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Ünnepség

Jön 
a nosztalgiavonat 
pénteken este több településen 
is megállva Budapestről Szé kely
udvarhelyre érkezik a MÁV Nosz
talgia élményvonata. A szerelvényt 
szombaton a nagyállomáson a la
kosok belülről is megcsodálhatják. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Ma érkezik először vonat
szerelvény Budapestről 
végleges úticélként Szé

kely udvarhelyre, a Küküllő szálloda 
és a MÁV Nosztalgia közös szervezé
sében. Az esemény kiemelt jelentő
ségű az udvarhelyszékiek számára is, 
hiszen a szerelvény azon a Segesvár–
Székelyudvarhely közötti pályaszaka
szon érkezik a városba, amelyen egyko
ron a Székelygőzös közlekedett. A sze
relvény több udvarhelyszéki települé
sen is megáll, majd Székelyudvarhelyre 
begördülve többek között a város 
elöljárói, a lakosság, valamint rezes
banda fogadja, az érkezés után itt 
kerül sor a Hargita névre keresztelt 
kocsijának névadó ünnepségére. A 
négynapos vonatkirándulás nagypén
tek reggel a budapesti Nyugati pálya
udvarról indul. Az élményvonaton, a 
Szolnok–Békéscsaba–Arad–Déva–
Gyulafehérvár útvonalon közlekedő 
szerelvényen az utazók számára lesz 
hagyományos székelytermékkóstolás 
is, Segesváron székely asszonyok áfo
nyapálinkával, kürtőskaláccsal fogad
ják az utasokat, a vonat személyzete 
pedig tojásfestéssel készíti elő az ün
nepi hangulatot.

A székelyudvarhelyi érkezés 20 
óra 50 perc körüli időpontra van ter
vezve, ahol a szervezők várják Udvar
hely lakóit, hogy együtt fogadhassák 
az első Budapest–Székelyudvarhely 
út vonalon közlekedő vonatot.

Az érkezési ceremónián váro sunk 
elöljárói, történelmi egyházaink 
képviselői mellett részt vesz Magyar
ország csíkszeredai főkonzulja, Zsig
mond Barna Pál, illetve a rendezvény 
házigazdája, László János, akik közö
sen megkoszorúzzák a Hargita névre 
keresztelt kocsit.

Április 23án, szombaton 13.00 
és 17.00 óra között a szerelvényt a 
székelyudvarhelyi nagyállomáson a la
kosság ingyenesen tekintheti meg. Itt 
a vonat személyzete egy kocsit is meg
nyit az érdeklődők számára.

Noha még sok a megválaszolat
lan kérdés, egyre valószínűbbnek 
tűnik, hogy mégsem 13. századi 
a Székelyudvarhely legrégebbi 
építészeti műemlékeként számon 
tartott Jézuskápolna. Az 1973as 
régészeti kutatás, illetve az annak 
nyomdokain haladó, jelenleg is 
zajló ásatás eredményei arra en
gednek következtetni, hogy a négy
levelű lóhere alakjára emlékeztető 
kápolnát a 16. század második felé
ben építhették – talán olyanvalaki, 
aki a közeli gyógyító forrásokban 
visszanyerte egészségét.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A katolikus esperesség évek 
óta tervezi a Székelyudvarhely 
határában található Jézuská

polna felújítását, hiszen a zsindely rot
had, a falak rossz állapotban vannak, a 
cementvakolat is eltávolításra vár. Elő
ször a Haáz Rezső Múzeum régészei 
álltak munkába: utoljára 1973ban 
végeztek ásatásokat a kápolnánál. 

„Az Árpádkori keltezést
semmi sem erősíti meg”
A fal alapozási árkában akkor egy 

1561es Ferdinándérmét találtak, 
amit ma a múzeumban őriznek, s 
ami arra enged következtetni, hogy 
a kápolnát 1561 után építették. A 
hagyományos művészettörténeti kel
tezés ezzel szemben az Árpádkorra, 
a 12–13. századra tette a négykaréjos 
rotunda építését. „Amennyiben az 
épület mellett nem volt egy másod
lagos beásás, akkor a pénzérme tulaj
donképpen keltezi a kápolnát” – ma
gyarázza a helyszínen Sófalvi András. 
A helyi múzeum régésze szerint egy
előre nehéz állást foglalni a kérdés
ben, heteken belül többet fogunk 
tudni, tény viszont, hogy az Árpád
kori keltezést egyelőre szinte semmi 
nem erősíti meg. „Fontos, hogy hite
lesítsük, ellenőrizzük a korábbi ásatás 
megfigyeléseit, hiszen hiányosan volt 
dokumentálva: nincsenek rajzok, 
fényképek. Természetesen próbálunk 
új eredményeket is felmutatni, bár 
nem könnyű: a kápolna olyan pici, 
hogy új kutatási felületekre nagyon 
kevés lehetőség van. A napokban 
kapjuk kézhez a Geo Top által vég
zett geofizikai jelentést, de úgy néz 

ki, nem temetkeztek a kápolna köré 
– ezt egyébként hetvenháromban is 
megállapították” – mondja a régész.

Két kripta van alatta
Két kriptát találtak a kápolna 

alatt, szerdai terepszemlénk során 
éppen egy lábszár bukkant a fel
színre. Az 1973as ásatások során 
– az egyetlen dokumentáció, egy 
naplóleírás szerint – találtak csont
vázakat, a felső részüket kivették, 
a múzeumban őrzik. „Ha az alsó 
részek jó állapotban vannak, akkor 
valószínűleg össze is tudjuk őket 
rakni” – mondja Sófalvi, aki sze
rint a kripták szoros összefüggésben 
lehetnek a kápolna építésével. „A 
koporsós temetkezések sem az Ár
pádkorra utalnak, sokkal inkább 
16–17. századbeliek, késő középko
riak” – mondja Sófalvi. Úgy látja, 
hogy a kriptákba utólag többször is 
beástak: egyiket háromszor, másikat 
kétszer is használták. A keresztény
ség korában már nem tették be az 
elhunyt mellé kedvenc tárgyát, eset
leg lovát, viszont a ruhák és kellékek, 
gyűrűk, veretek, gombok alapján jól 
behatárolható az építmény keltezése 
is. „Szerencsés esetben előfordulhat
nak pénzérmék, ami a sírt is keltezi: 
az egyházi tiltás dacára ez a szokás 
nem veszett ki divatból.”

Fogadalmi kápolnáról 
lehet szó
A kápolna egyébként a középkori 

Udvarhelyt tekintve eléggé „lehetet
len” helyen található, a régész szerint 
egyetlen érv szól amellett, hogy oda 
építették: a valamikori híres gyógy
források. „Fogadalmi kápolnáról lehet 
szó, amit feltételezésem szerint egy 
tehetősebb, nyavalyáiból kigyógyult 
személy építtetett, és később családjá
val együtt ide temetkezett – ez termé
szetesen megerősítésre vár.”

A kápolnában valószínűleg nem 
volt masszív kőalapozású oltár, a faol
tár létére néhány cölöplyuk utal. A je
lek szerint a keleti apszisban volt egy 
fogadalmi kereszt – Sófalvi szerint 

megtörténhet, hogy ez is összefügg 
a kápolna építésével, melynek korai 
keltezését megcáfolja a rangosan ki
képezett ajtó, ablakok hiánya is. „Az 
Árpádkorban a nyíláskereteket igé
nyesen, kőből építették, az újkorban 
már gyakoribb, hogy lemondanak a 
kvalitásos kőművesmunkáról” – ma
gyarázza.

„A levéltári adatokat is át kell 
böngésszük: ha bebizonyosodik, 
hogy valóban 16–17. századi kelte
zésű a kápolna, az írott forrásokban 
– ha nem is pontosan – de meg kell 
találjuk az alapító nevét, vagy leg
alábbis azt a kört, azt a néhány sze
mélyt, akik szóba jöhetnek” – teszi 
hozzá Sófalvi.

Sófalvi András szerint egyelőre nehéz állást foglalni a datálás kérdésében, de heteken belül többet fogunk tudni fotó: máthé lászló ferenc
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Mégsem Árpád-kori a Jézus-kápolna?
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> Föld napi fotókiállítás. Tegnaptól lá
togatható a Művelődési Házban az Orbán 
Balázs Fotóklub immáron mondhatni ha
gyományosnak számító Föld napi kiállítása, 
a klub tagjai ugyanis ily módon igyekeznek 
tisztelegni a Föld napja előtt. Ugyanakkor 
az alkotók nemcsak szórakoztatni, élményt 
nyújtani szeretnének fényképeikkel, hanem 
felhívják az emberek figyelmét a természet 
szépségeire, annak tiszteletére és megbecsü
lésére. A kiállításon Kozma Erzsébet, ifj. és 

id. Hadnagy Sándor, Mózes Róbert, Lőrincz 
Csaba, Orbán Csaba, Szabó I. József, Kibédi 
Sándor és Vass Lehel fényképészek munkái 
tekinthetők meg.  

> Újabb sportpályával gazdagodtunk. A 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány már 
második sportpályás, grundos projektjén van 
túl. A Tábor negyedi játéktér felújítását követő
en idén a Bethlen negyedi, mindenki által csak a 
csorgó melletti pályaként ismert felület értékbe 
helyezésébe kezdtek: a rég nem használt pálya 
teljesen új képet kapott, hamarosan ismét birto

kukba vehetik a fiatalok. Akárcsak a Tábor ne
gyedben, itt is egy multifunkcionális pályát ala
kítottak ki: futballozni, kosarazni, lábteniszezni, 
tollaslabdázni egyaránt lehet rajta. A tervek sze
rint hivatalos átadójára április 28án kerül sor, 
ekkor sportvetélkedőket is szerveznek. 

> Ritmo del Flamenco Székelyud var
helyen. Szombaton este a G. Pubban játszik 
a hat muzsikusból álló szentgyörgyi–csíki 
csapat, a Ritmo del Flamenco, mely zenekar 
ismerős lehet sokak számára, hisz a korábbi 
években már megfordultak városunkban. A 

populárisabb úgynevezett nuevaflamenco 
műfajokkal kisérletező formációban a klasszi
kus ének–gitár felállást kiegészíti a cajón és a 
basszusgitár.. 

> A bicikli színe buktatta le a tolvajt. Új
székelyen egy férfi rózsaszínű női kerékpáron 
közlekedett – a nem mindennapi látvány a helyi 
rendőrök figyelmét is felkeltette. Igazoltatták a 
33 éves etédi B. I.t, aki nem tudott elfogadható 
magyarázattal szolgálni a bicikli eredetét illető
en, így a járművet lefoglalták, majd az is kiderült, 
a kerékpárt a férfi Székelykeresztúron lopta el. 

Híres kápolnák Székelyföldön

Székelyföldön a Jézuskápolnához hasonló a kézdiszentléleki Perkőká
polna, illetve Gyergyószentmiklós mellett a Szent Annakápolna. A mű
vészettörténeti kutatások – amelyek jobbára az alaprajzokra, kőfaragvá
nyokra, berendezésekre, falképekre szorítkozva kelteznek – ezek építését 
is az Árpádkorra teszik, de mindkettő esetében a régészeti kutatások a 
16–17. századi keltezést tartják valószínűbbnek. „Talán egy kései székely
földi építési divatról beszélhetünk” – vélekedett Sófalvi András.

A kápolnában három évvel ezelőtt falkutatások is történtek: jól ki
vehető, hogy falát képek, feliratok borították, de ezek is további fel
tárásra várnak, s a mostani ásatás, kutatás eredményeivel együtt ősszel 
bemutatásra is kerülhetnek.


