
24 25országépítő • 2013 | 2 országépítő • 2013 | 2

Szépvíz és Csíkszentmiklós települések a 
Csíki-medencében, Hargita megye keleti 
peremén, a Keleti-Kárpátok ölelésében 
fekszenek. Szépvíz, a gyimesiek egykori 
vásáros helye a monda szerint nevét Szent 
Lászlótól kapta. A járási székhely nevezetes-
ségei közé tartozik a műemlék haranglába, 
XVII. századi római katolikus kápolnája és 
templomai. Mára szinte összeépült Csík-
szentmiklóssal, melynek Szent Miklós tiszte-
letére szentelt erődített temploma, és a 
benne lakó harang messze földön híres. 
Évszázadokon keresztül Szentmiklós volt 

műemlék haranglába (csengettyű), amely-
nek közösségformáló és identitást megőr-
ző szerepe nem elhanyagolható. 

A két település közös temetője az Erdélyt 
Moldvával összekötő országút mentén 
helyezkedik el, a ravatalozó kápolna meg-
tervezésével 2009-ben Szépvíz szülöttét, 
Bogos Ernő építészt bízták meg. A környék 
épített öröksége, a hely adottságai és rejtett 
üzenete, a búcsúzáshoz kapcsolódó gye-
rekkori élmények együtt alkották a tervezés 
kiindulópontját. Az új kápolna a két telepü-
lés két templomának tornyát összekötő 
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az anyaegyház, a két település közösen 
építette és használta a régi templomot. A 
több mint három évszázada Szépvízen 
letelepedett örmény közösség jelentős 
gazdasági és kulturális fejlődést generált a 
településen, s ez társadalmi rétegződést is 
eredményezett. Ennek a rétegződésnek 
még ma is látható jelei, de már kifakult 
hagyományai a különböző csoportok te-
metői: örmény temető és ká polna, kisipa-
rosok temetője, Szent Antal kápolna, és az 
idegenek temetője. A székely ácsok mes-
terségbeli tudását őrzi Szépvíz XVII. századi 
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2 – hűtőkamra
3 – harangláb
4 – sekrestye
5 – tároló
6 – mosdó
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virtuális tengelyen áll, Szépvíz szerves fej-
lődésének fonalát követi. A meglévő kö-
zépső temetőkapu által kijelölt tengely 
végén egy hármas tagozású építmény fo-
gadja a gyászolókat. Fedett-nyitott harang-
láb alatt jutunk be az ellipszis alaprajzú 
kápolnába, amelyhez egy, a hűtőkamrát is 
magában foglaló, gyeppel borított „domb” 
támaszkodik. A harangláb arányában és 
szerkezetében a hagyományokat követi, 
cseréppel fedett látszó fa tetőszerkezeté-
nek karakteres eleme a lamellás harangnyí-
lásokat rejtő bádogozott csúcselem. A fo-

gadóépületből üvegezett fa ajtókon át 
jutunk a centrális elrendezésű ravatalozó 
térbe. Az egyetemes jelentésén túl, az el-
lipszis forma két fókuszpontjával a két ön-
álló közösség egybetartozását szimbolizál-
ja. A végső búcsúzás helyén a két világ 
találkozását a tető alatt körbefutó ablakok 
fénykoronája sejteti. Ezeken az oldalsó 
ablakokon kitekintve a virtuális tengely 
felismerhető, mindkét templom tornya 
láthatóvá válik. Az épület anyaghasználatá-
ra a kőburkolat, a vakolt-meszelt belső fal-
felületek, és a látszó faszerkezetek jellem-

zők. A sekrestyét, hűtőkamrát és kiszolgáló 
egységeket rejtő harmadik épületrész 
gyep pel borított dombként csatlakozik a 
kápolnához, két oldalán kővel burkolt 
támfalból nyílnak a hátsó bejáratok.

A ravatalozó kápolnát 2011 októberében 
szentelték fel.

Vezető tervező: Bogos Ernő • építész 
munkatársak: Cservenyák Eszter, Szepe-
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A monda szerint Szent László, miután meg-
semmisítő csapást mért az országba betörő 
kunokra, a völgybe ugratott, ahol lovát itatva 
így szólt: Igyál lovam, mert ez szép víz. Lovának 
patája nyomot hagyott a kősziklán. Később 
a Pogány-havas előfokán kápolnát építtetett. 

A fákkal, avarral borított szépvízi romok 
régészeti feltárása az elmúlt években meg-
történt. A négyzetes szentélyzáródású, 6,6 m 
hosszú és 5,2 m széles, zsindellyel fedett ká-
polnát feltehetően a XVII. században épí tették, 
később a falait ledöntötték, köveit elhordták. 
Rosszra forduló sorsa alighanem az országút 
XIX. sz. elején történt áthelyezésével magya-
rázható, az egykor út mellett fekvő kápolna 
ekkortól nehezen megközelíthető, majd el-
hagyatott lett.

A Szent László-napi búcsújárás szokását az 
elmúlt években felelevenítették. Bogos Ernő 
építész a helyi polgármester felkérésére ter-
vezett oltárral ellátott haranglábat a romok-
hoz, ahol a búcsús szentmiséket bemutatják. 
A Szent László királynak, Szép víz védőszent-
jének emléket állító harangláb a kápolna 
kelet-nyugati tengelyének meghosszabbítá-
sában áll, helyzete és iránya a szent helyet 
jelöli ki. Az önkormányzat támogatásával, 
helyi ácsok munkájával, helyben kitermelt 
fából épült 2012-ben. Kö zel 40 kg-os harang-
ját Székelyudvarhelyen öntötték, amelyet a 
fémtolvajok miatt csak a búcsú napján teszik 
a helyére.  Az építéssel egy időben romok 
szakszerű konzerválása is megtörtént. Szép 
lenne, ha a csíksomlyói búcsúra igyekvő gyi-
mesiek ismét ezen az úton jönnének, a 
szép vízi kápolnaromnál fogadnák őket a 
csíkiak, ahogyan tették ezt évszázadokon 
keresztül.
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