
 

 
 

ELŐS ZÓ  

Heg ye ink ,  fe nyve se ink ,  v iz e ink  mind e n  
má s  t á j ja l  ö s sz e ve t ve  p á r a t la no k ,  me lye k  
é vs zá zado k  ó t a  e r ő t  ad na k  a  sz ék e lys ég nek .  
Kü lö n le ge s  t á r g y i  ku l t ú r a  ( szé ke lyk apuk ,  
fa fa r ag áso k ,  fe s t e t t  bú t o ro k ,  c se r gék ,  sző t t esek ,  
fa zek a s  t e r méke k ,  nép v is e le t ek )  j e l le mz i  a  
sz éke ly nép i  ku lt ú r a  g azd ag  ha g yo má nyv i lá gá t ,  
a me ly a  ko r abe l i  é p ít k ezé s t  is  meg ha t á r o z t a .  
Ne m mar ad  e l me l le t t e  a  sze l le mi ku lt ú r a  se m,  
h is z e n a  nép ze ne ,  a  nép t á nc ,  a  né pszo ká so k  
se ho l má s  he lye n ne m lá t ha t ó  a lko t áso ka t  ho z t ak  
lé t r e .  A szé ke ly nép me s ék ,  b a l la dák ,  mo ndá k  a  
ma g yar  ku lt ú r k inc s  be c se s  e mlé ke i  kö z é  
t a r to znak .  

Há la  is t e nnek  mé g  fa lva ink ba n ne m 
ves z t ek  k i  t e l je s e n  az  ő s i  fo g la lko z á so k ,  a mit  
me g  t udunk  mut a t n i g yer meke ink ne k ,  
ve nd ége ink nek ,  mint  p é ldá u l  a  szö vés ,  fo nás ,  
bo go zá s ,  c s u hé zá s ,  g yö ng yfű zé s ,  ne me ze lé s ,  
bú t o r fe s t és ,  fa r ag á s .  E  ha g yo má n yo k  o lya n  
sz e l le mi a lko t áso k  ö ssz es s ége ,  a me lye k e t  
va la me ly kö zö ssé g  a  ma ga  t e r méke ik é nt  is mer ,  
ő r iz  é s  ad  t o vá bb k éső bb i  ne mz edé kek nek .   

A hag yo má n y is mer e t  t an ít á sá nak  fo nt o s  
cé l ja  a  szűk e bb sz ü lő fö ld  a lapo s a b b  
me g is mer és e ,  meg sz er e t t e t ése .  E z  eg ybe n  a  
haz as zer e t e t  meg er ő s ít é s é he z  vez e t ő  ú t ,  a me ly a  
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t ú lzá so k t ó l,  a  t o r zu lt  r o ma nt iká t ó l  me nt es e n  
a lak í t ja  k i  a  g ye r me kek be n  ne mz e t i  ö r ö kségü nk  
me g bec sü lé s é t ,  t is z t e le t é t ,  sze r e t e t é t .  

A szű ke bb és  t ága bb sz ü lő fö ld  i s me r e t e ,  
t á r g yi ,  t ö r t éne lmi,  va l lá s i  e mlé ke ink  t uda t u nk ba  
ép ít é s e ,  ö sz t ö nző  e r ő ve l  ha t  az  ig a z i  é r t éke k  
á t me nt é sé r e .  

E  k iad ás nak  is  az  a  cé l ja ,  ho g y a  t e l je ss é g  
ig é nye  né lkü l  é r t éke inke t  fe l le lt á r o zzuk ,  
á t me nt sü k  az  u t ó kor nak ,  a kár  ha za i  vag y  
kü l fö ld i  ve nd ég e ink  t udo má st  sz e r e z hes se nek ,  a  
fö ld ker eks ég e n lé t ez ik  e g y fa lu  –  N ag ya jt a  –  
a ho l é le t  vo lt ,  é le t  va n,  é r t ék  és  lá t n i  va ló  vo lt  
é s  va n.   

 
B ihar i  Ka t a l in  No é mi  
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ELŐDEINK ÖRÖKSÉGE  

AVAGY KICSOMAGOLT MÚLT 
 

„Székelyország Alföldje Háromszék. Keleti oldalát 
végig erdős hegylánc szegi, védőn emelkedik a síkság fölé. 
Acélos búzát terem e síkság: meglátszik a népén … 
szorgalmas, mint a hangya … Ez a föld teremtette Mikes 
Kelement, a hűség szobrát; Körösi Csoma Sándort, az 
ősmagyar hazát; Gábor Áront, a magyar történelem legszebb 
szabadságharcának ágyúöntőjét. Mind a hárman a hazáért éltek, 
haltak.„ 

Benedek Elek1 

Kovászna megye, (1. kép) illetve az 1876-ban 
vármegyévé emelkedett Háromszék a Székelyföld déli, 
délkeleti területeinek ad otthont: a Keleti-Kárpátok és a Kárpát-
kanyar hegyei, kismedencéi, valamint az Olt völgye és a 
Feketeügy síksága osztoznak e varázslatos szépségeket 
tartogató tájon. A magasba emelkedő hegyeket vadregényes 
szikla szorosok, tajtékos patakok, homályos-sötét barlangok, 
búvó víznyelők teszik még káprázatosabbá. A változatos 
felszínű Keleti-Kárpátok vulkáni hegyvonulata ívének közép-
hegységei alkotják a Székelyföld gerincét, közrefogják „Kárpát-
közti” medencéket, medencezugokat valamint a vízfolyások 
völgytágulatait, folyosóit: az erdélyi medence keleti határát 
képezik. E hegyvidék belső övét várromok koronázta, 
bálványosi Vár-hegynek is helyet adó Torjai-, a Bodoki-, az Olt 
kanyarulata által körülölelt Baróti- és az északi részét „Rika” 
névvel is illetett Persányi-hegység alkotja. A „külső-övet” a 
hasonló nevű, legendás szelet elbocsátó Nemere, az impozáns, 
                                                        
1 Váradi Péter-Pál, Lőwey Lilla – Erdély, Székelyföld, Erdővidék   
(Péter Pál kiadó Veszprém 2002, 7. old.) 
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1777 méter magas Lakóca-csúccsal kiemelkedő Háromszéki-, 
valamint a Brassói-havasokhoz közeli Bodzai-havasok képezik. 

A Nemere szél hordta homokbuckák között 
megtelepedett Rétyi - nyír, a „Háromszék Szaharája”, valamint 
a háromszéki Szépmező kisebb kiterjedésű sík területei egy-
egy nagyobb folyó völgysíkján alakultak ki. Kovászna megye 
északnyugati területét a hajdan sűrű erdőkkel borított, 
hegykoszorúval övezett Erdővidék foglalja el. 

Háromszék magába foglalja Sepsiszék, Kézdiszék és 
Orbaiszék területét. Ehhez adódik a Sepsiszékből kivált 

1. kép: Kovászna megye és nagyjai 
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Miklósvár, valamint az Udvarhelyszékből kivált Bardóc 
fiúszékek területe. 

Kovászna megye az ország központi részén öt 
megyével határos, éspedig: Hargita, Brassó, Buzó, Vráncsa 
és Bakó. 

A megye a nevét Kovászna fürdővárostól kapta, mely 
nemzetközi jellegű fürdőhely. Az első írásos dokumentum a 
fürdőhely létezéséről 1567-ből való. A szláv eredetű „cuas” 
szóból származik, ami „savanyú viz”-et jelent, utalva az 
övezetben levő számtalan ásványvízre. Kovászna megye 
északnyugati területét a hajdan sűrű erdőkkel borított, 
hegykoszorúval övezett, 468 és 1558 méter tengerszint feletti 
magasságban megjelenő különleges tájegység, Erdővidék 
foglalja el. Öt kistájra oszthatjuk: Felvidék, Barót környéke, 
Bacon vize völgye, Ajta-patak vidéke, Oltvölgy. Ajta-patak 
vidéke: Szárazajta, Zalánpatak, Középajta és Nagyajta. A 
mondákkal átitatott Erdővidékről a „zölderdő zúgása” és a 
„vadgalamb búgása” hallatszik. 

 
„Úgy szeretnék hazamenni, 

hazahív a sok-sok emlék. 
Ifjúságom szép ideje, 

gyermekkori tarka mesék. 
Hazahív a zúgó erdő, 

A Kormosnak csendes csobogása, 
Vadvirágos Erdővidék, 

Szülőföldem sóhajtása.” 
 

 Kriza János2 
 
 
                                                        
2 Váradi Péter-Pál, Lőwey Lilla – Erdély, Székelyföld, Erdővidék  
(Péter Pál kiadó Veszprém 2002, 38. old.) 
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Nagyajta fekvése, földrajzi helyzete 

A Fekete erdőből előtörő Ajta pataka völgyének 
torkolatánál az Olt terén fekszik. Ajta pataka völgyében három 
település alakult ki: Szárazajta, Középajta, és Nagyajta. 
Nagyajta a 20 helységet magába foglaló Erdővidék egyik 
kiemelkedő faluja. A múltban széki, kerületi és járási székhely 
volt, régi vásáros hely. A DJ 131-es jelzésű megyei műút 
mentén terül el Miklósvártól 6 km-re, Bölöntől 4 km-re, 
Apácától 2 km-re a Barót – Hídvég – Sepsiszentgyörgy 
útvonalon, ide futnak be a DJ 103 E jelzésű illetve a DJ 121 A 
jelzésű  megyei műutak is. 

Nagyajta közigazgatásilag Sepsiszentgyörgy központtal 
Háromszék vármegye része. A megyésítés után Kovászna 
megyéhez, de regionális szinten Barót városhoz tartozik. 
Önálló polgármesteri hivatallal rendelkezik, mint 
községközpont, hozzátartozik még Középajta is. A 2010-es 
statisztikai adatok szerint a község összlakossága 1731, 
amelyből 960 nagyajtai. 

A falu nevének eredete  

A falu nevének eredete a mai napig tisztázatlan. Benkő 
József (1729-1814, középajtai, köpeci református lelkész) a 
harlemi tudós társaság tagja, nyelvész, természettúdós, szerint 
az AJTA megnevezés az ajtó szóból származik, mert akár 
Barcaságra, akár Sepsiszékre, akár Udvarhelyszékre szeretnénk 
utazni, Nagyajtán kell keresztülhaladni. Orbán Balázs szerint e 
névmagyarázat kissé erőltetett. Szerinte valószínűbb e név 
ázsiai eredete, amelyet idetelepedett őseink hoztak magukkal, 
úgyanis Székelyföldön sok elnevezést találhatunk, amelyet 
Ázsiából hoztak ki.  
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Az első írásos említés 

Nagyajta első írásos említéséről Orbán Balázs „A 
székelyföld leírása” című munkájában azt írja, hogy II. András 
magyar királyunk által a Barcaságra letelepített szászok 1211-
es adománylevelében, melyben a német lovagoknak 
telephelyül kijelölt birtok körvonalazódik, említve van, hogy az 
északi határvonal Almagei-től (talán Halmágy) a Noilgianti 
várig terjed, ahol keleti pontként határozza meg Noilgianti 
várát.  

A második adománylevélben viszont, 1222-ben amikor 
Cruceburg (Nyen) is a lovagok által birtokolt területhez 
csatolódott, az északi határvonal változatlanul megmarad, csak 
hogy az első adománylevél Noilgiantja helyett már Castrum 
Noialt szerepel, mely arra utal, hogy abban a korban a 
helynevek hamar váltakoztak. Akner és nagyrésze a szász 
iróknak azt határozottan Nagyajtának állítják lenni, mivel 
Noialt és Noilgiant-ból néhány betű a Nagyajtá-ban 
feltalálható. 

Az 1332-es évi pápai tizedjegyzékben Nagyajta 
AHCH néven szerepel, (talán az olasz dézsmaszedők által 
elferdített neve – Orbán Balázs szerint) már egyházas 
helység volt, s a pápai tizedszedőknek Jakab nevű papja 10 
régi banalist és 3 garas pápai tizedet fizetett.  

Az 1567-es összeírásban Nagyajta 61 kapuval szerepel 
Nagijaijtha néven, így az akkori Háromszék legnépesebb 
településeinek az egyike. 

Udvarhely-, Maros-, Csík-, Gyergyó-, Kászon- és 
Háromszék településeinek 1614-ben Bethlen Gábor rendeletére 
elkészített katonai lustra szerint a falu lakosságának több mint 
fele (59,7%) a szabad székelyek közé tartozott, míg 35 %-át 
jobbágyok és 5,3 %-át nemesek alkották. 
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Nagyajta nagyjai 

Történelme során Nagyajta számos kiváló férfiút adott a 
magyar közéletnek, tudománynak és irodalomnak.  

Nagyajta hírneve magyar nyelv területen messze eljutott 
a falu nagyszülöttjének, Kriza Jánosnak köszönhetően, aki 
unitárius püspök, nyelvész és költő, a „Vadrózsák”-nak, a 
székely népköltés bályos virágainak felejthetetlen 
összegyűjtője, kinek emlékét az unitárius lelkészi lakás 
homlokzatán elhelyezett emléktábla (2. kép) őrzi a következő 
felírással: 

 

KRIZA JÁNOS 
Unitárius püspök, királyi tanácsos 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező,  
S a Kisfaludy Társaság tagja, 

Költő, s a székely népköltésnek 
A Vadrózsákban halhatatlan gyűjtője.  

Született 1811 június 28-án, meghalt 1875 március 26-án 
Kolozsvárott. 

 

„Itt született, innen pattant ki a szellemi szikra, 

Mely a Kriza nevet fénnyel övedzi körül 
Mint költő gyűjté székelyföld elmevirágit … 

Népdal a nép ajkán, dalban a dalnok is él.” 
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Innen származnak a Dónáth és Cserey famíliák. A 

Csereyek úgy a harc terén, mint a tudományok körében 
tündököltek. Említésre méltó Cserey Balázs, aki a 
szerencsétlen nikápolyi csatakor Zsigmond király életét 
mentette meg, valamint Cserey Pál, aki Zrínyi Miklós oldalán 
harcolt Szigetvár oltalmánál. Cserey Farkas (1719-1782) író is 
itt élt és halt meg, valamint Cserey Mihály történetíró. E 
nagyhírű családok sírjai már ismeretlenek a nagyajtai 
temetőben. 

Nagyajtáról származik a Benkő család is. Jeles 
történészünk, Benkő József édesapja, Benkő Mihály nagyajtai 
lelkész, erdővidéki esperes volt.  

Ugyancsak Nagyajtáról származnak a következő 
személyiségek: 

 Molnos Dávid (1778-1836) tanár, író, történelmi 
forráskutató 

2. kép: Az emléktábla 
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 Bara István (1805-1865) természettudós 
 Körmöczi János (1762-1836) unitárius püspök 
 Lázár István (1742-1811) unitárius püspök 
 Nagyajtai Kovács István (1799-1872) 

történetkutató, nyug. Udvari tanácsos, a Magyar 
Tudós Társaság tagja 

 Ajtai József XVIII. századi fazekasmester, aki a 
gernyeszegi Teleki kastély remekművű kályháit 
készítette 

 Dr. Borbély István (1886-1952) tanár, a Kolozsvári 
Unitárius Főgimnázium igazgatója, az Unitárius 
Teológia Akadémia tanára, irodalomtörténész 

 Finta Zoltán (1896-1947) költő 
 Dr. Nyiredi Géza (1861-1914) kémikus, tanár, 

tankönyv író 
 Péterfy Tamás (1871-?) író, drámaíró és újságíró, 

Székely atyafiak című kötete Sepsiszentgyörgyön 
jelent meg. Dankó Pista 1894-ben dalait 
megzenésítette. 

 Itt ringatták bölcsőjét Zathureczky Kálmánnak 
(1874-1944) aki főszolgabíró és a református 
egyház, valamint a Székely Mikó Kollégium 
főgondnoka volt.  

 Dezső Miklós (1890-1955) gyógyszerész és 
festőművész. 

 Dr. Ferenczy Géza (1866-1953) jogász, közéleti 
személyiség, az Erdővidék című hetilap 
szerkesztője, az unitárius egyház főgondnoka. 

 Nagyajtai Darkó István (1900-1972) szlovákiai 
magyar író volt, a Magyar Írás szerkesztője. 

 Moyses Frigyes (1931-1987) sporttörténész, 
sportstatisztikus, jó karikaturista 
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 Moyses Márton (1941-1970) költő, a kommunista 
diktatúra mártírja. 

 Péter Géza (1911-1944) néptanító, költő és szakíró. 
Pipacsok nyílnak című verseskötete 1943-ban jelent 
meg Pécsen. 

 Bihari József (1901-1981) kétszeres Kossuth díjas 
magyar színész, a magyar színjátszás "örök öregje". 

 Kuttlik Rudolf „örökös sportbarát” Nagyajtán 
szerkesztette, kézzel írta a Nagyajtai Sport című 
hetilapot – 1946-1972 között. 
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Nagyajta látványosságai, fontosabb épületei 

Nagyajtának sajátos polgári jelleget kölcsönöznek az 
építészettörténeti szempontból is figyelmet érdemlő épületei. A 
Polgármesteri Hivatal impozáns épülete, mely helyet ad a 
művelődési otthonnak, meg a községi könyvtárnak is 1904 és 
1906 közt épült (3. kép). A páholyos díszterem közel 200 m2-es 
felületű mennyezete egyedülálló szecessziós stílusú festmény 
díszítését 1908-ban fejezték be (4. kép), mely az egész 
környéken páratlan szépséggel bír, 2010 szeptemberében az 
országos műemlékek közé sorolták. 

Figyelemre méltó a főút mentén a XVIII. századi 
úgynevezett duplafedél-kieresztésű Cserey-kúria és a Mosonyi 
huszárszázados féle ház (Nagyajta legrégebbi háza), a 
Kisgyörgy Dávid-féle lakóház, a késő klasszicista stílusba épült 
Donáth-Zathureczky féle kúria és a huszárlaktanya (később 
állami iskola), Dezső Miklós-féle gyógyszertár és lakóház, a 
szomszédságában álló polgári Léta-lakás, a központban fekvő, 

3. kép: A kultúrotthon, a polgármesteri hivatal és a községi könyvtár épülete 
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klasszicista homlokzatú Gazdag-ház (5. b. kép), Péterfi-ház 
(udvarán istállóból átalakított római katolikus kápolnával), 
továbbá a hajdani szülészotthon épülete, a Ferenczi- féle 
lakóház (jelenleg körzeti orvosi rendelő), az egykori kaszinó 
épülete – a  mostani óvoda (5. a. kép), a Darkó- féle ház a főút 
mentén, és az 1899-ben épült oszlopos, nyitott tornácú 
unitárius lelkészi lakás, homlokzatán Kriza János 
emléktáblával (6. kép).  

Nagyajta arculatát nagymértékben meghatározza az 
1901-ben épült 30 méter hosszú acélszerkezetű „vashíd”, 
amely a DJ 131 jelzésű megyei út részeként összeköti az Ajta 
patak partjait. Egy fontos stratégiai híd, melyet a második 

4. kép: Falfestményrészletek 

a. az egykori kaszinó                                             b. a Gazdag-féle ház 
5. kép: Nagyajtai épületek homlokzat díszítései 
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világháborúban fel is robbantottak. Mondhatjuk azt is, hogy 
Erdővidék dél-nyugati bejárata. 

A vashíd melletti kis zsákutcában a legbelső épületben 
található egy régi vízimalom. Ez ma is működőképes, csak 
elektromos áram hajtja, viszont a régi lapátkerék még ma is 
megvan az épület mellett. 

A vártemplom bejárata melletti kis emlékházban egy 
állandó Kriza János kiállítás tekinthető meg, Kriza János 
püspök emléktárgyaiból, munkáiból, valamint régi nagyajtai 
emléktárgyakból (7. kép).  

Általában minden faluban a legrégebbi és legértékesebb 

6. kép: Az unitárius lelkészi lakás, homlokzatán a Kriza János emléktáblával 

7. kép: Az állandó Kriza János emlékkiállítás 
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épületek a templomok. 
A mai református templom (8. kép) a református 

gyülekezet negyedik temploma, melyet 1842-ben kezdenek el 

8. kép: A református templom 

9. kép: A református templom belseje a festett kazettákkal 
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építeni, de az anyagiak hiányossága miatt csak 1847-ben 
fejeztek be. 

A padok és más asztalos munkák is 1847-ben készültek, 
de a torony az 1848-ban kitört szabadságharc miatt csak 1856-
ban lett teljesen kész. Belsejét Vajda Gyuláné, született Pánczél 
Johanna nyugalmazott tanítónő által készített festett kazetták 
díszítik (9. kép). A használatban lévő orgonát 1912-ben 
készíttette az egyházközség „Országh Sándor és fia” céggel 
Budapesten-Rákospalotán (10. kép).  

A kisebbik harangot, melynek súlya 122.5 kg, 1906-ban 
öntette a gyülekezet Hőnig Frigyes aradi harangöntőnél, tiszta 
ércsúlya kg-onként került 3.40 koronába, a felszerelési díjat és 
a vasúti szállítás költségeit is beleértve. A következő felirat áll 
rajta: NAGYAJTAI / EV.REF.EGYHÁZKÖZSÉG / 1906, a 
másik oldalán: ÖNTÖTTE / HÖNIG FRIGYES / ARADON. 
Volt egy 50 kg súlyú kisebb harang is 1756-ból, mely az új 
harang vásárlásánál kilogrammonként 2 korona készpénzbe 
számíttatott be. 

10. kép: A református templom orgonája 
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A nagy harang súlya 244 kg, melyen a következő felirat 
áll: NAGYAJTAI REFORMÁ-TUS EGYHÁZKÖZSÉG, 
másik oldalán: KAUNTZ F. / SIBIU / NAGY-SZEBEN / 1929. 

Ezt a harangot 1944-ben az akkori magyar katonai 
hatóságok elvitték, hosszas fáradozások után kerül haza 1968-
ban.  

A templomerőd 

Nagyajta legrégibb építészeti és művészettörténeti 
együttese a dombtetőn lévő bástyás templomvár (11. kép). 
Nagyajta lakóssága hosszas perlekedés után 1732-ben úgy 
döntött, hogy a vár legyen osztatlan terület a reformátusok és 
unitáriusok között, a templom pedig maradjon az unitáriusoké. 
A nagyajtai várat, a templomot és általában az egész 
erődítményt XV. századinak szokták mondani, amely a gótika 
stílusjegyeit viseli. Az időbeni besorolás ilyen szempontból jó, 
de van egy kis hibája, mert a vár és a templom egyes részei 
nem egyszerre épültek, hanem egyrészt a szükségleteknek 
megfelelően, másrészt a javítások, renoválások sorrendjében. 
Vannak olyan részei, amelyek folyamatosan épültek hozzá, de 
olyanok is, amelyek 
valamelyik épületrész 
kicserélése során 
épültek fel, illetve 
kerültek a régi, 
lebontott építmény 
helyére. 

A vár és 
templom a mag és héj 
szerkezetet mutatja, 
és a falak közt egy 
viszonylag tágas 
udvart is találhatunk.  

12. kép: A templomerőd Észak-Keletről 
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13. kép: A vár kapuja 

 

A vár 

A ma is látható várfalak feltehetően a XVI. század 
második felében, vagy a XVII. sz. első felében épültek. 
Szabálytalan négyszög alaprajzuk reneszánsz hatást tükröz. 
Kezdetben a sarkakon, illetve a keleti fal közepén kapu-rések 
voltak. Később a falak sarkaihoz átlósan (ÉNy-i sarokra, 
valamint a DK-i sarokra) háromszintes, un. ék alakú olasz 
reneszánsz védőbástyákat építettek, és az északi fal közepére, 
egy szintén háromszintes, ötszögű kapubástyát (12. kép).  

A falak terméskőből épültek és az adatok, meg a romok 
tanúsága szerint elérték az 5 méteres magasságot. A védelem 
eszközei a várfalon a különböző gerendákra épített 
védőfolyósók, szuroköntők, lőrések voltak. 

A várfal korát bizonyítékként alátámasztja az a tény, 
hogy a magas és vékony falú erődítmény könnyen 

ellenállhatott a maga 
korában a gyalogos, 
lovas, íjas, szakállas-
puskás ostromnak. A 
várfalból kiképzett 
két olaszbástya és egy 
kapubástya azt 
bizonyítja, hogy a 
korabeli haditechnika 
fejlődése szükségessé 
tette ezen 
módosítások és 
bővítések elvégzését. 
Így kerülnek a várfal 
két ellentétes sarkára 
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14. kép: A bástyák alaprajzai 

a) Észak-Nyugati; b)Dél-Keleti; c)bejárati 

a. b. c. 

az olaszbástyák és 
az északi oldalra, 
a lejtő irányába a 
kapubástya. Az 
olaszbástyás 
védelem előnye 
abban nyilvánult 
meg, hogy a 
négyszög alapú 
vár két bástyájáról 
egyenként két-két 
várfalat tarthattak 
megfigyelés és védelem alatt. A kapubástya szerepe sem volt 
elhanyagolható, mivel sokszor ez bizonyult a 
legsérülékenyebb pontnak az adott ostromolt vár esetében. 

A kapubástyán található „vaspántos” kapu csak egy volt 
a behatolás elleni védelem részének (13. kép). A kapu zárása 
belülről vastag gerendadarabokkal történt, amely a betörési 
próbálkozásoknak igen jól ellen tudott állni.  

A várfalak és bástyák szabálytalan szögei arra 
engednek következtetni, hogy ezen hibák abból a tényből 
adódtak, hogy a vár építői csak a szemükre hagyatkozhattak 
az alapozásnál (14. kép). 

A két olaszbástya a torony és őrtorony funkciót látták 
el. Gyakorlatilag egy ágyús ostrom esetén nehezen állt volna 
ellen az ilyen módon felépített torony, de az elgondolás nem 
volt rossz. A vár helyzetéből és a tornyok, bástyák 
magasságából adódóan stratégiai előny származhatott a vár 
védőinek, tekintettel arra, hogy az erőd egy domb tetején 
található. A gyakorlati hátrányuk abban nyilvánult meg, hogy a 
vékony padló és fal nem rendelkezett elég tartással az 
ágyúgolyók feltartásához. A bástyák csak őrtorony szerepet 
láthattak el, mert a viszonylag vékony falak és a toronyszintek 
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15. kép: lőrés - rajz 

16. kép: lőrés - fénykép 

17. kép: szuroköntő nyílások 

18. kép: pártázat 

gyenge padlózata ágyús ostrom 
esetén nehezen, vagy sehogyan 
sem tudott volna ellenállni. 

Orbán Balázs a 
következőket írta: „E 
templomot négyszög idomú 
erős várkastély övezi, melynek 
hossza keletről nyugatra 60 
lépés, szélessége 50 lépés. 
Szögleteiben négy erős négyeg 
bástya szökel ki a várfalak 
vonalából. Bejárata az északi 
oldal közepén levő kapubástya 
alatt van, melyet egy 
háromszögbe épített előváracs 
fedezett (ez utóbbinak most 
csak nyomai látszanak). A 
kastélyt kívülről hatalmas 
földtöltés és mély sáncz övezte, 
és így a maga idejében 
tisztességes erőd lehetett.” A 
vizesárok a vizet a Csere nevű 
erdőből lefolyó időszakos 
vízfolyásból nyerhette. 

A négy sarokbástya 
tévedés, de a kaputorony 
védelmére épült barbakán3 nem, 
sajnos napjainkra nyoma sincs, 
csak a vár körüli ároknak. A 
várfalak és tornyok kőből 
épültek. A falak vastagsága az 
alapnál megközelítőleg 110 

                                                        
3 elővár 
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centiméter, a tornyok falai valamivel vastagabb, az alapnál 
eléri 120 125 centimétert is. 

A kapubástyának ó-olaszbástya, ötszögű alapja van 
(14.c. kép). Mind három emeleten oldalanként egy-egy 
lappancsos lőrés található. (15. kép, 16. kép). A kapu nem nagy, 
csak arra elég, hogy az emberek, vagy állatok beférjenek. A 9 
centiméter vastag tölgyfadeszkákból készült ajtót belül 
hevederek erősítik, amelyeket csapokkal rögzítettek. Az ajtó alul 
tönksarkon, felül vasbilincsben fordul, külsejét keresztül-kasul 
lapos vaspántok erősítik. A kaputorony – akárcsak az 
erődítmény többi része – kívül vakolt. A másik két 
toronybástyához hasonlóan a kapubástyát is utólag építették 
hozzá a várfalhoz, össze nem szőtt falazattal. 

A kaputoronytól az északnyugati saroktoronyig terjedő 
szakaszon, egymástól egyenlő távolságra, ötlappancsos lőrés 
sorakozik. A résekkel egyvonalban, a kaputorony 
szomszédságában egy téglalap alakú, mélyedés (rendeltetése 
ismeretlen), kissé arrébb pedig egy szuroköntő maradványa 
látható.  

Az észak-nyugati saroktorony paralelogramma 
alaprajzra épült, az egyik oldalát részben a védőfal alkotja. A 
bejárás a toronyba az udvar felől történt, a nyugati védőfalba 
vágott ajtókon keresztül. Ebből az egyik a földszinten, a másik 
a védőfolyósóról a második emeletre nyílt, mindkét ajtónyílást 
később vághatták ki, mivel a torony is később épült.  

Az északi homlokfalon felirattöredékek olvashatóak, 
amelyek értékes adatokkal szolgálnak a XVIII.-XIX. századi 
nagyajtai családokról. 

A védőfal déli és nyugati oldalán, átlag 3-3,5 méter 
távolságra lappancsos lőrések nyíltak és két szuroköntő. 
Ezeknek építőanyaga tégla, homlokzatukat fordított kulcslyuk 
alakú lőrés töri át (17. kép). Ezt a nyugati oldalt egykor 
fogsoros pártázat díszítette (18. kép). E díszítmény alapja 
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tulajdonképpen egy lapjára fektetett téglasor, amely lezárja a 
kőből emelt védőfal peremét és habarccsal kötődik ehhez. E 
vakolattal fedett téglasor egy kis párkányt alkot, amely a 
vízelvezető szerepét játszotta, meggátolta az eső falra 
csorgását. Ezen az alapozáson állnak a mész dús habarcsból 
formázott hasáb alakú fogak. 

A délkeleti sarkon is egy újabb bástya található, amely a 
fallal össze van építve. A bejárat az udvarról nyílik, az 
emeletek közti kapcsolatot valószínűleg létrák, belső lépcsők 
biztosították. 

A keleti oldalon pártázatnak nyoma nem látható, és a 
kapubástyáig a már ismertetett módon sorakoznak a lőrések és 
szuroköntők. 

A várfal belső oldalán kb. 1 méter szélességű 
védőfolyósó húzódott. A tartó-gerendákat a falba 
süllyesztették, ma már csak egyetlen tartógerenda áll a déli 
oldal nyugatra eső szuroköntője mellett.. A védőfal belső 
oldalán összesen négy ajtóhely látszik: egyik az északnyugati 
sarokban, a második a délnyugatiban, a harmadik és a negyedik 
a keleti falon. A keleti oldalon elfalazott ajtó 
szemöldökgerendáján egy korabeli véset olvasható, amely a 
bástyák építésének befejezési időszakára enged utalni.: „ANNO 
1622 IOAN: PA: ET LUCAS B” (19.kép). 

Tekintettel arra, hogy az Erdély területén az említett 
olaszbástyás kastélyok alaprajzi formái 1615 és 1630 között 
alakultak ki és honosodtak meg, feltételezhetjük, hogy a 
bástyák Bethlen Gábor uralkodása alatt épülhettek, szintén a 
fejedelem uralkodása alatt egészítették ki a falak tetejét un. 

19. kép: korabeli befalazott véset 
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fogas pártázattal. A 
négy ajtó rendeltetése 
máig sem tisztázott, de 
azt tartják a keleti falon 
található kijáratról, 
hogy vészkijárat 
lehetett.  

Az udvar észak-
nyugati sarkában a talaj 
kissé behorpad, a 
hagyomány szerint ott 
volt a vár kútja. 

A templomot övező erődítmények építésének pontos 
meghatározására nincs elég adat, csak az állítható biztosan, 
hogy az építések és újraépítések kora tág időintervallumba 
sorolható be, de a vár szerkezete – főleg alaprajza – 
reneszánsz hatásra utal. 

Az alaprajz szempontjából (20. kép) a nagyajtai 
templomerőd egyedi megoldású, a környéken nincs hozzá 
hasonló.  

Jegyzőkönyv készült az úgynevezett  „conservatoriu-
mokról” is, amelyek a várfal belső oldalán álltak és a raktárak 
szerepét töltötték be. A „conservatoriumok” a védőfolyósók 
alatt futottak a vár belső felén, ahol a nagyajtaiak nemcsak az 
élelmüket, hanem más javaikat is itt őrizték és nem ritkán a 
„kastélyban háltanak”4. A falu népe egészen a XX. századig 
gabonáját és értékeit a várfalon belül lévő kamarákban őrizte, 
ahol úgy tűz ellen, mint rablások ellen védve volt. Az észak-
nyugati sarokbástya kiképzett ablaka arra utal, hogy a bástya 
lakóhelyül is szolgált valamikor. Valószínű a várporkoláb 
lakott benne, akinek kötelessége volt éjjel a várat kerülni és azt 
őrizni. Belső oldalán körbefutó védelmi célt szolgáló tornác 
                                                        
4 Nagyajta 13. oldal 

20. kép: A vár alaprajza 
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volt, melynek nyomai még láthatóak. Épségben maradt kisebb 
ágyúkilövő helyei és szuroköntői jelzik, hogy jelentős védelmet 
nyújtó vára volt a középkortól, úgy a falu lakosságának, mint a 
környék népének. A védőfalakon itt-ott repedések 
mutatkoznak, legrohamosabban talán a pártázatos falperem 
pusztul (21. kép). 

A középkori templomon sorakozó lőrések sokasága a 
szász hasonló jellegű építményekkel mutat rokonságot. Fontos 
támpont lehet az építés időpontjának meghatározásában a keleti 
kijárat szemöldökfájába vésett felirat, (most ismét olvasható) 
amelyet egykor befalaztak és az 1622-es évszám szerepelt rajta. 
„Ez jó egyezést mutat az árkosi vár falán látható 1639-es, 
valamint a bölöni vár tornyán, a reneszánsz pártázat 
szomszédságában olvasható 1617-es évszámmal.”5 

                                                        
5 Kónya Ádám – Megyei Tükör, (2647 szám, 1980.07.26, 4. old.) 

21. kép: A pártázatos falperem 
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A templom 

A szabálytalan alakú, magas várfallal övezett udvarnak 
közepén XIV. századi késő gótikus teremtemplom emelkedik. 
Középkori jellegét az aránylag hosszú, poligon záródású 
szentély, valamint annak dongával boltozott mennyezet őrzi. 

Az unitárius templom falai támpillérekkel övezettek, 
boltozata hálós, szentélye sokszög záródású. A hármas 
térfűzésű, torony-hajó-szentély együtteséből álló templom a 
gótika stílusjegyeit viseli (22 kép). 

A hajó déli oldalán csúcsíves ablak látható és egy 
bejárati ajtó, amelyet 1879-ben vágtak egy feltehetően 
lebontott támpillér helyére. A déli ajtónak korábban is kellett 
léteznie, de helye nem ismert. Az építőmesterek figyelembe 
vehették már a templom építésekor azt, hogy érdemes lesz 
nehezen hozzáférhetővé tenni egy támadás vagy ostrom 
esetére. A falu eredetileg az Ajta patak szélvédettebb völgyére 
települt, a vár mellé ugyan, de kinnebb a Varjúvár nevű domb 
mellé. 

Mivel a templom eredeti mérete, befogadóképessége az 
eredetihez képest kevésnek bizonyult a megszaporodott 
lélekszám miatt kénytelenek voltak az eredeti XIV. századi 
építményt részben lebontani és nyugati irányban bővíteni. A 
hajót teljes egészében nem bontották, hanem a két, déli és 
északi falat meghagyva az új épület arányai szerint tovább 
magasították. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a hajó oldalfalai 
felfelé fokozatosan elvékonyodnak. A hajót is a XV. századi 
fiókos reneszánsz technikával alkotott dongaboltozat borítja. 
(23. kép). A faliképeket az 1870-es javítási munkák során 
elpusztították, amelyet Huszka József a „vandalizmus” későbbi 
színterének nevez.  
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A hajó északi oldalán illetve a koronázó-párkányon 
lőrések és falba épített tartógerendák nyomai találhatók, ezek a 

22. kép: A templom belseje 
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nyomok a XV. századi 
átépítésre utalnak. Lőrései 
az átépítés után is 
megmaradtak, ilyen 
sajátos „stílusjegye”, 
bővítése, átépítése 
Háromszéken csak a 
zabolai vártemplomnak 
van. 

A szentély déli 
oldalán két csúcsíves 
ablak nyílik, a délkeleti 
hasonló kiképzésű ablakát 
pedig karzatfeljáróvá 
alakították át. Ugyanitt 
egy korábban befalazott csúcsíves ablak is látható és a hajó 
északi oldalán is, de erről fennmaradt az, hogy 1879-ben 
nyitották, amikor a korábbi ablak mérműveit6 kitörték. A 
szentély déli falán egy 
1832-ben a régi meszelés 
alatt megtalált latin felírat 
olvasható (24. kép), 
magyar fordítása: „A mi 
hatalmas nagy Atyánk 
csak egy jó, s kegyes 
Isten. Nem született, mert 
Ő nagy, s mindeneken 
felülálló. Az eget, a napot, 
a holdat és a csillagok 
ezreit, termékeny földün-
ket, s hullámzó tengernek 
a vizét, végül az égre 
                                                        
6 gótikus ablakok csúcsíve alatti változatos formájú kőcsipkék 

23. kép: egyszerű dongaboltozat 

24. kép: Latin felirat 
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tekintő embert Ő teremté meg. Ő az egyetlen Isten és 
felfoghatatlan Teremtő. Jézus Urunknak szent nevében Őt kell 
imádni.” 

A XVI. századtól több felírat is előkerült, amelyeket 
mészréteg takar. A templomhajó északi falán a fiókboltok között 
freskó maradványok vannak a Szent László legendából. A 
legépebben a diadalív melletti freskórész maradt, amelyet az új 
ablak nyitásakor áttörtek, s így részben megsemmisült. Egy 
szentnek a feje – talán Jézust ábrázolta – épen maradt. 
Mindezeket kátránypapír burkolással vakolat takarja. 

Az ónfoglalásos üvegtáblás ablakok mérműveit Orbán 
Balázs a múlt század elején még látta, az ő leírásaiból 
tudhatjuk meg, hogy karéjos motívumokkal voltak díszítve. 

A hajó támpillérei ellentétben a szentély támpilléreivel, 
nem épültek szabályosan. A szentély boltozata kettősen 
hornyolt, terrakotta, égetett agyag gótikus hálóboltozat (25. 
kép), amely épen megmaradt, a hajót viszont egyszerű 
dongaboltozat fedi. Ennek stukkódíszei az elképzelések szerint 
az egykori hálóboltozat rajzolatát próbálják követni. A hajó 
boltozatából csak a déli és északi falon maradtak meg az 
eredeti boltozat orsós kiképzésű gyámkövei. Ezek az 
oldalfalakba épített durván faragott címerpajzshoz hasonló 
tartófejek bordák kiinduló-helyei voltak, és a boltozatot négy 

egyszerű forgórózsával, 
pajzzsal díszített kör alakú 
boltzárókövében egyesülnek. 

A nagyajtaihoz 
hasonló hálóboltozattal és 
különböző változataival 
találkozhatunk, nemcsak 
Háromszéken, hanem 
nagyon sok csíki templom-
ban is.  25. kép: Égetett agyag hálóboltozat 
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Az építészettörténészek szerint a háromszéki 
hálóboltozatok alapjául a csíksomlyói régi ferences templom 
szolgáltathatott mintát, de ahhoz viszont a kolozsvári Farkas 
utcai református templom szolgáltathatta. 

A szentélyt és a hajót csúcsíves diadalív választja el 
egymástól. Ennek eredetisége nem bizonyított, csak találgatni 
lehet a sokszori átépítés miatt. Ellenben az északi falon 
található későgótikus, szemöldökgyámos gazdagon tagozott 
sekrestyeajtó kerete homok-kőből készült. (26. kép) Sarkaiban 
metsződő függőleges és vízszintes pálcák és mellettük 
bemélyedő, mélységben keskenyedő hornyok jelennek meg. A 
szakértők szerint a diadalív déli vállöve alatt vörös festékkel 
írva három szó állt: LAUREn /Aytay/ 1593. De sem ez, sem a 
boltozat díszítése, sem az 
egyház által nyilvántartott 
másik felirat nem látható, amely 
így volt lejegyezve: „Renovat 
Anno D(omi)ni 1512”. 

Megemlítendő, hogy a 
hajó nyugati végében, még a 
szentély nagyobbításának 
idejéből egy faragott kőkarzat 
volt, amely az 1802-es 
földrengéskor megsemmisült, 
amikor a torony és a harangok 
rázuhantak. A karzat faragott 
köveit beépítették a 
visszaépített torony falaiba, a 
karzat helyébe deszkából 
készítettek újat 1806-ban, 
amelyet cserfaoszlop tart. Az 
eredeti hajó csúcsívessé 
alakításának egyik bizonyítéka 26. kép: Sekrestyeajtó 
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a gótikát jellemző külső támpillérek építése. Míg a szentélynél 
ezek szervesen egybeépültek a falakkal, addig a hajónál az 
utólagos hozzáépítés miatt a tám-pillérek sokszor elváltak, 
javításra szorultak.  

A templom testéhez bár nem építettek fia-tornyokat, de 
a padlásterén a középkorban védelmi körfolyosót képeztek ki, 
és a koronázó-párkányon nyíl-kilövő lőréseket vágtak ki – a 
szászföldi vártemplomok mintájára – amelyek részben 
befalazva ma is megtekinthetőek. E megerősítés indokolja az 
erődített jelzőt. 

A szentélyrész padlózata alatt egy kripta található, 
amelyben a hagyomány szerint Dónáth György nyugszik 
családjával együtt.  

A templombelsőnek, pad és karzat-előire festett un. 
székelykék alapú, kazettái kölcsönöznek kedves hangulatot, 
amelyeket id. Sütő Béla vargyasi székely népművész készítette 
1969-ben. A mester az egyházközség kérésére eskető kontyos 

27. kép: A festett kazetták meg a kontyos székek 
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székpárt un. beszélő székeket is 
készített (27. kép). A 
facsavarral felerősített festett 
kazetták alatt található 1897-
ben készült padozat eredeti 
festése. A templom 
szentélyrészén látható egy 
égetett agyag, festett úrasztali 
váza (28. kép), amelynek 
készítője ismeretlen. A csillag-
ösvényen vágtató Csaba 
királyfit ábrázolja, amint a 
nagyajtai vártemplom felett 
vágtat; jobb és baloldalról egy 
nagyméretű kopjafa övezi. A 
váza túloldalán az unitárius címer látható. Az 1977-es 
földrengés alkalmával az úrasztaláról leesett és darabokra tört. 
Egy marosvásárhelyi restaurátornak köszönhetően újból régi 
szépségében gyönyörködhetünk.  

A gótikus templomok legfontosabb ismertető jegyei 
nem mind találhatók meg a nagyajtai templomerődön, egyrészt, 
mert mint gótikus alkotás csak a későgótikába sorolható be, 
másrészt, mert jellemzően fellelhetők az együtt élő népek közti 
kölcsönhatások nyomai, ezért minden környékbeli építmény a 
maga nemében egyedülálló. A gótika kőfaragványaiban sincs 
hiány és bár üvegfestmények nincsenek, de voltak olyan 
falképek, amelyek elvesztése pótolhatatlan károkat okozott. 

A szószék 

A templom piacterén, az északi falhoz illesztve egy 
kehely alakú, homokkőből faragott, bábos feljáróval ellátott 
késő-reneszánsz virágmotívumokkal díszített kőszószék látható 
(29. kép), amely 1710-ben készült – így régiségét tekintve 

28. kép: Agyag váza 
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29. kép. A szószék 

Erdély hatodik faragott 
kőszószéke – Dónáth György 
nagyajtai előkelő, székely 
anyagi támogatásának 
köszönhetően. .A felvezető 
lépcső akantuszleveles, bábos 
korláttal, ahol a középső báb fal 
felöli részébe belevésett 

mesterjegyből, 
következtethetünk a faragó 
mester nevére: J. Kőfa(ragó?).7 
A szószék címer-pajzsán a 
mecénás családi címerét is 
megfigyelhetjük (fiait begyéből 
etető madár – talán pelikán, de 
nem látható a rózsás gödényre 
oly jellemző nagyméretű 
kanalas csőr) a következő 
felirattal: „Dónáth György 

költsége kinek ez címere 1710- be ez oltárt emelte”. A madár 
lába alatti kis magaslatra a mester a következő szöveget véste: 
„Az én lábam az magasságban”. Az oldalpajzsokon pedig 
bibliai idézetek olvashatóak.  

Az olasz építészet stílusjegyei nemcsak a külső, hanem 
a belső téren is megtalálhatók a nagyajtai templomon. Egy 
sajátos, de jól felismerhető ornamentika lelhető fel a nagyajtai 
szószéken is. A főmotívum egy stilizált virág amelyből és 
amelybe levélformák, indák, levélszárak változatosan és 
ritmusosan kapcsolódnak, fonódnak. Ezek a növényi minták 
töltik ki a mértani pontossággal meghatározott tereket, 

                                                        
7 Gyöngyössy János, Kerny Terézia, Sarudi Sebestyén József – Székelyföldi 
vártemplomok,  
(Budapest, 1995, 159. old.) 
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mezőket, kőtáblákat, lábazatokat, karzatmellvédeket. A XVI. 
századi alapmotívum az észak-olasz akantuszlevél, ahol kehely 
formában elhelyezett levelek közül, bimbószerűen válik ki a 
levélcsomó. A szószék már restaurálást igényelt az évszázadok 
folyamán rárakódott, ráfestett mészrétegek, különböző színű 
festékrétegek miatt, amely 2010-ben meg is történt. 
(későbbiekben lesz még erről szó) 

Az orgona 

A volt szentélyrész keleti végébe felépített karzaton 
található az egyházközség második orgonája. A templomban 
található orgona már a második, mivel az első, amelyet 1822-

30. kép: Az orgona 
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ben szereltek be az Eingel orgona volt, és meghibásodása8 után a 
fogarasi egyházközségnek ajándékozták és helyére egy 
nagyobbat szereltek be 1912-ben, amely Rieger Ottó Budapesti 
orgonagyártó munkája és mind a mai napig működik (30. kép). 

Az orgona az egyház hangszere, pontosabban a nyugati 
egyház hangszere (ortodoxoknál nem használják). Az orgonát a 
hangszerek királynőjeként is szokás emlegetni, legnagyobb 
méretű és legnagyobb múltú hangszer. 

A jelenlegi orgona egy szép kivitelezésű neobarokk 
szekrényben látható, festése tipikus flóder. Faragott részei 
aranyozottak, illetve égő vörössel festettek. Mindmáig 
megmaradt eredeti formában. Stílus és forma szempontjából 
teljesen beilleszkedik a templomtérbe, sőt „finomítja a 
templom karzatát”. 

Az orgona billentyűsorral ellátott, fújtatók segítségével 
megszólaló, különböző nagyságú és hangolású sípok együttese. 
Összesen 540 darab sípot tartalmaz, beleértve a homlokzatot is, 
amely 3 sípmezőre van tagolva. A homlokzati és a fasípok 
kivételével minden sípja ón. Különös figyelmet érdemelnek a 
ritkaságszámba menő kettős ajakfelvágású csöves fuvola 8’ 
regiszter fémsípjai. Két billentyűsora van, számos regisztere 
pedig a hangszínek változatosságát segíti elő. Fújtatóit a 
modern orgonáknak manapság elektromotor hozza működésbe. 
A faragások és a fasípok „forschagjai” kivételével a fasípok és 
a szekrény, valamint a szél láda fenyőfából készültek. 

„Egy mesterien megépített orgona hangzásvilága 
nagyon sokszínű. Lehet fenséges tömör, sokszor egész zenekart 
is helyettesíthet, de a lírai hangzás megannyi árnyalata is 
megtalálható benne”.9 

  

                                                        
8 majdnem 100 évig működött 
9 Pécsi Géza – Kulcs a muzsikához ( Pécs 1999, 126. old.) 



 

 
 

35 

A harangtorony 

A hajó nyugati bejárata fölött harangtorony emelkedik. 
A torony a múlt század elején nyerte el mai formáját, 
megközelítőleg 6 méter magasságig középkori eredetű  
(31. kép). A torony földszinti részének boltozata nem üt el a 
templom többi részétől, itt is megvan az egyszerű 
dongaboltozat. A további emeleteken található ablakok 
kibontott lőrések után, kivágással jöttek létre, kivétel a legfelső 
szinten található 4 félköríves hangablak A harang-torony déli 
oldalán az első szint ablakai lőrésszerűek, forma és alak 
szempontjából megegyeznek a szentély keleti részén meg-
magasított koronázó párkányból nyíló kis ablakkal. 

Az 1802-es földrengés alkalmával a templommal össze-
épített XV-XVI. sz. fordulóján épült harang és védelmi torony 
az I. szint felett keresztben elszakadt, rázuhant a hajó 
mennyezetére, melynek következtében a hajó kőbordái annyira 
meglazultak, hogy élet-
veszélyessé váltak.  
Így azokat leszedték és 
helyükbe csupán vakolatból 
képezték ki a ma is látható 
dongaboltozatot. A tornyot egy 
emelettel alacsonyabbra 
építették vissza. A torony 
emeleti falainak a vastagsága 
1,20 m vastag. 

Az egyházközség 
tulajdonában jelenleg három 
harang van. A legrégebbi 
kisharang 1793-ban készült a 
brassói Andráschofski Efraim 
harangöntő műhelyében (32. 
kép). Egy érdekes monda 31. kép: A harangtorony 
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fűződik hozzá. Az 1802-es földrengés 
alkalmával a harangtorony annyira 
kilengett, hogy a harang ütőjével 
felfele állt meg. Ebben a helyzetben 
találtak rá: „No, ha így állott, akkor 
pihenjen ezután is” – mondták a 
keblitanácsosok – és azután is, 
harangozás végeztével, hosszú időn 
keresztül ütőjével („monyával”) 
felfele állították meg. Ez a kisharang 
későbbiek során elhasadt, ma is 
látható a torony első. emeletén. 
Helyette az Amerikai Egyesült 

Államokbeli madisoni testvérgyülekezetnek köszönhetően az 
általuk tett pénzadomány segítségével Marosszentgyörgyön az 
egyházközség újat öntetett, amely külső megmunkálását 
tekintve sajnos csiszolatlannak, befejezetlennek nézett ki. Ez a 
harang 1999-ben újból elrepedt – kiderült, hogy a harang 
falában egy 12 cm-es magasságú és 2 cm mélységű üreg volt – 
miután 2000-ben az említett harangöntő műhelyben az 
egyházközség másodszor is újraöntette a még garanciában levő 

harangot. Az újraöntött harangnak a 
hangja kellemesen csengő, a külső 
megmunkálása szép. Súlya 312 kg 
(33. kép). A rajta olvasható felírat:  

„ÖNTETTE AZ EGY ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE A MADISONI 
TESTVÉRGYÜLEKEZET ADOMÁ-
NYÁBÓL A NAGYAJTAI  
UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG – 
MAROSSZENTGYÖRGY 2000.”  

Az egyházközség 
nagyharangját Nagyszebenben 33. kép: A kisharang 

32. kép: Az elrepedt 
kisharang 
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öntötték 1924-ben a Ferroagricola öntőműhelyében, több mint 
500 kg. A kisharanggal c moll akkordban szól. Rajta a 
következő felírat olvasható:  

„ÖNTETTE A NAGYAJTAI UNITÁRIUS 
EGYHÁZKÖZSÉG KÖZÖSSÉGE KÖZADAKOZÁSBÓL 
1924 FERROAGRICOLA NAGYSZEBEN”. 

A templomerőd szimbólumai 

Akantusz: – a Földközi-tenger térségében honos 
növény; karéjos levele az antik művészet egyik legfontosabb 
növényi ornamensének mintaképe. Megjelenése a keresztény 
művészetben is gyakori ez a motívum, amely a hallhatatlanság 
és a hatalom jelképeként szerepel, de elsősorban dekoratív 
jelentőssége van. 

Apszis: – a templomi diadalív, szentélyt és hajót 
elválasztó félkörív10 

Bor és kenyér: – az úrvacsora, utolsó vacsora 
Csillag: – a Nap és a Hold mellett a csillagok is 

szerepelnek a világ teremtésének ábrázolásain. A mennyei, az 
isteni szférát általában kék, csillagos éggel jelzik. 

Diadalív: – a IV. századtól kezdve a keresztény 
templom szentélyét és hajóját elválasztó ív, amely a késő római 
császári reprezentáció ünnepélyes külsőségeit vezeti be a 
keresztény istentisztelet színhelyére. Gyakran ékesítette a 
Megváltó alakja. 

Hajó: – Noé egy bárkában menekül meg az özönvíztől. 
A templomépületet is hajónak tekintik. Barokk templomokban 
néha a szószék is hajó alakú, ahonnan a pap úgy beszél a 
hívekhez, ahogyan annak idején Jézus egy bárkából tanította a 
népet. 

                                                        
10 Idegen szavak szótára, 61 p.; Révai Lexikon 505 p. 
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Galamb: – Jézus megkeresztelkedésekor az Isten lelke 
galambként szállt le és föléje ereszkedett. Ezért a Szentlelket 
inkább galamb alakjában ábrázolják. Egy galamb hozta hírül a 
csőrében tartott olajággal Noé bárkájába a vízözön elmúlását, 
ezért a galamb, a béke, a kibékülés szimbólumává vált. – Az 
unitárius egyház címerében szereplő galamb a béke a kibékülés 
szimbóluma (a Mt. 10,16 alapján) 

Kancsó és pohár: – az úrvacsora kellékei, az utolsó 
vacsorát szimbolizálják 

Kehely: –1. Úrvacsorai kehely – 2. kehely alakú 
szószék 

Kereszt: – A keresztény hit legfontosabb szimbóluma: 
Krisztus kereszthalálát jelképezi. A kereszt az élet fája. 

Kígyó: – az okosság szimbóluma; az Unitárius Egyház 
címerállata Újszövetségi alapon – Mt. 10,16 

Pelikán: – 1. a Donáth család címerállata – 2. a 
münszteri dómban is látható egy hasonló dombormű –3. a 
középkori művészetben egyébként is igen elterjedt volt és a 
krisztusi kereszthalál szimbóluma is volt 

Virág: – az isteni gondviselés szimbóluma – az 
élővirág motívuma a festett kazettákról az életfával lehet szoros 
kapcsolatban; dekoratív jelleg11 

A templomerőd jelene 

A nagyajtai templom és vár már jó két évszázada nem 
bír stratégiai jelentőséggel, de mint idegenforgalmi és muzeális 
értékű látványosság nem elhanyagolható. A templom mind a 
mai napig betölti az istentiszteletek helyszíneként kijelölt 
szerepét. A templom állapota viszonylag jó, és a gyakori 
leázások, talajból származó falnedvesség ellenére is az egyház, 

                                                        
11 a kazetták virágmotívumai élővirágok, stilizált virágok és mindent átszövő 
összefonó indák 



 

 
 

39 

a hívek és az alapítványi 
pályázatok segítségével 
mindeddig sikerült 
állapotát jónak 
minősíthetően megtartani. 

A várfal és a 
közvetlen környéke 
egyházi, millenniumi és a 
falu kiemelkedő 
eseményeit megörökítő 
emlékjelek helyéül 
szolgál. A templomerőd 
bejárata előtti téren áll a kőből faragott „hét vezér” naiv 
szoborsora (Simon Attila és Tóth Levente helybeli fiatalok 
munkája, 1996, 34. kép). 

Átellenben az öreg 
várfalak tövében enyhe 
magaslaton, történelmi 
múltat idéző emlékpark 
vonzza a látogatókat. Ide 
helyezik el a mindenkori 
kortárstalálkozók 
emlékkopjáit, itt látható a 
szabadság emlékműve, 
egy 7 tonnás mészkő 
szikla tetejére egy 
hatalmas durva bogos 
tölgyfa és egy karcsú 
mívesen faragott kopjafa 
mesteri egybeolvasz-
tásából készített 
kompozíció azon 
unitárius lelkészek 

34. kép: A hét vezér 

35. kép: A milleneumi emlékpark 
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emlékére, akiket az 1956-os forradalom után Erdély szerte 
meghurcoltak, bebörtönöztek (35. kép). 

Az elmúlt években sikerült a kapubástyát és az észak-
nyugati bástyát teljesen kijavítani. A kapubástyát 1977. március 
4.-ei földrengés nagyon megrongálta, a földingások, 
meggyengítették a falakat oly annyira, hogy az 1990-es évekre 
életveszélyessé vált az azon való be-ki járás. 1993-ban, 
nagyajtáról elszármazott, Németországban élő Zelenkáné 
született Oláh Brigitta és férje Károly gyűjtéséből kijavították.  

Az észak-nyugati bástyát 2000-2005 között a Határon 
Túli Magyarok Hivatalának támogatása által háromnegyedét 
újra építették, kiképezve a szinteket, amelyeket a romokból és 
a korabeli bástyákból következtettek és befedték (36. kép). Ez 
a bástya háromszintes: földszint, első és második emelet. Az 

első emeletre a 
földszintről, lehet 
felmenni, a máso-
dikra kívülről. A 
meglévő lőréseket 
kijavították, új 
tokokkal látták el és 
villanyhálózatot is 
vezettek. Így e 
bástya alkalmas 
konferenciák, kép-
zőművészeti, nép-
művészeti kiál-
lítások, irodalmi és 
történelmi tárlatok 
tartására. Már 
többször is volt 

festészeti 
kisplasztika 36. kép: A felújított bástya 
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(Kovács Géza) kiállítás és helyet kaphatnak azok a korabeli 
tárgyak, eszközök, amelyek eddig a templomban nem 
kaphattak helyet. Ide kerülne az a keresztelőmedence is amely 
a feltételezések szerint esetleg a vár egykori kútjában pihenhet. 
Azért lehet ott, mert a súlya miatt sem cipelhették messzire, 
mivel egyetlen nagy kődarabból készült. Az pedig teljességgel 
bizonyos, hogy egykor létezett, de mivel a protestantizmusnak 
nem volt szüksége rá a túlbuzgó egyházfiak megpróbálhattak 
megszabadulni tőle úgy, hogy nyoma se maradjon. Ez a 
véleménye többek közt Fekete Levente unitárius lelkésznek, 
amelyet meg is indokolt. Édesapja néhai Fekete Dezső 
felsőrákosi lelkész véletlenül felfedezett a parókia udvarának 
sarkában alig látszó, kallódó, faragott követ, amelyről utólag 
kiderült, hogy az egykori katolikus templom 
keresztelőmedencéje. Ez a keresztelőmedence a mai napig 
megvan és látható a 
parókia tornácán. A 
nagyajtai keresztelőme-
dence és a hozzá hasonló 
jellegű értékes tárgyak 
előkerülése lehetséges és 
valószínű, ha majd sorra 
kerülhetnek a szakszerű 
feltárások. Így valóban 
szükségszerűvé válik a 
bástyamúzeum. 

A XVI. századi 
szószék 2010-ben a 
háromszázadik születés-
napjára újjászületett (37. 
kép). Sárpátki Zoltán 
szobrász, restaurátor, és 
Kába Zoltán szobrász a 

37. kép: A 300 éves restaurált kőszószék 
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közel öt tonnás és kilenc darabból álló Brassó mellőli Tömösi 
szorosból lévő kárpáti homokkőből épített szószéket teljesen 
lebontották. Minden egyes darabot kivittek a templomból és a 
háromszáz év alatt rárakódott fizikai és vegyi szennyeződéstől 
megtisztították. A köveket kraft cementtel (műemlék-
épületeknél alkalmazzák, nem tartalmaz ásványi sókat, így nem 
szívja a vizet) illesztették össze és króm-nikkel rudakkal 
rögzítették a falhoz (a króm-nikkel nem korrodálódik, így nem 
károsítja az érintkezési felületeket).  
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