
folytatás a 7. oldalról
Bethlen Gábor kősóadománnyal támogat-
ta a közösség építkezéseit, mely legkésőbb 
1636-ra be is fejeződött – tudósít I. Rákóczi 
György oklevele. Az építkezés Szentmárton 
filiáinak (Abásfalva, Keményfalva, Gyepes, 
Kénos, Lókod) segítségével folyt, viszont, 
mint egy 1625. évi oklevélből kiderül, azok 
„a segítségben nem igen nagy buzgóságot 
mutattak”. A templomvárat 1661-ben is-
mét feldúlták a törökök, erről tanúskodott 
az elbontott templom nyugati karzatának 
felirata. Utoljára 1690-ben érte a templo-
mot támadás, Thököly Imre csapatainak 
Homoród menti átvonulása idején.

A funkció nélküli védőtornyokat a 18–
19. században elbontották, a védőfalat is 
kikezdte az idő vasfoga és a 20. század má-
sodik felére nagyon rossz állapotba került, 
némely szakaszai ledőltek. A régóta terve-
zett felújítás előzetes munkálatai az idén 
indultak meg az unitárius egyház kezde-
ményezésére, a tervek szerint a kutatásokat 
követően a falak konzerválása és a védelmi 
rendszer részleges helyreállítása következik. 
A kutatás első fázisában a kaputorony, a ke-
leti falszakasz és a délkeleti védőtorony fel-
tárását végeztük a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum szervezésében.

A kaputorony nyugati oldalán nyitott 
első szelvényben a feltételezett korai védő-
fal maradványait kerestük a torony közép-

vonalában. Ezt nem sikerült megtalálni, 
ugyanis már korábban visszabontott ele-
meit egy alápincézett kőépület mélyítésé-
vel teljesen megsemmisítették a 17. század-
ban. Az épület a középkori kaputoronyhoz 
és az annak északnyugati sarkához épült 
kései (17. század eleji) védőfalhoz csatla-
kozott másodlagosan, és a régészeti lelet-
anyag tanúsága szerint a 19. századig volt 
használatban.

Nagy meglepetésünkre, a keleti fal-
szakasz mellett nyitott szelvényben egy 
ugyanilyen jellegű épület maradványaira 
bukkantunk. Itt, a mély pince megásása 
során nagyon közel kerültek a középkori 
temetkezések szintjéhez, amelyek gödrei 
igazodtak a ma is álló kerítőfalhoz, tehát 
ez – pontosabban ennek valamilyen előz-
ménye – már a késő középkorban állt.

A cinteremben álló kőépületek kiemelik 
a templomvár védelmi szerepét, amelyek 
hadjáratok idején lakó- és tároló funkciót 
töltöttek be, és szinte biztosan állítható, 
hogy a falakon belül több más ilyen épü-
let maradványai lappanganak a földfelszín 
alatt. A felfedezés jelentősége, hogy a szé-
kelyföldi templomvárak területén mind-
össze a 18. századtól adatolt tárolókamrák 
és -terek (pl. Székelyderzs) fejedelemségko-
ri léte és védelmi funkciójú használata vált 
bizonyítottá, e kamrák adott esetben kőből 
is épülhettek. A szentmártoni belső épüle-

tek, eddigi ismereteink szerint a legkorábbi 
dokumentált, védelmi szempon tok alapján 
létesített raktár- és lakóépületek Székely-
föld templomváraiban. Az épülettípus 
írott említését megtaláljuk az 1625. évi 
oklevélben, amely házakról és „istállókról” 
tesz említést, ez utóbbiak alatt nyilván kü-
lönféle gazdasági épületek értendők.

A cinteremfal délkeleti oldalán állt vé-
dőtorony falmaradványai már közvetlenül 
a felszín alatt megjelentek. A négyszögű és 
több mint 5 m szélességű torony falazata 
az 1613 után épített védőfalhoz szerve-
sen kapcsolódik, alatta, enyhe kiugrással 

megtaláltuk a korai védőfal visszabontott 
maradványait. A többszintes torony rézsűs 
bejárati nyílásának falszövetében a függő-
leges állású fa ajtószerkezet negatívja jól 
megmaradt a kövek között, küszöbgeren-
dájának lenyomata is megfigyelhető volt a 
feltárás során.

A régészeti kutatás jelentős régészeti 
és építéstörténeti adatot szolgáltatott a 
homoródszentmártoni templomvár felújí-
tási, restaurálási tervéhez. Feltárásunkat 
ősszel folytatjuk Hargita Megye Tanácsá-
nak anyagi támogatásával.
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