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A kutatási téma ismertetése 

A protestantizmus templomépítészete nem kellőképpen feltárt részterülete a hazai 

építészettörténetnek.  Bár egyes emlékek kapcsán monografikus, illetve korszakokkal 

kapcsolatban áttekintő feldolgozások és publikációk születtek, mégsem tisztázott ezen 

épülettípusok kialakulásának és a későbbiekben átalakulásának pontos története. A 

Kárpát-medence protestáns templomépítészetének felekezetektől független, illetve 

szélesebb időintervallumban történő vizsgálata rámutat a protestáns közösségek 

közötti hasonlóságokra, mind az építészet, mind a térhasználat szempontjából, 

valamint átláthatóbbá teszi az egyes korszakok, területek és felekezetek közti 

építészeti transzfer folyamatát. 

Egy doktori értekezés terjedelmi korlátai nem elegendők, hogy a teljes hazai, 

történeti protestáns templomépítészet összegzésére vállalkozzon, ezért az értekezés 

elsődleges célja a háromszéki református templomépítészet egyedi jellegzetességeinek 

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

célkitűzésünk Háromszékkel összefüggésben a kárpát-medencei protestáns 

templomépítészettel összefüggő új kutatási eredmények érdekesebb aspektusainak 

kiemelése, mely a háromszéki terület legalább hazai szinten való kontextusának 

megteremtését is megalapozza. 

Hazánkban különösképpen a türelmi rendeletet megelőző időszak protestáns 

templomépítészetének kérdése tisztázatlan. Az értekezés emiatt Háromszék 

részletesebb tárgyalása mellett, illetve annak szemszögéből vizsgálva, igyekszik a 17. 

és 18. századi protestáns templomépítészetről alkotott képet néhány korabeli, akár 

térben távolabb eső példa vagy jelenség bemutatásán keresztül árnyalni.  

Az értekezésben a türelmi rendelet kora kerül hangsúlyosan kiemelésre, ezáltal a 

19. század első harmadának építészete is behatóbb tárgyalást indokol. A 19. század 

közepétől a 20. század elejéig épült templomok tárgyalása a korábbi templomok 

átalakítása, átépítése kapcsán, illetve az új és korábbi épületszerkezetek, épületrészek 

relációjában kerülnek bemutatásra. A téma bevezetéseként érintőlegesen jelenik meg a 

reformáció kora – a 16. század –, illetve a két világháborút körülölelő időszak, mely – 

erdélyi vonatkozásban – a templomépítészet egymásból építkező hagyományainak 

megszűnését, teljes átalakulását jelentette. 

A disszertáció tárgyának pontos lehatárolása az Erdélyi Református 

Egyházkerület mindenkori Sepsi, Kézdi, Orbai és Erdővidéki Református 

Egyházmegyéinek református templomépítészetét jelenti.  Az ebben rejlő egyház-

igazgatási szempontú lehatárolás a mai Kovászna megye, illetve a korabeli Háromszék 

vármegye református templomállományával szinte azonosnak tekinthető.  

Értelmezhető tehát a korszak, illetve a helyszín, a részletes vizsgálódások pedig 

fókuszáltan a téralakítás, térhasználat és a teljesség igénye nélkül a szerkezettörténet 

témaköreit érintik. Fontos szempontként jelenik meg a térszemlélet változásainak – 

használat és tipológia – hangsúlyos vizsgálata, hisz utóbbiak különböztetik meg a 

háromszéki református templomokat akár szűkebb, akár tágabb környeztük protestáns, 

valamint egyéb felekezetek templomaitól. Felfedezhetők természetesen egyéb, az 
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épület felekezethez-tartozását mutató jellegzetességek, akár ikonográfiai, 

belsőépítészeti érdekességek, jellemző alaprajzi megoldások, vagy gyakrabban 

alkalmazott szerkezetek. Ezek, mint másodlagos elemzési szempontok, csupán 

kiemelkedő – például művészettörténeti – jelentőségük okán, vagy mint a lokális 

építészet megkerülhetetlen jellemvonásai, kerülnek bemutatásra. 

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

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

felekezethez tartozó előzmény-templomainak – részletes elemzése nyomán készült az 

értekezés, melyek a második világháború előtt épültek és megfogalmazásukban, 

kialakításukban egyértelműen a templomok közé sorolható épületek – tehát nem 

imaházak. 

 

Vizsgált templomok és imaházak:  

/az értekezésben részletesen nem tárgyalt 

templom vagy imaház/ 

 

1. Alsócsernáton  

2. Aldoboly 

3. Angyalos 

4. Árapatak 

5. Árkos 

6. Barátos 

7. Bardóc 

8. Barót 

9. Bereck 

10. Bibarcfalva 

11. Bikfalva 

12. Bita 

13. Bodola 

14. Bodos 

15. Bölön 

16. Cófalva 

17. Csomakőrös 

18. Dálnok 

19. Egerpatak 

20. Erdőfüle 

21. Eresztevény 

22. Erősd 

23. Étfalva 

24. Feldoboly 

25. Felsőcsernáton 

26. Fotosmartonos 

27. Gelence 

28. Gidófalva 

29. Hídvég 

30. Ikafalva 

31. Illyefalva 

32. Imecsfalva 

33. Kálnok 

34. Karatna 

35. Keresztvár  

36. Kézdialbis 

37. Kézdimárkosfalva 

38. Kézdimártonfalva 

39. Kézdimátisfalva 

40. Kézdivásárhely 

41. Kilyén 

42. Kisbacon 

43. Kisborosnyó 

44. Kommandó 

45. Komolló 

46. Kovászna 1. 

47. Kovászna 2. (Vajnafalva) 

48. Kökös 

49. Köpec 

50. Középajta 

51. Lécfalva 

52. Lemhény 

53. Lisznyó 

54. Magyarhermány 

55. Maksa 

56. Málnás 
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57. Málnásfürdő 

58. Miklósvár 

59. Mikóújfalu 

60. Nagyajta 

61. Nagybacon 

62. Nagyborosnyó 

63. Olasztelek 

64. Oltszem 

65. Orbaitelek 

66. Oroszfalu 

67. Páké 

68. Papolc 

69. Páva 

70. Réty 

71. Sepsibesenyő 

72. Sepsibodok 

73. Sepsibükszád 

74. Sepsikőröspatak 

75. Sepsimagyarós 

76. Sepsiszentgyörgy 1. 

77. Sepsiszentgyörgy 2. (Szemerja) 

78. Sepsiszentgyörgy 3. 

79. Sepsiszentgyörgy 4. 

80. Sepsiszentkirály 

81. Szacsva 

82. Szárazajta 

83. Székelyszáldobos 

84. Székelytamásfalva 

85. Szentivánlaborfalva 

86. Szotyor 

87. Szörcse 

88. Torja 

89. Uzon 

90. Vargyas 

91. Zabola 

92. Zágon 

93. Zalán 

94. Zoltán

 

Kutatásmódszertan 

A háromszéki templomépítészet kutatása során mind a hazai, mind a külhoni és 

külföldi szakirodalom eredményeit igyekeztünk részletesen áttekinteni és felhasználni. 

Legfontosabb részét a kutatásnak mégis a helyszíni felmérések, interjúk, levéltári és 

múzeumi kutatások képezték, melyek lehetőséget adtak eddig feldolgozatlan források 

áttekintésére és maguknak a templomépületeknek beható szerkezeti, térhasználati 

vizsgálatára. Utóbbiak fontossága és unikális mivolta a helyszíni kutatások részletes 

bemutatását szükségszerűvé teszik az olvasó számára. 

Épületfelmérések és kapcsolódó gyűjtések 

A háromszéki református templomkutatás kiinduló pontját minden vizsgálni 

kívánt épület és gyülekezet személyes felkeresése jelentette. Különösen fontos ez egy 

olyan területen, ahol a legtöbb esetben tervrajzok, leírások nem állnak rendelkezésre, 

valamint az épületek gyakran teljesen ismeretlenek nem csupán a laikus szemlélő, de 

akár a kutatók számára is. Elsődleges és leghitelesebb forrásként maguk az épületek és 

a faluközösség szolgáltak.  

A helyszíni felmérések, gyűjtések már a doktori kutatás előtt megkezdődtek, hisz 

2015-ben egy TDK dolgozatnak adta témáját a háromszéki régió sepsiszéki 

részterülete. 2015 nyarán harminckettő, 2016 telén egy, 2017 nyarán ötvenkilenc, 
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2018 nyarán két református templom és imaház bejárására, felmérésére került sor. Az 

egyszemélyes felmérés lézeres távmérővel, a manuálék hagyományos technikával 

készültek. A helyszíni bejárások alkalmával elkészültek a templomok nagyjából 1:200 

részletességű felmérési rajzai, melyek alaprajzot, belmagassági méreteket, a 

tetőszerkezet, – és amennyiben volt –, harangláb szerkezeti felmérését, néhány esetben 

részletrajzokat és az épület távlati képét tartalmazzák. A tetőszerkezetek és 

templomtornyok némelyike nem, vagy csak részben került rögzítésre, megtekintésre. 

Ennek oka a hozzáférhetetlenség, illetve a szerkezet állapota, felépítése miatti fokozott 

veszély volt. A 82 kiválasztott épület közül 69 esetben történt meg a tetőszerkezetek 

szerkezeti felmérése, további 8 esetben szemrevételezés alapján vázlat készült. A nem 

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

Boglárka és Botár István – az AnnoDomini Dendrolab – szerkezeti felmérései és 

dendrokronológiai vizsgálati eredményei jelentettek segítséget és támpontot. 

A templomokhoz kapcsolódó, úgymond „láthatatlan tartozékok” – az ülésrend, a 

néphagyományok és a szokások – rögzítése az épületfelméréssel párhuzamosan 

zajlott, hisz az építészettől nem választhatók el a használat szempontjai és ebben a 

teljességben értelmezhetők a jelentés fogalmai. Az információgyűjtés műfaját – oral 

history – tekintve eltért az építészettörténetben bevett módszertanoktól, de 

alkalmazása az adatszerzés kapcsán szükségszerű volt. A gyűjtött szokások, 

hagyományok írásban gyakran nem rögzítettek, a gyakorlatban hagyományozódnak 

évtizedek, évszázadok óta a közösségen belül. A helyszíni interjúkban lelkészek, 

harangozók, gondnokok, presbiterek és hívek működtek közre.
1
 

A helyszíni kutatómunkának több esetben a helyben fellelhető levéltári források 

áttekintése is részét képezte. Ezek állapota, tartalma és hozzáférhetősége 

változatosnak bizonyult, de három épület esetében – Oroszfalu, Felsőcsernáton, 

Középajta – eredeti építészeti tervrajzok, több esetben presbiteri gyűlések 

jegyzőkönyvei, építési szerződések kerültek elő, illetve historia domusok, melyek 

jelentősebb építési, átalakítási munkálatokról emlékeztek meg. A helyszíni levéltári 

kutatások tekintetében nem volt lehetőség a teljeskörű áttekintésre, mivel egy épület 

és a kapcsolódó adatok, források begyűjtésére – a felméréssel együtt – mindössze fél 

nap állt rendelkezésre.  

A helyszíni munkának három alappillérét az épület, a gyülekezet és a levéltár 

vizsgálatai jelentették, melyek folyamatosan zajlottak, emellett került sor időszakosan 

a köz- és egyházi gyűjtemények áttekintésére, valamint a témában érintett kutatók, 

szakemberek felkeresésére.  

Egyházi gyűjtemények  

Az egyházi gyűjtemények körében kiemelkedően gazdag forrásanyaggal 

rendelkezik az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára. Az 

intézményben a Főkonzisztóriumi és Igazgatótanácsi Levéltár anyagát tekintettük át, 

                                                                 
1
 Minden közreműködő önzetlen segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 
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valamint a teljességre törekedve a Debreczeni László hagyatékot és a Darkó–

Debreczeni gyűjteményt.  

A 20. század első felének levéltári dokumentumai is jelentősnek bizonyultak a 

kutatás szempontjából, hisz az egyházi műemlékvédelem szervezeti megalakulása és a 

műemlékek fokozott védelmének igénye és gyakorlati megvalósulása ekkora tehető. A 

legérdekesebb vonatkozó dokumentumok a műemlékek bejelentésével, 

nyilvántartásba vételével kapcsolatosak. Ekkora tehetők továbbá a hatalomváltásokkal 

kapcsolatos egyházkerületi, – mondhatni kötelező jellegű – műemléki felmérések és 

bejelentések, melyek a teljes egyházkerület épület- és tárgyanyagáról felbecsülhetetlen 

korlenyomatok. E felmérések két alkalommal 1940-ben a Magyar Királyság, majd 

1954-ben a Román Szocialista Köztársaság számára készültek el. 

Különösen nagy értéket képvisel a Darkó-Debreczeni hagyaték, melyen belül 

kiemelkedők Debreczeni László vázlatkönyvei. E vázlatkönyvek 1928-1937 között 

készültek az Erdélyi Református Egyházkerület Műemlékbizottságának megbízásából, 

tartalmuk változatos: építészeti, szerkezeti felmérések, klenódiumok részletes rajzai, 

templomi textíliák, harangok mind rögzítve vannak bennük.  

Az Erdélyben fellelhető egyház-igazgatási iratok felderítése mellett fontosnak 

tartottuk a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának és a 

magyarországi Országos Református Gyűjteményi Tanács felkeresését.   Utóbbiak 

szorosan véve a háromszéki anyag bővítéséhez nem segítettek hozzá, ellenben 

rámutattak a hazai református templomépítészet még kiaknázatlan kutatási területeire. 

Közgyűjtemények 

Az erdélyi közgyűjtemények közül kiemelkedő partner volt a sepsiszentgyörgyi 

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

kapcsolatot, melyet követően egy alkalommal a könyvtárat, több alkalommal a 

gyűjteményt és a fotótékát tekintettük át. A kutatás szempontjából legnagyobb 

segítséget az itt található fotó, illetve képeslap gyűjtemény jelentette.  

A budapesti gyűjtemények közül elsőként az Iparművészeti Múzeumot kerestük 

fel. A látogatás oka elsődlegesen a maksai mennyezet megtekintése volt, melyet az 

intézmény még éppen felújítás előtt álló épületében tekintettünk meg. 

Ezt követte a budapesti Néprajzi Múzeummal való kapcsolat-felvétel. A 

személyes konzultációkat a múzeum gyűjteményeinek és könyvtárának áttekintése 

követte. A rajzgyűjteményt, a diapozitív- és kéziratgyűjteményt, valamint a 

fotógyűjteményt részletesen áttekintettük, melyben több háromszéki vonatkozású 

dokumentum található. 

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

az imént említett budapesti közgyűjtemények fokozatosan zárták be kapuikat a 

kutatók előtt. A jelentősen átszervezett Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ jogutódjával is igyekeztünk felvenni a kapcsolatot. A 

munkatársak segítő szándékú közlése nyomán tudható, hogy kizárólag a maksai 

templommal kapcsolatban őriz a gyűjtemény háromszéki vonatkozású 

dokumentumokat. Az épület szerencsére széles körben kutatott.  
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Tézisek 

1. A háromszéki református templomépítészet időbeli és térbeli eloszlása 

1.1. Építkezések időbeli eloszlása 

A részletesen vizsgált 82 református templomhajó domináns építési 

periódusainak
2
 idejét (1. ábra), valamint a mai is álló és csupán forrásokból ismert 

református templomállományra vonatkozóan a források alapján megállapítható 

építések, felújítások számát együttesen vizsgálva (2. ábra) látható, hogy a 

templomépítkezések nem egyenletesen oszlanak el a vizsgált időszakban. A 

reformációt követően a 17. században épülhettek az első, eredendően a református 

hívek számára templomok Háromszéken, mely épületek csekély számban, de ma is 

állnak és a korszak építészeti jegyeit hordozzák. A 18. század első két harmadában 

dominánsan a templomfelújítások, átépítések jellemzők. A ma látható templomok 

jelentős része – 70,8%-a – a türelmi rendelet után épült, vagy nyerte el mai formáját, 

tehát a tipológiát tekintve a 18. század végétől a 20. század elejéig épült templomok 

képezik a háromszéki templomépítészet gerincét.  

 

Háromszék első, a református vallás számára épített – újonnan vagy korábbi 

épület helyén, esetleg egyes falszakaszok felhasználásával teljes mértékben új formát 

elnyerő – templomai a 17. században épültek. E templomok közé sorolható, ma is álló 

épületek:
3
 Árapatak (1665),

4
 Erősd (1700),

5
 Feldoboly (17. század eleje),

6
 Hídvég 

(1674),
7
 Kálnok (17. század közepe),

 8
 Kilyén (1698/1728),

9
 Sepsibodok (1651).

10
 Az 

egykor gazdagabb 17. századi templomállomány eltűnésének okaként a század végétől 

                                                                 
2
 A domináns építési periódus ideje alatt értendő annak az utolsó átépítésnek az időpontja, 

időintervalluma, mely az alaprajzi formát és arányokat jelentős mértékben befolyásolta, az 

épület ma látható karakterét, tipológiai besorolását meghatározza. 
3 Ma már nem látható, 17. századi periódusa ismert vagy feltételezett az alábbi háromszéki 

templomoknak, melyek közül a létüket tekintve még nem igazoltak jelöltek: Alsócsernáton, 

Barátos (kőből), Bita (fából), Bodola (vegyes szerkezettel), Bölön, Kézdivásárhely (fából), 

Kökös (fából), Lécfalva (első temploma fából / második temploma falazott technikával), 

Nagybacon (kőből), Oltszem, Páva, Sepsikőröspatak, Sepsiszentkirály (fából), 

Székelyszáldobos, Szörcse (fából), Torja, Zágon. 
4  A szakirodalom az építés dátumát igazoltnak véli, Debreczeni László kutatásai azonos 

korúnak ítélték meg az épületet. 
5  Bár az építés kora éppen korszakhatárra esik, a templom sokkal inkább a 17. század 

tendenciáit tükrözi.  
6 Régészeti kutatással igazolt: SZTÁNCSUJ – HŐGYES 2018-2019 
7 A templomépítés idejét B. Murádin Katalin kétségbe vonta.  MURÁDIN 1994 pp. 145-146. 
8
 Régészeti kutatással igazolt: BORDI – MÉDER 2008-2009 

9 A templomhajó építési idejét egyesek1698-ra, míg mások 1728-ra teszik. 
10

 Dendrokronológiai kutatással igazolt: TÓTH, B. 2017 pp. 115-122. 
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gyakori háborús események, a fa, mint építőanyag gyakoribb használata, valamint a 

türelmi rendelet után jelentkező fokozott templomépítési kedv említhető. 

A 17. század végén az Erdélyi Királyi Gubernium megalakulása, a 18. század 

közepén, Mária Terézia uralkodása alatt az ellenreformációs törekvések és a türelmi 

rendeletig fennálló templomépítés tilalma szinte lehetetlenné tették új templomok 

építését, ellenben a templomfelújítások száma jelentősnek tekinthető.  

A vizsgált területen túlsúlyban vannak építési idejüket, illetve domináns építési 

periódusukat tekintve a 18. század végétől a 19. század közepéig bezáróan épült 

templomok. A türelmi rendelet Háromszéken ugyanolyan jelentős építkezési hullámot, 

átépítéseket eredményezett, mint a Magyar Királyság, illetve az oszmán fennhatóság 

alól felszabaduló közép-magyarországi területeken. A gyakran felhasznált középkori 

vagy kora újkori előzmények – falszakaszok, alapfalak – ellenére is a 18. század 

utolsó évtizedeitől a múlt századfordulóig bezáróan épült templomok határozzák meg 

a háromszéki református templomépítészetének arculatát.  

A 19. század közepétől a századfordulóig terjedő időszakban különösen 

gyakorivá vált a középkori templomok teljes átépítése – a szentélyes térforma 

megszüntetése – vagy elbontása, illetve a korábbi templomhajó déli keresztszárnnyal 

való kiegészítése – Réty, Dálnok, Köpec, Bibarcfalva, Kézdialbis, Kézdimátisfalva. A 

századfordulón tapasztalható templomépítési kedvet nagymértékben támogatták a 

millenniumi évfordulóra való előkészületek és az egyházak számára képzett építési 

tőkesegélyek.  

1. ábra: Háromszéki református templomépítések időbeli eloszlása a jelenlegi egyházmegyei 

felosztás és a ma is álló templomépületek vonatkozásában, a toronyépítések és átépítések 

mellőzésével. (a szerző ábrája) 
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ható

17. 

század 

eleje

17. 

század 

közepe

17. 

század 

vége

18. 

század 

eleje

18. 

század 

közepe

18. 

század 

vége

19. 

század 

eleje

19. 

század 

közepe

19. 

század 

vége

20. 

század 

eleje összesen

Brassói 

Református 

Egyházmegye 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Erdővidéki 

Református 

Egyházmegye 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 1 15

Kézdi-Orbai 

Református 

Egyházmegye 6 1 0 0 0 0 3 7 8 5 5 35

Sepsi 

Református 

Egyházmegye 6 0 4 2 0 0 7 6 3 1 1 30

összesen 17 1 4 2 0 0 14 14 14 9 7 82
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Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [8] [9]  

 

 

1.2. Templomtípusok térbeli eloszlása 

A háromszéki református templomtípusok térbeli elhelyezkedése nem egyenletesen 

oszlik el a vizsgált területen. Földrajzi és igazgatási szempontból elkülönülő 

területeken – jellemzően széki bontásban értelmezve – arányaiban és számában 

eltérőnek bizonyult egy-egy alaprajzi forma, egy adott templomtípus gyakorisága, 

ahogyan a kapcsolódó szerkezeti megoldások is. Ez a változatosság rámutat arra, 

hogy a székek sajátos építészeti hagyományai és preferenciái a templomépítészet 

területén is kifejezésre jutottak. 

 

A középkor leginkább alaprajzi típusok szintjén képviselteti magát Sepsiszéken, 

Orbaiszéken és Erdővidéken, de jelentős átalakítások mellett – T-alaprajzú 

templomokba integrálva – Kézdiszéken is feltűnik. A 17. századból a mai Kézdi-Orbai 

és a Sepsi Református Egyházmegyék területéről fennmaradt templomok két példát 

leszámítva az egykori vármegye déli határvonala mentén találhatók, három templom a 

Székföld területén. 

A 18. században, a türelmi rendeletet megelőzően számos olyan épület állhatott, 

melyek építészeti minőségére nézve – máig fennmaradt épületek hiányában és a 

források szűkszavúságának köszönhetően – csupán egy jellegzetes típust mutat 

2. ábra:  

Háromszéki református templomépítések és 

építkezések időbeli eloszlása a jelenlegi 

egyházmegyei felosztás tükrében, a 

toronyépítések és átépítések mellőzésével. (a 

szerző ábrája) 

17. 

század 

18. 

század, 

1781-

ig

1781-

1830 

között

1830-

II. VH. 

között összesen

Brassói 

Református 

Egyházmegye 1 0 0 2 3

Erdővidéki 

Református 

Egyházmegye 3 6 8 8 25

Kézdi-Orbai 

Református 

Egyházmegye 11 13 19 29 72

Sepsi 

Református 

Egyházmegye 10 5 18 12 45

összesen 25 24 45 51 145
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Háromszéken: az egyterű, keleti poligonális záródású templomtípust, melyhez 

sorolható épületek mind közel azonos méretben épültek fel a vármegye szerte.
11

 

Különösen kiemelkedőnek tekinthető a türelmi rendeletet követő építkezések 

korszaka, melyek nem csak számszerűen, de az újonnan megjelenő típusokat tekintve 

is jelentősen befolyásolták e vidék templomépítészetének ma is jellemző arculatát. A 

türelmi rendeleti típusok egyik csoportja
12

 falpillérek és fiókos, esetenként hevederes 

dongaboltozatok alkalmazásával szerkezetileg új típust honosított meg, melynek 

előfutárai már a 18. század közepén megjelentek – leginkább a római katolikus 

templomépítészetben. E típus jelenléte az Erdővidék, Kézdi- és Orbaiszék 

templomépítkezéseinél fordult elő, a típus első és legjelentősebb képviselőjeként a 

kézdivásárhelyi nagytemplom (1781-1786) nevezhető meg.  

Háromszéken leginkább a Sepsi Református Egyházmegye templomai között 

tűnik fel egy olyan másik türelmi rendeleti típus, mely a diadalívvel kiegészülő, 

szentélyes templomok sorába illeszkedik, térlefedés szempontjából a hajót mindig sík 

mennyezet fedi, a szentélyt jellemzően fiókos boltozat. A típust példázza az illyefalvi 

erődtemplom hajója (1782-1782), mely a település mezővárosi rangjánál fogva szintén 

példaként szolgált a környező falvak templomépítői számára. 

Sepsi és Kézdiszéken máig fellelhetők a 18. század utolsó évtizedétől az 

oblongum alaprajzú templomok csoportja, melyek között nagyobb részt új építések, de 

középkori épületmagból származtatható bővítések is helyet kapnak. A 19. század első 

felében az egyterű, poligonális lezárású templomhajók még mindig jelen vannak, a 

század közepére méreteikben egyre terjedelmesebbé válnak, gyakran mellőzik az 

addig megszokott keleti tájolást. A 19. század közepétől az immár protestáns 

hagyományként élő teremtemplomok – akár oblongum, akár egy vagy két oldalon 

poligonális lezárású terek – fesztávolsága jelentősen megnő, a belső terek arányaikban 

és téralakításukat tekintve – példaként a széles terek lehetővé tették a haránt irányban 

elhelyezett padsorok növelését – még inkább centralizálóbb képet öltenek. A típust 

képviselő templomok vármegye szerte jelen vannak, de a Sepsi- és Kézdiszéken 

fokozottabban. 

Szintén a 19. század közepétől válik jelentős tendenciává a déli épületszárnyak 

megjelenése mind az épületek bővítésével, mind az új templomok építésével 

összefüggésben. Az így létrejött „T” alaprajzú két típust tehát az alapján 

különböztethetjük meg, hogy már meglévő – jellemzően középkori eredetű – 

épületmag bővítése révén vagy új hajó építésekor jött létre. A déli bővítmények 

jelentősége abban áll, hogy a liturgikus terek kiegészítő szerepkörbe léptek, hisz 

                                                                 
11 Ezen épületek szélességüket tekintve 3 ölre, 3 öl ½ lábra és 3½ ölre ([m]= 5,71; 6,03; 6,09; 

6,56; 6,63), hosszúságukban 8 öl 1 lábra, 10 ölre, 10 ½ ölre ([m]= 15,61; 15,8; 18,93; 19,08; 

19,80), belmagasságukat tekintve 2 ½ ölre, 2 öl 3 lábra, 3 öl 1 lábra ([m]= 4,89; 4,90; 5,10; 

5,50; 6,40) becsülhetők. 
12 A szakirodalom Bibó István kutatásai nyomán a templomépítészetben gyakran csupán egy 

türelmi rendeleti protestáns templomtípust különböztet meg, ez megállapítás azonban a jövőben 

korrekcióra szorul, hisz csupán Háromszéken belül legalább két, a türelmi rendelet után 

megjelenő típus különíthető el. 
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padsorok is helyet kaptak a földszintes vagy emeletes, de a hajóval azonos vagy közel 

azonos magasságú épületszárnyakban. Az új építéseken belül Erdővidéken speciális 

típusként elkülöníthetők a tervező személyénél fogva Horváth György építész ide 

kapcsolódó templomai – Olasztelek, Bardóc. 

A 19. század végének jelentős templom-átalakításaiban a középkori épületek 

érintettek és átépítésük már a szervezeti keretek között működő műemlékvédelem 

tárgykörében vizsgálható. A két legjelentősebb átépítés során született templomtípus a 

már említett déli irányba bővített templomtok, valamint az egykori szentély 

megszüntetésével létrejövő szabályos hossznégyszög alaprajzok voltak. Ez a tendencia 

Orbaiszéken egyáltalán nem jelentkezett.  

A historizáló templomépítészet – leginkább a Schulek, Pecz és Alpár nyomán 

meghonosodó gótizáló formák és a háromszéki építészettől mindaddig idegen 

alaprajzi típusok – csak kevés példával vannak jelen Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszéken a 

19. század végétől az 1930-as évekig bezáróan. Erdővidék református 

templomépítészetében a vidék konzervativizmusának köszönhetően a szentélyes 

térformát vagy a tér egyik rövidebb oldalán megjelenő jelképes poligonális záródást 

elhagyó templomterek közül csak egy ismert, a bölöni templom esetében. 

 

Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [7] [8] [9]  
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3. ábra:  

Háromszék református templomtípusainak területi eloszlása és a jellegzetes alaprajzi típusok 

kiemelése néhány kiemelt példa segítségével. (a szerző ábrája) 
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2. Változó arányok, új szerkezeti megoldások 

A háromszéki református templomok alaprajzi arányszámai a vizsgált időszakban 

jelentős változást mutatnak. A reformációtól a 19. század második feléig bezáróan a 

vizsgált református templomok hosszúság/szélesség arányai fokozatosan csökkentek. 

Az alsó szélsőértéket – alaprajzi arányszám ≤ 2:1 – az 1840-1880 közötti időszak 

épületei képviselik, de a 19. század első fele, közepe formai szempontból is a 

leginkább centralizáló terek kialakítására törekvő időszak. A 19. század második 

felében ismét az alaprajzi arányszámok számszerű értékének növekedése jellemző, 

mely feltételezhetően a középkorból ihletet merítő, historizáló építészet 

népszerűségének köszönhető.  

 

Az alaprajzi arányszámok – a templombelső hosszúság/szélesség arányai – 

jelentős csökkenése arra mutathat, hogy a centralizálásra való törekvés a protestáns 

templomépítészetben nem csupán a terek formai átalakulása kapcsán, de a térarányok 

esetében is feltételezhető. Háromszéken, ahol a református templomállomány 

összességét szemlélve a formai alapképletek gyakran azonosak, fontos szempont a 

térszemlélet és térérzékelés változásában a centralitásra való törekvés. A tágas terek a 

mérnöki jellegű szerkezetek megjelenését teszik szükségessé, a korábbi faépítészet 

hagyományival való fokozatos szakítást eredményezik. A 19. század első felében és 

közepén megjelenő fesztávok jellemzően meghaladják, illetve érintik a 10 m-t. A 

korábbi – akár késő gótikus – templomok fesztávolsága azonban éppen e méretben 

volt maximalizált. A 16-18. században az 5-8 m közötti fesztávolságok alkalmazása 

jellemző. Elsőként a türelmi rendelet idején épülő templomok esetében – 

Kézdivásárhely, Zágon, Kovászna – láthatók nagyobb számban 10-14 m körüli 

áthidalandó fesztávolságok, kifejezetten reprezentatív épületek esetében, a 19. század 

közepén azonban már kevésbé jelentős falusi templomok is épülnek 10-12 m körüli 

fesztávolsággal. A változó térarányokhoz állószékes, feszítő vagy függesztő műves 

szerkezeti megoldásokat rendeltek, a csomópontokat fém elemekkel stabilizálták, 

erősítették. E típusok és a csomópontkezelés új módszereinek széles körben való 

elterjedése egyértelműen a növekvő fesztávolságok miatt vált indokolttá, jóval 

gazdaságosabb megoldást jelentve a 19. századi falusi templomépítők számára, mint a 

korábbi hagyományokból építkező, jelentős faanyagmennyiséget igénylő és 

bonyolultabb kialakítást igénylő – kezdetben nyomatékbíró ácskötésekkel kapcsolt – 

szerkezettípusok.  

 

Kapcsolódó publikációk: [1] [3] [7] [8] [9] [12] 
 

3. Középkori hagyományok mentén 

A középkorból – a késő gótikából – származtatható alaprajzi és térformák, azaz a 

hajó szentélyes vagy poligonális lezárása és keletelése a 16-19. században folytonosan 
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jelen voltak a háromszéki református templomépítészetben új templomépítések 

esetében is. Az épületek szerkezeti megoldásai, különösképpen a tetőszerkezetek – 

ácsszerkezetek –, szintén gyakran követték a középkori hagyományokat, illetve idővel 

ötvözték azokat a mindenkori kortárs – leggyakrabban a barokk – szerkezetépítés 

megoldásaival. A középkori szerkezetek ismerete és alkalmazása, módosításokkal 

egészen a 19. századig érzékelhető vármegye szerte. 

 

A reformációt követő korok jellegzetes templomtípusa az egyik rövidebb oldalán 

poligonális záródással végződő, keletelt teremtemplom. E szentélyes térformára 

reflektáló épület megjelenésében a reformációt megelőző korszak formai mintáit 

követi, melyet a meredek hajlásszögben kivitelezett tetőszerkezetek még inkább 

erősítenek. E hagyományőrzés a vidéken egy interkonfesszionális jelenség, mely 

végső soron formailag gyakran semleges – felekezettől független – 

templomépítészetet eredményezett. A vallási sokszínűségben és türelemben élő 

társadalom egységesnek tekinthető templomképének építészeti vetülete lehet. 

Azok a templomtípusok, melyek ettől némiképp eltérnek – a türelmi rendeletet 

követő időszak építészetében – szintén alkalmazzák, akár szerkezeti újítások mellett is 

a szentélyes térformát, vagy az egyik oldalon jelképesen lezárt templomhajót, tehát 

más formában kivitelezve, da ragaszkodnak a formai alapképlet azonosságához.  

A szerkezetépítés terén még inkább megfigyelhető a középkortól származtatható 

folytonosság, legszemléletesebben a tetőszerkezetek esetében. Ennek legfőbb okát 

abban látjuk, hogy az ácsszerkezeteket nagyrészt helyi mesterek készítették, mérnöki 

jellegű megoldások – mely alatt alacsonyabb hajlásszögű, állószékes, függesztő vagy 

feszítőműves szerkezetek értendők – csak a 19. századtól jelennek meg. Az ezt 

megelőző időszakban dominánsan, mondhatni kizárólagosan vannak jelen a tisztán 

fából készített csomóponti kapcsolatok – például faszegekkel rögzített fecskefarkas 

vagy félfecskefarkas lapolások –, valamint nem ritkák az azonos elemek sorolásával 

készült tetőszerkezetek, a meredek hajlásszögek – 45-60 fok – alkalmazása és egyes 

típusok esetén a tér minden irányában merevített oszlopok alkalmazása vagy 

függőleges tengelyben – akár emeletes kivitelben – használt rácsszerkeztek. 

Utóbbiakat tipikusan a középkori szerkezetek jellemzői között tartjuk számon, 

Háromszéken viszont alkalmazásuk a 19. századig állandónak tekinthető. 

 

Kapcsolódó publikációk: [1] [3] [4] [7] [8] [9] [10] [12] 
 

4. Szász kapcsolatok 

A háromszéki református templomépítészetben felfedezhetők a szász evangélikus 

templomépítészetből kölcsönzött formai és szerkezeti előképek. A 18. század második 

felében a barcasági toronysisakok előképként szolgátak a háromszéki református 

templomok tornyainak kialakításához. A türelmi rendeletet követően pedig szász 

származású építőmesterek közreműködése nyomán egy önálló templomtípus is 

elterjedt Háromszéken, mely jól megkülönböztethető az addig jellegzetes helyi 
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típusoktól. E korban a Háromszéken tevékenykedő pallérok jelentősebb részét tették ki 

a szászok, mint a székelyek, az ácsmunkákat ellenben székely származású mesterek 

végezték.   
 

Már 18. században példákkal igazolható, hogy a szász templomépítészetben 

jellegzetes toronysisakformák és szerkezeti megoldások Háromszék Barcasággal való 

területi közelsége miatt elterjedtek, különösen a vármegye déli területein. A bikfalvi 

református templom Debreczeni László által 1768-ra keltezett, a szász 

templomépítészetből – a brassói fekete templom kapcsán ismert – szabályos 

négyzetből induló, majd nyolcszögletű dobra emelt egykori toronysisakja szemléltes 

példája e hatásnak. A sepsimagyarósi ref. templom 1794-ben készült sisakja 

szerényebb méreteinek ellenére a Brassóban található bolonyai magyar evangélikus 

(1783) és bolgárszegi szász evangélikus (1790-1793) templomok sisakformáinak 

másaként értelmezhető. 

A türelmi rendelet idején jelent meg egy térileg mindaddig a háromszéki 

református hagyományoktól idegen templomtípus, mely nagyrészt brassói és szász 

származású mesterek nevéhez köthető, kik a 18. század második felében települtek át 

nagyobb számban a korabeli Kézdiszékre, vagy második generációs háromszéki 

szászok voltak.  

Az új templomtípus jellegzetessége a poligonális keleti térzáródás alkalmazása 

mellett a boltozatok – vagy boltozat-imitációk – és befelé forduló pillérkötegek által 

tagolt térképzés. A türelmi rendelet idején a tér lefedésére leggyakrabban fiókos 

dongaboltozatot használtak, melyet gyakran hevederekkel erősítettek meg. A 19. 

század első felében a csehsüveg boltozat alkalmazása vált elterjedtté, melyre korábbi – 

17-18. századi – példákat a szomszédos Csíkszék római katolikus templomaiban és az 

ún. Szentföldön – Kézdiszék északi területein – találunk.  

A türelmi rendelet után a 19. század első harmadáig terjedő időszakban 

tevékenykedő jelentősebb szász építőmesterekként nevezhetők meg a református 

templomokkal összefüggésben: Hiller András (1 torony átépítése)
13

, Krausz Károly (2 

templom építése), Zailer Péter (4 templom építése, 2 templom átépítése), Müller Ignác 

(3 torony építése, javítása), Pauer András (1 torony építése, javítása), Land András 

(2+1 templom átalakítása),
14

 Hecht András (1 templom javítása), Stefán József (1 

templom építése).
15

Összehasonlításként magyar származású építőmesterek számban 

jóval alulmaradnak e korban: Balázs Ferenc (1 templom javítása),
16

 Sáfrányi Ferenc (1 

torony építése, 2 templom átalakítása, javítása).  

                                                                 
13  Hiller András a 18. század közepétől tevékenykedő építőmester volt, a türelmi rendelet 

idején, vélhetően idős kora miatt, ismert munkáinak száma emiatt számban elenyésző. 
14 Egy esetben még maradéktalanul nem bizonyított a közreműködése. 
15 Stefán József a 19. század első negyedének végétől tevékenykedett, további munkássága a 19. 

század közepére tehető. Azonos nevű ácsmester is működött a korban, személy-azonosság is 

felmerülhet. 
16

 Balázs Ferenc a 18. század közepétől tevékenykedő építőmester volt, a türelmi rendelet 

idején, vélhetően idős kora miatt, ismert munkáinak száma szintén elenyésző.  
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A türelmi rendeleti templomok tehát nagyrészt szász pallérok által tervezett, 

épített épületek. tetőszerkezetek jellegzetes megoldásai, kivitelezési munkálatai 

azonban a helyi – székely származású – ácsmesterekhez köthetők. Különösen az 

erdővidéki templomállomány mutat rendkívül egységes képet. Minden esetben a 

boltozaton átívelő tetőszerkezet hasonló talpszerkezettel támaszkodik a falazatra, 

oldalirányú erőit ferde vonófákkal veszi fel, kialakításában két torokgerendát 

tartalmaz, melyek között a tető hosszmerevítéséről egy keretszerkezet gondoskodik. A 

szerkezetek tisztán fakapcsolatokból állnak, a keresztmetszetben megjelenik az az „Y-

motívum”, mely szerkezeti megoldás összeköti a különböző síkokat, illetve eredetét 

tekintve a középkorig vezethető vissza. 

A türelmi rendelet után a 19. század első harmadáig terjedő időszakban 

tevékenykedő jelentősebb ácsmesterekként nevezhetők meg a református 

templomokkal összefüggésben: Pető Márton (3 tetőszerkezet építése), Szakács Mózes 

(1 torony és tetőszerkezet, 1 tetőszerkezet építése),
17

 Bedő József és fia (1 

tetőszerkezet javítása), Bartus Ferenc (1 tetőszerkezet javítása), Stefán József (1).
18

 

 
Kapcsolódó publikációk: [1] [8] [12] 

 

5. Egységes térszemlélet 

5.1. Térszervezés 

A háromszéki református templomok belső téri elrendezése a legtöbb vizsgált 

esetben – a részletesen is elemzett épületek között 87,8%-os arányban – az épület 

hossztengelyére merőlegesen, haránt irányban szerveződik, illetve a szószék és 

úrasztal által kijelölt liturgikus térközpont köré épült.  

 

Az összesen 94 felkeresett templom és imaház közül 73 esetben egyértelműen 

megállapítható, hogy az egyik hosszfalra vagy a diadalívre szerkesztett szószék köré 

szerveződik a templomtér, mely alatt értendő, hogy a padsorok, karzatok, bejáratok, a 

liturgikus térközpont felé fordítva helyezkednek el. Ezt az elrendezést hagyományosan 

a református térszervezéssel azonosítják, mely Háromszéken megerősíthető. 

Amennyiben kizárólag a részletesen vizsgált 82 templomot tekintjük, 72 esetben 

találkozunk az ismertetett centralizáló téri elrendezéssel, mely az épületek formájáról 

és tájolásától független. Megállapítható továbbá az építéstörténetek ismeretében, hogy 

az imaházak és az elmúlt évszázad református templomépítészeti tendenciái 

preferálták a hossztengelyes elrendezést, mely a korábbi hagyományoknak 

ellentmond. Ezekben az esetekben a szószék a poligonális térzáródás középpontjába 

                                                                 
17  Azonos néven működött ácsmester a 19. század közepén és második felében, melynek 

kapcsán felmerül az apa-fia kapcsolat. 
18 Stefán József építőmesterrel való azonossága felmerül. 
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pozícionált, a köré berendezett litugikus térközpont azonban a térszerkezet 

hossztengelyes elrendezése ellenére is általánosan centralizáló képet mutat. 

Belső téri átrendeződések új templomok építésekor és felújítás esetén voltak 

gyakoriak. A maksai református templom esetében tudható, hogy az 1986-os 

földrengést követő belső álalakítások nyomán változott meg a tér elrendezése, a 

szószék áthelyezését követően jött létre a ma is látható hossztengelyes elrendezés. 

További példaként említhető az új vajnafalvi református templom építésének esete, 

mikor a korábban haránt irányban szerveződő régi fatemplom helyett az 1930-1932 

között épülő új épület egyértelműen hossztengely mentén szerveződő térbelsőt kapott. 

Utóbbi két példa is sejteti, hogy haránt irányban szervezett és centralizáló 

elrendezéssel bíró templomterek száma korábban még magasabb lehetett.  

 

Kapcsolódó publikációk: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] 

 

5.2. Térhasználat 

A háromszéki református templomok gyülekezetei nagyrészt őrzik a templom 

térhasználati hagyományait, melyben meghatározó tendencia az ülésrend megtartása. 

Ezt számszerűsítve a részletesen is vizsgált templomok 86,6%-ában sikerült feljegyezni 

a tér használatára vonatkozó olyan hagyományt, mely nem a liturgiából eredeztethető. 

 

A belső tér jól látható elrendezésével összefüggésben vizsgáltuk a templomi 

térhasználat hagyományait. Az összesen 94 felkeresett épület közül 74-ben jegyeztünk 
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fel templomi ülésrendet, a részletesen elemzett 82 esetből 71-ben. Ezek szerint az 

ülésrendet meghatározó tényezők a nem, életkor, a társadalmi és/vagy vagyoni státusz, 

valamint a származás, családi kapcsolatok. Ezek a szempontok már a 17. századi 

jegyzőkönyvek tanulságai szerint is meghatározóak voltak, a 18-19. században is 

éltek, illetve korábban differenciálódtak a családfők katonai státuszától függően. Az 

interjúk nyomán megállapítható volt, hogy a háromszéki református templomok 

jelentős részében máig fellelhetők a templomi térhasználat rendjére vonatkozó – a 17-

19. századi egyházfegyelem, néphagyományok és társadalmi szokások együttes 

hatásából eredeztethető – szabályok. 

 

Kapcsolódó publikációk: [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] 
 

6. Háromszék református templomépítészetének helye a türelmi rendelet 

előtti hazai protestáns templomépítészetben  

A háromszéki református templomépítészete a türelmi rendeletet megelőzően a 

királyi Magyarországgal és az Erdélyi Fejedelemség területeinek protestáns 

templomépítészetével összefüggésben vizsgálva azonos tendenciákat és preferenciákat 

követ, de azokat szerényebb eszköztárral valósítja meg. A vizsgált terület 17. századi 

emlékanyaga a késő gótikának és a teremtemplom struktúráknak perifériára jellemző 

egyszerűsített változatait mutatja. A 18. században, a türelmi rendelet előtt új 

építéseknél jelentősebb számban valósultak meg átépítések, az épületek jelentős részét 

a későbbiekben elbontották vagy ismételten átépítették. A templomok építészeti 

minőségére vonatkozóan megállapítható, hogy számban hangsúlyosabban lehetettek 

jelen a fatemplomok, a kőtemplomok pedig méreteiket tekintve csak szerény kivitelben 

épültek, formálásukban a késő gótika jegyeit redukálva hordozták – leggyakrabban a 

jelképes szentélyzáródást. Új templomépítés, filiális eklézsia különválása, patrónusi 

közbenjárás vagy a korábbi, nem tartós anyagból épült templom pusztulása esetén 

történt. 

 
Reprezentatív építkezések esetében a késő gótikus hagyományok továbbélése 

figyelhető meg, vagyis a 17. században a gótikát, mint hagyományt, értékhordozó 

stílust használják fel. Utóbbi Erdély szerte és a Felvidéken is megfigyelhető egészen a 

16. századtól a 18. századig – például a felvidéki gótizáló manierizmus emlékeinél 

vagy a kolozsvári Farkas utcai templom újraboltozása kapcsán. Ezzel párhuzamosan 

az egykori szentélyes templomterek hagyományára csak jelképesen – falsarkok 

„lecsapásával” – utaló, szerényebb méretű teremtemplomok is születtek, mely a 

kevésbé rangos települések jellegzetessége. A türelmi rendelet előtti protestáns 

templomépítészetben meghatározó a hagyománykövetés, egyúttal a folytonosság és 

maga a történetiség kifejezése. Mindez előbbre való, mint a liturgiából, 

funkcionalitásból vagy gazdaságosságból születő megoldások. 
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Háromszék első református templomai a 17. században épültek.
19

 E templomok 

közül az árapataki jelentős részben hordoz középkori falszakaszokat, a bodoki 

templom szentélye a 16. századból maradt ránk. Hídvég és Kilyén esetében 

arányaikban szokatlanul nyújtott templomterek épültek, melyet nem befolyásolt az 

épület mérete. Előbbi két templom ugyanúgy teremtérként értelmezhető, mint a 

kálnoki, erősdi vagy feldobolyi templomok. Ezek közül utóbbi kettő képviseli az 

egykori, keleti szentélyzáródást csupán jelképesen megjelenítő templomtípust, melyre 

csak jóval később, Bibó István hívta fel a figyelmet a közép-magyarországi türelmi 

rendeleti templomok esetében.
20

  

A Gubernium felállását követően Háromszéken is érzékelhető a templomépítés 

tilalma: dominánssá váltak számukat tekintve a jelentősebb átépítések, bár néhány 

esetben új építés is ismert.
21

  

A Magyar Királyságban az artikuláris templomok szerény számban és szigorú 

korlátozások mellett, de jelen voltak, leginkább két, területileg is elkülöníthető 

jelentősebb tendenciát kibontakoztatva: a nyugati országrészben oblongum, az 

északkeleti területeken nyújtott görögkereszt alaprajzok születtek. Megjegyzendő 

azonban, hogy az artikuláris hely, mint gyűjtőfogalom változatos építészeti 

emlékanyagot, a jól tipizálható emlékeken túl jelentős számban a szükségből születő 

épülethalmazt takar, mely jelenség a három részre szakadt ország egész területén 

érzékelhető. 

A 18. századi Háromszéken a türelmi rendeletet megelőzően új templom építése 

legalább hat településen ismert. Két építkezésnek okaként egy-egy filiális egyház 

önállósodása nevezhető meg, két esetben patrónusi segítséggel zajlottak az 

építkezések. Hasonló okokból épülhettek Erdély-szerte protestáns templomok, a 

fogarasi templomépítés (1710 és 1758-1759) kapcsán Kovács András és Orbán János 

publikációi
22

 szintén a patrónusi közbenjárásra vezetik vissza azt, hogy reprezentatív 

építkezések megtörténhettek. Orbán kifejti továbbá, hogy az épületek – a nyugati és 

középső országrészekhez hasonlóan – jelentősebb részt nem tartós anyagból, fából, 

paticsból épülhettek. Ezt az állítást a háromszéki körkép erősíti, illetve árnyalja és 

kiegészíti. 

A kovásznai egyháztól elszakadó vajnafalvi reformátusok „színt” építettek maguk 

számára, illetve a sepsimagyarósi hívek, kik a szacsvai eklézsiából váltak ki, 1746-

1752 között templomot és haranglábat építettek. A kökösi reformátusok régi 

fatemplomuk helyébe építhettek kisméretű kőtemplomot 1745-1746 között. A 

székelyszáldobosi templom építését egyesek a 18. század elejére teszik, de az 

építkezések vélhetően inkább a Daniel István által patronált 1756-os megújulással 

azonosíthatók, mely főúri közbenjárás segítségével valósulhatott meg. 1721 után a 

székelytamásfalvi hívek voltak kénytelenek voltak tűzvészben elpusztult templomuk 

                                                                 
19  A 17. század háromszéki református templomépítészetéről részletesen beszámol az első 

tézispont első altézise: Építkezések időbeli eloszlása. 
20 BIBÓ 1967 
21 Az építkezések a toronyépítésekkel kapcsán nem kerülnek elemzésre és kifejtésre. 
22 KOVÁCS 2003 pp. 149-151.; ORBÁN, J. 2008 pp. 5-6. 
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helyett fa oratóriumot építeni, melyhez építőanyagot Tholdalagi Mihály 

adományozott. A sepsiszentkirályi régi fatemplom helyett szintén kőből emeltek új 

templomot 1767-ben. Az új épületek esetében az építészeti minőség, térformálás és 

anyaghasználat mikéntje nem ismert vagy az ismertek csak részkövetkeztetéseket 

engednek levonni. 

Az ismertetett példákon kívül leginkább jelentős átalakítások
23

 említhetők, 

melyek egy már álló és működő templomépület okán jöhettek létre. Ezekben az 

esetekben az alkalmazott eszköztár egyes esetekben az új építéseknél magasabb 

építészeti minőséget képviselő épületeket eredményezett, ott, ahol a korban az érintett 

települések mintaadó szerepe és jelentősége ismert volt: a bibarcfalvi templom 

boltozása (1761) és a kézdivásárhelyi templom jelentős átépítése (1750) példaként 

kiemelhetők.  

A türelmi rendelet (1781) hatására kibontakozó templomépítési hullám – az 1802-

es földrengés hatásaival együtt – Háromszéken hasonlóan jelentős számú 

emlékanyagot eredményezett, mint országszerte. A háromszéki református 

templomállomány 1781 után az országos tendenciákkal együtt értelmezhető a hazai, 

türelmi rendeleti protestáns típusok áttekintésével egyetemben. 
 

Kapcsolódó publikációk: [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] 

  

                                                                 
23 Árkos (18. század eleji építése vagy átépítése feltehető, de még nem tisztázott), Aldoboly 

(1722 és 1733), Barátos (1760 körül), Bibarcfalva (1761), Bölön (feltételezett), Cófalva 

(feltételezett), Csomakőrös (feltételezett korábbi átépítés és 1779), Eresztevény (1740 után), 

Feldoboly (1763-1767), Karatna (1744), Kézdimartonfalva (1754 körül), Kézdivásárhely (1750 

és 1780), Középajta (1777), Lisznyó (1768), Magyarhermány (1776), Nagybacon (1766-1768), 

Réty(feltételezett), Sepsiszentgyörgy (1774), Szacsva (1761), Torja (1726), Zabola (1759/1772). 
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