
pást, ahol a fiatal jószágok legeltek, a városi pástokon voltak a párbajok), Szinyárka (valószínû a szén
árka rejlik a palóc kiejtésben), Alsó malom, Vermes (száraz verõ oldal, itt tárolták veremben a gabonát,
elrejtve az ellenség elõl). Mocsolyás (ahol a kendert áztatták). Állatra, növényre utal: Evetes-ág (ahol
mókusok élnek), Tetyülápa (vizében bolharák él), Rákos (ma már nem élnek benne folyami rákok).18

Istenmezején kevés volt az optimális, vízszintes szántó, ezért a laposabb, erdõ borította hegyhátakat
írtással tették megmûvelhetõvé. „A fatörzseket közvetlenül a talaj felett vágták el, a tuskókat a földben
hagyták [...] az öl- és gallyfát elszállították, de a rõzsét, a leveles apró gallyakat otthagyva [...] eléget-
ték. Az elégett kupacok hamvát és apró faszéndarabkáit szénagyûjtõ gereblyével a talajon szétterítették,
hogy a föld megkapja elsõ mesterséges, az istenmezejiek szerint meszes trágyáját.” A meredekebb lej-
tõk gabonáját még 1956-ban is sarlóval aratták, mert kaszával állva vágni szinte lehetetlen volt.19 Némi
munkát adott az erdõ: favágás, hamuzsírfõzés, szénégetés és a summásság. Szederkényen (ma falurész)
egri rác kereskedõk hamuzsírt fõztek. Ennek emléke a Lugzós-bérc.20 Az erdei „melléktermékek” sem
vesztek kárba. Minden ehetõt begyûjtöttek a gombáktól a vad gyümölcsökig. Fõleg a vadkörtét szeret-
ték, amit zsákszámra vittek haza. A padláson kiterítve utóérlelték, amíg megívedett. Ebbõl fõzték a pá-
linkát, de aszalás után édességként is használták. A pétervásáriak ezért vadkörtés hasúaknak csúfolták
õket.

A bányászat fellendülése a háború után Egercsehibe és a nógrádi bányákba vonzotta az embereket.
Ez magával hozta a jólétet, de az egykézés megmaradt. Egy különös bányakincs híressé tette ország-
szerte Istenmezejét. Bentonitbányát nyitottak a falu déli végén. A Rosszkút-tetõ kincsét lejtõs csúszdán
eresztették le a rakodóra, és innen fuvarozták mindenfelé, még külföldre is. A bentonit, más néven
fuller sok mindenre jó. A mélyfúrásoknál használják fúróiszapnak, továbbá a papíripar, a kozmetika- és
a festékipar is alkalmazza. A borászat derítõanyagként, a takarmánykeverõk semleges vivõanyagként
értékesítik. A bánya kimerült, ezért a kövesdi határ mellett mélymûveléssel kezdték felszínre hozni az
értékes anyagot. Itt is elfogyott. Ezután a Hangyabolyos dûlõben feszíni mûvelésbe kezdtek. A helyi bá-
nyászok felfedezték, hogy a fehér bentonitot meszeléshez alkalmazva kiváló fedõhatást érhetnek el. A
bentonitbányászat azonban megszûnt gazdasági okok miatt.

Mára a munkalehetõségek nagyon megszûkültek. Itt is építenek a közmunkára. Most 35-en dolgoz-
nak, néhányan éppen az iskola elé faragott palóc kaput építenek. Legnagyobb foglalkoztató az önkor-
mányzat. Kevés a gyermek, pedig két szép iskola is várná a nebulókat. A felsõ tagozatosak Péter-
vásárára járnak. Helyben 4 kisgyermek jár összevont osztályba, az utánpótlás a 18 óvodásból kerülhet
ki. A munkaképes lakosok 30 km-es körzetben találnak munkát, de néhányan 130 km-t utaznak Buda-
pestig.21 Az új polgármester nagy akarattal áll a hivatása magaslatán. Jelszava: szeretet, kérem, köszö-
nöm – talán ezek hiányoztak eddig Istenmezején? Évente rendeznek falunapot. Érdekes rendezvénye a
falunak a Földgyógyító Dobünnep és a Noé szõleje Bográcsfesztivál.

Czenthe Huba

Templomok, kápolnák

A széki templom régen és ma
Szék az erdélyi Mezõség talán legmeghatározóbb települése, amelyet gyakran látogatnak hazai és

külföldi kirándulók, megcsodálni gazdag néprajzi értékeit. Ha vasárnap téved oda a turista, a fersinges
asszonyokat, leányokat viseletben látja a nagyutcán vonulni, akiket sárga szalmakalapot is kék posztó-
mellényt viselõ férfiak kísérnek az Árpád-kori templomba.

A falu Kolozs megyében található és egykor városi rangnak örvendett. A közelében elhelyezkedõ
falvak elnevezései (Boncnyíres, Füzesmikola) arra utalnak, hogy már a honfoglalás idején lakott tele-
pülés volt, ugyanis ezek a nevek: Mikola, Bonc honfoglalás kori magyar nemzetségek nevei voltak. Mi-
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vel a falu határában só található, Szék már a középkorban értékes területnek számított, ezért is részesí-
tették a királyok gazdag kiváltságokban. 1291-ben, lll. Endre idején, a krónikák szabad királyi város-
ként emlegetik az akkor Zeek néven jelzett települést. Nevének eredete is valószínûleg a sóval hozható
összefüggésbe.

Az 1241-es tatárjárás után III. Béla királyunk székelyeket és szászokat telepített az elpusztult ma-
gyarok helyére azért, hogy a helyi sóbányászat ne szûnjön meg. Mivel a só királyi monopólium volt,
1366-ban Nagy Lajos király maga tett látogatást Székre, hogy eldöntse a Bonchidával folytatott határ-
vitát, erre a látogatásra utal a Királyhatár megnevezés a két falu között. Szintén mai helynevek enged-
nek arra következtetni, hogy a templom körül erõdítmény is lehetett, ugyanis a templom dombját ma is
Várdombnak nevezik.

1471-ben Mátyás király is megerõsítette Széket régi jogaiban, mely Kolozsvárhoz, Budához, vala-
mint Esztergom városához hasonló jogokat élvezett. A XVI. században a fejedelmek gyakran adták zá-
logba a várost nemeseknek, így a Bánffy, Bornemissza, Kendy családoknak. A XV. század elsõ felébõl
ismerjük a község (város) közigazgatási egységekre való felosztását. A község három szege, utcája –
Felszeg, Csipkeszeg, Forrószeg – mint kisebb területi egységek valószínûleg középkori eredetûek.

1717-ben a várost a tatárok szinte teljesen megsemmisítették, így lakossága nagyon megcsappant és
székelyeket, szászokat, illetve dunántúliakat telepítettek be Székre. Az 1717-es tatár betöréskor 600
embert, lakosainak csaknem a felét elhurcolták. Ennek emlékét máig õrzik a székiek (még az elhaltak
nevét is számon tartva) az augusztus 24-i, úgynevezett Birtalan-napi gyászukkal és szigorú böjtöléssel.

1800-ban a város leégett, de gyors visszaépülése után Szolnok-Doboka vármegye székhelye lett. Ez
volt Szék város történetének a csúcsa, innen ugyanis mintha folyamatos kudarcok érték volna.
1812-ben végzetes dolog történt a városban, beomlott ugyanis a sóbánya, amelynek nyomán a város ha-
nyatlásnak indult. 1822-ben bezárták bányát, 1828-ban elköltöztették a vármegyeházát, 1876-ban meg-
szûnt a törvényszék. Ma két, 1822-ben állított, homokkõbõl faragott oszlop jelzi a sóbányák egykori he-
lyét.

1848-ban részt vettek a szabadságharcban, 1884-ben pedig elveszítve városi rangját, Szék nagyköz-
séggé alakult. Az 1889-es tûzvész nyomán a falu lakosai teljesen leszegényedtek.

Még így is sokáig a legnépesebb magyar falvak közé tartozott: a XX. század elején 3200, ma 5000
lelket meghaladó település, a negyvenes évek elején önálló választókerület volt. Szék református ma-
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gyar lakói városi tudatukat és régi mezõvárosi kultúrájukat máig megõrizve különülnek el a környezõ
mezõségi falvaktól. Az itt élõ emberek ezután elsõsorban a mezõgazdaságból próbáltak megélni, ügyes
mestereik járták az országot, és építkezéseken dolgoztak, dolgoznak mind a mai napig ácsként, kõmû-
vesként. A fiatalabb lányok, hogy összegyûjtsék a kelengyének valót, eljártak a városba
Szamosújvárra, Kolozsvárra cselédnek. Viseletük, táncaik Kányádi Sándort is megihlették (l. Fekete
piros címû versét). Újkori történetének inkább néprajzi vonatkozásai ismertebbek, hisz viszonylagos
elzártsága miatt sokáig megõrizte viseletét, táncát, zenéjét, hagyományait. Zártsága, endogám társadal-
ma miatt a mai napig megõrizték a székiek jellegzetes viseletüket, varrottasaikat, szõtteseiket, táncai-
kat, zenéjüket, szokásaikat. A férfiak szalmakalapja, kék posztómellénye, bõ ujjú fehér inge, az asszo-
nyok fekete-piros viselete jellegzetes és egyedülálló. Szokásaikat megõrizték a keresztelõtõl kezdve a
lakodalomig és a temetésig. Ma még a legmodernebb lakóházakban is találhatunk széki szobát vetett
ággyal, festett bútorokkal. A falakat szõtt, ún. széles kendõk és tányérok díszítik. A faluban ma is élnek
zenészek, akik bálokon, lakodalmakban húzzák a talpalávalót. A falu folklórjával, zenéjével, hagyomá-
nyaival több kutató is foglalkozott: Kós Károly, Lajtha László, Szentimrei Judit és még sokan mások.

2015. augusztus 9-én, délben a templom megújulásáért adott hálát az Istennek a széki református
gyülekezet. A XIII. századi háromhajós templomot az elõzõ két év során renoválták, a nagymértékû
beavatkozásra azért volt szükség, mert a templom állapota veszélyessé vált. A széki templom 1291-ben
tûnt fel elõször oklevelekben, és Közép-Erdély egyik legjobb állapotban fennmaradt Árpád-kori temp-
loma. A mostani fetárások is megerõsítik azt a tényt, hogy a kerci székesegyház mintájára épült gótikus
stílusban, természetesen az akkor katolikus hitközösség számára. A templom falait eredetileg minden-
hol freskók díszítették, melyek olasz mesterek munkájára utalnak, ám az is elképzelhetõ, hogy magyar
mesterek készítették. A freskók egy része még ma is látható, a mostani felújítás nyomán újabbak is elõ-
kerültek.

A történelem során az eredeti épület sokat alakult, így például a XV. század második felében a fõhajó
nyugati végébe monumentális harangtornyot építettek, a déli homlokzatra csúcsíves ablakokat nyitot-
tak, a szentély északi melléktere mellé sekrestye épült. Az 1619-ben sorra került javításkor megépült az
északi mellékhajó karzata, 1767–1768-ban megemelték a tornyot, 1770-ben Umling Lõrinc kazettás
mennyezetet épített, 1781-ben pedig elkészült a déli bejárat portikusza. A szószéket Kidei Horváth
Ádám faragta 1793-ban, hiszen ekkorra a templom már a többnyire református hitre tért közösséget
szolgálta.

1946-ban került sor a legjelentõsebb átalakításokra, ekkor a templom lebontásának a gondoltata is
felvetõdött, hiszen kicsinek bizonyult a korábbi tér, mi több, egy vihar nyomán a templom megsérült. A
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székiek Kós Károlyt kérték fel a
helyreállítás megtervezésére, aki
megmentette az Árpád-kori templo-
mot azzal, hogy hozzáépítette az
északi mellékhajót, illetve a legény-
kart. A régi torony helyett újat építet-
tek, külön bazilikális tetõ került a kö-
zéphajóra és a mellékhajókra, a volt
torony helyére került az énekes-
karzat, a szószéket pedig a mai he-
lyére költöztették. Kós Károly a
székiekkel történt nézeteltérések mi-
att a munkálatok befejezése elõtt el-
hagyta az építkezést. Bár a felújítás
által a statikai problémákat nem ol-
dották meg, rendkívüli történelmi,
mûvészettörténeti hozadékot az je-
lentett, hogy ekkor tárták föl a közép-
kori falfestményeket.

1959–1963 között újabb nagyará-
nyú beavatkozásra volt szükség,

amelyet a Mûemléki Igazgatóság felügyelt. Az Umling-féle mennyezetet (amely leégett és csak egy
kazettája maradt meg) rétegelt falemezzel takarták el és ekkor kerültek elõ a Jézus születése és az An-
gyali üdvözlet képei a szentélyben.

A mostani felújítás szükségességét 2008 januárjában tudatosították a székiek, amikor is elindult a
kutatási szakasz, de csak 2013 januárjában született meg a támogatási szerzõdés az Észak-Nyugati Re-
gionális Fejlesztési Ügynökséggel. Az épület A típusú mûemlék, tulajdonosa a Széki Református Egy-
házközség, amelynek képviselõje Sallai Márton lelkész, a támogató pedig a Regionális Fejlesztési és
Közigazgatási Minisztérium volt, az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség közvetítésével.
Társfinanszírozóként a széki református gyülekezet is megemlíthetõ, amely fõként a kezdeti tervezési
fázisban segített a tanulmányi tervek, a pályázat beadásának költségeit fedezve (az összköltség 2 száza-
lékát). A támogatási szerzõdés idõtartama 30 hónap volt, a projektnek a támogatási kérelemben megje-
lenõ összértéke pedig 10 029 034,90 RON, tehát 10 millió lej. A felújítás fõtervezõje a kolozsvári
IROD.M Kft volt, a terv koordinálója Makay Dorottya építõmérnök, mûemlékvédõ szakember, a lebo-
nyolító pedig a csíkszeredai HARBAU Kft. Zakariás István fõigazgató építõmérnök vezérletével.

Az újraépítés nyomán, a korszerû mûemlékvédelmi eljárásokat betartva, törekedtek jelezni a külön-
bözõ felújításokkor hozzáadott elemeket. Az 1946 elõtt épült falak kanálhátas vakolatot kaptak, az
1946 utániak pedig simított vakolatot. Közel kétszáz négyzetméter a helyreállított falkép, amelyek
négy különbözõ periódust tükröznek, a legrégebbi XII. századi. Az 1946-os felújításokkor Entz Géza
és K. Sebestyén József írt szakmai tanumányt a templom mûvészettörténeti értékeirõl.

A mostani feltárások során rengeteg korszerûsítési eljárást végrehajtottak: új fûtési rendszert kapott
a templom, a két karzatot szinte teljesen újraépítették, a bútorokat az eredeti feltárt színvilágban újra-
festették, a templom világítását újratervezték, kazettás mennyezetet helyeztek a beltérbe. A Kós Károly
tervezte felújítás során megoldottak néhány problémát, azonban a mostani felújításkor annak a kérdése
is felvetõdött, hogy nem rontottak-e akkor az épület történelmi értékein. „Nem Kós Károly átalakítási
koncepciójával volt baj, hanem annak a szerkezeti megoldásaival” – mondta az MTI-nek Makay Do-
rottya, a felújítás fõtervezõje.

Mûvészettörténetileg a felújítás legnagyobb eredménye az a festett ülõfülke, faragott kõelemekkel,
amelyet a szakemberek Kelet-Európa egyik legizgalmasabb mûkincseként határoztak meg. Sallai Már-
ton lelkész szerint, aki végig figyelemmel kísérte a munkálatokat, azt sejtették eddig is, hogy több olyan
falfestmény van, amely még feltáratlan, de az ülõfülkére egyáltalán nem számítottak.

A freskókat illetõen például Antiókiai Szent Margit képének a meglétérõl eddig is tudtak, hiszen
részleteiben már fel volt tárva, azonban a képnek szinte hetven százalékát most tárták föl.

Emellett óriási történeti jeletõségû üzenethordozó írásos falfelületeket is megtaláltak a sekrestyében,
amelyeken évszámok, nevek találhatók. Nemcsak a freskók, hanem az egyéb építészeti elemek (ablak-
keretek, oszlopok, oszlopfõk) feltárására is sor került, ám az ezekkel kapcsolatos mûvészettörténeti ta-
nulmányok elkészítése még folyamatban van. A falfelület mellett többször történtek beavatkozások, hi-
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szen a templom statikai megalapozásával többször is próbálkoztak az évszázadok során, ezért itt több-
nyire olyan sírokra bukkantak, amelyeket már kifosztottak, tehát sem csontvázakat sem tárgyakat nem
találtak. Három olyan tárgyi emlék került elõ, amelynek régészeti értelmezésérõl biztosan hallani lehet
majd. Az egyik egy illóolajos szelence, amelyet a szentélyben levõ sírban találtak. A régészek helyszíni
tapasztalata szerint ebben a sírban egymásra temetett apátok, fõpapok vagy szerzetesek voltak úgy,
hogy a sírokat többször megbontották. A másik tárgyi emlék egy gyermeksírból elõkerült S végzõdésû
bronz hajkarika, illetve találtak egy olyan sírt is, amelyben egy III. Béla idejébõl (1172–1196) szárma-
zó bronzérme volt.

A falu református népe kezdetben furcsállta a beavatkozások arányát, hiszen ma 75 százalékban re-
formátus a falu lakossága, hangsúlyozták, hogy õk sem múzeumot, sem pedig katolikus freskókat nem
kívánnak a templomuk falára, ám a lelkész közbenjárására megértették azt, hogy milyen helyi értékek-
kel rendelkeznek. „Helyi összefogásra volt szükség ahhoz, hogy ez a munkálat létrejöjjön, a külsõ for-
rásokon kívül, és most, hogy befejeztük a munkálatot, együtt tud örvendezni a gyülekezet” – mondta
Sallai Márton, Szék református lelkésze, akinek külön köszönet jelen íráshoz nyújtott segítsége miatt is.

Guttmann Szabolcs, az Erdélyi Építészeti Kamara elnöke elmondta, hogy a templom elkészült, de
szinte ugyanolyan fontos az is, hogy megközelíthetõ legyen a turistaforgalom számára is: „Itt van egy
ékszerdoboz, aminek az elérhetõsége, mint tudjuk, nagyon nehézkes, és azt hiszem, hogy megannyi
olyan EU-s támogatásban részesült mûemlékek sírnak ezekért a problémákért, pláné mikor olyan épü-
letekrõl beszélünk, amelyek megérdemlik ezt az odafigyelést.”

A hálaadó istentiszteleten fõtiszteletû Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
szolgált, liturgiai szolgálatot pedig nagytiszteletû Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye es-
perese végzett. Minden felszólaló a széki emberek lelkületének fontosságát emelte ki, amely megtartot-
ta a falu népét a honfoglalástól máig. Az istentiszteleten bemutatták azt az új idõkapszulát is, amely a
templom belsejében kerül elhelyezésre, és amely tartalmazza a jövõ számára a felújítással kapcsolatos
információkat.

Székely Melinda
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