E felé fordulnak a padok, 

a hajó nyugati felében a nők – női oldal 

első székén a lelkész felesége –, keleten a 

férfiak foglalnak helyet, a karzaton a 

fiatalok, konfirmandusok ülnek. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 687; 

VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001 

p. 182.; p. 234.; MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 26-27.; Danielisz 

Dóra: Csomakőrös 2017.07.12. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

 

  

16/T. ábra: Csomakőrösi ref. templom. 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_083_Csomakoros_ref_templom

, készítette: Kónya Ádám. 

16/A. ábra: A csomakőrösi ref. templom alaprajza. 
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17. Dálnok 

Dalnic 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A dálnoki református templomban 

található művészettörténeti vonatkozású 

adatokat Lángi József és Mihály Ferenc 

foglalta össze, melyek alapján a 

méreteiben szerény, középkori templom 

jelentős átalakítását 1526-ban fejezték be. 

A teret kerámiabordás hálóboltozat fedte, 

ezt a hajóban látható egyszer hornyolt, 

íves bordaelem tanúsítja. A ma már 

17/H. ábra: A dálnoki ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2017) 

17/R2. ábra: A dálnoki ref. templom 

egykori déli homlokzatának részlete, a 

mai torony és déli bővítmény között. 

17/R1. ábra: Egykori kerámiabordás 

boltozat vállindítása a dálnoki ref. 

templomban. (2017) 

17/K. ábra: A dálnoki ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

17/N. ábra: A dálnoki ref. templom belső 

tere nyugat felé, egykori boltozati kiosztás 

nyomai, festett szövegtöredékek. (2017) 
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síkmennyezetes tér vélhetően – az 1802-

es – földrengés következtében vesztette 

el boltozatát. A nyugati szentélyes tér 

tájolását a 16. századi átépítés során 

kapta, hisz az 1977-es földrengés után 

feltárt szövegtöredékek az egykori 

boltozat homlokíveihez komponáltak. E 

16. századi latin nyelvű feliratok mellett, 

17. századi magyar nyelvű, 

olaszkoszorúba foglalt bibliai idézetek 

olvashatók, ismert továbbá egy 

rovásírással írt középkori szöveg, mely 

jelentése ismeretlen. 

Az épületet a 18. század végén és 

1821-ben is részben átépíthették, de déli 

bővítésének első üteme legkésőbb 1864-

ben fejeződhetett be, amikorra a hajó 

egységes tetőszerkezetének kora is tehető 

egy ácsfelirat alapján. A 16. századi 

védműveket 1912-1914 között 

elbontották, a falon kívül épített fa 

haranglábbal egyetemben. 1914-1922 

között épült a bontott építőanyagok 

felhasználásával a torony, a keleti és 

nyugati karzatfeljárók, előbbi 

faszerkezetei 18. századi elemeket 

rejtenek a készítő ácsok nevével.  

A belső tér ma a déli és nyugati 

bejáraton át közelíthető meg – további 

két befalazott, gótikus nyílás ismert –, 

nyugaton, a toronyaljban délen és keleten 

orgonakarzat található. Az északi fal 

közepén koronázott (1779) szószék, két 

oldalán a Mózes-szék és a papné padja. 

A festett, feliratos Úrasztal (1765) köré 

szerveződő tér nyugati oldalán és a déli 

bővítmény földszintjén asszonyok és 

gyermekek, keleten a férfiak foglalnak 

helyet, a déli karzaton konfirmált 

legények. A ki- és bevonulás rendjét 

kevéssé, az Úrvacsora osztás rendjét 

tartják: előbb a férfiak, majd a nők 

életkor szerint csökkenő rendben. 

Nevezetes padjai a templomnak a Lázár 

Mihály padja és a Beczásy pad. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 668 

LÁNGI – MIHÁLY III. 2006 pp. 39-42.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 pp. 28-29.; Danielisz Dóra: Dálnok 

2017.07.17. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

  

17/T1. ábra: Dálnoki ref. 

templom.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_094, készítette: Kónya Ádám. 

17/T2. ábra: Dálnoki ref. templom, 1913. 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

028_Dalnok, készítette: Gere István. 

17/A. ábra: A dálnoki ref. templom alaprajza. 
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18. Egerpatak 

Aninoasa 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Az egerpataki ref. templom története 

kevéssé kutatott, csupán 

dendrokronológiai kutatások nyomán 

tudható, hogy a tetőszerkezet építése 

1799-1802 között kivágott fákból készült, 

így a ma látható templom ezzel egyidős 

vagy korábbi lehet. Annyi bizonyosan 

állítható, hogy az Első Katonai Felmérés 

a maival azonos helyen jelöl templomot, 

18/H2. ábra: A dálnoki ref. templom déli 

homlokzata. (2015) 

18/R1. ábra: A egerpataki ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

18/H1. ábra: Az egerpataki ref. templom 

déli homlokzata, támfallal. (2015) 

18/K. ábra: Az egerpataki ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

18/N. ábra: A egerpataki ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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illetve a 18. századi vizitációk (1728-

1790) már egyértelműen templomról 

számolnak be.  

Az északi fal közepén, hangvetővel 

(1812) koronázott szószék köré 

szerveződik a templomtér. A Mózes-szék 

(1807) és a padok a 18-19. század 

fordulóján ölthették fel mai alakjukat. 

Feltételezhetjük akár a kis templom 

jelentős megújulását az 1802-es 

földrengést követő 10 évben. Utóbbi arra 

alapozható, hogy az 1940-es és 1977-es 

fölrengést követően is jelentős mértékben 

károsodott az épület. Egyes források 

szerint a 19. században épült tornyot az 

utóbb említett földrengést követően ujjá 

kellett építeni 1979-ben. A mai 

egerpataki templom periódusai tehát 

pontosan nem ismertek, de a 19. század 

elején történt megújulás előtt a 18. század 

folyamán bizonyosan, de akár a 

középkorban azonos helyen templom 

állhatott. A Historia Domus szerint a 

templom falazatának anyag derék 

magasságig terméskő, onnan feljebb 

tégla. Az épületet keletről indulva délről 

fal övezi, magas töltésen áll.  

A keletelt, poligonális záródású hajót 

a délről a portikuszon át és a nyugati 

torony alatt lehet megközelíteni, a tér 

elrendezése centralizáló, a nyugati 

falzatott szerkezetű karzat a 19. század 

elején, a keleti orgonakarzat később 

épülhetett. Az orgona a brassói Nagy 

József munkája 1876-ból.  

A templomból ülésrend ismert, 

nyugaton a nők ülnek, a szószékkel 

szemközt férfiak vagy komfirmandusok, 

a keleti oldalon férfiak. A nyugati ajtót a 

nők, a délit a férfiak használják, az 

Úrvacsora osztás rendjében előbb a 

férfiak, majd nők járulnak elő, életkor 

szerint csökkenő rendben. 

 

Források: Egerpataki Ref. Ehk. Lvt., 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 

79-82.; MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 pp. 30-31.; Danielisz Dóra: 

Egerpatak 2015.08.04. (felmérési rajzok 

és jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 51-55.   

18/T. ábra: Az egerpataki református 

templom délről, 1965.(megjegyzés: a 

képen az 1940-es földrengés által 

megronhált toronytest jól kivehető) 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_101, készítette: Kónya Ádám. 

18/A. ábra: Az egerpataki ref. templom alaprajza. 
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19. Erdőfüle 

Filia 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

Az erdőfülei ref. templom középkori 

előzményeit számon tartja a 

szakirodalom, ugyanis századfordulós 

templomépítési hullámot követően a 

vármegye egyéb elbontott templomai 

együtt Huszka József örökítette meg az 

épület falképeit és egynéhány műszaki 

paraméterét. Az NM gondozásában 

tekinthetők meg az 1882-ben készült 

19/H. ábra: Az erdőfülei ref. templom déli 

homlokzatának részlete. (2017) 

19/R2. ábra: A erdőfülei ref. templom 

toronysisakjának szerkezete. (2017) 

19/R1. ábra: Az erdőfülei ref. templom 

délkeleti homlokzata, támfallal. (2017) 

19/K. ábra: Az erdőfülei ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

19/N. ábra: A erdőfülei ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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akvarellek, melyen ábrázolt falképeken 

Szent László legendái elevenednek meg. 

Az akvarellek mellett kis ceruzarajz 

mutatja be az épületet, mely keleti 

tájolású, poligonális szentéllyel bír, belső 

terét diadalív tagolja, falait jelentős 

méretű támpillérek erősítik, déli oldalán 

négy kisebb méretű ablak található, 

bejárata a hajó déli közepére pozícionált, 

nyugati tornya alatt szintén 

megközelíthető volt a tér. A régi 

toronyról úgy tartják nyolcszögű volt.  

A templom mai formájában a köpeci 

Balázs Dénes építész alkotása. A 

templom építését a milleniumi év 

alkalmával határozta el a népes 

gyülekezet, melyet 1897-1904 között ki 

is viteleztek, ehhez azonos helyen a 

középkori templomot elbontották. Bár az 

új templomot eredetileg boltozatokkal 

tervezték fedni, végül kivitelezési hibák 

miatt szükséges volt a már elkészült 

hevederívek visszabontása is és végül a 

teret famennyezettel fedték. Érdekes 

módon a templomot eredetileg építették 

jelentősebb déli bővítménnyel, mely 

erdővidéki jellegzetesség a korban. A 

templom főhomlokzata hármas tagolású, 

az oktogonális alapokon nyugvó torony 

melletti két kapu a nyugati karzatra 

vezető lépcsőket rejti. A torony belső 

formája és méretei talán utalnak annak 

korábbi alapjaira. 

Az épületszerkezetek és berendezés 

az épülettel azonos korú, a keleti 

karzaton álló orgona 1904-ben készült, a 

brassói Csioflek testvérek munkája.  

A centralizáló térben az északi fal 

közepén álló szószék köré szerveződik a 

tér, két oldalán a Mózes-szék és a lelkész 

feleségének padja, előtte az Úrasztal. A 

templom nyugati felében a nők, délen és 

kelten a férfiak foglalnak helyet, a tér 

megközelítése is ehhez igazodik, a 

karzaton vegyesen ülnek. Az 

Úrvacsorához előbb a házas férfiak, majd 

a legények, utánuk a férjezett asszonyok, 

majd lányok járulnak. A férfi oldalon 

kitüntetett ülőhelyek a számadó gondnok, 

az egyházfi és a megyebíró padja. 

 

Források: ORBÁN, B. I. 1868 pp. 223-

224.; NM Rajztár Ltsz.: R. 10.184 

[Huszka József rajza, 1882.10.23.]; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; MAGYARI 

– SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 pp. 22-23.; 

Danielisz Dóra: Erdőfüle 2017.08.04. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)   

19/A1. ábra: Az erdőfülei ref. templom 

alaprajza. 

19/A2. ábra: Az erdőfülei ref. templom 

rekonstruált alaprajza Huszka József 

1882-es felmérése nyomán.  
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20. Eresztevény 

Eresteghin 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
Az eresztevényi református templom 

története a mai épületnél jóval régebbre 

nyúlik vissza. Már a 18. század eleji 

vizitációs bejegyzések bizonyítják, hogy 

a falu református közösségének 

temploma állt a faluban. A templom 

1740. március 3-án tűzvész áldozata lett, 

melynek következtében szükséges 

lehetett legalább részleges felújítás, 

20/H2. ábra: Az eresztevényi ref. templom 

keleti homlokzata. (2015) 

20/R1. ábra: Régi harang az eresztevényi 

ref. templomban. (2015) 

20/H1. ábra: Az eresztevényi ref. templom 

déli homlokzata, támfallal. (2015) 

20/K. ábra: Az eresztevényi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

20/N. ábra: A eresztevényi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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újjáépítése. Az egykori templom azonban 

feltételezhetően a maival azonos helyén 

állt, az Első katonai Felmérés tanulsága 

szerint már bizonyosan.  

A templom 1811-1818 között 

jelentős átépítésen eshetett át, illetve 

egyes források 1818-ra teszik a ma 

templom építésének idejét. Az épületről 

1893-ban közöltek rajzot a Vasárnapi 

Újságban, melyen láthatóak maitól 

jelentősen eltérő homlokzatai, ellenben 

már áll tetőszerkezetbe integrált tornya. 

A tetőszerkezet az 1909-1929 közötti 

épülhetett, mely egy jelentősebb felújítás 

idejét is jelzi. A torony egykori 

formájáról az 1940-es években készült 

fotók alapján még képet kaphatunk. A 

közelmúltban épült új, tájidegen 

toronysisakhoz hasonló a mikóújfalusi 

ref. templomon látható.  

A mai eresztevényi templomhajó 

keletelt, alaprajzi formájában téglalap, 

melyet belül vaskos pilléreken nyugvó 

keleti és nyugati karzat keretez. A keleti 

karzat toronyalapként is szolgál. A hajó a 

déli főbejáraton és a keleti torony alatt 

közelíthető meg. A tér elrendezése 

centralizáló, az északi falra elhelyezett 

épített szószék köré épül. A templomból 

ülésrend ismert, mely szerint a nyugati 

oldalon a nők, keleten a férfiak foglalnak 

helyet. A keleti karzaton harmónium áll. 

A templomtérben található harang a 

15-16. század fordulóján öntetett, a 

hagyomány szerint a szacsvai református 

templomból került Eresztevénybe. 1849-

ben Gábor Áront még e harang 

búcsúztatta, kinek emlékművét a 

református templom mellett 1892-ben 

Gyárfás Győző tervei alapján Bogdán 

Flórián és Zuliáni Péter építették. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 668; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 

83-87.; Vasárnapi Újság 40. évf., 11. sz. 

(1893. március12.) p. 173.; MAGYARI–

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 pp. 32-33.; 

Danielisz Dóra: Eresztevény 2015.08.13. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)  

20/T1. ábra: A Gábor Áron Emlékmű, az 

1940-es években. (megjegyzés: a templom 

toronysisakjának korabeli állapota) 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA20_011_003, eredete: Képeslapként 

forgalmazott fotó. 

20/T2. ábra: A régi eresztevényi ref. 

templom Nagy Lázár rajzán. Forrás: 

Vasárnapi Újság 40. évf., 11. sz. (1893. 

március 12.) p. 173. 

20/A. ábra: Az eresztevényi ref. templom 

alaprajza. 
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21. Erősd 

Ariușd 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
Az erősdi református templom 

építésének idejét 1700-ra teszik. E 

dátumot 2009-ben a Székely Nemzeti 

Múzeum munkatársai régészeti 

vizsgálatok alapján is igazolták. A 

templom alaprajzi formája, falai és 

nyugati portikusza Bordi Zsigmond 

Lóránd megállapításai alapján egyidős és 

a templommal azonos helyen előzmény-

21/H. ábra: Az erősdi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

21/R2. ábra: Az erősdi ref. templom egyik 

mennyezetkazettája. (2017) 

21/R1. ábra: Az erősdi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

21/K. ábra: Az erősdi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

21/N. ábra: A erősdi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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templom nem állt. Érdekes adalék 

azonban, hogy az Első Katonai 

Felmérésen is jelölt „új” ref. templom 

mellett egy másik templomépület is állt a 

falu északkeleti részén, mely feltehetően 

a falu középkori temploma lehetett.  

A tetőszerkezet és benne álló kis 

fatorony építésének ideje vélhetően az 

1830. évi felújítási munkálatokkal 

azonosítható, a 18. században a templom 

mellett még harangláb állt. A szerkezet 

19. század első harmadából feltételezett 

eredetét szerkezeti kialakítása is 

megerősíti. A különleges mennyezet 

készítésének kora a tetőszerkezet 

készítését követően történhetett. 

A templom térhasználati szokásait 

megváltoztató jelentősebb beavatkozás 

1907-ben történt a déli bejárat 

elfalazásával, így a hajó ma csupán a 

nyugati portikuszon át közelíthető meg. 

A belső tér elrendezése centralizáló, a 

hajó egyterű, keletelt, keleti oldalán a 

hajóhoz való jelképes poligonális lezárás 

szokatlanul tompaszögben (~160°) 

csatlakozik. Az északi hosszfalra 

helyezett, koronázott (1854) falazott 

szószék köré épül tér. Az orgona 

korábban a keleti – más néven Rétyi – 

karzaton át, melyet 1965-ben elbontottak 

és eltüzeltek.  

A templomból térhasználati rend 

ismert, mely családok szerint 

értelmezhető. A Mózes-szék melletti 

keleti padokban a konfirmált 

legényemberek ülnek, a keleti oldal 

másik padsorában a Bibó, Bong és 

Bernád családok férfi tagjai, első pad első 

székén a Joó család férfi tagja(i). A 

szószékkel szemközt álló férfi padsorban 

a Béres, Bong és Bernád család tagjai, a 

déli bejárat mellett egykor az Imecs 

padját az előpataki római katolikus Imecs 

család használta, kik házasság révén 

kerültek kapcsolatba a református 

egyházzal. A nyugati, női oldal déli 

padsorát a Bernád család, az északi 

padsorát sorban a Bibó, Rétyi és Bernád 

családok használják, az első két padsort 

leszámítva, mely a lelkész családjának 

fenntartott. Az Úrvacsorát előbb a 

férfiak, majd a nők veszik életkor szerint 

csökkenő rendben, a kivonuláskor előbb 

a nők, majd a férfiak, végül a lelkész 

hagyja el a templomot. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

p. 7.; NM, Kézirattár Ltsz. EA. 26419 = 

BINDER – JANITSEK 1994; 

MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 67.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 20-

21.; Danielisz Dóra: Erősd 2017.07.25. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)  

21/T. ábra: Az erősdi templom, 1968. 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_107, készítette: Kónya Ádám. 

21/A. ábra: Az erősdi ref. templom 

alaprajza. 
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22. Étfalva 

Etfalău 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

Az étfalvi ref. templom építésének 

idejét, a tetőszerkezet dendrokronológiai 

keltezés alapján 1802-1805 közé teszik 

tornyával egyetemben. Kérdéseket 

vetnek fel ellenben a fennmaradt 

források. Az Első Katonai Felmérésen 

már láthatóan templom áll a maival 

azonos helyen, vizitációs bejegyzések is 

megerősítik, hogy a 18. század közepén, 

22/H. ábra: Az étfalvi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

22/R2. ábra: Az étfalvii ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

22/R1. ábra: Az étfalvi ref. templom 

síkmennyezete, stukatúr cserépre és 

lécezésre készítve. (2015) 

22/K. ábra: Az étfalvi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

22/N. ábra: Az étfalvi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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Étfalván református templom állt 

haranglábbal, mely helyett már 1797 előtt 

valamivel új kőtornyot építettek. 1728 

bejegyzés a templomot helyét hegyen 

említi, melynek lábánál papi parochia 

áll. Ez a templom mai pozícióját írja le, 

mely az Olt sík völgyében elterülő falu 

egyetlen magaslatán áll. A korábbi 

református templom tehát maival azonos 

helyen állhatott, részben a mai épület is 

tartalmazhatja elemeit. Ezt erősíti, hogy 

Étfalván 1887-ben Huszka József 

falképeket örökített meg. A hajó 

különlegessége az mai oblongum 

templomhajó építésnek korából vagy a 

mennyezeten olvasható dátum alapján 

1874-ből származó mennyezeti képek, 

melyek a Liliomok völgye c. vallásos 

elmélkedéseket tartalmazó mű verseit 

idézik.  

A tér elrendezése centralizáló, 

megközelítése a déli portikusszal 

keretezett bejáraton, vagy a nyugati 

oldalon a különálló tornyot és hajót 

összekötő fedett nyitott térrész alatt 

közelíthető meg. A térben nyugati karzat 

áll, a koronázott szószék köré 

szerveződik a tér, melye mellett a Mózes 

szék, előtte az Úrasztal kapott helyet. A 

templom keleti felében a férfiak, nyugati 

oldalon a nők, a szószékkel szemközti, 

haránt padban a gyermekek vagy 

vendégek ülnek. 

 

Források: NM Rajztár Ltsz.: R. 10.274 

[Huszka József rajza, 1887.10.23.]; 

HEREPEI – SZABÓ T. 1939 p. 7.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; VIZITÁCIÓ 

Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 92-97.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 22-

23.; Danielisz Dóra: Étfalva 2015.07.31. 

(felmérési rajzok és jegyzetek); TÓTH B. 

2017 pp. 56-58.   

22/T1. ábra: Az étfalvi templom távlati 

képe, 1964.Forrás: SZNM Ftk. Ltsz.: 

Vamszer_005, készítette: Vámszer Géza 

(m.: az eredeti kép részlete). 

22/T2. ábra: Az étfalvi ref. templom 

portikusza, 1964.Forrás: SZNM Ftk. 

Ltsz.: Vamszer_006, k.: Vámszer Géza 

(m.: az eredeti kép részlete). 

22/A. ábra: Az étfalvi ref. templom alaprajza. 
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23. Feldoboly 

Dobolii de Sus 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A feldobolyi református templom 

történetéről a közelmúltban zajlott 

régészeti kutatások nyomán tudható, 

hogy jelenlegi hajója a 17. században 

épült. A korábban azonos helyen álló 

középkori templomot ekkor bonthatták 

el. A templomot a 18. században 

jelentősen átalakíthattak, járószintjét, 

falait és födémszintjét megemelték, 

23/H. ábra: A feldobolyi ref. templom 

északkeleti homlokzata. (2017) 

23/R2. ábra: A feldobolyi ref. templom 

falképtöredékei. (2017) 

23/R1. ábra: A feldobolyi ref. templom 

famennyezetének részlete, a készítés 

körülményeit megörökítő felirattal. (2017) 

23/K. ábra: A feldobolyi ref. templom 

belső tere kelet felé, régészeti feltárás 

alatt. (2017) 

23/N. ábra: A feldobolyi ref. templom 

belső tere nyugat felé, régészeti feltárás 

alatt. (2017) 
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korábbi ablakait befalazták és 

magasabban újakat nyitottak. Az 1763-

1767 között zajló átalakítások 

eredményezték a korábbi fa harangláb 

helyett kő torony építését, valamint a 

külső karzatfeljáró és a mára elbontott 

déli portikusz létesítését. 1768-ban 

készült el a belső tér díszes 

famennyezete, mely az orgonakészítő 

Szendrei József munkája. A festett 

berendezés egyéb elemei, a karzatok ezt 

követő években, a padok 1773-ban 

készültek. A falazott szószéket, mely az 

északi hosszfalon helyezkedik el, korona 

(átfestve 1808) ékesíti, mellette áll a 

Mózes szék (1782), előtte az Úrasztal. A 

térben keleti és nyugati karzat áll, előbbin 

álló orgona 1926-ban épült Einschenk 

hangszer. A tetőszerkezet a 20. század 

első felében épülhetett.  

Számos átépítés ellenére a 

templomhajó őrzi különleges 

alapformáját, mely kissé szabálytalan 

téglalaphoz hasonló, a keleti rövidebb 

oldal sarkainak jelképes „lecsapásával”. 

A tér jelenleg a déli bejáraton át 

közelíthető meg, nyugati, torony alatt 

bejáratát elmondások alapján, az 1802-es 

földrengés után megszüntették. A 

centralizáló elrendezéssel bíró teret 

elmondások alapján jegyeztük fel, mert a 

2017-es régészeti kutatások 

következtében a hajót kiürítették, az 

értékes berendezés sorsáról nincs 

információnk. A lelkész elmondása 

szerint a templom udvarától keletre a 

férfiak, a keleti karzaton a gyermekek, a 

nyugati oldalon a nők, felettük a fiatalok 

foglaltak helyet. A befalazott nyugati 

bejáratot régen a nők használták. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

p. 7.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 687; 

LÁNGI – MIHÁLY III. 2006 pp. 51-53.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 pp. 34-35.; Danielisz D.: Feldoboly 

2017.07.11. (felm. rajzok és jegyz.); 

CSÁKI 2018-2019; SZTÁNCSUJ – 

HŐGYES 2018-2019   

23/T1. ábra: Feldobolyi templom, 1910-

es évek.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

F_2204, készítette: László Ferenc (m.: az 

eredeti kép részlete, déli homlokzat). 

23/T2. ábra: Feldoboly, festett karzat, 

1958.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_119, készítette: Kónya Ádám 

(m.: az eredeti bútorzattal, 1773-ból). 

23/A. ábra: A feldobolyi ref. templom alaprajza a 

LINEA Proiect tervei és a szerző korrekciós mérései 

alapján. 
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24. Felsőcsernáton 

Cernatu de Sus 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Felsőcsernáton református 

templomról kevés információ áll 

rendelkezésre, Szőcs László lelkipásztor 

1996-ban foglalta össze a templom 

felújítása alkalmából írt 

templomszentelési szövegében az épület 

történetét. Eszerint a mai templomnak két 

elődje állott azonos helyen. Az első 

templomot 1750-ben bontották le, a 

24/H. ábra: A felsőcsernátonii ref. 

templom keleti homlokzata. (2017) 

24/R2. ábra: Részlet a felsőcsernátoni ref. 

templom átalakítási terveiből, I. tábla 

(2017) 

24/R1. ábra: A felsőcsernátoni ref. 

templom tetőszerkezete. (2017) 

24/K. ábra: A felsőcsernátoni ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

24/N. ábra: A felsőcsernátoni ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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másodikat 1830-ban. Elmondások 

alapján az egykori templomok éppen a 

mai épület előtt, tehát annak keleti 

oldalán álltak. 1830-1836 között épült fel 

a ma is látható templom, melynek tornya 

az 1838-as földrengésben leomlott. Új 

tornyot 1865-1867 között emeltek. Az 

épület 19. század első feléből való 

eredetét a tetőszerkezet típusa is jól 

érzékelteti. 

1908-ban ismét jelentős károkat 

szenvedett az épület földrengés 

következtében. Az épület 

megerősítéséhez és az környező 

támfalrendszer kiépítéséhez a 

kézdivásárhelyi Nagymihály Sándor 

építészmérnök készített terveket, hisz az 

épület kedvezőtlen elhelyezkedése 

mindenkor kedvezőtlenül hatott 

állékonyságára. A 20. századi jelentősebb 

földrengések mind kárt tettek az 

épületben, egyik jól látható jelei ennek a 

toronytestbe öntött vasbeton pillérek.  

A templomhajó a keleti torony alatt 

és a déli bejáraton át közelíthető meg, bár 

egy befalazott nyugati bejárata is 

feltételezhető. A tér a 18. század végétől 

jellegzetes, boltozati imitációk 

sorolásával fedett, melyek páros 

pilaszterekre „terhelnek”. A térben keleti 

és nyugati karzat áll, utóbbi íves tömör 

karzaton található az orgona, mely 

Kolonics hangszer 1880-ban készült. A 

tér nyugatról poligonális záródást kapott, 

a centralizáló tér az északi falának 

közepén álló hangvetős (1869) szószék 

köré szerveződik a tér. A nyugati oldalon 

hagyományosan a nők ülnek, a déli 

bejárat mellett a gyermekek, a keleti 

oldal dél oldalán szintén nők, míg az 

északkelti padsorban a férfiak. A keleti 

karzaton fiatalok foglalnak helyet. A szék 

mellett az ún. Végh pad korábban kiemelt 

ülőhely volt.  

 

Források: Felsőcsernátoni Ref. Ehk. Lvt.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 668.; 

MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 

pp. 36-37.; Danielisz Dóra: 

Felsőcsernáton 2017.07.19. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

  
24/R3. ábra: Részlet a felsőcsernátoni ref. 

templom átalakítási terveiből, II. tábla 

(2017) Eredeti tervek forrása: 

Felsőcsernátoni Ref. Ehk. Lvt., t.: 

Nagymihály Sándor, Kézdivásárhely, 

1908. február. 

24/A. ábra: A felsőcsernátoni ref. 

templom alaprajza, mely 

Nagymihály Sándor 1908-as 

tervrajzainak felhasználásával a 

szerző korrekciós méréseivel 

kiegészítve készült. 
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25. Fotosmartonos 

Fotoș 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
A fotosmartonosi református 

templom mai épülete a leírások és 

dendrokronológiai keltezés alapján 1821-

ben, tornya 1822-ben épült. Az 

épületnek, mely mindenkor a Fotos és 

Sepsimartonos települések közötti 

országút mentén helyezkedett el, a 

maival közel azonos helyen 

előzménytemploma állt. A korábbi épület 

25/H2. ábra: A fotosmarotnosi ref. 

templom északnyugati homlokzata. (2015) 

25/R. ábra: A fotosmartonosi ref. 

templom egyik harangja, a régi templom 

átmentve, készül 1794-ben. (2015) 

25/H1. ábra: A fotosmartonosi ref. 

templom déli homlokzata. (2015) 

25/K. ábra: A fotomartonosi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

25/N. ábra: A fotosmartonosi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2015) 
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az Első Katonai Felmérésen is jelölt, sőt 

egy 1728-as vizitáció már említi a 

templomot, melynek közelében még 

korábbi kápolna létére utal.  Az egykori 

templomhajó maga kőből épült, 

zsindellyel volt fedve, tornya a templom 

haránttengelyéhez csatlakozva 1795-ben 

vélhetően egy emelet magas kő talapzatra 

épült fachwerkes építésmóddal. 

A keletelt, keleti oldalon poligonális 

lezárással bíró egyterű hajót nyugati 

torony egészíti ki. A belső tér a torony 

alatt és a déli portikuszon át közelíthető 

meg. A hajó két rövidebb oldalán 

karzatok kaptak helyet, az északi hosszfal 

közepén elhelyezett, hangvetős (1825) 

szószék köré épülő liturgikus 

térközpontot fogják közre. A karzatokon 

jelzett 1902-es dátum vélhetően egy 

nagyobb felújítás idejét jelöli, a keleti 

karzaton álló, a leírások alapján 1872-ben 

épült Kolonits orgona nincsen 

használatban.  

A templomhasználat rendje 

Fotosmartonoson is ismert. A nyugati 

bejáratot a nők, a délit a férfiak 

használják, előbbiek a templom azonos 

felén, a férfiak a keleti oldalon foglalnak 

helyet. A szószékkel szemközt a 

gyermekek és konfirmandusok, a nyugati 

karzaton a fiatalok ülnek. Az Úrvacsora 

osztás rendjében előbb a férfiak, majd a 

nők következnek, életkor szerint 

csökkenő rendben. 

 

Források: HEREPEI - SZABÓ T. 1939 p. 

7.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

MAGYARI–JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 26-27.; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 pp. 

102-107.; Danielisz Dóra: 

Fotosmartonos 2015.07.29. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 

56-58.  

25/A. ábra: A fotosmartonosi ref. templom 

alaprajza. 
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26. Gidófalva 

Ghidfalău 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A gidófalvi református templom 

építéstörténetéről és középkori 

előzményeiről rendelkezésre álló 

tudásunkat tovább gazdagítottak az 

elmúlt évtizedekben végzett régészeti 

kutatások. Ezek nyomán kerültek 

napvilágra a templom északi falán 

található falképek és gótikus ajtókeret. 

Korábban már ismertek voltak a déli fal 

26/R1. ábra: A gidófalvi ref. templom déli 

bejárata, emléktábla 1672-ből, ajtókeret 

emlékfelirata 1816-ból. (2015) 

26/R2. ábra: A gidófalvi ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

26/H. ábra: A gidófalvi ref. templom 

délnyugati homlokzata a 12 szögű 

várfallal (2015) 

26/K. ábra: A gidófalvi ref. templom 

belső tere kelet felé, falkutatás alatt. 

(2015) 

26/N. ábra: A gidófalvi ref. templom 

belső tere nyugat felé, falkutatás alatt. 

(2015) 
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kisméretű ablaknyílásai és a 

támpillérekkel erősített, gótikus szentélyt. 

A román kori templom helyén a 15. 

században új hajót emeltek, a 15-16. 

században több szomszédos falu közös 

erőből építette fel a ma is látható 12 

szögű várfalat. A déli bejáratot a 16-17. 

században készült reneszánsz ajtókeret, 

szamárhátíves és ¾ köríves portikusz 

(1787) ékesíti. A déli ajtó feletti kőtábla 

az 1658. évi tatár betörések utáni 

felújításra emlékeztet, melyen 1672-ben 

Zilai István kőfaragó dolgozott. Az 

ajtókereten megörökíttetett 1802-es 

földrengés utáni 1816-os felújítás 

nagyrészt a különálló tornyot érintette, az 

1786-1787 között épült tetőszerkezet 

érintetlen maradt. A templom nyugati 

oromfalán vágott háromosztatú nyílás 

Debreczeni László tervei alapján 

készülhetett 1936-ban, ki a templom 

felmérésében és megújításában is 

közreműködött. E felújítást a 

templomteret osztó diadalívet erősítő 

faívre is feljegyezték. 

A templombelső délről és nyugatról 

közelíthető meg, a tér fedését kazettás 

mennyezet adja, mely a hajó felett 

vélhetően 19. századi, a szentély felett – 

a kékszínű festésen átsejlő motívumok 

alapján – korábbi. Gazda Enikő szíves 

közlése nyomán tudható, hogy egyéb 

festett kazetták a karzatba kerültek 

beépítésre. Az északi falon, a diadalív 

mellé pozícionált hangvetős szószékkel 

(1812) egységbe foglalva áll Mózes-szék, 

előtte az Úrasztal áll. A szentélyben a 

férfiak, a szentélyhez közelebb eső 

harántpadokban a presbiterek, mellettük a 

vendégek, gyermekek, a nyugati oldalon 

a nők, felettük, a karzaton szintén 

gyermekek foglalnak helyet. Az orgona 

leírások alapján 1817-ből való. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 124-128; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 111-112.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 

28-29.; Danielisz Dóra: Gidófalva 

2015.07.29. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 63-68.  

26/T1. ábra: Gidófalvi ref. templom 

portikusza. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

konya_IV_170, készítette: Kónya Ádám 

(m.: a portikusz 1787-ben készült). 

26/T2. ábra: Gidófalva, templomtorony 

barokk toldaléka, 1966. Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: konya_IV_172, készítette: 

Kónya Ádám. 

26/A. ábra: A gidófalvi ref. templom alaprajza, mely 

a LINEA Proiect tervei alapján a szerző korrekciós 

méréseivel kiegészítve készült. 
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27. Hídvég 

Hăghig / Fürstenberg 

Erdővidéki Ref. Ehm.  

 

A hídvégi református templom a falu 

közepén emelkedő dombon áll, középkori 

előzményének helye a mai templomhoz 

közeli helyen feltételezhetők. A mai 

épület építését a tartárjárás utáni 

időszakra teszik, egyesek a faragott 

kőszószék korával azonosítják, mely 

1674-ben készült, hídvégi gróf Nemes 

János és Pápai Anna ajándékaként. A 

27/H. ábra: A hídvégi ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

27/R2. ábra: A hídvégi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

27/R1. ábra: A hídvégi ref. templom 

tornyának szerkezeti megoldása. (2017) 

27/K. ábra: A hídvégi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

27/N. ábra: A hídvégi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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templom építését e források egy bolonyai 

kőművesmester, Magyari Mihály, 

nevéhez kötik. Más vélemények szerint a 

templomot ért 1740-es tűzvészt követően 

az épületet teljes egészében újjá építették. 

A templom periódusainak pontos 

meghatározása azonban még várat 

magára. Annyi bizonyos, hogy a 

tetőszerkezet tipológiai jellemzői alapján 

a 18. század utolsó évtizedében vagy a 

19. század legelején épült, 

valószínűsíthetően az 1802-es földrengést 

követően. 

A keletelt, egyterű hajóhoz erős 

nyugati torony kapcsolódik, a tér 

szokatlan módon, keleten félköríves 

lezárással bír. A térben keleti és nyugati 

karzat áll, a koronázott szószék (1674) az 

északi fal közepén kapott helyet, mellette 

a Mózes-szék, előtte az Úr asztala. A tér 

elrendezése centralizáló. 

A templomból ülésrend ismert, mely 

szerint a keleti oldalon a férfiak, a 

nyugati oldalon a nők foglalnak helyet, a 

szószékkel szemközti padokban a 

gyermekek és konfirmandusok ülnek. 

Ehhez igazodva a férfiak a déli, a nők a 

nyugati bejáratot használják.  

A templomba való bejövetel és 

kivonulás rendje azonos: előbb a lelkész, 

majd az asszonyok végül a férfiak. Az 

Úrvacsora osztáskor előbb a férfiak, majd 

az asszonyok járulnak elő életkor szerint 

csökkenő rendben. A keleti karzaton álló 

orgona Nagy József munkája, 1874-ben, 

Brassóban készült.  

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 25.; B. 

MURÁDIN 1994 pp. 145-146.; 

MŰEMLÉKJEGYZÉK 2004 p. 43.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 30-

31.; Danielisz Dóra: Hídvég 2017.07.27. 

(felmérési rajzok és jegyzetek); 

DANIELISZ ICOMOS 2021   

27/T1. ábra: Hídvég, ref. templom 

szószéke, 1964. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: konya_IV_197, készítette: Kónya 

Ádám. 

27/A. ábra: A hídvégi ref. 

templom alaprajza. 
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28. Ikafalva 

Icafalău 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
Az ikafalvi református templom mai 

épülete 1857-1879 között épülhetett fel, 

az bejárat feletti felirat az 1876-os, a 

műemléki védettséget jelző tábla az 

1875-ös évszámot említi. A templomot a 

korszak református templomainak 

kivitelezésében aktívan tevékenykedő 

Cseh István tervezte.  

28/H. ábra: A ikafalvi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

28/R2. ábra: Az ikafalvi ref. templom 

haranglábának részlete. (2017) 

28/R1. ábra: Az ikafalvi ref. templom ma 

is használatos klenódiumai 1792-ből. 

(2017) 

28/K. ábra: A ikafalvi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

28/N. ábra: Az ikafalvi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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A falunak középkori temploma 

ismert, mely a Papok hegyén, a falu mai 

központjától északkeletre állt. Ezt az Első 

Katonai Felmérés vonatkozó 

térképrészlete is bizonyítja, illetve Orbán 

Balázs részletes leírást ad a 19. 

században már használaton kívüli 

egykori vártemplomról. E régi templomot 

használta kezdetben a reformátussá lett 

faluközösség, azonban az épület rossz 

állapota miatt 1856-1875 között a 

községházában, majd egy 

deszkaépületben zajlottak az 

istentiszteletek, míg a ma is álló 

templomot fel nem építették. A 

templomhoz fa harangláb is épült, 

melynek építési idejéről nem találtunk 

feljegyzést. A hajó külső megjelenése 

egyszerű, lizénák és kiemelt 

nyíláskeretezések díszítik, 2009-ig 

hagyományos baconi cserép fedte. 

A keletelt, keleti oldalán poligonális 

lezárással bíró templom arányait tekintve 

hosszúságához képest széles, illeszkedik 

a térben látható centralizáló 

elrendezéshez. A tér töréspontjait páros 

lizénák emelik ki. Az északi fal közepén 

található koronázott (1904) szószék köré 

rendeződik a tér, a litugikus térközpont 

egyéb berendezési tárgyai a Mózes-szék 

és az Úrasztal. A tér nyugati oldalán 

orgonakarzat áll. A hangszer a 

kézdivásárhelyi Kolonics műhelyből 

való, 1881-ben készült.  

A templomból ülésrend ismert, mely 

szerint a keleti oldalon a férfiak, a 

nyugati oldalon a nők, a szószékkel 

szemközti harántpadban a gyermekek 

foglalnak helyet. A női oldal feletti 

karzaton fiatal férfiak, fiúk ülnek. 

Úrvacsora osztásakor előbb a férfiak, 

majd a nők járulnak elő, életkor szerint 

csökkenő rendben. A templomtér a 

nyugati főbejáraton át közelíthető meg. A 

déli oldalon álló zárt portikuszt 

ravatalozóként használják. 

 

Források: ORBÁN B. III. 1869 p. 93.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 668; TÜDŐS 

S. 2002 p. 113.; MAGYARI–

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 40-41.; 

Danielisz Dóra: Ikafalva 2017.07.21. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

   

28/A. ábra: Az ikafalvi ref. templom alaprajza. 
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29. Illyefalva 

Ilieni / Ilgendorf 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A térség egyik legismertebb 

református temploma az illyefalvi 

erődtemplom. A mai hajónak egy 14. és 

egy 15. században épített előzménye is 

ismert. Ezeket követően épület fel a 

türelmi rendelet hatására, 1782-1785 

között a mai templomhajó, melynek 

építési idejét dendrokronológiai vizsgálat 

és a tetőszerkezet egyik elemébe vésett 

29/H2. ábra: A illyefalvi ref. templom déli 

homlokzata, a belső várfal romjaival és a 

harangtoronnyal. (2015) 

29/R1. ábra: A illyefalvi ref. templom 

boltozott szentélyének részlete. (2015) 

29/H1. ábra: A illyefalvi ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2015) 

29/K. ábra: A illyefalvi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

29/N. ábra: A illyefalvi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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évszám (1783) is megerősít. A templom 

érdekessége, hogy hajóját síkmennyezet 

(1992), míg hajóját fiókos boltozat fedi. 

Az építési munkálatok 1786-ban zárultak 

le a templomi berendezés és karzatok 

elkészültével, mely a mai napig az 

épületbelső részét képezi. A festett 

berendezés a kézdivásárhelyi Borfi 

Mózes munkája.  

A templom ismert kettős 

erődítéséről, melynek belső gyűrűje a 

mai harangtornyot is magába foglalva a 

szakirodalom szerint a 15-16. században 

épült, ma már csak részlegesen áll. A 

külső öt sarokbástyás, reneszánsz 

védműrendszer a 17. században épült, 

vélhetően az 1612-es szász betörés 

hatására. A templomvár nem csupán a 

település lakóinak, de a lakosok 

értékeinek védelmét is szolgálta. A 19. 

század végi fotókon jól kivehető a 

kamrarendszer, mely a kettős várfal 

között állt.  

A templomhajó egyszerű épület, két 

portikusszal bír, keletelt, a hajótól jól 

elkülöníthető szentéllyel rendelkezik. A 

nyugati és déli bejáraton át 

megközelíthető hajóban keleti és nyugati 

karzat áll. Mindkét karzaton orgona áll, a 

nyugatin az eredeti, vélhetően 19. századi 

hangszer, melyet nem használnak, a 

keletin egy rotterdami elektromos orgona 

áll, melyet 1994-ben kapott a gyülekezet. 

A koronás (1786) szószék a diadalív 

északi oldalára pozícionált, mellette 

Mózes-szék, előtte Úrasztal, alatta egy 

régi nagyszebeni harang kapott helyet. A 

templomban általában vegyesen ülnek, a 

szószékkel szemközti padokban idős 

férfiak, a nyugati karzaton a fiatalok 

foglalnak helyet. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 pp. 31-

35.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 135-143; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 114-124.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 32-

33.; CSÁKI 2012; Danielisz Dóra: 

Illyefalva 2015.08.05 (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 69-74.  

29/T1. ábra: Illyefalva, vártemplom, 

1898. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: F. 

562, készítette: Gere István (m.: az 

eredeti kép részlete) 

29/T2. ábra: Illyefalvi vár, 1905.Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: NEG_42_10, 

készítette: Gere István (m.: az egykori 

belső kamrarendszer) 

29/A. ábra: Az illyefalvi ref. templom 

alaprajza. 
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30. Kálnok 

Calnic 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
A kálnoki református templom 

építéstörténeti adatait nagymértékben 

gazdagították az elmúlt évtizedek 

régészeti kutatásai. Ennek során fény 

derült rá, hogy az azonos helyen 

értelmezhető középkori előzményeket 

követően a templom a 17. század első 

felében nyerhette el mai alakját, alaprajzi 

értelemben mindenképp. Egykori 14. 

30/H. ábra: A  kálnoki ref. templom déli 

homlokzata. (2015) 

30/R2. ábra: A kálnoki ref. templom 

haranglába, a 18. századból. (2015) 

30/R1. ábra: A kálnoki ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

30/K. ábra: A kálnoki ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

30/N. ábra: A kálnoki ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 



67 

 

századra keltezett szentélyét és a később 

épült sekrestyét ekkor bonthatták le és a 

régi hajó szélességét nagyjából tartva, 

meghosszabbították, majd poligonális 

keleti lezárással látták el. A templomhajó 

mai tetőszerkezetét 1802-ben, a 

földrengést követően építették, a déli 

portikuszt 1854-ben.  

Az alacsony, támpillérekkel erősített 

kerítőfalon kívül harangláb áll. 

Dendrokronológiai keltezés alapján 

megállapították, hogy a kálnoki 

református harangláb 1732-1733 között 

épült, az 1790-es években némely 

elemeit cserélték.  

A templom további érdekessége, 

hogy a reformációt követően a 17. század 

közepéig közösen használták a falu 

református és unitárius hívei, mígnem 

1666-ban Apafi Mihály rendelése szerint 

nem kényszerültek az unitárius hívek új 

templomot építeni a már meglévő 

mintájára. A hagyomány szerint a 

református templom 17. századi 

mennyezetét, lévén azt unitárius mester 

készítette, az unitárius hívek új 

templomukba vitték, mások szerint az 

unitárius templom mennyezete a 18. 

század második feléből származik.  

A református templombelső a 

nyugati és déli bejáraton át közelíthető 

meg, keleti oldalán orgonakarzat áll, 

melyen az orgona részben a 

karzatmellvédbe integrált. Az északi 

falon, hangvetős (1889) szószék körül a 

liturgikus térközpont berendezései állnak. 

A centralizáló ülésrendben a keleti 

oldalon a gyermekek és konfirmandusok, 

a szószékkel szemközt a férfiak, a 

nyugati oldalon a nők ülnek. Úrvacsora 

osztáskor először a férfiak, majd nők 

életkor szerint csökkenő rendben járulnak 

elő, a kivonuláskor a lelkész(asszony)t 

először a nők, majd férfiak követik 

életkor szerint csökkenő rendben.  

 

Források: TÜDŐS S. 2002 pp. 125-127.; 

BORDI – MÉDER 2008-2009; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 34-

35.; TÓTH B. 2017 pp. 75-79.; Danielisz 

Dóra: Kálnok 2015.07.24. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

  

30/T1. ábra: Kálnoki református 

templom, 1931. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: F. 205., készítette: Gödri Ferenc. 

30/A. ábra: A kálnoki ref. templom 

alaprajza, mely a LINEA Proiect tervei 

alapján a szerző korrekciós méréseivel 

kiegészítve készült. 
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31. Karatna 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A karatnai református templom és 

magának a településnek a történetéről 

kevés információ áll rendelkezésre, Coroi 

Artúr kapcsolódó műve összegzi a 

legfontosabbakat.  

Karatna középkori temploma a 

Padláb nevezetű helyen állt. Az egykori 

templom a 17. század közepén – egyes 

források szerint 1660-ban – válhatott 

reformátussá. A régi templom formája 

31/H2. ábra: A karatnai ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

31/R. ábra: A karatni ref. templom 

tornyának belső fszerkezete. (2017) 

31/H1. ábra: A katanai ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

31/K. ábra: A karatnai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

31/N. ábra: A karatnai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 



69 

 

Coroi leírása alapján rekonstruálható, 

mely nyomán románkori épület képe 

rajzolódik ki előttünk. Ezt alátámasztja, 

hogy a mai templom megújított 

padlóburkolatában a szentélyben lerakott 

téglaburkolat irányváltása az egykori, 

egyenes záródású szentély formáját 

mutatja.  

Karatna az 1740-es évekig Torja 

község fíliájaként működött, majd az 

önállósodott. 1744-ben a templomot 

jelentős mértékben átépítették, de 

jelentős átalakítások a 19. század 

közepétől folyamatosan feltételezhetők. 

Szemrevételezés alapján a hajó feletti 

tetőszerkezet a 20. század első felében 

épült, ellenben a külső tartófalában kő, 

belső felépítésében faszerkezetű torony a 

18. század második felének 

jellegzetességeit mutatja. Az épület 

falvastagságait figyelembe véve 

feltehető, hogy a templom nyugati oldala 

korábbi falszakaszokat tartalmaz, míg 

különösen a félköríves és 

falvastagságában szerényebb 

szentélyzáródás már 19. századi átépítés 

eredménye lehet.  

A tér alapvetően axiális 

elrendezésében a szószék a szentély 

közepére pozícionált, mely a 20. század 

első felében kerülhetett helyére, hisz az 

elrendezés tájidegen. Vélhetően 

azonosítható az átalakítás a hangvető 

korával (1905), mely a falazott szószéket 

egészíti ki. A szentély elrendezése az 

Úrasztal körül centralizáló, a falak 

mentén kiemelt ülőhelyek láthatók, míg 

az általános padsorok mind a liturgikus 

térközpont felé fordulnak. A nyugati 

karzaton használaton kívüli orgona áll. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 668; 

COROI 2014; MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 44-45.; Danielisz 

Dóra: Karatna 2017.07.06. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

  

31/A2. ábra: A karatnai ref. templom alaprajza. 

31/A1. ábra: A régi karatnai ref. templom 

rekonstruált alaprajza Coroi Artúr leírása nyomán.   
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32. Keresztvár / Nyén 

Teliu / Thell / Kreuzburg 

Brassói Ref. Ehm.  

 
A keresztvári református templom 

mai helyén már az Első Katonai 

Felmérés szerint is templom állott. A 

középkorban szász település, házasság 

révén került a római katolikus Béldi 

család tulajdonába, majd a birtokos 

családdal együtt vált reformátussá a 17. 

század közepén. A régi templomról 

keveset tudunk, de bizonyosan haragláb 

32/H1. ábra: A keresztvári ref. templom 

nyugati homlokzata. (2018) 

32/H2. ábra: A keresztvári ref. templom 

tetőszerkezete. (2018) 

32/R. ábra: A keresztvári ref. templom 

déli homlokzata. (2018) 

32/K. ábra: A keresztvári ref. templom 

belső tere kelet felé. (2018) 

32/N. ábra: A keresztvári ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2018) 
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tartozott hozzá, mely a 18. század 

közepén tűzkárok miatt jelentősen sérült. 

Leírások alapján 1844-18546 között a 

közeli patak olyan mértékű károkat 

okozott a kőtemplom alapjaiban és 

falaiban is, hogy az épület összeomlott. A 

ma látható, új templom nyugati tornyán is 

olvasható, hogy az épület teljes 

egészében 1889-ben épült. Az egykori 

templomból fennmaradt szószékkorona 

egy része a mai templom padlásterében 

áll, színes festett motívumai megerősítik 

készítésének feltüntetett dátumát: 1763. 

Az épület jellegzetessége a hajóba 

visszahúzott toronytest, mely két oldalán 

található mellékterek belső alaprajzi 

formája oktogonális, a hajó keleti 

poligonális lezárással bír, a templom 

keletelt. A belső tér elrendezése 

centralizáló, az északi falra helyezett 

hangvetős szószék köré épül fel. A 

szószék mellett Mózes-szék, előtte 

Úrasztal áll. Az Úrvacsora osztás 

rendjében előbb a férfiak, majd a nők, 

végül a presbiterek járulnak elő. 

A templom főbejárata a déli bejárat, 

nyugati bejáratát csak elvétve használják. 

A templomból ülésrend ismert, mely 

szerint a nyugati oldalon a nők, első pad 

első székén a lelkész felesége, a 

szószékkel szemközti haránt padokban a 

presbitérium és a gondnok, a keleti oldal 

déli padsorában a férfiak, az északiban a 

még nem konfirmáltak, gyermekek 

ülnek. A női oldal feletti karzaton a 

nőtlen férfiak foglalnak helyet. A keleti 

karzaton orgona áll, mely a brassói Nagy 

József munkája. 

 

Források: HEREPEI - SZABÓ T. 1939 p. 

8.; MAGYARI-JUHÁSZ Brassói 2012 

pp. 48-49.; Danielisz Dóra: Keresztvár 

2018.07.14. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

 

  

32/T. ábra: Képeslap: Bodola 

kastélyrészletek, ref. templom. 1916-os 

postai bélyegzővel.(m.: A cím ellenére a 

képen nem a bodolai, hanem a 

keresztvéri, korábbi nevén nyéni 

református templom látható. Az eredeti 

képeslap részlete.) Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA10_043_001, Fejér 

József kiadása. Lang Henrik fényképészeti 

műterme. 

32/A. ábra: A keresztvári ref. templom 

alaprajza. 
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33. Kézdialbis 

Albiș 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A kézdialbis református templom 

mai helyén román kori templom állt, 

melyet vélhetően a 13-14. században 

építettek félköríves szentéllyel. A 

templom nyugati oldala a mai napig 

tartalmazhat román kori falszakaszokat. 

Jelentős gótikus átépítés a 15-16. 

században történt, nem sokkal ezután 

kaphatta a templom várfalát, kaputornyát, 

33/H2. ábra: A kézdialbisi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

33/R. ábra: A kézdialbisi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

33/H1. ábra: A kézdialbisi ref. Templom 

keleti homlokzatának részlete, a várfal 

romjaival és a toronnyal. (2017) 

33/K. ábra: A kézdialbisi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

33/N. ábra: A kézdialbisi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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illetve a hajó gótikus szentélyét, melyet 

kerámiabordás boltozat fedett. A festett, 

kétszer hornyolt bordaelemek ma a 

harangtorony kőtárában megtekinthetők, 

a szentély falazatának belső oldalán 

felfedezhetők a vállindítások. Gazdag 

középkori hagyatéka a templomnak az 

egykori sekrestye alapfalai és befalazott 

ajtókerete, a nyugati bejárat csúcsíves 

nyíláskerete, valamint a szentélyben 

feltárt szentségtartófülke és a beltérben 

kiállított keresztelőmedence.  

A templom középkori falképekkel is 

rendelkezhet, de bizonyosan 

felfedezhetők benne a reformációt 

követően készült díszítések. A keleti 

falon 1631(?)-es dátum olvasható, az 

orgona mögötti falon 1710-es dátummal 

készült, vörös vonalakkal kontúrozott 

olaszkoszorúba foglalt latin szöveg áll, a 

Baczoni Ferenc név kiolvasható. E 

korból származó festés a templom több 

pontján tetten érhetők, ahogy egy 

későbbi, 18. század második feléből 

származó festés is, mely nagyrészt 

virágmotívumokból áll, a nyugati falon a 

Nap fedezhető fel. A falakon kivehetők 

magyar nyelvű, bibliai idézetek. E 

templom rámutat a magyar protestáns 

falképek és falszövegek elfeledett 

gazdagságára. A templom nyugati és 

keleti karzata egyránt 1786-ban készült.  

Az orgona (1900) a kézdivásárhelyi 

Klink Sándor munkája. A templom déli 

bővítménye, mely karzatszintet és 

padokat is magába foglal, a 19. század 

második felében épülhetett. A 

tetőszerkezet – vésett felirata alapján: 

ECTUM XII AO 1799 – elárulja, hogy a 

hajót utoljára ekkor építhették át. 

A koronázott szószék, mely a 

keletelt, egyterű, de poligonális 

szentéllyel záródó templom északi falán 

áll a tér centruma. Ettől keletre a férfiak, 

délen és nyugaton a nők foglalnak helyet, 

női padok első székén a lelkész felesége, 

a harántpadokban a konfirmandusok. Az 

Úrvacsorát előbb a férfiak, majd nők 

veszik magukhoz életkor szerint 

csökkenő rendben, kimenetelkor előbb a 

nők, majd férfiak, végül a presbiterek 

hagyják el a teret. 

 

F.: KOVÁTS J. II. 1942 pp. 668-669.; 

GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 144-145; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 65-66; MAGYARI–

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 pp. 46-47.; 

Danielisz Dóra: Kézdialbis 2017.07.17. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

33/T1. ábra: Albis Ref templom. Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: KONYA_IV_008, 

készítette: Kónya Ádám (m.: látható a 

még álló várfal). 

33/T2. ábra: Albis Ref templom 

freskórészlet, 1978, 1905.Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: KONYA_IV_006, 

készítette: Kónya Ádám. 

33/A. ábra: A kézdialbisi ref. templom alaprajza. 
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34. Kézdimárkosfalva 

Mărcușa / Markesdorf 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A kézdimárkosfalvi református 

templom középkori előzményei a mai 

épület helyén álltak, melyet az Első 

Katonai Felmérés is megerősít. Egyes 

források alapján az egykori templomot 

fallal kerítették, kaputornya 1786-ban 

épült. A kőtemplomban két karzat állt – a 

gyermekkórus és orgona számára –, 

szószéke kőből volt faragva. Az épületet 

34/H2. ábra: A kézdimárkosfalvi ref. 

templom északnyugati homlokzata. (2017) 

34/R. ábra: Énekmutató a korábbi 

kézdimárkosfalvi ref. templomból. (2017) 

34/H1. ábra: A kézdimárkosfalvi ref. 

templom délkeleti homlokzata. (2017) 

34/K. ábra: A kézdimárkosfalvi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

34/N. ábra: A kézdimárkosfalvi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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az 1802-es földrengés jelentős mértékben 

rongálta, mely után csak 1875-1878 

között építették fel a hívek a mai 

templomot. A köztes időszakban 

bizonyosan volt az egyházközségnek 

ideiglenes templomépülete vagy a régi 

templomot használták, hisz a mai 

templomba átmentett berendezés egy 

része, ideértve a szószékkoronát, 1846-

ban készült.  Az egykori templomból 

szintén látható a mai templomtérben a 

régi Úrasztal és az énekmutató (1786).  

A millennium évében jelentős 

felújításon esett át a templom, melyet 

emléktábla jelöl. Új padok készültek, 

illetve a tetőszerkezet is ekkorra 

keltezhető egy a padlástérben olvasható 

festett felirat alapján.  

A templomhajó a nyugati és déli 

bejáraton át közelíthető meg, nyugati 

karzattal bír. A térfalak 

mozgalmasságáról páros pilaszterek 

gondoskodnak, melyeket a nagyméretű 

nyílások feletti kosáríves boltívek kötnek 

össze. E szerkezeti megoldás könnyíti a 

nyílásokat tartalmazó falszakaszokat.  

A tér a hangvetős szószék köré 

szerveződik, mely az északi fal egyik 

pilaszterpárjára pozícionált. A tágas és 

magas teret a liturgikus térközpont két 

félre osztja, nyugatra a nők, keletre a 

férfiak ülnek, a szószékkel szemközt, a 

déli bejárattól keletre eső kiemelt padban 

a gondnok, ennek nyugati párjában a 

harangozó. A karzaton fiatalok ülnek, itt 

áll a templom elektromos orgonája is. A 

templomba bevonuláskor először a nők, a 

lelkész, majd harangozáskor a férfiak 

térnek be, kivonuláskor előbb a lelkész, a 

férfiak, majd a nők hagyják el a teret, 

mindkét esetben életkor szerint csökkenő 

rendet tartanak. Úrvacsora osztáskor 

előbb a férfiak, majd a nők járulnak elő.  

 

Források: Kézdi Ref. Egyhm. 

Visitationalis jegyzőkönyv 1735-1743; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 669; MAGYARI 

– JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 pp. 48-49.; 

Danielisz Dóra: Kézdimárkosfalva 

2017.07.18. (felmérési rajzok és jegyz.)   

34/T. ábra: Márkosfalva, ref. templom és 

üzlet, képeslap, 1912-es postai 

bélyegzővel. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: JA4_026_001, eredet: Szilágyi 

Arthur, Miskolc kiadása. 

34/A. ábra: A kézdimárkosfalvi ref. 

templom alaprajza. 
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35. Kézdimartonfalva 

Mărtineni 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A kézdimartonfalvi református 

templom vélhetően mindenkor mai 

helyén állt, az épület alatt feltételezhető 

középkori előzményeit régészeti kutatás 

igazolhatná. A templom építési ideje nem 

ismert, a tornyot egyes források 1735-re 

datálják, de elmondások szerint régen 

még fatemploma is volt az 

egyházközségnek. A templomhajóhoz 

35/H. ábra: A kézdimartonfalvi ref. 

templom déli homlokzata. (2017) 

35/R2. ábra: A kézdimartonfalvi ref. 

templom kazettás mennyezete, két 

periódusból: 1754, 1824. (2017) 

35/R1. ábra: A kézdimartonfalvi ref. 

templom tetőszerkezete, háttérben az 

orgonafújtató szerkezete. (2017) 

35/K. ábra: A kézdimartonfalvi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

35/N. ábra: A kézdimartonfalvi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 



77 

 

méreteiben robosztus, vastag 

falszerkezettel (~1,7 m) épült toronynak 

valóban 18. századi eredete 

feltételezhető, de egy 1775-ös bejegyzés 

1767-ra is utalva a templom mellett – 

rossz állapotban – lévő haranglábat említ, 

tehát a torony építésének ideje inkább a 

türelmi rendelet utánra tehető.  

A hajó tetőszerkezetének hajlásszöge 

55°, a szerkezet két jól elkülöníthető 

részre osztható. A nyugati oldal láthatóan 

régebbi, legkorábban a 17. század 

második felében, legkésőbb a 18. század 

első felébe készülhetett, melyet igazol, 

hogy a kötőgerendákra szegezett kazettás 

mennyezet kora 1754. Az egyterű hajó 

keleti oldalát 1824-ben készített 

mennyezetkazetták ékesítik. E mennyezet 

felett a tetőszerkezet ritmust vált, hihető, 

hogy egy 19. századi eleji átépítés 

eredménye. A szentély alatt talán korábbi 

térforma nyomai is feltételezhetők. 

A templomtér a déli portikusszal 

keretezett bejáratok és a nyugati torony 

alatt közelíthető meg. A tér az északi fal 

közepére helyezett, koronás (1815) 

szószék köré épül fel. A nyugati karzat 

(1785?) és a keleti orgonakarzat (1824) 

keretezi a belső teret, melyekkel az 

általános ülőhelyek és a falak mentén 

körben elhelyezett hátaspadok egyidősek 

lehetnek. Az orgona 1824-ben készült, 

elmondások alapján Petrus Gottlieb 

Schneider szász orgonaépítő munkája.  

A templomtér keleti fele a férfi, 

nyugati oldala a női padok – első pad 

első széke a lelkészfeleség – helye. A 

férfiak a déli, a nők a nyugati bejáraton át 

lépnek a térbe. Úrvacsora osztásakor 

előbb a férfiak, majd nők járulnak elő 

életkor szerint csökkenő rendben. 

 

Források: (Kézdi Ref. Egyhm. 

Visitationalis jegyzőkönyv 1735-1743); 

Kézdi Ref. Ehm. Protocollum 1775-1805 

(p. 7); KOVÁTS J. II. 1942 p. 669; 

MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 

pp. 50-51.; Danielisz Dóra: 

Kézdimartonfalva 2017.07.21. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

  

35/A. ábra: A kézdimartonfalvi ref. templom 

alaprajza. 
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36. Kézdimatisfalva 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A mátisfalvi református templom 

építéstörténete kevéssé kutatott, pedig 

vélhetően a mai templom nem 

előzmények nélküli. A templomról 

egyesek úgy tartják, hogy csak a türelmi 

rendelet idején került a református 

hívekhez, ezt azonban cáfolja az 

egyházmegyei Protocollumban található 

1735-ös bejegyzés a település református 

templomára vonatkozóan.  

36/H. ábra: A kézdimátisfalvi ref. tmplom 

déli homlokzata. (2017) 

36/R2. ábra: A kézdimátisfalvi ref. 

templom évszámos mennyezetei kazettája. 

(2017) 

36/R1. ábra: A kézdimátisfalvi ref. 

templom tornyának szerkezeti felépítése a 

tetőtérben. (2017) 

36/K. ábra: A kézdimátisfalvi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

36/N. ábra: A kézdimátisfalvi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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A festett berendezés 

(1785/1786/1800/1820) és a hatolykai 

Mátis család címerével jelzett mennyezet 

(1820) a szerény méretű oblongum 

templom éke. A nyugati karzat festése a 

mennyezettel egy időben készült. Az 

1820-as megújítást az 1802-es földrengés 

károkhoz kötik, de ekkor még boltozattal 

fedett térre utalnak, mely a mennyezet 

korának ellentmond, vagy kizárólag az 

egykori szentélyre vonatkozik. Egyes 

források a templom 1872-es 

átalakításáról adnak számot, melynek 

során Török András építőmester a 

háromszögzáródású szentélyt 

négyszögűre alakította, arról nem 

nyilatkoznak, hogy a kazettákat ekkor 

cserélték vagy kiegészítették. 

Az eredetileg fazsindellyel fedett, 

tetőszerkezetbe integrált harangtorony 

1873-ban készült, mint vélhetően a ma 

látható tetőszerkezet, mely másodlagos – 

korábbi tetőszerkezeti – elemekből áll. 

Előtte – 1805-ös bejegyzés alapján – a 

templomhoz harangláb tartozott.  

Nagyobb valószínűséggel az 1872-es 

átalakítás alkalmával történhetett a 

templom déli bővítése. A templomtérnek 

kizárólag déli bejáratát használják, bár 

nyugati bejárattal is rendelkezik. Az 

északi fal közepén álló hangvetős (1785) 

szószék mellett áll a Mózes-szék és 

Betző Miklósné Dálnoki Miklós Borbála 

(1743-1839), a templom egyik 

patrónusának sírköve, előtte az Úrasztal.  

A templomból ülésrend ismert, mely 

szerint a keleti oldalon a férfiak, a 

nyugati oldalon a nők foglalnak helyet, a 

déli szárnyban vegyesen ülnek. Korábban 

a karzaton fiatalok ültek, de 2017-ben a 

fatorony alatti tetőszerkezet kötőgerendái 

életveszélyes állapotba kerültek, az alatta 

lévő karzatra terhelték súlyát fa oszlopok 

segítségével.  

 

Források: Kézdi Ref. Egyhm. 

Visitationalis jegyzőkönyv 1735-1743; 

Kézdi Ref. Ehm. Protocollum 1775-1805 

(pp. 467-468.); MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 52-53.; Danielisz 

Dóra: Kézdimatisfalva 2017.07.18. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

  

36/T. ábra: Mátisfalva, padelőminta, 

1971.(m.: Ma is látható a padok festése.) 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

KONYA_VI_152, készítette: Kónya Ádám. 

36/A. ábra: Az kézdimatisfalvi ref. 

templom alaprajza. 
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37. Kézdivásárhely 

Târgu Secuiesc / Sekler-Neumarkt 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A kézdivásárhelyi református 

templom történetéről Csáki Árpád írt 

rövid összefoglalót. E szerint a középkori 

templomról, mely a maival azonos 

helyen állt, kevés információ áll 

rendelkezésünkre. A templom a 16. 

század második felében lett reformátussá, 

majd 1607-1624/1627 között teljes 

újjáépítéséről számol be a szakirodalom, 

37/H. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

templom délkeleti homlokzata, tornya. 

(2017) 

37/R2. ábra: A kézdivásáhelyii ref. 

templom egyik északi karzatfeljárója, régi 

templom ajtókerete, 1782. (2017) 

37/R1. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

Templom tetőszerkezetének részlete. 

(2017) 

37/K. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

37/N. ábra: A kézdivásáhelyii ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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egyes források szerint e templom fából 

épült, ám valószínűbb, hogy a 

kőtemplom építéséig fennálló ideiglenes 

imaház volt.  Az új épület már ekkor 

toronnyal is bírt, feltételezések szerint a 

várfal kiépítése a 18. elejére tehető. 

A 18. század első felében az épületet 

több természeti katasztrófa sújtotta, így 

1750-ben ismét jelentős mértékű 

felújításon esett át, mely miatt az 

egyházközséget a templomépítési tilalom 

megszegésével helyezték vád alá. A 

leírások szerint a templom fa karzatait 

lebontották, kőfalait megerősítették, új 

kőkarzatot építettek benne, mely pár 

évvel később már orgonának adott helyet, 

illetve bejáratát keretező fa tornáca 

helyett déli, emeletes szárnnyal 

egészítették ki a templomot, melyben 

padok is helyet kaptak a liturgikus tér 

bővítése végett. 1754-ben Hiller András 

37/T1. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

templom, képeslap.Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA9_004_002 (m.: Az 

egykori bolthelyiségek még láthatók.) 

37/T2. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

templom belseje, 1929.Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: F. 363, készítette: K. 

Sebestyén József 

37/A. ábra: A kézdivásárhelyi ref. 

templom alaprajza. 
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pallért kérték fel a torony megújítására. A 

tornyot ekkor 5 bécsi öllel magasították, 

fehér és zöld mázas cseréppel fedték és 

sisakját négy fiatoronnyal építették újjá.  

1780-ban a templom teljes 

újjáépítésére királyi engedélyt kapott az 

egyházközség, de ekkor szintén egy 

borona templomot említenek a források, 

mely – amennyiben létezett – a 

korábbihoz hasonlóan ideiglenes 

templomként szolgálhatott, míg az új 

templomot fel nem építették. A türelmi 

rendelet idején mintaadó épület 1781-

1786 között épült fel, ma 19. századi 

hozzáépítésekkel látható. Alapformáját 

tekintve szentélyes és a boltozatokkal, 

belső falpillérekkel tagolt típus.  

Feltételezett tervezője Zailer Péter. Gróf 

Teleki Domokos részletesebb leírása 

nyomán tudható, hogy ekkor még állt a 

várfal, illetve a templom belső tere 

tartalmazott virágos festéseket és 

pettyegetéseket mind a falon, mind a 

boltozaton. 

Az 1820-as felújításkor Hecht 

András pallér közreműködését 

feltételezik, de az 1834-es tűzvészt 

követően a templom ismét átalakításokon 

esett át, eredeti boltozati rendszere és 

tornya bizonyosan odaveszett. Utóbbi 

helyett ideiglenes harangláb állt, melyet 

Kováts Sámuel mester ácsolt. 1836-ban 

Land András pallért kérték fel a templom 

megújítására, ki a korai klasszicizmus 

jegyében fogalmazta át a templomot, 

melynek szerkezetileg jellegzetes vonzata 

a csehboltozat alkalmazása, valamint az 

északi és déli szárnyak kiépítése. 1851-

1857 között szintén Land épített új 

tornyot a régi helyébe. A várfalat 

fokozatosan bonthatták el 19-20. század 

folyamán, az 1950-es évekig déli 

szakasza állt, melyhez „tapasztott” boltok 

kiadásából az egyháznak bevétele volt. 

A mai épület számos értékes 

berendezési tárggyal, tárgytöredékkel, az 

egykori templomból átmentett építészeti 

elemmel bír. A keleti karzaton 1861-ben 

épített Kolonics orgona áll. A déli és 

északi bővítmény szintén emeletes, 

páholyokat rejt. A koronázott szószék a 

diadalív északi oldalára pozícionált, így 

kissé keletre sodró a tér centralizáló 

elrendezése. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 669; 

OLASZ 1998; MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 p. 54-55.; CSÁKI 

2012; Danielisz Dóra: Kézdivásárhely 

2017.07.20. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 
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38. Kilyén 

Chilieni / Kilön 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
A kilyéni református templom építési 

idejével kapcsolatban több feltételezést 

tartanak számon. Sokan a templom déli 

bejáratának kőkeretébe vésett dátummal 

(1728) azonosítják az építés korát, mások 

szerint a templom 1698-ban épült fel 

Apafi Mihály fejedelem támogatásával. 

Mindkét feltevésnek alapot adhat egy 

1728-as vizitációs bejegyzés, mely utal a 

38/H2. ábra: A kilyéni ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

38/R. ábra: A kilyéni ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

38/H1. ábra: Az kilyéni ref. templom 

délikeleti homlokzata, keleten látható az 

egykori Székely-kripta bejárata. (2015) 

38/K. ábra: Az kilyéni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

38/N. ábra: A kilyéni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 



84 

 

néhai fejedelem pénzadományára, de 

azonos évben a vizitáció nem tesz utalást 

zajló vagy közelmúltban történt 

építkezésekre.  

Valószínűsíthető, hogy ahogyan 

vármegye szerte, a 17. század második 

feléig az unitárius és református hívek 

közösen, a falu középkori eredetű 

templomát használhatták, melyet a maior 

pars elve alapján a reformátusok 

kényszerűen elhagytak. Feltehető, hogy 

az új templom a 17-18. század fordulóján 

épült, illetve, ahogyan tartják, egy 

korábbi kápolna helyén vagy annak 

átépítésével jött létre. Az épület egy 

kiemelt dombon áll, mely a Székely 

család sírboltját rejti, kik a református 

egyháznak, későbbi bejegyzések alapján, 

patrónusai voltak.  

A templom tetőszerkezete, 

dendroronológiai keltezés alapján, 1836-

ban épült, tornya az emléktábla szerint 

1914-ben. A torony építésekor 

falazhatták be a déli fal két ablakát, 

illetve egy befalazott körablak az északi 

falon, a szószék mögött is található. A 

mai torony előtt, már a 18. század 

közepétől a templomtól nyugatra 

harangláb állt, majd a 19. század első 

felében kezdtek a déli oldalhoz 

kapcsolódóan torony építésébe, melyről 

nem tudható elkészült vagy sem. 

A nyújtott arányú templomtér 

keletelt, egyterű, keletről poligonális 

lezárással bír. A teret a nyugati bejáraton 

át a nők, a déli torony alatt a férfiak 

közelítik meg. Az északi fal közepén álló 

hangvetős szószék mellett Mózes-szék, 

előtte Úrasztal áll. A szószékkel 

szemközti kiemelt pad gondnoki, 

presbiteri ülőhely. A liturgikus 

térközponttól nyugatra a női, keletre a 

férfi ülőhelyeket találjuk. A templom 

egyetlen nyugati karzatán kis elektromos 

orgona áll. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

pp. 7-8.; VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 

2005 p. 135.; MAGYARI – JUHÁSZ 

Sepsi 2011 p. 36-37.; Danielisz Dóra: 

Kilyén 2015.07.28. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 123-125. 

  

38/T. ábra: Kilyén, ref. templom, D-I ajtó, 

1961.(m.: jól kivehető az 1728-as évszám 

az ajtókereten) Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: KONYA_VI_161, készítette: Kónya 

Ádám. 

38/A. ábra: A kilyéni ref. templom 

alaprajza, mely a LINEA Proiect tervei 

alapján a szerző korrekciós méréseivel 

kiegészítve készült. 
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39. Kisbacon 

Bățanii Mici 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A kisbaconi református templom első 

épületeként egy fa épületet neveznek meg 

a források, mely 1735-ik esztendőben 

épült. Az oratorium a papi ház mögött 

épült, 30 évig szolgálta a híveket. 1765-

ben új fatemplomot építettek a gyarapodó 

gyülekezet számára, melynek helyét a 

mai templom északi oldalán nevezik 

meg. E templomból származó festett 

39/H. ábra: Az kisbaconi ref. templom 

nyugatii homlokzata, kerítése. (2017) 

39/R2. ábra: A kisbaconi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

39/R1. ábra: Az kisbaconi ref. templom 

nyugati karzatának alja, vélhetően a régi 

templom mennyezeti kazettáival. (2017) 

39/K. ábra: Az kisbaconi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

39/N. ábra: A kisbaconi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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famennyezet néhány kazettáját a mai 

templom karzatai rejtik. 

A mai kisbaconi templom építését 

1793-1796 között brassói szász 

származású Zailer Péter építőmester 

nevéhez kötik, az ácsmester a 

magyarhermányi Pető Márton volt. A 

kisbaconi templom hajóját fiókos-

hevederes dongaboltozat fedi, mely a tér 

plasztikus tagolását is adó félpillérekre 

terhel. A tetőszerkezetet e 

téglaboltozathoz alkalmazkodva 

alakították ki, törtvonalú áthidalással. A 

templom kerítése 1867-ben épült, az 

épületen nagyobb javításokat 1884-ben – 

ekkor épült déli portikusza –, 1911-ben 

és az 1940-es, 1970-es földrengések után 

végeztek.  

A templomban centralizáló 

elrendezés található, melynek központját 

a koronázott szószék jelöli ki az északi 

falon. A szószéktől keletre a Mózes-szék 

(átfestve 1884?), nyugatra az egykori 

papné széke található, előtte Úrasztal. A 

templomteret a déli bejáraton át a férfiak 

közelítik meg, akik a keleti oldal 

padjaiban ülnek, felettünk orgonakarzat, 

egykor használt Kolonics orgonával. A 

karzat alatti északi hátsó padokban a 

legényemberek ülnek. A nők a nyugati 

torony alatt lépnek be a térbe, a nyugati 

oldalon foglalnak helyet, melyek közül 

az északi padsor hátsó padjaiban a 

leányok ülnek. A nyugati karzat a 

gyermekek helye, akik a torony mellett, 

kívülről nyíló feljárót használják. A 

szószékkel szemközt, a déli bejárat 

északi oldalán kiemelt pozícióban áll a 

Benedek pad. Az ülésrend nem csak 

nemek, de családok szerint is 

differenciálódik. Az alapító családok 

padjai név szerint ismertek: Benedek, 

Boda, Lakatos, Gál. Úrvacsoraosztás és 

bevonulási rend csak a sátoros ünnepek 

kapcsán ismert. Előbbi esetben előbb a 

férfiak, majd legények, nők, majd 

leányok életkor szerint csökkenő rendben 

járulnak elő. Bevonuláskor előbb a nők, 

majd férfiak, végül a lelkész tér be a 

templomba. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; 

KÁDÁR 1958; MAGYARI – SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 26-27.; Danielisz 

Dóra: Kisbacon 2017.08.02. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021 

  

39/A. ábra: A kisbaconi ref. templom alaprajza. 
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40. Kisborosnyó 

Boroșneu Mic 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Kisborosnyó református templom 

már az Első Katonai Felmérés tanulságai 

szerint mai helyén állt, de középkori 

előzményekkel is bírt. Az új 

padlóburkolatban jelöltek az egykori 

egyenes záródású, a hajónál keskenyebb 

szentély alapfalai.  

A helyi lelkész elmondása szerint a 

templom 1750 körül épült, arányaiban 

40/H. ábra: Az kisborosnyói ref. templom 

délkeleti homlokzatának részlete. (2017) 

40/R2. ábra: A kisborosnyói ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

40/R1. ábra: A kisborosnyói ref. templom 

festett padmellvédje. (2017) 

40/K. ábra: A kisborosnyói ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

40/N. ábra: A kisborosnyói ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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rokonságot mutat e korszak 

templomépítészetével. Másrészt a 

templom a türelmi rendeleti típusokkal is 

párhuzamba állítható, a belső teret tagoló 

pilaszterek, az alkalmazott elliptikus 

diadalív az azonos szélességű hajó és 

„szentély” között inkább a 18. század 

végéhez köthető a helyi református 

templomépítészetben. A templom 

tetőszerkezetét 1793-1794-re keltezték, 

mely alapján elmondható, hogy a hajó 

ennél nem lehet későbbi, de e dátum az 

utolsó jelentősebb átalakítás idejét 

jelezheti. A kisborosnyói templom 

aszimmetrikus kialakítású, jegenyefenyő 

tetőszerkezete Erdélyben is kuriózumnak 

tekinthető. A templom türelmi rendelet 

idején való megújulását a tetőn álló 

szélvitorla (1794) és a toronyban lakó 

egyik harang (1795) is igazolja. Utóbbi a 

torony befejezésének idejét is jelöli, hisz 

a 18. század második feléből idézett 

vizitációs jegyzőkönyvek a templom előtt 

álló haranglábról emlékeznek meg. A 19. 

század közepén és a 20. század során a 

hajó és a torony is felújításon esett át a 

korábbi földrengéskárok miatt. A tér 

egyetlen, nyugati karzata az orgona 

korával egyidős lehet, az Országh Sándor 

és Fia hangszer 1901-ben készült.  

A teret ma a 18. század végén épült 

déli portikuszon át lehet megközelíteni, a 

nyugati torony alatti, keresztboltozatos 

bejáratot nem használják. A koronázott 

(1809) szószék a keletelt, poligonális 

lezárású térbe helyezett diadalív északi 

oldalánál áll, mellette a Mózes-szék, 

előtte Úrasztal. A szószékkel szemközt 

kiemelt pad található, elmondások szerint 

egykor az urak (Tompa, Herszényi stb.) 

ülőhelye volt, ma konfirmandusok vagy 

vendégek helye. A liturgikus 

térközponttól keletre a férfiak, nyugatra a 

nők foglalnak helyet, a nyugati bejáratot 

egykor ők használták. 

 

Források: HEREPEI - SZABÓ T. 1939 p. 

8.; MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 p. 56-57; Danielisz Dóra: 

Kisborosnyó 2017.07.10. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 

84-87.  

   

40/T. ábra: Kisborosnyói református 

templom, 1970-es évek. (m.: a templom 

déli homlokzata, kerítéssel) Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: 03836, készítette: 

Bortnyik György. 

40/A. ábra: A kisboronyói ref. templom alaprajza. 
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41. Komolló 

Comolău 

Sepsi Ref. Ehm.  

 

A komollói református templom 

jelenlegi épületen mindössze egy 

emléktábla hirdeti, hogy 1887-ben, 1905-

ben, majd 1986-ban és 1988-ban 

renoválták.  

A templom 14. századi eredetéről 

számol be azonban Kováts J. István, 

valamint a 18. század első feléből való 

vizitációs bejegyzések már templomot 

41/H2. ábra: A komollói ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

41/R. ábra: A komollói ref. templom 

vélhetően középkori ajtókerete a torony és 

hajó közé ékelődve. (2015) 

41/H1. ábra: A komollói ref. templom déli 

homlokzata. (2015) 

41/K. ábra: A komollói ref. templom 

belső tere kelet felé, felújítás alatt. (2015) 

41/N. ábra: A komollói ref. templom 

belső tere nyugat felé, felújítás alatt. 

(2015) 
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említenek, melyet az Első Katonai 

Felmérés is mai helyén jelöl. A templom 

nyugati oldala vélhetően ma is középkori 

falszakaszokat tartalmaz, nyugati kapuja, 

mely a később épített torony és hajó közé 

ékelődött középkori eredetű. A 18. 

századai forrásokból kiolvasható, hogy az 

akkori templomot harangláb egészítette 

ki, két bejárata volt, benne bizonyosan 

karzat állt. Tombor Ilona utalása nyomán 

a templomhajót egykor ismeretlen időben 

készült – de vélhetően a 17. századból 

való – kazettás mennyezete fedte, melyen 

például kígyók, sárkányok, oroszlánok 

tűntek fel, mint alakos ábrázolások. 

Feltehető, hogy a mai oblongum 

forma a templom szentélyének 

elbontásával jöhetett létre, mely a 19. 

századra tehető. Egyes források 1824-re 

teszik a torony építésének idejét, de az 

épület bizonyosan jelentős felújításon 

esett át a 19. század közepén, amikor 

leírások szerint a templomot 4 méterrel 

toldották, déli portikuszt építettek hozzá 

és új padokat készíttettek bele. Jelentős 

felújítások 1905-1906-ban is történtek, 

melyeket az 1891-es fölrengés károk 

indokoltak. Az Úrasztal (1905), a 

szószékkorona (1906) és vélhetően 

karzatok is ekkor készültek, utóbbiak 

tartószerkezetét a diósgyőri vasgyárból 

származó acéltartók adják. Nem tudható, 

hogy a templomhajó előbbi két újítás 

közül mikor nyerhette el mai formáját.  

A centralizáló templomtér a nyugati 

torony alatt és a déli bejáraton át 

közelíthető meg, nyugati és keleti karzat 

is áll benne, utóbbi ad helyet az 1906-ban 

készült Csoflek orgonának. 2015-ben a 

templom éppen felújítás alatt állt, így az 

ülésrendet a lelkész elmondása alapján 

rögzítettük. Az északi fal közepén álló 

hangvetős szószék köré szerveződik a tér, 

északi oldalán Mózes-szék, előtte 

Úrasztal áll. A térközponttól keletre a 

férfiak, nyugatra a nők, a szószékkel 

szemközti harántpadokban a gyermekek 

foglalnak helyet. 

 

Források: Vasárnapi Újság 4. évf., 29. sz. 

(1857. július 29.) p. 281.; HEREPEI - 

SZABÓ T. 1939 p. 8.; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 687.; TOMBOR 1968 p. 152.; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 

143-147.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 p. 38-39.; Danielisz Dóra: Komolló 

2015.07.30. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

 

  

41/A. ábra: A komollói ref. templom 

alaprajza. 
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42. Kovászna 

Covasna / Kovasna 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A kovásznai református templom 

története mai helyén a középkorig 

vezethető vissza. Az első református 

istenházát a 17-18. századi 

jegyzőkönyvekből ismerjük: kőből épült, 

támpillérekkel erősítették, keletelt épület 

volt, több bejárata lehetett. 1715-ben a 

szószéket a déli oldalra helyezik, vele 

szembeni falszakaszon, két ablak között 

42/H2. ábra: A kovásznai ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2017) 

42/R. ábra: Emléktábla a kovásznai ref. 

templom nyugati bejárata felett, az 1815-

ös átépítés emlékére. (2017) 

42/H1. ábra: A kovásznai ref. templom 

északkeleti homlokzata. (2017) 

42/K. ábra: A kovásznai ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

42/N. ábra: A kovásznai ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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éneklőkart építettek a gyermekek 

számára, mely kívülről nyíló feljárójához 

később záros ajtót építenek. Állt még a 

sekrestye, a templomnak bizonyosan van 

egy déli és keleti bejáratra is, utóbbit az 

Ugron család nőtagjai számára 

készítettek, ülőhelyeik az elbontott oltár 

helyének közelében lehettek. A templom 

délnyugati sarkában szintén női padok 

voltak. A mázas és veres cseréppel fedett 

torony építését 1750-1756 között említik, 

korábban harangláb léte valószínűsíthető. 

1770-ben Balázs Ferenc kőművesmester 

javította a templomot, 1792-ben Krausz 

Károly. Az 1802-es földrengés után a 

megrongálódott épület újjáépítése mellett 

döntöttek. A tornyon lévő felirat mutatja, 

hogy a 3 éven át tartó építkezés 1815-ben 

fejeződött be, a pallér személyében 

Miller Ignácot feltételezik, ácsmesterként 

Szakács Mózest. 

A kézdivásárhelyi nagytemplom 

ihlette és feltehetően azonos mester – 

Land András – tervezte Kovásznán az 

1834-es tűzvész és 1838-as földrengést 

követően történő felújításokat, melyek a 

keresztirányú bővítményeket 

eredményezték, ácsmesterként Stefán 

Józsefet, kőművesként Kádár Mihályt 

említik.  A tér páros pillérekkel tagolt, 

melyekre terheket alig jelentő imitált 

boltozatok, azaz famennyezet terhel. A 

20. század folyamán is több építész 

működött közre felújító munkálatokban 

(1909-1910: Mazucchi Ágoston, 1926: 

Papp Dezső, 1940: Nagymihály Sándor)., 

de a templom 18. századi karakterét őrzi.  

A berendezés története hasonlóan 

összetett az épületéhez. A mai orgona a 

brassói Nagy József műhelyében készült. 

A centralizáló, négy oldalról egy-egy 

bejárattal bíró térben a hangvetős (1879) 

szószék az északi fal közepén, páros 

pillérre került. Mellette Mózes-szék, 

előtte Úrasztal (1906). A térben keleti és 

nyugati karzat is áll. A nyugati oldal, a 

bejárattal együtt a női, míg a keleti a férfi 

oldal, a haránt padokban a gyermekek 

ülnek. A lelkész az északi, a papné a déli 

bejáratot használta, kitüntetett padja 

emellett található. 

 

Források: Kovásznai Ehk. Lvt.; 

VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 p. 60-61.; Danielisz Dóra: 

Kovászna 2017.07.08. (felmérési rajzok 

és jegyzetek)  

42/T. ábra: Kovásznai Ref. templom, 

képeslap, 1916-os keltezés. Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: JA9_052_002, 

eredete: Szabó-nyomda kiadása, 

Kovászna. 

42/A. ábra: A kovásznai ref. 

templom alaprajza. 
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43. Kovászna-Vajnafalva 

Valea Voinești 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A vajnafalvi református egyház 

templomainak történetéről Havadtőy 

Sándor lelkész írt összefoglaló 

tanulmányt. A 18. század közepén merült 

fel az igény a Kovásznához tartozó 

vajnafalvi reformátusokban, hogy 

függetlenedjenek az anyaegyháztól. 

Ekkor a híveket a leírások alapján egy 

szín – kisméretű fa imaház – szolgálta, 

43/H1. ábra: A vajnafalvi ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

43/H2. ábra: A vajnafalvi ref. templom 

déli bejárata és homlokzati részlete. 

(2017) 

43/K. ábra: A vajnafalvi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

43/N. ábra: A vajnafalvi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 

43/T1. ábra: A régi vajnafalvi ref. 

templom. (EREL, Debreczeni László 

hagyatéka: 30. sz. doboz, Fényképek 

„vajnafalvi fatemplom”c. boríték). 
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mely haranglábbal egészülhetett ki. 1852-

1929 között már új templom szolgálta a 

híveket. Debreczeni László készített 

felmérési rajzokat e templomról, melynek 

hajója boronafalú volt. A két rövidebbik 

odalán poligonális lezárással bíró 

templom haránttengelyéhez harangláb 

csatlakozott, mely alul téglából, felül 

felépítménye, harangháza fából épült. Az 

épületet zsindely fedte, harántbővítménye 

a liturgikus tér bővítésének is helyt adott, 

mely centralizáló elrendezéssel bírt. A 

bővítménnyel szemközti hosszfal 

közepén állt a szószék, előtte Úrasztal. A 

templomnak két bejárata volt, a 

harangláb alatt és nyugati poligonnal zárt 

oldal középtengelyében. A liturgikus 

teret két oldalról karzat keretezte.  

A régi templomot 1929-1930 között 

bontották el. Debreczeni László székely 

stílusban készített terveket az új 

épülethez, terveit vélhetően Nagymihály 

Sándorral dolgoztatta át az 

egyházközség. Az 1931-1932 között 

épült templom azonban a levéltárban 

fellelhető tervektől teljesen eltérő, 

feltehető, hogy egy harmadik mester 

munkája. Az új templom hossztengelye 

és jelképes poligonális lezárása észak felé 

pozícionált, déli, a hajóba visszahúzott 

toronytest és támpillérek egészítik ki. A 

faboltozattal fedett belső tér elrendezése 

axiális, déli karzatán elektromos orgona 

áll. A koronás (1932) szószék és 

önmagán belül centralizáló liturgikus 

központ a tér északi végében áll, a padok 

egy e felé fordulnak. A szószék oldalát 

leszámítva a templomnak három oldalról 

van bejárata. A templomi ülésrend szerint 

a tér keleti oldalán a férfiak, nyugaton a 

nők foglalnak helyet, elől általában az 

idősebbek, hátul a fiatalabbak. A hívek 

elmondása szerint a templom építésekor 

elől a nemesek, majd a lófők, 

kisnemesek, végül az egyéb katona 

részen valók ültek. 

 

Források: EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1929 pp. 12-14; EREL Debreczeni 

László hagyatéka; HAVADTŐY 1933; 

VIZITÁCIÓ Orbai II. (1759-1797) 2004; 

Danielisz Dóra: Vajnafalva 2017.07.04. 

(felmérési rajzok és jegyzetek); 

DANIELISZ Transsylvania Nostra 2019; 

DANIELISZ Architectura Hungariae 

2019  

43/T2. ábra: Az új vajnafalvi ref. templom 

Debreczeni-féle alaprajza. (EREL, 

Debreczeni László levelezése, 

1930.01.25.) 

43/A1. ábra: A vajnafalvi ref. templom 

alaprajza. 

43/A2. ábra: A régi vajnafalvi ref. 

templom rekonstruált alaprajza 

Debreczeni László vázlatkönyvei és 

hagyatéka nyomán.  
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44. Kökös 

Chichiș / Blauendorf 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A kökösi református templom 

középkori előzményekkel nem 

rendelkezik. A reformációt követően 

feltehető, hogy a mai unitárius 

templomot használták közösen a 

protestáns felekezetek, majd a 17. század 

folyamán az önállósodó reformátusok új 

templomot építhettek. Egyes források 

szerint a 18. század közepét megelőzően 

44/H2. ábra: A kökösi ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2015) 

44/R. ábra: A kökösi ref. templom 

harangja 1792-ből. (2015) 

44/H1. ábra: A kökösi ref. Templom 

északi homlokzata. (2015) 

44/K. ábra: A kökösi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

44/N. ábra: A kökösi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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Kökösön református fatemplom állt, a 18. 

század első feléből fennmaradt vizitációk 

azonban a templom anyagáról nem, csak 

létéről szólnak. 1745-1746 között 

feltételezik kőtemplom építését. E 

templom már nagy valószínűséggel a mai 

helyén állt, hisz az Első Katonai 

Felmérés a maival azonos helyen jelöli. 

A templomot – a történeti források 

szerint – zsindellyel fedett, fa harangláb 

egészítette ki, mely az új templom 

építéséig állhatott.  

A források más-más időpontot 

állapítanak a jelenlegi templom 

építésével kapcsolatban. Egyesek 1790-

re, mások egy 1798-as földrengés és 

tűzvész okán 1799-1803 közé teszik 

annak építését tornyával egyetemben. A 

templom keletelt, keleti poligonális 

lezárással bír, nyugati toronnyal és déli 

portikusszal egészül ki. Az épület déli 

bejárata használatos, a belső tér 

elrendezése azonban a hossztengely 

mentén szerveződik. Az azonos 

szélességű tér nyugati végében 

orgonakarzat áll, keleti felét diadalív töri 

meg, melyen belül centralizáló liturgikus 

térközpont van berendezve, tengelyben 

álló hangvetős (1877) szószékkel. A 

padok mind e felé fordulnak. A 

berendezésről írják, hogy 1808-1810 

között készült, kilyéni Székely Antal 

adománya, akinek kikötése szerint a 

padokat szegények és gazdagok egyenlő 

joggal használják. Talán ennek is 

köszönhetően a templomban ülésrend 

nincs. Két ablakon (1899) szerepel az 

adományozó Bagoly László és Málnási 

Ferdinánd neve, az orgona a brassói 

Einschenk Károly műhelyében készült 

1907-ben.

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

p. 8.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 

148-153.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 p. 40-41.; Danielisz Dóra: Kökös 

2015.08.03. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 90-91. 

  

44/A. ábra: A kökösi ref. templom alaprajza. 
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45. Köpec 

Căpeni 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A köpeci református templom 

részben középkori alapokon nyugszik. A 

keleti szentély ötszöggel záródik, kívülről 

támpillérek erősítik, belülről a hajótól 

diadalív választja el, boltozatát a 18-19. 

század fordulóján építették. A gótikus 

épület első bővítésének idejét a kazettás 

mennyezet első periódusának korával 

azonosítják, melyet 1767-ben készített az 

45/H2. ábra: A köpeci ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

45/R. ábra: A régi tetőszerkezet nyomai a 

köpeci ref. templom tetőszerkezetében, 

másodlagosan felhasznált elemek. (2017) 

45/H1. ábra: A köpeci ref. templom keleti 

homlokzata, nyolcszög négy oldalával 

záródó szentély. (2017) 

45/K. ábra: Aköpeci ref. templom belső 

tere délkelet felé. (2017) 

45/N. ábra: A köpeci ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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oklándi Asztalos József. 1794-ben a 

templomot újfent bővítették nyugati 

irányba, e térrészt szintén festett kazettás 

mennyezet fedi, a berendezés is részben 

ekkor készült. A torony 1802-1806 

között épült, 1818-ban földrengéskárok 

következtében megújították, mellyel 

azonos időben épült a kőkerítés. 

A templomtérben keleti és nyugati 

karzat áll. A Kolonics orgona 1866-ban 

készült, karzatmellvédjének festését 

1926-ra teszik, alja korábbi kazettákat 

rejt. A templom utolsó jelentős 

átalakítását 1911-ben kezdeményezték, a 

 MOB a műemlék szakszerű 

bővítését segítendő a helyszínre Sztehlo 

Ottót küldte. A tervek és a költségvetés 

elkészültek. Ezek alapján a régi 

előcsarnok elbontását, helyébe egy 

tágasabb építését és a karzatokat 

áthelyezését tervezték. Sztehloval 

párhuzamosan egy második terv is 

készült a miklósvári Linkey (Liszkey) 

Ferenc építőmérnök a fedélszerkezet 

megújítását, a fűtés korszerűsítését és a 

régi ablakok átalakítását tervezte meg. 

Az épületet mindkét terv részleges 

megvalósulását mutatja. Az új déli szárny 

mennyezetét Köpeczi Sebestyén József 

festett kazettái díszítik.  

A belső tér elrendezése az északi 

falra helyezett hangvetős (1794) szószék 

köré épül, a hajónak nyugati és déli 

bejárata van. A hajó keleti oldalán és a 

nyugati karzaton férfiak ülnek, a déli 

szárny keleti felében a legények, a hajó 

nyugati felében a nők foglalnak helyet, a 

déli szárny nyugati felében a leányok. A 

nemeken belül családok szerinti ülésrend 

is él. Úrvacsorakor előbb a férfiak, majd 

a nők járulnak elő életkor szerint 

csökkenő rendben. Kivonuláskor előbb a 

lelkész, majd a férfiak, végül a nők 

hagyják el a templomot. 

 

Források: EREL Ig. Lvt. 30/903; EREL 

Ig. Lvt. (Köpeczi Ref. Egyház vegyes 

ügyeiről) 9/1915; EREL Ig. Lvt. 895/915; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 653; TOMBOR 

1968 p. 153.; MAGYARI – SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 28-30.; Danielisz 

Dóra: Köpec 2017.07.31. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021  

45/T1. ábra: Köpeci református templom, 

1970-es évek. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: 04025a, készítette: Bortnyik 

György. 

45/T2. ábra: Köpeci református templom 

kazettás mennyezete, 1929.Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: F. 344, k.: Keöpeczi 

Sebestyén József. 

45/A. ábra: A köpeci ref. templom alaprajza. 
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46. Középajta 

Aita Medie 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A középajtai református templom 

középkori előzményei a mai templom 

helyén álltak. Az egykori gótikus 

templomot a századok során több ízben 

átépíthették, de első jelentősebb átépítése 

1777-ből ismert, illetve 1790-ben a 

források szerint a hajó addig nyugati 

végében álló tornyot lebontották és a 

hajótól független módon építették ujjá. A 

46/H1. ábra: A  köpeci ref. templom déli 

homlokzatának részlete. (2017) 

46/H2. ábra: A  középajtai ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

46/R. ábra: A középajtai ref. templom 

hajóját fedő téglaboltozat háta. (2017) 

46/K. ábra: A középajtai ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

46/N. ábra: A középajtai ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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hajó nyugati oldalának megbontása 

alkalmat adott újabb nyugati irányú 

bővítésre, mely az orgonakarzatot is 

magába foglalta.  

1901-ben Gyárfás Győző építész 

tervei alapján alakították át a templomot. 

Az eredeti tervrajzok a templom 18. 

század végi állapotának felmérési 

rajzaival egyetemben máig 

fennmaradtak. Gyárfás terveinek 

kivitelezését Zuliáni Péter és Bosin 

Emánuel vállalkozók vállalták. A 

templomnak a rajzok alapján már a 

századfordulós átalakítást megelőzően 

délen emeletes bővítménye volt, melyben 

karzat kapott helyet, északi falszakaszán 

azonban a nagyméretű ablakok helyett 

kettős ablaksor húzódott. A 

templomhajót csupán néhány támpillér 

támasztotta, a mai sűrű támrendszer 

szintén 1901-1902 között épült. A hajó 

már korábban is boltozott volt, de 

bizonyosan a szentélyzáródást 

átépítették, ahogy a jellegzetes türelmi 

rendelet kori tetőszerkezetet is. A nyugati 

bővítmény vélhetően az egykori 

toronyalap felhasználásával épült. A 

templomot övező fal építési idejéről a 

szakirodalom nem szól, de az Első 

Katonai Felmérésen a templom erősebb 

piros vonallal keretezett, így 

46/T1. ábra: Középajta, ref. templom, 

1970-es évek. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: 04098, készítette: Bortnyik György. 

46/T2. ábra: Középajta, ref. templom, 

1920 körül? Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: NEG_48_004, ismeretlen fotós. 

46/A. ábra: A középajtai ref. templom 

alaprajza. 
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feltételezhetjük a – talán visszabontott – 

fal 17-18. századi eredetét.  

A nyugati és déli bővítményeken át 

közelíthető meg a templombelső és az 

azonos oldalra első karzatok, a keleti 

karzat a belső térből. A keleti karzaton 

brassói Csioflek orgona (1904) áll. 

A teret fiókos-hevederes 

dongaboltozat fedi, a vélhetően a 

századfordulón készült berendezés 

centralizáló módon helyezkedik el a 

diadalívre helyezetett, hangvetős szószék 

körül. Az Úrasztal formáját tekintve a 18. 

századi szószékkoronák formáit idézi. A 

templomban ülésrendet tartanak. E 

szerint a keleti oldalon a férfiak, keleti 

karzaton a már konfirmált –, de korábbi 

rend szerint a katonaságot még nem járt – 

legények ülnek. A déli oldalon áll az 

öregek karja. A nyugati oldalon nők 

ülnek, a nyugati karzaton a leányok, kik 

már konfirmáltak, de nem udvaroltak 

nekik. Mindkét oldalon az első padokban 

kiemelt családok ülnek (pl.: Benkő, 

Kósa, Nagy). Úrvacsorához padok szerint 

járulnak, előbb a férfiak, majd a nők. 

Házasságkötés esetén szokás volt, hogy a 

fiatalasszonyt anyósa vezeti be a 

templomba az esküvő utáni első 

vasárnap, aki férje családjának státusza 

szerint foglalja el új helyét. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 14.; 

Középajtai Ehk. Lvt.; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 653; TÜDŐS S. 2002 pp. 134-

135.; MAGYARI – SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 31-33.; Danielisz 

Dóra: Középajta 2017.07.27. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021   
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47. Lécfalva 

Leț 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A lécfalvi református templomnak 

középkori előzményei feltételezhetők, de 

a rendelkezésre álló információk 

bizonytalanok. Egyesek szerint egykori 

templom kőből épült kőkerítéssel, mások 

szerint a mai helyén egykor fatemplom 

áll, melyet boronakerítés vett körbe. 

Egybehangzóan állítják, hogy a régi 

templom helyén immár bizonyosan 

47/H2. ábra: A  lécfalvi ref. templom déli 

homlokzaténak részlete. (2017) 

47/R. ábra: A lécfalvi ref. templom 

tetőszerkezete és a faboltozat háta. (2017) 

47/H1. ábra: A lécfalvi ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2017) 

47/K. ábra: A lécfalvi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

47/N. ábra: A lécfalvi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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falazott technikával 1693-ban újat 

emeltek Gyárfás István patronálásával. 

1742-es feljegyzés szerint Gyárfás Pál 

egy igen szép faragott virágos kőből 

csinált cathedrát is adományozott a 

templomnak. Talán fentebbieknek 

köszönhető, hogy a mai napig a 

református egyházgondnok a Gyárfás 

család férfi tagjai közül kerül ki. 

E templomot több alkalommal 

felújították, egyesek szerint kerítő kőfalát 

a falu lakói hordták szét. A hajó déli 

oldalán különálló torony épült 1833-ban. 

A téglalap alaprajzú, kelet-nyugati 

tengelyre pozícionált hajó 1878-ban 

felöltötte ma látható formáját. A hajó 

különlegessége tetőszerkezete, és 

nagyrészt fából felépülő fiókos 

dongaboltozata, melyet egykor 

vakolatdíszek borítottak. Az épület 

tervezőjeként a brassói származású 

Sompek József nevezhető meg, kinek 

jellegzetesen alkalmazott homlokzati 

motívumai – plasztikusan keretezett 

bejáratok, körablakok stb. – láthatók az 

épületen. A kivitelezést Cseh István 

végezte, az ácsmunkákat – tetőszerkezet, 

boltozat – vélhetően Szakács Mózes
1
 

végezte.  

                                                      
1
 Szakáts Mózes. Kézdi- és Orbaiszéken 

tevékenykedett e nevet viselő ácsmester az 

A belső tér nyugati és déli oldalról 

közelíthető meg, utóbbit használják. A 

nyugati karzaton a Nagy József brassói 

orgonakészítő hangszere (1870) áll. A 

berendezés jelentős része 1830-1831 

között készült, a hangvetőt korábbinak 

tartják. A teret a boltozatot tartó pillérek 

tagolják, az északi oldal egyik pillérén áll 

a hangvetős szószék, keleti oldalán lévő 

téröbölben Mózes-szék, a nyugati oldalán 

lévőben a papné padja. A pillérközökben 

további kiemelt padok, a déli bejárat 

keleti oldalán az egykori Gyárfás pad. A 

nyugati oldalán a nők, keleten a férfiak 

foglalnak helyet, a karzaton gyermekek, 

mely rend a 19. század közepén még 

családok szerint is differenciálódott. A 

kivonulás rendjében előbb a férfiak, majd 

az asszonyok hagyják el a teret, de e 

hagyomány felbomlóban van. 

 

Források: Kézdi Ref. Egyhm. 

Visitationalis jegyzőkönyv 1735-1743 (p. 

101.); KOVÁTS J. II. 1942 p. 669; 

VÁRY O. 2004; MAGYARI – JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 64-65.; Danielisz 

Dóra: Lécfalva 2017.07.06. (felmérési 

rajzok és jegyz.); DANIELISZ ISIS 2019  

                                                                    
1830-as évek végétől az 1870-es évek végéig, 

mely felveti, hogy azonos néven apa és fia 

tevékenykedett az ács szakmában. 

47/T. ábra: Lécfalva, ref. templom, 

képeslap, 1911-es postai bélyegző. (m.: az 

eredeti kép részlete) Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA4_013_002, eredete: 

Adler Adolfné. 

47/A. ábra: A lécfalvi ref. templom alaprajza, mely a 

LINEA Proiect tervei alapján a szerző korrekciós 

méréseivel kiegészítve készült. 
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48. Lisznyó 

Lemnia / Lennen 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
A lisznyói református templom 

középkori előzményeit mai falaiban 

hordozza, de az Első Katonai Felmérés 

tanulságai szerint a 18. század közepén a 

falutól északra egy másik templom is állt.  

A mai református templom középkori 

eredetéről árulkodnak a hajó külső és 

belső oldalán töredékesen látható, de 

feltáratlan falkép-maradványok, valamint 

48/H2. ábra: A lisznyói ref. templom déli 

homlokzata, tornya és kerítése. (2015) 

48/R1. ábra: Középkori falképtöredék a 

lisznyói ref. templom északi falán. (2015) 

48/H1. ábra: A lisznyói ref. templom déli 

homlokzata. (2015) 

48/K. ábra: A lisznyói ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

48/N. ábra: A lisznyói ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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a szentélyben látható szentségtartó fülke. 

A szakirodalom a templomból egy 1622-

ben befalazott sekrestye ajtót is számon 

tart, mely a helyszínen nem látható, 

ahogyan az 1716-ra datált magyar nyelvű 

szövegrészlet sem a szentély falán. A 

templomot több alkalommal, de 1768-

ban jelentősen megújíthatták vagy 

bővíthették, hisz a tetőszerkezet kora a 

hajó és a szentély felett is egységesen 

ekkorra keltezett. A szentélyben az 1801-

es dátum olvasható, de úgy tartják, hogy 

1804-ben, földrengést követően újult meg 

ismét a templom, a szentély jelenleg 

látható fiókos boltozata ekkor épülhetett, 

alapfalai azonban gótikus eredetet 

feltételeznek. Az Einschenk Károly által 

1913-ban készített orgona a nyugati 

karzattal egyidős, mely a régi keleti 

karzat lebontása után épült fel. Azonos 

évben épülhetett a déli portikusz, melyen 

emléktábla található. A torony építésének 

ideje bizonytalan, a szakirodalomban 

utalás van 1834-es eredetére, 

megújítására, melyet egy emléktábla 

alapján feltételeznek,
2
 korábbi alapok 

feltételezhetők. A kőkerítés, egykoron 

talán várfal korát a XV. századra teszik, 

melyet visszabonthattak, a torony tehát 

egykor kaputoronyként is működhetett. A 

várfalban további befalazott kőtábla van.  

A keletelt templom centralizáló 

elrendezése a hangvetős (felirata 1794) 

szószék köré épült, mely diadalív északi 

oldalán kapott helyett, mögötte kisméretű 

befalazott ablak, előtte a liturgikus 

térközpont. A szentélyben a férfiak 

ülőhelyei találhatók, a nyugati oldalon a 

nőké, a szószékkel szemközti 

harántpadokban a presbitérium ül, a 

karzaton a fiatalok. A déli bejáratot 

többnyire a férfiak és gazdagok, a 

nyugatit a nők és a szegények használják. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 689; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 138-139.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 

42-43.; Danielisz Dóra: Lisznyó 

2015.08.11. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 95-99.  

                                                      
2
 A felirat szövege Tüdős S. Kinga szerint: 

Janó Pál 1834, a szerző szerint JAKO PAL 

J?SU / 18?4. 

48/T. ábra: Lisznyó, ref. templom, 1940 

körü. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA20_010_004, készítője ismeretlen. 

48/A. ábra: A lisznyói ref. templom alaprajza. 
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49. Magyarhermány 

Herculian / Hermansdorf 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A magyarhermányi református 

templom kutatásával az elmúlt években 

Fehér János művészettörténész 

foglalkozott behatóan, de az egyház 

történetéről Máthé János írt monográfiát, 

valamint Debreczeni László kutatta az 

épületet 1932-ben. A korábban csak 

sejtett középkori értékeket egy a szentély 

49/R1. ábra: A magyarhermányi ref. 

templom feliratos mennyezeti kazettája, 

1792-ből (2017) 

49/R2. ábra: A magyarhermányi ref. 

templom tetőszerkezete. (2017) 

49/H. ábra: A magyarhermányi ref. 

templom déli homlokzata, a kerítés 

bejárata, körben a patak medre. (2017) 

49/K. ábra: A magyarherményi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

49/N. ábra: A magyarhermányi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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végében napvilágra kerülő középkori kő 

ablakkeret erősítette meg 2013-ban. 

Úgy tartják, hogy a vélhetően 

későgótikus templomhoz a 18. század 

közepén építettek nyugati tornyot a régi 

harangláb helyett, a mai torony nyugati 

kőkeretes kapuján az 1823-as dátum az 

utolsó átépítés idejét jelölheti. 1776-ban a 

templom és cinterem megújult, melyet 

felirat is megörökít, majd 1792-ben az 

épületet ismét jelentősen átépítik. A 

templomban közelmúltban feltárt 18. 

század második felére utaló színes 

ornamentális festések utalnak a belvilág 

egykori gazdagságára. A templom falait a 

18. század második felében vélhetően 

megemelték, új kazettás mennyezettel 

egészítették ki, majd 1792-ben U-alakú 

karzatot emeltek a hajóba és a szentély 

elbontása vagy jelentős átalakítása után a 

templom nyugati felére vakolatdíszes 

mennyezetet készítettek, melynek 

uralkodó mintája a szőlő-motívum. A 

munkálatok jelentős része Máté Sámuel 

lelkész és megyebíró idejében és életében 

zajlottak, ki maga festette a karzat és 

mennyezet kazettáit. Az egyterű, keletelt 

hajó kazettás mennyezettel fedett nyugati 

térrészén 4 kiemelt kazettában bibliai 

idézetek és a készítés körülményei 

olvashatók.  A tetőszerkezet azonos 

időben készülhetett, felvethető a 

hermányi származású és a környező 

falvakban aktívan tevékenykedő ács, Pető 

Márton, neve. A cinterem porikuszának 

felirata (1869) építési idejét jelölheti.  

A templom térhasználata az északi 

fal közepére helyezett koronázott (1798) 

szószék köré épült, előtte Úrasztal, 

mellette Mózes-szék. A keleti karzaton 

orgona áll, melyet felirata szerint 1843-

ban készített a magyarhermányi Barabás 

Sámuel, majd Nagy József újította 1880-

ban.  

Az orognakar alatti férfi padokban 

elől a fiúgyermekek, hátul a 

konfirmandusok ülnek, a déli oldal északi 

harántpadjában a presbitérium, mellettük 

lévő padokban elől a kislányok, hátul a 

konfirmációra készülő leányok. A 

nyugati oldal északi padjában férjezett 

asszonyok ülnek, elől a lelkész felesége, 

déli oldal első padjában a 

menyasszonyok, mögöttük az eladó 

sorban lévő leányok, hátul a gyászoló 

asszonyok, özvegyek. A templomban 

szokás, hogy a fiatalasszonyt az 

esküvőjét követő első vasárnap anyósa a 

főbejáraton át kíséri a templomba, majd 

menyét maga mellé ülteti, jelezve: a 

fiatalasszony innentől új családjához 

tartozik. Az U-alakú nyugati karban 

délen és keleten a férfiak, északon a 

házasulandó korban lévő legények ülnek. 

Az idősebbek családi padokra is 

emlékeznek. 

 

Források: EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1932 pp. 192-198.; KOVÁTS J. II. 1942 

p. 653; MAGYARI – SZÁNTÓ 

Erdővidéki 2009 pp. 34-36.; MÁTHÉ 

2004; Danielisz Dóra: Magyarhermány 

2017.08.02. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

 

  

49/A. ábra: A magyarhermányi ref. templom 

alaprajza. 
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50. Maksa 

Moacșa 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Maksa első református temploma a 

maival azonos helyen állt, Huszka József 

kutatásai, rajzai (1892-1893) és 

fennmaradt archív fotók nyomán 

ismertjük az épület formáit, értékeit. A 

gótikus, magas fallal kerített vártemplom 

belső terét egykor kerámiabordás 

boltozat, a felmérések idején már az 

1766-ban készült kazettás mennyezet 

50/H2. ábra: A maksai ref. templom keleti 

homlokzata. (2015) 

50/T1. ábra: A  régi maksai ref. templom 

orognakarzata, rajta Huszka József. 

(forrás: NM Fotótár, Ltsz.: F.70518) 

50/H1. ábra: A maksai ref. templom 

délnyugati homlokzata, tornya. (2015) 

50/K. ábra: A maksai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

50/N. ábra: A maksai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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fedte, nyújtott, egyenes záródású 

szentélye keletelt volt,
3
 az ovális 

várfalból emelkedett a különálló torony. 

A hajót nyugati és déli előcsarnok 

egészítette ki, a belső térben keleten 

emelt karzaton orgona állt. Huszka 

kiszállásnak legfőbb oka azonban az 

északi falszakaszon húzódó Szent 

László-legenda falkép-töredékei voltak. 

A régi templomot, a 18. századi 

várfal nagy részével együtt 1893-ban 

lebontották, a kazettás mennyezetet az 

akkor épülő, budapesti Iparművészeti 

Múzeumnak adományozták. 1893-1900 

között épült fel az új templom Sompek 

József tervei alapján Bogdán Flórián 

kivitelező által, nyugat felé pozícionált 

poligonális lezárással, széles és magas 

belvilággal, eredetileg csehboltozatos 

térlefedéssel, keleti és nyugati karzattal, 

centralizáló elrendezéssel az északi falra 

helyezett szószék köré épített 

elrendezéssel. 

Az 1986-os földrengést követően a 

historizáló templomot jelentősen 

átépítették. A homlokzatokat 

egyszerűsítették, a megrongálódott 

boltozatokat és a nyugati karzatot, 

valamint az orgonát teljesen elbontották, 

a hangvetős szószéket a nyugati 

poligonális záródás közepébe áthelyezve 

axiális ülésrendet alakítottak ki a térben. 

A bútorzat egy része átmentésre került 

még a középkori templomból, festésük, 

formaviláguk 18. századi eredetükre utal, 

egyes rendezési tárgyak a 

templomépülettel egyidősek. A tér 

lefedését 1996-ban az egykori kazetták 

másolataival és az eltérő tárarányok miatt 

további egyszínű, kékre festett 

kazettákkal pótolták. A templom déli 

felében a nők, északi felében a férfiak 

                                                      
3
 Huszka két felmérési rajza fellelhető az 

alaprajzról, ezért nem egyértelmű, hogy a 

hajó egyterű, hogy a templom egy összefüggő 

oblongum tér volt, vagy a szentélyrész kissé 

aszimmetrikus és keskenyebb kivitelben 

csatlakozott a hajóhoz. 

50/A1. ábra: A maksai ref. templom rekonstruált 

alaprajza Huszka József 1882-es felmérése nyomán.  

50/A2. ábra: A maksai ref. templom rekonstruált 

alaprajza az 1986-os földrengés előtti állapotot 

bemutatva a hívek elmondása és az Maksai Ref. Ehk. 

Lvt. anyagai nyomán.  

50/A3. ábra: A maksai ref. templom alaprajza. 
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foglalnak helyet, az északi oldal első 

padjában a konfirmandusok. Az 

Úrvacsorához előbb a férfiak, majd a nők 

járulnak elő. Bár térnek déli bejárata is 

van, már csak a nyugati bejárat van 

használatban. 

 

Források: ORBÁN, B. Székelyföld III. p. 

181.; NM Rajztár Ltsz.: R. 9.712-9.715 

[Huszka József rajzai, 1882.05.25], R. 

10.222, R. 10.223, R. 10.251, [Huszka 

József rajzai, 1882.05.31.]; KOVÁTS J. 

II. 1942 p. 669; TOMBOR 1968 p. 162.; 

GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 155-156; 

TÜDŐS S. 2002 pp. 140-142.; JÁNÓ 

2008; MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 p. 66-67.; Danielisz Dóra: 

Maksa 2015.08.13. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

 

   

50/T2. ábra: A régi maksai ref. 

templom.(forrás: NM Fotótár, Ltsz.: F. 

70516). 

50/T3. ábra: Maksa,képeslap több képpel, 

1914-es keltezéssel.Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.:JA4_025_001, e.: Lang 

Henrik, Brassó - Száva Gerő. 
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51. Málnás 

Malnaș 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A mai málnási református templom 

elődjéről keveset tudunk, egy 18. század 

közepi feljegyzés szerint a régi templom 

1415-ben épült, zsindellyel fedett, fa 

harangláb egészítette ki, az épület maga 

méreteit tekintve szerény volt.  

Az épületet lebontották, majd 1853-

1856 között felépítették a ma is látható 

templomhajót – az építkezés 

51/H1. ábra: A  málnási ref. templom déli 

homlokzatának részlete. (2015) 

51/H2. ábra: A málnási ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

51/R. ábra: A málnási ref. templom 

építését megörökítő felirat 1855-ből. 

(2015) 

51/K. ábra: A málnási ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

51/N. ábra: A málnási ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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befejezésének homlokzaton jelzett 

dátuma 1855. A torony újjáépítése a 

források szerint 1826-ra tehető, melyet 

egy egykori kaputoronynak vélnek, 

melyhez várfal tartozott. Utóbbi jól 

magyarázza, hogy miként lehetséges, 

hogy a mai templomhajó a toronytól 

meghökkentően távol épült, a régi 

templom tehát a toronytól keletre, a mai 

sírkertben állhatott.  

Az egyterű málnási templom egyik 

oldalon poligonális lezárással bír, mely 

délnyugat felé pozícionált. A belső teret a 

nyugati oldalról és a déli portikuszon át 

leshet megközelíteni, előbbi van aktív 

használatban. A templom rendkívül szép 

fából készült boltozat-imitációval bír, 

melyek sima és páros pilaszterekkel alig 

érzékelhetően, de öt részre tagolják a 

teret. A pilaszter-fejezetekről fa ívekkel 

indulnak az egyes „boltmezők”, majd 

jelentős részt sík mennyezetben 

folytatódnak, melyeket vakolatdíszek 

cizellálnak. 

A hajóban keleti karzaton orgona áll. 

Az északi fal közepére helyezett 

hangvetős (1857) szószék köré épül a tér, 

a padok (1856) az Úrasztallal (1866) is 

jelölt liturgikus tárközpont felé 

fordulnak. A templomból ülésrend 

ismert, mely szerint a keleti oldalon a 

férfiak, a nyugati padokban a nők ülnek, 

mindkét oldalon családok szerint. A 

karzaton legények ülnek, a női oldal első 

székén a papné. Úrvacsoraosztáskor 

előbb a férfiak, majd a nők járulnak előre 

életkor szerint csökkenő rendben. 

 

Források: HEREPEI - SZABÓ T. 1939 p. 

8.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 

44-45.; Danielisz Dóra: Málnás 

2015.08.06. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

 

  

51/T. ábra: Málnás, látkép, képeslap 

6807-es kiadási számmal 1924-es postai 

bélyegző (m.: az eredeti kép részlete) 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

JA4_030_002, készítője ismeretlen. 

51/A. ábra: A málnási ref. templom alaprajza. 
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52. Miklósvár 

Micloșoara 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A miklósvári református templomok 

története igen szövevényes. Az egykori 

középkori templomról úgy vélik a 16. 

században lett reformátussá, a talán még 

románkori épületet harangláb egészítette 

ki. A 17. században a reformátusok 

várfallal kerítették a régi templomot, de 

1715-ben gróf Kálnoki Ádám 

közreműködése nyomán erőszakkal ismét 

52/H2. ábra: A  miklósvári ref. templom 

déli homlokzata. (2017) 

52/R. ábra: A miklósvári ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

52/H1. ábra: A miklósvári ref. templom 

északnyugati homlokzata. (2017) 

52/D. ábra: A miklósvári ref. templom 

belső tere dél felé. (2017) 

52/E. ábra: A miklósvári ref. templom 

belső tere észak felé. (2017) 
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római katolikus kézre került az épület, a 

lakosság egy részét rekatolizálták. A régi 

templomot lebonthatták és részben annak 

anyagából 1775-ben új katolikus 

templomot emeltek.  

A református gyülekezet 80 évig 

templom nélkül működött, hisz új 

templom emelésére tilalom lévén, illetve 

a Kálnoki család közbenjárása végett, 

lehetőség nem adódott. A türelmi 

rendeletet követően 1793-ban telket 

vásároltak, majd 1795-ben építették fel 

ma is álló, szerény templomukat – bár 

egyes források ezt 1815-re teszik. A kis 

fatornyos épület észak-déli tengelyre 

pozícionált, jelképes poligonális lezárása 

dél felé néz. A tetőszerkezet láthatóan 

másodlagosan felhasznált elemekből 

épült, mely mutatja a kis gyülekezet 

szűkös lehetőségeit. A templomhajónak 

egykor két bejárata volt, ma már csak a 

portikusszal is keretezett északit 

használják, a déli ajtót az 1986-os 

fölrengést követő felújításkor befalazták. 

Az egyterű hajót centrálisan szervezi a 

nyugati fal közepén álló hangvetős 

szószék, mely előtt az Úrasztal, déli 

oldalán a padoknál díszesebb Mózes-szék 

áll. A berendezés az épülettel egyidős 

lehet, ahogy a harang (1797) is. a 

karzatnál látható, hogy a berendezés 

eredeti színeit átmázolták. A térben 

északi és déli karzat is áll, utóbbin 

kisméretű harmónium. A templom déli 

felében a férfiak, északi felében a nők 

foglalnak helyet. Úrvacsorát előbb a 

férfiak, majd a nők vesznek életkor 

szerint csökkenő rendben. 

 

Források: MAGYARI – SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 37-39.; CSÁKI 

2016-2017; Danielisz Dóra: Miklósvár 

2017.07.31. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); PAPP 2018  

52/A. ábra: A miklósvári ref. templom 

alaprajza. 
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53. Nagyajta 

Aita Mare 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A nagyajtai reformátusok első 

temploma a mai, középkori eredetű 

unitárius vártemplom épületével azonos, 

hisz a reformációt követően a templom a 

két felekezet közös használatában állt. 

Ám amikor vélhetően a maior pars elve 

alapján az unitáriusokat kötelezték, hogy 

a reformátusokkal közös költségen és 

munkával a kirekedt felekezetnek új 

53/H2. ábra: A  nagyajtai ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

53/R. ábra: A nagyajtai ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

53/H1. ábra: A nagyajtai ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2017) 

53/K. ábra: A nagyajtai ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

53/N. ábra: A nagyajtai ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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templomot építsenek a vártemplom 

közössége ellenállt. 1724-ben azonban a 

diéta által kirendelt bizottság kijelölte a 

református templom helyét a vár keleti 

oldalán. Azonos évben felépült a 

református fatemplom Cserey Mihály 

támogatásával – más források szerint – az 

unitárius templom délkeleti szögletéhez, 

mely a források alapján borona- vagy 

gerendafalú épület lehetett. E templomot 

1782-ig használták, de a türelmi 

rendeletet követően a falunak szívében 

kőtemplomot építettek. A fatemplomot 

szétszedték és eladták a románoknak, kik 

a falu déli határában állították fel az 

immár ortodox templomot, melyet 1864-

ig használtak.  

A türelmi rendeleti templomot, 

melyet feltevéseink szerint harangláb 

egészíthetett ki, hisz az eklézsiának már a 

fatemplom idején is öntött harangja volt 

(1756), 1839-1856 között több 

szakaszban bővítettek, tornyának építése 

is ekkorra tehető. A templom e kornak 

formáit máig őrzi, a megbomló vakolat 

sejteti a bővítés nyugati irányát, az új 

falszakaszok anyaga tégla, melyet erősít 

a belső térben látható alig 5-10 cm-es 

változás a falazat szélességében. 

Az egyterű, poligonális lezárásával 

közel keletre forduló templombelső a 

nyugati torony alatt és a déli portikuszon 

át közelíthető meg. A térben, nyugati 

karzaton Országh Sándor és Fia orgona 

(1912) áll. A tér elrendezése az északi fal 

közepén elhelyezett hangvetős szószék 

köré épült. A szószék keleti oldalán 

Mózes-szék, déli oldalán a papné padja, 

előtte Úrasztal. A tér keleti oldalán a 

férfiak, nyugati oldalán a nők ülnek, 

előbbiek a déli, utóbbiak a nyugati 

bejáratot használják. A karzaton 

gyermekek ülnek, a szószékkel szemközti 

kiemelt ülőhely napjainkban már üresen 

áll. Istentiszteletkor előbb a férfiak, majd 

a lelkész végül a nők lépnek a 

templomba, kivonuláskor előbb a lelkész, 

majd a férfiak és az asszonyok távoznak. 

Az Úrvacsorát előbb a férfiaknak, majd a 

nőknek szolgáltatják ki életkor szerint 

csökkenő rendben. 

 

Források: BENKŐ, J. 1770 pp. 133-136.; 

ORBÁN, B. III. 1869 p. 14.; BALOGH, 

I. 1935 p. 35.; KOVÁTS J. II. 1942 pp. 

653-654; MAGYARI – SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 40-42. Danielisz 

Dóra: Nagyajta 2017.07.28. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 

  

53/A. ábra: A nagyajtai ref. templom alaprajza. 
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54. Nagybacon 

Bățanii Mari 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A nagybaconi református templom 

történetét részletesen Fehér János 

kutatásai nyomán ismerhetjük. A mai 

épülettel azonos helyen – az épületbe 

nyomokban beépítve – középkori 

templom létéről tudunk. A nyugati 

falszakasz középső része még a 

feltételezések szerint – a keleti bajárat 

kőkeretének felirata alapján – 1509 táján 

54/H. ábra: A nagybaconi ref. templom 

tornya délről. (2017) 

54/R2. ábra: A nagybaconi ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

54/R1. ábra: A nagybaconi ref. templom 

keleti bejárata. (2017) 

54/K. ábra: A nagybaconi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

54/N. ábra: A nagybaconi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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épített gótikus templomból való, a 

szószékbe pedig az egykori 

kerámiabordás boltozat bordáinak 

beépítését feltételezik. Az Úrasztal 

(1674) még e gótikus, de már reformált 

templomból maradt ránk. A vélhetően 

középkori toronyalapot és magát a 

templomot is 1679-ben jelentősen 

átépíthették, felújíthatták, a közreműködő 

mesterek közül a magyarhermányi 

kőfaragó, Intze András, neve ismert. A 

18. században több kisebb javítást 

követően 1766-1768 között az épület egy 

jelentősebb felújításon eshetett át.  Balázs 

Ferenc kőművesmester mellett feltűnik 

további négy, vélhetően kőműves-segéd 

(Kőmíves Mihály, Fogarasi György és 

Ádám, Bodosi György) és három 

környékbeli asztalos (Simon Pál, 

Asztalos Miklós, Tarpai József) neve, 

mely berendezés készítését feltételezi. 

1784-1785 között ismét Balázs Ferenc 

dolgozik, immár a torony építésén, mely 

faszerkezeteinek készítését Pap György 

ácshoz kötik. 

1798-1801 között a templom 

jelentősen átalakul. Sáfrányi Ferenc 

pallért is összefüggésbe hozzák az 

építkezésekkel, az ácsmester kilétét nem 

ismerjük, de a szerkezet képe alapján 

ezen felújításkor készülhetett. 1858-ban 

teljesen új templom építése volt tervben 

Horváth György építész tervei nyomán, 

melyek az építész halála miatt nem 

valósultak meg. A templom 1863-1864 

között nyerte el mai alakját. A 

54/T1. ábra: A nagybaconi ref. templom, 

előtte kopjafákkal, 1955. F.: SZNM Ftk. 

Ltsz.: Szigetvari_13_011, k.: Szigetvári 

Ferenc. 

54/T2. ábra: Nagybacon, 20. század 

eleje.Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: F. 

3672, készítője ismeretlen. (m.: eredeti 

kép részlete) 

54/A. ábra: A nagybaconi 

ref. templom alaprajza. 
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munkálatokat a brassói Bittermann 

Simon pallér vezetése mellett Blőz József 

és Sebestyén Mózes ácsok végezhették. 

Ekkor készült a déli és keleti portikusz 

mai formájában, valamint a 

csehboltozatos térlefedés.  

A keletelt templomhajó nyugati, 

déli és keleti oldalról közelíthető meg, 

benne egy épített keleti karzat és egy 

nyugati fakarban orogona áll, felirata 

szerint 1757-ben készült. A centrálisan 

elrendezett térben a hangvetős szószék 

egy északi pillére pozícionált, melyben 

van maga a feljáró kialakítva. A tér a 

liturgikus térközpont köré épült fel a 

változatos korszakokból fennmaradt 

berendezéssel. A keleti oldalon elől az 

idősebb, hátul a fiatalabb férfiak ülnek, a 

szószékkel szemközti, egykori patrónusi 

padokban ma a presbitérium, a nyugati 

oldalon a nők foglalnak helyet. Ki-ki a 

családi helyét számon tartja. 

Úrvacsoraosztáskor előbb a férfiak, majd 

a nők járulnak elő, életkor szerint 

csökkenő rendben. 

 

Források: ORBÁN, B. I. 1868 pp. 218-

219.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 654; 

FEHÉR 2011; MAGYARI-SZÁNTÓ: 

Erdővidéki 2009 pp. 43-45.; Danielisz 

Dóra: Nagybacon 2017.08.01. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021   
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55. Nagyborosnyó 

Boroșneu Mare / Gross-Weindorf  

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A nagyborosnyói református 

templom a helyi információk alapján 

középkori temető helyén és vélhetően 

egykori templom helyén áll. A középkori 

templomot a 18. század közepén 

bonthatták el, majd egyes források 

szerint, 1762-től kezdtek új templom 

építésébe, mely 1792-ig tartott. E 

55/H1. ábra: A nagyborosnyói ref. 

templom déli homlokzatának részlete, 

torony. (2017) 

55/H2. ábra: A nagyborosnyói ref. 

templom déli homlokzatának részlete, 

főbejárat. (2017) 

55/R. ábra: A nagyborosnyói ref. 

templom tetőszerkezete. (2017) 

55/K. ábra: A nagyborosnyói ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

55/N. ábra: A nagyborosnyói ref. 

templom belső tere északnyugat felé. 

(2017) 
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templomról többet nem tudunk, de a 19. 

század közepén lebontották. 

Elmondások alapján a mai 

templomhajót 1853-1854 között Boros 

József építette, a tetőszerkezet – e 

vidéken szokatlan módon – páros 

függesztő-oszlopokkal épült, az 1869-

1871 között épített tornyot a 

szentkatolnai Török István pallér nevéhez 

kötik, a toronyóra eredeti szerkezete 

máig toronyban található. A kelet-nyugati 

tengelyen elhelyezkedő hajó poligonális 

keleti lezárással bír. Az épület 

jellegzetessége a hajóval azonos 

magasságú déli bővítmény, mely 

diadalívvel kapcsolódik a 

templomhajóhoz. Mind kívülről, mint 

belülről plasztikus, páros pilaszterek és 

féloszlopok tagolják a homlokzatokat. A 

belső térben nyugati karzat és keleti 

orgonakarzat áll. Az 1859-ben készült 

orgonát a brassói Karl Schneider 

készítette. 

A tér centralizáló elrendezése az 

északi falra helyezett, koronázott szószék 

köré épül, mely felvezető lépcsője 

falfülkében vezetett. A szószéktől keletre 

áll a Mózes-szék, nyugatra az egykori 

papné padja, előtte Úrasztal. A 

berendezés kora megegyezhet az 

épületével. A déli bejárattól keletre eső 

padokban a férfiak, nyugatra esőkben a 

nők foglalnak helyet, utóbbiban első pad 

első székén a lelkész felesége. A fal 

mentén körben kiemelt hátaspadok 

vannak elhelyezve, egykori vagyonos 

családi helyek, a déli bejárattól nyugatra 

az első padban máig a Bartha család ül. 

Bevonuláskor előbb a nők, majd férfiak, 

végül a lelkész érkezik meg. 

Úrvacsorakor előbb a férfiak, majd az 

nők járulnak elő életkor szerint csökkenő 

rendben. 

 

Források: MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 p. 69-69.; Danielisz Dóra: 

Nagyborosnyó 2017.07.10. (felmérési 

rajzok és jegyzetek)   

55/T. ábra: Nagyborosnyó, ref. templom 

emberekkel, keltezés nélkül. Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: F. 2169, ismeretlen 

fotós. 

55/A. ábra: A nagyboronyói ref. 

templom alaprajza. 
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56. Olasztelek 

Tălișoara 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A olaszteleki református templom 

2014-es régészeti felmérése nyomán 

ismerjük történeti előzményeit. A mai 

épület alapfalain belül helyezkedett el a 

település első temploma. A 13-14. 

századi templomhoz sekrestye is 

csatlakozott, máig a hajóban áll a 

középkori faragott kő keresztelőmedence, 

a toronyban egy kis harang (1489), illetve 

56/R1. ábra: A olaszteleki ref. templom 

déli homlokzatának részlete, 

másodlagosan felhasznált faragott kő 

56/R2. ábra: Az olaszteleki ref. templom 

régi Úr asztalának táblája, 1751-ből. 

(2017) 

56/H. ábra: Az olaszteleki ref. templom 

délnyugati homlokzata, a hajó. (2017) 

56/K. ábra: Az olaszteleki ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

56/N. ábra: A olaszteleki ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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a mai épület lábazatába és a déli 

falszakaszba több helyen beépültek 

faragott kőtöredékek. A 17-18. században 

a középkori szentélyét átépítették, a 

templomot a régi hajóval azonos 

szélességben egészítették ki. A belső 

falak mellett pilléralapokat találtak, ami 

boltozat létét vetheti fel, ekkor leginkább 

fiókos-hevederes dongaboltozat 

feltételezhető, de egyes források, az 

átépítést megelőzően, kerámiabordás 

boltozat létére is utalnak. Az épületet ma 

is kerítő, alacsonyabb kőfal egy 

helyszínen látott feljegyzés szerint 1693-

1742 között épülhetett ki, fal részeként 

épület jelenlegi torony 1795-ben épült 

Sáfrány(i) Ferenc pallér által. E 18. 

századi állapotából fennmaradt több 

értékes tárgy közül kiemelkedő 

funkciójában az SZNM gondozásában 

álló éneklőszék, kvalitásában az Úrasztal, 

melyet 1751-ben készített Asztalos Péter 

Miklós.  

Az 1857-1860 között épült hajót rá 

jellemző építészeti jegyeket alkalmazva 

Horváth György építész tervezte: hajóval 

egybenyitott déli bővítmény, a szószék és 

a déli szárnyat keretező motívum 

egymásra való reflektálása, épített, 

robosztus keleti és nyugati karzat. Előbbi 

karban álló orgona 1860-ban készült, a 

brassói Schneider Mihály munkája.  

A centralizáló térben az északi fal 

közepén álló hangvetős szószék köré 

szerveződik a tér, előtte tágas liturgikus 

térközpont. A déli bejárat két oldalán 

található két pad – címerrel is jelölve – a 

Daniel
4
 család kiemelt ülőhelyei, kik 

mindenkor az egyház patrónusai voltak. 

A templomban a nyugati oldalon az 

asszonyok, lányok, keleten a férfiak, 

legények foglaltak helyet. A nők a 

nyugati, különálló torony és ajtó alatt 

lépnek a térbe, a férfiak a déli főbejáraton 

át. Úrvacsoraosztáskor előbb a férfiak, 

majd nők kerülnek sorra, életkor szerint 

csökkenő rendben. Kivonuláskor előbb a 

férfiak, majd a nők hagyták el a 

templomot. 

 

Források: ORBÁN, B. I. 1868 pp. 220-

221.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 654; 

MAGYARI – SZÁNTÓ: Erdővidéki 

2009 pp. 46-48.; FEHÉR 2011; Danielisz 

Dóra: Olasztelek 2017.08.08. (felmérési. 

rajzok és jegyzetek)   

                                                      
4
 Másként Dániel. 

56/T. ábra: Olasztelek, ref. templom, 

községháza és iskola. Képeslap. (m.: 

eredeti kép részlete) Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA4_053_002, e.: Szilágyi 

Artur Kőszeg kiadása, 1916-os postai 

bélyegző. 

56/A. ábra: Az olaszteleki ref. templom alaprajza. 
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57. Oltszem 

Olteni / Altzen 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

Az oltszemi református templom 

előzményei a mai templom helyén 

keresendők, azonos helyen templomot 

már az Első Katonai Felmérés is jelöl. A 

források széles ismerete sem segít 

azonban a templom korának 

megállapításában. Egyes források arra 

utalnak, hogy a mai templom elődje egy 

kisméretű vártemplom lehetett, 1907-ben 

57/H. ábra: Az oltszemi ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2015) 

57/R2. ábra: A oltszemi ref. templom 

orgonájának fújtatója. (2015) 

57/R1. ábra: Az oltszemi ref. templom 

tetőszerkezete és a toronytest belső 

oldala. (2015) 

57/K. ábra: Az oltszemi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

57/N. ábra: A oltszemi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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a helyi lelkész úgy nyilatkozott, hogy a 

templom a 17. század utolsó felében 

épült, 1916-os levéltári források arról 

számolnak be, hogy épület 1728-ban 

épült, melyhez tornyot 1882-ben 

építettek, szintén egyéb helyen olvasható, 

hogy a templom 1820-ban vagy 1836-ban 

épült. Fentebbi adatok közül egyedül az 

1882-es toronyépítés igazolható levéltári 

források alapján: néhány 1880-ban kelt 

dokumentumban említik a toronyépítés 

szándékát, illetve kérik jóváhagyását. A 

toronyhoz a sepsiszentgyörgyi Kriegher 

Péter és a hosszúfalusi Rákóci János 

terveit találta jónak elfogadni az 

egyházközség, melyet vélhetően két éven 

belül felépítettek a már meglévő hajó 

keleti oldalához kapcsolódóan. A hajó 

nyugati poligonális záródással bír, 

hossztengelyére szimmetrikus 

ablakosztással rendelkezik. Utóbbiak 

miatt valószínűsíthető 19. század eleji 

eredete, de nem vethető el az ekkori 

bővítés, átépítés gondolata sem.  

A belső térben egyetlen keleti karzat 

áll, ezen az orgona, mely felirata alapján 

1857-ben készült. A tér végében található 

a liturgikus térközpont, mely a 

hossztengely mentén szervezett hajón 

belül centralizáló. A padok mind nyugat 

felé fordulnak, a szószék a 

hossztengelybe pozícionált, felvezető 

lépcsői a falban kaptak helyet. A 

templomban ülésrend él, az északi 

padsorban a férfiak, a déli oldalon a nők 

ülnek, a teret az egyetlen keleti bejáraton, 

a torony alatt lehet megközelíteni. 

 

Források: EREL Ig. Lvt. 141./1880; 

EREL Ig. Lvt. 428./1880; EREL Ig. Lvt. 

I.60/1907 (Egyházközségeink 

templomaira vonatkozó adatok 

gyűjtéséről); EREL Ig. Lvt. I.6/1916 

(Oltszemi ref. egyházközség vegyes 

ügyeiről); MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 p. 50-51.; Danielisz Dóra: Oltszem 

2015.08.06. (felmérési rajzok és 

jegyzetek)   

57/A. ábra: Az oltszemi ref. templom alaprajza. 
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58. Orbaitelek 

Telek / Telechia 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Orbaitelek első református 

templomáról nem tudható, hogy a falu 

mely középkori eredetű templomával 

azonosítható. Annyi bizonyos, hogy a 17. 

század végi feljegyzések alapján egy 

támpillérekkel erősített kőtemplom állt az 

reformátusok szolgálatában, melynek 

legalább két ajtaja volt, tetejét zsindely 

fedhette, belső tere padolatlan volt. Már 

58/H2. ábra: Az orbaiteleki ref. templom 

déli homlokzatának részlete, lezárt déli 

bejárat. (2017) 

58/R2. ábra: A orbaiteleki ref. templom 

elfalazott bejárata a templomtérben. 

(2017) 

58/H1. ábra: Az orbaiteleki ref. templom 

északnyugati homlokzata. (2017) 

58/K. ábra: Az orbaiteleki ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

58/N. ábra: Az orbaiteleki ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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ekkor volt az egyháznak harangja, de 

1735-ben Horvát Pál mégis 

adományozott egy kisméretű harangláb 

építésére, mely talán nem sokkal ezután 

készülhetett el. Egyes források arra 

utalnak, hogy e templom semmisülhetett 

meg a haranglábbal együtt egy 1831-es 

tűzvészben.  

A ma is látható templom építése így 

vált szükségessé a korábbi templom 

helyén. A források 1842-1858 közé 

teszik az építést, melyet a helyiek egy 

kézdivásárhelyi pallérhoz kötnek. Az 

építési időre vonatkozó adatot levéltári 

dokumentumok is erősítik, melyek 

Horváth György építőmester tervezői 

szerepére is rámutatnak, ki egy az 

egyházközségnek írt levelében hivatkozik 

a csatoltan megküldött új templom 

terveire és az építkezés tervezett 

költségvetésére.  A tetőszerkezet 

munkálatainak elvégzésére Szakáts 

Mózes ács felkérését ajánlotta. Az 1840-

es években felépült templomhajót 1856-

1857 között ismét átépíthették, ekkor 

kapta vélhetően északi és déli 

portikuszát, a teret három irányból tették 

megközelíthetővé. A torony a hajóval 

egyidős. A keletelt, keleten poligonális 

lezárással bíró templomnak ma csupán 

északi és nyugati bejáratát használják, a 

déli ajtót befalazták, az északi portikuszt 

ravatalozóként is használták.  

A tér központját az északi bejárat 

mellett álló koronás (1871) szószék jelöli 

ki, ettől keletre Mózes-szék, délre 

Úrasztal áll. Hagyományosa a tér keleti 

padjai a férfiak, a nyugati padjai a nők 

számára adnak helyet, a padokat 

eredetileg családok készíttették, majd e 

szerint használták. A faluban a Horváth 

és Deák családok kiemelt helyet foglaltak 

el. A férfiak az északi, a nők a nyugati 

bejáratot használják. A keleti karzat 

egykor legénykarzat, a nyugati 

leánykarzat volt. A szószékkel szemközti 

kiemelt padsorban konfirmandusok 

ülnek. Úrvacsorakor előbb a férfiak, majd 

a nők járulnak elő. A nyugati karban 

orgona áll, melyről egy korabeli 

szerződés alapján annyi tudható, hogy 

1870 körül Kolonits István javította.  

 

Források: Orbaiteleki Ref. Ehk. Lvt.: 

1840 6.6; 1841 6.7; 1870 6.11; 1870 

6.12; VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 

2001; MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 p. 70-71; Danielisz Dóra: 

Orbaitelek 2017.07.06. (felmérési rajzok 

és jegyzetek)   

58/A. ábra: Az orbaiteleki ref. 

templom alaprajza. 
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59. Oroszfalu 

Ruseni 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Az oroszfalvi református templom 

ma már Kézdivásárhely külvárosában áll, 

1984 óta egyaránt otthona a református 

és római katolikus híveknek. A település 

korábbi – vélhetően református –

temploma,
5
 az Első Katonai Felmérés 

tanulságai szerint, a maival közel azonos 

helyen állt. Egy 1826-os vizitációs 

bejegyzés a templomról, toronyról ír és 

                                                      
5
 Az egyházközségi levéltárban több olyan 

17. és 18. századi feldolgozatlan 

dokumentum található, mely talán többet 

elárulhat a korabeli templom történetéről. 

59/H2. ábra: Az oroszfalvi ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2017) 
59/R1. ábra: A oroszfalvi ref. templom 

toronysiakjának szerkezete. (2017) 

59/H1. ábra: Az oroszfalvi ref.-r. kat. 

templom északkeleti homlokzata. (2017) 

59/K. ábra: Az oroszfalvi ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

59/N. ábra: Az oroszfalvi ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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utóbbival talán azonosítható 

haranglábról, de megjegyzi a 

templomépítés szándékát az országúttól 

kissé beljebb pozícionálva az új épületet. 

 A lelkész elmondása szerint 1830 

körül valóban új templom épült, melyet 

teljesen átalakíthattak 1876-ban. A 

templom a kézdivásárhelyi Landt József 

építész keze alatt öltötte fel új alakját. Ezt 

tanúsítják az egyházközség birtokában 

álló, eredeti tervrajzok és egyéb 

vonatkozó dokumentumok. A tervek 

1876-ban készültek, ezek jelölései is 

jelentős átépítésre utalnak. A terveken 

tetőszerkezetben álló kis fa harangtorony 

még eredeti sisakformája látható, melyet 

Csatlós Huba építészmérnök fogalmazott 

át „Kós Károly stílusában” a II. 

világháború és az 1977-es földrengés 

okozta károkat követően. Az eredeti 

toronyalak Léstyán Ferenc könyvének 

vonatkozó részében megtekinthető. A 

templom berendezése nagyrészt 1878-

ban készült, Bokor András asztalos 

munkája.  

A keletelt, formáit tekintve inkább 

kápolna-szerű templom egy térileg is 

szeparált nyugati karzatra – ma 

beüvegezett formában a levéltár, 

könyvtár és imaterem helye –, egy szinte 

centrális hajóra és egy nyújtott 

szentélytérre oszlik. Nyugati bejáratát 

nem igen használják, a teret a déli ajtón 

át közelítik meg. A diadalívre helyezett 

hangvetős (1806) szószék köré épült fel 

az eredeti térstruktúra, melyet megtört 

némiképp a szószéktől nyugatra felállított 

oltár. Az oltártól délre áll az Úrasztal, 

ettől keletre hagyományosa a férfiak, 

nyugatra a nők ültek. 

 

Források: 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.); 

LÉSTYÁN 2000 pp. 118.; MAGYARI–

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 20-21.; 

COROI 2014 p. 57., p. 234.; Danielisz 

Dóra: Oroszfalu 2017.07.14. (felmérési 

rajzok és jegyzetek)   

59/A. ábra: Az oroszfalvi ref. templom alaprajza, 

mely a LINEA Proiect tervei alapján a szerző 

korrekciós méréseivel kiegészítve készült. 
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60. Páké 

Pachia 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Az pákéi református templom mai 

épülete nem sorolható a történeti 

templomépítészet emlékei közé, hisz az 

1977-es földrengést követően a 

templomot 1978-ra alapjaiból újjá 

építették. Az épület története viszont 

példája a formai és térhasználati 

hagyományok továbbélésének, mely 

okán, illetve a források tükrében a régi 

60/H2. ábra: Az pákéi ref. templom 

nyugati homlokzata, tornya. (2017) 

60/T1. ábra: Régi pákéi ref. templom, 

mely az 1977-es földrengéskárok áldozata 

lett. (forrás: MŰEML. TMPL. 1983) 

60/H1. ábra: A pákéi ref. templom déli 

homlokzata, kerítéssel. (2017) 

60/K. ábra: A pákéi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

60/N. ábra: A pákéi ref. templom belső 

tere délnyugat felé. (2017) 
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templom részleges bemutatása kapcsán 

bemutatásra érdemes.  

A mai épületen található emlékfelirat 

szerint a régi kőtemplom 1560-ban épült. 

Az Első Katonai Felmérés a maival 

azonos helyen jelöli a templomot. A 17. 

századi vizitációs feljegyzések 

kőlábakkal erősített, zsindellyel fedett 

templom képét festik elénk, melynek két 

bejárata volt. A templomot fa harangláb 

egészítette ki, a bejáratokat – talán – fa 

előterek. A kőkerítés korát befalazott 

kőtábla azonosíthatja: 1770. A régi 

torony 1832-1839 között épült. A 

keletelt, egyterű, alacsony belmagasságú 

templomban két karzat állt. A kisebb – 

talán nyugati karban – állt az orgona, 

mely 1906-ban készült a Csioflek 

testvérek által. A nagykarban – vélhetően 

keleten – férfiak ültek. A leírások 

ornamentális díszítésekkel festett 

mennyezetre utalnak, mely azonban már 

az 1970-es években is le volt festve. A 

szószékkorona a 19. században készült, 

az Úrasztal a 20. században. Jákó József 

lelkész leírása nyomán, a templom 

méretei: 23 m hosszú, 13 m széles, 11 m 

magas, tornya 20 m magas.
6
 A 

zsindelyfedést a 19. század elején 

cseréppel váltották fel. A régi 

templomból átmentésre kerültek a 

                                                      
6
 A mai épület hajójának belső méretei: 18,52 

m hosszúság, 6,73 m szélesség, 5,54 m 

belmagasság, tetőszerkezet belmagassága 

3,14 m. Elmondások alapján a mai épület az 

egykori mintájára épült. 

padsorok és az egykori faszerkezetek 

elemei. Ez alapján a régi tető legkésőbb a 

19. század elején, inkább a 18. században 

tömegesen jelenlévő két torokgerendás, 

szegletkötős tetőszerkezet lehetett.  

Az anyagában új, de formáiban 

„hagyományos” vasbeton-tégla templom 

építését a kispataki Sikes Gábor vezette, 

a templomszentelési beszéd minden 

mester nevét megörökíti. A térhasználati 

hagyományok továbbélésének is példája 

e templom. A nyugati és déli ajtón 

megközelíthető hajó centralizáló 

elrendezése az északi falra helyezett 

hangvetős szószék által szerveződik. A 

térben keleti és nyugati karzat áll, előbbin 

orgona található. Keleten a férfiak, 

nyugaton a nők, a szószékkel szemközt a 

konfirmandusok foglalnak helyet. 

Úrvacsorát előbb a férfiak, majd a nők 

vesznek életkor szerint csökkenő 

rendben. 

 

Források: Pákéi Ref. Ehk. Lvt.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 687; MAGYARI 

– JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 72-73.; 

Danielisz Dóra: Páké 2017.07.04. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

  

60/T2. ábra: A régi templom tornyának 

bontása és az új hajó építése, 1978-ban. 

Forrás: Pákéi Ref. Ehk. Lvt., Historia 

Domus. 

60/R. ábra: Páké_úrasztala, Sz.N.M. 

gyűjteménye, múzeumba került 1886-

banF.: SZNM Ftk. Ltsz.: SzNMRo_552, 

k.: Szőcsné Gazda Enikő, 2012. 
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61. Papolc 

Papauti 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

Papolc első református temploma a 

falu egykori középkori temploma 

lehetett. Egy 1715-ös vizitációs 

bejegyzés támpillérekkel övezett 

kőtemplom létéről számol be, mely 

közvetlenül a patak mellett épült. A 

templomot fa harangláb egészítette ki, 

belső terében, a déli oldal két ablaka 

között éneklőkar emelését rendeleték el. 

61/H. ábra: A papolci ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2017) 

61/R2. ábra: A papolci ref. templom 

tetőszerkezete a keresztház felett. (2017) 

61/R1. ábra: A papolci ref. templom 

faboltozatának szerkezete. (2017) 

61/K. ábra: Az papolci ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

61/N. ábra: A papolci ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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1723-as leírásból olvasható ki, hogy a 

templomnak legalább két ajtaja volt, az 

épület és a cinterem kerítésének tetejét is 

zsindely fedte és tornácz – vélhetően 

fából épült előtér – állt a bejárat(ok) előtt. 

1732-ben Bíró Sámuelné (Vas Mária) – 

vélhetően ólomszemes – üvegablakokat 

készíttetett a templomra. 1746-os 

feljegyzés az egy karzatot az ifjak és 

gyermekek helyeként említi. A templom 

patrónusaiként a Kis család tagjait 

emelnénk ki.  

A 18. századtól fennmaradt adatok 

bizonytalanok. Egyes források 1774-ben 

toronyépítésről számolnak be, majd a 

várfal javításáról, mások szerint 1797 

után a híveket már deszkatemplom 

szolgálta. Orbán Balázs az 

egyházközséget oly szegénynek említi, 

hogy egy kivájt fatörzset voltak 

kénytelenek prédikálószékként felállítani. 

1881-1896 között az új templomhajó 

építését a régi torony megtartásával 

Gyárfás Győző és Kreiger Péter 

munkájának tartják, Weis Zsigmond 

tervei alapján. Levéltári források szerint 

azonban Szalay Ferenc építőmesterhez 

köthető az épület, akit – az eredményt 

látva – erősen befolyásoltak Alpár Ignácz 

mellett, Brassóban töltött évei. A papolci 

templom nyújtott keresztet idéző 

alaprajza, térarányai, fából épült 

keresztboltozatai, U-alakban körbefutó 

karzatai, melyet öntött vas konzolok 

tartanak, a historizmus egyedi 

templomépítészeti jelenségeivé teszik a 

megyében. A tér elrendezése a körbefutó 

karzatokkal és a kelet – a szentélyforma – 

felé pozícionált padsorokkal kevertnek, 

egyedinek mondható. A szentély és hajó 

találkozásánál áll a hangvetős szószék, a 

szentély közepén Úrasztal (1897), vele 

tengelyben, a szentély végpontjában a 

Mózes-szék. A keletelt templom 

karzatrendszerének nyugati felében áll az 

orgona (1895), mely a székesfehérvári 

Szalay Gyula munkája. 

 

Források: ORBÁN B. III. 1869 p. 159.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 687; Vasárnapi 

Újság 39. évf., 33. sz. (1892. augusztus 

14.) p. 568.; EREL Ig. Lvt. 222/1894 

Műszaki vélemény; BALOGH, I. 1935 p. 

159.; VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 

2001; VIZITÁCIÓ Orbai II. (1759-1797) 

2004; MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 p. 74-75.; Danielisz Dóra: 

Papolc 2017.07.12. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); DANIELISZ ISIS 2019; 

DANIELISZ Transsylvania Nostra 2019; 

  

61/A. ábra: A papolci ref. templom 

alaprajza. 
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62. Páva 

Pava / Pfauendorf 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A középkori eredetű pávai 

református templom a mai épület helyén 

állt. Orbán Balázs a régi templom 

félköríves szentélyét látva románkori 

épületnek tartotta azt. A 17-18. századi 

leírások alapján a templomot kőlábak 

erősítették, a szószéket 1715 körül a 

diadalív déli oldalára pozícionálták, a 

templomban éneklő karzat állt. A régi 

62/H2. ábra: A pávai ref. templom 

kerítésének bejárata és tornya. (2017) 

62/R. ábra: A Vajna család címere a 

templom szentélyében. (2017) 

62/H1. ábra: A pávai ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2017) 

62/K. ábra: A pávai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

62/N. ábra: A pávai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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templomot még fazsindely fedte 

tornácával együtt. A templomot különálló 

kő torony egészítette ki ma is, egyes 

források úgy vélik 1616-ban épült, mások 

ezt csak egy átépítés idejének vélik, de 

mivel a fal korát a 17. századra teszik, 

így fentebbi évszám azonosíthatja az 

építkezések idejét. A toronyhoz 

kapcsolódó kőfallal kerített templomot 

egykori vártemplomnak vélnek.  

Az új templom építésének idejét 

1901-re teszik, melyet több forrás is 

megerősít. Az építés kapcsán azonban 

megfontolandó, hogy az épület mai 

alakját inkább jelentős átépítés során 

nyerte el. A keletelt hajót szélességével 

azonos félköríves apszis zárja keleti 

irányból, diadalív kíséretében. Leírások 

szerint a karzat egykor a szentélyben állt, 

majd a nyugati oldalra helyezték, lefestett 

mellvédje színes kazettákat rejt, melyek 

az egykori templom berendezésének 

színvilágát tárhatnák elénk. Az orgona 

egy 1901-ben, a kézdivásárhelyi Szalai 

Simon által felújított, de eredetileg 

Kolonics hangszer.  

Az axiálisan szervezett tér padjai 

(1911) a félköríves szentély tengelyébe 

állított hangvetős (felirata szerint készült: 

1736, jelentősen átalakították: 1933) 

szószék felé pozícionáltak. Magának a 

templom liturgikus központjának az 

elrendezése centralizáló, középen az 

Úrasztal, körben kiemelt padok, mint a 

papné padja és a Mózes-szék. A szentély 

falába beépített kőtáblát a Marti 

családnak tulajdonítják.
7
 A Vajna család 

mellett talán e család kiemelt patrónusi 

szerepe vehető fel a településen. Egy 

1724-es bejegyzés szerint a Vajna család 

privilégiuma az első pad birtoklása és 

csak mögöttük ülve foglalhatnak helyet a 

többi nemesi családok.  

A templomban ma is ülésrend él, e 

szerint az északi padsorban a nők, a 

                                                      
7
 A kőtáblán található címerben egy páva 

látható, felette kettős keresztezett kard és 

buzogány (?). 

déliben a férfiak ülnek. A nők a nyugati 

bejáraton lépnek a templomba, a férfiak a 

délin, melyet portikusz keretez. 

Úrvacsorát előbb a férfiak, majd a nők 

vesznek magukhoz életkor szerint 

csökkenő rendben. A teret mindenki a 

déli főbejáraton hagyja el, előbb a nők, 

majd a férfiak.  

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 147.; 

EREL Ig. Lvt. I.60/1907 

(Egyházközségeink templomaira 

vonatkozó adatok gyűjtéséről); TÜDŐS 

S. 2002 p. 153.; MAGYARI–JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 pp. 76-77.; 

VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001; 

Danielisz Dóra: Páva 2017.07.22. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)  

62/A. ábra: A pávai ref. templom 

alaprajza. 
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63. Réty 

Reci 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A rétyi református templomnak a 19. 

század közepéig román kori épülete állt. 

1857-ben több forrás is beszámolt a régi 

templom átépítéséről, mely csak a 

szentélyt hagyta meg többnyire eredeti, 

félköríves formájában, a hajót ezen évben 

elbonthatták vagy jelentősen bővítették 

nyugat felé, majd felépülhették a déli 

épületbővítményt, így az épület 1862-ben 

63/H2. ábra: A rétyi ref. templom 

délnyugati homlokzata, toronnyal. (2015) 

63/R. ábra: A rétyi ref. templom 

félköríves szentélye. (2015) 

63/H1. ábra: A rétyi ref. templom keleti 

homlokzata. (2015) 

63/K. ábra: A rétyi ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

63/N. ábra: A rétyi ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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nyerhette el mai alakját. Kisméretű, 

különálló tornyának – melyet néhol 

harangláb megnevezéssel illetnek – 

építési ideje nem ismert. Jelen formája 

leginkább 19. századi (át)építés 

eredménye lehet, előzményei bizonyosan 

lehettek, hisz a torony egyik harangja 

1773-ban készült az eklézsia számára.  

A régi épületről részleteket a 

Vasárnapi Újság cikke közöl: A templom 

kőből épült, a nyílások áthidalása 

téglából, a tetőszerkezet arányaiban 

magas és meredek lehetett, kupás cserép 

fedte. A keletelt épületben déli karzat 

állt, melyről úgy tartották, hogy 1138-ban 

épült az akkor még ide tartozó 

eresztevényi hívek számára. A 

templomot kékes árnyalatú famennyezet 

fedte, mely készítésének idejét 1626-ra, 

javításának idejét 1807-re tették. 

Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy 

ettől korábban is famennyezet fedte a 

templombelsőt, melyen figurális 

ábrázolások – sárkányok, kígyók, 

oroszlánok – voltak. A szentély boltívét 

1779-ben alakíthatták át, a templom 

tornáca 1758-ban épült.  

Az új épület már a „T” alaprajzú 

épületek sorát gyarapítja, korábbi 

hagyományaihoz híven, déli 

bővítményében karzat áll, kiegészítve 

feltehetően a 20. században épített 

nyugati orgona karzatot. Utóbbi karzaton 

egy brassói Einschenk orgona áll, mely 

1909-ben készült. A belső teret nyugatról 

és délről lehet megközelíteni, előbbit 

nem használják. A tér elrendezése az 

északi falon elhelyezett, hangvetős 

(1794) szószék köré épül, előtte Úrasztal 

(1862),
8
 keleti oldalán Mózes-szék. A 

centralizáló elrendezésű térben keleten a 

férfiak, első padokban a presbitérium, 

nyugaton a nők ülnek, első pad első 

székén a lelkész felesége. A szószékkel 

szemközti padok kiemelt ülőhelyek (pl. 

konfirmáláskor), a déli karban 

gyermekek, fiatalok ülnek. 

 

Források: Vasárnapi Újság 4. évf., 29. sz. 

(1857. július 29.) p. 281.; ORBÁN, B. 

III. 1869 p. 167.; KEÖPECZI 

SEBESTYÉN 1929; HEREPEI - SZABÓ 

T. 1939 p. 8.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 

669; TOMBOR 1968 p. 183.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 p. 54-

55.; Danielisz Dóra: Réty 2015.08.04. 

(felmérési rajzok és jegyzetek); TÓTH B. 

2017 pp. 107-109.  

                                                      
8
 Az Úrasztal felirata: „Az 1515 épített 1862 

ujjitott Rétyi reform. Egyháznak adta ANTOS 

JÁNOS és felesége Magyar-Bényei Báró 

RADÁK KATA 1862” 

63/T. ábra: A rétyi ref. templom déli 

homlokzata. Forrás: SZNM Demeter 

Lajos kollekció: Ref. Műemlék-

Templomok, Réty. 

63/A. ábra: A rétyi ref. templom alaprajza, mely a 

LINEA Proiect tervei alapján, a szerző korrekciós 

méréseivel kiegészítve készült. 
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64. Sepsibesenyő 

Pădureni / Beșeneu 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A sepsibesenyői református mai 

formájában kis oblongum alaprajzú 

templom, mely északi előtérrel és ennek 

folytatásaként álló toronnyal egészül ki. 

A templom története azonban a 

középkorig vezethető vissza, mely 

egykori épületet Orbán Balázs és Huszka 

József leírásai és rajzai nyomán ismerjük.  

64/H2. ábra: A sepsibesenyői ref. 

templom északnyugati homlokzata. (2015) 

64/R. ábra: A sepsibesenyői ref. templom 

falképének részlete. (2015) 

64/H1. ábra: A sepsibesenyői ref. 

templom délnyugati homlokzata. (2015) 

64/K. ábra: A sepsibesenyői ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

64/N. ábra: A sepsibesenyői ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 



139 

 

A keletelt templom globális 

felépítése a maival azonos volt, azonban 

keleti oldalán diadalívvel csatlakozó 

poligolális záródású szentéllyel bírt. A 

szentélyét kerámiabordás boltozat fedte, 

a bordaháló nem gyámkövekről indult, 

hanem a falazatba vezetett – két elemét 

ma az SZNM, több töredéket az 

egyházközség őrzi –, a hajót festett 

kazettás mennyezet (1689) fedte. A 

templom nyugati oldalát már akkor is 

románkorinak vélték, míg szentélyét 14. 

századi átalakításnak. A templom 

tetőszerkezete a mainál jóval meredekebb 

volt, kupás cserép fedte. A templom 

falképeit, mely az északi fal nyugati 

oldalán láthatók ma is, Huszka József 

örökítette meg. A tornyot, amint felirata 

is mutatja, 1792-ben építhették, egyesek 

szerint korábbi torony helyett, mely a 

kerített templom kőfalának része volt, 

másfelől elképzelhető, hogy egy már 

meglévő déli portikusz elé került, melyet 

a 19. századi átépítésekkor magasítottak. 

A torony belső oldalán egykori 

díszítések, vakolt-meszelt felületek 

láthatók, Orbán rajzán még az alacsony 

épületszárny a hajó és torony között. 

1887-1888 között a szentély és az 

akkor már nem álló sekrestye helyén a 

hajóval azonos szélességben bővítették a 

templomot, így nyerte el mai alakját. A 

hajó ablakait átépítették, illetve nyugati 

karzattal látták el, melyen Kolonics 

orgona áll (1887).  

A hajót a nyugati és északi bejáraton 

át lehet megközelíteni. A tér centralizáló 

elrendezése az északi falon elhelyezett 

hangvetős szószék köré épült, előtte 

Úrasztal, keleti oldalán Mózes-szék áll. A 

keleti padokban a férfiak, a nyugati 

oldalon a nők ülnek, a szószékkel 

szemközti harántpadokban a vendégek 

vagy gyermekek, a karzaton a fiatalok. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 182.; 

NM Rajztár Ltsz. R. 10.222; R. 10.223. 

[Huszka József rajzai, 1882.05.31.]; 

HUSZKA 1891; KOVÁTS J. II. 1942 p. 

670; TOMBOR 1968 p. 186.; MAGYARI – 

JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 78-79.; 

Danielisz Dóra: Sepsibesenyő 

2015.08.12. (felmérési rajzok és jegyz.)  

64/T. ábra: A sepsibesenyői régi templom 

Huszka József rajzán, 1882-ben. Forrás: 

NM Rajztár Ltsz.: R. 10.223. 

64/A1. ábra: A sepsibesenyői ref. 

templom rekonstruált alaprajza Huszka 

József 1887-es felmérése nyomán.  

 

64/A2. ábra: A sepsibesenyői ref. 

templom alaprajza. 
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65. Sepsibodok 

Bodoc 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A sepsibodoki református templom 

azon vizsgált épületünk, mely 

tömegformáiban talán leghívebben őrzi 

reformáció korabeli állapotát. A 

templomhajó utolsó jelentős szerkezeti 

átalakítása 1651-re tehető. Ezt erősíti egy 

a nyugati bejárat felett található 

emléktábla, mely Mikó Miklós patrónusi 

szerepére és Zilai István kőfaragómester 

65/R1. ábra: A sepsibodoki ref. templom 

nyugati bejárata, felette az 1651-es 

felújítást megörökítő emléktábla. (2015) 

65/R2. ábra: A sepsibodoki ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

65/H. ábra: A sepsibodoki ref. templom 

délnyugati homlokzata, külső 

karzatfeljáró, déli portikusz. (2015) 

65/K. ábra: A sepsibodoki ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

65/N. ábra: A sepsibodoki ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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közreműködésére is felhívja a figyelmet, 

kinek talán az azonos dátummal jelölt 

déli ajtó kőkertét köszönhetjük. A 

templom tölgyfa tetőszerkezete a hajó 

felett 1651-ben épült, a szentély felett 

1525-ben, utóbbiakat dendrokronológiai 

keltezés bizonyította. A templomban XV. 

századinak vélik a szentély ablakkereteit, 

a ma már befalazott sekrestye ajtót, 

illetve a nyugati ajtót. A templomot 

alacsony kőfal övezi, egykori 

vártemplomnak vélik, mely falból 

emelkedik ki a különálló torony. A 

torony alapjai középkori eredetűek 

lehetnek, de jelentős átalakítások 

történhettek rajta a 18-19. században. A 

déli portikusz – stíluskritikai alapon – a 

18. század végének jellegzetességeit 

viseli magán. 

A hajót a nyugati és déli bejáraton át 

lehet megközelíteni – általában csak 

utóbbi használatos –, illetve a nyugati 

karzatot egy külső, délnyugati 

épületbővítményből nyíló emeleti 

bejáraton át. E keresztboltozati 

rendszerrel épült karzaton áll az 1867-

ben készült Kolonics István orgona, 

melyet 1903-ban Komsa Dávid újított. A 

hajó és szentély mennyezetét világoskék 

alapon arany csillagokkal festett sík 

mennyezet fedi, mely vélhetően a 19. 

század közepén készült, kevés példája 

maradt fenn napjainkig. 

A belső tér elrendezése – a szintén 

Mikó család által patronált oltszemi 

templomhoz hasonlóan – a hossztengely 

mentén szervezett. A nyújtott szentély 

végpontjában áll a hangvetős szószék, 

melynek felvezető lépcsői a falban 

futnak, mögötte kis ablak gondoskodik a 

megfelelő bevilágításról. A szószék előtt 

Úrasztal áll, kiemelt padok körben 

65/T1. ábra: A bodoki református 

templom, 1968. Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: KONYA_IV_041, készítette: Kónya 

Ádám. 

65/T2. ábra: A bodoki ref. templom 

portikusza, 1957.Forrás: SZNM Fotótéka 

Ltsz.: KONYA_IV_028, készítette: Kónya 

Ádám. 

65/A. ábra: A sepsibodoki ref. templom alaprajza. 
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helyezkednek el, melyek közül kettő 

szemköztinek mellvédje díszesen 

faragott, patrónusi ülőhely lehetett. A déli 

ajtótól keletre eső padokban a férfiak, a 

nyugatra eső padokban a nők foglalnak 

helyet. Úrvacsorakor előbb a férfiak, 

majd nők járulnak elő életkor szerint 

csökkenő rendben, kivonuláskor a 

lelkészt a nők, majd a férfiak követik. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 pp. 689-

690; GYÖNGYÖSSY 1995 pp. 172-

175.; TÜDŐS S. 2002 pp. 79-82.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 

56-57.; Danielisz Dóra: Sepsibodok 

2015.08.07. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 115-122.; 

DANIELISZ ISIS 2019 
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66. Sepsikőröspatak 

Valea Crișului 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A sepsikőröspataki református 

templom első épületeként a mai – bár 

jócskán átépített formájában álló – római 

katolikus templom említhető. A 

reformáció után a középkori templom az 

unitárius és református hívek közös 

szolgálatában állt, majd a 17. század 

elején a régi templomot – a maior pars 

elve alapján – a református híveknek 

66/H2. ábra: A sepsikőröspataki ref. 

templom déli homlokzata. (2015) 

66/R. ábra: A kőröspataki ref. templom 

karzatmellvédje, a berendezést Nagy Béla 

ny. tanító festette 1973-ben. (2015) 

66/H1. ábra: A sepsikőröspataki ref. 

templom északkeleti homlokzata. (2015) 

66/K. ábra: A sepsikőröspataki ref. 

templom belső tere északkelet felé. (2015) 

66/N. ábra: A sepsikőröspataki ref. 

templom belső tere délnyugat felé. (2015) 
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ítélték. Érdekes ellentmondás azonban, 

hogy egy 1735-ös vizitációs bejegyzés 

szerint nem sokkal korábban Kálnoki 

Farkas templomot építtetett a református 

hívek számára, akik addig kálnoki 

református egyházhoz tartoztak. Annyi 

bizonyos, hogy a régi templom az egyik 

felekezetnél maradt, míg a másik 

felekezet a mai református templom 

helyén vagy ahhoz közel egy ideiglenes 

templomot épített, mert e helyen az Első 

Katonai Felmérés templomot jelöl. 

Egy 1759-es feljegyzés arról számol 

be, hogy fából készült harangláb áll a 

református és unitárius templom között, 

melyet közösen használtak, mígnem az 

építmény unitárius kézben maradhatott és 

talán türelmi rendeleti templomuk mellé 

telepíthették át, mely a falu déli 

határában épült fel. Annak okán történt 

mindez, hogy az addig protestáns kézen 

lévő régi templom 1781-ben ismét a 

római katolikus egyházhoz került.  

Az új református templom építésének 

idejét 1820-ra teszik, de ennek némiképp 

ellent mond, hogy egy 1800-ból való 

feljegyzés szerint a református 

templomba a bejárat előtt emelt 

haranglábon át jártak a hívek. Feltehető 

tehát egy ideiglenes vagy a mai épületnek 

egy torony nélküli, esetleg egy átépítés 

előtti változata, melyet harangláb 

egészített ki. Az 1820-as dátum jelölheti 

a torony építésének idejét vagy egy 

jelentősebb átépítést.
9
 Egy tetőtérben 

található feljegyzés szerint a templomot 

1935-ben újfent bővíthették.  

A mai oblongum templomhajót 

egyetlen déli bejáraton át lehet 

megközelíteni a torony alatt. A tér az 

északi fal közepére helyezett hangvetős 

(1869) szószék köré rendeződik, a 

nyugati karzaton Solina hangszer áll. A 

templom berendezését 1973-ban Nagy 

Béla egykori tanító festette újra. A 

középen álló Úrasztaltól (1862) keletre a 

férfiak, nyugatra a nők foglalnak helyet. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 p. 8.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 60-

61.; MOLNÁR 2014 pp. 7-8.; Danielisz 

Dóra: Sepsikőröspatak 2015.07.24. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)  

                                                      
9
 A torony faszerkezetei egyebek mellett 

másodlagosan felhasznált elemek, melyek 

megmunkálásuk alapján 18. századi eredetre 

utalnak, akár korábbi harangláb elemeiként is 

értelmezhetők.  

66/T. ábra: Sepsikőröspatak, ref. 

templom. Képeslap. Forrás: SZNM 

Fotótéka Ltsz.: JA4_020_001, eredete: 

Ifj. Fogarasy István 3243 kiadás, 1918 

körül. 

66/A. ábra: A sepsikőröspataki ref. 

templom alaprajza. 
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67. Sepsimagyarós 

Măgheruș 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A sepsimagyarósi református 

egyháznak a 18. század közepén 

önállósodott, addig Szacsva fíliájaként 

működött. 1746-os feljegyzések a 

templomépítésről tesznek bizonyságot, a 

források az épület befejezésének idejét 

1752-re teszik. A vélhetően szerény 

templomhoz fa harangláb tartozott, benne 

orgona is helyet kapott. 1794-ben, 

67/H. ábra: A sepsimagyarósii ref. 

templom északkeleti homlokzata. (2015) 

67/R2. ábra: A sepsimagyarósi ref. 

templom tetőszerkezete. (2015) 

67/R1. ábra: A sepsimagyarósi ref. 

templom keleti karzatának mellvédje, 

1797. (2015) 

67/K. ábra: A sepsimagyarósi ref. 

templom belső tere kelet felé, használaton 

kívül gombakár miatt. (2015) 

67/N. ábra: A sepsimagyarósi ref. 

templom belső tere nyugat felé, 

használaton kívül gombakár miatt. (2015) 
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tűzvész következtében a templom és 

környező egyházi épületek leégtek. Ezt 

követően épült a ma látható templom 

vélhetően 1794-1797 között. A 

templomhajó kelet-nyugati tengelyen áll, 

a hajó alaprajzi formája téglalap. A 

kőfalakat körben támpillérek erősítik, az 

épület a terepviszonyokhoz igazodva 

nyugati oldalán részben a hegyoldalba 

süllyesztett. A templomnak érdekessége 

három különböző állásból ritmikusan 

szerkesztett tetőszerkezete (1795) és 

eredeti ólomkeretes hutaüveg-ablakai 

(1797), melyeken a patrónusok nevei 

olvashatók: KOVÁTS T(e)RÉZI(a) RTA, 

KÓRÉ ANDRÁS, JANTSO JÁNOSNÉ 

IS, M(a/o)GY(a/o)RÓ(s)I  TSA?A? ÉVA 

TS. 

A hajónak három bejárata van, 

minden ajtó (1797) kialakítása kettős, 

belső táblája tömör, külső táblája 

keresztirányú lécezéssel áttört a tér 

szellőzését biztosítandó. A nyugati és 

déli bejáratot előtér egészíti ki, a keleti 

előtt harangtorony áll, melynek 

toronysisakja a korabeli barcasági 

templomok sisakformáit idézi. A nyugati 

bejárat egyenesen a karzatra vezet, 

melynek alsó oldala féldonga 

faboltozatként értelmezhető. A déli 

bejárat előterét ravatalozóként is 

használják, benne nyújtópad (1799) áll. A 

hajóban a nyugati mellett keleti karzat 

áll, ezen egy használaton kívüli orgona 

(1885) a brassói Nagy József munkája. A 

tér centralizáló elrendezése az északi fal 

közepére pozícionált koránázott (1806) 

szószák köré épült. Emellett Mózes-szék, 

előtte Úrasztal, a padok festett padok 

efelé fordulnak, a berendezés és karzatok 

(1797) teljes egészében festettek.  

A hagyományos templomi ülésrend 

szerint a délnyugati padokban a fiatal 

leányok, az északnyugatiban az idősebb 

nők ülnek, a szószékhez legközelebb a 

lelkész felesége. A délkeleti padokban az 

idős férfiak, az északkeletiben a fiatal 

férfiak, ülnek. A szószékkel szemközti 

haránt padokban a konfirmandusok, a 

nyugati karban a kántor és legények, a 

keleti karban vendégek ülnek. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

p. 8.; VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 

2005 pp. 185-189.; MAGYARI – 

JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 62-63.; 

Danielisz Dóra: Sepsimagyarós 

2015.08.11. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH B. 2017 pp. 137-140.  

  

67/A. ábra: A sepsimagyarósi ref. 

templom alaprajza. 
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68. Sepsiszentgyörgy 1.  

Sfântu Gheorghe / Sfîntu 

Gheorghe / Sankt Georg / Gergen  

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A sepsiszentgyörgyi református 

vártemplom
10

 és egyház történetével 

számos kutató foglalkozott, az elmúlt 

években talán a legbehatóbban Csáki 

Árpád történész. A keletelt, egyterű, 

                                                      
10

 Bizonyosan új adatokkal fognak szolgálni a 

templom építéstörténetéhez az elmúlt évek 

kutatásai, melyek a templomfelújítás okán 

történtek. A felújított templomot 2021. május 

16-án nyitották meg ismét a közönség 

számára.  

68/H. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. 

templom északi homlokzata. (2015) 

68/R2. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. 

templom tetőszerkezete. (2015) 

68/R1. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. 

templom kerámiabordás boltozata a 

szentély felett. (2015) 

68/K. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2015) 

68/N. ábra: A sepsiszentgyörgyi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2015) 
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poligonális záródással bíró templom ma 

is magán viseli 15-17. századi 

jellegzetességeit. Az északi külső falon 

falképtöredékek és ívsoros párkány, a 

keleti belső falon latin nyelvű 

szövegtöredékek, a szentély felett 

kerámiabordás hálóboltozat, a déli bejárat 

Zilai Istvánhoz kötött késő reneszánsz 

ajtókerete és faragott tölgyfa táblája 

(1570), Daczó Ferenc patrónus sírköve 

(1602), a templom – egykor kettős – 

várfala a kaputoronnyal és bástyával a 

teljesség igénye nélkül a templom ékei.  

A középkori tornyot az 1738-as 

földrengést követően bontották el, 1761-

ben újjáépítették, majd 1829-ben ismét. 

1786-ban a külső várfal elbontásából 

épült a német iskola. A templom 

történetének jelentős eseménye volt, 

mikor az 1802-es földrengés alkalmával a 

hajót fedő kerámiabordás boltszakasz 

beomlott. Ennek kapcsán azonban 

szükséges megjegyezni, hogy a 

tetőszerkezet épen maradt és még 2017-

ben az 1774-re keltezett tetőszerkezet 

fedte a templomhajót és szentélyt.  A 

boltozat beomlását követően készült a 

hajó stukatúros mennyezete (1807), mely 

kapcsán Zailer Péter közreműködését 

teszik fel, bár a boltozat szakértésekor a 

brassói Jáni József neve is felmerült. 

Land András katonapallér neve az 1855-

ös felújítás kapcsán merült fel, mely az 

1838-as földrengés okán válhatott 

szükségessé. A 19. század második 

68/T1. ábra: A sepsiszentgyörgyi 

református vártemplom.F.: SZNM Ftk. 

Ltsz.: JA20_008_005, eredete: A Magyar 

Idegenforgalmi Iroda 1941-es 

reklámalbumából. (m.: várfal, pártázat, 

iskola) 

68/T2. ábra: Vártemplom belső, 1930-as 

évek. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: F. 

3509, ismeretlen fényképész (m.: látható a 

korábbi festés, régi boltvállak) 

68/A. ábra: A sepsiszentgyörgyi 

ref. templom alaprajza, mely a 

LINEA Proiect tervei alapján a 

szerző korrekciós méréseivel 

kiegészítve készült. 
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felétől a vártemplom bontása a 

városvezetés tervei között szerepelt. 

Császár Bálint polgármester javaslatára 

Alpár Ignácot kérhették fel a tervek 

elkészítésére, Gyárfás Győző városi 

főépítész közreműködésével, a terv 

azonban sosem valósult meg. Az épület 

külső megjelenésében jelentős 

változásokat hozott az 1977-es 

földrengés, mely után Csatlós Huba 

építész formálta át a védműrendszert: az 

addig még álló pártázatot a külső 

várfalról elbontották, az északnyugati 

bástyát újjáépítették.  

A beltér a déli portikuszon át, vagy a 

nyugati emeletes bővítményből 

közelíthető meg, melyből a nyugati 

karzat is nyílik. A keleti karzat az orgona 

okán épült (1894), mely a pécsi Angster 

József munkája. A templom elrendezése 

centralizáló, a diadalívhez közel, az 

északi falra helyezett hangvetős (1807) 

szószék köré szerveződik.  

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 42.; 

EREL Ig. Lvt. 306/1880; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 690; GYÖNGYÖSSY 1995 p. 

176-183.; TÜDŐS S. 2002 p. 154-159.; 

CSÁKI 2011; MAGYARI – JUHÁSZ 

Sepsi 2011 pp. 64-65.; CSÁKI 2012; 

Danielisz Dóra: Sepsiszentgyörgy 

2015.07.23. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 141-146. 

 

  



150 

 

69. Sepsiszentgyörgy 2.  

Szemerja 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A szemerjai református templom mai 

épületét bizonyosan középkori, kora 

újkori épület előzte meg, melyet az Első 

katonai Felmérés egyértelműen azonosít 

a mai templom helyén. Az épület 

vélhetően kőtemplom volt, melyet fából 

készült harangláb egészített ki. 1767-es 

feljegyzés már új torony építéséről ad 

számot, ennek anyaga azonban nem 

69/H. ábra: A szemerjai ref. templom 

délekleti homlokzata. (2015) 

69/T1. ábra: Szemerjai ref. Templom, 

1930–40 körül. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: 

Foris_98_BaloghE_002, Balogh Ernő. 

69/R. ábra: A szemerjai ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

69/K. ábra: A szemerjai ref. templom 

belső tere kelet felé. (2015) 

69/N. ábra: A szemerjai ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2015) 
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ismert. 1857-ben a régi templom helyett 

újat emeltek, melyhez 1869 körül ismét 

fa haranglábat építettek, illetve azonos 

évben fedélszék épült. Ezen építményről 

archív fotó is maradt ránk, melyen 

látható, hogy földszintes, zömök, 

zsindelyes harangház állt az akkor még 

déli portikusszal keretezett bejárat előtt. 

A torony 1911-ben épület a déli 

bejárathoz kapcsolódóan, a haranglábat 

ekkor bonthatták el. A tetőszerkezetben 

egy 1930-ban készült felirat vélhetően 

javítás dátumát jelzi.  

A hajó keletelt, keletről poligonális 

záródással bír, nyugati és déli bejáraton 

át közelíthető meg. A belső tér falait sűrű 

féloszlopokból és pilaszterekből álló 

kötegek tagolják, a külső homlokzatokat 

páros pilaszterek teszik plasztikussá. A 

nyugati orgonakarzat a hajóval közel 

egyidős lehet, a keleti, vasbeton 

szerkezetű karzatot 1989-ben építették a 

férőhelyek bővítése végett. 1992-ben 

készült a hajó kazettás mennyezete 

Csatlós Huba építész és Kovács Kázmér 

festő tervei alapján, korábban a teret 

vakolatdíszes síkmennyezet fedhette.   

A tér elrendezése centralizáló, az 

északi falra helyezetett, hangvetős (1856) 

szószék köré épült, melynek lépcsőihez a 

falban mélyedést alakítottak ki. A fal 

mentén körben és a szószékkel szemközt 

haránt irányban – vélhetően kiemelt – 

padok, egyéb ülőhelyek az Úrasztal által 

kijelölt liturgikus térközpont felé 

fordulnak. 

 

Források: HEREPEI – SZABÓ T. 1939 

p. 9.; KOVÁTS J. II. 1942 p. 690; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 

203-208.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 pp. 66-67.; Danielisz Dóra: 

Szemerja 2015.08.10. (felmérési rajzok 

és jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 156-

157.  

 

  

69/T2. ábra: Szemerjai ref. Templom, 

1910. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: F. 776., 

készítette: Incze Lajos. (m.: az egykori 

haranglábbal, torony nélkül) 

69/A. ábra: A szemerjai ref. 

templom alaprajza. 
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70. Sepsiszentkirály 

Sâncraiu 

Sepsi Ref. Ehm.  

 
A sepsiszentkirályi református 

templom első önálló épülete a 

reformációt követően épülhetett az 

unitárius és református felekezetek 

kettéválása után. A templom leírások 

alapján fából épült, harangláb egészítette 

ki. 1759-ben még állt a vélhetően 17. 

századi együttes, majd 1767-ben már új, 

kőtemplom építéséről adnak számot a 

70/H2. ábra: A sepsiszentkirályi ref. 

templom déli homlokzata. (2015) 

70/R. ábra: A sepsiszentkirályi ref. 

templom tetőszerkezete. (2015) 

70/H1. ábra: A sepsiszentkirályi ref. 

templom nyugati homlokzata. (2015) 

70/K. ábra: A sepsiszentkirályi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2015) 

70/N. ábra: A sepsiszentkirályi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2015) 
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források, mely már a mai templommal 

bizonyosan azonos helyen álhatott az 

Első Katonai Felmérés tanulságai szerint. 

A templomnak hajóját festett kazettás 

mennyezet fedte, melynek készítőjeként 

Gábor Deákot említik, kinek festő-

asztalosi tudását, használt motívumait – a 

korban szintén tevékenykedő János 

Deákhoz hasonlóan – az Oszmán 

Birodalomból eredeztetik. E régi 

templomba 1852-1853 között új 

berendezést készítettek, majd a 19. 

század végén új templom építése mellett 

döntöttek.  

Az új református templomot 1879-

1880 között építettek fel. A tervezés 

fázisában azonban több kérdés merült fel 

a formaválasztással kapcsolatban. Az 

egyházközség és a lelkész szentéllyel 

záródó templomot szeretett volna 

építtetni, az Erdélyi Református 

Egyházkerület Igazgatótanácsa ezzel 

szemben négyzet alaprajzú templom 

építését javasolta, mert úgy találták 

abban jobban érvényesül a centralizálás 

elve. A templom végül egy szentélyes, 

támpillérekkel sűrűn támasztott épület 

lett, nagyjából észak-déli tengelyre 

szerkesztve, hangsúlyos főhomlokzati 

toronnyal.  

Ma a teret a déli és keleti ajtón át 

lehet megközelíteni, az elrendezés 

centralizáló, mely a nyugati fal közepére 

pozícionált, koronás (1853) szószák köré 

szerveződik. A szószéktől északra 

Mózes-szék, keletre az Úrasztal áll, a 

padok efelé fordulnak a tér három 

irányából. A hajóban két karzat áll, 

melynek karzatlábai fából karcsú dór 

oszlopokat formáznak. A szentélyben 

álló karzaton kapott helyet az orgona, 

mely a kézdivásárhelyi Kolonics István 

munkája 1879-ből. 

 

Források: EREL Ig. Lvt. 232/1878; 

EREL Ig. Lvt. 45/1879; HEREPEI – 

SZABÓ T. 1939 p. 8.; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 690; TOMBOR 1968 p. 194.; 

VIZITÁCIÓ Sepsi (1728-1790) 2005 p. 

203-208.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 

2011 p. 72-73.; MAGYARI – JUHÁSZ 

Sepsi 2011 pp. 72-73.; SZŐCSNÉ 

GAZDA – MIHÁLY 2012-2013; 

Danielisz Dóra: Sepsiszentkirály 

2015.08.05. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 147-148.  

 

  

70/A. ábra: A sepsiszentkirályi ref. templom 

alaprajza. (felmérés időpontja:) 
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71. Szacsva 

Saciova 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A szacsvai református templom mai 

épülete középkori előzményekkel bír. Ezt 

legszemléletesebben bizonyítja a hajó 

belső falain – a déli és északi oldalán 

egyaránt – fellelhető falkép-töredékek, 

melyek a Szent László-legenda 

történeteit idézik elénk. A 18. század 

közepén kelt feljegyzések szerint a 

kőtemplomot – lévén a harangoknak hely 

71/H. ábra: A  szacsvai ref. templom 

délkeleti homlokzatának részlete. (2015) 

71/R2. ábra: A szacsvai ref. templom 

kazettás mennyezetének részlete, 1761-

ből. (2015) 

71/R1. ábra: A szacsvai ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

71/K. ábra: A szacsvai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

71/N. ábra: A szacsvai ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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kellett – ágasfa egészítette ki. 1775-ben 

már az újonnan épült, zsindellyel fedett 

haranglábról számolnak be a 

feljegyzések, mely a 19. század elejéig 

állhatott, míg kőtorony nem épült. 

A régi templom az 1802-es 

földrengésben súlyos károkat szenvedett, 

1809-ben az egyház a templom átépítése 

mellett döntött. Az eredeti hajót nyugati 

irányba bővítették, poligonális záródással 

látták el, majd a leírások szerint 1824-ben 

az egykori szentély alapjaira tornyot 

építettek, ennek belső faszerkezeteit – 

egy vésett évszám alapján – 1854-ben 

újíthatták. A régi templomhajó egykori 

szélességében áll, nyugati határát a 

kazettás mennyezet stílusváltása jelölheti, 

illetve az északi falon látható repedések, 

melyek jelzik, melyet az eltérő időben és 

móddal épült falszakaszok okozhatnak. A 

keleti oldalon a diadalívvel záródó 

szentély bejáratát nagyrészt elfalazhatták, 

majd az ismeretlen formájú – de 

vélhetően a torony alapméreteivel azonos 

kiterjedésű – szentélyt elbontották. A 

templom éke 1761-ben készített kazettás 

mennyezete, melyet ornamentális és 

figurális motívumok is díszítenek, a 

nyugati szakasz a 19. század elején 

épülhetett, a tetőszerkezet korát is ezzel 

azonosnak vélik.  

A mai templom tehát egyterű, 

nyugaton poligonális záródással bíró 

épület, keleti toronnyal. A belső tér a déli 

potikusszal keretezett bejáraton át vagy 

keletről közelíthető meg. Keleten karzat 

áll, rajta sok régi hangszer, tárgy, textília. 

Az északi fal közepére épített hangvetős 

szószék köré szerveződik a tér, előtte 

Úrasztal (1795), mellette Mózes-szék, a 

padok két oldalról a térközpont felé 

fordulnak, a szószékkel szemközt két 

sorban kiemelt padok találhatók. A 

berendezés nagyrészt a 18-19. századból 

származhat, többségét jelentősen 

átfestették. 

 

Források: Szacsvai Ref. Ehk. Lvt.; EREL 

Ig. Lvt. 29/1809; 44/1809; HEREPEI – 

SZABÓ T. 1939 p. 9.; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 687; TOMBOR 1968 p. 188.; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 p. 80-81.; SZŐCSNÉ GAZDA – 

MIHÁLY 2012-2013; TÓTH, B. 2017 

pp. 154-155.; LÁNGI – MIHÁLY I. pp. 

94-95. Danielisz Dóra: Szacsva 

2015.07.27. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

  

71/T. ábra: Szacsvai ref. Templom, 1968. 

Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

Konya_VI_067, eredete: Kónya Ádám. 

71/A. ábra: A szacsvai ref. templom 

alaprajza a szerző korrekciós mérései, 

valamint Dudás Antal és Melinda 

felmérési rajzai nyomán. 
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72. Szárazajta 

Aita Seacă 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A szárazajtai reformátusoknak 

korábbi, középkori eredetű temploma a 

falu déli végében állt, helyét az Első 

Katonai Felmérés azonosítja. Vélhetően 

az épület állapota vagy rossz pozíciója 

tette indokolttá, hogy a türelmi rendeletet 

követően a falközösség új templomot 

épített a falu központjában. A templom 

1783-1790 között épült fel, 

72/R1. ábra: A szárazajtai ref. templom 

Mózes széke. (2017) 

72/R2. ábra: A szárazajtai ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

72/H. ábra: A szárazajtai ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2017) 

72/K. ábra: A szárazajtai ref. templom 

belső tere kelet felé. (2017) 

72/N. ábra: A szárazajtai ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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építőmestereként Zailer Pétert feltételezi 

a szakirodalom. A szárazajtai türelmi 

rendeleti templom az 1802-es földrengés 

alkalmával jelentős károkat szenvedett, 

melyet egy jelentős újjáépítés 

követhetett. A mai épület befejezésének 

idejét 1804-re teszik, melynek éke 

különleges tölgyfa tetőszerkezete, mely 

egyszerre ötvöz középkori 

hagyományokat és korabeli – 

Erdővidéken több helyen felbukkanó – 

szerkezeti megoldásokat. A tetőszerkezet 

másodlagosan felhasznált elemekből 

épült, melyek vélhetően a földrengésben 

károsodott templom tetőszerkezeti 

elemeivel azonosak. A torony 1811-ben 

épült a nagyjából észak-déli tengelyre 

pozícionált, délen poligonális záródással 

bíró hajó északi oldalához, melynek 

északi ablakait ekkor falazhatták el. 

Építőmestereként Müller Ignácot tartják 

számon. A toronyban ma is látható a régi 

óraszerkezet.  

A belső tér az északi torony alatt és a 

nyugati portikuszon át közelíthető meg, a 

térben épített északi és déli karzatok 

állnak. Utóbbi ad helyet az orgonának 

(1906), mely a brassói Csioflek testvérek 

munkája. A térnek ritmusát a belső térben 

álló falpillérek adják, melyet fejezetei 

díszesek, vállindításokat imitálnak, 

melyek a síkmennyezetbe futnak. A tér 

elrendezése centralizáló, a keleti fal 

egyik pillérére helyezett, koronás (1804) 

szószék köré épült, mely előtt Úrasztal, 

két oldalán és vele szemközt kiemelt 

hátaspadok állnak. A karzatfeljárók, 

padok, hátaspadok festettek, eredetük 

inkább a 18. század második felére 

tehető. A hátaspadok egyike vélhetően 

kiemelt család ülőhelyeként szolgált, 

párkányán felül két faragott kígyó díszíti, 

valamint finom, ornamentális 

motívumok. Bár a településen a Gecse 

családot tartják számon, e padon az 

alábbi szöveg olvasható a szerző 

feltételezése szerint: PÉTER GÁBOR. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 654; 

MAGYARI – SZÁNTÓ Erdővidéki 2009 

pp. 49-51.; Danielisz Dóra: Szárazajta 

2017.08.01. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); DANIELISZ ICOMOS 2021   

  

72/A. ábra: A szárazajtai ref. 

templom alaprajza.) 
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73. Székelyszáldobos 

Doboșeni 

Erdővidéki Ref. Ehm.  
 

A székelyszáldobosi református 

templom építéstörténetével kapcsolatban 

a szakirodalom bizonytalan 

információkat tartalmaz. Utoljára 1932-

ben Debreczeni László foglalkozott 

behatóbban az épülettel. Feljegyzései 

nyomán megfogalmazhatjuk, hogy 

építési ideje a 18. század elejére, első 

felére tehető. Egyes források szerint a 

73/H2. ábra: A székelyszáldobosi ref. 

templom déli homlokzatának részlete, 

torony. (2017) 

73/R. ábra: A székelyszáldobosi ref. 

templom tetőszerkezete. (2017) 

73/H1. ábra: A székelyszáldobosi ref. 

templom keleti homlokzata. (2017) 

73/K. ábra: A székelyszáldobosi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

73/N. ábra: A székelyszáldobosi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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templomot 1756-ban Daniel István és 

felesége, Pekri Polixénia újította meg, 

mely dátum talán azonos az épület 

feltételezett építési idejével. A helyiek 

úgy tartják, hogy a középkori templom a 

mai épület mellett – attól nyugatra – állt. 

Ezt erősítheti, hogy az 1838-as 

földrengést követően 1853-ban épített 

torony a hajótól függetlenül – a szerző 

szerint az egykori torony alsó szintjeinek 

megtartásával épülhetett –, az összekötő 

folyosó 1865-ben készült. A külön álló 

torony egykori kőfal részeként egy 

középkori templom kaputornya is 

lehetett. A korábbi templom létét szintén 

bizonyítja a mai templomban kiállított 

egykori Úrasztal kő lába (1726), illetve 

Daniel István életrajzi feljegyzései, 

melyekben egyik leánya nyughelyéül a 

szálbodosi templom kriptáját jelölte meg. 

ahol leírásai alapján nagyanyja, Béldi 

Judit (1623-1687), is nyugodott. A mai 

épületben kriptáról nem tudunk, Béldi 

Judit halálának ideje mindenképpen 

középkori, de legalább 17. századi 

templom létét feltételezi.  

A mai épületről egyes források új 

tartják, hogy 1795-ben vagy 1838 után 

épült, de ez esetben a tetőszerkezet sem 

ad egyértelmű választ. A tetőszerkezet 

megfogalmazásában inkább a 18. század 

közepének – a középkornak – építési 

technikái tűnnek fel, mely e vidéken nem 

irányadó. A épület  tájolása az észak-déli 

tengelyhez közelít, az egyterű hajó 

északról poligonális záródással bír. A 

falakat támasztó, tört vonalvezetésű 

támpillérek és a díszes déli oromzat 

jellegzetesek. A belső teret a keleti 

potikuszon és a déli bejáraton át lehet 

megközelíteni, a belsőben egy újonnan 

épült déli fakarzat és egy öttraktusos, 

épített északi karzat áll, melyen az 1873-

ban épült Kolonics István orgona kapott 

helyet. A centralizáló tér központját a 

nyugati falra helyezett, koronás 

(renoválták:1825) szószék adja, melynek 

felvezető lépcsői a falban futnak. A 

szószéktől északra két – László Gyula 

rajzai nyomán – jócskán átalakított és 

átfestett pad áll, melyek egykori 

gazdagsága 18. századi eredetre utal. A 

padokat 2010-ben lecserélték, 

Debreczeni a korábbi berendezés korát 

1825-re tette. Az templomi ülésrend 

szerint az északi oldalon a férfiak, a délin 

a nők foglalnak helyet, 

Úrvacsoraosztáskor előbb a férfiak, majd 

nők járulnak előre, életkor szerint 

csökkenő rendben. 

 

 

Források: DANIEL 1764; NM Rajztár, 

Ltsz. R.1921, R.1922 [László Gyula 

rajzai, 1926]; EREL D.L. Vázlatkönyvek 

1932 pp. 173-179.; KOVÁTS J. II. 1942 

p. 654; MAGYARI – SZÁNTÓ 

Erdővidéki 2009 pp. 52-54.; DANIELISZ 

ISIS 2019; Danielisz Dóra: 

Székelyszáldobos 2017.08.07. (felmérési 

rajzok és jegyzetek); DANIELISZ 

ICOMOS 2021  

  

73/A. ábra: A székelyszáldobosi ref. templom 

alaprajza. 
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74. Székelytamásfalva 

Tamașfalău / Thomsdorf 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A székelytamásfalvi református 

templomnak, feltehetően mai helyén, 

középkori előzménye állt. Az 1677-1715 

közötti vizitációs feljegyzések alapján 

ekkor még állt a támpillérekkel erősített, 

zsindellyel fedett kőtemplom, melyet már 

rossz állapotban lévő, fa harangláb 

egészített ki. A vizitáció elrendelte, hogy 

a templom tetejébe fa tornyot építsenek a 

74/H1. ábra: A  székelytamásfalvi ref. 

Templom homlokzata, tornya délről. 

(2017) 

74/H2. ábra: A székelytamásfalvi ref. 

templom déli homlokzatának részlete, 

portikusz. (2017) 

74/R. ábra: A székelytamásfalvi ref. 

templom tetőszerkezete. (2017) 

74/K. ábra: A székelytamásfalvi ref. 

templom belső tere kelet felé. (2017) 

74/N. ábra: A székelytamásfalvi ref. 

templom belső tere nyugat felé. (2017) 
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harangláb helyébe. A templomnak a 17. 

század végén fa berendezését, karzatait is 

cserélhették, utóbbiak helyett kőkarzat 

építése feltételezhető. A 18. század elején 

a kisméretű ablakok helyett tágasabbak 

építését írták elő üvegh tányérokkal 

borítva. A középkori templom ezt 

kővetően tűzvész áldozata lett, melynek 

ideje nagyjából 1721-re tehető. Ezt 

követően épült fel a gyülekezet 

fatemploma, melyhez Tholdalagi Mihály 

adományozott 100 szál zabolai boronát. 

A 18. század második feléből származó 

feljegyzések már álló oratioriumról 

adnak számot, melyet délről a patak 

határol, ez az Első Katonai Felmérésen 

látható, a mai templom helyével azonos. 

A templomban fából készült szószék és 

deszka székek voltak, majd a század 

végén új karzatot, új famennyezetet 

kapott, megújították a haranglábat és a 

templomot / berendezését kifestették.  

A tamásfalvi fatemplom bontása új 

templom építésének igénye miatt 

következethetett be. 1875-1877 között 

épület fel a ma is látható épület, mely 

egyterű, kelet-nyugati tengelyre illesztett, 

nyugatról  poligonális záródással bír, a 

hajót keletről torony zárja. A 

templomhajó tervezője és kivitelezője a 

levéltári források szerint Cseh István 

építőmester volt, a keleti torony 1927-

ben épült Nagymihály Sándor 

vezetésével. A templombelső a déli 

porikuszon át vagy torony alatt 

közelíthető meg, az egyetlen keleti 

karzaton 1881-ben készült Kolonics 

orgona áll. A páros pilaszterekkel 

keretezett liturgikus tér középpontjában 

az Úrasztal áll, az északi fal közepére 

helyezett, hangvetős (1875/1876) szószék 

szervezi a teret, ettől keletre Mózes-szék 

áll. A fal mentén, a pilaszterközök 

további padoknak adnak helyet, a déli 

bejárattól nyugatra eső a lelkész 

feleségének, a keletre eső a gondnoknak 

74/T1. ábra: A tamásfalvi ref. Templom 

az 1977-es földrengés után. F.: SZNM 

Ftk. Ltsz.: 04563, k.: Bortnyik György. 

74/T2. ábra: A tamásfalvi ref. Templom 

az 1977-es földrengés után. F.: SZNM 

Ftk. Ltsz.: 04564, k.: Bortnyik György. 

74/A. ábra: A székelytamásfalvi ref. templom 

alaprajza. 
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helye. A tér nyugati felében a női, 

keletiben a férfi padok találhatók, e rend 

csupán az újévi, éjféli istentiszteleten tér 

el, mikor – a hagyományok szerint – a 

templom nyugati felében nem szabad 

ülni. Úrvacsorát előbb a férfiak, majd a 

nők vesznek, életkor szerint csökkenő 

rendben, a kivonulás rendje: nők és 

férfiak életkor szerint, majd a 

presbitérium, végül a lelkész. 

 

Források: Székelytamásfalvi Ref. Ehk. 

Lvt. egyházközségi gyűlések 

jegyzőkönyvei, 1875, 1927; VIZITÁCIÓ 

Orbai I. (1677-1752) 2001; VIZITÁCIÓ 

Orbai II. (1759-1797) 2004; 

MAGYARI–JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 

p. 82-83.; Danielisz Dóra: 

Székelytamásfalva 2017.07.05. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 
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75. Szotyor 

Coșeni 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A szotyori reformátusok első 

temploma, a helyi lelkész elmondása 

szerint, egy középkori vártemplom volt, 

mely a mai épülettől nagyjából 200 m-re, 

északkeletre állt. A 18. századi vizitációs 

feljegyzések megemlékeznek arról, hogy 

e templomot fa harangláb egészítette ki, 

majd 1767 körül helyébe kőtornyot 

építhettek.  

75/H. ábra: A szotyori ref. templom keleti 

homlokzata. (2015) 

75/R2. ábra: Harangláb szotyori ref. 

temetőkertben. (2015) 

75/R1. ábra: A szotyori ref. templom 

tetőszerkezete. (2015) 

75/K. ábra: A szoytori ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

75/N. ábra: A szotyori ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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A régi templom az 1802-es 

földrengéskor olyan mértékben sérült, 

hogy elbontása mellett döntöttek, 

anyagából épült a mai templomhajó 

1816-1825 között. Ezt egészítette ki a 

temetőkertben ma is álló kis harangláb. 

1869-1871 között épült fel a torony a 

keletelt templom nyugati oldalához 

csatlakozva. A keletelt, poligonális 

záródással bíró hajó a déli porikuszon át 

és a torony alatt közelíthető meg. Az 

egyetlen nyugati karzaton orgona áll.  A 

tér elrendezése centralizáló, melynek 

központja az északi fal közepére 

helyezett, koronás szószék, rajta két 

monogram: N.J. és N.R. (Nagy család).  

A berendezés nagyrészt a korábbi 

templomból való, a 18. században 

készülhetett. A padok és fal mentén 

körben elhelyezett, hátaspadok eredeti 

díszítése kisejlik az egyszínű, festés alól. 

A templomban ülésrend él, e szerint a 

nők a nyugati, a férfiak a déli bejáraton 

léphetnek be. A férfiak istentisztelet előtt 

a lelkészt a templom előtt várják. 

Alegidősebb férfi lép először a térbe, a 

többiek életkor szerint csökkenő rendben. 

A szószéktől keletre eső első hátaspad a 

Mózes-szék, a következő kettő a Donát 

és Csiszér családok férfi tagjainak 

ülőhelyei. A férfi oldal északi padsorának 

elején a presbitérium ül, a szószékkel 

szemközti padokban a hittanra járó 

gyermekek és konfirmandusok. A női 

oldalon a déli bejárattól nyugatra eső első 

hátaspadban a Rápolti család nőtagjai 

ülnek, a következőben a Donát és Csiszér 

családok nőtagjai. Az északnyugati 

padsor első két sorában szintén a Donát 

és a Szabó családok nőtagjai foglalnak 

helyet, a délnyugati első padjában a 

papné. A karzat déli oldalán konfirmált 

legények ülnek, északi oldalán a Donát és 

Fazakas családok férfi tagjai. Úrvacsorát 

előbb a férfiak vesznek életkor szerint 

csökkenő rendben, majd a nők 

hasonlóképpen, de elsőként a lelkész 

felesége. Kivonuláskor a férfiak életkor 

szerint csökkenő rendben hagyják el a 

templomteret, őket a nők követik. 

 

HEREPEI – SZABÓ T. 1939 p. 9.; 

KOVÁTS J. II. 1942 pp. 690-691; 

MAGYARI–JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 76-

77.; DANIELISZ Architectura 

Hungariae 2016; TÓTH, B. 2017 pp. 

160-162.; DANIELISZ ISIS 2019 

Danielisz Dóra: Szotyor 2015.07.29. 

(felmérési rajzok és jegyzetek)  

75/T. ábra: Szotyor iskola, ref. Templom, 

Szántó Gyula vegyes üzlete. Képeslap. 

(m.: az eredeti kép részlete) Forrás: 

SZNM Fotótéka Ltsz.: JA4_062_001, 

eredete: Szántó Gyula kiadása, 1913-as 

postai bélyegzővel. 

75/A. ábra: A szoytori ref. templom alaprajza. 
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76. Szörcse 

Surcea 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  

 
A szörcsei református hívek korábbi 

épületéről, épületeiről bizonytalan 

információk állnak rendelkezésre. Az 

Első Katonai Felmérés a tamásfalvi úttól 

északra, a mai templomtól tehát 

nagyjából északnyugati irányba jelez 

templomépületet. Egyes források szerint 

a régi épület egy deszkatemplom volt, 

ennek alapját adhatják azon a 17. század 

76/H2. ábra: A szörcsei ref. templom 

nyugati homlokzata. (2017) 

76/R. ábra: A szörcsei ref. templom 

tetőszerkezete. (2017) 

76/H1. ábra: A szörcsei ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

76/K. ábra: A szörcsei ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

76/N. ábra: A szörcseii ref. templom 

belső tere nyugat felé. (2017) 
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végi vizitációs bejegyzések, melyek a 

templom számára gyakori és jelentős 

mennyiségű deszka adományozására 

utalnak. A 18. század eleji feljegyzések 

azonban kőlábakkal erősített épületről 

adnak számot, mely falazott technikával 

épült falakat feltételez. Utalások vannak 

arra, hogy az eredetileg favázas, 

deszkával fedett templomot a hívek 

fokozatosan átépítették kővel, majd 

téglával. Utóbbi részleges fokozatos 

bontással és újjáépítéssel vagy 

fachwerkes technikával képzelhető el, 

mely egyrészt magyarázatul szolgálhat a 

támpillérek építésére, másfelől nem 

idegen gondolat a guberniumi időszak 

tilalmainak árnyékában. Az egykori 

templomot fa harangláb egészítette ki, 

benne karzat bizonyosan állt. 

1833/1835–1840 között épült fel a 

mai templom, melynek építőmestereként 

Stefán Józsefet tartják számon. Az épület 

tetőszerkezete különleges szerkezeti 

megoldás, az ácsmester kilétét nem 

ismerjük. A nagyjából kelet-nyugati 

tengelyre pozícionált, egyterű hajó 

keletről poligonális záródással bír, 

nyugatról torony kapcsolódik hozzá. A 

belső tér a déli poritkuszon át vagy 

nyugati torony alatt közelíthető meg, 

benne egyetlen nyugati karzaton Csioflek 

orgona áll, a leírások szerint 1852-ben 

készült. A hajót páros pilaszterek 

tagolják, fejezeteikből fából imitált 

boltvállak indulnak, majd a sík 

famennyezetbe futnak. A tér centrumát 

az északi fal közepére helyezett, 

hangvetős szószék és az előtte álló 

Úrasztal (1839) jelöli ki. A tágas térben a 

falak mentén körben hátaspadok 

találhatók, talán egykori, köztiszteletben 

álló családok (Szörtsey, Donáth, Thuri, 

Ugron) ülőhelyei. Ma a keleti oldalon a 

férfiak, nyugaton a nők ülnek, előbbiek a 

déli, utóbbiak a nyugati bejáratot 

használják. Bevonuláskor utoljára a 

presbitérium, végül a lelkész lép be a 

hajóba.  

 

Források: EREL Ig. Lvt. I.60/1907 

(Egyházközségeink templomaira 

vonatkozó adatok gyűjtéséről); KOVÁTS 

J. II. 1942 pp. 687-688; VIZITÁCIÓ 

Orbai I. (1677-1752) 2001; MAGYARI 

– JUHÁSZ Kézdi-Orbai 2011 p. 84-85.; 

Danielisz Dóra: Szörcse 2017.07.05. 

(felmérési rajzok és jegyzetek) 

  

76/A. ábra: A szörcsei ref. 

templom alaprajza. 
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77. Torja 

Turia / Torian 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

 

A torjai református templom 

középkori épülete a maival azonos helyen 

állt, az egykori várfal és kaputorony (16. 

század) ma is áll. A szakirodalom szerint 

a román kori hajóhoz a régi szentély 

elbontásával a 16. század elején – úgy 

tartják 1516-ban – új szentélyt emeltek, 

mely magasabb volt a hajónál. A gótikus 

77/H1. ábra: A torjai ref. templom tornya 

és bejárata. (2017) 

77/H2. ábra: A torjai ref. templom déli 

homlokzata. (2017) 

77/R. ábra: A torjai ref. templom egykori 

boltozatának kerámia bordája. (2017) 

77/K. ábra: A torjai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

77/N. ábra: A torjai ref. templom belső 

tere nyugat felé, rabic boltozattal. (2017) 
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szentélyt kerámiabordás boltozat fedte, 

melynek egy egyszer hornyolt eleme a 

toronyban látható. A 16. századi 

építkezés patrónusaként Apor Istvánt 

tartják számon, a templomot ezt követően 

1679-ben Apafi Mihály fejedelem alatt, 

majd 1726-ban Köntzei Gábor 

patronálásával újíthatták fel, kit a az 

egykori, szentély alatt kriptába temettek. 

A várfalon lévő délkeleti bejárat faragott 

tornáca 1770-ben készült, Bartók Mihály 

és Ferenc munkája. A középkori torony 

sisakja utóbbival közel egyidős lehet. 

Tüdős S. Kinga egy 1688-ban és/vagy 

egy 1798-ban emelt nyugati karzatot is 

említ, melyet 1805-ben újjá építettek. 

1791-ben, majd 1804-ben Úrasztalt, 

1792-ben szószékkoronát, 1794-ben 

szószéket készítettetek, a korona és új 

Úrasztal a kézdivásárhelyi Jantsó Sámuel 

asztalos munkája volt.  A épített előtérrel 

bíró déli bejáratot egykor fatornác (1800) 

keretezte.  

A szakirodalom ellentmondásos 

információkat tartalmaz: az 1802-es vagy 

az 1838-as földrengéskárokhoz kötik a 

szentélyboltozat beszakadását, melyet sík 

mennyezettel fedtek újra. Előbbi dátum 

valószínűbb. Zailer Péter pallér, Bedő 

József ács és fia és Jantsó asztalos 

dolgozhattak a templom megújításán. Az 

1838-as földrengés után Land András 

pallér és Bartus Ferenc ács dolgozott a 

templom javításán.  

Az új templomhajó építését 1914-

1918 közé teszik, alaprajzát tekintve az 

egykori templom alapfalaira. 1912-ben és 

1915-ben kelt levéltári források alapján 

Nagymihály Sándor azonosítható, mint 

építész. A gyülekezet eredetileg a nyugati 

karzat bontásáról, e karzatra vagy alatta 

nyíló bejárat elfalazásáról, új déli bejárat 

létesítéséről és nyugati torony építéséről 

döntött, utóbbi nem valósult meg.  Az új 

templomot teljes egészében fiókos-

hevederes boltozattal fedték újra, 

melynek vastagsága 8-10 cm, korai 

vasbeton héj- vagy rabicszerkezet lehet. 

77/T1. ábra: Feltorjai ref. Templom. 

Képeslap. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: 

JA4_064_002, e.: Malomfalvi Szász F 

6560 kiadása. (m.: a régi templom) 

77/T2. ábra: Feltorjai templom K-ről, 

1961. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: 

Konya_VI_037 , k.: Kónya Ádám. (m.: 

délnyugatról, új hajó) 

77/A. ábra: A feltorjai ref. templom alaprajza, mely a 

LINEA Proiect tervei alapján a szerző korrekciós 

méréseivel kiegészítve készült. 
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A tetőszerkezet jelentős része a korábbi 

templomból átmentett faanyag. Az 1940-

es földrengésben a templom jelentős 

károkat szenvedett, melyért Pozsonyi 

Gyula építész a silány minőségű 

kivitelezést tette felelőssé.  

A templomhajó nyugati, déli 

bejárattal bír, utóbbi használatos. A tér 

elrendezése axiális, a padok a szentély 

végpontjába helyezett, hangvetős szószék 

(1919) felé fordulnak, kivétel az Úrasztal 

köré szervezett néhány kiemel ülőhelyet. 

Az északkeleti padsor első padjaiban a 

presbitérium, a további keleti padokban 

az asszonyok ülnek, a nyugati padokban 

a férfiak, a karzaton gyermekek. 

Úrvacsorát előbb a férfiak, majd nők 

vesznek életkor szerint csökkenő 

rendben, kivonuláskor először a lelkész, a 

nők, végül a férfiak hagyják el a teret. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 92.; 

EREL Ig. Lvt. I./57/1898 (Torjai egyház 

vegyes ügyei); EREL Ig. Lvt. 3231/1912; 

EREL Ig. Lvt. 306/1941; KOVÁTS J. II. 

1942 p. 670; GYÖNGYÖSSY 1995 p. 

121-123.; TÜDŐS S. 2002 p. 167-173.; 

COROI 2018; MAGYARI–JUHÁSZ 

Kézdi-Orbai 2011 p. 86-87.; Danielisz 

Dóra: Torja 2017.07.14. (felmérési 

rajzok és jegyzetek) 
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78. Uzon 

Ozun / Usendorf 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A mai uzoni református templom 

helyén egykor a falu románkori 

temploma állt. A vélhetően kisméretű 

épületet – a szakirodalom szerint – a 15. 

században bontották el, helyén épült a 

gótikus vártemplom, mely méreteiben 

jelentős lehetett. Az épület az 1612-es 

szász betörések, majd egy 1704-es 

tűzvész következtében jelentősen 

78/H2. ábra: Az uzoni ref. templom 

északnyugati homlokzata, torony. (2015) 

78/H3. ábra: Az uzoni ref. templom déli 

homlokzati részlete, a szélesebb szentély. 

(2015) 

78/H1. ábra: Az uzoni ref. templom déli 

homlokzatának részlete, portikusz. (2015) 

78/K. ábra: Az uzoni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

78/N. ábra: Az uzoni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 



171 

 

sérülhetett, a kuruc-labanc harcok sem 

kímélték. A Rákóczi-szabadságharc után 

jelentős megújulásra utal a szakirodalom, 

mely nagyrészt az 1710-es évekre tehető. 

Az épületet és tornyot az 1738-as és 

1802-es földrengés sem kímélte. 1806-

ben a torony bontásáról, 1819-ben az 

épület bontásáról és egyesek 1821-es, 

mások 1829-es újjáépítéséréről adnak 

számot a források, de feltehető, hogy 

mindezek az egykori alapokon és 

anyagok felhasználásával történtek. A 

torony 1842-1844 között épült újjá, 

melyben vélhetően az 1838-as földrengés 

is közre játszott. Az egykori várfalat 

1901-ben bontották el, több korabeli 

fényképfelvétel megörökítette.  

A régi épületnek kevés nyomát vélik 

felfedezni a mai templomban, mely 

egyterű, keletelt, keletről poligonális 

záródással bír, a belső tér nyugatról és a 

déli potikuszon át közelíthető meg. A 

hajó keleti felében azonban feltűnő a 

„szentély” rész szélesebb – valójában a 

falvastagság csökkentése miatt létrejövő 

– kialakítása, mely e vonalban talán 

egykori diadalív helyét feltételezi, akár 

egy eltérő szentélykialakítással. Az 

épület arányaiban és elrendezésében 

sepsiszentgyörgyi vártemplomhoz 

78/T1. ábra: Uzoni ref. Vártemplom, 

1898. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: NEG_50_28, 

készítette: Gere István. (m.: azóta 

elbontott várfal, kép részlete) 

78/T2. ábra: Uzoni ref. Templom, iskola. 

Képeslap. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: 

JA4_066_001 , k.: Kohn Dániel czég 

Uzon, 1916-os postai b.-vel (részlet). 

78/A. ábra:  

Az uzoni ref. templom 

alaprajza. 
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hasonló építészeti koncepcióra utal. 

A hajóban két karzat áll, a keleti 

fakarzat, a nyugati vegyes technikával 

épült, lábai erős pillérek, ezek hordják az 

orgona súlyát. A brassói Csioflek 

hangszer 1911-ben készült. A tér 

középpontját falvastagság váltásának 

közelében elhelyezett, hangvetős szószék 

(1911) adja, előtte Úrasztal, keletre 

Mózes-szék. A padsorok keletről, délről 

és nyugatról is a térközpont felé 

fordulnak, a padelők festése és 

padprofilok a 18. század második felének 

mintáit idézik megújított, talán átfestett 

formában.  

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 200., 

202.; EREL Ig. Lvt. I.60/1907 

(Egyházközségeink templomaira 

vonatkozó adatok gyűjtéséről); KOVÁTS 

J. II. 1942 p. 691; GYÖNGYÖSSY 1995 

p. 196-198.; TÜDŐS S. 2002 p. 174-

176.; MAGYARI – JUHÁSZ Sepsi 2011 

pp. 78-79.; Danielisz Dóra: Uzon 

2015.07.30. (felmérési rajzok és 

jegyzetek); TÓTH, B. 2017 pp. 163-164.  
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79. Zabola 

Zăbala / Gebissdorf 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A zabolai református vártemplom 

arányait és alaprajzi kialakítását tekintve 

későgótikus épületek sorába illeszkedik. 

A vátemplom építését, a kerítőfallal és 

kaputoronnyal együtt a 15-16. századra 

teszik. A hajó és szentély szélessége 

közel azonos, a kettő között feszülő, 

csúcsíves dialdalív ma is áll. A belső 

teret egykor berámiabordás boltozat 

79/H2. ábra: A zabolai ref. templom 

tornya. (2017) 

79/N. ábra: A zabolai ref. templom belső 

tere nyugat felé, kazettás mennyezet 1772-

ből. (2017) 

79/H1. ábra: A zabolai ref. templom 

északkeleti homlokzata. (2017) 

79/K. ábra: A zabolai ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

79/R. ábra: Az egykori boltozat vállkövei 

a zabolai ref. templomban, elől az ún. 

tatárfej (2017) 
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fedte, ennek lenyomatai és az egykori 

vakolt beltér magassága a tetőtérben a 

mai napig látható, a szentélyben a 

faragott boltvállak közben helyezkednek 

el, némelyikük – ahogy itt tartják – tatár 

fejeket mintáznak. Ezen kívül a szentély 

gótikus ablakkereti, az egykori 

sekrestyeajtó és az északi falon kívülről 

látható elfalazott bejárat kőkerete, 

valamint két szentségtartó fülke –  egyik 

a falba építve, másik kiállítva – 

árulkodnak a középkori templom 

gazdagságáról. A 17. században, a 

reformáció után templom egyik 

legbúzgóbb patrónusaként Basa Tamás, 

háromszéki főkapitány és portai követ 

említhető, rajta kívül a Mikes, Teleki és 

Tholdi családok voltak az egyház kiemelt 

és állandó támogatói. A templombelső 

ékessége kazettás mennyezete, melynek 

szentély feletti traktusa 1759-ben készült, 

majd a hajó felett, 1772-ben készített 

kazettákkal egyetemben újrafestették 

őket. A szentélyben feliratos, díszesen 

faragott, térbe forduló királykazetta áll, 

közepéből a Nap tekint ránk. A térben 

álló keleti karzat a hajót fedő kazettákkal 

egyidős, rajta orgona (elmondás alapján: 

1928) áll. A nyugati karzat felirata 

alapján 1896-ban készült, a mellvéd 

mintái egyértelműen a 18. század 

második felére utalnak. A hajó 

támpilléreinek jelentős része is a 18. 

század végén készült. 

Az 1802-es földrengés az épületben 

jelentős károkat okozott, a már többször 

újjá épített és magasított tornyon a bajor 

származású Müller Ignác dolgozott. A 

déli potikusz (1803) is ekkor épült. A 

várfalon új, nyugati bejáratot 1838-ban 

79/T1. ábra: Zabola, templom portikusza. 

F.: SZNM Ftk. Ltsz.: Konya_VI_006, 

készítette: Kónya Ádám,1966. 

79/T2. ábra: Zabola, templom a 

földrengés után. F.: SZNM Ftk. Ltsz.: 

SZNM_198_020 – Zabola, készítette: 

Flóris Pál, 1977. 

79/A. ábra:  

A zabolai ref. 

templom alaprajza, 

mely a LINEA Proiect 

tervei alapján a 

szerző korrekciós 

méréseivel kiegészítve 

készült. 
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vágtak, a 19-20.  században épülhetett a 

templom új tetőszerkezete, mely ma már 

vélhetően nem látható.
11

   

Az 1977-es földrengést követően 

Csatlós Huba vezetésével a templomot 

jelentősen átalakították, az ívsoros 

párkány közeptengelyében vasbeton 

pánttal fogták össze a falazatot, a keleti 

bejáratot befalazták, ahogyan a keleti, 

külső karzatfeljáró és ajtó is elbontásra 

került, az épület vakolatait leverték, a 

hajóban álló keskeny bordák vélhetően 

vasbeton pillérek. 

A mai templombelső már csak déli, 

férfi és nyugati, női ajtón át közelíthető 

meg, ehhez igazodva keleten a férfiak, 

nyugaton a nők ülnek. A diadalív északi 

oldalára helyezett, koronás szószék 

szervezi a teret centralizáló módon, tőle 

keletre Mózes-szék, nyugatra a lelkészi 

család helye, vele szemben a Mikes 

család kiemelt hátaspadja (18. század) 

áll, ma már használaton kívül. A 

templomban előbb a férfiak, majd nők 

vesznek Úrvacsorát életkor szerint 

csökkenő rendben, hasonlóan 

kivonuláskor először a már nem szolgáló, 

idős lelkész, majd a férfiak és nők 

hagyják el a templomteret életkor szerint. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 p. 138.; 

KOVÁTS J. II. 1942 p. 688; TOMBOR 

1968 p. 208.; GYÖNGYÖSSY 1995 p. 

199-205.; VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-

1752) 2001; TÜDŐS S. 2002 p. 177-

182.; MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-

Orbai 2011 pp. 90-91.; CSÁKI 2012 p. 

11.; SZŐCSNÉ GAZDA – MIHÁLY 

2012-2013; Danielisz Dóra: Zabola 

2017.07.03. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 

  

                                                      
11

 2019-ben a helyszín megtekintésekor a 

korábbi tetőszerkezet teljes elbontását 

tapasztaltuk, melyet meredek hajlásszögű, 

kortárs szerkezettel váltottak fel. A 

kivitelezési munkálatok közben a várfal is 

részleges bontásra került. 
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80. Zágon 

Zagon 

Kézdi-Orbai Ref. Ehm.  
 

A zágoni reformátusok első épülete a 

mai templom helyén álló vártemplom 

lehetett. Egy 1677-es bejegyzés belső 

várfal létét említi, mely kifejezés talán 

kettős védmű létére utal. 1680-ban a 

templom bővítését tervezik, a 18. század 

elején már bizonyosan kőtoronnyal bír a 

templom, melynek egyes szintjeit 

boltozat fedhette. Érdekes utalást 

80/H2. ábra: A zágoni ref. templom 

nyugati homlokzata, tornya. (2017) 

80/R. ábra: A zágoni ref. templom 

szószékkoronája és belső pillérfejezetei. 

(2017) 

80/H1. ábra: A zágoni ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2017) 

80/K. ábra: A zágoni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2017) 

80/N. ábra: A zágoni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2017) 
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jegyeztek fel 1715-ben: 1705-ben egy 

tehetős ember vagyonát a zágoni 

toronyba hordatta, majd Brassóba 

menekült a háborús veszedelmek elől. A 

vártemplom tehát menedékként és a 

javak védelmére is fenntartatott, 

lehetséges, hogy kamrák is álltak falai 

között. A 18. század elején a belső térnek 

nem volt mennyezete – nyitott fedélszék 

feltételezhető –, a templomtérben 

karzatok álltak, illetve maga az épület 

bizonyosan kőből épült, hisz a falakat 

támpillérek erősítették. 1752-ben a 

várfalnak két kapuját említik egyik a sütő 

bástyánál, a másik a kaputoronynál állt. 

A középkori templom rossz állapotára 

több utalást találunk, 1783-ban már új 

templom építéséről tudunk a régi, 

fagerendákból álló templom helyébe. 

Feltehető tehát egy átmeneti épület 

használata a két kőtemplom között.  

1783-1795 között új kőtemplomot 

emeltek Krausz Károly pallér 

vezetésével. A hajó egyterű, keletről 

poligonális záródással bír, 

részletképzését tekintve igényes, 

délkeleti sarkában befalazva áll Bartha 

András lelkész faragott sírköve (1767). A 

belső teret páros pillérek tagolják, a 

térlefedése egy a faboltozat és a stukatúr 

közötti átmenet. A zágoni templom 

északi és déli bővítményei 1841-ben 

épültek,
12

 egyesek ekkor az épület keleti 

bővítését is említik. A nyugati torony 

1850-re épült fel mai formájában sok 

viszontagságot követően. A hajó 

tetőszerkezete a 19. század második 

épülhetett szemrevételezés alapján. A 

belső tér nyugatról, délről és északról 

közelíthető meg, ezen oldali karzatok 

azonos oldalról a bővítményekből, illetve 

a toronyból, a keleti orgonakarzatnak 

                                                      
12

 Nem bizonyított, de felvethető Land 

András közreműködése. 

80/T. ábra: Zágon, templom, 1970-es 

évek. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

OB_22_01, készítette: Moldovan Nicolae. 

80/A. ábra: A zágoni ref. 

templom alaprajza. 
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belső karzatfeljárója van, a rajta álló 

hangszert többször átalakították, utoljára 

1925-ben Einschenk Károly. A 

centralizáló tér fókuszpontja az északi fal 

egyik pillérén álló koronás szószék jelöli 

ki, előtte Úrasztal, keleti oldalán Mózes-

szék. A keleti oldalon a férfiak, a 

nyugatin a nők ülnek, a Mózes-szék 

mellett, a haránt irányban álló kiemelt 

padokban konfirmandusok ülnek. 

 

Források: KOVÁTS J. II. 1942 p. 688; 

VIZITÁCIÓ Orbai I. (1677-1752) 2001; 

MAGYARI – JUHÁSZ Kézdi-Orbai 

2011 pp. 92-93.; Danielisz Dóra: Zágon 

2017.07.11. (felmérési rajzok és 

jegyzetek) 
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81. Zalán 

Zălan 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A zaláni református templom mai 

épületének északi nyugati falaiban 

középkori elődjének falszakaszait rejti. A 

középkori templomhajó feltételezhető 

méretei 5,7 m x 11,4 m a hajóban 

található feliratok jelölései alapján, 

melyet az átépítéskor festettek.
13

 Utóbbit 

a templomnak kizárólag e falszakaszait 

                                                      
13

 Tüdős S. Kinga egy 1985-ös régészeti 

feltárásra utal, mely a falakon látható jeleket 

megerősítik, az utólag festett felirat alapján 

1319-re teszi a románkori templom építését, a 

pontos dátumot azonban forrás nem támasztja 

alá. 

81/H. ábra: A zaláni ref. templom 

délnyugati homlokzata. (2015) 

81/R. ábra: A zaláni ref. templom déli 

kapuja. (2017) 

81/R1. ábra: A zaláni ref. templom 

mennyezetén szarvas motívum. (2015) 

81/K. ábra: A zaláni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

81/N. ábra: A zaláni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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erősítő külső támpillérek is erősítenek. 

Tüdős S. Kinga a románkori templom 

egy 15. századi, gótikus átépítését 

feltételezi, mely századhoz a kerítőfal és 

a torony építését is köti. Megfontolandó 

azonban, hogy levéltári adatokra a 

középkori templom mellett a 18. század 

második felében még bizonyosan fa 

harangláb létéről számolnak be. A torony 

legalsó szintje valóban régebbinek tűnik 

felépítményeinél, egyes források 1790-re 

teszik építését, mely reálisnak tekinthető. 

Az új épületet a korábbi falszakaszok 

felhasználásával 1821-1825 között 

építették. A középkori épületből 

átmentett egyetlen, de annál értékesebb 

eleme a mai déli ajtó kőkerete, mely Entz 

Géza szerint az átmeneti stílus egyik 

legszebb székelyföldi alkotása.  

A téglalap alaprajzú épületet a déli és 

nyugati portikuszon át lehet 

megközelíteni. A belső tér széles és 

tágas, két oldalán elhelyezett, épített 

karzatai a közre zárt térrészt szinte 

centrális térré idomítják. A keleti 

karzaton orgona áll, melyet 1832-ben 

készített a brassói Schneider Péter, 1834-

ben Ulmann János festette ki. A 

mennyezet díszei talán az étfalvi 

templomhoz hasonlóan a Liliomok völgye 

c. mű verseire utalnak szerényebb 

megfogalmazásban, bár egyes leírások 

szerint a helyiek a falu címerének 

jelképeit látják bennük.  

A centralizáló tér az északi fal 

közepére helyezett, hangvetős (1834) 

szószék köré épült, előtte Úrasztal, keleti 

oldalán Mózes-szék. A padok e liturgikus 

térközpont felé fordulnak. 

 

Források: ORBÁN, B. III. 1869 pp. 51-

52.; HEREPEI – SZABÓ T. 1939 p. 9.; 

ENTZ 1943; KOVÁTS J. II. 1942 p. 691; 

TÜDŐS S. 2002 p. 183-186. MAGYARI 

– JUHÁSZ Sepsi 2011 pp. 80-81.; 

Danielisz Dóra: Zalán 2015.08.07. 

(felmérési rajzok és jegyzetek); TÓTH, 

B. 2017 pp. 165-168.  

  

81/A. ábra: A zaláni ref. templom 

alaprajza, szaggatottan jelölve az egykori 

templomból 
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82. Zoltán 

Zoltan 

Sepsi Ref. Ehm.  
 

A zoltáni templomról egy levéltári 

dokumentum alapján tudható, hogy egy a 

református gyülekezetet korábban 

szolgáló fatemplom helyett épült, mely 

1792-ben rossz állapota következtében 

összeomlott. Az új templom némiképp 

eltér kortársaitól, sokkal inkább barokk 

katolikus kápolnához hasonlít 

alaprajzának és főhomlokzatának – 

82/H2. ábra: A zoltáni ref. templom 

nyugati homlokzata. (2015) 

82/R. ábra: A zoltáni ref. templom 

tetőszerkezete, háttérben a fatorony 

szerekzete. (2015) 

82/H1. ábra: A zoltáni ref. templom 

délkeleti homlokzata. (2015) 

82/K. ábra: A zoltáni ref. templom belső 

tere kelet felé. (2015) 

82/N. ábra: A zoltáni ref. templom belső 

tere nyugat felé. (2015) 
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eredetileg – hármas tagolású nyílás és 

fülke kiosztásával. A tetőszerkezetre 

ültetett fa harangtorony olyan 

jellegzetesség, melyet korábban több 

templom bírt, majd átépítések során 

elvesztett (pl.: Bita),
14

 de később épült 

hasonló alaprajzok esetében is 

alkalmazott volt (pl.: Oroszfalu, 1876).
15

 

Az öt említett templomból háromnak 

közös jellegzetessége, hogy hajójuk sík 

mennyezettel – stukatúrral vagy 

kazettákkal –, „szentélyük” viszont már 

téglaboltozattal fedett (Illyefalva, Zoltán, 

Anygalos). 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. 

                                                      
14

 Archív fotó alapján feltételezett. 
15

 Az oroszfalvi templom napjainkban 

látható, „magyaros” stílusban átfogalmazott 

harangtornya Csatlós Huba építészmérnök 

munkája, melyet a 20. század közepén 

készíthetett a régi fa harangtorony helyett. Az 

eredeti toronyalak az oroszfalvi egyház 

levéltárában tekinthető meg, illetve Léstyán 

Ferenc könyvének vonatkozó részében 

(LÉSTYÁN 2000 p. 118.). 

Hasonló kápolna alaprajz Zoltánban épült 

a türelmi rendelet után, de talán 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. 
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portikusza. Forrás: SZNM Fotótéka Ltsz.: 

Konya_VI_033, készítette: Kónya Ádám 

felvétele, 1965. 

82/A. ábra: A zoltáni ref. templom 

alaprajza. 
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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) 

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  



188 

 

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 

gyűjtése] 

SZNM Fotótéka Székely Nemzeti Múzeum 

(Sepsiszentgyörgy) 

A hivatkozott és/vagy 

bemutatott fotók leltári számai 

lábjegyzetben vagy az ábra 

címében jelöltek. 

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 
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(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) 

 

 

 

A következő egyházkerületi levéltárakban található források dokumentumai leltári számmal nem 

jelöltek vagy a leltári számok nem voltak ismertek a szerző számára: 

 

 Bardóci Ref. Ehk. Lvt. 

 Baróti Ref. Ehk. Lvt. 

 Cófalvi Ref. Ehk. Lvt. 

 Egerpataki Ref. Ehk. Lvt 

 Felsőcsernátoni Ref. Ehk. Lvt. 

 Középajtai Ehk. Lvt. 

 Pákéi Ref. Ehk. Lvt. 

 Szacsvai Ref. Ehk. Lvt. 
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