
lelység első okleveles említése 1211-ből származik, a Castrum Almage nevű vár a n. 
2ndre által a teuton lovagoknak adományozott országrész, a Barcaság nyugati hátá-
é n volt. A „Castrum"-ból mára ma egy helyi mondán kívül semmi sem maradt, áll 
ászont a templom, amely művészettörténészek szerint a román és a gótikus stílus 
íözti átmenet számos jegyét őrzi ma is, a századok során elszenvedett több átépítés 
iacára. 

A gótikát Erdély e részén a cisztercita szerzetesek honosították meg. Egyik, romjai-
ban is lenyűgöző alkotásuk volt a Halmágytól mintegy harminc kilométerre nyugatra, 
jgyancsak az Olt völgyében a kerci (Cirta) apátság épületegyüttese. Az 1202-ben 
ilapított apátságot 1241-ben dúlták fel a tatárok. A ciszterciták viszont ekkor már 
negvetették lábukat a vidéken: IV. Béla több barcasági templomot adományoz 
•endjüknek. Észak-Franciaországból hozott építőmestereik keze nyomát viselik 
öbbek közt a prázsmári és a Brassó-bertalani templom is. 

A művészettörténészek egy része kétségbe vonja a halmágyi templom falfeliratá-
íak hitelességét és a tatárdúlás utáni cisztercita terjeszkedés idejére teszi e templom 
ilapításának idejét. Véleményük szerint a korábbi alapítást valószínűsítő építészeti 
egyek, például a szoboralakok arhaikus, meglehetősen elnagyolt megmunkálása 
:redhet attól is, hogy ezt a templomot nem feltétlen nyugati szakemberek, hanem 
corábban a kezük alatt dolgozó, általuk betanított helyi mesterek építhették. így vagy 
igy, de a szakemberek egyetértenek abban, hogy a halmágyi templom (a reformáció 
)ta az evangélikus egyházé) mindenképp a XII. század vége előtt elkészült és azon 
:evés épületek közé tartozik, amelyek e hadak által sűrűn látogatott vidéken épen 
ennmaradtak napjainkig. 

Amit a hadak megkíméltek az a természeti erők s a jószándékú ám kevésbé hozzá-
:rtő restauráló kezek nyomát viseli. A templomot az 1977-es földrengés alaposan 
negrongálta s megviselte az 1990-es - bár jóval gyengébb erejű - földlökés is. A felú-
ítás során a templom színes műkő-padlót is kapott, az építőmesteri „szépérzék" pe-
lig az egyik oszloptartó szömyalaknak is emberibb képet vakolt, modem vonalú 
>ajusszal. Említésre méltó még a templom (jóval későbbi korokból származó) festett 
:azettás karzata. Ez utóbbit, bár régi fénye kissé megkopott még eddig elkerülték az 
vatatlan felújító kezek. 

Balázs János 

Szerencsi vármustra 
Szerencs legkorábbi - oklevélben történő említése - 1216-ból származik. A törté-

ielem során a város sokszor cserélt gazdát a lakói pedig mindannyiszor kénytelenek 
oltak elszenvedni a hatalmi harccal járó rombolásokat és pusztításokat. 

A város és a környékbeli települések számos jobbágytelke 1603-ban a Rákóczi-csa-
id örökös tulajdona lett. Növekvő politikai súlyát jelezte az 1605. április 17-20-a 
özött Szerencsen megtartott országgyűlés, melyen Bocskai István, Erdély urát Ma-
yarország fejedelmévé választották az egybegyűlt rendek. 

A Szerencsi vár mocsaras tó szigetén, az Árpád-hegy lábánál épült, a bencés apát-
ág otthonának helyén. A szigetet körbefogó, nehezen megközelíthető terület kész-
:tte Némethy Ferencet arra, hogy az 1550-es években itt alakítsák ki az erődítményt, 
melyhez az apátsági épület köveit is felhasználták. 

A várat a törökök 1567-ben megrongálták. Ilyen állapotban kapta meg zálogbir-
jkként Rákóczi Zsigmond, aki 1586-ben elkezdte az épület felújítását. Ennek során 
lakúit ki a mai zárt udvarú belső vár és a két olaszbástyával megerősített külső vár. 
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n. Rákóczi Ferenc is gyakran megfordult a várkastély falai között. Itt ülte 18 
születésnapját is. 

Rákóczi Zsigmond az általa kibővített építmény-együttest 1589-től 1601-ig lakhe 
lyéül használta. Az emeleten levő palotaszárnyakban élt a Rákóczi-család, főúr 
pompával berendezett körülmények között. A palota I6l6-ig volt a Rákócziak rezi 
denciája. 

A vár építéstörténetében a XVm. század második fele hozott jelentős változásokat 
Lebontották a belső vár tornyát (csak a déli maradt meg), s ezzel egyidejűleg az észa 
ki oldalon kaput nyitottak a város felé. A vizesárkokat betemették, elbontották í 
felvonóhidakat, míg a nyugati részén barokk épületeket építettek. 

1945 után több lakója és használója volt az épületegyüttesnek — valódi gazda nél 
kül. 1968-ban vette kezdetét a régészeti feltárás és a külső vár rekonstrukciója, amel} 
1974-ig tartott. 1979-ben kezdték el a vár belső helyreállítását, amelynek eredménye 
ként későreneszánsz stílusúvá alakították át az épületet. 

A Várkastélyt 1991. őszén adták át rendeltetésének. Helyet kapott benne a Város 
Kulturális Központ, a Zempléni Múzeum, a keleti szárny első szintjének 6 helyisé 
gében pedig 4 állandó kiállítás lelt otthonra. Ezek egyike a szerencsi vár egykori tulaj 
donosának, Rákóczi Zsigmondnak állít emléket. 

Kerékgyártó Mihál 
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