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A KOROS I _  KOZÉPKORI TEMPLOM 
KÓNYA .L\ DÁM 

A Kovászna megyei Kökös északkeleti szélén emelkedő unitárius 
templomot eddig nem emlegette a szakirodalom. Sem Orbán . Balázs, sem 
Virgil Vata�ianu vagy Grigore Ionescu legúj abb összefoglaló munkái1� 
Az utóbbi évtizedig ugyanis, ez a templom, amolyan XVIII .  századbeli 
épület benyomását keltette . Az érdekes, 1 7 1 8-as évszámmal datált déli 
bej áró, a szegmentívben végződő, szentély nélküli alapraj z, a barokkos 
szószék és ablakok egyaránt megerősítették ezt a véleményt . 1 954-ben 
azonban tűzvész pusztította el a templomot s a csupasz falqkról, részben 
az atmoszferikus folyamatok hatására, részben pedig kincskeresők tur
kálása következtében, középkori eredetre valló falfestmények, festett pél-:
letű ablaküreg, valamint egy megcsonkított szentségtartó került a pap
világra . 

A helyreállítassal kapcsolatos tervek elkészítése végett, a br��sói 
tervezőintézet 5403 számú, 1 962-ben kibocsátott engedélye alapján; helyi 
munkaerővel feltáró munkát folytattunk a templom építéstörteneti J<,ér
déseinek tisztázására. Először a déli falon előtűnt ablak kibontására ke,... 
rült sor. A széleken 120  X 40 cm-es, középen 100 X 1 7 cm-es ablak q��ső 
rézsűjét rendkívül érdekes , négyzetalakú mezőkben elhelyezett festett 
rozetták díszítik ( l .  ábra). Noha az ablak cs4csívben végződik , méretei 
és formáj a alapj án, a környékbeli román stílusú ablakokhoz áll köz�F. 
Ugyancsak a déli falon sikerült kibontani, a templom eredeti , szjq.tén 
koragótikus bejáróját. (3-4 . ábra) . A 1 70 X 88 cm belviiágú aj tó kőkere
tét kváderkövekből formálták ki, míg a csúcsívet, a könnyebben farag

ható édesvizi mészkőből. (2. ábra) . A kőkeretet borító , feltehetően közép
kori vakolaton, vöröses festés nyoma látható. Az ajtómélyedés két olqa
lári épen megmaradt, a védelmi célokra használt �eresztgerenda elhelye
zésére szolgáló két falüreg . Az ajtómélyedést fentről lezáró cserefé}
szemöldökdeszka, a vastag vakolatréteg alól is szenesedett felülettel tűnt 
-elő, ami valószínűleg egy XV. , esetleg XVI . századelej i feldúlás emléke 
lehet. 
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l. ábra 2. ábra 

3. ábra 4. ábra 



Mivel a templom déli falának belső oldalán a falfestmény keleti 
szegélydíszítménye, valamint a fal rakásában mutatkozó törés egyaránt 
a templom mai, keleti részének utólagassága mellett tanúskodott, annak 
belterületén egy kutatóárkot húztunk. Ennek eredményeként, átlagosan 
60-80 cm mélységben előkerült az eredeti, félköríves záródású szentély 
(a,p�zis) . alapzata3• Ennek a le]:)ontása után épült tehát a templom mai 
keleti fele. Ez a bővítés azo.nban a XVL sz. vége előtt történhetett, a�ikor 
az épületE?t · még �: katolilms tefuplótnké:rit használták. Erre utal . .  ·a faragott 
és utólag megcsonkítva· . . bevakolt · szentségtartó . kőtömbje · az . eredeti he
lyen; a,:·• közelében levő közép�o�fa,s mécstartó · fülkék\ valamint'' a · keleti 
falon inegmaradt, kezet áb$zoló falfestmény:,tör.edék (a helyreailításkor 
sajnos leverték) . A szegmentív��( záródás, nona ritkább, ismerünk, for
mában és korban egyaránt egyező példá ts. O' A bővítéskor került�. sor a 
templom falának mintegy másfél méted:e�· tör�énő magasítására , is . . . 

A templom északi falán · mutatkozó Utol��os berakás kibontásával 
újab b, lapos homokkővel; . fent részben téglával kirakott csúcsíves nYílásil 
ajtó ' (5. ábra) került napvilágra (150 X 75 cm b�lvilág). Az ajtómélyedés 
külső elhelyezése, a hajó északi falához · csatlakozó sekrestye létét téte:.. 
lezté fel, amit az új abb kutatóá:tdk igazolt is. A 3,75 X 2,80 m .kiterjedésű, 
60 cm falvastagságú sekrestye azonban, a templom építése és annak bö
vítése · közti két évszázad során épülhetett, mivel a sekrestye-fal - nem 
épül t bele szervesen a hajó é§Zaki falába, sőt annak a külső oldalán ma 
is látható falfestménytöredékek a sekrestye falának csatlakozása alatt is 
folytatódnak. . 

, 
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A templom déli . fahiri,' a bővítés �zakaszá�, még egy bejáró nyoma 
látszik� \�Ill:e�y, a g{>.,tikus · ajtó befalazása után, a XVIII. sz. elejéig szgl
gálhatott ajtónyílásként. · Ekkor, mivel ez is aszimetrikus helyzetű volt, 
középen áttörték a déli falat és elhelyezték a mai bejárat kőkeretét ; 
aminek áldozatul esett , az éppen ezen a részen befalazva, addig bizonyára 
fennmaradt, második középkori ablak. A mai ajtókeret három . homokkő
lapból áll. Díszítése kétoldalt, lent akantuszlevelekből formált egy-egy 
rozettával kezdődik, maj d szintén reneszánsz ízlésű keretelés fut végig, 
míg fent lapos szamárhátú csúcsívben végződik. (6. ábra). A faluban ma 
is élő hagyomány szerint, egy török fogságból hazatért katona faragta 
volna az ajtókeretet. A szamárhátú ív eredetét mindenesetre helyesebb 
a Kárpátokon túli hatásra visszavezetni, mint a későgótika megkésett 
emlékének, vagy éppenséggel későgót{ikus-korareneszánsz ajtókeretnek tar
tani, (amelyen az 1 7 1 8-as évszám csupán utólagos volna), mert ennek a 
profilozása határozottan ellentmond. 

A tűzvész után a leváló vakolat ailól előkerűlt falfestményeket az 
esőzés, évek során, tetemesen megrongálta. Viszonylag nagyobb felületen 
maradtak meg a templom nyugati falán, a külső hatások miatt azonban 
elmosódva. Jobboldalt lovas alakokra lehet gondolni, bal felől a harso
nákból esetleg az Utolsó ftélet ábrázolására. A falak killső felületét díszítő 
fesilménye�ből, egyedül az északi oldailon maradt meg egy szegélyrészlet. 
Mellette a kör�ővel egykor előraj zolt három dicsfény nagyságából és el-
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helyezéséből a Szcnt Családot ábrázoló festményre következtethetünk. A 
f�lfcstmény-töredél<:ek kp.pzervál�sa és vizsgálat� él jöyp felf\d�ta. 

Az edd�giek �lapj�n, a kökösi unitárius t�111plqm fl x;IH. sz. végén, 
vagy még ip��pb a XIV. sz .  elején épülhetett (7 .  �b+N· Klstnér.etű, e�yet-" 

5.  ábra 6. ábra 

len hajóból (7 ,3 X 6,3 m) és félköríves �pszisqól (5 ,2 X 4,5  m) álló , a három 
méter magasságot alig meghaladó,  keletelt templom volt ; déli oldqláQ. 
bejáróval, attól jobbra és balra egy-egy kisméretű abl?kkal. Hason�ó 
ablak lehetett az apszis déli falán is . Az időközben belül és legalább rész
ben kívül is falfestményekkel díszített román-gótikus templom hajój�
nak északi falához sekrestyét is építettek . Valószínűleg egy 1 500-körüli 
tűzvészt követően ,az apszist lebontották és a haj óval egyenlő szélesség(J 
nagyobb szentélyt építettek fel, miközben mintegy másfél méterrel meg
növelték a falak magasságát. Ekkor épültek a nyugati épületsarkak
nál, valamint az épület-bővítés csatlakozási pontj ainál emelt támasz
tópillérek Ugyanakkor a gótikus bejárát is befalazták és a déli fal bőví
tési szakaszán biztosítottak aj tónyílást, amelyet a XVIII. sz .  elején meg
szüntettek és a déli fal közepén nyították meg a mai bejárati nyílást. Idő-
1\:,özben a XVI. sz .  második felében, a protestantizmus elterjedésekor le
r.ombolták a sekrestyét, ajtaját befal�zták ; a súlyosan megrongált falfest

ményeket és a szentségtartót pedig bevakoltálc 



A XVIII. sz. végén vagy a következő évszázad elején kaphatta a 
templom az árkádos portilmsokat. Egy időre a nyugati karzathoz feljárati 
ajtónyílást vágtak a déli falba, amelyet utóbb szintén megszüntettek. 

F'llld 
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A templomra a közelmúltban felfigyelő műemlékvédelmi szerveink, 
véleményünk szerint igen helyesen, nem engedélyeztek semmiféle bőví
tést. A helyreállítás tervét Debreczeni László dolgozta ki, amely bizto
sítja a feltárt középkori építészeti elemek megőrzését és bemutatását. A 
helyreállított műemléktemplom, bent id. Sütő Béla, vargyasi népművész 
festett kazettás mennyezetével gazdagodva, mint Kovászna megye egyik 
legrégibb épülete várja maj d látogatóit . 

ElSERICA MEDIEV ALA DIN CHI CHI$ 

ln anul 1 962 s-au desfa�urat sondaje la biserica unitariana din Chi
chi� (jud. Covasna), distrusa de un incendiu in anul 1 954, eu scopul de 
a stabili forma originala �i fazele succesive de transformari ale acestei 
cladiri . Cu ocazia sondajelor au fost descoperite : o ferestruica eu picturi 
rnurale ,portalurile gotice originale precum $i rama�itele sacristiei .  In 
interiorul actual al biserici i ,  au fost regasite fundatiile unei abside semi
circulare, iar prezenta tabernacolului �i a petelor de fresce au davedit 
ca partea de est a bisericii a fost construita, cel mai tirziu in prima parte 
a sec. al XVI-lea.  
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Pe haza sondaj elor s-a stabilit ca biserica a . fost construita pe la 
!nceputul sec. a XIV-lea, fonmata din na:va actuala �i din absida semi
circulara. Ulterior a mai fost adaugata �i sacristia. La !nceputul sec. al 
XVI-lea biserica a suferit, probabil, un incendiu, dupa care era inaltata 
partea : actuala de est a bisericii. In cursui sec. al 'XVIII-lea �i la ince
putul �ecolului trecut, biserica a mai suferit ultimele transformari ne
esentü:ile. 

DIE MITTELALTERLICHE KIRCHE ZU KÖKÖS 

Im Laufe des Jahres 1962  wurden bei der im Jahre 1 954 durch 
Feuerbrunst vernichteten unitarischeu Kirche in Kökös Forschungsar
beiten durchgefürt, um die ursprügliche Form und Baugeschichte der 
Kirche zu klaren . Bis jetzt war der Ursprung des Gebaudes ins XVIII. 
Jahrhunctert gesetzt. Wahrend der Forscungsarbeiten karn zuerst ein mit 
Gemaide verziertes Fenster volkstümlichen Charakters und der ursprüng
liche ebenfaUs frühgotischer südlicher Portal zurn Vorschein. Im Inneren 
der Kirche stiess man noch ant die Grundrnauer einer Apsis, die in einern 
Halbbcben endete . Die Anwesenheit des Tabernakels, der Fresken
bruchstücke und der Grundriss des östlichen Teils der Kirche bestatigt, 
dass dieser spatestens in der ersten Halfte des XVI. J ahrhunderts geba ut 
wurde. An der nördlichen Wand karn noch eine gotische kleine Tür zum 
Varschein und aussen die Grundmauer der Sakristei . 

Nagy den Ergebnissen der Forschung durfte die Kirche wahrschein
lich Anfang des XVI. Jahrhunderts erbaut worden sein. Sie bestand aus 
dem heutigen Schiff und der Apsis, welche mit Fresken geschmüct wur
den. Spater wurde auch eine Sakristei gebaut. Anfang des XVI. J ahrhun
derts wurde die Kirche wahrscheinlich abgebrannt, und dann wurde an
statt der Apsis der gegenwartige östliche a:'eil der Kirche erbaut.  Die 
letzten unwesentlichen Anderungen wurden im XVIII. Jahrhunctert und 
Anfang des folgenden Jahrhunderts durch geführt. 
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2. Feltárva a gelencei és gidófalvi középkori templomok déli falán. 
3. Ezt már a helyszínre előzetesen kiszállt Debreczeni László is feltételezte, azonban 

munkaerő és idő hiányában, kutatóárkával kellő mélységre nem tudott lehatolni. 
( Debreczeni László szóbeli közlése). 

4. Hasonlóak a gelentei templom haj ójának északi falán láthatók. 
5. Archeológiai J:lrtesitő, 1932. 137-142. old. 


