
a hargita népe heti kulturális melléklete

[Székely történelmi zászlók Lövétén – 8. oldal] n [Kontrasztok – 9. oldal] 

a műhely oldalakat 
támogatja:

Kevesen tudják, hogy Székelyderzs 
templomerődje Udvarhelyszéken nem állt 
egymagában. Homoródszentmártonban 
a 16–17. században impozáns templom-
várrá alakították át a középkori templo-

mot, amely 1888-ban történt elbontásáig 
a Homoródmente egyik legjelentősebb 
gótikus istenháza volt. Falain – Huszka 

József akvarellmásolatai alapján tudjuk – 
a gelenceivel és a bögözivel rokon Szent 

László-legenda falkép ciklusai, illetve Szent 
Margit legendájának freskója volt látható.

templom mellé már a középkorban különálló 
gótikus kiképzésű kapu- és harangtorony épült, 
melynek emeleteire a toronyfal belső szerke-
zetébe épített kőlépcsőn keresztül lehetett fel-
jutni. Az emeleti szintekről nyíló lőrésablakok, 

valamint az erkélyes toronysisak jelentősen fokozták a torony 
védelmi jellegét.

A 16. századi térképi ábrázolások (pl. Honterus 1532. évi 
Erdély-térképe) erődített templomként jelölik a szentmártoni 
egyházat, amelynek korabeli külső megjelenéséről nincsenek 
pontos információink. A toronyhoz csatlakozó ovális alakú 
kerítőfalat a 17. század elején részben átépítették/újraépítet-
ték, illetve hat külső, négyszög alakú védőtoronnyal látták el. 
A lőréses, magas védőfal mellé feltehetően gyilokjáró is épült. 
A templom fokozottabb megerősítését – mint az írott forrá-
sok utalnak rá – egy 1613. évi török-tatár portya idézte elő, 
melynek során a szentmártoni templom hatalmas károkat 
szenvedett. 

folytatás a 10. oldalon

2011. szeptember 19–25. között Csík-
szereda látja vendégül a film.dok.7 ma-
gyar–román dokumentumfilm-fesztivált. 
A nevezési határidő lejárt július 22-én. A 

magyarországi és hazai filmesek az elmúlt 
négy évben készült dokumentumfilmekkel 
nevezhettek a következő kategóriákban: 

antropológia.dok – néprajzi, antropológiai 
film; tudomány.dok – tudományos-isme-
retterjesztő film; történelem.dok – törté-

nelmi témájú dokumentumfilm; művészet.
dok – képzőművészeti és irodalmi témájú 

dokumentumfilm; természet.dok – ter-
mészettel foglalkozó dokumentumfilm; 

kísérlet.dok – kísérleti és fikciós elemek-
kel készített dokumentumfilm; portré.dok 
– portréfilm; év.dok – a fenti kategóriákba 

nem sorolható dokumentumfilm. 
Az előkészületekről Beke Mihály András 
fesztiválelnök számol be Sarány István 

kérdéseire válaszolva.

A dokumentum-
film hitelességével 
nyeri el a nézők 

elismerését
dén újból Csíkszereda látja vendégül a magyar 
nyelvterület egyik legrangosabb filmes rendezvé-
nyét, a film.dok magyar–román dokumentum-
film-fesztivált. Milyen újdonságokat tartogatnak 
a szervezők? 

– Győztes csapaton ne változtass, tartja a mondás. Szak-
mai alázattal igyekszünk visszafogni magunkat attól, hogy 
a jól működő dolgokon ne változtassunk. De mindig van 
merre tovább fejlődni. Idén – nagyobb erőfeszítéssel, több 
reklámmal – szeretnénk a nézőink számát megsokszorozni, 
ugyanakkor a szakmabelieket is szeretnénk nagyobb szám-
ban idecsalogatni. Számos kiállítással, könyvbemutatóval, 
külön vetítésekkel készülünk, ráadásul a megszokott helyszí-
nen kívül más, alternatív helyszíneken is. De mindez egyelő-
re, babonából is, maradjon a szervezők titka. A kellő időben 
előrukkolunk a programokkal. A csíkszeredai nézők nem 
fognak unatkozni. Mindenesetre mi nem kívánunk abba a 
hibába esni, mint nem egy filmfesztivál, amely leginkább a 
kísérőrendezvényeiről ismert. Mi dokumentumfilm-fesztivál 
vagyunk, bemutatunk több mint ötven remek dokumentum-
filmet, a meglepetés majd a forma: hol és mit vetítünk.

folytatás a 9. oldalon

Régészeti feltárás 
a homoródszentmártoni 

templomvárnál

           A templomvár a 17. században, Gyöngyössy János elméleti rekonstrukciója  
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