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KÁRPÁTALJÁN II.

Az első részből szerkesztői ügyetlenség folytán 
kimaradtak a települések mai, ukrán nevei. Ezeket pótlólag 

közöljük: Uzsok- Uzsok; Szuhapatak -  Szuhoj;
Csontos — Kosztrino, Erdőludas — Gusznij,

HARMADIK CSOPORT

Az ide tartozó templomok a Keleti Beszkidekben, fo
ként a volóci (Volovec) és az ökörmezői (Aíezsgorje) kerüle
tekben épültek nagyobb számban. Azonos formajegyekkel a 
szomszédos és a távolabbi területeken is épültek fatemplo
mok; ezért ezek a legáltalánosabbak Káipátalján. Architek
túrájukban nyugati kultúrhatás érzékelhető, de Kárpátalja 
néhány más típusú fatemplomának építészeti, művészeti for- 
majegyeit is mutatják. Az előbb tárgyalt két csoport fatemp
lomaitól eltérően a szentély és a hajó fölött nincsenek külön
álló sátortetők. Az egyetlen függőleges tömeget a bejárat fö
lött álló harangtorony képezi.

E csoport templomainak méretei igen eltérőek. Vannak 
köztük kicsiny, kecses építmények (Szolyva -  Szvaljava), 
mások pedig monumentálisak (Toronya -  Toruny). A nagy
méretűeknél a belső terek közül az oltárteret és a hajót me
redek és magas, nagy, kettős ereszű tetők fedik.

Az előtérhez nyitott tomác csatlakozik. Efölött, a két 
eresz között a legtöbb esetben alacsony, oldalra is beforduló 
árkádsor jelenik meg. E felső, galériás árkádrész szolgált a 
hajóba nyíló karzat megközelítésére, vagy a toronynak ez a 
része volt a karzat. Ez a kedvelt motívum megjelent a hom
lokzatképzésben ott is, ahol a templomban nem épült emberi 
tartózkodásra megfelelő belmagasságú karzat. Itt használha- 
tatlanul alacsony teret képeztek ki, de az épület homlokzatát 
díszítő lapos árkádsort mégis létrehozták. így álgalériák ke
letkeztek.

A bejáratok felett emelkedő tornyok négyzetes alapraj- 
zúak, felfelé szűkülő keresztmetszettel, helyenként árkádos 
harangházakkal. A sisakrészek magasak, legtöbbjük gazdag 
formaképzésű, barokk hagymaformákkal. Rendszerint külön 
óraházat is képeztek rajtuk, zsalus ablakokkal.

SZOLYVASEBES {Szvaljavabisztrj)

A fatemplom a településről elnevezett kerület -  a volt 
Bereg vármegye -  központjában, a nyugati oldalon, a város
hoz csatolt Szolyvasebes nevű községrészen, a hegyre felve
zető hosszú utcában található. A lakóházak teleksorában 
meghúzódó, körülzárt temetőkert közepén, közel sík terepen, 
az idős, lombos fák között álló templom első pillantásra 
meseszerű látványt nyújt kedves, apró méretei, és mégis 
arányos és gazdag építészeti kiképzése miatt.

A Nikolszkaja templom 1759-ben épült; ma műemlék. 
Tornácát elölről hat, oldalról három-három faragott faoszlop 
veszi körül. A szentélynek öt lezáró oldala van.
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A galéria deszkázatának díszítése

A kisméretű, egyszerű alaprajz fölé mozgalmas térsor 
épült, a szerényebb szentélytől a központi téren át a leggaz
dagabban kialakított, magas harangtoronyig. Ez a ritmus 
tükröződik a templom három tornyának dimenzióiban is. A 
templom alapfala és a helyenként látható, igen kicsiny lába

zat vegyes, réteges terméskőből készült. Az oldalfalak a kő
falazaton elhelyezett vastagabb és magas talpgerendázaton 
indulnak. A bárdolt, faragott, igen riagyméretű keményfák
ból készített boronafal vastag fapallókból áll, és túlnyúló vé
gek rovátkolják össze. A gerendavégek felfelé egyre növek

vő kiugrása az eresz alátámasztását is szolgálja. Ezeken a 
gerendavégeken díszítésül lépcsőzetes profilozást is alkal
maztak. A hajó boronafala a felső eresznél lévő födémig tart. 
A szentély boronafalánál a gerendák végei nem nyúlnak túl 
a csatlakozásokon, itt a gerendák fecskefarkú sarokkötéssel 
csatlakoznak egymáshoz. A négyzetes keresztmetszetű 
keményfa tomácoszlopok végig faragottak. Alul talpgeren
dán fekszenek, felül speciális kötésmóddal, rövid könyökele
mekkel,összekapcsolva támasztják alá az ereszgerendázatot.

A templom előterét az épület hossztengelyére merőle
gesen egymás mellé fektetett, vastag keményfa pallókból ké
szült, vízszintes födém zárja. A másik két tér födémé az ol
dalfalhoz hasonlóan borona-megoldású, felfelé összeszűkü
lő, tömör, dobozszerű donga. Különleges a szentély feletti, 
mivel a térlefedés az alaprajzot követő öt boltmezőből áll. A 
boltozatok a főfalakra a vállvonalaknál fekszenek fel.

Az épületet nyugodt, sík tetők takarják, a tetőéleknél 
finom ívű átmenetekkel. A legalsó eresz alacsony, szinte a 
földet éri. Fontos szerepe van azonban, mivel az épületet 
körbefogva védi, és biztosítja egyben tömegeinek vizuális 
összekapcsolását, erejét. A tornác és a központi tér oldalánál 
lévő alsó tetősávok míves átmenettel kapcsolódnak a szen
tély feletti nagyobb tetőfelületekhez. A tornác felett kiszéle
sedő tető felnyúlik egészen a toronytörzs csatlakozásáig.

A magasabban álló kontytető a középső nagy teret fedi 
le. Eresze majdnem érinti a szentély tetőgerincét. A szentély 
és a hajó kontyolt tetőcsúcsainál kis, négyszög keresztmet
szetű, deszkaoldalú díszítő tomyocskák állnak, ezek egy
máshoz hasonlóak. A magasabban ülő a nagyobb méretű.

A templom a szentély felől Tomácrészlet valamint a hajó és a  szentély csatlakozása

A VIII. századi szolyvasebesi templom oldalhomlokzata (1979)
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A templom legimpozánsabb része a magas harangto
rony. Az előtér födémére támaszkodó, négyzetes alaprajzú 
törzs felfelé kismértékben sudarasodó, gerendavázas faszer- 
kezet deszkaborítással és zsindelyezéssel. A torony harang
háza galériás, kiáló deszkázattal. A galéria nyílása alacsony. 
A felette nyolcszögletű alaprajzon induló tetőt az oldalan
ként két-két sarokoszlop mellett egy-egy közbülső, könyök- 
dúcokkal ellátott faoszlop tartja. A tornyot kettős hagyma
formájú, középen óraház-szerű, kis törzzsel kiegészített sü
veg fedi. A hagymaformák alaprajzi vetületűkben nyolc- 
szögletűek. A templom alacsonyabb tornyainak csúcsán latin 
kereszt, a legmagasabb toronycsúcson hármas kereszt áll,

Az épület kevés ablakkal rendelkezik. A szentélyen há
rom igen kisméretű, a hajón az alsó eresz alatt kétoldalt egy- 
egy hasonló kis ablak van. A hajó felső oldalfalaiban ezek
nél nagyobb ablakokat nyitottak.

A templomon jelenleg háromféle zsindely található. 
Minden nagy sík tetőfelületetn vastagvégű, csúcsos zsindely, 
a központi tér felső oldalfalainál és a tornyokon ehhez ha
sonló, de a végein nem vastagodó pikkely van. A harangto
rony törzse hosszú, vékony, egyenesvégű normál zsindelyso
rokkal fedett. A galériadeszkázat alsó végét geometriai for
mák díszítik.

A gondozott templomot jelenleg is használják, de a 
nagytoronyban harang már nincsen.

TORONYA (Toruny)

Az ökörmezői kerületben (Mezsgorje-kerület, volt Má- 
ramaros vármegye) a Viskovszki-hágó alatti első község ti
pikusan hegyi település. A közút és a községet átszelő sebes 
vízfolyás kereszteződésénél, erős emelkedésű hegyoldalon, 
gyepes kegyeleti temetőkertben magasodik a falu házai fölé 
az egyetlen fatemplom. A temetőkertet már régen nem hasz
nálják, csak néhány kőkereszt, és enyhe, alig észrevehető 
sírdombhalmocskák utalnak eredeti céljára. Körben léckerí
tés zárja a területet, amelynek a közút felőli bejáratához kö
zel különálló -  a környéken szokásos formájú -  zárt harang
ház is létesült.

A Vvegyenszkaja fatemplom 1809-ben épült, műemlék. 
A létesítményen többirányú felújítás nyomai láthatók. Ezek 
közül ki kell emelni a mozgalmas toronysüveg bádogborítá
sát

A templom hosszirányban kissé lejtős terepen áll, ter
méskő alapzaton. Nagy dimenziókkal, nyugodtabb forma
képzésével, erős tornyával szinte őrködik környezetén. Alap
rajza egyszerű. A három belső tér és a bejáratnál lévő tornác 
egy észak-déli, fo szimmetriatengelyen sorakoznak. A déli 
véghomlokzaton hatoszlopos, kismélységű tornácon át lehet 
a templom előterébe jutni. Minden helyiség alaprajza derék
szögű. A szentély északi végfala egyenes. A legszélesebb a 
központi tér, de a másik három is csak kevéssel keskenyebb.

Az épületet jó építészeti érzékkel fogja körül az alsó 
tetősáv. Szinte erős pántként tartják egybe a templom helyi
ségeit az azonos magasságban vezetett ereszvonalak, melyek 
vertikálisan is jól tagolják az egyébként magas épületet

A  templom falai négyszög keresztmetszetű gerendák
ból álló boronafalak, ahol a terméskő alapzaton fekvő alsó 
gerendasor -  mintegy keretet képezően, s egyben hangsúlyo
sabb lábazatot is adva — nagyobb keresztmetszetű a többinél. 
A gerendavégek általában nem, csak az alsó tetősáv alátá
masztásánál nyúlnak túl a sarkokon. Ezen fekszenek az 
ereszt tartó vízszintes gerendák. Az egész épületen csüngő 
ereszképzést alkalmaztak, párkányképzés nincsen. Borona- 
falakból állnak az alsó tetősáv feletti, zsindellyel burkolt 
épületrészek is.

A templom földszintjén nincsenek ablakok. Az alsó te
tősáv felett a nyugati homlokzat a hajóval azonos szélességű
-  kilencoszlopos -  galériát kapott, mely kétoldalt befordul, 
és öt-öt ívvel éri el a hajót. Ebben a magasságban a hajó két 
oldalán két-két, a szentély szabad három oldalának középvo
nalában egy-egy szegmens ívvel záródó ablak helyezkedik 
el. A felső nagy, meredek tetők élesen, határozottan kontúro- 
zottak, körben fedik a templomot, A gerinc sarokpontjain 
vallási szimbólumok nincsenek.

Az előtér feletti nagyobb tetőfelületből emelkedik ki a 
templomtorony, amelynek négyzetes, viszonylag zömök tör
zse felfelé sudarasodó. A tetőgerinc fölé nyúlik mintegy

A XIX. század elején épült totonyai templom (197&) A szentély cs a hajó találkozása, valamint tom ácrcszlct a  harangtoronnyal
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négy zsindelysorral. A harangházon oldalanként négy-négy 
alig észrevehető, íves árkádnyílást képeztek. Ebben a magas
ságban a záró zsindelysor kissé kiugratott. A tornyot fedő 
mozgalmas süveg -  közepén a két íves motívumot összekö
tő, nyolcszögletes, eredetileg fazsalugáteres nyaktaggal -  
teljes egészeben bádog burkolatot kapott. A süveg a torony
törzsnek megfelelően négyzetes formával indul, csúcsát hár
mas kereszt zárja.

A templom, a telek és a harangtorony gondozott; ren
deltetésének megfelelően használják.

BÜKKÖSPATAK (Bukovec)

Az ökörmezői kerületben lévő település fatemploma a 
közúttól néhány száz méterre található a sebes folyású patak 
mellett. A bükköspataki Vvegyenszkaja templom 1808-ban, 
közel azonos időben épült, mint az imént bemutatott toro- 
nyai templom. Alaprajzuk, térképzésük és több részletmeg
oldásuk is igen hasonlatos vagy éppen megegyező. A bük
köspataki zsindelyezése nem hiányos, és néhány részletét 
tekintve eleve gazdagabb, díszesebb.

A templom a temetőkertben áll, mögötte fából újabb, 
különálló kis ravatalozó épült. A templom felett a hegyolda
lon egyéni formájú, zömök fa harangtorony található.

A tornác öt oszlopközéből a középső nagyobb, a 
kétoldali két-két oszlopköz kisebb. A tornácot fűrészeit mo
tívumokkal díszített fenyődeszka-mellvéd, könyöklő és két- 
számyú kiskapu egészíti ki. A tomácoszlopok könyökfákkal 
kapcsolódnak a tetőt tartó gerendába. Az oszlopok között 
igen lapos íveket képeznek. A tornác felett, a felső tető ere
sze alatt, a bejárati- és a két oldalhomlokzaton lapos ívekből 
nyitott galéria található. A bejárati homlokzat ebben a ma
gasságban már megegyezik a hajó szélességi méretével. 
Ezen képeztek ki elöl hat oszlopból öt egyenlő oszlopközt, s 
oldalt négy-négy egyenlő ívet. Ezek az oldalnyílások a hajó 
nyugati faláig tartanak.

A templom lefedése magas gerincű, kettős ereszű tető
vel történt. Az alsó, laposabb tetősáv körbefut, azonos eresz
magasságú. Efelett a falak tovább emelkednek. Ebben a fal-

A templom délkeletről

sávban helyezkednek el az ablakok. A szentélyen oldalan
ként egy-egy ablak, a hajón oldalanként két-két ablak van.

A templom falai faragott, nagyobb méretű fagerendák
ból készült borona-falak. A sarkokon és a csatlakozási he

lyeken a gerendák végei nem nyúlnak túl, csak ahol az alsó

A XIX. század clcjcn épült bukköspataki templom és a  barangtorony (1979)

széles tetősávot támasztják alá. A boronafal elemei, mintegy 
pallóként, élére állítottan helyezkednek el. A sarkokon fecs- 
kefarkú kötésekkel szilárdan kapcsolódnak egymásba.

A tornác és az előtér vízszintes borított gerendafödé
met, a másik két helyiség faragott gerendákból készült don

A templomtorony felső része és a bejárat előtti tornác.
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gaboltozatot kapott. A félkör boltívek az ablakok feletti fal
sávról indulnak és belenyúlnak a tetőtérbe. A dongaszerke
zetekben jelentkező oldalnyomást a keresztirányú falakon 
felvezetett és az egyes dongaelemekkel összekapcsolt függő
leges fapallók együttdolgozása veszi fel. A födém dongabol
tozatainál tehát, a dongák végeit lezáró, egymásra rakott pal
lók mindegyike húzóerőt vesz át a dongától, ezért a boltozat 
belülről üres.

A viszonylag magas oldalfalakat kívülről az alsó tető 
kedvezően osztja meg. Vizuálisan csökkenti a falmagasságo
kat, egyben pedig vízszintes hangsúlyokat teremt. A felső 
nagy tetőfelületek is körbefogják a templomot. A két tetőge
rinc és a tetőfelületek lágy átmenetet képeznek. A sarkok ha
tározottak, élesek. A két keleti tetősarkon azonos motívumú, 
kovácsoltvas hármaskereszt csúcsvégződés áll.

A zömök, négyzetes alaprajzú, felfelé kissé szűkülő to
ronytörzs az előtér feletti tetősíkokból emelkedik ki, nem 
sokkal a gerinc fölé, A harangházon lévő -  az alsó galéria 
kiképzéséhez hasonló -  alacsonyabb galéria oldalanként há- 
rom-három nyílású. A nyílásokra szinte ráboruló tető négy
zetes alaprajzú. A süveg íves és egyenes felületű kis töme
gek egybekapcsolt kompozíciója. A középen álló nyolcszög
letű összekötőtag vakárkád. Az egészet a nyolcszögletű 
hagymakupola zárja. A csúcson hármaskereszt áll. Az alsó 
kereszt alatti falak és szerkezetek burkolatlanok, efelett 
azonban minden felület zsindelyezett.

A templom és környezete gondozott

ROSZTOKA (.Roztoka)

A kisközség a Volóc (Volovec) és az Ökörmező (Mezs- 
gorje) közötti közúthoz északról kapcsolódó bekötőútról 
érhető el. A Keleti Beszkidek erdős hegyei közötti völgyben 
meghúzódó apró település Ökörmező kerület nyugati szélé
nél fekszik. A fatemplom a házaktól kissé távolabb, a hegy
oldali temetőkert ősibb területén található.

Az 1759-ben épült Vvegyenszkája fatemplom építészeti 
műemlék. A nagy épület komor hatását fokozza az oldalfa
lak feketésbama, sötét színe. Ezt a hatást csak a toronysüveg 
felső, mozgalmasabb, apróbb elemsora oldja fe l A bejárat 
melletti öntöttvas táblán az 1804-es évszám valószínűleg az 
első jelentősebb felújítást jelzi. A templom állapota jó; ren
deltetésének megfelelően használják. Festői környezetben 
helyezkedik el. A bejárattal szemben a hegyoldalon, tőle né
hány méterre külön fa harangtorony is épült, amelynek for
mája hasonló az e vidéken található zömök, kétszintes ha- 
rangtomy okhoz.

Alaprajzának sajátossága, hogy az előtér szélessége a 
hajó szélességével megegyezik, és van a hajó oldalánál még 
egy bejárati ajtó. A szentély a hajó szélességénél itt is ki
sebb, de a tengely irányában nyújtott

A tornác csak kissé keskenyebb, mint az épület. Két sa
rokoszlop és két bejárati oszlop tartja ennek tetőszerkezetét. 
Az oszlopok faragottak. A tornác oldalt nyitott, alul deszká- 
zott, és könyöklővel látták e l  A templom földszintjén nin
csenek ablakok.

Az egész épület nyugodt, egyszerűségében is fennkölt 
feszültséget árasztó. Nagy, kettős tető fedi le. Az alsó, lapos 
dőlésű tetősáv mind a négy oldalról átfogja a templomot. E 
tető felett a szentély fala két zsindely hosszúságban; a hajó

és az előtér fala három zsindely hosszban felelmelkedik. Itt 
helyezkednek el az ablakok. A szentélyen a három szabad 
oldalon a falak közepén egy-egy négyzetes kisebb, míg a ha
jó oldalán két nagyobb, négyzet alakú ablak van.

A torony az előtér felett a felső tetőrészből emelkedik 
ki. A négyzetes, nagy alaprajzi formával induló toronytörzs 
a tetőgerincet mindössze két sor zsindely magassággal ha
ladja meg. Felfelé erősen sudarasodó. Zömök jellegét fo
kozza -  Kárpátalján ritka megoldásként -  a toronytörzs kö
zepén körbefútó, övpárkány jellegű zsindelysor kiugrás. A 
toronytörzs feletti első süvegelem a négyzetes alaprajzú, 
enyhe hajlású sátortető, amelyhez nyolcszögű, duzzadt 
hagymaforma kapcsolódik. Sajátos, hogy a toronysisak ele
mei felfelé erősen csökkenő keresztmetszetűek. A süveg 
egymás felett több kúpos, íves és két függőleges zsalugáte- 
res elemből tevődik össze. Csúcsán nagy, díszes kovácsolt
vas hármaskereszt áll. Hasonló, de kisebb a két kereszt a 
tetőgerinc csúcsainál.

A terep, amelyen a templom áll, keletre kissé lejt A 
vastagabb faragott fenyőfa talpgerendák a falsíkból kiállva 
képezik egyben a lábazatot is, A nagy keresztmetszetű rönk
ből kifaragott fenyőfa pallók olyan magasak, hogy a temp
lom földszinti falazata a talpgerenda felett - mindössze két- 
három sor pallóból áll. Az oldalfal borona pallók a sarkok
nál és a válaszfal kötéseknél a falsíkoktól túlnyúlnak. Az 
alsó ereszt egyszerűen a legfelső palló erősebb kinyúlása tá
masztja alá. A pallók végeit külön nem munkálták meg, 
azok nagyolt bárdolás nyomait viselik magukon.

A két tető közötti boronafalnál nincs a sarkoknál túl
nyúló gerendavég. Ez a falfelület kívülről zsindelyezett

A  X V III. századi cosztokai fatem ploro a  b e jira t  felöl (1979)
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Zsindelyezése megegyezik a tetőkön és a torony oldalánál 
alkalmazottal, vagyis vékony, hosszú, hegyezett végű ele
mekből készült, ahol a sorok váltakozva, egymás felett hol 
jobbról, hol balról indulnak és fedik át egymást. A hegyes 
zsindelysorok hullámos vonalú díszítést eredményeznek a 
burkolt felületeken. A falak földszinti oldalain nincs zsin
delyfedés.

A torony süvegen a zsindelyfedés a klasszikus orosz 
építési megoldást tükrözi. Itt ugyanis a végeiken keskenye- 
dő, de egyben vastagodó olyan rövidebb zsindelyelemeket 
alkalmaztak -  talán a legutóbbi felújítás során amelyek 
jobban megfelelnek az íves és a sokszögű tetőidomok 
fedésének.

PADÓC (Podobovec)

A település meredek hegyek szűk völgyében, zúgó pa
tak mentén az út két oldalán, keskeny földsávon elszórt há
zakból áll. A fatemplom is az út mellett található, magasan 
felette a település temetője. Az elkerített templomkertben, a 
templomtól északra zömök, kétszintes fa harangtorony áll.

A Szent Nikolának ajánlott templom a XVIII. és a 
XIX. század fordulóján épült, tehát újabb keletű, emellett 
azonban magán viseli mindazokat a strukturális és formai 
elemeket, amelyek az előbb keletkezett, idősebb fatemplo
mok sajátjai. Kedvezőtlen, hogy a felújítása során a fa zsin- 
delyezést fényes bádogra cserélték ki, és a volt bejárati tor
nácot néhány éve üvegezett verandává alakították át.

Az épület alapja rétegesen rakott terméskőből készült. 
A terep erős lejtését is ez a lábazati falazat egyenlíti ki. A 
vízszintesen képzett lábazati rész felett a boronafalak kis 
keresztmetszetűek, négyzetes és álló téglalap formában egy
másra rakott fenyőgerendákból készültek, a sarkoknál és a 
belső válaszfal kapcsolatánál kissé túlnyúló végekkel. Az 
alsó eresz alatt ablak nincsen. Az újabb keletkezésű veranda 
faoszlopos, a térdfal deszkázott.

Az alsó, széles ereszű tetősáV az épület alaprajzát kö
vetve körbefút. Külső alátámasztására a boronafal felső ge
rendáinak lépcsőzetes túlnyúlása szolgál. E tetősáv felett a

boronafal gerendavégei nem állnak ki a faisíkból. Ebben a 
falsávban a szentélyen oldalanként és a hajó két oldalán is 
egy-egy félköríves lezárású, nagy méretű, álló téglalap ala
kú ablak van. Érdekes, hogy a két eresz közötti falszakasz 
külső oldala nem zsindelyezett, hanem függőlegesen desz
kázott. A deszkák hézagtakarását lécezéssel oldották meg. 
A toronytörzsön és a harangháznál hasonló a burkolat.

A felső tetők meredek hajlásszögűek. Kontyolt formá
ban takarják be az épületet. A toronytörzs négyzet alapraj

A templom a harangtoronnya! A bejárat, valamint nczct a  szentély felől
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zú. Új elem a négy oldalánál kialakított zsalus ablaknyílás, 
és az ezek tengelyében lévő négy festett óra-utánzat. A to- 
ronytörzs külső burkolata olyan zsindelyezést kapott, hogy 
az egyik sor egyenesen levágott, a másik kihegyezett végű. 
Ezzel szép hullámvonalat alkotnak a zsindelyek.

A harangház sarkain a hézagtakarók „gyöngysor”-fara- 
gásúak. Ilyen gyöngysor van feljebb, a süvegkompozícióban 
lévő függőleges kis törzs éleinél is. A toronysüveg sátorte
tővel kezdődik. Az eresz vonala az „óra” felett ívesen kép
zett. A homorú ívvel laposan induló süvegelemet nagy, duz
zadt, nyolcszögletű hagymaforma követi. Zsindelyezése a 
felső harmadnál körben kissé kiálló ereszű. Ez a megoldás 
megjelenik a legfelső gömbmotívumnál is. Az alsó gömb
elemet követi egy álló négyzetes zsalus tag, félkörívű nyí
lást lezáró vonalakkal. Efelett sátortető és a záró gömbölyű 
idom következik. A torony csúcsán nagy hármaskereszt áll. 
Az „óra” magasságában fogazott párkányelem fut végig az 
eresz alatt. Ilyenféle párkány vagy díszítő megoldás ritka 
Kárpátalja fatemplomainál.

A templom környéke gondozott.

ISZKA (ízki)

A Nagyág (Rika) folyó mellett települt Iszka község. 
Közepén a közút és a vízfolyás kereszteződésénél jelentős 
egyházi épületegyüttes található. A régi temetőkert közepén 
áll a műemlék fatemplom és az ugyancsak műemlék, magas 
fa harangtorony. A templomtól keletre újabb építésű ravata
lozó készült fából. A kertben egyéb, kisebb egyházi emlé
kek és kegyeleti jelek is láthatók.

Az igen jó állapotban lévő objektumok közül a fa
templom és valószínűleg a fa harangtorony is 1798-ban 
épült. A templom különleges alkotása Kárpátalja kultikus 
létesítményeinek, mivel sok sajátos, csak e táj építészetére 
jellemző vonással, formai és szerkezeti megoldással rendel
kezik.

A tornác hat oszlopa erős, vastag, négyszög kereszt
metszetű keményfa szerkezet. Az oszlopok alul a nagymére
tű talpgerendába csapoltak, felül faragott könyöktámaszok-

A XVIII. század végi iszkai templom tomya

kai egybekötve, a vízszintes tetőtartó szelemengerendát tá
masztják alá. Minden oszlop azonos faragott motívumot ka
pott. Ezek a motívumok négysarkúak, kelyhet vagy tulipánt 
és vízszintes bevéséseket, illetve pámatagokat tartalmaznak. 
Ez azért szembetűnő, mert a faragott oszlop ritka Kárpátalja 
templomépítészetében. Az alkotók a bevágott könyökeleme
ket, a szelemenek alsó felületeit és a csüngő eresz gerenda
végeit is megmunkálták. Az oszlopok közötti ívek igén 
laposak.

Az álgaléria a nyugati oldalon hét lapos ívből, két 
sarok- és hat közbenső oszlopból áll. Mindkét oldalon, a 
hajó faláig hat ívből és egy sarokoszlopból, egy fai melletti 
csatlakozó oszlopból és öt közbenső oszlopból készült. Az 
oszlopoknak csak az a felső része látszik szabadon, amelyik 
a könyökcsatlakozások felett van. Az alsó oszlopvégeket 
zsindelyezés takarja. Valójában az álgalériából csak az ala
csony ívsor látszik, szép díszeként az épületnek. Valószínű
leg más liturgiákból átvett formai elem hatása ez, ahol ezen 
a szinten a kórus vagy karzat lehetett. Itt célszerűtlen, egy
részt, mivel a födém felett mindössze 50-80 cm-re helyez
kednek el az árkádok -  egyébként is az eresz aljában 
másrészt sűrű gerendázattal is tele van ez az épületrész, mi
vel innen indul a toronytörzs erős gerendaváza.

A templom alapja idomítatlan, réteges kőfalazat. Efe
lett, a terepszintről indul a vastagabb fenyőfa boronafal lá
bazat. Az épület falai élére állított fenyőfa pallók, a sarkok
nál kiálló végekkel. Az alsó tető alátámasztása céljából a 
gerendavégek „golyvás” kiképzést kaptak. A szentély és a 
hajó falai az alsó eresz felett tovább emelkednek a födé
mekig.

A szentély, valamint golyvás gercndavég-kialakítás a hajó sarkánál
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^  ..-ír- .m
A  tornác és a felette lévő álgaléria

A tornác, valamint a babinyec felett a födém egymás 
mellé fektetett pallókból áll. A hajó és a szentély felett, az 
oldalfalakhoz hasonló boronakötésű, a hossztengellyel meg
egyező irányú, félköríves dongaboltozat készült. A hajónál 
a külső falak melletti egy-egy keskenyebb, vízszintes fö
démsáv után emelkedik a tetőtérbe a donga palástja. A szen
télynél ez egyenesen a főfalakról indul.

A torony törzse fagerendás vázszerkezetű. Az előtér 
felett a felső tetőidomból emelkedik a magasba. Négyzetes 
alaprajzú. A toronytörzset az övpárkány jellegű, körbefutó 
bádogozás függőlegesen kettéosztja. Alatta az oldalakon 
zsindelyezés van, vékony, hosszú elemekből. A párkány fe
letti íoronytörzs oldallapjainak tengelyében egy-egy álló, 
bedeszkázott ablaknyílás és mind a négy oldalon óraszám- 
lap és mutatók találhatók. Itt az oldalfelületek függőleges 
deszkázatot kaptak.

A templomot a csoportra jellemző kettős ereszű tető 
fedi, A fedés egyenes végű, vékpny, hosszú zsindely ele
mekből tevődik össze úgy, hogy soronként váltva hol jobb
ról, hol balról indul. így viharállóbb.

Érdekes e templomnál a csúcsokon alkalmazott befeje
ző akrotéria. A szentély feletti tető sarkánál latinkereszt, a 
hajó feletti saroknál kettőskereszt, míg a tornyon hármaske
reszt található. Ezeket kovácsoltvasból alakították ki, azo
nos stílusban.

FÜ LÖP FALVA (Pilipec)

A község az ökörmezői kerületben a Podóc és Iszka 
települések közötti közúton érhető el. A régi és az új temető 
Fülöpfalva belsőségében található egymás mellett, de külön 
bekerítve, A templomkertben a fatemplom mellett különálló 
fa harangtorony és fából kisméretű ravatalozó is létesült. Ez 
utóbbi újabb keletű.

A Rozsgyesztva névre szentelt műemlék fatemplom a 
XVIII. században, valószínűleg annak utolsó éveiben épült. 
Igen jó  műszaki állapotban van. A templom formailag lé
nyegében megegyezik Iszka fatemplomával, de annál erede
tibb, mert a toronysüveg formáit is fa zsindelyezés fedi. 
Szerényebb annyival, hogy a fenyő boronapallók végein 
nincsenek golyvás megmunkálások. A tomácoszlopok itt is 
díszes faragást kaptak, és a bejárat felett álgaléria van.

A XVIII. század végi, fülöp falvai templom tornya (1979)

A felső tető eresze szinte teljesen eltakarja az épület 
nyugati végén kialakított álgalériát, mely a bejárat felett, a 
nyugati véghomlokzaton hét, az oldalhomlokzatokon öt-öt, 
igen lapos kis árkádívből áll.

Az erősebb talpgerendákon állnak az épület falai, sza
bályos méretre fűrészelt és gyalult fenyőfa pallókból. Az 
egyes elemek végei az éleknél nem nyúlnak ki, kivétel az 
eresznél lévő egy-egy magasabb palló, amelyek átmeneti 
elemek nélkül, önmaguk támasztják alá a szélesen kiálló, 
alsó tetősávot. Ez a tetősáv enyhe hajlású, a felső magas, 
meredek. Az egyszerű, egyenes végű zsindelyelemek alkot
ta sorok egymás feletti elütő, sávos ritmusa abból adódik, 
hogy a felrakás soronként más-más irányból indul. A 
tetőfelületeken, a két tető közötti falakon és a toronytörzsön 
azonos a zsindelyfedés és a borítás. A toronysüvegen sajá
tos, az előbbitől eltérő, rövid zsindelypikkelyeket alkalmaz
tak.

A toronytörzs kötőpárkányánál egyedi díszítőelemet 
találunk. Itt ugyanis deszkából kifurészelt, lefelé fordított, 
stilizált tulipánsor képez szalagdíszt. Egyedi az is, hogy a 
toronytörzsön, a süveg alatt alkalmazott óra-forma megjele
nik feljebb, a süvegkompozíció négyzetes eleménél is, a 
zsalus kettős ablakok tengelyében.

A harangház oldalainak tengelyében zsalus ablakele
mek, ezek felett óra-számlapok láthatók. Ebben a sávban a 
vázszerkezetet függőleges deszkázás és vékony, hézagtaka
ró lécezés borítja. Ez a megoldás domináns elemként 
jelenik meg. A torony süvegének alsó eleme lapos sátortető, 
négyzetes ereszvonallal indul, az órahelyeknél íves emelke
déssel. Az efelett lévő nagy hagymaforma már nyolcszög
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letű, rajta négyoldalú, álló, zsalus ablakház, feljebb lapos 
sátortető és nyolctagú gömbölyű idom, legfelül, a záró
gömbön a hármaskereszt áll. Ily módon mozgalmas, barokk 
szellemű, de mérsékelt és arányos a torony befejezése.

TEREBESFEJERPATAK (Gyelovoje)

Kárpátalját délkeleten a Rahó-i (Rahovó, v. Márama- 
ros vm.) kerület zárja le. A román határ közelében, közleke
dési vonalakkal érintett, Tisza menti jelentősebb település
ben két fatemplom található. Ezek építészeti kiképzésükben 
azonosak, keletkezésüket és jelenlegi hasznosításukat te
kintve eltérőek. A későbbi keletű szinte másolata a koráb
binak. Az 1750-ben épült, ma tájtörténeti múzeum.

A település szűk utcákon át megközelíthető egyik sa
roktelkén, gondozatlan területen áll az egyszerű fatemplom. 
Méretei közepesek. Zárt tömeg és alacsony kis toronysüveg 
jellemzi.

Alaprajzában a vízszintes főtengelyre rendre felfűzve, 
a bejárat előtti tornác, az előtér, a hajó és a szentély követi 
egymást. Jelentősen eltér ez az épület a korábban ismerte
tettektől abban, hogy a belső terek szélességi méretei azo
nosak és ebből következően az épület szélessége végig azo
nos még a szentélynek a hajóval csatlakozó részénél is. Sa
játos az is, hogy a szentély három egyenes oldallal zárul. 
Mindez jelentheti itt a nyugati építészeti hatás érvényesülé
sét. Az alsó eresz feletti alaprajz eltér az alatta levőtől any- 
nyiban, hogy a tornác feletti homlokzati falsík előreugrik a 
tornác fölé, annak fél mélységéig. így ezen a szinten a 
templom tömör falai nagyobb alapterületet zárnak le, mint a 
bejárati szinten. Ez Kárpátalján ismétlődő megoldás, csak 
másutt árkád készült A tornác a főhomlokzaton négy vé
kony, faragott oszloppal alátámasztott, Ezek között karfákat 
találunk.

A templomot kettős ereszű tető fedi. Az alsó széles, 
lapos körbefútó sáv, szinte szoknya szerűen a falak védelmé
re szolgál.

A felső, meredekebb tető egy gerincvonallal teljesen 
takarja a templomot, keskeny eresszel, elöl félig kontyoltan, 
a gerincnél timpanonnal. A tetfísíkok azonos dőléssel kö
vetik a szentély alaprajzát, lágyan kapcsolódva egymáshoz. 
A templom bejárata a tornácról nyílik. Innen lépcső vezet a

A  XVIII. századi, tcrcbcsfejéipataki templom (1979)

A ma múzeumként szolgáló templom a  bejárat felől (szerző felvételei)

toronyba, illetve a tetőtérbe. A torony négyzetes alaprajzú, 
éles sarkokkal. Az alacsony, zömök toronytőrzs lényegében 
maga a harangház, alig nyúlik a tetőgerinc fölé. Az eresz 
alatti ablaknyílások oldalanként azonosan, négy-négy egy
forma mérettel, függőleges irányban nyújtottak, alig észre
vehető félköríves záródásúak.

A torony süvege négyzetesen induló, lapos sátortető 
forma. Rajta középen kis körkeresztmetszetű, kazettás osz
lopelem és ezen a nyújtott, szerény, inkább csak jelképes 
hagymazáródás, legfelül a nagy, kovácsoltvas, díszes, vé
kony hármaskereszt áll. A tornácot fedő tetőből a bejárati 
sávot védő kisméretű nyeregtető nyúlik előre, melynek 
lezárása függőleges deszkázató oromfal.

Ezen az épületen is kevés az ablak. A két tető közötti 
függőleges falsávban az előtér két oldalánál egy-egy köze
pes méretű, a hajó két oldalánál ugyanezekből egymás mel
lé helyezett kettős ablak, míg a szentélyen a ferde falsí- 
koknál egy-egy ablak van. A hajón, az alsó eresz alatt, az 
előbbinél jóval kisebb, szinte tenyérnyi ablak is található.

A terep az épület tengelyének irányában kissé lejt. Ezt 
kiegyenlíti a látható terméskő alapozás. Felette boronafalak 
állnak, közel négyzetes keresztmetszetű gerendákból, A fal
elemek végei -  az épület teljes magasságában -  a sarok és a 
válaszfal csatlakozásoknál a falsíkból kiállnak. A falak az 
alsó eresz alatt burkolatlanok, efelett zsindellyel borítottak, 
még a kiálló boronavégek is. A két függőleges oromfal 
deszkázott. A külső felületeket vékony, hosszú zsindelyla
pok borítják. A függőleges felületeket kihegyezett végű 
zsindelyek, míg a ferde és íves felületeket derékszögben le
vágott lapok fedik A két oromfal tetősíkjában lévő homlok
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deszkák félköríves apró, fűrészelt, fogazott díszítést kaptak. 
A szentély feletti tetőesúcson vékony kovácsoltvas latinke
reszt látható.

Néhány fatemplomhoz a megismerés igen jóleső érzé
se mellé sajátos, nemritkán rendkívüli, gyomorszorító emlé
kek is társulnak. Kevésbé ismert, hogy a hetvenes évek vé
gén Kárpátalján -  mely az akkori Szovjetunió legnyugatibb 
területsávja volt -  a települések között csak igen nehezen 
kapható útvonalengedéllyel lehetett közlekedni, még a 
szomszédos települések lakosainak is. Később tudtam meg 
például, hogy azokban az időkben az egyik miskolci kollé
gám évekig nem látogathatta meg a határon túli, szomszé
dos faluban élő idős, beteg özvegy édesanyját, és amikor 
végre átengedték, akkor a szomszéd faluban a rokonságot 
már nem kereshette fel. A helyieknek is engedélyre volt 
szükségük. Az ellenőrzést úgy szervezték meg, hogy a köz
ségek, városok szélén külön fegyveres testület őrzése mel
lett sorompók zárták le az utakat. Hogy ily módon a közle
kedés mégse lehetetlenüljön el, bevezették a kocsi szélvédő
jére ragasztható sajátos, napi jelzéseket, így a sorompóknál 
csak lassítani kellett, s ha az őrök úgy ítélték, nyitották a 
kaput, és a polgár mehetett a dolgára, Elképzelhető, micso
da rendkívüli figyelem és érdeklődés kísérte a magyar rend
számú gépkocsit, amellyel én közlekedtem, ámbár termé
szetesen a legszabályosabb engedélyekkel rendelkeztem. 
Külön téma lenne, hogy hány láda jóféle magyar borral kel
lett megolajoznom az engedélyeket kiállító gépezetet.

Egy számomra azóta is emlékezetes napon, amikor az 
ungvári szálloda-építkezés magyar vezetőjével az ő gépko
csiján Iszki felé igyekeztem, velem tartott feleségem is és 
még egy érdeklődő építész kolléga. A keresett község előtt 
néhány kilométerre, mintegy 150-200 méterre az úttól Pili- 
pec község szélén megláttunk egy szép fatemplomot. A 
hozzá vezető út kegyetlenül rossz minőségű volt, így hát fe
leségemmel gyalog igyekeztünk a templom felé, hogy a vá
ratlanul elénk került építményt körüljárjuk és lefényképez
zük. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, haladtunk tovább az 
engedélyezett úton. Néhány percen belül azonban dübörögve 
fölénk szállt egy helikopter, és mélyrepülésben követett 
bennünket. Igencsak megilletődtünk. Igyekeztem a táskáink 
mélyére süllyeszteni a kamerákat, a már elkészített néhány

tekercs film mellé, amelyeket a korábbi napokon készítet
tünk, s óvatosságból vittünk magunkkal. A gépkocsit vezető 
barátom próbaképpen manőverezni próbált; lassított, majd 
megállt, a helikopter pedig egyértelműen velünk mozgott. 
Amíg mi a kocsiban arról tanakodtunk, hogy miről is lehet 
szó, azt is észrevettük, hogy az amúgy is gyér forgalom tel
jesen megszűnt körülöttünk, s egyedül voltunk az úton. Nem 
volt azonban sok időnk a tanakodásra, mert száguldva 
megérkezett két lefüggönyözött fekete Volga. Egyik elénk, a 
másik mögénk állt. Kiszállt négy civil férfi, és ahogyan a 
vadnyugati filmekből ismert, zsebredugott kézzel körülfog
tak bennünket. Egyikük éktelen kiabálás és káromkodás kö
zepette odarohant, és a kormánynál lévő kollégámat ránci- 
gálta kifelé. Bár mindnyájan törve, de beszéltük az orosz 
nyelvet, előzőleg megállapodtunk, hogy csak magyarul be
szélünk. A helyzetünk néhány pillanat alatt kilátástalanná 
vált. A többiekért felelősséget érezve, és féltve a felesége
met meg a filmjeimet, kiszálltam a kocsiból. Kezemben az 
ottani kiadású, primitív turistatérképpel elkezdtem szép 
csendesen magyarul elmagyarázni, hogy a templom, már
mint a bükköspataki, ahol útközben kiszálltunk, a térképen 
műemlék jelzéssel szerepel. Ugyanis azt az első szóra meg
értettük, hogy az egész felfordulás amiatt van, hogy az útvo
nalengedélytől eltérően oda is bementünk, habár maga a ko
csi nem is hagyta el az utat, Az elhárításuk mégis jól működ
hetett, mert mi senkit nem is láttunk. Az sem lehetetlen, 
hogy a közelben valami katonai objektum volt, s emiatt ke
rültünk zűrbe. A dühöngő nyomozó csillapodni látszott. 
Hogy ebből a nehéz helyzetből épségben kijuthatunk, abban 
akkor kezdtem el reménykedni, amikor visszament a többi
ekhez, és tárgyalni kezdtek egymással. Később beültek az 
egyik kocsijukba, talán telefonáltak is -  nem tudom. Én a 
kocsi mellett, a többiek a kocsiban gubbasztva kellően fel
borzolt idegekkel vártuk a folytatást. A helikopter addigra 
már otthagyott bennünket. Nemsokára egy másik ember jött 
oda hozzám, és tökéletes magyarsággal közölte, hogy ebben 
az esetben eltekintenek mindenféle eljárástól, és elengednek, 

Csak később, már idehaza vallottuk be egymásnak, 
hogy azon az éjszakán ungvári szállásunkon alig aludtunk, s 
mindannyian a fekete Volgák visszatérésétől tartottunk reg
gelig. A görcs csak itthon oldódott fel teljesen, de még ma is 
szorongás fog el, ha erre a kalandra visszagondolok.

Rosztoka
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