
A csíkszeredai törvényszék első 
fokon elutasította a Szász Jenő 
alpolgármesteri tisztségből törté-
nő leváltására vonatkozó tanácsi 
határozat érvénytelenítését. 
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Január végén – arra hivatkoz-
va, hogy nem dolgozik, ér-
demtelenül veszi fel bérét – a 

székelyudvarhelyi tanács RMDSZ-es 
frakciója és a Zöld párti tanácsos le-
váltotta Szász Jenőt alpolgármesteri 
funkciójából. A polgáriak elnöke 
nem tartotta szabályosnak menesz-
tését, ezért a megyei törvényszékhez 
fordult jogorvoslatért, és kérte a ja-
nuár 27-én a városi tanács által elfo-
gadott határozat érvénytelenítését. A 
csíkszeredai törvényszék április 19-
én hozott egy határozatot, mellyel 

felfüggesztette a tanács döntését, a 
legközelebbi tanácsülésen pedig Szász 
Jenő kérte is visszahelyezését. Tegnap 
kiderült, az április 19-én született 
törvényszéki döntés csak ideiglenes 
volt, arra az időszakra vonatkozott, 
míg a perben első fokon végleges 
döntést hoznak, mely tegnap meg is 
történt. Mint Szabó Andrea ügyvéd-
nő tájékoztatott, Szász Jenő összes, 
a témában benyújtott kérését eluta-

sította a megyei törvényszék. Szász 
funkciójába történő visszahelyezését, 
említett tanácsi határozat érvénytele-
nítését és az elmaradt béreinek a kifi-
zetését kérte. Ugyanakkor korábban 
az is vita tárgyát képezte, hogy a pol-
gármester képviselheti-e a tanácsot 
különböző peres ügyekben – a polgá-
riak álláspontja az volt, hogy nem. A 
törvényszék ezt a kérdést is vizsgálta, 
és úgy döntött, elutasítja a polgár-

mester ezen státusát firtató kéréseket, 
vagyis Bunta Levente is képviselheti a 
tanácsot különböző perekben. Szabó 
Andrea azt is tudatta: a törvényszék 
döntése végrehajtandó, tegnaptól te-
hát újból nincs alpolgármestere Ud-
varhelynek. „A törvényszéki határo-
zat megtámadható a Marosvásárhelyi 
Táblabíróságon. Erre szerintem szep-
tember előtt nem kerül sor” – közöl-
te az ügyvédnő. 

Befejeződtek a homoródszent
már toni templomvárnál folytatott, 
lai kus számára is igen érdekes és 
fontos ásatások – a kutatást ősz-
szel folytatják a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum régészei. Az 
elképzelések szerint az egykor im-
pozáns templomvárat, amely mél-
tó társa volt a székelyderzsinek, 
részben rekonstruálják – a teljes 
felújításnak nemcsak a falak sta-
tikai állapota, hanem az anyagiak 
is gátat szabhatnak.
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A 19. század végén épült, 
észak-déli tájolású homoród-
szentmártoni templom alatt, 

arra merőlegesen egykor egy hatalmas 
gótikus templom állt, amit a feljegyzé-
sek szerint rossz állapota miatt 1888-
ban lebontottak. „Szerencsére Huszka 
József művészettörténész felmérte a 
templomot, amelynek falain a derzsivel 
és gelenceivel rokon Szent László-fres-
kókat örökített meg” – meséli a temp-
lomkert diófája alatt Sófalvi András, a 
Haáz Rezső Múzeum régésze. Akko-
riban Homoródszentmárton nagyon 
erős község volt, így nem csoda, ha egy 
évvel az előző lebontása után már állt 
az új templom. A régészek a külső vár-
fal után kutakodtak, erről korábban 
csak annyit lehetett tudni, a 17. század 
elején épült fel, s hogy külső védőtor-
nyai is voltak, amelyek egy korábbi, 
gótikus középkori kaputoronyhoz 
kapcsolódtak. „A legkorábbi most is 
álló elem a kaputorony, ami a 15. szá-

zadban már létezett, ásatásainkból az 
is kiderült, hogy két periódusban épült 
meg. Az elképzelés tehát az, hogy egy 
Árpád-kori templomot a gótikában 
átépítettek, s köréje a 15–16. század-
ban a kaputoronyhoz csatlakozott egy 
külső, korai védőfal” – magyarázza 
Sófalvi, hozzátéve, erre eddig nem volt 
konkrét bizonyíték. „A Honterus-féle 
térkép 1532-ben Szentmártont erődít-
ményként tünteti fel, de nem nagyon 
hiszem, hogy lettek volna korábban is 
védőtornyai.”

1613-ban, Bethlen Gábor idejé-
ben török és tatár portyázó seregek 
Szentmártont is feldúlták. „Komoly 

pusztítást vihettek végbe, mert ala-
posan megerősítették utána az épít-
ményt. 1636-ra el is készült a temp-
lomvár: részben újjáépítették a ko-
rábbi kerítőfalat, ezt meg is találtuk, 
s a kaputornyon kívül még hat darab 
külső védőtornyot építettek: írott 
adat is utal a hat torony létezésére, 
négyről elég biztosan tudjuk, hogy 
hol is állhatott.”

Szentmárton a filiáival együtt 
építette a templomvárat, de egy fel-
jegyzés szerint a környező települések 
nem nagy hajlandóságot mutattak 
az építkezésben. A civódás követ-
keztében a szentmártoniak eltiltot-

ták a kaputorony használatától az 
abásfalviakat, kénosiakat, gyepesieket, 
keményfalviakat és lókodiakat, új ka-
put nyitottak számukra a várfalon, 
amelyiken 1661-ben a törökök is-
mét betörtek – legalábbis Jánosfalvi 
Sándor István feljegyzései szerint. 
Amikor 1690-ben Thököly Imre ku-
rucokból, törökökből és tatárokból 
álló 15 ezres seregével végigvonult a 
Homoród-mentén, hogy megszerez-
ze Erdély fejedelmi címét, a környék 
lakossága a szentmártoni templom-
várba és a bágyi várba menekült.

A torony mellett nyitott szel-
vényben nem találták meg a külső 

falat – ezt valószínűleg nyomtalanul 
megsemmisítették ezen a szakaszon 
a 17. században. „Kerestük a gyilok-
járó oszlopait, illetve a külső falat, 
ezzel szemben két alápincézett kő-
épület maradványait tártuk fel: va-
lószínűleg ide menekítették be a ja-
vakat. Nem tudni, hány ilyen lehet, 
ez további kutatás tárgyát képezi” 
– mondja Sófalvi András.

Egy másik szelvényben viszont 
középkori sírokra bukkantak: a 
korai templom szentélyén kívül 
temetkezők maradványai jól kive-
hetőek. A harmadik szelvényben a 
korai védőfal egy része, valamint az 
egyik mintegy négyszer négy méte-
res belméretű védőtorony bukkant 
napvilágra. „Azt valószínűleg sosem 
fogjuk megtudni, hány szintesek 
voltak a tornyok, Orbán Balázs met-
szete azonban arra enged következ-
tetni, hogy kettő.”

Sófalvi András azt mondja, a Szü-
lőföld Alap és a megyei önkormány-
zat támogatásával többlépcsős prog-
ramban gondolkodnak: a kutatást a 
falak konzerválása követi, és tervben 
van egy majdani, részleges helyreállí-
tás is. „Ez egy régi terv, de hatalmas 
potenciál kell hozzá, elsősorban pénz. 
Teljes helyreállításban nem érdemes 
gondolkodni: a nyugati falak statiká-
ja eléggé bizonytalan. Érdemes lenne 
viszont néhány tízméteres szakaszt 
hitelesen felfalazni, helyreállítani 
egy faszerkezetű gyilokjárót, illetve 
kiemelni két tornyot, s az így közép-
kori látványt nyújtana az odalátogató 
turistáknak” – mondja a régész.
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Ásatási munkálatok a homoródszentmártoni várnál. Falakba ütköznek  fotó: jakab árpád

udvarhely

Körkép

hírfolyam

> Őrségváltás a várnál. „Februárban még 
csak álom volt, pénteken délután hat órától 
viszont tényleg sor kerül az első Székely Dísz-
őrségváltásra a Székely Támadt Vár előtt” – 
így vélekedett a pillanatról Fazakas Szabolcs, 
az Udvarhelyi Akciócsoport egyik alapembe-
re, aki reméli, az első darabontos jelenésre so-
kan lesznek kíváncsiak. A meghirdetett for-
gatókönyv szerint fél hatkor a Városházától 
indulnak el a fiatal darabontok, majd a várnál 
elfoglalják helyüket, és bemutatják turistacsa-

logató „produkciójukat”. A héten a tizenhat 
önkéntes díszőr komoly elméleti és gyakorlati 
képzésen vett részt, helyi szakemberek mellett 
a budapesti hadtörténeti múzeum munkatár-
sai „edzették” őket.  

> Az utolsó városnap. A végéhez köze-
lednek a III. Székelyudvarhelyi Városnapok. 
Az utolsó nap programja reggel kilenc óra-
kor a Művelődési Házban a XIV. Mentés-
ügyi Konferenciával kezdődik, majd dél-
után négy órakor Gyöngyökkel gyökereztél 
címmel, Mohi Sándor és Tánczos Vilmos 

rendezésében egy dokumentumfilm kerül 
bemutatásra a városi könyvtárban. Ezt köve-
tően 17 órától újabb alkotóműhely nyílik a 
Művelődési Házban – ezúttal felnőttek tűz-
zománcozhatnak. 18 órától kerül sor az első 
székely díszőrségváltásra a Székely Támadt 
Várban, majd a városnapok utolsó mozza-
nataként a Ghymes együttes koncertezik a 
Művelődési Ház nagytermében. A méltán 
híres és közkedvelt zenekar Szikraszemű le-
mezét mutatja be, illetve várhatóan néhány 
régi sláger is felcsendül majd – a koncertre a 
belépőjegy ára 20 lej. 
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Rekonstruálhatják a templomvárat
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