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naGyÁlmos ildikó 

Akik már 
nincsenek

Azok, akik már nincsenek,
övék az égbolt s a fellegek,
ők költik csendben a Napot,
gyújtanak sok száz csillagot.

 
Ők őrzik bennünk a tüzet,
virágba borítanak rügyet,

biztatnak szótlan, hangtalan,
életre kelnek egy dallamban.

 
Azok, akik már nincsenek,
megannyi rést kitöltenek,
lábnyomuk, ha megpihen,
feloldódnak a semmiben.

kiss lehel 

Erzsébet
Erre suhan Erzsébet. 

Körülötte letépett, 
szélkavarta levelek. 

Fagy csípkedi, fergeteg
kap utána. Lent, a sár
tükörében holdsugár

lobban, csillog, elenyész
– felsöpri egy égi kéz.
Ott halad a szépleány, 
szíve néma csalogány.

Meg nem torpan, nem remeg: 
kötényében fehér rózsák,

piros rózsák
fénylenek.

cseh katalin

Sejtelem
Hol vannak, merre vannak?

Háttal földi robajnak?

Hol vannak, merre járnak?
Csönd tetején méláznak?

Föltűnnek játszi lengén,
felleg áttetsző selymén?

Hűs krizantémfehéren,
szüntelen lebegésben?

Őrláng a szívük helyén,
talán így van ez rendjén.



3. rész

szaBó róBert csaBa

Az éjféli tanösvény

H étfőn, ahogy beértem az iskolába, 
észrevettem, hogy az osztálytársa-
im a hátam mögött pusmognak. 
Máskor is előfordul, tudjátok, én az 

átlag gyerekektől eltérően nem nyolc órára já-
rok, hanem... mindegy, gyakran kések. Ferilacit 
mégsem hanyagolhatom. Szóval beérek úgy 
tíz, nem, tizenegy körül, és hallom, hogy pus-
mognak. Nem is hallom – látom. Hadd pus-
mogjanak, gondolom, de egyszer csak észre-
veszem, hogy ugyan pusmognak, de nem ró-
lam pusmognak. Ettől tényleg ideges lettem. 
Nézem, hát egy új gyerek van az osztályban. 
Olyan rendes gyerek, túl rendes, nyakkendőt 
visel, fehér inget, vasalt nadrágot. Na, mon-
dom neki, nem csoda, hogy pusmognak a há-

tad mögött, hát hogy lehet ilyen ruhákban jár-
ni?! Nézz rám! Sáros cipő, kitérdelt nadrág, 
szakadt, kockás ing. Megmondta a nevét, 
mondtam neki, így nem hívhatnak, ki kell talál-
junk neked valami rendes, kétszavas nevet, 
mert ez egy olyan sztori, ahol mindenkinek tit-
kos neve van. Azt mondta, Józsigyuri akar len-
ni, ráhagytam. De ez még mind semmi. Azt 
kérdezte, vannak-e errefelé tanösvények. Így 
hát másnap reggel az erdőben kezdtük ketten 
az iskolát. Megmutattam neki Ferilacit, becs-
szó, azonnal elhitte. Még én is elcsodálkoztam 
rajta. Így ment egész héten. Be nem állt a 
szánk, annyit dumáltunk. Hogy az ő városában 
is van egy tanösvény, de ennél izgalmasabb, 
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A templomok veszély idején menedékül szolgáltak, így gyak-
ran fallal, bástyákkal vették körül őket. A toronyból figyelő őrök 
jelt adtak, ha tűz ütött ki, nagyidő vagy éppen ellenség közel-
gett. A vastag kerítésfalakon néhol ma is láthatjuk a gyilokjáró-
kat, lőréseket, vagy azokat a tárolókat, ahol élelmiszereiket őriz-
ték a helyiek. Erődtemplomokként emlegetjük ezeket a régi 
templomokat, amelyeket Erdélyben a szászok építettek, de 
Székelyföldön is gyakoriak az alacsonyabb védőfallal bekerített 
templomok.

Erdély déli részén a kerci apát-
ságból érkező kőfaragók és épí-
tőmesterek több erődtemplom 
építésén dolgoztak. A négykaré-
jos, kerek ablakú prázsmári 
evangélikus templomot ők fejez-
ték be. Ez a legerősebb középkori 
erődítmény Európa délkeleti részén. A kettős védőfalat négy fél-
kör alakú védőtorony és egy nagyobb kapuvédő torony erősítet-
te. A kőfalban 3 emeleten 275 szalonnakamrát és műhelyeket 
alakítottak ki, ahova külső falépcsők vezettek. A belső udvaron 
állt a papilak, az iskola, néhány kút, de temetkeztek is ide. A há-
lóboltozatos templom központi dísze az 1450 körül készült Szent 
Kereszt szárnyas oltár.

A többszáz erdélyi erődtemplom közül 
a prázsmári mellett a szászfehéregyházi, 
szászkézdi, berethalmi, nagybaromlaki, 
kelneki evangélikus és a székelyderzsi unitá-
rius templom 1993 óta az UNESCO-világ-
örökség része.

Erődtemplomok
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Szent Kereszt szárnyas oltár

Evangélikus erődtemplom, Berethalom

Szalonnakamrák 
Prázsmáron

Prázsmári erődtemplom



A Rendelés menüpont alatt, 
a szerkesztőség címén 
vagy helyi terjesztőinknél 
megrendelhető!

dARvAy tünde rajza
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