Papp Szilárd

Akli (Оклі), református templom

Az egykori Ugocsa vármegyében, Nagyszôlôstôl
(Виноградів) délre, a mai ukrán-román határ mocsaras területén fekvô, kisméretû falu viszonylag késôn, a XIV.
század elsô felében tûnik fel a forrásokban. Az Akli család
kihaltával, a XV. század közepén a Perényiek és a Magyiak
igyekeztek megszerezni váltakozó sikerrel a falut, majd
1465, illetve 1471-tôl teljesen az utóbbi család kezébe

rézsûs proﬁllal kialakított, pillanatnyilag barnára festett és
minden bizonnyal modern kori lábazat veszi körbe – csak
a sekrestyén nem jelenik meg –, melynek eredete visszanyúlhat a középkorig.4 Az épület falkoronáját jelenleg nem
zárja párkány.5 A hajó sarkait kívül nem támasztják támpillérek, a szentélyen viszont egyosztatú, vaskos, részletmegoldás nélküli, zsindellyel fedett támok láthatók.

1. A templom délkeletrôl

került.1 Templomáról annyi tudható, hogy sokáig a szomszédos Halmi (Halmeu) leányegyháza volt, s 1474-ben
vagy kicsit korábban a Magyiak birtoklásával kapcsolatban vált önálló plébániává, a családból származó Dömötör plébános idejében.2
A település nagyságrendjét tükrözô, kisméretû, keletelt
templom jórészt ma is középkori formájában látható (1–3.
kép). Falazatának anyaga az újabb, vastag meszelés miatt
nem állapítható meg, szintén fehérre meszelt szerkezeti
elemeit legalábbis részben kôbôl faragták.3 Téglalap alaprajzú, síkfedésû hajójához egy-egy falszélességgel vékonyabb, a nyolcszög öt oldalával záródó, egyetlen boltszakaszos szentély csatlakozik. Középkori eredetû, négyszög
alaprajzú sekrestyéjének falai a szentély északkeleti sarkánál
és a hajó északkeleti sarkától némileg nyugatra támaszkodnak neki a templomhoz. Egykori falazott toronyra utaló
nyomok az épületen nem láthatók. A templomot egységes,
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2. A templom déli homlokzata és részletrajzok (Schulcz Ferenc, 1864)
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3. A templom alaprajza részletrajzokkal (Várnai Dezsô, 1940)

A hajó nyugati homlokzatát egyedül a tengelyébe állított ajtó tagolja, melynek szamárhátíves záródású kerete
van (4. kép). Proﬁlja a vállvonalnál tagozatszétválást, a záradékban pedig átmetszôdést mutat. A proﬁl a felújítások, vakolások következtében erôsen elnagyolt. Két homorlat között pálcatagszerû formát mutató kialakítása
egykor biztosan tagoltabb volt, amire már az is utal, hogy
vállvonala felett a pálcatagot kísérve egy másik tagozat
maradványa is feltûnik. Eltérôek az információink arról,
hogy eredetileg milyen lehetett. Schulcz Ferenc 1864-es
rajzán, ahol az ajtó nézeti felmérése mellett proﬁlja is látható, kívülrôl ék alakú bemetszôdés, majd két átlós lemeztag között homorlat jelenik meg (2. kép).6 Várnai
Dezsô (1910–1975) felmérésén viszont már homorlatok
által közrefogott, pálcataggal bôvített, átlós elhelyezkedésû
körtetagot látni (3. kép).7 A keret lábazatának felsô záródása mai alakjában valószínûleg szintén modern kialakítás, s a gúlás megoldás, amelybôl a proﬁl közvetlenül nô
ki, a rajzok alapján az eredetinek lapított utánzata lehet.
A hajó déli falát két csúcsíves, rézsûs bélletû, mérmûves
ablak tagolja. Az egyosztatú nyugati vékonyabb és némileg alacsonyabb, mérmûve egy-egy orrtaggal bôvített szamárhátívet mutat (5. kép). A másik kétosztatú, nyílásai

fent orrtagos csúcsívvel záródnak, ami felett középen
szintén orrtagos, álló halhólyag tölti ki az ívmezô felsô
részét (6. kép). Az ablak osztópálcáját Schulcz még látta.
A hajó északi homlokzata lábazatától eltekintve teljesen
tagolatlan.
A szentély déli és délkeleti falán a hajóablakokkal azonos kialakítású és elhelyezkedésû egy-egy ablak látható
(3. kép). A kétosztatú déli nyílásait fent orrtagos félkörívek zárják, rajtuk összeboruló halhólyagok jelennek meg.
A másik, egyosztatú nyílásnak egyszerû, orrtag nélküli
szamárhátív alkotja a mérmûvét. A lábazat nélküli sekrestyén kívül középkori részletformák nem tûnnek fel.
A hajó belsejében két ablak utal középkori eredetére.
Kiss Lóránd az északi hajófalon nyitott kutatóablakot,
ahol az elsô meszelt rétegen egy álló alak lábai, egy felszerszámozott ló és még egy alak ruházata voltak láthatók. A falfestmény secco tehnikával készült az érdes
felületû vakolatra, színei: téglavörös, fekete, bordó, lila,
elszínezôdött zöld. A XV–XVI. század fordulójáról származhat, feltehetôen a Királyok imádása jelenetet ábrázolták (7. kép). A falképet késôbb visszameszelték. A csúcsíves
diadalív pillérei a vállvonalig tagolatlanok, ahol rézsûs felületbôl válik ki az ív proﬁlja: nyugat felé rézsûbe metszett
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leti felén tagolatlan keretû, szegmensíves ülôfülke mélyed
a falba.
A szentélyt hálóboltozat fedi, amelynek alapvázát két,
egymásra majdnem merôleges keresztborda alkotja (3, 9.
kép). Ezt egészíti ki az északi, nyugati és déli fal ívmezejének záradékából V alakban hozzájuk futó két-két borda,
továbbá keleten, a záradékokban szokásos, Y alakban
ívelô bordaszakaszok. A bordák proﬁlja kétszer hornyolt.
A boltindítások alját eltérôen kialakított konzolok alkotják, melyekrôl hengeres faloszlopok indulnak felfelé. Nem
sokkal a konzolok felett ezek felületérôl válnak ki a bordák, részben visszametszett orrtaggal. A délnyugati, délkeleti és a záradék déli sarkában a bordák orrtagja azonban már a konzolok felületérôl indul. A délnyugati sarokban proﬁlozott tölcsérkonzol látható, az északnyugatiban
konzol helyett sátortetôszerû forma ﬁgyelhetô meg, melyen már szintén megjelenik az innen induló borda orrtagja (3. kép). A záradék két nyugati sarkában kettôstalpú
tornapajzs díszíti a konzolokat. Az északinak a felületén,
melynek felsô szélét szembefordított, kettôs hullámvonallal alakították ki, nem látható címer, a délién nehezen
kivehetô, talán oldalékes ábra domborodik, amely még
leginkább a Gutkeled nemzetség címerét juttatja az
eszünkbe (10. kép).8 A záradékfal északi sarkában a konzol helyén már csak alaktalan tömb látható, a délit egykor
feltehetôen emberfô díszítette, hajának részlete az egyik
oldalon még kivehetô.9 A boltozat hengeres zárókövén
a bordaproﬁl nem fordul körbe, alsó felülete jelenleg
4. A hajó nyugati kapuja

homorlat, a másik oldalán egyszerû élszedés fut (8. kép).
A szentély északi falán kôkeretû, élszedett proﬁlú, szemöldökgyámos sekrestyeajtó látható, a gyámok végzôdésénél átmetszôdô proﬁllal (2. kép). Tôle keletre szabálytalan
záradékú, szamárhátíves fülke jelenik meg, proﬁl helyett
tokhoronyra emlékeztetô kerettagolással. A déli oldal ke-

6. Mérmû a hajó déli falának keleti ablakában

5. Mérmû a hajó déli falának nyugati ablakában
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dísztelen.10 A tôle északkeletre és délkeletre esô csomópontoknál a bordák végzôdései átmetszôdnek egymáson.
Kiss Lóránd falkutatást végzett a szentélyben is, ahol az
elsô vakolatréteg azonos volt az északi hajófal érdes
felületû vakolatával. A szentély kôelemein (sekrestyeajtó,
szentségtartó, boltozati bordák, konzolok), a második
meszelt rétegen vörös és szürke színezés vált láthatóvá,
a konzolok címerpajzsait vörösre színezték (11. kép).
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A sekrestye jelenlegi dongaboltozata származhat a középkorból, teljesen egyszerû északi ajtaja és keleti falának
beszûkített, álló téglalap alakú ablaka mai formájukban
inkább késôbbiek.11
Noha falkutatás nélkül nem lehetünk benne biztosak,
a ma látható megoldások és részletformák alapján a jelenlegi templom egységes építkezés eredményének tûnik.
Ennek ideje a részletek alapján nagyjából meghatározható. A nyugati kapu és a sekrestye tipikus tagozatátmetszôdései és -szétválásai együttesen, bizonyos elôzmények
után, az 1480-as évektôl kezdtek Magyarországon az általános építészeti formakincshez tartozni, s a gótika végéig alkalmazták ôket.12 A (kettôstalpú) tornapajzs a XV.
század utolsó harmadától volt kedvelt forma, de az északi
hullámvonalakkal kialakított felsô széle tipikus Jagelló-

8. A szentély belseje nyugatról

kép).16 Szamárhátíves mérmûveihez a szatmári Nagygéc
és Nagyszekeres templomán tûnik fel hasonló, s utóbbin
olyan baldachinszerû boltindítással is találkozunk, melynek alapján az akli szentély északnyugati, töredékes „konzolja” is elképzelhetô.17 Boltozata is megjelenik a környé7. Falkép részlete a hajó északi falán

kori megoldás.13 Habár az 1430-as években már feltûnt
az országban a szentélyboltozat alaprajzi típusa, két csomópontjának bordaátmetszôdése legkorábban az 1480as években jelent meg uralkodói építkezéseken.14 Az ugocsai falusi plébániatemplom esetében mindez azt jelenti,
hogy az építkezéssel leginkább 1500 körül, illetve a XVI.
század elsô negyedében, harmadában lehet számolni.
E datálás illeszkedik a környék egykorú templomépítészetéhez is. Méretét, arányait és fôként boltozatát illetôen közel áll Aklihoz a tôle nem messze, délre fekvô,
Szatmár megyei Egri református temploma, ahol a szentély csillagboltozatán szintén feltûnik a bordaáthatás.15
Összképét illetôen, de azonos nyugati kapujával és részben egyezô mérmûveivel szoros analógiája a két falunyira
fekvô Csepe (Чепа) református temploma is (12–13.

9. A szentély boltozata
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dolnunk, könnyen elképzelhetô, hogy mindkét emlék
számára a terület legjelentôsebb egyházi épülete, a beregszászi (Берегове) plébániatemplom szolgált elôképül.19
Akli 1474-ben említett, korábban Halmi alá tartozó
leányegyháza a fentiek értelmében még nem lehetett azonos a jelenlegi épülettel. Annak felépítését, miután a falu
legkésôbb 1471-tôl teljesen a Magyi család kezében volt,
és úgy tûnik, legalább a XVI. század közepéig folyamatosan ôk bírták az egész települést, leginkább e család tagja-

10. Konzol a szentély záradékfalának
déli sarkában

12. Csepe, a református templom délkeletrôl

11. Konzol a szentély záradékfalának
déli sarkában, kutatás közben

ken, a Beregszász melletti Nagymuzsaly (Мужієве) templomának hajójában.18 Miután e boltozat formája meglehetôsen ritka, a két szerkezet építése közt valamiféle kapcsolat bizonyosan volt. Nem feltétlenül szoros idôbeli
egyezésre és közvetlen összefüggésre kell azonban gon-

inak tulajdoníthatjuk.20 A família címere azonban, melyet
1418-ban Magyi (Moghi) Mátyás nyert Zsigmondtól,
egészen más ábrát mutat, mint amit a templomszentély
záradékfalának déli sarkában lévô pajzson sejthetünk.21
Nem ismerjük ugyan a Magyiak nemzetségi eredetét,
de nem zárható ki, hogy a Gutkeled nembôl származtak,
s erre utalna a szentély címerpajzsa – ha valóban ez az
ábra látható rajta –, ahogy az is elképzelhetô, hogy a templom építésében más, e nembôl származó személy(ek) is
részt vett(ek).22
A fényképeket Mudrák Attila (1, 4–6, 10, 12–14), Kiss Lóránd (7, 11)
és Papp Szilárd (9) készítette, az archív rajzok a Forster Központ
Tervtárából származnak: ltsz.: K 13459 (2), K 46 (3).

13. Csepe, református templom. Ablakmérmûvek
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14. Akli, református templom. A szentély boltozatának és egyik ablakának részlete
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