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Kitekintő

Titokzatos csillagképek 
a tornyon

A Székely Nép 1942. november 15-i számában, a 
felcsíki műemlékekről szóló cikksorozatban jelent meg 
Albert István írása Pusztulásnak indult a csíkrákosi Cse-
rei-kúria címmel a csíkrákosi műemlékekről: a temp-
lomról és a Cserei-kúriáról. Ezúttal – kuriózumként – a 
templomról szóló részeket közöljük, hozzátéve, hogy a 
kutatások a cikk születése óta eltelt csaknem 80 évben 
egyes, akkori feltételezéseket, értelmezéseket megcáfol-
tak, mintegy igazolva, hogy valóban, a „jól bejáratott 
sémákat is át lehet írni.”

„Csodaszép magaslati fekvése van Csíkrákos, 
Göröcsfalva és Vacsárcsi, három, összeépült, összesen 
mintegy 2800 székely lakost számláló felcsíki közigazga-
tási község ősrégi templomának. 

Különben Kisboldogasszony egyházközség rákosi 
templomának hívják és a községet uraló, göröcsfalvi ha-
tárban lévő Csere, vagy Köd-hegy oldalában fekszik, 
égremutató, faragott, kőből épült hatalmas tornyával. A 
templom hozzáértő szakértők véleménye szerint 1270–
1280. év körül épült. Ezt igazolja a templom egyik bolt-
hajtásos felirata is: „Anno Domini 0 2 0 7 0 X 0 Hoc opus 
fecit Petrus Zabrid.” (Ez a felirat a mai, Botár István régész 
által közölt olvasata szerint „hoc opus fecit petrus zabja”, és 
az 1570-es évszámot és az építő nevét jelöli – a szerk. meg-
jegyzése.) 

A templomot 1758-ban tornyával együtt megna-
gyobbították. A toronynak mind a négy oldalán haj-
danában vörösre festett titokzatos csillagképek voltak. 
Ezek közül a legutóbb történt általános, műértéssel és 
gondossággal végrehajtott javítás alkalmával sikerült 
a déli csillagképeket megmenteni. Régi feljegyzések 
szerint, a torony nyugati oldalán, kezéből mennykö-
vet szóró Jupiter volt festve, az északi részen szarvas, 
míg a keleti és déli oldalon nyíl, ahol rák, nap, hold 
és csillagok különböző nagyságban és lépcsőzetes be-
osztásban. Sajnos, már többen foglalkoztak ezeknek a 
jelképes festéseknek a megfejtésével, azonban ez eddig 
még nem sikerült. 

Amint említettük, a katolikus hívek önkéntes adomá-
nyaiból és erre a célra történt külön adóztatással, amelyet 
„rovatal”-nak nevez a székely, az ősrégi templomot né-
hány évvel ezelőtt megújították.

László Imre plébános és az egyházmegye műérzékét 
dicséri, hogy az egyházi műemlékszámba menő templom 

javítási munkálatai ellenőrzésével Vámszer Géza főgim-
náziumi tanárt bízták meg, hogy szakértőként működjék 
közre a műemlékek megmentése érdekében.

Vámszer Géza annakidején a régi szentély mészré-
tegének óvatos és elővigyázatos eltávolítása alkalmával 
értékes leletre bukkant: két ősrégi freskót fedezett fel. 
Egyik Szűz Mária hódolatát, a másik az Ur Jézust két 
lator között ábrázolta életnagyságban. Nagy kár, hogy a 
falfestményeket évszázados múltjuk miatt megmenteni 
már nem lehetett. Fényképfelvételek után ismét mészré-
teg alá kerültek. A templom és torony többi régiségét, 
műértékét, stílusát, színeit sikerült megmenteni.” 

 Albert István

Seiwarth László felvételei a templom falképeiről 1937-ből. 
Valószínű ezekről írt cikkében Albert István (kjnt.ro)




