
Kovács József
FATEMPLOMOK 

KÁRPÁTALJÁN III.

NEGYEDIK CSOPORT

A negyedik csoportba tartozó fatemplomok a harmadik 
csoport földrajzi megjelenésének északi területén találhatók. 
Első pillantásra is szembeötlő fo jellemzőjük az alacsony to- 
ronytörzsön ülő, széles ereszű, rövid, de igen hegyes torony
sisak. A toronysisak alsó része négy-, vagy nyolcszögletű 
alaprajzzal indul, lapos hajlásszöggel, majd kis keresztmet
szetű, alacsony, vékony hegyben végződik. Ez a toronysü- 
veg-forma erősen rokon a szatmár-beregi hazai tájainkon ho
nos, alacsonyabb fa haranglábak sisakjaival,

A templom tornácán át az előtérbe, innen a hajóba, 
majd a szentélybe juthatunk. A tornác felett árkád vagy vak
árkád van. A kettősereszű, nagy, meredek tető külön fedi le 
a szentélyt és más gerincmagassággal a többi teret.

VÍZKÖZ (Szojmi)
Az ökörmezei (Mezsgorje) kerület közepén, ahol a 

Nagyág folyó két ága egyesül, a jelentős észak-déli irányú 
közút mellett található Vízköz (volt Máramaros vm.) köz
ség. A folyót a közút mély völgyben, a község déli részén 
keresztezi. Ennek a közelében, meredek, szakadékos oldalú, 
magasan a település fölé emelkedő partszakasz szélén áll a 
fatemplom. Előtte kőből faragott kereszt, néhány lombos és 
tűlevelű fa. Igen szép körkilátás nyílik innen a környező 
hegyekre.

A terep a templom körül a bejárat irányában kissé lejt. 
A terepviszonyokat kiegyenlítő alapozás terméskő falazat, 
A tornác keskeny. A homlokzatom hat négyzetes, faragott 
faoszlop áll. A bejárati oszlopköz szélesebb a két oldalt 
kialakított két-két oszlopköznél. A könyöklő tömör gerenda 
térdfal. A tomácoszlopokat és talpgerendájukat világoskék
re festették. A tornác és az előtér az alsó tető magasságában 
vízszintes fagerendás, deszkázott födémet kapott, E  födém 
felett három oldalról alacsony, sűrű íves álárkádot építettek.
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Elöl nyolc négyzetes oszlop közötti íves záródású nyílások, 
oldalt a hajó faláig öt-öt oszlopközű, az előbbivel azonos 
méretű ív. Az íveket az oszlopokba csapolt könyöktáma
szokkal alakították ki bravúros technikával. A sajátos díszí
tőigény mellett talán a harangszó irányításában is jelentősé
ge van.

A templom külső körítő és belső válaszfalai boronafa- 
lazatok, négyzetes, fűrészelt, kis keresztmetszetű gerendák
ból készültek. A gerendák végei a sarkokon nem nyúlnak ki 
a falsíkból. A tornác két oldalánál, a könyöklő magasságától 
felfelé az előtéri oldalgerendák végei lépcsőzetesen egymás 
elé nyúlnak úgy, hogy a legmagasabb boronaelemek majd
nem elérik a sarokoszlopokat. Az alsó tetőig a boronafal kí
vülről burkolatlan. A bejárati ajtón kívül nyílás ezeken a 
falszakaszokon nincs. Az alsó tetőöv lapos dőlésű, körülfog
ja  az épületet. A templom ablakai az álárkád magasságában 
helyezkednek el. A hajón oldalanként két-két ablak, a szen
télyen, a három szabad oldal tengelyében egy-egy azonos 
méretű, álló téglalap alakú ablak van. Az ablaktokokat is vi
lágos színűre festették.

A felső két nagy nyeregtető meredek oldalakkal, két 
szinten kialakult gerinccel, a keleti oldalon még merede- 
kebb, háromszögű tetősíkkal, a bejárat felett, a toronytörzs 
alatt körbefútó kontyolással készült. A zömök torony törzse, 
a harangház, az előtér feletti tetőből emelkedik ki, felfelé 
erősen Összetartó oldalakkal. A tetőgerincnél csak néhány 
deciméterrel magasabb felső, keskeny sávja árkádos, most 
be van deszkázva.

A torony süvege a negyedik templomcsoportra jellem 
ző. A széles eresz nyolcszögletű. A nyolcoldalú, lapos sá
tortetőt rövid, de tűhegyes süvegcsúcs zárja. A csúcson 
gömb és hármaskereszt. Hasonló kereszt, van a szentély te
tőgerincén és a hajó tetőcsúcsán álló kis huszártomyon.

A tetőfelületeket a hagyományos zsindelyezés helyett 
bádogozás borítja.

A templom jó  állapotú. Valószínű, hogy idegenforgal
mi célból időnként bemutatják.

V iz k ö z , a tem p lom  szen té ly e  (1 9 7 8 )

R ep en y e , tem plom bejárat a to rn á cca l é s  a galériával (1 9 7 9 )

A Dmitrjevszkaja fatemplom a XVIII. században épült, 
építészeti műemlék. A tornác és az előtér felett emberi tar
tózkodásra alkalmas, járható tereket képeztek ki. Sajátságos 
a megoldás, mert a három szabad épületoldalon lévő árkád 
tulajdonképpen körbejárást biztosító folyosósáv, amely mö
gött a torony alatt zárt belső tér, a karzat található. A kör
folyosóra a tornác bal sarkából induló falépcső vezet fel, 
míg a karzatot a hajóban elhelyezett lépcsőn lehet elérni. A 
templom két bejárattal rendelkezik. A tornácról nyílik az 
eredeti bejárat, a hajó jobb oldalán -  valószínűleg hatósági 
előírásra -  újabb ajtót is elhelyeztek.

A természetes világítást a két tető közötti felmenő fal
sávban elhelyezett ablakok biztosítják. A hajó oldalánál két- 
két, a szentély oldalainál egy-egy ablak van. Azonos mére
tűek, álló téglalap alakúak.

REPENYE -  (Repinnoje)
A község az Ökörmező (Mezsgorje) kerület súlypont

jának közelében, kitűnő úttal kapcsolódik a szomszédos te
lepülésekhez. Középpontjában sík telek közepén áll a nagy
méretű templom és mellette az újabban épült kicsi, szeré
nyebb ravatalozó.

R ep en y e , a X V III , századi tem plom  szen té ly e  é s  a galéria  részlete (1 9 7 9 )
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A falak csapadékvédelmét itt is az alsó tetősáv bizto
sítja. A templomot nem egybefüggő sávban, hanem azonos 
ereszmagassággal ugyan, de a szentély tömegét és az előtte 
lévő épületrészeket is a különállóan megépített, össze nem 
kapcsolt, két tetőkaréj övezi. A templomot takaró magas 
tető két gerincvonala eltérő magasságú. Ezek a nyeregtetők, 
a szentély végénél és a hajó csatlakozásánál meredek lezá- 
rásúak, a torony előtti kontyolt jellegű. Az előtér feletti te
tőidomból emelkedik ki a fagerendás szerkezetű torony
törzs, felfelé összetartó oldalakkal. A toronytörzs jóval afölé 
nyúlik. Felül a harangház oldalanként négy-négy lapos ívű 
árkáddal zárul. A toronysüveg nyolcszög alaprajzú sátorte
tő, a csúcson félgömb és kovácsoltvas hármaskereszt áll.

Több kárpátaljai fatemplomhoz hasonlóan, az épület 
külső oldalfalai nem függőlegesek, hanem az ereszig össze
tartóak, aminek következtében a viszonylag nagyméretű al
kotás igen stabil. A boronafal-elemek a csatlakozási helye
ken nem nyúlnak a falsíkon túl, csak az alsó tetőt tartó ge
rendák hosszabbak.

A boronafalak a tornác két oldalánál, térdfalként kifut
nak a sarokoszlopokig. A sarokoszlopok négyzetesek, erő
sebb keresztmetszetűek, mint a négy másik közoszlop.

A tetők közötti árkádsort sűrű állású, négyzetes ke
resztmetszetű oszlopok és az ezekbe kapcsolt íves, faragott 
könyökelemek alkotják. Sajátos, hogy két oldalon, a hajó 
falához történő csatlakozásoknál az utolsó nyílások esetle
gesen kisebbek a többieknél. Ezekben könyökelemek nin
csenek, mintha az árkádsor a csatlakozó épületrészekhez ké
pest elméretezett volna.

Alul a falak burkolatlanok. Feljebb a külső felületek -  
falak, tetők, torony -  zsindelyborításúak. A toronysüvegen a 
zsindelyek kihegyezett végűek és apróbbak, rövidebbek, így 
finom, szép „gyöngyöző” felületet adnak. Másutt a zsin- 
delyfödést hosszú, derékszögben levágott végű lapokból ál
lították össze. A soronként váltakozó irányból történt zsin
delyezés eredménye sajátos esztétikai hatás. Az árkád kö
nyöklőpárkányánál deszkából fűrészelt, egymás feletti két 
hegyes fogsor készült.

ÖTÖDIK CSOPORT

Ide azok a fatemplomok sorolhatók, amelyek foként a 
Tisza mellett, Kárpátalja déli határa közelében emelkednek. 
Jellemzőjük a vertikalitás és a gótikus építészeti hatás tük
röződése. Nagyfokú rokonság érezhető a máramarosi fa
templomokkal, de ugyanakkor az északról ható konstrukciós 
hatások azoktól mégis eltérővé, sajátos helyi jellegűvé te
szik e csoport épületeit.

A toronykiképzés közvetlen formai és stílusrokonság
ban van a magyar Tiszaháton és a beregi vidéken épült 
négyfiatomyos, magas fa-harangtomyokkal (pl. Vámosatya, 
Zsurk, Lónya, Gemzse, Nemesborzova-Szentendre, stb.).

Az alaprajzi megoldás tekintetében a vízszintes főten
gely dominál, de itt már nem általános a terek szélességi 
méreteinek eltérése. A legtöbb templomnál a szentély kes
kenyebb, de egyforma széles a hajó, az előtér és a tornác. A 
belső helyiségek kelet-nyugati hossztengelyen sorakoznak. 
Ezek a vonások a klasszikus románkori építészeti stílus ha
tását is feltételezik.
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3 A szentély négyzetes, vagy keletre szűkülő, esetleg a 
nyolcszög három oldalával záruló határoló falakkal kialakí
tott. A hozzá kapcsolódó magas hajóban a nyugati oldalnál 
keskeny karzat található, amelyre vagy a hajóban elhelye
zett lépcsőn, vagy az előtér feletti térből lehet feljutni. 
Utóbb ezek együtt képezik a mélyebb kórusteret (pl. Krajni- 
kovo).

A „babinyec” előtt tornác áll. Néhány templomnál a 
tornácon is ajtó van, és annak két oldalánál, a nyugati hom
lokzaton, esetleg a két oldalhomlokzaton is, különlegesen 
kialakított, kis ablakok találhatók (pl. Szokimyica) így va
lójában ez a rész nem tornác, inkább zárt tér (áltornác).

A templom nyugati homlokzatán, a bejárat felett talál
ható nyitott árkádsor jellem ző eleme ezeknek a templomok
nak is, bár nem készült mindegyiknél. Néhány templomnál 
e felső galéria csak díszítő motívum, használati cél nélküli 
álgaléria.

A templomok igen magasak A viszonylag alacsony al
só ereszvonal föltti meredek, magas, nagy tetőfelületek a 
környező kis lakóházak fölé emelik az épület sziluettjét. E 
hatást tovább fokozzák az égbenyújó tornyok. A tetőgerin
cen ülő toronytörzs felfelé szűkülő. A sisak alatti harangház 
kiálló, díszes mintázatú deszkagalériával, alacsony kitekin
téssel bír. A törzsön négyzetes alaprajzú, lapos tetősík indul, 
mely rövid szakasz után sokszögű „tűhegyes”, magas 
süveg-csúcsot kap. A toronysüveg négy alsó sarkánál egy- 
egy árkádos kis fiatorony ül, amelyek hasonlatosak a 
főtoronyhoz.

Külön még kell említeni azt is, hogy a tornyon és a 
tetőfelületeken különleges zsindelyfedés van. A klasszikus 
ószláv, görögkeleti ortodox templomok zsindelyezésével 
azonosan, az alsó látható végeken csúcsosodó, egyben vas
tagodó zsindelypikkelyekből képzett nagy felületek olyan 
sajátos rasztert adnak, amelyeknek szabályos plasztikussága 
és rusztikussága, fény- és árnyék-hatása napsütésben megej
tő szépségűvé válik (például Száldobos).

SZEK LEN CE (Szokimyica)
A huszti (Huszt) kerület déli, síkvidéki részén, a Tisza 

alsó folyásánál, a román határ közelében, vasúti és közúti 
közlekedéssel érintett község Szeklence. A településen a la
kóházak közötti nagyobb téren, mesterséges dombon, bök- - 
rok, fák nagy gyűrűjében áll a fatemplom, bejárata közelé
ben magas fa harangtorony.

A Nikoláj-n&V. szentelt fatemplom 1709-ben épült, je 
les faépítészeti műemlék. A zárt tornác, az előtér, a hajó és 
a szentély közül az első három azonos szélességű. A szen
tély jóval keskenyebb, öt külső határoló fallal bír. Sajátos a 
tornác, mivel boronafalazatú és elöl, a középső nyitott bejá
rat két oldalánál olyan nagy, háromszögű szabad ablakszerű 
nyílás van, amelynek alapja vízszintes, a boronafal gerendái

innen lépcsőzetesen szűkülnek a csúcsig. A viszonylag kes
keny tornác mindkét oldalánál egy-egy, az előbbihez hason
ló alakú, de kisebb méretű nyílás van. A zárt tornác feletti 
két méter körüli magasságban, vízszintes pallófödémen a 
járható felső tornác négy oszlopközből áll. Oldalt a sarok
oszlop és az előtéri fal közötti nagyobb nyílás nem osztódik. 
Az oszlopok könyöktagok nélkül támasztják a szelemenge
rendát. A hajóban a bejárati oldalon keskeny közbenső szin
tet találunk, a karzatot. Feljárata a hajóból indul.

A templom alsó eresze alatt -  a már jelzett tomácnyí- 
lásokon túl -  az előtér két oldalánál egy-egy, a hajó két ol
dalánál pedig két-két kisméretű, négyzetes ablak van. A 
szentélyen a két oldalon egy-egy álló téglalap alakú, továb
bá a keleti falban egy igen kicsi ablak található. A felső fal
sávban, a hajó oldalainál két-két nagyobb, négyzetes alakú 
ablakot is építettek.

Az épület első három terét kettős tetővel fedték. A 
szentélyt egybefüggő, önálló magas tető fedi, a keleti olda
lon meredek kontyolással úgy, hogy ereszvonala téglalap 
alaprajzú, tehát a sarkai kinyúlnak és nem követik a szen
tély vonalát.

A torony szerkezete gerendaváz, négyzet keresztmet
szetű. A harangházat kiemelő galéria oldalanként három-há- 
rom oszlopból, két-két igen lapos ívű oszlopközből áll. A 
galéria oldalai zsindelyezettek. Az alsó zsindelysor végei 
nyújtottak, díszes megmunkálásúak. A toronysüveg kikép
zése -  különösen a négy fiatorony m iatt -  sajátos. A süveg 
sátortetős, erősen kiülő eresszel. A magas, hegyes, nyolc- 
szögletes csúcs hegyén bádoggömbbel és kovácsoltvas, dí
szített, nagy latinkereszttel, mely közel 28 méter magasba 
nyúlik. A négy kis fiatorony alacsony, négyzetes deszkatör
zsű, galériás, kúpos süvegű. A körkeresztmetszetű hegyes

S zek len ce  a X V III . század  eleji tem p lom  a  be járat fe lő l  (1 9 7 9 )
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A tetőfelületek, a toronytörzs, a süveg és a fíatomyok, 
egyforma zsindelyborítást kaptak. A hagyományos, ősi 
orosz típusú -  kettős trapézvonalú, lefelé vastagodó -zsin
delyből alkotott felületek plasztikusak. A belső terek padló
zata az alsó gerendavázra helyezett pallóterítés.

SZÁLDOBOS (Sztyeblivka)
Szeklence községgel közvetlenül szomszédos, tőle dél

keletre fekvő település Száldobos, (v. Máramaros vm.). Sík
vidéki jellegű falu, a közúthoz csatlakozó derékszögű utca- 
rendszerrel. Magas fákkal körülvéve található a fatemplom. 
Körülötte néhány alig domborodó földhalom és sírjel utal 
arra, hogy valamikor itt temető volt.

A Rozsgyesztva templom igen értékes építészeti mű
emlék. Építésének idejét 1643-ban határozták meg. Jelentő
sebb felújítás történt 1780-ban. A bejárat feletti szemöldök
fába vésett 1792-es évszám is felújítási dátumot jelent.

Teljes építészeti harmóniája miatt ez a templom ki
emelkedik a többi, e tekintetben szerényebb megoldású kö
zül. Kettó’s előtere van. Az első igen keskeny. A középen lé
vő ajtó mellett két kis ablaknyílása van. Légtere a felső tető 
ereszvonaláig tart. Az alsó tető felett nyitott tornácként a 
nyugati homlokzaton hat négyzetes faoszlop jelenik meg. A 
második tér a teljesen zárt „babinyec”. Nagy nyílással kap
csolódik hozzá a hajó. A templom keleti végét a három 
egyenes oldallal záruló keskeny, hosszanti szentély zárja. A 
hajóban a nyugati fal mellett, mjnegy 2,5 m magasságban 
karzat létesült. Minden helyiség padlóburkolata a talpgeren
dákra fektetett keményfa pallókból áll.

S zá ld ob os , az 1 64 3 -b an  épült tem plom  szentélye cs tornya (1 9 7 9 )

A nagy torony galériás. Mind a négy oldalon öt-öt fa
oszlopból négy-négy alacsony árkádív létesült. A galéria 
függőleges deszkáinak végeire míves, áttört, lándzsahegy 
alakú fűrészelt díszítés került. A torony négyzetes sátortető 
és nyolcszög keresztmetszetű, hegyes süvegcsúcs, tetején -  
mintegy 30 méter magasságban -  gömb és gazdagon meg
munkált kovácsoltvas hármaskereszt áll. A fíatomyok törzse 
négyzetes keresztmetszetű, felül körben kis árkádnyílások
kal. A kis tornyok süvegei és keresztvégződései hasonlíta
nak a nagy toronyéira.

Az alapozás réteges kőfalazata a sík terepből 30-40 
centiméterre kiáll, az épület boronafalai a nagyobb kereszt
metszetű keretgerendákról, a falsíkból kiálló lábazati talp
gerendákról indulnak. A boronaelemek keményfa pallók.

A külső oldalfalak az alsó eresznél kialakított mintegy 
50 centiméteres vízszintes födémmező belső oldalánál 
emelkednek függőlegesen tovább a födémekig. A templom

helyiségeit különböző magasságú, az épület tengelyével 
megegyező tengelyű, íves dongaboltozatok fedik. Míg a ba- 
binyec felett az alsó eresznél kiképzett vízszintes kis fo- 
démsávokból induló lapos ív áll, addig a hajón, a felső eresz 
vonalánál újabb beugró, vízszintes födémmezők között e- 
meltebb ívet képeztek ki. A szentély boltválla a felső tető
eresz magasságában van. Mind a hajó, mind a szentély bol
tozata a tetőtérbe nyúlik. A szentély és a hajó feletti bolto
zatok keményfa pallókból készültek úgy, hogy a boltozatok 
végeit lezáró keresztfalak pallóival rovátkolt kötésben van
nak. így a boltozati oldalnyomást a keresztfalak elemei 
szálirányú húzással tartják egyensúlyban. A babinyec felett

Szen tm ih álykörtvéiyes, a tcm plra a b c já ra t  fe lő l (1 9 7 9 )
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a födémboltozat deszkából készült. A deszkákat a két ke
resztfái — vagyis a torony induló, itt még boronafalai — bel
ső síkjára szegezett léc tartóívek támasztják alá.

Az alsó eresz alatti ablakok igen kicsik. A szentélyen 
három, a hajó oldalain egy-egy, szinte tenyérnyi, íves záró- 
dású ablak van. A két tető közötti falsávban, a hajó oldalain 
két nagyobb, kettős ablak, a szentélyen három négyzetes ab
lak ad természetes világítást.

SZEN TM IH Á LY K Ö RTV ÉLY ES (Gyibrova)
A técsöi (tyacsevói) kerület délkeleti szögletében, a 

Tisza közelében fekszik Szentmihálykörtvélyes, (v. Mára- 
maros vm.) A központban, az iskola szomszédságában lévő 
domb tetején magas fatemplom, előtte fa harangtorony áll. 
A templom körüli temető nagy, kerek térség

A fatemplom a XVII-XVIII. század fordulóján épült, 
építészeti műemlék.

A keskeny előtér után a nők terme, a hajó és a szentély 
található. A boronafalak sajátosan magasak. A helyiségek 
kicsi, íves záródású ablakai a körítő falakban vannak, mivel 
a másutt szokásos két tető közötti falsáv itt keskeny csíkká 
szűkült. Az előtér feletti két tetőfelület között, igen lapos 
árkádot képeztek. A két tető közötti függőleges falak nem 
az alsó falak felett, hanem azoknál beljebb helyezkednek el.

A nagy felső tető egy elemként fedi az egész épületet. 
A szentély felett sátortető jellegű, csúcsba forduló, többol
dalú. A bejárati oldalon a tető függőleges timpanonnal 
kombinált.

A torony magasan a gerinc fölé emelkedik. Kiálló, ga
lériás harangháza oldalanként négy-négy alacsony árkádnyí- 
lásíw el fejeződik be. A függőleges deszkázat hézagait léce
zés takarja. A lenyúló deszkavégek fűrészelt motívummal 
díszítettek. A toronysüveg a környéken meghonosodott for
ma. Az alsó lapos sátortető eresze a toronytörzs négyzetes 
körvonalát követi. Ehhez olyan süvegcsúcs kapcsolódik, 
amely alul viszonylag széles, felfelé szűkülő, nyolcszög ke
resztmetszetű, az éleknél finom átmenettel rendelkező, ma
gasan felnyúló. A négy fiatorony feltűnően kiül a sarkokra, 
formailag közelítenek a nagy toronycsúcshoz. A toronycsú
csokon míves, kovácsoltvas kettőskeresztek, a szentély fe
letti csúcson latinkereszt áll.

H A TO D IK  C SO PO R T

Ezt a csoportot Kárpátalján csak kisszámú templom 
képviseli, elsősorban a rahói (Rahovo) kerület (v, Márama- 
ros vm) északi részén levő településeken.

Amennyire csekély ezek száma, annál fontosabbak az 
egyetemes kultúra és az építészet számára, mivel egyedülál
lóak mind alaprajzuk, mind térformálásuk tekintetében.

A hucul népcsoport által is lakott területen honos 
templomok ezek, amelyekhez hasonlók a Kárpátok északi 
lejtőin és az ősi ukrán területeken levő településeken, vagy 
lengyel hatású területeken találhatók.
A templomok lényegét az alaprajz centrális kialakításának 
különlegessége adja. A központi tér szabályos négyzet a- 
laprajzú. Esetenként az oldalainál hozzá csatlakozó négy 
másik térnél nagyobb. Az oldalaihoz csatlakozó négy tér 
azonos, vagy közel azonos méretú. A központi térrel a kö
zös falakon képzett nagyobb nyílások révén közös légteret
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alkotnak. így az eddig tárgyalt templomcsoportok mind
egyikétől eltérően nem egy, hanem derékszögben egymást 
metsző, két vízszintes tengellyel rendelkeznek. E kettő kö
zűi a szentélyen átmenő tengely nyugat-keleti helyzetű.

A központi tér középpontjából függőleges tengely 
emelkedik. így ez a templomtípus három tengelyű.

A tömegkompozíció tisztán követi az alaprajzot. A 
központi legnagyobb tér felett a legmagasabbra emelkedik a 
tető, amely a mellékterek tetői felett, a négyszögű alaprajz
ból nyolcszögletűvé alakul át, sátorszerű, vagy hagymaku
pola szerű lefedéssel. Az egész épületkomplexumot egybe
fogja, övezi az alsó körbefutó tetőeresz. A felette lévő füg
gőleges falazatok és tetők zsindely ezettek.

KŐRÖSM EZŐ (Jaszinya)
A rahói (Rahovo) kerület északi határa közelében, je 

lentős vasúti és közúti foközlekedő vonalakkal érintve, a 
Fekete-Tisza felső folyása mellett, magas hegyekkel körül
vett, lankás területen található Kőrösmező. A település a 
történelmi időkben és napjainkban is jelentős hely. A közút 
mellett szétszórt, laza formában, nagy területre terjed ki. 
Ezen a vidéken ma a hucul-ukrán (ruszin, rutén) népcso
portbeli lakosság képezi a többséget. Nagyméretű temető 
közepe táján áll a fatemplom és a fa harangtorony. Az épü
let három egymás feletti, de egymástól független tetőfelületi 
komplexummal rendelkezik. Függőleges falai is három 
szintre terjednek. A kő alapozáson induló egyenes, fűrészelt 
fagerendákból összerótt boronafal az alsó szinten burkolat
lan. A sarkokon túlnyúló boronavégekkel alátámasztott alsó 
tetősáv széles kiállású lapos hajlásszögű, egyenletes magas
ságban vezetett ereszvonallal, az épületkontúrt követve, éle
ken és vápákon fordulva, átfogja az egész tömeget. Az alap
rajzot követő felmenő falak a középső ereszvonalnál feje
ződnek be. A gerendavégek kissé kiállnak. Az itt lévő -  fé
lig kontyolt -  nyeregtetők már a belső terek tényleges lefe
désére szolgálnak. Ezekkel záródnak le az épületszámyak. 
Kis ereszkiállássaí, azonos ereszvopallal ez a tetőkomple
xum is egybefüggő. A meredek nyeregtetők falainál függő
leges deszkaborítású, kisebb timpanonok jelennek meg. 
Ezek csúcsainál fiatoronyszerű, kis kúpos tomyocskák és 
kovácsoltvas kettőskeresztek állnak.

A második szinten lévő tetők közül emelkedik ki a 
központi tér, azonban alaprajza itt már nem négyzetes, ha
nem szabályos nyolcszögű. Falainak magassága a középte
tők gerincét mintegy 50-80 cm-rel haladja meg. A borona

(A rajzokat és a felvételeket a szerző készítette.)

A faép ítészeti hagyomány egy másik területére, a haranglá
bak és harangtom yok világába vezet K ovács J ózsef eddig publiká
latlan kéziratának folyóiratunk számára készített, sűrített össze
foglalása, am elyet -  rem ényeink szerint -  következő számunkban 
kezdünk közölni.

elemek végei nem állnak ki a falsíkból. A nyolcszögű alap
rajzot nyolcoldalú, magas sátortető fedi. A csúcsban külön
álló, kerek kis törzsön, kúpos hegy és nagy kovácsoltvas 
hármaskereszt fejezi be az épületet. A felső sátortető sajátos 
kettős ereszképzést, vagy párkányt kapott. Ilyen jellegű 
megoldás más típusú kárpátaljai templomoknál nem találha
tó, Ukrajna más vidékén viszont gyakori. Ez fontos belső 
szerkezeti funkciót jelenít meg a homlokzaton.

A középső falsávban lévő ablakok a szabad falfelület 
magasságának megfelelő mérettel készültek, álló formájú- 
ak, sűrű osztóbordákkal és íves lezárásokkal. A felső, nyolc
szögletű falaknál, a szabad négy oldalon hasonló, az előbbi
eknél valamivel kisebb ablakokat helyeztek el,

A különleges külső tömegformálás természetesen kü
lönleges belső térlefedéseket igényel. A négy oldalszárny 
azonos fodémmegoldást kapott. A második ereszmagasság
ban a boronafal elemei e helyiségek középpontja felé befor
dulva, négy-négy oldalról összetartozó, lapos csonkagúla ol
dalait képezik. Ezek a homlokzati timpanonok vízszintes 
vonaláig tartanak. A födémeket vízszintes pallóterítés zárja. 
Ezzel a négy helyiség födémé alulról nézve lapos csonkagú
la idomú. A központi tér nyolcoldalú, lapos gúla mennyeze
tet kapott, a boronafalakhoz hasonló gerendák alkalmazásá
val. Ennek a födémnek a támaszvonala jelenik meg a hom
lokzaton, a sátortető alatti kettős eresz közül az alsóban.

A templom felső körítőfalai és a tetőfelületek zsinde- 
lyezettek. A zsindelyek téglalap alakúak, végeiken hegye
zettek, vékony, hasított kidolgozásúak. Az oldalfalaknál al
kalmazott zsindelyek jóval hosszabbak, mint a tetőkön lé
vők. Ebből adódóan a tetőfelületek igen sűrű, az oldalfalak 
viszont a nagyobb távolságban jelentkező vonalmotívum
mal hangsúlyozottak.
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