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ROMÁN TEMPLOMAI

"A szentély fa la iró l merev, püspöki ruhás, bajuszos
szakállas szentek néznek le hideg, mozdulatlan szemeikkel, 
vékony, összeszoritott ajkukkal. Aureolás fe jü k  mellett szép 

feke te  cirill betűk magyarázzák, hogy kik is ezek a régen 
meghalt görög szentek. Ez komor, titokzatos, nekünk idegen 
hangulat. Ez nem a mi nyilt magyar népünk istentiszteletére 

épült hajlék. I tt benn, a félhom ályban a régi Bizánc levegője 
leng. De ami e fö lé  borul, ami ezt magában foglalja, az már 
más művészet, más hangulat szülötte; az már mind, de mind

a miénk.
(Egy kalotaszegi fatemplomról. A HÁZ, 1908)

Ha Kós Károlyról és a kalotaszegi román templomok
ról esik szó, legelőször azokra a kis rajzocskákra gondolok, 
amelyek illusztrációkként szerepeltek Kós Károly idézett, a 
türei román fatemplomról szóló korai Írásában. Kevésbé is
mertek viszont az általa tervezett, a kis kalotaszegi falvak
ban rejtőző román templomok, melyek külön fejezetet al
kotnak munkásságában.

A húszas évek első felében kezdődött el az a folyamat, 
amely máig észrevehető mértékben átformálta Erdély tájait, 
város- és faluképét. Az új állam által támogatott építési 
program eredményeként Erdélyszerte ortodox és -  kisebb 
mértékben -  görögkatolikus román templomok épültek szép 
számmal; elsősorban a nagyobb településeken, de lassan- 
lassan a falvakban is. így válhatott a kalotaszegi román (gö
rögkatolikus) egyház Kós Károly egyik jelentős megrende
lőjévé.

Ebben az évtizedben írta meg Kós Károly az Erdély 
kövei és Erdély  cím ű köteteit, amelyek az erdélyi építészet 
egységét, az Erdélyt lakó népek közösségét {transilvániz- 
mus) hirdetik. Miközben megszervezte a kalotaszegi m a
gyar politikai életet, bejárta Kalotaszeg falvait, településeit. 
Nem volt olyan sarka Kalotaszegnek, ahol meg ne fordult 
volna. Jó barátságban volt románokkal, néhány pópával is, 
például a feleki püspökkel.

így kapcsolódott Kós Károly a templomépítési-felújí- 
tási folyamatba. M indössze öt templomot tervezett, ami 
kevésnek tűnik, de ezek a templomok olyan változatos ké
pet mutatnak, m int maga a kalotaszegi táj. Kós munkái kö
zött szerepel egy középkori templom helyreállítása és bőví
tése; új kő- és fatemplom építése, fatemplom restaurálása, 
sőt egy meghiúsult pályázatterv kisebb méretben történt 
megvalósítása is. Haranglábat is épített 1922-ben a kolozs- 
monostori templom elé, amelyet a katolikus egyház hetven 
évre bérbe adott a görög katolikus egyháznak. A Nagyikló
don épülő reform átus templomot félkészen adták el 1943 
után a románoknak, így lett belőle román templom.

Kolozsvár felett, a feleki tetőn fekszik Felek, régi ro
mán falu. Ide építtetett a középkorban csúcsíves kőtemplo
mot Stefan cél Maré. Ebből a későgótikus épületből készült 
1925-ben Kós Károly egyik legszebb temploma. Bár mai

Sztánai román templom

műemlékvédelmi szempontból nem helyes történelmi épüle
teket átépíteni, Erdélyben ilyesmi gyakran fordult elő; így 
Kosnál is, mivel ez volt az egyetlen módja a templom meg
mentésének. A valahai kis tem plom ot bővítették, ezáltal a 
régi gótikus portál étkerült az új hófehér oromfalas főhom
lokzatra. A kapu felett három csúcsíves ablaknyílás van. Az 
épület bal oldalához csatlakozik a hófehérre meszelt, cse
réppel fedett, négy Fiatoronnyal ékes torony. Arányai, kar
csúsága Kós Károly munkásságában egyedülálló, bár a meg 
nem valósult magyarvistai református templom bővítésének 
terve erősen hasonlít rá).

Ilyenek a sztánai (1927), az erdőfalvi (1928) és a 
nagypetri (1927) templomok is. Egyik sem különbözik a 
római katolikus templomok hagyományos alaprajzaitól, ám 
világosan érezhető rajtuk Kós Károly sajátos formaalkotása 
is. A helyreállított, szerény erdőfalvi fatemplom ugyanúgy 
tornyos, egyhajós, szentélyes megoldású mint az új, téglá
ból épült sztánai templom. Mindkettőnél felfedezhető a ka
tolikus és református templomoknál is szokásos oldalbejá
rat; az erdőfalvi épület portikusza akár az A ti la királról 
ének-ben is szerepelhetett volna.

A nagypetri kistemplom külön Figyelmet érdemel. Ro
mos állapotában is nemes, őszinte és természetes ház. A 
templom fából épült, alacsony kő lábazaton. Valószínű,

Erdófalvi lomá/v templom
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Linóleummctszet a fejérdi görögkatolikus templomról

hogy a házat a falu lakói kalákában építették. Ma már nincs 
gazdája, lassan szét rágj a az idő.

A Kós-féle román templomok között kuriózum a fejér
di templom (1927-28). A túlnyomórészt románok lakta, 
dombokkal övezett kis falu Kolozsvártól északra 15 km-re 
fekszik. A magaslat peremére érkezve, hirtelen tárul fel a 
kalotaszegi világ. A kis medencéből hatalmas katedrális 
magasodik elénk. M egtaláltuk Kós Károly rejtett sztambuli 
üzenetét. Csak a küszöbön állva vesszük észre, hogy fejünk 
majdnem eléri az addig monumentálisnak hitt kapuzatot. 
Rögtön visszaáll minden arány a helyére és rájövünk, a bo
londját járatták velünk. Kós Károlynak mégiscsak sikerült 
felépítenie 1921-es pályázati munkáját, a Kolozsvárra terve
zett ortodox katedrálist, csak éppen Fejérden, és nem abban 
a méretben. Egyedül ez a munka idézi közvetlenül Kós tö
rökországi, sztambuli benyomásait; megmutatja milyen egy 
ortodox templom Erdélyben, Kós Károly interpretációja 
szerint, és építészeti felépítése rokonságot mutat az Erdély
ben is található ortodox fatemplomok néhány típusával is. 
Csak egy tornya van. Tömegfelépítése, geometriája talán a 
Hagia Sophiára, az eredetileg bizánci templomra és az azt 
példaképének tekintő török muzulmán építészetre emlékez
tet. Kós Károly Sztambul című tanulmányának III. Fejezeté
ben, a Bizánc és az A ja-Szofiá-bm  azt írja:

Justinianius korában nyilvánvaló lett az, ami a lelkek
ben már azelőtt valóság volt: hogy más Róma és más Bizánc 
hite és kultúrája, amiképen más a földrajzi, gazdasági hely
zete és a népe is, de abban a pillanatban tudattá válik az 
ösztön is: más hit más kifejezésmódot, új kultúra új stílust 
evolvál: megszületett Bizánc stílusa.

A VI. században megépülnek az új stílus diadalmi j e l 
vényei: a constantinopolisi Apostol-templom (melyet ma a 
velencei San M arco képvisel), a ravennai San Vitale és az 
Aja-Szofia.

M indhárom típusa a centrális kupola-templomnak, 
mindhárom más és más, egymástól merőben különböző mó
don, különböző alaprajzzal és felépítéssel akarja megoldani 
ugyanazt az architektonikus problémát: a centrális teret. Az 
Apostol-templomban kapjuk a keresztkupola templom, a 
San-Vitaléban a kupolás-rotunda és az Aja-Szofiában a

hosszhajó alaprajzon fe lépített centrális térnek megoldását.
Egyidőben teremti tehát Bizánc kultúrája ezt a három  

típust: egy ázsiai gondolatnak: a centralitásnak három vál
tozatát, egy ázsiai szerkezetnek, a kupolának háromféle al
kalmazásával.

Ez a fejérdi templom kilóg a többi, a két világháború 
közötti úgynevezett Ion M incu-féle nemzeti stílusban épített 
ortodox templom közül; azoknál ősibb típust képvisel. Kő
ből készült durva homlokzatai a keskeny nyílásokkal inkább 
a bizánci kultúra szülöttei mint a pompás és hivalkodó hi
vatalos stílusé. E másság lényege azonban nem a részle
tekben található, hanem éppen Kós Károly fenti, a Hagia 
Sophiával kapcsolatos gondolataiban. Kós Károly újra és új
ra hangsúlyozza, hogy a Hagia Sophia, m int a bizánci építé
szet példaképe, azt az utat kínálja a jövő keleti építészeté
nek, amelyet annak idején a bizánciak nem voltak képesek 
folytatni. Kós Károly számára a Hagia Sophia a világ 
legszebb belső tere ... a monumentális szépség diadalmas 
himnusza. A Hagia Sophia az a típus, amely ... nem kellett 
Bizáncnak, mert nem értette meg azt a nyelvet, melyet ez a 
templom beszélt. A bizánci kultúrában Kós Károly megtalál
ta azt az elhagyott lehetőséget, azt az alkotást, amely Er
délyben továbbfejleszthető. Megtalálta a pusztát já ró  ősök 
sátorá-nak (Egy kalotaszegi fatem plom ról) egy monumen
tális változatát, amely otthont adhatna Erdélyben annak a 
félhomálynak, annak a ... kissé komor, bizánci homály-nak, 
amelyre Kós Károly a túréi fatemplomban m ár rátalált.

Kós Károly fejérdi templomának a ma számára is van 
üzenete Kós egyedülálló kísérletet tett az ortodox katedrális 
erdélyi tájban való meghonosításának programján belül. Az 
ősi bizánci és török formanyelv felhasználásával, a Kárpá
tokban található, fatemplomok hagyományos formáinak al
kalmazásával olyan alkotást hozott létre, amely otthont ad 
az ortodox vallásnak, de ugyanakkor transilvánnak is ne
vezhető.

A fcjcidi román templom
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