
szentélye lebontástól megcsonkultan álló dicsőszentmártoni unitárius 
templom után ez a legrégibb eredeti ízlésben maradt templom. 

Utolsó javításakor belsejében, a falán talált 1518. évszám építési 
idejét jelezte, festett mennyezete pedig 1526-ban, tehát éppen a mohácsi 
veszedelem évében készült. 

De az ádámosi unitárius templom egyik érdekes erdélyi történelmi 
nevezetességű emlék ezenkívül is. A XVII. százévben egyetlen helyen 
sem tartottak az unitáriusok annyi zsinatot, mint Ádámoson, s ezek mind 
ebben a templomban folytak le. 1618-tól 1695-ig tíz zsinat volt itt, s 1659. 
március 30-án az unitárius püspök, valamint a papság itt esküdt föl Bar-
csai Ákos fejedelem hűségére, 1663. október 21-én pedig itt választották 
meg az unitárius egyház egyik legkiválóbb püspökét, Koncz Boldizsárt. 

A református egyházközség századokig a szomszéd Sövényfalva le-
ányegyháza volt. Temploma új épület, s maga az egyházközség is nem-
rég szerveződött önálló egyházközséggé. Ennek is van azonban egy érté-
kes emléke: százéves, szépen faragott cinteremkapuja, mely egyike e vi-
dék mindjobban ritkuló becses népi faemlékeinek. 

KÖNYA ÁDÁM 

KILYÉN VALLATÁSA* 

Éppen kilenc évtizede annak, hogy Huszka József, ki már közlemé-
nyekben ismertette a korábbi években általa feltárt középkori falfestmé-
nyek sorát, a kilyéni unitárius templom falainak „vallatásához" fogott. 
Valamiféle csalódás azonban érte a vidékre szakadt, kutató hajlamú, 
fiatal tanárembert. Alig titkolt keserűséggel számolt be erről a Székely 
Nép egyik 1887-es számában, az itt is felfedezett falfestmények sorsát 
illetően: „ . . . fá jda lom magamnak kellett újra bemeszeltetnem a múltnak 
emez ékesen szóló fényes tanújelét, mert csak azon feltétel alatt engedte 
meg a kaparást az unitárius főkonzisztórium". 

Kilencven év elteltével a kopottan emelkedő középkori épület falai 
megrázkódtak. Ily módon, akár a mesék magukat megrázó és hétszerte 
szebbé váló alakjaival történik, úgy kerültek elő napról napra, e sorok 
írójának szemei elé, az újabb és újabb középkori épületelemek, festett, 
faragott részletek. Többféle munkálatot egyesítő helyreállítási terv elké-
szítéséhez volt föltétlenül szükséges az épület tüzetes átvizsgálása (1978. 
június—július). Az építészet- és művészettörténetileg egyaránt értéket je-
lentő, fennmaradt elemek, részletek megőrzése csak így lehetséges. Régi 
adósságot törlesztünk, ha mindez valóra válik. 

EDDIG TUDJUK 

Természetesen, Orbán Balázs volt az első lelkiismeretes tudósító: 

* Megjelent a FÓRUM (Sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör Melléklete) 1978. jú-
liusi számában, 20—21 1. 
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„Kilyénben az unitáriusok temploma igen érdekes gót ízlésű épület, mely 
azonban egészen átalakult elannyira, hogy csak szentélyében ismerhetünk 
a régi idomokra. A torony alatti ajtó fölé egy, a templom hajójában ál-
lott s az igazításkor ide falazott kő van. A kövön szép virágfüzér közé fo-
gott ezen felirat olvasható: Anno M—o 427, mely évszám, a templom épí-
tési évét jelölné." 

Átfogóbban Köpeczi Sebestyén József mutatta be az említett követ, 
a gótikus szentségtartó másodlagosan elhelyezett részletének tartva azt, 
Virgil Vátásianu pedig az évszámot helyesbítette 1497-re. Sommásan 
maga is modernizált gótikus épületet emleget összefoglaló kézikönyvé-
ben. Szaktanulmányában Vasile Drágut, a Huszka által feltárt falfest-
ményeket: Utolsó vacsora, Szt. László-legenda, Utolsó ítélet stb. (1370— 
1400 körüliek) sorolta fel. 

E már 1955-ben műemlékké nyilvánított épületet* látogatók egyéb 
részletekre is felfigyelhettek. Ritmikusan emelkednek a részben gótikus 
esővetőköveket hordozó támpillérek. Egykori boltozat ívei látszanak a 
keleti részén. Törpített ablakai fölött befalazott gótikus mérművek sej-
lettek. „Legfiatalabb" részletei, mint a két eltérő időben készült festett 
kazettás mennyezet is, átalakításokra utaltak. Ezzel rokon díszítésű, 
feliratos karzatmellvédje, szószékkoronája (1759) egészítette ki a látható 
részleteket. 

AMI MOST ELŐKERÜLT 

Korábban, erőltetett kaparással, már a brassói Tervezőintézet mun-
katársai kutattak a falfestmények után. Az 1977-es földrengés nyomán, 
főleg a vakolt felületek alól egyes részletek „maguktól" láthatóvá váltak. 
A falfestmények a nyugati falat teljes, az északit és délit pedig 8—8 m 
hosszúságban borítják. A mai padlószinttől 1—1.5 méterre, két képsoro-
zat húzódik végig, négy méter magasságig. Előbb az alsót készítették el. 
Ennek finom felületű vakolatszintje behajlik a felső festményeket hor-
dozó szint alá. Különösen az északi oldalon, a magasabbra felhúzódó ned-
vesedés, a meszelés és a levegőtől való elzártság jelentős károsodást oko-
zott; a nyugati falon pedig a tetőhibásodás következtében ismételten be-
csorgó esővíz. 

Az épület déli falán már 1973 nyarán apró, vöröses foltok tűntek elő 
a lehámló mészréteg alól. A freskókészítésben járatos Kiss Béla képző-
művésszel a helyszínen győződtünk meg egy nagyobb méretű külső fal-
festmény létezéséről. Ebben az esztendőben, a déli fal külső felületén, 
három részen sikerült megállapítani egyenként átlagban 120x150 cm-es 
kiterjedésű erőteljes szegéllyel körülhatárolt magasság szerint két szint-
ben elhelyezett festett felület létét. A csapadék és a közvetlen napfény 
káros hatása ellen, a végleges feltárás és konzerválás időpontjáig, lejtős 
védőtetővel láttuk el valamennyit. A vöröses szegély csík a nyugati falon 
is előkerült. Sajnos jelentősebb részletekre itt nem számíthatunk. Eset-
leg a mai torony által védett felületen, ahol a szegélycsík folytatódik. 

A mai déli bejárótól nyugatra látható már az eredeti bejárat falmé-
lyedése, fölötte a vastag szemöldökfával. A feltehetően félköríves köajtó-

• 661. gz. M. T. H 
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keret nyomára (amennyiben készült ilyen) eddig nem akadtunk. A mai 
bejárat felett egy csaknem épen megmaradt kisméretű, rézsűs ablakot 
tártunk fel. A déli leomlott támpillér alatt, valamint a vele átellenben 
lévő északi mellett jól megfigyelhető, hogy a templom freskóval borí-
tott nyugati része voltaképpen az eredeti templomhajó. 

A hozzácsatlakozó szentély felkutatása közben, a mai padlószint alatt 
átlag félméternyire megtaláltuk töredékesen a középkori köves padló-
szintet. Alatta pedig a jelenlegi szinttől 105—140 cm. mélységben az ere-
deti, félkörívesen záródó román stílusú szentély egy méter széles alapfalát. 

A későgótika korában helyére épült, szögletesen záródó szentély észa-
ki falának a keleti szélén került elő, szokatlan módon, a protestantizmus 
elterjedésekor befalazott sekrestyeajtó. Andezitből faragott kőkerete le-
szelt (1. sz. rajz). Hasonló korúak a most kibontott két lóhereíves nyílá-
sával jellegzetesen későgótikus emlék szentélyablakból előkerült mérmű-
ves* kőrácsok is. A délkeleti ablak kőkerete az 1802-es földrengéskor szfét-
repedt, emiatt mérműve csonkán maradt meg. Finoman megmunkált hal-
hólyagos kőrácsa a helyreállításkor kiegészíthető (2. sz. rajz). Egyedülál-
lóan érdekes a déli szentélyablak épen megmaradt mérműve. Előbbitől a 
díszítmény típusát, kidolgozását illetően egyaránt elütő népiesebb munka 
(3. sz. rajz). 

A sekrestyeajtó közelében, már a szentélyzáródás északkeleti falán, 
került elő a rendkívül puha, palás homokkőből faragott szentségtartó, 
bemélyülő fülkéjében több írásos emlékkel. Belső oldalán az 1528-as év-
szám olvasható, alján megsérült, háromsoros szöveg, oldalán a továbbiak-
ban megvizsgálandó jelek. A szentségtartó felületét és a környező fafelü-
letet először rossz megtartású, fekete színű festéssel (korom?) díszítet-
ték, majd erre rávakolva újrafestették, okkeres, zöldes színt használva. 
Ebből egy szárnyas angyal alakja épen megmaradt. A protestantizmus 
elterjedésekor a szentségtartó faragott felületét megcsonkították, majd 
az egészet befalazták. Az előbbiekben említett fekete színű festékkel 
díszítették a gótika korában megemelt hajó falának felső peremét is. 

A későgótikus szentély déli falán szintén bejáró nyomaira bukkan-
tunk, Kőkeretét kiemelték, miután ezt a bejáratot is megszüntették és a 
mait szimmetrikusabb elhelyezésben utólag megnyitották. Ennek darab-
jai lehetnek, a szószékfeljáró lépcsőjéből előkerült, gótikus korra utaló 
élszedett, faragott kövek. 

Kívül a templom északi fala mellett három helyiség alapfala került 
napvilágra, közülük a keleti, a gótikus szentélyhez szervesen csatlakozó 
sekrestyéé. Egykori nyeregtetejének nyoma a templomfalon jól látható. 
A középső kisebb méretű, valószínűleg a félköríves szentélyhez tartozó 
sekrestye alapfala, melyet utólag csontházként (ossárium) használtak. A 
mélyebben levő harmadik alapfal rendeltetése még tisztázatlan. 

Az épület felmérésekor, annak hossztengelyét kijelölő zsinór irá-
nyának tájolóval történt mérése, csaknem 30 szögfokos eltérést mutatott 
a keleti iránytól északkelet felé. Szt. Kilián napja jelenleg július 8-ra 
esik, a XVI. századi, gregoriánus naptárreform előtt azonban éppen a 
nyári napforduló táján volt, amikor legészakabbra kel fel a Nap. Érthető 
tehát az épület hossztengelyének jelentős eltérése a keleti iránytól. Ez 

* mérmű: gótikus ablakok felső részén alkalmazott, kőből faragott ^szabályos, 
rácsszerű díszítmény. 
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