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Válogatás Bodor Ferencnek az 1980-as és 90-es években
megjelent, egy-egy mûemléket ismertetô írásaiból

A Magyar Iparmûvészeti Egyetem könyvtára 2001. tavaszán jelenteti meg
Bodor Ferenc (1941-1994) hatvanadik születésnapja alkalmából
az írásaiból készült antológiát. A kötet anyagát Bodor Katalin válogatta.
A címlapon Szilágyi Péter 1983-as, a Magurán túl készült felvétele látható.

Az ORSZÁGÉPÍTÔ 2000/1-2 számának melléklete

A DIÓDI TEMPLOM
A valamikori Alsó-Fehér megye eltûnt magyar falvainak egyike
a gyógyi patak mentén fekvõ Diód (románul: Stremt). A Tövistõl
néhány kilométerre fekvõ településen ma már nem laknak
magyarok, néhány emlék jelzi csak egykori jelenlétünket.
A középkorban Kyed, Helyed vagy Diódváralja néven emlegetett falu kis református temploma a tizenötödik században
épült. Valaha erõs fal kerítette körül, ez ma csak nyomokban
létezik. Izabella királynõ 1555-ben itt bújik el a török elõl.
1562-ben a várat János Zsigmond lerombolja. Újjá többé nem
épül.
A templom 1538 körül a református hitre tért lakosság
egyháza lesz. Belsejében festett kazettás mennyezet és karzat ékeskedik. Ezeket a faluba házasság útján került Zeyk
család festette, mint arról az egyik még megmaradt tábla
tanúskodik: „1779. esztendeiben csináltatták ezenn mennyezetet Zejkfalvi Zejk Dániel és gróff Teleki Borbára”.
1848-ban a fellázadt havasiak elhurcolják a felnõtt lakosságot, az elhurcoltak közül senki sem tér vissza. Az utolsó
református pap, Lazsárdi Márton Sámuel ekkor Gyulafehérvárra menekül, s ettõl az idõtõl fogva a diódi anyaegyház megszûnik, a maradék hívõk a tövisi templomhoz kerülnek, onnan
jár ki a pap, az idõk folytával egyre ritkábban.
A régmúltra utal még néhány épület a falucskában. Maradt
magányosan egy-két erõsen átépített kúria – az egyik pincéjében régi tábla emlékeztet a tizenhetedik századi építtetõkre.
A híres gödöllõi mûvésztelep elõdjeként szokták emlegetni a
múlt század kilencvenes éveiben Diódon tevékenykedett csoportosulást. Ennek emléke is fakul az idõ múlásával. Néhány
öreg sírkõ s földdel fedett kripta idézi még a régi századokat.
Az utolsó református temetési szertartásra 1985-ben került
sor a faluban.
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A HÉJJASFALVI ZEYK-EMLÉKOSZLOP
Hiába oly dicsõ a 48-as forradalom emlékezete, az utókor jobbára a csaták és az önkényuralom áldozatait idézi emlékmûveivel, szobraival. A tragikus segesvári ütközet legendáinak egy része máig témát szolgáltat a kutatóknak, de a
délibábkergetõ amatôröknek is. A szabadságharc eme zárójelenetének volt egyik fõszereplõje Zeyk Domokos, aki a
hadra kelt seregben elõbb mint „nyargalócz”, majd mint százados szolgált. Az atlétatermetû, széles karimájú kalapot,
lobogó fehér pelerint viselõ, kiváló vívó hírében álló Zeyk hõstetteirõl történetek tucatjai keringtek a korabeli Erdélyben.
A „legerõsb, legvitézebb katona” Bem mellett szolgált, hûségesen követte õt a hadjáratok minden drámai fordulatánál. A segesvári csata alkonyi porfelhõbe burkolódzó végóráiban Zeyk néhány huszárjával a tábornok menekülését
kísérli meg fedezni. Szemtanúk sora emlékezik e csata dermesztõ jeleneteire. Itt tûnik el a kukoricásban Petõfi, itt borul
a mocsárba Bem szekere és itt vívta végsõ párviadalát Zeyk Domokos a támadó kozákokkal. Közülük néhányat levágott,
s ezek társai erõsítésért futottak, hogy élve fogják el a vitézül ellenálló Zeyket. Nem akar fogságba esni, s mivel híres
méreggyûrûjét elõzõ este Székelykeresztúron felejtette, pisztolyával fõbelövi magát.
Zeyk az úgynevezett Lunca nevû részen esett el, rá és társaira a Héjjasfalva (Vinatori) szélén álló emlékoszlop
figyelmeztet. Egyetlen fennmaradt dagerrotípiájáról készült a Köllõ Miklós által 1900-ban megalkotott bronz dombormû,
rajta e sorokkal: Kozákok ezre körbe fogta, / Hogy élve ejtse foglyul õt. / Õ küzd, magát meg nem adva, / Aztan saját
szívébe lôtt.
Az oszlop elõtt teherautók dübörögnek el, de ma is akad arra tévedõ utas, aki vadvirág-csokorral emlékezik hajdanvolt
katonáinkra.
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SZTRECSNO VÁRA
Idõsebbek nehezen feledhetõ, szívet szorító olvasmánya volt a régi idõkben a Rákosi Viktor
tollából származó Sztrecsnói piros virágok címû romantikus beszély a 48-as szabadságharc
végóráiról. A címadó vár (szlovákul Strecno vagy magyarított formájában Sztrecsény) a Vág
felsõ folyásánál, meredek sziklákra épülve, a legvadabb, legmeghökkentõbb felföldi emlékek
közé tartozik. A töltések, szorosok között száguldó folyó sebesen halad délibb, tönkretett
ipari tájak irányába. Útját várak, kastélyok õrzik. A sztrecsnói vár külsõ védfala már eltûnt,
a gótikus kápolnán át lehet bejutni a belsõ részbe, ahol még láthatók a lakórészek maradványai. Az õrtorony középen magasodik, tetejérõl messzire látni.
A tizenharmadik században emelt erõdítmény eleinte Csák Máté tulajdonában volt,
késõbb királyi birtok lett. Fontos szerepet játszott az északról betörõ hadak elleni védekezésben, azonban a török idõkben már jelentõségét vesztette. A Thököly-féle felkelés idején
Lipót parancsára a várat felrobbantották, hogy ne szolgáljon menedékül a rebellis kurucok
számára. Mednyánszky Alajos múlt századi útirajzában romantikus történettel emlékezik
meg az utolsó várurak egyike, báró Wesselényi Ferenc, késõbbi nádor romantikus szerelmi
históriájáról. Az egykori õrtálló építmény a történelembõl kihullva, kiesve ma fürgelábú
hegymászóknak s a kies tájban gyönyörködõ kirándulóknak szolgál díszletül.
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A KERESDI BETHLEN-KASTÉLY
Ha letérünk a fõútról Segesvár és Medgyes között a Dános patak
mentére, nemsokára elérkezünk a félreesõ Keresd (románul: Cris,
németül Kreisch) falucskába. Szomorú és kevéssé ismert nevezetessége a fákkal benõtt dombtetõn a háború óta fokozatosan
romló, omladozó Bethlen-kastély. Gazzal benõtt, törmelékkel
borított udvarára a délkeleti kapubástya mellett jutunk be. Elõttünk
Erdély egyik legszebb, romjaiban is lenyûgözõ reneszánsz épületegyüttese. Még áll az ötemeletes kerek lakótorony a hat vitéz
dombormûvû szobrával, mellette a 17. században épített szárny
az árkádos tornáccal és a széttört ablakkeretekkel. A kerek toronyban volt a híres könyvtár és levéltár. A kápolna fölötti szobában
mûködött Bethlen Elek 1683-ban alapított nyomdája, többek között
ott készült el Bethlen Farkas – sokkötetesre tervezett – Erdély
történetérõl szóló könyvsorozatának egyetlen, megjelent kötete.
A hetvenes években megkezdett restaurálási munkák abbamaradtak, azóta gazdátlan az épület, hordják szét köveit, az idõ felfalja
e történelmi épületet.
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A SZEPESI KÁPTALAN
A Szepeshelyi (Spisska Kapitula, Zipser Kapitel) prépostsági városka falakkal kerített, bástyatoronnyal ékesített, egyutcás település a hatalmas, romjaiban is impozáns szepesi
várral átellenben, a Szent Márton-hegyen. A városka legfôbb
ékessége a kéttornyú, háromhajós káptalani székesegyház,
amit még a XIII. század elsô felében kezdtek építeni. Több
bôvítésen és alakításon esett át, míg mai formáját elnyerte.
A románkori részletek az északi és a bélletes nyugati kapu
kivételével eltûntek, hogy helyet adjanak a háromhajós,
háromoldalú szentéllyel, valahai kereszthajóval rendelkezô
gótikus templomnak. 1470-92-ban készült a gyönyörû, gótikus Zápolya-kápolna a templom déli olalán.
Az északi kapunál hallgatag kôoroszlán, a híres leo albus
gubbaszt magányosan, valaha az egyik kaput ôrizhette. Az
északi falon látható freskó Károly Róbert 1316-os koronázását árázolja. A templom XV. század végi irataiból tudjuk,
hogy a kápolnával együtt 13 oltára volt, többek között a
három szent király oltára az északi hajó zárófalánál. A templom valahai gazdag berendezésébôl néhány darab Budapestre került. A számos reneszénsz síremlék közül említésre
méltó az 1499-ben meghalt Zápolya István nádor esztergomi
vörösmárvány egészalakos síremléke. A templom üvegablakai, s a belsô festése Sztorno Ferenc múlt századi munkája,
a kor elképzeléseinek, stílusának megfelelôen. A két torony
közül a déli csak a XVI. században készült el, akkor került rá
a felsômagyarországi reneszánsz pártázat.
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TÚL A MAGURÁN
Ha Javorinánál kelünk át a lengyel-szlovák határon,
néhány kilométer után már a hátunk mögött tudhatjuk a Magas-Tátra fenséges hegykaréját, a felhôkbôl
elõbukkanó hófödte hegycsúcsokkal, palackzöld fenyõerdõkkel. A középkori Magyarország egyik legtávolabbi peremvidéke volt a Magas-Tátra mögött, a
Dunajec folyó és a szepesi Magura hegység által
határolt, s 1921-ben népszavazással Lengyelországhoz került terület. A régi Szepes vármegyének ezt a
végeken fekvõ részét szlávok, telepes szászok, lengyelek, szlovákok népesítették be. Az egykori szepesófalui járás alig tucatnyi falujában mûemlékek egész
sora várja a látogatókat. A népi faépítészet remekei,
középkori templomok, várak, várkastélyok hívják a
vándort, érdemes tehát útra kelni a sebes vizû hegyipatakok mentén. Utunkat a Bialka patak mentén, a

meztet az idõ múlására. Majd Alsó-Lápos (Lapsze
Nizne) Szent Quirinusnak szentelt, erõsen átépített, gótikus temploma bukkan elõ. Nedec (Niedzica) egyik híressége a vörösréz tetôborítással gondosan restaurált Szent Bertalan templom. Hajójának északi falán valószínûleg freskót rejt a barokk
vakolat. Gótikus egyházi kegytárgyai is a régi építésrõl tanúskodnak.
A falut elhagyva, a Dunajec folyó partján egy
szirtfokon messzire látszóan áll Nedec vára. Az
egykor határvédõ szerepet betöltõ erõsség alatt
népviseletbe öltözött goralok (hegyilakók) üldögélnek. A XIV. században épült vár kapuja felett vörösmárvány címertáblán felirat: „Georgius Horvath
de Palocha Dunajec et Landek Dominus ac Haeres
hoc Castrum virtute sua acquisivit, ornavit amplifi-

hasonnevû falu hatalmas XVII. századi fatemplomának meglátogatásával kezdhetjük. A zsindellyel fedett
hajóhoz hatalmas zárt beépítésû harangtorony csatlakozik. A patak túlsó partján a jurgói (Jurgow) Szent
Sebestyén templom falusi csûrre emlékeztetõ épülete
1670 táján épült. Fatornyát elbontották, és valamikor
a múlt században körtornyot emeltek a cinteremben.
A festett famennyezet mintázata nem különösebben
változatos. A dongaboltozatos, rokokó díszítésû szentély és az oltár azonban õrzi a helyi mesterek keze
nyomát. Külön figyelmet érdemelnek a déli bejáró
tömör ajtaján található mesteri kovácsvasalatok, a
zár, valamint a templomkertben található keresztek
naiv kõszobrai. Tribs múlt században épült kõtemploma helyén valószínûleg középkori templom állhatott,
legalábbis erre utal a század elején Divald Kornél
által még látott gótikus úrfelmutató. A kõtemplom
mellett húzódik meg az 1567-ben épült faternplom,
belsejében 1647-bõl való festményekkel. A középkori
formák átvételére utal a három oldallal zárt apszis.
Zömök, négyszögletes alaprajzú tornya ácsolt, vasszögek nélkül összeerõsített gerendákból készült. A
hegyoldalakon kanyargó úton elsõnek Felsõ-Lápos
(Lapsze Nyzne) középkori eredetû templomát nézhetjük meg, a templom oldalán egy napóra figyel-

cavit anno Del 1601.” A tábla tehát hírül adja,
hogy palocsay Horváth György megerõsítette és
átépíttette, díszítette Nedec várát. A reneszánsz
stílusú átépítésbôl a pártázat néhány helyen még
látható. A középkori várkápolna apszisfalán egy
XV. századi freskótöredék volt látható a század
elején. A Dunajec melletti síkságra kiérve Frigyesvágás (Fridman) fôterén a festett pártázatos reneszánsz harangtoronnyal kiegészített gótikus eredetû Szent Szaniszló templom áll. Háromoldalú szentélyét barokk ízlésû stukkófüzérek díszítik. A hajóhoz hozzáépített nyolcszögletes kápolnát barokk
dombormûvekkel díszítették. Az emeletes iskolaépületben nehezen ismerhetjük fel az egykori pártázatos díszítésû középkori kastélyt, amit egy hozzá
nem értõ tulajdonos a század elején átépített, veszni hagyva stukkódíszes dongaboltozatos termeit.
A falu hatalmas deszkából ácsolt csûrjei között
kanyargunk Krompach (Krempachy) felé, amelynek
csak reneszánsz ízlésû harangtornya vészelte át
az elmúlt korok átépítési hullámait. A falu mellett
álló Szent Bálint kápolnában Divald Károly a század elején egy 1516-ban készült szárnyasoltárt
látott, egyik szárnyképén Szent István, László és
Imre képével.
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MEZÔSÉGI HARANGLÁBAK
Az erdélyi Mezôség építészeti emlékeit alig ismerjük. A
széleire még csak elvetôdik a merész utazó, de a dimbesdombos, helyenként kopár, másutt ligetekkel tarkított táj
belsejébe alig jut el a messzirôl jött vándor. Pedig a Mezôségben se szeri, se száma az építészeti emlékeknek;
középkori templomok, kúriák, parasztházak adnak hírt
az itt élt és élô népek alkotókedvérôl. A Mezôség egyházi
faépítészeti emlékeirôl különösen keveset tudunk. Debreczeni László költôi hangulatú rajzai és Balogh Ilona tudós
szorgalommal összeállított adattára segíthet a tájékozódásban. Apanagyfalu, Mezôkölpény és sok más település
haranglába a gazdag hagyományok és a magas szintû
ácsmesterség jelképei. A mezôveresegyházi harangláb
a XIV. századból való református templom mellett, korhadó zsindelyeivel zömök ôrként vigyázza a völgyet. A Marosvásárhelyt Apahidával összekötô út mentén fekszik Mezôcsávás. A valószínûleg középkori alapokra épített templom
mellett áll a legrégebbinek tartott erdélyi magyar fatorony.
Az egyik merevítôgerendán a XVIII. századi betûkkel rótt
felirat egy öregemberre hivatkozik, aki szerint a tornyot
1570-ben ácsolták össze, de a haranglábat egy régi torony gerendáiból feltehetôen az 1600-as években építették fel. A harangláb „ékessége a tornác formált nyílásainak gondos kidolgozása, mely a székely faragómûvészet
minden ötletességét és finomságát magán viseli” – írja
Balogh Ilona.
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HOMORÓDDARÓC
A székelyföldi Homoród folyó alsó folyásánál, az egykor szászok lakta
vidék és a középkori Udvarhelyszék találkozásánál fekszik a környék
egyik legfurcsább, elvarázsolt faluja. A tömör, jellegzetes szász házsorok
kétoldalt kicsit kopottan, néhol beomolva, amúgy díszletszerûen várják
az odatévedt látogatót. Daróc 1940-44 között Magyarországhoz tartozott, s ekkor kezdôdött meg a szászok elvándorlása, ami napjainkra
teljesen befejezôdött – csak négy szász asszony él a faluban, ahol
túlnyomó többségben bevándorolt székelyek és cigányok laknak. A
napszítta fôtéren a a megfakult vakolatú iskola mögött magaslik Erdély
egyik legszebb, és legszomorúbb sorsú románkori temploma. A valamikori evangélikus templomot állítólag az unitáriusok vették volna meg.
A sokszögû fallal körülvett várudvar sarkain omlófélben lévô tornyok
vigyázzák a rendet. Az egykori háromhajós templom két mellékhajóját
még a XV. század végén bontották el. Bélletes, románkori kapuja az
1200-as évek közepérôl való, s mint ilyen, a legimpozánsabb a keleti
végeken. A bejáró fölötti háromkaréjos ívmezô még így, kivágott, hiányzó
részekkel is a dunántúli építômûhelyekkel való szoros kapcsolatot látszik igazolni. A torony földszinti és elsô emeleti boltívzáró kövei néhol
még ôrzik a románkori kôfaragó mester keze nyomát. A templombelsô
kietlen; nincsenek padok, nincs oltár, sem egyéb berendezési tárgyak.
A falakból az egykori dupla karzat tartógerendái merednek elô vádlón.
A keleti falon a szépen megmaradt, íves középosztatú, románkori
ablakok alatt porladó freskórészletek.
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AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM
A Jugoszláviában lévô Törökbecse (Novi Becej) határában rejtôzik a környékbeliek által pusztatemplomnak nevezett
romtemplom. A bánáti síkságot sajátos, vörösesbarna fátyolba burkolja a répaszállító vontatók felvert pora. A horizont
egyenes vonalát alig töri meg néhány csenevész, elszórt fa. Csak valahol a messzeségben sejlik fel, fák közé rejtve
a vöröslô rom. Elfelejtve bújik meg a pusztában az egykori háromhajós templom; romjaiban is lenyûgözô, elgondolkodtató
látvány. Az építészettörténet aracsi templomnak hívja az épületet. A templomról nem sokat tudunk; valószínûleg a XIII.
században épült, s eleinte bencések lakták. A középkorban város volt a templom mellett, s aligha lehetett jelentéktelen
település, hisz Torontál megye rendjei is tartottak gyûlést az azóta kiszáradt Galcka-ér partján fekvô városkában. A
kolostort a kunok felégették. Ezután Róbert Károly özvegye állíttatja helyre az épületet, és a minorita ferenceseknek
adja át. Ôk építik az északkeleti sarokra a máig is látható, nyolcszögletû tornyot. A XVI. század közepén a török dúlja
fel a kolostort és a templomot. A város még vegetál egy darabig, majd lakói elhagyják, elenyésznek a lakóházak, mint
annyi más délvidéki településen.
Az 1228 körül alapított templom és monostor a teljesen elpusztult dél-magyarországi középkori kultúra talán
legmegrázóbb emléke. A nyom nélkül eltûnt, középkori Aracsra csak tégladarabok emlékeztetnek az épületet körülvevô bozótosban. A hajdani háromhajós templom északi mellékhajójának végén még áll egy toronymaradvány. A nyugati

fôfal kitört rozettás ablakán nézhetünk vissza a történelembe. A megmaradt oszlopfôkbôl és faragványtöredékekbôl
következtethetünk az épület valamikori díszességére. Nagy tudósunk, Henszlmann Imre a múlt században megállapította,
hogy a templom bizonyos építészeti megoldásai erôs bizánci hatást mutatnak. Az itt talált, és csak töredékesen
megmaradt aracsi kô ábrázolásaival, szövegmaradványaival sok tudós számára okozott fejtörést. A már századok óta
romos monostorról írta a múlt században Balázs János csanádi címzetes kanonok a ma is megszívlelendô sorokat:
„És valóban: mi magyarok sokan hideg érzelemmel nézzük halomba dôlni legszebb ereklyéinket is. Büszke öntudattal
törünk újat teremteni, s taposni a hajdan koszorújin.”
E század elején Gerecze Péter, mûemlékeink tudós kutatója értékes dombormûvet talált a romok között; ez a
Nemzeti Múzeumban ôrzött aracsi kô. Ábrázolásairól azóta számos tanulmány született. A kövön látható templom
rajza és az azóta történt ásatások valószínûsítik, hogy a mostani, háromahjós templomot megelôzôen itt már volt egy
kisebb, igen korai, nyugati elôcsarnokkal rendelkezô templom, amit görög, bazilita szerzetesek építhettek. Az épületegyüttes területén az újvidéki Nagy Sándor építész végzett ásatásokat. Akit jósorsa erre a tájra vezet, ne mulassza el
megkeresni ezt a magányos, idôvel dacoló épületet.
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A CSÍKSZENTTAMÁSI TORONY
Mennyi magányos, romos templomtorony Somogytól a Partiumig és tovább! Mindmegannyi történelmi felkiáltójel,
figyelmeztetô mutatóujj tûnt idôk homályából. Csíkszenttamás (Tomesti) fölött, a kaszáló közepén áll messzirelátszóan
egy rég elbontott egyház csonka tornya. Szenttamás 1725-ig Caíkszentdomokossal egy egyházközséget alkotott,
különválásuk után rontották el közös templomukat.
A torony csúcsíves ablaka „gót ízlésû, régi egyházra” vall, hogy Orbán Balázst idézzük. A rom körül a cinteremben
a rozsdás keresztek is az elmúlásra figyelmeztetnek. A régi kövekbôl új templomot emeltek a falu központjában,
átvitték ódon harangját is, amelynek felirata a következô volt: „Anno Domi(ni) MCCCCLCCCCV Jar”.
A falu már 1332-ben feltûnik a pápai jegyzékben, s abban az idôben ott volt a környék anyaegyháza. Oda származott a messzi Gömörbôl az Abaffi család, valaha tekintélyes udvarházzal. S valószínûleg e faluból eredeztethetô a
késôbbiekben jelentôs szerepet játszó Lázár família is. E falu lakója volt még többek között a kihalt, s elköltözött
Gurzo, Sajgo, és Balasko család is.
A hullámzó, magas fûvel benôtt domb alatt mélyzöld kis tavacska, sással, vízinövényekkel szegélyezve, furcsa,
kicsit ijesztô hangulatot áraszt a késô délutáni fényekben, hosszúra nyúlt árnyékok kísérnek vissza a faluig.
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A MAGYARVALKÓI TEMPLOM
A Kolozsvár és Nagyvárad között fekvô Bánffyhunyad hatalmas és méltóságteljes temploma mellett
jobbra térve hamarosan megérkezünk az Ady által az irodalmi halhatatlanságba emelt Kalotaszentkirályra. Talán még áll a fa, ami alól a költô nézte az asszonyok vonulását. A következô falu Nagykalota,
itt balra térünk egy földútra; kétoldalt magas, szalmával borított háztetôk, csûrök, mint megannyi
kucsmás fej, figyelik a vándort. S a dombok közül, egy útkanyar után elénk tárul Kalotaszeg egyik
legszebben telepített temploma, a magyarvalkói (Valen) református templom; századunk elsô évtizedében a magyar szecesszió grafikájának egyik legkedveltebb motívuma. Zömök tornya meredeken
tör a magasba. Rajta a négy fiatornyos, árkádos, zsindelyes fedél a XVII.-XVIII. század fordulóján
épülhetett. A templomot hosszan övezi a kerítés, kaputornyán ugyancsak mesteri ácsmunka a
fedél. Ha egy kicsit eltekergünk a kerítésfal mellett, rögtön egy tábla tûnik elénk, amin tudatják,
hogy a „kerítés megújítása az 1848. évi országos zavarok miatt szünetelt”. Elképzelhetjük, hogy
milyen gondban volt az eklézsia, amikor a tábla szövegét fogalmazták…
A cinteremben, ahogy itt még a templomot övezô temetôt hívják, a helyi legenda szerint a
tatárok által legyilkoltak tömegsírja található. A templom hajója románkori, a nemrég kibontott ablak
tanúskodik errôl. A jellegzetes kazettás mennyezetet a környék neves festô-asztalosai a kolozsvári
Umling Lôrincz és fia a „romladozásból 1778-ban megújította”. A kô szószéket Kidei Sipos Dávid
faragta a XVIII. században. Középkori mûvészetünknek ez a szép emléke megéri a kitérôt, a fáradságot.
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A KERCI CISZTERCITA
APÁTSÁG
Nagyszeben és Fogaras között, az Olt
partján állnak a kerci (románul: Cirta,
németül: Kerz) cisztercita apátság romjai. Imre király rendeletére 1202-ben
alapították a Maros menti, azóta elenyészett egresi apátságról Erdélybe költözõ szerzetesek. A puritán szokásairól
ismert francia szerzetesrend a tizenharmadik században európaszerte ezernyolcszáz templomot, monostort emelt,
számosat a korabeli Magyarországon
is.
Az Olt menti hatalmas építmény kõfaragásai már a gótika beszüremkedését mutatják e távoli végvidékre. Újabb
ásatások valószínûsítik egy, a tatárjárásban elpusztult kisebb épületegyüttes meglétét a mai mellett. A háromhajós, kereszthajós templomból napjainkra csak a szentély használható, a maradék szászok használták evangélikus
templomként. A fõhajóban második
világháborús katonasírokat ölelnek a
megmaradt oldalfalak, a nyugati gótikus, bélletes kapu fölött kitört bordájú
rózsaablak figyelmeztet az idõre. Megmaradt még az egykori kolostorépület
északi falának egy darabja a kerengõ
részleteivel.
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A kerci apátságnak szerencsétlen története van. A tizenötödik század elsõ felében
pusztította a török, majd földrengés rongálta. Nem volt
szerencséje az apátokkal sem.
Mátyás 1474. február 24-én
bezáratta a kolostort, s az
szebeni fennhatóság alá
került. A templom mellett áll a
legrégebbi erdélyi szász paplak
– immár lelkipásztor nélkül –;
még 1495-ben építették a
kolostor omladékaiból. A
romlást a késõbbi századokban sem sikerült megállítani, így az egykor erdélyszerte építõmûhelyeket alapító
monostor csak szomorú látványosság, elgondolkoztató emlék. A maradék kõfaragások
egy színbe hordva jobb korszakról adnak hírt.
A középkori Magyarország egyik legnagyobb egyházi épületegyüttese volt a Fogaras megyei Kerc (románul Cirta, németül
Kerz) cisztercita apátsága. A franciaországi Citeauxban 1098-ban alapított rend Burgundiában hamar meghonosodott,
és rövid egy század alatt elterjedt Európában. Clairveaux-i Szent Bernát a XII. század második felében dolgozta ki a
rendtartást, mely a kolostor építési módját is meghatározta. A cisztercita építómûvészet a XII-XIII. század fordulóján
sajátos, a gótikába átvezetõ stílusú formákat alakított ki. Magyarországra a XII. század végén. királyi hívásra érkeztek
a ciszterciek. s megalakult a Maros menti Egres, Cikádor, Zirc és Bélapátfalva cisztercita apátsága. Kercre Egresrõl
kerültek át a rend tagjai. Elsõ okleveles említése 1232-bôl való. Az apátságot valószínûleg Imre király alapította 1202ben. A tatárjárás során a kolostor és a templom kiégett, az újjáépítés után az egymást követõ királyok újabb és újabb
kiváltságlevelekkel erôsítették meg a Dél-Erdélyben sok feladatot vállaló szerzetesek jogait. Az idõk folyamán azonban
az épület állaga erõsen leromlott, és Mátyás király 1474-ben bezáratta az apátságot. a templomot pedig Szeben
városának gondjaira bízta. I. Rákóczi György idején még álltak a hajó XV. századi boltozatai. A késôbbiekben a templom
mindhárom hajója felett beomlott a mennyezet. Az evangélikussá lett szászok az épen maradt szentélyt használják
azóta is gyülekezeti helyként. Itt áll az oltár, amelyrõl Entz Géza azt tartja, hogy „a középkori Magyarország területén
egyetlen ilyen nemû, ma is eredeti helyén álló XIII. századi alkotás.” A szentély hat bordáját összefogó zárókövén
lesütött szemû koronás nõi fej látható: a védõszent, Mária arca. Az erdélyi korai gótikus szobrok egyik legmegkapóbb
és legkifejezõbb emléke ez.
A kerci apátság keretében fejlett, messzire kisugárzó építõmûhely mûködött. A brassói Bertalan
templomnál, a Fogaras melletti
Halmágyon a magyar evangélikusok templománál, de a mezõségi
Széken vagy Bálványosváralján is
látjuk a kerci stílus hatását. Ez a
bimbós vagy szõlôleveles fejezeteken, a háromkaréjos ablakokon
mutatkozik meg. Napjainkra a kolostorból csak a keleti fal monumentális vonulata maradt meg, az
egykori déli szárny egy része jelenleg paplak. A templom nyugati falán, a már gótikus jegyeket mutató
kapu felett hatalmas, tagozat nélküli kerek ablak látható. Az egykori
hajóból csak déli fala, továbbá két
déli és egy északi pillér maradt meg
a sírkertté alakított térben.
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ZSÁMBÉK
Templomának sorsa az elpusztult magyar középkor jelképévé vált. Büszkén magasodik a falu felett; csontvázszerû
tömege kilométerekre ellátszóan hirdeti az egykori építômesterek tudását.
III. Béla királyunk francia feleségével, Margittal együtt
jött be hazánkba az Ainardi család; ôk kapták meg Sambuch-ot, vagyis Zsámbékot. Az ô leszármazottai kezdték
építeni a Keresztelô Szent János tiszteletének szentelt
templomot, amely az úgynevezett nemzetségi templomok
sorába tartozik. A bencések késôbb román stílusban folytatták az építkezést, s az idôk múlásával a gótika stílusjegyei is megjelentek az épületen. Oklevelek tanúsága
szerint a templom 1258-ban már készen állt. Késôbb a
premontreiek birtokolták a hatalmas, háromhajós, bazilika-jellegû templomot és a tôle északra épület kolostort.
Mátyás király a pálosoknak adományozta az épületegyüttest 1475-ben.
A törökök kedvelték Zsámbékot, s nagy rontást sem
tettek a szépen faragott kváderkövekbôl álló templomon.
Néha a Buda ellen vonuló, majd onnan kitámadó seregek
bele-beleágyúztak a templomba, mint 1581-ben is. A török
kivonulása után a faluba telepesek érkeztek. 1763-ban
egy földrengés következtében a fenséges épület romba
dôlt; köveit még a messzi Budára is elhordták élelmes
fuvarosok. 1889-ben a templomot helyreállították, mégpedig a kor restaurálási szokásait megelôzô módon.
Az egykori kolostor területén lévô kôtárban a faragott
kômaradvényok, mint valami tömegsírban hevernek. A
zsámbéki templom megóvásáról és védelmérôl tervek
készültek, nyilatkozatok születtek. Egyelôre az egykori
fôhajóban labda pattog, és a torony omló kövein
gyermekek másznak a magasba.
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A KARCSAI REFORMÁTUS TEMPLOM
A Bodrogközben található Karcsa község református templomát
bizony gyakrabban is látogathatnák a turisták, országjárók. Igen korai
és becses mûemlékünk ez a furcsa arányú épület. Szentélyét még a
XI. században építették, a hatkaréjos rotunda ma is áll, dacolva a
századok viharaival. Bélletes kapujának kôfaragásai lombard és
toszkán építômesterek hatására utalnak. A templomot a Johannita
rend építtette, már 1187-ben szerepelt a falu neve egy oklevélben.
A templom befejezetlennek tûnik, a szakértôk szerint a tatárjárás
gátolta meg építôit a befejezésben. A templom a XVI. század óta a
reformátusoké. Az épület többször elpusztult; utazók feljegyzései szerint az 1700-as években csak a falai állnak, késôbb utoléri a falusi
templomok szokásos végzete: leég a tetôzete. Elôször a múlt században Schulek Frigyes építette újjá; mai, végleges formáját 1967-68
között nyerte el.
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AZ ALSÓRÁKOSI KASTÉLY
Az Olt jobb partján Földvártól (Feldioara, Merienburg) északra fekszik a szokatlanul egységes faluképpel büszkélkedô
Alsórákos (Racosul de Jos). Szépen sorjáznak egymás mellett az évszámos, vakolatdíszes patrasztporták. A zárt jellegû
utcasor érthetô, ha az idôközben elfogyott környékbeli szászokra gondolunk. A folyóparthoz közel emelkedik a SükösdBethlen kastély. „Dei Gratia ex fundamento fecit Georgius Sükösd 1624” – adja tudtul a felirat építôjének nevét, aki
szerencsésen ötvözte a korábbi, középkori épületmaradványokat a reneszénsz. pártázatos, új kastélyépülettel.
A kastély késôbb Bethlen Sámuelé lett, aki Bethlen Miklós féltestvére és Árva Bethlen Kata apja volt. Az ô
építtetô, díszítô kedvét tanúsítja a torony alatti, kígyós Bethlen-címerrel ékesített felirat, valamint a délnyugati bástya
belsejében lévô angyalos stukkós dísz Bethlen Sámuel és felesége, Nagy Borbála címerével. A kígyós Bethlen-címer
egyébként néhány parasztházon újra feltûnik profánabb változatban is. A kastély nevezetessége a „cifra mennyezetû”, nyolcszögletû, rozettás, boltozatos terem. Több épületszárny már elomlott, köztük az egyik kerek sarokbástya az
eredeti négy közül.
A kastély neves, utolsó tulajdonosa a híres Afrika-utazó, Teleki Sámuel volt, ô azonban nem sok gondot fordított a
karbantartásra. Fokozatosan omlottak be a tetôk, s került ebek harmincadjára az épület, mint annyi sorstársa a keleti
részeken. Két éve magyarországi és erdélyi fiatalok elkezdték a kastély takarítását, és most egy brassói társaság
megkezdte a helyreállítást, aminek jól látható jelei többek közt az új tetôk.
Ha valaki természeti szépségeket szeretne látni, érdemes megtekintenie a falu fölötti, kietlen, irdatlan méretû
holdbéli vörös salakbányát, kráterével.
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A SZÁDOKI TEMPLOM
Kalandozzunk ezúttal északra; ismeretlen, alig látogatott
vidékek várnak. Nyitrától fölfelé haladva a folyó bal partján
a nem túlságosan megnyerõ hangulatú Nagy-Tapolcsány
(Tapolcany) után érünk el a takaros úrilakokban gazdag
Nagy-Bossányba (Bossany). Itt jobbra térünk le a Tribecs
hegységen átkígyózó útra, a látnivalókban ugyancsak bõvelkedö Tökésújfalu (Klátová Nová Ves) irányába. Néhány
kilométer után, jobbra a hegyek között, a mélyzöld erdõk
fölött elõtûnik Szádok (Sádok) falucska templomának tornya. A tizenharmadik században épült, Máriának szentelt,
katolikus istenháza az egyik legfestõibben telepített egyházi
épületünk a régi Felsô-Magyarországon.
Az aprócska település végétõl felkapaszkodva a gyümölcsösök között, lassan tárul elénk a kerített, temetõkerttel övezett, lenyûgözõen szép épület. Zömök tornyán a
kõsisakot négy fiatorony szegélyezi. A déli falnál óriási,
súlyos támpillérek dõlnek a templomnak. Egyszerú, íves
kapun lépünk be az egyhajós, egyenes záródású szentélybõl
álló térbe. A diadalívnél féloszlopok állnak. A szentélyben
és a déli falon freskómaradványok. A karzat tizennyolcadik
századi, kicsit megkopott festésû famunka. A barokk oltáron
Mária és József faragott, festett figurái mellett a magyar
szent királyok szobrai.
Az impozáns méretû, félhomályos belsõben sokszázados csend vesz körül. Lábunk öreg, faragott síremléken
jár, az évszám még olvasható: 1656. Kilépünk a temetõkertbe, a szomszédos fenyõerdõ idõtlen zúgása adja a muzsikát, melyet idõnként modern huszadik századi angyalok,
lassan keringõ piros szárnyú sárkányrepülõk surranása szakít meg. A sírokat ápoló idõs asszonyok ilyenkor keresztet
vetnek, s fejcsóválva figyelik a völgy felé tovaszálló szerkezeteket.
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MÁRKUSFALVA
A Szepesség látnivalói közül kevéssé ismert a márkusfalvi
(Markusovce) vár,kastély és templom mûemlékegyüttese. Az
egykori Felsô-Magyarország életében jelentôs szerepet játszott
Máriássy család ôsi fészkének, a régi várnak az építését a
XIII. század végén kezdték meg. Az erôsség építéséhez hozzájárulhatott a tatárdúlás okozta félelem és megrázkódtatás is.
A várat a Máriássy családdal örök háborúskodásban álló lôcseiek 1527-ben lerontották. Késôbb újjáépítették, és egészen
1683-ig lakták. A régi vár mellett álló Szent Mihály plébániatemplom is számos átalakításon ment keresztül. Látnivalói
közül kiemelkedik Máriássy István 1517-bôl való alakos sírköve. A nagyobbik kastélyt Máriássy Ferenc építtette, a négy
saroktornyos épület 1643-ban készült el. A késôbbiekben egy
világlátott Máriássy az eredetileg jellegzetesen felsômagyarországi reneszánsz építményt barokkosította.
A XVIII. században a franciás szellem beszivárgott a Szepesség völgyeibe is; a grófok kertépítésbe fogtak, nyárilakok
terveit rendelték meg a helyi mesterektôl. Így készült el a
Dardanellák, egy légies nyárilak félbemaradtságában is élményt nyújtó épülete. 1776-ban Felk János késmárki szobrászmester vázákat és szobrokat készít a kertbe. Egy lôcsei
asztalos elkészíti a nagy ablakokat; Berger, iglói kôfaragó kerti
lépcsôket farag, mások mívesen kifestik a nagytermet. A régi
iratok tanúsága szerint a helyi mesterek hozzáértése és szorgalma rövid idô alatt egy kis francia paradicsomot teremtett
Márkusfalván. 1913-ban a Felsô Építô Ipariskola diákjai „szünidei felvételi kirándulást” tettek Márkusfalván, s az akkori tulajdonos, Máriássy Ödön megmutatta a kastély építéstörténetére
vonatkozó gazdag családi levéltárat a diákoknak és a tanároknak. A napjainkra szépen helyreállított épületben hangszergyûjteményt helyeztek el.
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AZ ÁKOSI REFORMÁTUS TEMPLOM
A történelmi köztudatból lassan kikopó Partium legértékesebb középkori építménye az ákosi (románul Acis) református
templom. Az impozáns téglaépítmény kisebb-nagyobb változtatásokkal, de túlélte a középkor s a török idõk pusztító
viharait, s jóformán egyedül hirdeti a szatmári síkon egy valaha volt gazdagabb kor dicsõségét.
Mai formáját az 1896-1902 közötti restaurálás során nyerte el az épület, akkor cserélték ki hagymaformájú barokkos
toronysisakját falazott toronytetõvel. Eltûnt a barokkos nyugati bejáró, s átalakították a tornyok ikerablakainak oszlopait
is. Ott jártunkkor a nyugati homlokzatra zöld futónövény kúszott fel, érdekesen tompítva a komor téglafal vöröses színeit.
Az Ákos nemzetség által épített templom mellett valaha monostor állhatott, erre utal a falu középkori neve is:
Ákosmonostorként fordul elõ régi oklevelekben. A háromhajós belsõ tér némi módosítást szenvedett az átalakításokat
követõen, de a dísztelen, fehérre meszelt fal s az áttört hármas ablak régmúlt, történelmi idõket idéz. Némely építészeti
részletek arra engednek következtetni, hogy a szentély melletti mellékhajók keleti végei fölé tornyokat szándékoztak
emelni, talán a nagyváradi mintájára. Eredetileg a világiak számára a bejárat az északi falon volt, s onnan lehetett feljárni
a kegyúri karzatra is. Talán az északi oldalon volt a rég elomlott kolostor is, ott a századfordulós helyreállításokat végzõ
Möller egy kis kápolna alapfalaira bukkant a munkálatok során. Az egyszerû festett parasztbarokk berendezés méltóan
illeszkedik a belsõ térhez. A falut uraló építmény az elsüllyedt magyar középkor emléke a sárguló, végtelen, porlepte
szatmári síkságon.
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A PESTI PETÔFI TÉRI ORTODOX TEMPLOM
Az idôk viharai elpusztították az egykori klasszicista Al-dunasor épületeit. Egyetlen
túlélôje, igaz, némileg átépített formában, a görög-macedón ortodox templom.
Egyik tornya elpusztult a második háborúban, s úgy látszik, nem épül vissza soha.
A régi Pesten lakó szerb kereskedôk a Szerb utcában építették fel csöndes
kerttel körülvett templomukat. A városban a XVIII. század végén még szép számmal
lakó görög és macedón kereskedôk az Al-dunasorra építették 1789-1801 között
az akkor még klasszicista-copf stílusú épületet, Jung József tervei alapján. 187273-ban Ybl Miklós áttervezte a toronysisakot és a homlokzatot. Az épület bal
oldalán állt a görög kereskedôk által lakott görög udvar, amelyet 1937-ben elbontottak. A templom ikonosztáza Anton Kuchelmeister bécsi festô keze munkáját
dicséri a múlt század elejérôl. A famunka a neves Jankovics Miklós mûve, s a
templom aranyozását 1803-ban fejezte be Geiger bécsi aranyozómester.
A valahai templomkertet sokáig használták temetkezésre; errôl tanúskodnak
a falba beépített márvány sírkôlapok egy eltûnt, felszívódott közösség jeleivel.
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TEMPLOM GARAMSZEGEN
A Magas-Tátrába induló turisták, a Chopokra száguldó sízôk nem is sejtik,
hogy a Zólyom (Zvolen) – Besztercebánya (Banská Bistrica) mûúttól néhány
kilométerre milyen építészeti ritkaságot rejteget Garamszeg (Hronsek) falva.
Már messzirôl láthatóan hatalmas fákat ingat a falu közepén a szél, közülük
fatemplom magasodik elô. A szokatlan formájú, kereszt alaprajzú, dongaboltozatos deszkatemplomot 1725-26-ban építették az evangélikusok. Garamszeget az 1681-es vallásügyi törvény artikuláris hellyé nyilvánította, ami azt
jelentette, hogy a protestánsok templomot építhettek maguknak. Az új erôre
kapott evangélikusok messzi földrôl jött ácsok segítségével hamar összeszerkesztették ezt a gyönyörû faépületet. Megállva a templom belsejében,
erôsen érezzük a napsütötte, öreg fa szagát, s nem gyôzünk betelni a szokatlan térélménnyel. A templom kertjében a XVIII. század elején árkádos, zsindellyel fedett haranglábat ácsoltak a mesterek. Harangjának déli kongása
még sokáig elkísér.
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A SOMOGYVÁRI APÁTSÁG ROMJAI
Szakadjunk ki egy kicsit a balatoni vásári forgatagból, térjünk délnek, s a Lellét
Kaposvárral összekötô út mentén fekvô Somogyvár nevû helység rögvest becses
látnivalóval szolgál a látogató számára. A falu szélén lévô Kapuvárhegyen találhatók a magyar középkor egyik legendás emlékének, a somogyvári bencés apátságnak szépen helyreállított romjai.
A korai honfoglalók megtelepedését több adat valószínûsíti. Többek között
a tizenegyedik század eleji temetôkápolna. Még ugyanezen század hetvenes
éveiben kezdték el építeni a templomot, melyet Szent László saját temetkezési
helyének szemelt ki. A bencés rendi apátságot pedig a francia Saint Gilles-i
fôapátságnak adományozta az uralkodó. Források sora tanúsítja a hely fontosságát, kiemelt szerepét a kor életében. Amikor 1095 nyarán Szent László elhunyt,
e falak között helyezték nyugalomra. A francia apátokat a XIII. század elején
elûzik. Zsigmond király Somogyvár városát a Marczali családnak adományozza,
s így veszi kezdetét a birtokosok és az egyház között századokig tartó perpatvar.
1556-ban a pogány török hadak veszik birtokukba a félig üres apátságot. Az
1700-as évek végén még jelentôs falmaradványokról számolnak be az utazók.
A fokozatosan összeomló épületegyüttes napjainkra mintaszerûen feltárva
várja látogatóit. Egy márvány síremlék jelzi Szent László valószínûsíthetô elsô
nyugvóhelyét. A feltárt romok melletti dombról messzire láthuk a lankás pannon
tájat, és elmélázhatunk történelmünk e csonka emlékén, de úgy hisszük, a
romok múltjának ismeretében a hely szelleme feledtetheti a bús gondolatokat.
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A RÉGI ZUGLIGETI VILLAMOS VÉGÁLLOMÁS
A mostani, füstokádó autóbuszok elôtt a Zugligeti úton az 58-as – még régebben a 81es – villamos szállította az utasokat a zöldbe. A villamos a kedélyes lóvasutat váltotta
fel. A régi Zugliget tele volt családias fogadókkal, árnyas kertvendéglôkkel, elôkelô,
klasszicista nyaralókkal. A kirándulók beülhettek annak idején Szakál Lukácsné Szarvas vendéglôjébe, vagy a Fáczán kertjében kortyolgatták a környékbeli sváb gazdák
savanykás borait.
A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság elsô hegyi végállomásának épülete még ma
is áll a Hunyad-orom alatt, a Zugligeti úton. Az egykocsis villamos két oldalról kerülte a
házat, ahol a tízes években a nyári évadban posta-, távirda- és telefonhivatal mûködött.
„A kisasszonyok mindig szívesen álltak a kirándulók rendelkezésére” – írta kicsit félreérthetôen egy korabeli útirajz. A villamos végállomást késôbb feljebb helyezték, a Jánoshegy irányába.
Megszûnt a posta is a szolgálatkész hölgyekkel, a házba BESZKÁRT-alkalmazottak
költöztek, a svájci típusú villa tornácának félkaréjos lépcsôjén kalauzgyerekek nézték a
gesztenyefákat. A csikorogva kanyarodó villamosról be lehetett látni a lakásokba, ahol
száradó ruhák között éltek az alkalmazottak. Álnok indulatoktól és hamis magyarázatoktól
vezéreltetve a hetvenes években megszüntették a villamost, a sínek immáron a semmibe
vezettek, fû és törmelék lepte be ôket, egészen felszedésükig.
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BODOR FERENC

INNEN ÉS TÚL A MAGURÁN
MÛEMLÉKEINK NYOMÁBAN

Válogatás Bodor Ferencnek az 1980-as és 90-es években
megjelent, egy-egy mûemléket ismertetô írásaiból

A Magyar Iparmûvészeti Egyetem könyvtára 2001. tavaszán jelenteti meg
Bodor Ferenc (1941-1994) hatvanadik születésnapja alkalmából
az írásaiból készült antológiát. A kötet anyagát Bodor Katalin válogatta.
A címlapon Szilágyi Péter 1983-as, a Magurán túl készült felvétele látható.
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