
A csarodai templom 
a művelődéstörténet tükrében 

Csernavodának, azaz Feketevíznek nevezték egykor azt a települést, amely ma Csaroda néven ismere-
tes. A beregsurányi és vásárosnaményi út mentén még ma is láthatók a Csaroda patak maradványai. A 
névadó ,fekete-víz" ölelésében találjuk hazánk keleti részének egyik elgkiemelkedó'bb középkori mű-
emlékét, a csarodai református templomot (a XVI. sz. eló'tt a katolikusoké volt). 

Csaroda története az Arpád-ház kihalásának koráig nyúlik vissza, s elválaszthatatlan a vidék urainak 
családi kapcsolataitól, nemzetségtörténetétől. Csernavodát (Csarodát) a Káta nemzetség egyik ága kapta 
adományként II. András királytól 1216-ban. A Káta nemzetség Raffael fia Gábortól való leszármazottai 
.Csernavodán először 1312-ben tűnnek fel. Az ez időből való oklevélből kitűnik, hogy a család Beregből 
származó ága magát ekkor már Csernavodainak mondja. Egy 1500-as évekből fennmaradt tiltakozó okirat 
bizonysága szerint a család Bereg megyei központja Csaroda. Entz Géza kutatásai szerint a templom 
története szoros kapcsolatot mutat a Káta nemzetség történetével és sorsa az e vidéken zajló események 
hű tükreként áll előttünk. 

Csarodán valószínűleg már a XII. században állt templom, a mostani elődjeként. Bodor Imre régész 
ásatásai során egy XII. századi temető nyomaira bukkant, amelynek szerves része lehetett Csaroda első 
temploma: egy fából vagy paticsból épített, s a tatárjárás idején elpusztult emlék. Ennek helyére az 
1250-es években épült az a téglatemplom, amely eredeti román stílusát megőrizve, a mai napig áll. 
Alapítója valószínűleg az a Káta Gábor, aki a családi székhelyet Csernavodára helyezve, méltó emlékként 
hagyta az utókorra ezt az igényességét és katolikus hitét egyaránt reprezentáló építményt. 

A templom szerkezetében, felépítésében a román kor szerzetesi monostarit mintázza. Első szakaszában 
egyhajós, a teremrészhez a keleti oldalon csatlakozó négyzet alakú szemtéllyel, az 1250-es évekből. Ezt 
egészíti ki a szentély északi falához kapcsolódó, az 1300-as évek közepén épült sekrestyével az építkezés 
második szakasza. A csarodai templom tökéletesen keletelt, kétterű, teljes hossza és magassága 15-15 
méter, amelyet a nyugati oldalon egy 15 méter magas torony ékesít. l 

Entz Géza az 1952-es feltárás alkalmával a templom méreteit a következőkben adta meg: a torony 
falazott magassága: 14,98 m, a teljes magasság a fasüveggel együtt: 29,98 m. A hajó belső hosszúsága 9,5 
m, a belső szélessége 5,8 m, a belmagasság 6,98 m. A szentély méretei: mélysége: 4,27 m, belső szélessége: 
4,32 m, magassága: 4,8 m. Építéséhez 28x14x5 cm-es téglákat használtak, ezzel átlagosan 74 cm-es 
falvastagságot nyertek. 

A templom azért karcsú, mert a torony egybeépült a templomtesttel. Ez a megoldás hozza közeli 
rokonságba a nemzetségi monostorokkal, amelyek mintájára kisebb földesúri családok is megépítették -
természetesen szerényebb lehetőségek között - plébániatemplomaikat. „A két pilléren álló, földszintjén 
három ívvel a hajóhoz kapcsolódó nyugati karzat két szélső boltszakasza felett emelkedik a két torony. A 
két torony közti legszélesebb ív, a templom szentély utáni legelőkelőbb helye, ahol a kegyúr társadalmi 
rangjának megfelelően, valóban a ,,nép felett" vesz részt az istentiszteleten. Ezt a felépítést, azaz a 
nemzetségi monostorok rendszerét követik a falusi plébániatemplomok építésekor, ahol a monostorok 
mintájára a kétoszlopos, háromíves, földszintű, három- vagy egyíves emeletű falazott kegyúri karzatokat a 
szokásos két torony helyett egyetlen, a középső boltív fölé helyezett toronnyal ékesítik. A torony így a 
templombelső értelmes, szerves részévé válik, s a hajó felé nyitott voltát, gyakorlati szükségszerűség, a 
kegyúri család elhelyezkedésének természetes következménye adja . . . Ez a megoldás, amely formájában 
és rendeltetésében is sajátos magyar változatot képvisel - a nagy terjedelmű külföldi templomok önálló 
oltárral rendelkező, elkülönített kegyúri karzataival ellentétben - a magyar hierarchiának megfelelően, a 
kevésbé merev elkülönítettséget érzékelteti a feudalizmus közepette. Ezt az egytornyos megoldást a 
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kegyúri karzattal összekapcsolva a XII. századtól a Felvidéken Almágy és Garamszentgyörgy, Erdélyből 
Tompaháza, Marosújvár példázza.'" 

A csarodai templom értékét olyan megoldások is emelik, mint amilyen a kőnél szerényebb építőanyag-
ból, a téglából megvalósított osztóoszlop-fejezetek és lábazatmunkák. Ez a tégladíszítés az északi és déli 
falon az 1975-ös helyreállítás során került elő. S ez a feltárás valószínűsítette, illetve igazolta a templom 
két szakaszban való építését. A műemléki feltárás során beigazolódott, hogy ez a „toldozgatás" az építé-
szeti egység megteremtését célozta. A támpillérek a fokozott eleganciát, s - a gótikus kiegészítésektől sem 
zavartatva - a megfelelő rusztikusságot is megvalósítják. A templom az építkezés idején kevés és szűk 
ablaknyílással rendelkezett, a szentély keskeny keleti és déli ablaka mellett a hajórészt délről három és 
nyugatról egy részablak tagolta. A bejárat a hajó déli homlokfalán helyezkedik el: félköríves, hármas 
tagozatú, meredek háromszögoromzattal falvastagodást alkotva. A kapurézsű hármas tagozódása azonos a 
nyugati résablak megoldásával. Ez az építési mód, mintegy behúzza, bekényszeríti a hívőt a templomtérbe, 
a nyugati ablak, és a többi ablakok meredek rézsűje pedig a fényt gyűjti, vonzza, engedi be pontok-nyalá-
bok formájában a templomtér misztériumi játékába. 

A templom alaprajzából, szerkesztéséből, valamint a finom megoldásokból egyrészt kitűnik, hogy 
magas kultúrájú, a szerves gondolkodást esztétikává emelő arányrendszer a konstrukció alapmagja. Kom-
játhy Attila2 kutatásai alapján Csaroda középkori templomának olyan aranymetszéssort felmutató arány-
rendszerét vázolta föl, amilyen eddig egyetlen, ebből a korból származó építményünkről sem bizonyítható 
ilyen kézzelfoghatóan. A megfigyelhető „legteljesebb" aranymetszéssor: 1. Az álló ember hozzávetőleges 
magassága 170 cm, nem tűz ki önállóan meghatározható pontot. 2. Ezzel aranymetszésben van a szentély-
ablak alsó síkja = kegyúri karzat alatti heveder záradékpontja. 3. Ezzel aranymetszésben van a szentélyab-
lak záradékpontja = diadalív záradékpontja. 4. Ezzel aranymetszésben van a hajó főpárkánya = hajó 
belmagassága. 5. Ezzel aranymetszésben van a hajó fedésének gerincvonala. 6. Ezzel aranymetszésben van 
a feltételezett román kori sisak magassága. 

Emellett megfigyelhető egy másik sor is, amelynek alapeleme a kinyújtott karú ember (kb. 215 cm). 1. 
Az álló kinyújtott karú ember = szentélyvállkő-magasság. 2. Ezzel aranymetszésben van a szentély boltoza-
ti magassága = szentélyfalkorona. 3. Ezzel aranymetszésben van a szentély fedésének gerincvonala. 4. Ezzel 
aranymetszésben van a torony főpárkánya. 

Éppen a Komjáthy AttUa által vezetett, rekonstrukciós szándékú restaurálás (1971-1975) hozott elő 
olyan összefüggéseket, amelyek ennek a kiemelt beregi műemlékünknek több, eddig fel nem vetett szem-
pontból való újraértelmezését tették szükségszerűvé. A munka során föltárt maradványok pontosították, 
illetve igazolták Entz Géza történeti kutatásainak eredményét, de számtalan új szempontot is felvetettek 
- így az arnymetszés rendszerében való építést, s az egész templomrendszer szerves egységét. De a munka 
során került felszínre a hajórész északi falának freskósora is, továbbá részben tisztázódott a szentély és a 
diadalív képegyüttesének kora. 

Kezdjük talán először a legkorábbi, a hajóban felfedezett freskómaradványokkal. 
Az Országos Műemléki Felügyelőség munkatársai bontották ki azokat a XIII. századi freskókat, ame-

lyek a templom legkorábbi festett emlékei. A hajó északi falát és a diadalív alsó részét a következő figurák 
népesítik be: az északi falon hat, alakos jelenet látható (János evangélista, Dámján és Kozma - a két 
vértanú feje fölött nevük feliratának a töredéke is látszik - , Péter és Pál apostol, s a kezében keresztet 
tartó Mária.) A diadalív szószék felőli oldalán az ún. apokrif szentcsaládnak a jelenete, a jobb oldalon 
pedig egy férfinak és egy gyermeknek erősen sérült alakja látható - fejük felett már olvashatatlan a felirat. 
(Az ún apokrif szentcsaládban Mária két, ugyancsak Mária nevű nővérét - Kleofásnak, illetőleg Salomás-
nak a feleségét - és az előbbinek három, ennek két gyermekét is ábrázolták. Csarodán részben ilyen 
bővebb szentcsalád látható, mivel Mária és a gyermek mellé Jézus unokatestvéreit is odafestette az isme-
retlen művész.)3 

„A diadalív belsejét a négy egyházatya ülő képe díszíti: északon alul Ambrus sapkában, fölötte Ágoston 
püspöksüvegben, délen alul a szerzetesnek ábrázolt Jeromos, fölötte tiarával Gergely pápa4 látható. Az 
ábrázolás szoros rokonságot mutat a szentély apostalfiguráival. Az erősen síkszerű megoldásukat mindkét 
helyen sablonmintákkal készített díszítés egészíti ki. A két ábrázolás rokonsága jól érzékelhető, ha egybe 
vetjük Bertalan apostol arcát Ambrus arcával (Entz Géza). A diadalív festményei az 1952-es restauráláskor 
kerültek elő, és sokkal tisztább, kiírtabb formákat mutatnak, mint a szentélyfestmények apostolfigurái, 
hiszen a szentély apostolait - akiket 1901-ben Gerecze Péter talált meg - többször kiegészítették, 
átfestették. így nem kis energiába tellett az 1970-es rekonstrukciókor a valódi formák visszaállítása, s az 
eredeti színvilág újrateremtése. 

1Entz Géza: A csarodai templom. MÉ. 1955. IV. 210 old. 
2Komjáthy Attila: MÉ 1978.1. 4 8 - 4 9 . old. 
3Bécsi János: A csarodai freskók. Élet és Tudomány 1979 6 sz 
'Entz Géza:MÉ 195. IV. 208. old.. 
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A prém is reá lévén már varva az überczuk-ra (így hívják t.i: a sapkát akkor 
mikor még tsak a négy czikkely van ősze varva nem lévén meg sem papirosozva 
sem megprémezve) béllést szab hozzá melly áll négy a sapka czikkely formájához 
hasonló formához vágott czikkelyből, de valamivel annál rövidebb. 

A meg béllelés után be kenik mind a sapkát mind a béllést vizzel csak gyengén 
és azután meg hátullyozzák, melly így megy véghez a szélén felyül három unnyira 
be va r j a és abba a varásba teszen gyapjút vagy tsepűt melly csak a r ra való hogy ott 
egy kis kidomborodása legyen a sapkának. 

Így ellévén már készítve a sapka fel szegezik a formára, mellyet tőkének nevez-
nek melly ollyan forma mint a kalaposok formája . Körül a sapka szélét a tőkéhez 
szegezvén 8—10 hellyen ar ra a végre tsinált apró szegekkel s kitesszik a napra, 
hogy ott meg száradjon." 

Dr. Varga Gábor 

Sándor Móric a bajnaiak emlékezetében 
A pedagógusok és más önkéntes munkatársak közreműködésével készült megyei 

földrajzinév-kötetek anyaga a múl t emlékeinek valóságos tárházát jelentik a kutatás 
számára. Már 1964-ben, Zala megye földrajzi neveinek bevezetője utal t arra, hogy 
a gyűjtők a nevek lejegyzésén kívül, a hozzájuk fűződő népi magyarázatokat, a 
folklór-anyagot stb. se hagyják figyelmen kívül. A Honismereti Híradó 1974/1. szá-
mában. Timaffy László hangsúlyozta — igaz, a néprajzi gyűjtésekkel kapcsolatban 
— a népmondák fontosságát, s állításainak igazolására példákat tár t az olvasó elé. 

E sorok írója részt vett Komárom megye földrajzi neveinek ellenőrzésében, s 
így jutott el a dorogi járás egyik nagyközségébe, Bajnára. Kéziratának elkészítése-
kor nyilvánvalóvá vált, hogy a gyűjtők: Hammerszki Katalin és Zádor Katalin 
tanulók lelkes m u n k á j á t dicsérő gazdag, érdekes krónika terjedelmi korlátok miatt 
egészében nem szerepelhet a megjelenő kötetben. Helyi adatközlőik, elsősorban a 
falu mesélő kedvű, élénk képzeletű öregei segítségével több, eddig publikálatlan 
történetet jegyeztek fel a község egykori birtokosáról, az ördöglovasnak nevezett 
Sándor Móricról. I t t ő a helytörténeti mondák elmaradhatatlam szereplője. Kasté-* 

Sándor Móric egykori kastélya Bajnán 
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A-B A bejárati ajtó mint napóra jelzi a helyi időt. 
1978. március 21-én déli 12 órakor b) délután 
13.30 órakor. 

János evangélistát december 27-én délben ekképp 
szentesíti a fény (1978. december 27-i megfigyelés) 

A déli oldal tető-nyereg ékje kirajzolja a „szív" 
egyik ívét. 
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Asztalos P. Kálmán 
a csanádpalotai viharágyúval 

(Rácz Sándor felvétele) 

A viharsarki 
viharágyú1 

„Gyün Illés! Gyün a t á to r j án! Gyün a hatalmas vihar, mely széthányja a kö-
rösztökét, főborigattya a szénaboglyákat, mögbontja, leviszi a háztetéjt, kitépi a 
fákat tüvestű" — mondogatták Illés-nap (július 20) körül Földeákon, Makón, és 
környékén. 

A régi Püspökielén (ma Maroslele) a templom búcsúját Illés-napon tar tot ták 
Tartották, ha tartották, azaz, ha Illés megengedte tartani, m e r t bizony legtöbbször 
és rendszeresen szétverte a sa já t névnapjára tett, szépnek ígérkező falusi búcsút. 
Ügyannyira szétverte, fölborítva a sátorokat, megtépve azok ponyváit, elkergetve 
a búcsúsokat, hogy megharagudtak a védőszentre, megtagadták tőle a védőszentsé-
get, átadták azt másnak, még a búcsúnapját is eltették október első vasárnapjára . 

Hogyan próbálták régen megelőzni, kivédeni az Illés-napi vihart, hogyan pró-
bálták kifogni Illés szekeréből a táltosokat? Mint falusi gyermek, én is sokat fog-
tam s húztam — jó néhányad magammal — a földeáki templomtoronyban a ha-
rangok kötelét, „fölleg elé harangoz"-va. Biz' e r re fütyült Illés, s tarolt, rombolt, 
pusztított, ami éppen ú t j ába akadt. Csanádpalotán viharágyút sütögettek, durrog-
tattak, viharágyúval ijesztgették Illést, amikor gomolygó, mélyen kúszó fellegekben 
közelített a falu felé. 

A viharágyú helyét még ma is meg tudja mutatni Asztalos P. Kálmán, a palotai 
népélet hűséges kutatója, s hagyományainak lelkes őrzője, krónikása, a helytörté-
neti gyűjtemény alapítója, gyűjtője, s mint régen mondták volna: „gondos őre", 
„örökös igazgatója". E megyénk határain túl is híres helytörténeti, honismereti 
gyűjteményben akadtam egy épségben megmaradt , úgynevezett viharágyúra. 

De hadd beszéljen maga Asztalos P. Kálmán, hadd „szólaltassa" meg a „vihar-
ágyút", a palotai gyűjtemény egyik legnehezebb darabját : 

— Ez a viharágyú öntöttvasból készült, s súlya mintegy 50 kilogramm. Palotán 
a viharágyút még az 1920-as évek utolján is használták. Ha nyáron csúnya felhő 
közeledett a falu felé, akkor puskaporral megtöltötték, majd papírral befojtották a 
puskaport, és a község közepén, a tanácsházával szemben a főtéren, a templom bal 
sarka előtti részen, egy tüzes drótot dúgtak be az erre a célra kiképzett lyukon a 
puskaporhoz, mely az óriási dörrenéssel elsült. Akkorát durrant , mint egy kisebb 
ágyú. A lövést három, négy esetben is megismételték, de közben a templom ha-
rangjai t is „félreverték". Ügy tartották, s a régi öregek ma is tar t ják, hogy e za j -

'A Honismeret szerkesztő bizottsága is szeretettel köszönti a Szocialista Kul tú -
ráért kitüntetéssel ki tüntetet t Asztalos P. Kálmánt, a csanádpalotai honismereti 
gyűjtemény létrehozóját, gondos őrét, a honismereti mozgalom veterán m u n -
kását, aki ez évben töltötte be 80. életévét. (Szerfc.) 
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Ugyanezt a jelenséget, tehát a benapozást vizsgáltam az avatási keresztre eső fénynyalábokkal 
kapcsolatosan is. Ezek a keresztek az 1350-es évek szentesített pontjait (valószínűleg solárisan is igazolt 
pontjait) jelentik. Mivel a templom védőszentje nem ismert, így ezek az avatási keresztek adhatnak 
útmutatást(? ) az 1350-es év felszentelési napjára vonatkozóan. Ezért több éven keresztül különböző 
időpontban készítettem felvételeket a diadalív északi részéről. A soláris igazolás azonban feltehetően az 
ablakok átépítésének következtében, elmaradt. Érdekes módon 1978. március 21-én fél tizenkettőkor 
még úgy tűnt hogy a szószék-mellvéden vonuló fénynyaláb rávetül majd az avatási keresztre, azonban mire 
a dél beköszöntött, az avatási kereszt alatt eltűnt a padok között. 

A probléma, amit a soláris igazolás elmaradása okoz, szinte végigvonul a művelődés történetében. Szép 
példáját találjuk a jelenség centrikus gondolkodásmódnak a mayák* templomépítészetében. Az utóbbi 
évek kutatása bebizonyította, hogy a mayák városaikat szükségszerűen építették 2 - 3 0 0 évenként újra, s 
hagyták el az előzőeket ha nem akarták, hogy naptáruk felbomoljon, mivel nem a megfelelő sztélék fölött 
kelt fel a nap. Ha nem akarták, hogy az emberek hite fogyatkozzék, új várost, illetve új templomot kellett 
építeniük. 

A keresztényésg felbomlásában legalább ilyen nagy szerepe lehetett - a társadalmi háttéren kívül -
a solárisan igazolható Istenség felfénylő elmaradásának. A fentiekben már említettem, hogy egykoron a 
szertartás időpontját az illető szent templomi kánonban megjelenített alakjának a felizzó, felfénylő (ezért 
az arannyal bevont glória, tükröző mandolla stb.) pillanata szentesítette. Ahogyan ez a pillanat időről 
időre elmaradt, vagy megváltoztatták a szent helyét a templomban (ha szobor formájában jelent meg 
akkor ez lehetséges volt), vagy a templomot kellett átépíteni. Pl. a veszprémi Szt. György-kápolnánál 
mintegy 36 fokkal kellett megváltoztatni a kápolna keletelését új ablak megnyitásával, ahhoz, hogy 
működőképes legyen egykori rendszere.' 0 

A csarodai váltás katolikusból reformátusba, az 1642-es átalakítás során zajlott le, ekkor alakították ki 
a templom mai formáját lemeszelték a freskókat, kívül-belül színes életfás motívumokkal borították a 
falakat. Az előzőekből azt hinnénk, hogy az a beavatkozás merőben ú) elvek szerint következett be, azon-
ban ez korántsem így történt. A reformáció stilizált életfáit ugyanaz a fény szüli, élteti, mint ami a szen-
teket szentesítette. A csarodai ablakok köré rajzolt életfák pl. a nyugati ablaknál is, mintegy ó'skohóból 
táplálkozván rajzolják ki furcsa ideogram máikat. Ezek az életfák az északi oldalon pl. pontosan az abla-
kokkal szemben helyezkednek el. A diadalív fölötti nagy burjánzást kettős fény élteti, egyik a nyugati 
ablak fénye, mely közvetlenül sugároz oda, a másik a keleti ablak mélységében előretolt soláris kohója. Az 
ablakokat körbeölelő „szívek", amelyek mind kívülről, mind belülről megtalálhatók, bizony sokáig meg-
magyarázhatatlanok maradtak. 1978 szeptemberében azonban egy különös dolgot sikerült megörökíteni, 
mégpedig azt a jelenséget, amikor a nap a templom tetőszerkezetének nyereg-ékjével szabályosan kirajzolt 
egy ilyen „szív"-alakot a templom déli oldalfalán a tető alatt. Illetve nem egészen szív alakot, csak ennek 
egyik ívét, azaz a szeptemberi napforduló helyi idő szerinti abszolút délpontját. 

Természetesen mivel mind Közép-Amerikában, mind a beregi Csarodán a megfigyelés tárgya - tehát 
maga a NAP - azonos, a soláris delek rögzítése is azonos kell hogy legyen. így köthet össze a nagy 
természet - a világegyetem megfigyelése s jelenségeinek rögzítése különböző felfogású kultúrákat, 
Közép-Amerikától Egyiptomig - és Csarodáig. Amikor műemlékről műemlékre vándorolva bejárjuk 
hazánk s a világ számos kultuszhelyét, s amikor több ezer év távolából és napjaink megfigyelése révén 
szoros analógiákat találunk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez nem lehet a véletlen játéka. 

Kétségtelen, hogy közgondolkodásunkban az effajta összehasonlító kutatás még nem szervesült, s 
számtalan szkeptikus megnyilvánulás kíséri az ilyen irányú kutatásokat. Ettől azonban a tények tények 
maradnak. S ha vállalkozásunk buktatói nem is kerülhetők el, s ha az ellentmondásosság néha kétkedővé is 
teszi az embert, attól még a látvány igazsága, az összecsengő bizonyítási pontok rá kellett hogy 
ébresszenek a múlt emlékeinek átértékelésére. Tanulmányunk sok egyéb, már nyomtatásban megjelent 
írással együtt porladó kultúrjavaink újraértelmezését, újrafogalmazását is megkísérli, amelyeket a 
továbbgondolás reményében teszünk közzé. 

Vadász György 

9Kuzmiscsev: A maya papok titka. Kossuth, 1971. 82 oldal 
1 "Guzsik Tamás: Tájolási rendellenességek a középkori templomépítészetben. Építészettudomány 
1975. 
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