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mencéket nem a konyhában, hanem 
kezdetben az udvaron, kisebb cserép-
tető vagy szín védelme alatt építették 
fel, később pedig az egyre inkább teret 
nyerő nyári házakban, sütőházakban 
találjuk őket.

Az átmenetet képező házak építési 
időpontját illetően elmondhatjuk, 
hogy míg a lakópincés, tornác nélküli 
házak többsége a 19. század elejétől 
annak hetedik évtizedéig volt divat-
ban, addig a kétosztatú földszintes 
kőházak még a 19. század végén is a 
kedvelt háztípusok közé tartoztak. 
Néhány, kőalapra emelt boronafalas 
változatuk még a 20. század elejéről 
ismert.

A dualizmus korának lakóházai

A 19. század hatvanas éveivel 
újabb építkezési hullám veszi kezde-
tét. A felszegi részben álló középkori 
templom lebontása után az új unitá-
rius templomot a Homoród túlsó, jobb 
partján, Alszegben építik fel 1823 és 
1827 között. A templom helyének 

megváltoztatásával a település súly-
pontja is eltolódott, de a jelek szerint 
az új faluközpont kialakítása az újon-
nan épült templom körül csak részben 
járt sikerrel. Ezt látszik igazolni az is, 
hogy az újabb házak többsége a fel-
szegi részben épült (HKF / 007, 013, 
016, 018, 020, 051). Ebben szerepet 
játszhatott az is, hogy a beépíthető al-
szegi telkek általában vizenyősek és 
sósak voltak, ezért pincék, lakópincék 
kialakítására csak elvétve voltak al-
kalmasak. Márpedig ezekre igény 
volt, mert az újabb házak négy helyi-
séggel, alul lakópincével (konyhával) 
és pincével, fent, az emeleten pedig 
két szobával épültek, melyek közül az 
utcai homlokzat felőli fokozatosan 
tisztaszobává alakult, eleget téve a nö-
vekvő reprezentációs igényeknek, a 
kor általános szokásrendje szerint. 
Ebben a szobában, amely kikerült a 
házi tevékenységek mindennapi zaj-
lásából, a család legféltettebb értékeit, 
ruhaneműit, ágyneműit és bútorait tar-
tották. Ezeknek az épületeknek az ál-
talános jellemzője az emeleti szobák-

hoz felvezető külső lépcső, továbbá az 
utcai homlokzatig elővezetett tornác. 

A helybéli hagyomány szerint eze-
ket a rengeteg építőanyagot, munkát 
és hozzáértést igénylő kőházakat ka-
lákában építették, sorra segítve egy-
mást az új hajlék létrehozásában. A 
legfontosabb építőanyag, a kő és a ho-
mok beszállításában a lovak által von-
tatott szekerek mellett jelentős szerep 
jutott az ökrös fogatoknak is. Az épít-
kezéshez szükséges meszet a falu fel-
ső végén sorakozó katlanokban éget-
ték helyi mészkőből.

A korábbiaknál lényegesen tága-
sabb, dualizmus kori házak kihasz-
náltságát illetően egy, az elmúlt időkre 
visszaemlékező idősebb falubeli asz-
szonyt idéznék, aki szerint: „lehetett 
akármekkora a ház, amikor osztán a 
gyermekek imide-amoda elszármaz-
tak, az öregek a pincében élték le az 
életüköt, s csak ravatalozni vitték föl 
őköt a felső, tiszta házba”.

Gyöngyössy János

A székelyudvarhelyiek által legin-
kább barátokként emlegetett ference-
sek jelenléte a városban több évszá-
zadra nyúlik vissza, de a hagyomány-
nyal ellentétben nem a várban lévő 
egykori kolostortemplom volt ősi 
székhelyük, mivel végleges megtele-
pedésüket csak a 18. század elejétől 
számíthatjuk. Ennél sokkal régebbre 
tehető viszont az Assisi Szent Ferenc 
által 1209-ben alapított, a szegénysé-
get életszabályának választó és a pré-
dikálást fő feladatának tekintő szer-
zetesrend erdélyi megjelenése, hiszen 
első kolostoraikat még a 13. század 
végén és a 14. század elején alapítot-
ták a szászok lakta városokban (Besz-

1terce, Nagyszeben, Szászváros).  A 
kolostoralapítások a következő szá-
zadban is folytatódtak, a 15. század 
közepén Csíksomlyón is megjelentek 
a ferencesek, akiknek itteni építkezé-
seit nagy valószínűséggel Hunyadi Já-
nos is segítette. Egy évszázad múltán, 
a hitújítás következtében azonban már 
nemhogy újabb terjeszkedésre nincs 
lehetőségük a ferenceseknek, hanem 
meglévő kolostoraikat is kénytelenek 
elhagyni, csupán Csíksomlyón ma-
radhatott két-három barát.

Székelyudvarhelyen a fejedelem-
ség korában mindvégig többségben 
voltak a katolikusok és a hitújítás után 
egyre nagyobb szerepet játszottak a 
ferencesek, ugyanis a világi papok 
hiányában ők végezték a lelkipásztori 
teendőket. Ugyanakkor Udvarhely-
hez közel több plébániát adminisztrál-
tak egészen a 18. század közepéig (pl. 

2 3Székelyszenttamás , Máréfalva  stb.). 
Az udvarhelyi kolostoralapításnak 
kedvezett a 18. századi katolikus visz-
szarendeződés, amikor lehetőség nyílt 
a korábban már létező rendházak visz-
szaszerzésére és újak építésére. A ré-
gen áhított megtelepedésre Lakatos 
István telekadományozása adta meg 
az elszalaszthatatlan lehetőséget. La-
katos István csíki főesperes 1705. ok-
tóber 25-én a csíksomlyói kolostorban 
kelt végrendeletében az udvarhelyi 
Piactér alsó, északnyugati részén álló 
házát és az ahhoz tartozó telket a fe-
renceseknek adományozta. A jegyző-
könyvből jól nyomon követhető az 

adományozott telek helye, eszerint az 
akkori Piactér északi sarkától, a 
Szombatfalva irányába vezető ország-
út mentén, a Küküllő hídjáig tarthatott 
az adományozott terület. Lakatos fel-
sorolja a telken lévő épületeket is: „Az 
első a kőház […], a másik előtte való 
Ó ház […]”, ezeken kívül még egy 
csűrt és egy kis házat is megemlít. A 
Piactér (ma Városháza tér) alsó, 
északnyugati részén állhatott „a pi-
aczra nyiló ablakával, kapujával” az a 
kőház, amelyet még az adományozás 
előtt maga Lakatos javíttat ki és ala-
kíttat át kápolnává (Szent Péter-ká-

4polna).  Ezt követően fából konyhát, 
csűrt és istállót állíttatott. Mielőtt a 
felajánlott lakóhelyet átadhatta volna 
a barátoknak, 1706 kezdetén az ado-
mányozó elhunyt. A rokonság a vég-
rendeletet nem ismerte el és Lakatos 
halála után pert indított, de sikertele-
nül, mivel a helyi hatóságok közbelé-
pésével ugyanazon év március 30-án a 
hagyomány átadása megtörtént. A 

5kusztos  a házak őrizetére és gondozá-
sára P. Csatári Kelemen missziós atyát 
rendelte Udvarhelyre. Rövidesen P. 
Moldovai Lajos került a ház élére, ő 
két szomszédos telek megvásárlásá-
val növelte az örökséget, a „kőházat” 
székekkel, oltárokkal rendezte be. 
1707-ben a kápolnához P. Szentmik-
lósi Gáspár „kórust” emeltet, P. Tőkés 
Benedek pedig orgonát készített saját 
kezűleg bele. 1709-1710-ben P. Fá-
biáni Bernardin volt a házfőnök, aki 
fából, emeletesen új cellákat és re-
fektóriumot építtetett, amely 1730-ig 

6állott.  Ezen munkálatok során készült 
el a korabeli kápolna és a barátok első 
kolostorának magva, néhány szobá-

7val, ebédlővel ellátva.
Az építkezések ügye sokáig nehéz-

kesen haladt, az építőanyagok beszer-
zése hosszú évekbe telt. A korábbi, tíz 
évig tartó katonai beszállásolás és az 
1709-1710-ben dúló pestisjárvány 
után, az 1710-es évek végén nagy szá-
razság sújtotta a várost. Ennek követ-
keztében az adakozási kedv jócskán 
megcsappant. Az építkezések elkez-
déséről ellentmondásos adataink van-
nak. Az 1712. évi káptalan Moldovai 
Lajost megbízza, hogy tegye meg a 

szükséges előkészületeket az épít-
kezések elkezdésére, kössön egyezsé-
get a zetelakiakkal, hogy szállítsanak 
deszkát, gerendákat. A zetelakiak 
szállítómunkájára vonatkozó infor-
máción kívül semmiféle egyéb mun-
kaszervezésre utaló adat nem maradt 
fenn, így viszont nehéz eldönteni, 
hogy valójában a mai kolostor va-
lamelyik szárnyának, vagy magának a 
templomnak az építését kezdik el a 
barátok. Az azonban tény, hogy 1730. 
augusztus 10-én, Istvánffi Kristóf 
házfőnöksége idején letették a maj-
dani templom alapkövét, amely a mai 
Városháza tér északi sarkán, a Cson-
kavár felé vezető Vár utca és a Szom-
batfalva irányába tartó Tamási Áron 

8utca találkozásánál áll.  Ezzel szem-
ben újabb fejtörést okoz a főbejárat 
zárókövében olvasható 1728-as év-
szám, amely számos feltételezésre ad 
okot. 

A kezdeti nehézségek ellenére 
1734-ig a templom építésével már 
annyira jutottak, hogy az készen állt a 
szentmisék végzésére. Ezt igyekszik 
bizonyítani a Johann Conrad von 
Weiss gyűjteményéből fennmaradt 
Udvarhely látkép is, amelyen az öt 
legfontosabb korabeli épület között 
találjuk a ferencesek épülő temp-
lomát. A városképen a Ferenc-rendi 
templom Piactér felőli (délkeleti) 
homlokzatait láthatjuk, amint a főtér 
házai közül kiemelkedik. Az impo-
záns épület ideiglenesen tető alá ho-
zott tornyai alacsonyak, alig haladják 
túl a hajó magasságát. A metszeten jól 
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kivehetők az épület részletei is: a két 
vaskos, négyszöghasáb alakú torony 
között van a főbejárat félköríves nyí-
lása, a hajó teste jól elkülönül a tőle 
alacsonyabb és keskenyebb szenté-
lyétől, az oldalkápolnák nyílásai is 
csakhamar szemünkbe tűnnek. Az 

építkezés a következő években is 
hasonló lendülettel folyt, hiszen Bo-
ros Fortunát a templom elkészültét 
1737-re keltezi, ekkor ugyanis a ház-

9főnök a nyilvánosságnak átadta azt.
Az udvarhelyi ferences templom 

alaprajzát tekintve észak–dél hosszi-
rányú, dongaboltozatos hajójához 
kétoldalt három-három kápolna, ten-
gelyben tovább haladva pedig a hajó 
terétől szélességében és magasságá-
ban alig kisebb, rövid szentély csat-
lakozik egyenes záródással. A hajó és 
a szentély közötti határt két erőteljes, 
rézsűs kialakítású falpillérre támasz-
kodó diadalív jelzi, amelynek vona-
lától a szentély végéig van kialakítva a 
temetkezőhelyül használt kripta. A 
kápolnák tengelyét követve a szen-
télyt mindkét oldalon sekrestye ha-
tárolja. A hajó déli oldalához építették 
a két négyszöghasáb alakú tornyot.

A templom korabeli főhomlokza-
tát vehetjük szemügyre a székelyud-
varhelyi Mária Társulat 18. századi 
emléklapján. A metszet jobb alsó re-
giszterében láthatjuk a félköríves nyí-
lásokkal áttört tornyok közötti karé-
josan lekerekített templomoromzatot. 
Az oromzat félköríves középső nyí-
lását két arányos körablak övezi. A 
főbejárat szintén félköríves lezárású. 
Ebben az időben még nem nyerte el a 
mai formáját a templom, utólag még 
jelentős átalakításon esett át, a hajót 
eredetileg fa fedélszékkel fedték be, 

később cserélik ki a dongaboltozattal, 
a tornyok is csak később nyerik el mai 
formájukat. Az udvarhelyi ferences 
templom főhomlokzata, de főképp 
térszervezése különös, a ferences 
templomokra korábban nem jellemző 
megoldások érhetők tetten rajta. 
Veöreös András budapesti építész fel-
tételezése szerint a nagybányai, illet-
ve a kolozsvári jezsuita templomok 
lehettek a ferencesek udvarhelyi 

10templomának előképei.  
A mai főhomlokzat zárt megjele-

nésű, egyszerűen tagozott, a Tamási 

Áron utcára néz. Valójában egyetlen 
nagy, mozgás nélküli sík felület, 
amelyet a párkányok és pilaszterek 
hálószerűen tagolnak. Az íves zá-
ródású, igényes, kőből faragott, késő 
reneszánsz főbejárat keretszárát ket-
tőzött pilaszterek alkotják, amelyek 
négyszög alakú talplemezére támasz-
kodik a faragott rózsával képzett lá-
bazati tag. A pillérek törzsét faragott 
tulipándíszek tagolják. A főkapu bél-
letén gyöngysoros díszítés figyelhető 
meg, amely az archivolt keretelésén is 
végigfut. A kapu boltívének csúcsára 
kis trapéz alakú zárókő került 1728-as 
felirattal. A főbejáratot három ala-
csony lizénára támaszkodó szemöl-
dökpárkány koronázza, amely fölött a 
háromszögű orommezőben a ference-
sek emblémája (két keresztbe tett kar) 

11van kifaragva.
A főtérre néző oldalhomlokzat ta-

golásának rendszere és motívumkész-
lete egyszerű tervezésű. Az oldalká-
polnák félköríves ablaknyílásai fölött 
a hajó testét, mint függőleges fal-
tagoló elemek, a kápolnák között lévő 
erőteljes, lépcsős pillérek tagolják. A 
kápolnasor meredek félnyeregtetővel 
fedett vonala osztja két szintre a hom-
lokzatot, a második szint egyetlen víz-
szintes tagolóeleme a főhomlokzat 
övpárkányán látott és az oldalhomlok-
zat alig észrevehető koronázópárká-
nya alatt is végigfutó tojásléc. A ká-

polnákba és a sekrestyébe félköríves 
ablakok engedik be a fényt, míg  a ha-
jó gádorfalán és a szentélyen három-
karéjos ablakok sorakoznak. 

A nyugati oldalhomlokzaton is 
ugyanúgy megjelennek a támpillérek, 
ma azonban alig láthatunk valamics-
két a templom ezen oldalából, mert 
1908-ban a kolostor északi és déli 
szárnyát összekötötték egy emeletes 
folyosóval, ami szinte teljesen elta-
karja azt. Az ablakokat valószínűleg 
ekkor befalazták (jelentősen gyengít-
ve így a templom jó megvilágítását), 
és ezután kerülhettek a nyugati ol-
dalfal meglévő ablakainak ívbéllettel 
koronázott lunettáiba azok a Szent 
Ferenc életéből vett jelenetek, ame-

12lyek ma is láthatók.
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kápolnák tengelyét követve a szen-
télyt mindkét oldalon sekrestye ha-
tárolja. A hajó déli oldalához építették 
a két négyszöghasáb alakú tornyot.

A templom korabeli főhomlokza-
tát vehetjük szemügyre a székelyud-
varhelyi Mária Társulat 18. századi 
emléklapján. A metszet jobb alsó re-
giszterében láthatjuk a félköríves nyí-
lásokkal áttört tornyok közötti karé-
josan lekerekített templomoromzatot. 
Az oromzat félköríves középső nyí-
lását két arányos körablak övezi. A 
főbejárat szintén félköríves lezárású. 
Ebben az időben még nem nyerte el a 
mai formáját a templom, utólag még 
jelentős átalakításon esett át, a hajót 
eredetileg fa fedélszékkel fedték be, 

később cserélik ki a dongaboltozattal, 
a tornyok is csak később nyerik el mai 
formájukat. Az udvarhelyi ferences 
templom főhomlokzata, de főképp 
térszervezése különös, a ferences 
templomokra korábban nem jellemző 
megoldások érhetők tetten rajta. 
Veöreös András budapesti építész fel-
tételezése szerint a nagybányai, illet-
ve a kolozsvári jezsuita templomok 
lehettek a ferencesek udvarhelyi 

10templomának előképei.  
A mai főhomlokzat zárt megjele-

nésű, egyszerűen tagozott, a Tamási 

Áron utcára néz. Valójában egyetlen 
nagy, mozgás nélküli sík felület, 
amelyet a párkányok és pilaszterek 
hálószerűen tagolnak. Az íves zá-
ródású, igényes, kőből faragott, késő 
reneszánsz főbejárat keretszárát ket-
tőzött pilaszterek alkotják, amelyek 
négyszög alakú talplemezére támasz-
kodik a faragott rózsával képzett lá-
bazati tag. A pillérek törzsét faragott 
tulipándíszek tagolják. A főkapu bél-
letén gyöngysoros díszítés figyelhető 
meg, amely az archivolt keretelésén is 
végigfut. A kapu boltívének csúcsára 
kis trapéz alakú zárókő került 1728-as 
felirattal. A főbejáratot három ala-
csony lizénára támaszkodó szemöl-
dökpárkány koronázza, amely fölött a 
háromszögű orommezőben a ference-
sek emblémája (két keresztbe tett kar) 

11van kifaragva.
A főtérre néző oldalhomlokzat ta-

golásának rendszere és motívumkész-
lete egyszerű tervezésű. Az oldalká-
polnák félköríves ablaknyílásai fölött 
a hajó testét, mint függőleges fal-
tagoló elemek, a kápolnák között lévő 
erőteljes, lépcsős pillérek tagolják. A 
kápolnasor meredek félnyeregtetővel 
fedett vonala osztja két szintre a hom-
lokzatot, a második szint egyetlen víz-
szintes tagolóeleme a főhomlokzat 
övpárkányán látott és az oldalhomlok-
zat alig észrevehető koronázópárká-
nya alatt is végigfutó tojásléc. A ká-

polnákba és a sekrestyébe félköríves 
ablakok engedik be a fényt, míg  a ha-
jó gádorfalán és a szentélyen három-
karéjos ablakok sorakoznak. 

A nyugati oldalhomlokzaton is 
ugyanúgy megjelennek a támpillérek, 
ma azonban alig láthatunk valamics-
két a templom ezen oldalából, mert 
1908-ban a kolostor északi és déli 
szárnyát összekötötték egy emeletes 
folyosóval, ami szinte teljesen elta-
karja azt. Az ablakokat valószínűleg 
ekkor befalazták (jelentősen gyengít-
ve így a templom jó megvilágítását), 
és ezután kerülhettek a nyugati ol-
dalfal meglévő ablakainak ívbéllettel 
koronázott lunettáiba azok a Szent 
Ferenc életéből vett jelenetek, ame-

12lyek ma is láthatók.
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