cSEH KATALIN

Őszi ének
Csupa barna, rozsdabarna,
csupa megfáradt levél,
ösvényre hull, az avarba,
és ott nyugalmat remél.
Csupa sárga, okkersárga,
csupa mélázó lapi,
álmát lelkesülten várja,
szél sóhaját hallani…
Csupa színes, tarkabarka,
csupa harsány kavalkád,
csöndselyem-függöny takarja
ködpalota ablakát.

Bertóti johanna

Szüret

Leszek a Nap hős csősze!
Ügyelem, a szőlőre
mosolyogjon ügyesen.
Kóstolok a szüreten.
Megérte a türelem!
Szőlőillat orromban,
a kerten fénykorona,
s mintha a nap mosolya
ragyogna a gyomromban.
(Mi nem maradt üresen.)
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Kolostorok, monostorok
A keresztény hit erdélyi elterjedése az Árpád-házi királyok érdeme. Az első szerzetesrendek ekkor telepednek meg Erdélyben. Legkorábbi kolostoraik és
templomaik romjai, ásatáskor felbukkanó régészeti
leletei ma is megcsodálhatók.
Ím, milyen szerzetesrendek lakták ezeket a helyeket!

Szent Benedek
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Ciszterci apátság, Kerc

Kolozsmonostoron a Szent Benedekről elnevezett bencések
alapítottak apátságot. A földvárra épült kolostorból csak a gótikus szentély és sekrestye áll ma
is. A XVI. században a bencés
rend megszűnt, a reformáció
után a monostort a katolikus hitet szolgáló jeKálvária-templom,
zsuita rend használta, de fejedelmi központ
Kolozsvár
és magtár is volt. A XIX. században plébániatemplom lett. A világháborúk után a görögkatolikus, később az ortodox egyház használta. Későn kapta újra vissza a római-katolikus
egyház. A felújított templom Europa Nostradíjas műemlék, európai szinten értékelik helyreállítását. Ma Kálvária-templomként ismerik, a
róla elnevezett Monostori negyed tömbházai
veszik körül, mellette villamossín kanyarog.
A francia cisztercita szerzeteseket II. Géza
király hívta meg Magyarországra. Legnagyobb pártfogójuk III. Béla király, Erdélybe
Imre király telepítette őket. Az Olt partján,
Kercen építik fel ciszterci apátságukat. Tatárok, törökök, havasalföldiek pusztították.
A templomot később a szász evangélikusok
használták. A kolostor romjai közül a régi háromhajós templom homlokzatának rózsaablaka, rozettája, és a később épült torony dacol az idővel. Árnyékukban érezhetjük a
szerzetesi élet hangulatát, és a kódexmásoló műhelyre emlékezhetünk, ahol mindennapos foglalkozás volt az írás-másolás.
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A Rendelés menüpont alatt,
a szerkesztőség címén
vagy helyi terjesztőinknél
megrendelhető!

darvay tünde rajza

