
Kostyál László

Székelyföld, kalandtúra,
mûemlékek
(Egy nyaralás margójára)

Igen, ilyen sorrendben. Manapság a székelyföldi mûemlé-
kek hosszabb sorát felfûzni egy utazásra csupán gépkocsi-
val képzelhetõ el, az ilyen út viszont – köszönhetõen az ide-
álisnak távolról sem nevezhetõ útviszonyoknak – embert és
autót próbáló kalandtúrával ér fel. A fõutakkal nincs na-
gyobb probléma, de Bögöz vagy Csíkménaság nem éppen
ilyenek mellett fekszik. A sokszor az itteni magyarság diszk-
riminálásának tûnõ útállapotok mellett 40-50 kilométeres
átlagsebességgel lehet szlalomozni a 20-30 cm mély kátyúk

között, kerülgetve a lovas kocsikat és a bicikliket. Furcsa,
hogy egy úti beszámolóban ez kívánkozik az elsõ helyre, de
nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy hányan keres-
nék fel Székelyföldet normális európai állapotok mellett, hi-
szen a gépjármûvek igen jelentõs része – becslésem szerint
legalább negyede – most is magyar rendszámú, és jócskán
megfordulnak errefelé vállalkozó kedvû németek, franciák,
olaszok és hollandok is.

Július végén induló utazásunk elsõ állomása Maros-
vásárhely. Zalaegerszegtõl 740 kilométert mutat a mû-
szer, mire a hajdani Székelyföld egyetlen királyi városába
érünk. A következõ napokban innen indulunk bolyongá-
sainkra. A vásárhelyi Kultúrpalota megtekintése persze
nem maradhat el. Épülete a múlt század elején, Komor
Marcell és Jakab Dezsõ tervei szerint készült, díszítõ rész-
letei a magyar szecesszió legjelesebb alkotóit – Kõrösfõi-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Toroczkai Wigand Ede, Dó-
sa Géza, Róth Miksa – dicsérik. A pompás tükörterem lát-
ványa az impozáns, helyi népballadákat felelevenítõ
üvegablakokon beszivárgó színes fényekkel sokadszorra
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is lebilincsel. A nagyterem bejárata fölötti, Szent István
megkoronázását ábrázoló dombormûvet hosszas fele-
dés, majd restaurálás után a közelmúltban helyezték visz-
sza eredeti helyére. A képtárba ezúttal nem megyünk be,
bár a Kultúrpalotában székelõ Maros Megyei Múzeum
igazgatónõjétõl úgy hallom, hogy a képtár eredeti, dua-
lizmus-kori magyar anyagából sok évtizedes szünet után,
néhány éve megnyílt állandó kiállítást a szentendrei Mû-
vészet Malom szeretné kölcsön kérni és bemutatni, ami
jó ürügy lenne az itteni többségi nemzet egyes képviselõ-
inek a kiállítás idõszakivá nyilvánítására és bezárására.
Ugyancsak kimarad az egykori Erdély legjelentõsebb,
negyven ezres állományú fõúri könyvtárának, a Teleki Sá-
muel által 1802-ben a közönségnek is megnyitott Teleki
Tékának a meglátogatása (enteriõrje mindig a keszthelyi
Festetics-kastély egykorú könyvtárát idézi fel bennem).
Megszemléljük viszont az 1600-as évek elsõ felét felidé-
zõ várat, mely háromtucatnyinál is több erdélyi ország-
gyûlés színhelye volt, s benne az egykori üléseknek helyt
adó, ma református vártemplom melletti hajdani feren-
ces kolostor (korábban a templom is a rendé volt) feltá-
rását. A lenyûgözõ méretek (Erdély legnagyobb középko-
ri ferences rendházáról van szó) legalább harminc-negy-
ven szerzetesre utalnak, de a régész szerint a barátok leg-
feljebb heten-nyolcan voltak.

A következõ napon – szászföldi kitérõként – a seges-
vári vár az elsõ állomásunk. A kommunista vezetés alatt
kollektíven Németországba távozó szászság csodálatos
építészeti kultúrát hagyott maga után, amivel a helyükre
költözõk szemlátomást nem tudnak mit kezdeni. A vár
fõterét és az egykori domonkos (ma evangélikus) templo-
mot ugyan jelentõs beruházással igyekeznek felújítani, és
turista-látványossággá tenni, az összkép azonban lehan-
goló. A gyönyörû, 15. századi, gótikus stílusú templom
mellett szedett-vedett sátrakból és földre helyezett taka-
rókról népmûvészetet, de elsõsorban giccset kínáló áru-
sok hada nyüzsög, egy cigányasszony kanalat farag. A
templombelsõ már elkészült, szép a kora barokk,
architektonikus szerkezetû fõoltár és a templommal egy-
idõs, minuszkulás felirattal díszített bronz keresztelõkút.
Utóbbi közeli rokona a nagyszebeni szász templomban
van. A vármúzeum anyaga egy gazdag civilizáció irigylés-
re méltó relikviáit õrzi, meglehetõsen fantáziátlan elren-
dezésben. 

Segesvárról a Medgyes felé vezetõ fõútról egy hepe-
hupás, de nagyobb kátyúk nélküli, kies dombok között
kanyargó bekötõútra térve Berethalomra vezet utunk,
ahol az egyik legjelentõsebb szász erõdtemplomot tekint-
jük meg. Az épület-együttes valóságos kis csoda, méltán
nyilvánították a világörökség részévé. A két falgyûrûtõl is
övezett templomba díszesen faragott kettõs, pálcatagok-
kal ékített kapuzaton léphetünk be, hálóboltozatos szen-
télyében áll Erdély legnagyobb, 15. század végi szárnyas-
oltára, amely egyidõs az épülettel. Középsõ, megkapó fi-
nomságú Golgota-jelenetes fa szoborcsoportja 1524-ben

készült. A szószék mellvédjét pompás korai reneszánsz
reliefek díszítik. A sekrestye intarziás barokk ajtajának bel-
sején az egykori iparosmestert magasztaló, mûalkotással
is felérõ zárszerkezet díszlik. A templomot övezõ belsõ fal
bástyájának földszinti helyiségében a közösség egykori
elöljáróinak díszes, részben festett, figurális, 17-18. száza-
di sírkövei láthatók. E szigorú ikonográfiai rendszerben ké-
szülõ (melynek kötelezõ eleme például az elhunyt kezében
tartott könyv vagy írás) monumentumok a késõ-középko-
ri fõúri síremlékeink kései, stílusukban a helyi igényeket
tükrözõ leszármazottai, amelyek jól tükrözik egy gyorsan
vagyonosodó iparos-kereskedõ réteg lehetõségeit. 

Következõ állomásunk Medgyes, ahol szintén ismert
szász erõdtemplom áll. Németalföldi hatásokat tükrözõ
szép szárnyasoltára 1480-ban készült, szinte egyidõs kö-
zeli rokonával, a berethalmival. A falakon, mint más
szászföldi templomokban, itt is gazdagon hímzett szõ-
nyegek függenek. A templom 74 méter magas, négy fia-
tornyos, magas sisakos tornyáról a pisai campanile jut
eszünkbe, ugyanis (bár különbözõ mértékben) mindkettõ
ferde. Igen érdekesek a kerítõfal belsõ oldalához simulva
álló egykori lakások és tároló helyiségek, melyek egyiké-
ben ma iskola mûködik.

A szászföldi (elsõ) kitérõt követõ napon a Monarchia
kedvelt üdülõhelyére, Szováta-fürdõre látogatunk. Ren-
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geteg magyar nyüzsög itt, s kiáltóak az ellentétek. Az év-
százados, egykori hangulatukat õrzõ üdülõépületek egy
részét felújították, és belülrõl korszerûsítették, mások vi-
szont omladozó állapotban, üresen árválkodnak. A mo-
dern szállodaépületek között megbújó két kis ortodox
templom (az egyik fából) az elõbbieknél sokkal harmoni-
kusabban illeszkedik a hegyek között megbúvó, sós vizû
Medve-tó miliõjébe. Innen néhány kilométer csupán
Parajd, az erdélyi sóvidék egyik legfontosabb bányája,
ahol ócska autóbusz viszi a nyári melegben megizzadt,
összezsúfolt látogatókat a hegy mélyébe. A kibányászott
só helyén maradt hatalmas barlangok levegõje gyógyha-
tású, s valóságos fieszta zajlik bennük: lépten-nyomon
tollaslabdázók elõl kell elugranunk, népszerûek a ping-
pong-asztalok és a homokozók, a só-kápolnában éppen
magyar nyelvû mise folyik, de még az internet-klub is zsú-
folt. A só kitermelését már a rómaiak megkezdték itt, s e
tevékenység azóta is töretlen, csak a technika fejlõdött,
ahogy ezt a kis múzeumi összeállítás is illusztrálja. A tar-
talék állítólag még hosszú idõre elegendõ. 

Parajdról marosvásárhelyi szállásunkra visszatérõben
megállunk Erdõszentgyörgyön. A 13-14. század fordulóján
épült templom ma a református egyházé. Indadíszes mell-
védû szószékén dupla – Rhédey és Wesselényi – címeres,
1760-ban készült, faragott-festett kõtábla tudósít arról,
hogy az épületet elhunyt férje, Rhédey Zsigmond emléké-
re és kívánsága szerint újíttatta fel ekkor Wesselényi Kata-
lin. A Rhédey család szemben lévõ kastélyában ma iskola
mûködik. Itt született az a Rhédey Klaudia, aki II. Erzsébet
angol királynõ anyai ági ükanyja, amint errõl a királyi csa-
ládnak a templom felújítására nyújtott támogatása kap-
csán elhelyezett felirat is megemlékezik a karzat alatt. A
család egyik, a grófnõvel záruló ága a templomban is te-
metkezett, amint errõl néhány síremlék tanúskodik (Klau-
dia holttestét utóbb a családi kriptába helyezték át).

A következõ napon újra Szászföldre, Nagyszebenbe
visz utunk. Útközben egykori szász falvakon haladunk át.
Az összefüggõ homlokzat-sort alkotó, széles kocsibejáró-
jú, módos, jellegzetes házak többségérõl omlik a vakolat,
környezetük elhanyagolt, kertjük rendetlen. Csak néhá-
nyon látszik friss festés, mint ahogy virággal is csak egy-
két településen találkozunk. Szebenben gõzerõvel zajlik a
városközpont rekonstrukciója, hisz 2007-ben itt lesz Eu-
rópa egyik kulturális fõvárosa. Persze a hajdani gazdag
német település patinás, ódon házainak így is csak kisebb
részére kerülhet sor, de a két fõtér és a fõutca kezdi visz-
szanyerni legalább régi fényét. A gótikus evangélikus
templom város fölé magasodó tömbje a hatalmas, masz-
szív toronnyal már távolról is lenyûgözõ. A bejárat elõtti
elõcsarnokot csillagboltozat fedi, a gazdagon profilíro-
zott csúcsíves kapuzat figurális faragványainak zömétõl
megfosztva is tiszteletet parancsoló. Milyen lehetett va-
jon a timpanon-dísz? A háromhajós, keresztházas, háló-
boltozatos épületet a 14-15. században emelték. Egyko-
ri hatalmas szárnyasoltárának nyolc szárnyképe a balol-

dali kereszthajóban függ. Elsõsorban azonban nem ezek,
hanem a szentélyben balra látható, szépen restaurált,
grandiózus Golgota-freskó nyûgöz le, a méltatlanul keve-
set említett Johannes Rosenau szász festõ 1445-ben ké-
szült alkotása. Kifejezõ ereje – a méretbeli különbségek
ellenére – M. S. mester híres garamszentbenedeki oltárá-
nak Kálvária-ábrázolásával vetekszik. A Krisztus keresztje
körül nyüzsgõ sokaság: fõpapok, farizeusok, katonák, ke-
gyes asszonyok egyénített figuráiban alighanem az ötöd-
fél évszázad elõtti Szeben gazdag polgárai kerültek meg-
örökítésre, akárcsak a kompozíció architektonikus kerete-
zésének sarkain lévõ fülkékben a donátorok. Fölöttük, a
fülkék tetején Szent István és Szent László királyunk áll,
szemlélve a szent eseményt. István fölött az Árpád-sávos
magyar zászló látszik, a másik oldalon talán a város piros-
fehér-piros zászlaja. Felül a Megváltó életének további
három hangsúlyos jelenete, a Születés, a Mennybemene-
tel és a Keresztelés látható. A hatalmas méretek – a kép
egy boltszakasz teljes oldalfalát kitölti – különösen hang-
súlyossá teszik a kereszténység e központi eseményének
megjelenítését, ami különös kontrasztban áll a környezõ
falszakaszok díszítetlen kõ felületével. 
A fõhajó ablakai alatti falon a díszes, 17-18. századi epi-
táfiumok egyikét éppen restaurálják, az állványzat takar-
ja a gazdag faragványt. Az epitáfium – a mûfajt a hajó
végében további kisebb, ámde szép alkotások is képvise-
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lik – kegyes adományból, szobrászati technikával készí-
tett emléktábla, emlékmû. Az ilyen hatalmas méretû, épí-
tészeti elemeket is hordozó, aranyozott alkotások készít-
tetése a barokk korban is igen jelentõs ráfordítást igé-
nyelt, s hûen illusztrálja a hajdani gazdag kereskedõváros
magisztrátusi tagjainak anyagi lehetõségeit. Közéjük tar-
tozott Brukenthal Sámuel, akinek késõ-barokk, kétemele-
tes palotája a nagyobbik fõtéren, a katolikus templom
mellett áll. Brukenthal 1777-1787 között Erdély kancel-
lárja volt, korának egyik legjelentõsebb mûgyûjtõje. Palo-
tájában látható Erdély állítólag ma is legkomolyabb kép-
zõmûvészeti gyûjteménye. Gerincét a 16-17. századi itá-
liai és németalföldi festészet többnyire másodvonalbeli,
de nívós képei képezik, ám Tiziano, Rubens, Cranach és
más „nagy nevek” egy-egy mûve is felbukkan közöttük.
Az amúgy kiemelkedõ osztrák barokk festészet érdekes
módon alulreprezentált. A 20. század elejének képeit be-
mutató rész sajnos zárva van, de amit láttunk, így is le-
nyûgözõ. Kár, hogy katalógust nem árulnak a kiállítások-
ról, csak rész-ismertetõket. A palotával szemben áll a 15.
századi várostorony, a körülötte lévõ kis épület íves kapu-
alja és a szomszéd házak hamisítatlan középkori hangu-
latot árasztanak, akárcsak a város sok más, a séta során
felfedezésre váró részlete. 

Szebent Medgyes felé elhagyva megállunk a szelinde-
ki vár romjainál. Belsejében egy hatalmas gótikus tégla-
templom maradványai állnak, még ép a fõhajót a déli
mellékhajótól elválasztó árkádsor, de a boltvállak már hiá-
nyoznak. A vár túlsó (északi) oldalán a hajdani kápolna fa-
lai egy jóval korábbi, talán a templommal egyidõs órato-
rony köveit õrzik. A toronyszerû kápolna felsõ szintjérõl
szép kilátás nyílik a környékre. Az erõdítmény amolyan pa-
rasztvár lehetett, amely 1765-ben épült ki a mai formájá-
ra. Jellegében valamelyest eltér a környék szász erõdtemp-
lomaitól, belsejét a templom két részre osztotta.

A következõ napon szállásunkat Marosvásárhelyrõl a
Székelyföld közepére, Hargitafürdõre helyezzük át. Seges-
vár után letérünk a fõútról, és Székelykeresztúr felé indu-
lunk, helyenként elképesztõen rossz útviszonyok között. A
szász falvakhoz képest a székely települések jó állapotban
vannak, a porták többnyire rendezettek, több helyen új há-
zakat is látunk. Utunk Bögözön vezet keresztül, ahol a fa-
lu gidres-gödrös földútjára fordulva megnézzük a fallal
övezett 14. századi református templomot. Nagyon szép a
jó karban lévõ épület gótikus szentélyboltozata, fõ értéke
azonban a vele egykorú, hajdan az egész falat beborító
freskódísz. Az északi oldalon felül az Erdélyben egykor igen
népszerû Szent László legenda jelenetei láthatók, alatta
Antiochiai Szent Margit legendája, a harmadik sávban pe-
dig az Utolsó ítélet. A színek sajnos már erõsen megfakul-
tak, de a töredékes freskómû is tanúskodik a valamikori
„biblia pauperum” jelentõségérõl. A templom szép, virág-
díszû, kazettás mennyezete a 18. század második felében
készült, akárcsak a karzat mellvédjének bájos festményei. 

Bögözt elhagyva rövid ideig megállunk

Székelyudvarhelyen, és fellélegzünk. A város jó karban
van, útjai többnyire simák, a belvárosban nyüzsgõ élet fo-
gad. Bár vasárnap van, a boltok jelentõs része nyitva, a
fõtéri klasszicizáló barokk református templomból ün-
neplõbe öltözött tömeg tódul ki az istentisztelet után.
Szinte Magyarországon érezzük magunkat, s ezt az érzé-
sünket késõbb mások is megerõsítik. Vetünk egy pillan-
tást a híres református kollégium barokk, a Benedek Elek
Tanítóképzõ és a monumentális Tamási Áron Gimnázium
szép szecessziós épületére (a város Székelyföld egyik ok-
tatási központja). A fõtéren a néhány éve felavatott han-
gulatos szoborpark a magyar és ezen belül a székely tör-
ténelem nagyjainak portréit mutatja be. Feljebb, egykori
iskolájával, a református kollégiummal szemben a „leg-
nagyobb székely”, Orbán Balázs szobra áll. A Székelytá-
madt-várat, a település egykori négy sarokbástyás erõdí-
tését János Zsigmond éppen a székelyek ellen emelte, ma
már csak a maradványai láthatók. A település szélén él-
ményt jelent az erõteljes fallal kerített, 13. századi,
négykarélyos Jézus Szíve kápolna centrális épülete, Ud-
varhely legrégibb mûemléke. A városból keleti irányban
haladunk tovább a Hargita felé. A második falu Szatmár,
akarom mondani Satu Mare, ahogy a románok fordítják,
magyarul azonban Máréfalvának mondják. Talán e tele-
pülésen van a legtöbb galambdúcos, faragott székelyka-
pu egész Erdélyben (fiam a fõutca mentén 149-et számol
meg). A faragott, néha festéssel is hangsúlyozott inda- és
virágdísz mellett gyakori a hálát adó és a vendéget beté-
résre invitáló felirat is rajtuk. Legrégebbi közülük a kato-
likus plébánia bejárata 1858-ból, de számos egészen új is
felfedezhetõ közöttük. Az út már a faluban, majd ezt kö-
vetõen is folyamatosan emelkedik. Néha festõi hajtûka-
nyarokkal lép egy-egy emelettel feljebb a hegyoldalban.
Homoródfürdõn igen népszerû a közvetlenül az út mel-
lett lévõ borvízforrás, most is sok autó áll mellette, a
Homoród folyó festõi völgyében lévõ unitárius templo-
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mok felé ezt követõen kellene letérni. Mi azonban az egy-
re vadregényesebb Hargita fenyõrengetegébe kapaszko-
dunk fel, egészen 1200 méter magasságig. Az út itt kezd
lejteni Csíkszereda felé, s itt van a letérés Hargitafürdõ fe-
lé is. A település nevétõl eltérõen elsõsorban kiránduló-
központ, melyet hatalmasra nõtt fenyõ-óriások vesznek
körül, közöttük rengeteg kisebb-nagyobb ér és patak
csörgedezik, nem egy a sûrûbe vezetõ ösvények kövei
között.

Csíkszeredán a Székelyföld történetében egykor je-
lentõs Mikó-várat nézzük meg, amely ma a Csíki Székely
Múzeumnak ad otthont. A négy sarokbástyás, jó állapot-
ban megmaradt erõdítményt a 17. század elején építtette
Mikó Ferenc, Bethlen Gábor tanácsosa. Mai formáját azt
követõen kapta a 18. század elején, hogy az 1661-es ta-
tár betörés során az ellenség felégette. A 18. században
császári katonaság állomásozott benne, 1764-ben innen
indultak az egyenruhás hóhérok a nyakas mádéfalvai szé-
kelyek legyilkolására, s itt zárták pincebörtönbe a telepü-
lésrõl elhurcolt túszokat. A múzeumban megtekintjük a
szép néprajzi, a csíksomlyói ferences nyomda emlékeit be-
mutató kultúrtörténeti és a restaurált fegyvereket kiállító
tárlatot. Magához a közeli csíksomlyói kegytemplomhoz
az éppen folyamatban lévõ útépítések miatt nem jutunk
el. Végigsétálunk a város szép 19. századi épületeket fel-
sorakoztató fõutcáján, majd az utóbb némi csalódást
okozó Tusnádfürdõ felé indulunk. Utunk Csíkkozmáson
vezet keresztül, ahol közvetlenül mellette magasodik a 13.
századból származó, a 15. században átépített, majd
1720-ban fallal körülvett, és a 18. század végére
barokkizált református templom. Vaskos, erõteljes, a sar-
kain támpillérekkel megerõsített, alsó szintjén lõrés-abla-
kokkal ellátott tornya zordon bástyára emlékeztet, mellet-
te elegáns, boltozatos, reneszánsz jellegû lépcsõfeljáró si-
mul az épület falához, és egy szépen díszített elõcsarnok
fedi az itteni bejáratot. A közelben fekszik Alcsík másik ne-
vezetes emléke, a szintén kerített csíkménasági templom
is, bár ehhez sokat kell még zötykölõdnünk. Ez a kis egy-
ház a 15. században épült, és a késõbbi barokk átépítés
ellenére sokat megõrzött bájos gótikájából is. Hálóbolto-
zatos szentélyét ritka ornamentális freskók díszítik. Ezeket
sajnos nem láthatjuk, ugyanis éppen restaurálják õket, s
már egy éve fel vannak állványozva. A munka menete
pénz híján igencsak akadozik, így a befejezést firtató kér-
désünkre csak széttárt karok válaszolnak. Néhány éve
megtörtént itt az a csoda, amelyrõl minden régiségbúvár
álmodik: a plébános a templom padlásán egy 15. századi
Madonna-szobrot talált. Bár a festett faragvány nem túl jó
állapotú, és a kis Jézus figurája is hiányzik már róla, felfe-
dezése így is örömteli. Ma a templom falához erõsítve lát-
ható, s egykoron is valószínûleg sík háttér elõtt, aligha-
nem egy szárnyasoltár középsõ részén állhatott, mert nem
egészen kerek szobor, a hátsó része hiányzik. Alakja eny-
he S-formát ír le. Rokonsága a nagyobb számban megma-
radt, hasonló jellegû felvidéki emlékekkel szembetûnõ,

mindenekelõtt a toporci Madonnával vagy a podolini
Szent Katalin szoborral (MNG).

A következõ kirándulásunk úti célja a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros. A valóság mellett semmivé válnak nem csak
a távoli emlékek, hanem az útikönyv lelkendezése is. A bé-
kási sziklaszoros a Gyimesi-hágót követõen talán a követ-
kezõ kijárata volt a Kárpát-medencének. A helyenként
több száz méter magas, az út fölé tornyosuló, barlangsze-
rû sziklafal és a tövében kanyargó szûk út mellett vadul
zuhogó hegyi patak felejthetetlen és semmi máshoz nem
hasonlítható élmény, melyet egyszer mindenkinek át kelle-
ne élni. Az ember eltörpül a vad, zabolázatlan természet
erõi mellett, melynek fenségessége annyira lenyûgözõ,
hogy szinte a földbe gyökerezik a lábunk. Az út
Gyergyószentmiklóson át vezet, a város nem hagy különö-
sebb nyomot bennem, igaz, idõnk sincs rá túl sok. Elõtte
már kinézelõdtük magunkat Gyergyószárhegyen, ahol a
pártázatos reneszánsz stílusban, a 15-16. században
épült Lázár-kastély mellett két magyar népi ruhába öltö-
zött fiú hegedûjátéka fogadott. Lázár András erõsségében
töltötte gyermekkorát unokaöccse, az árva fiúként felnõtt
késõbbi híres fejedelem, Bethlen Gábor. A kastélyt magát
inkább várnak mondanám, hisz a bástyákkal erõsített ke-
rítõ falakon belül több különálló épület áll. Kevés pénzbõl,
lassan folyik az együttes renoválása. Jó állapotban van
már a tágas, tetõrészében egy harmonikusan illeszkedõ
további szinttel megtoldott bejárati épület, ebben kiállítás
látható, a tõle balra esõ sarokbástya, valamint a festõi kör-
nyezetû vár felsõ részén a monumentális lovagtermet ma-
gába foglaló tömb. A terem két végében különleges, szí-
nes csempékkel burkolt kályha áll. Az épület felsõ szintjé-
nek ablakai a fõpárkányra ültetett pártázatokon keresztül
tekintenek ki, itt láthatók a gyergyószárhegyi mûvésztelep
alkotóinak munkái. Örömmel fedezem fel a tavaly Zala-
egerszegen kiállító Vetró András és a Cserszegtomajon is
megfordult Márton Áron alkotásait, de több más ismerõs
névvel is találkozunk közöttük. A mûvésztelep tagjai a kas-
tély falai között szoktak dolgozni (két hét múlva érkeznek
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majd), szállásuk a közeli kolostor épületében van. Az ide-
ális körülményekhez szorosan hozzátartozik a falakból su-
gárzó történelmi atmoszféra is.

Gyergyóból visszafelé az út Csíkkarcfalva mellett ve-
zet el. Rövid letérõvel érkezünk az 1444-ben épült erõd-
templomhoz, amely Csíkszék legjobb állapotban megma-
radt ilyen jellegû emléke. Szabályos kör alakot bezáró ke-
rítõfala nyolc méter magas, párkányzata alatt lõrés-sor,
belsõ oldalán gyilokjáró folyosó fut körbe. A templom mai
állapotában barokkizált, 18. századi stílusjegyeket mutató
tornya nem az épülethez kapcsolódik, hanem kaputo-
ronyként a kerítõfalon ül. Alján félhomályos, boltozatos
bejáró nyílik, elõtte vastag falú, félkörös barbakánnal,
amely a kapu szembõl való támadását, faltörõ kossal tör-
ténõ betörését volt hivatott megakadályozni. A fal belsõ
oldalán a keresztút stációinak fülkéit deszka-ajtók fedik,
melyeket csak a nagyhéten nyitnak ki.
Szállásunkra visszatérve már hazafelé készülünk. Renge-
teg élmény és emlék kavarog bennünk, de vegyes érzé-

sekkel hagyjuk el a csodálatos szépségû és gazdagságú,
de sok helyen bizony ebek harmincadjára hagyott Erdély-
országot, benne Székely-, s különösen Szászföldet. Az or-
szág túlsó felérõl érkezve érdekes látni a falvakban élõ
történelmet, a szinte rendszeres rabló hadjáratok ellen
épült templom-erõdítések vastag falait, a ma is ápolt, sõt
a népmûvészet létezését és alkotó erejét bizonyítva, újon-
nan is készített székelykapukat, az élni akaró és minden
nehézség ellenére is gyarapodó székelyföldi városokat, a
bámulatra méltóan gazdag szász kultúra emlékeit. Iri-
gyeljük a székelyeket, mert képesek építkezni múltjukból
és hagyományaikból, tisztában vannak azzal, honnan jöt-
tek, és ez segít megfogalmazni nekik azt is, hogy merre
tartanak. Életerejük az anyagi elnyomorodás ellenére is
lenyûgözõ, s egyben példát adó. De azt is tudjuk, vagy
tudni véljük, mivé lehetne, s talán lesz is e vidék, ha meg-
kapja majd a megfelelõ gondoskodást, s Európa megér-
kezik majd nem csak a fõutakon, hanem a bekötõ uta-
kon, az eldugott falvakba is…
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