
sában a Trencsénv megyei Turzófa lváig nyomul t be, ám a remélt támogatás t nem kapta meg. 
Kossuth is ka lanaorságnak tar tot ta e kísérletet, ezért végleg szakított Klapkával . 

A kiegyezés u tán hazatért . Andrássy Gyula , a minisz tere lnök szerette volna, ha Klapka is 
egyike lesz a felál l í tandó honvédség tábornoka inak , Ferenc József a z o n b a n ehhez nem adta 
beleegyezését. A Deák-pá r t képviselőjeként került be a par lamentbe. A köve tkező ciklusban 
azonban nem választot ták újra , ráadásul az 1873-as válság anyagi helyzetét is megrendí tet te , 
szerencsére felesége családja kisegítette. 

A z 1870-es évek végén többször Keletre u tazot t . Részt vett a török hadi tervek kidolgozá-
sában is. 1892. május 17-én halt meg Budapesten. 

Oláh András 

Irodalom. Klapka. György: Emlékeimből. Szépirodalmi, Bp., 1986. - Pusztaszeri László: Görgey Artúr 
a szabadságharcban. Magvető, Bp. 1984. - Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció (1849-1867) 
Kossuth, Bp., 1984. - Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Zrínyi, Bp., 1987. -
Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. Magvető, Bp., 1984. 

A gelencei műemlék templom 
A gelencei műemlék templom a mai Kovászna megye (volt H á r o m s z é k vármegye) egyik 

számon tar tot t épí tészet i - tör ténelmi kincse, idegenforgalmi nevezetessége. 
A legendás Bálványosvár tövéből , Bálványosfürdőrő l indul tunk, a Szent Anna- tó felől 

jövő menetrend szerint i autóbusszal . A Tor ja pataka szép, kellemes völgyén lefele gurulva 
vagy jó 20 km- t Gábor Áron városába, Kézdivásárhelyre é rkez tünk. Innen szintén busszal 
lehet a mintegy 14 k m távolságra fekvő Gelencébe, ebbe a Háromszéki havasok lábánál 
mintegy 600 m tsz. f. magasságban elterülő szép nagy székely községbe eljutni. Miu tán 
Szentkatolnánál a vasútvonalat Kereszteztük, kitárul a táj a havasok felé, melynek lábainál 
jobbra-balra falvak tornyai magasodnak. 

A gelencei műemlék templom 
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A fali freskók; fent: Szt. László legenda, lent: részlet Krisztus szenvedéseiből 

A községben tábla is jelzi a műemlék templom hollétét, mely Gelence felső, hegy felőli 
végében leledzik. Valószínűleg hajdanában itt lehetett az ősi település központ ja . Jóval 
lejjebb, a község jelenlegi központ jának tájékán van az új katolikus t emplom. Szép nagy 
épí tmény ez, mely messze kimagaslik a környék házai közül. A régi templom -
látogatásunk tu la jdonképpeni célja - szerényebben húzód ik meg a d o m b o k szomszédságá-
ban, egyrészt azért, mer t kisebb, egyszerűbb építmény, másrészt pedig azért , mert nincs 
tornya , csak haranglábja, de amikor az ember a közelébe ér, a magas kőfallal körülvett 
épí tmény egyre inkább kibontakozik a maga nagyszerűségében; s kétségtelenné válik, 
hogy ez a község legbecsesebb építészeti kincse. Az ember megilletődve közeledik hoz-
zá, na arra gondol, nogy még az 1241-42. évi tatárjárás előtt épült, s azóta dacol az idő, 
s a történelem viharaival, melyek ezen a földön gyakoriak, hevesek, puszt í tóak voltak. 
A gelenciek nem hagyták végképp elpusztulni , s a tatárjárás után romjaiból újjáépítet-
ték. 

Megkérdezünk egy helybeli asszonyt, miként lehetne a templomot megtekinteni, s az 
gyorsan el is m o n a a templomról egyet s mást, miközben elszalaszt egy gyerkőcöt a 
templom kulcsáért. Addig is, amíg a kulcsot hozzák fe lmegyünk a harangláb tornyába, 
ahonnan szép kilátás nyílik a közelebbi és távolabbi környékre . Az öreg harangozó, Pákó 
Ferenc bácsi unokája hozza is a kulcsot, s bemegyünk a templomba. Közben megérkezik a 
harangozó is, szép szál, barátságos, szelíd tekintetű, értelmes öreg székely, aki már túljár a 
hetvenen. E lmond ő is az öreg vár templom történetéből néhány adatot, melyek később az 
emlékkönyv adataival egybevetve pontosnak bizonyulnak. Sokszor ehsmételgette azokat, 
hisz elég sokan látogatnak ide, külországból is, különösen a nyári idényben. Az 
emlékkönyvben - mely Kónya Ádám sepsiszentgyörgyi múzeumigazgató munkája -
megtaláljuk több nyelven is a templommal kapcsolatos fontosabb adatokat . 

Az eredetileg román stílusban épült templom hajója viszonylag épen maradt , s csak a négy 
széles ablaknyílás újabb eredetű. Hajójának belvilága 13,5x8,20 m, a szentély, a sekrestyével, 
pedig 8x6,30 m. Kazettás mennyezete van, mely 1628-ból való, reneszánsz stílusú festéssel, 
amit valószínűleg egy brassói szász mester készített, ugyanis a díszítőelemek közt megtalál-
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ható Brassó város egykori címere, a korona. Ez a hajdani Háromszék megye területén a 
legrégibb ilyen alkotás. 

Az oldalsó bejárattal szembeni falon értékes freskók - falfestmények - lá thatók: a festő a 
Szent László legenda egy részletét ábrázolja: Szent László kiszabadítja a kunok által elrabolt 
magyar királylányt; az alsó Krisztus szenvedéseiből meríti tárgyát. Ezek a f reskók a XIV. 
század végén készültek és 1766-ban lefestették őket, mert a fából készült festett karzat 
felszerelésekor megsérültek. Eredetileg a szentély falán is f reskók voltak; ezek részletei az 
alapfal feltárásakor kerültek elő. Az egyiken néhány rovásírásos betűt is felfedeztek, mely az 
edaig ismert legrégibb ilyen emlék. 

A főol táron kívül, melyen a Boldogasszony mellett Szent István és Szent László szép 
szobrai láthatók, két mellékoltár is van. A templom padlója faragatlan terméskövekből áll. 
Bútorzatát ízléses sárgára pácolt, égetéssel díszített fenyőfa padok alkotják. Há tu l és oldalt 
a lebontot t karzat elemei kissé zavaróan hatnak, de elhelyezésüket máshol bizonyára nehéz 
megoldani, mert ezeket is óvni kell, művészettörténeti értékűek. 

E templomot Keöpeczi Sebestyén József irányítása mellett kezdték helyreállítani. A 
freskókat 1932-ben tárták fel és tartósították. A templomhajót elülső oldalfalán egy kis 
ablakszerű mélyedésben látni lehet a templom elsődleges falának összetételét: faragatlan 
kárpáti homokkődarabok és hömpölyök (melyek bizonyára meleg oltott mésszel vannak 
összeragasztva). A kőfallal elkerített templomudvaron régi sírok: köztük egy szép régi 
emlékoszlop, melyet a XVIII . századbeli pestisjárvány áldozatainak emlékére állítottak. A 
kőfalon kívül is folytatódik a temető, az újabb, melyet csinos deszkakerítés kapcsol a 
régihez. Ot t lé tünkkor épp temettek, s meghúzták a harangot. Ennek hangja még messzire 
elkísér, amikor búcsút mondunk a szép figyelemre méltó emlékműnek, honismeretben és 
szép emlékekkel gazdagodva. 

Ö r ö m m e l tölt el, hogy ezt a nagyon régi templomot olyan mintaszerűen sikerült feltárni, 
rendbehozni és építészeti, képzőművészeti emlékké nyilvánítani (az 1955/661. sz. M. T. H . 
alapján). Az ilyen tárgyi emlékek erős szálakkal kötik a nemzeteket, nemzetiségeket 
múl t jukhoz , erősítve önismeretüket , öntudatukat , tartalmasabbá téve jelenüket, s önbizal-
mat adva a jövő építéséhez. 

Brassói Fuchs Herman 

Pápa gazdasága a polgári korszakban 
(1867-1945) 

A kiegyezéssel lezárult Magyarországon a polgári forradalom korszaka, s a kapitalista 
fejlődés európai méretű fellendülése lehetővé tette a gyors és nagyarányú gazdasági fejlődést 
Magyarországon. Ugrásszerűen megnőtt a külföldi tőke beáramlása, felgyorsult a belső 
tőkeképződés üteme, kiépült a hitelhálózat, megkezdődtek az egész országot átszövő 
vasútépítkezések, fellendült a vas- és ércbányászat, a feldolgozó ipar termelése. Ezzel a 
gyors fejlődéssel azonban csak azok a városok, helységek tudtak lépést tartani, amelyek 
jórészt éppen a vasútépítések során te rmény- és áruforgalmi központokká váltak, vagy a 
természeti kincsek közelségében voltak, illetőleg egyéb kedvező adottságaik miatt bányavá-
rosokká vagy a feldolgozóipar központjaivá válhattak a vas- és ércfeídolgozás során. A 
dualizmus korában e kedvező körülmények miatt gyors fejlődésnek indult például 
Szombathely, Nagykanizsa, Kassa, Szolnok, Győr , Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szabadka, 
Kolozsvár. Azok a városok azonban, ahol e feltételek valamelyike hiányzott , stagnáltak, 
fejlődési ütemük lelassult vagy visszaesett. Közéjük szorult a kézmű- és manufaktúraipará-
ról, valamint kereskedelméről korábban oly híres Pápa is. 

A kiegyezés az Osz t rák-Magyar Monarchiában közössé tette a vámterületet, s ez a 
körülmény elsősorban azokra az iparágakra hatott kedvezőtlenül, amelyek éppen Pápán 
korábban virágoztak. A fejlettebb osztrák és cseh könnyűiparral nem bírta a versenyt a 
fejletlenebb technikai, technológiai körülmények között dolgozó pápai posztógyártás, a 
kékfestés, a kőedény-, a pipa-, az irha-, a cipő-, a csizma-, a papír- és a textilgyártás. A 
korábbi dinamikus fejlődés így lelassult, s az 1864-ben átalakított Kluge-kékfestőde vagy az 
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