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(Kivonat)

1998-ban, a KÃ©zdialbisban vÃ©gzett rÃ©gÃ©-szeti kutatások feltárták a református templom nÃ©gy Ã©pítÃ©si periódusát. A
sõ Ã©pítÃ©si periódus a 13. századra tehetõ, ezt a 15. század folyamán kÃ©sõ gótikus stílusú újjáÃ©pítÃ©s kÃ¶veti. A
templombelsõ legfontosabb rÃ©gÃ©szeti lelete a románkori keresztelõmedence volt, amelyet a reformáció után a templom
padlózata alá temettek. A kutatások eredmÃ©nyei újabb adatokat szolgálnak a kÃ¶zÃ©pkori Három-szÃ©k
telepÃ¼lÃ©stÃ¶rtÃ©netÃ©hez.
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KÃ©zdialbis SepsiszentgyÃ¶rgy Ã©s Bereck kÃ¶zÃ¶tt fÃ©lúton, a Bodoki-hegysÃ©g aljában, a hasonnevû patak vÃ¶lgyÃ©ben
fekvõ kis falu. Okle-velek 1539-ben említik elõszÃ¶r, Albis nÃ©ven.2 Temploma a falu kÃ¶zponti rÃ©szÃ©n, egy dÃ©l felÃ© lejtõ
alacsony halmon emelkedik. A jelenleg álló csarnoktemplom hajóból, valamint az ezzel azo-nos szÃ©lessÃ©gû
sokszÃ¶gzáródású szentÃ©lybõl áll. Ovális alakú, válogatott helyi homokkõbõl rakott vÃ©dõfal Ã¶vezi, amely nagyrÃ©szt
mÃ©g ma is mintegy 2–2,5 mÃ©ter magasságban fennáll, de a dÃ©l-keleti oldalon romos. A bejáratnál egy barokk stílusban
Ã©pÃ¼lt torony emelkedik, amely a kÃ¶zÃ©pkori bejárat helyÃ©n áll, Ã©s amelynek falából egy 1637-ben elhelyezett feliratos
kÃ¶vet õriz a SzÃ©kely Nemzeti Múzeum kõtára.

1998 elõtt a templomban nem tÃ¶rtÃ©nt rÃ©szletes kutatás. ORBÁN Balázs nem járt Albis-ban, az általa kÃ¶zÃ¶lt
információk inkább anekdotikus jellegûek, mint helyi tapasztalat eredmÃ©nyei.3 Az albisi templom a szakirodalomban
csak az 1990-es Ã©vekben jelenik meg. KÃ©t, majdnem egyidõben megjelent mû is foglalkozik vele, a szÃ©kelyfÃ¶ldi
teplomerõdÃ¶k kÃ©rdÃ©sÃ©nek kapcsán. Mindkettõ csak a mûvÃ©szettÃ¶rtÃ©neti szempontokat figyelembe vÃ©ve kÃ¶zÃ¶l e
leírást. ÉpítÃ©sÃ©t a 15. század vÃ©gÃ©re4 vagy a 16. század elsõ felÃ©re teszik.5
A kutatásra a templombelsõ faanyagának Merullius lacrimans (KÃ¶nnyezõ házigomba) általi megfertõzÃ©se okán
kerÃ¼lt sor. A meggyengÃ¼lt karzatok tartóoszlopai, valamint a mÃ©g álló falak korlátozták a kutatott felÃ¼letet. Ennek
ellenÃ©re elmondható, hogy a templom legfontosabb Ã©pítÃ©si periódusait sikerÃ¼lt meghatározni (1. ábra).

1. periódus (2/1). A legkorábbi Ã©pítmÃ©ny egy kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 14,5–15 mÃ©ter hosszú Ã©s 5,20 mÃ©ter szÃ©les belvilágú
csarnoktemplom volt. FÃ©lkÃ¶ríves szentÃ©lyÃ©nek hossza 5,35 m, szÃ©lessÃ©ge 4,75 m volt. A szentÃ©lyt a hajótól diadalív
választotta el. MÃ©reteire Ã©s alakjára ma már csak a szentÃ©ly alapmaradványaiból, valamint a nyugati zárófal
alapozási árkából kÃ¶vetkeztethetÃ¼nk. A sekÃ©ly alapozási árkok feneke a jelenlegi fÃ¶ldfelÃ¼let alatt 1,10 m-rel
található, de a kÃ¶zÃ©pkori járószinthez viszonyított mÃ©lysÃ©ge alig 0,45 m. Az alap az alapozási árokba dobált, kevÃ©s
meszet tartalmazó malterrel Ã¶sszekÃ¶tÃ¶tt homokkÃ¶vekbõl kÃ©szÃ¼lt. SzÃ©lessÃ©ge a szentÃ©ly hajlatában, az egyetlen
helyen, ahol a legÃ©pebben megmaradt, 1,10 m. Ugyanitt kerÃ¼ltek elõ a fal maradványai is. Amennyire az egyetlen
fennmaradt kõsorból kÃ¶vetkeztetni lehet, a fal az alapozás kÃ¼lsõ szÃ©lÃ©re, egyenes felÃ¼letÃ¼kkel kifelÃ© helyezett,
válogatott helyi homokkÃ¶vekbõl Ã©pÃ¼lt, emplektontechnikát alkalmazva. SzÃ©lessÃ©gÃ©t nem ismerjÃ¼k, mivel a belsõ
falfelÃ¼let nem maradt fenn. KÃ¶tõanyaga ugyanaz a viszonylag kevÃ©s meszet tartalmazó malter, amelyet az alapokhoz is
alkal-maztak. Vakolat a mÃ©g meglÃ©võ falfelÃ¼leten nem kerÃ¼lt elõ, mint ahogy nem voltak erre utaló nyomok a kÃ¶zvetlen
rÃ©tegekben sem.
A templom Ã©szaki oldalán kerÃ¼ltek elõ a sekrestye alapjának maradványai. A 2,05 x 2,10 m belvilágú Ã©pítmÃ©ny
alapjának szÃ©lessÃ©ge Ã©s kidolgozása azonos a templomÃ©val. Keleti fala mintegy a diadalív kifelÃ© tÃ¶rtÃ©nõ
meghosszabbítása, vagyis a sekrestye nem a szentÃ©lyhez, hanem magához a hajóhoz csatlakozott. PadlószintjÃ©t az
utólagos bolygatások miatt nem sikerÃ¼lt megállapítani.
A templom padlóját lapos homokkÃ¶vekkel rakták ki, a kÃ¶vek kÃ¶zÃ¶tti rÃ©seket homok-kal tÃ¶mtÃ©k be. A padlózat nyomai
az 5–12. m kÃ¶zÃ¶tt jól kivehetõek voltak, egyes esetekben a kÃ¶vek a helyÃ¼kÃ¶n kerÃ¼ltek elõ.
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A felhasznált ásatási módszerek, valamint az kÃ©sõbbi temetkezÃ©sek miatt a feltárt sírok kÃ¶zÃ¼l csak hármat
sikerÃ¼lt az elsõ templom temetkezÃ©sei kÃ¶zÃ© sorolni. Az 1,45 m mÃ©lysÃ©gben eltemetett fiatal nõ sírgÃ¶dre (1. sír) jól
kivehetõen a korabeli padlószint alól indul. A 2. sír kÃ¶rvonalát nem lehetett pontosan megállapítani, de 1,32 m mÃ©lysÃ©ge,
valamint az a tÃ©ny, hogy fÃ¶lÃ¶tte a kÃ¶vetkezõ Ã©pítÃ©si fázis magasított szentÃ©lylÃ©pcsõje húzódik, az elõbbivel egykorú
mutatja. Egykorúságuk mellett szól az is, hogy egy kÃ©sõbbi sír mindkettõt átvágja. A legegyÃ©rtelmûbb az 1,50 m mÃ©lyen
feltárt 3. sír helyzete. Az egykor a szentÃ©lyzáródástól kb. 2 m-rel keletre, vagyis a templomon kívÃ¼l ásott sírt a második
(ma is álló) templom szentÃ©lyzáródásának alapja átvágja. A sírok kÃ¶zÃ¶s jellemzõje, hogy koporsós temetkezÃ©sek,
amelyek mellÃ©kletet nem tartalmaznak. Leletek hiányában nem lehet korukat pontosan meghatározni.

Az eddig leírtakat Ã¶sszegezve megállapítható, hogy KÃ©zdialbis elsõ kõtemploma román stílusban Ã©pÃ¼lt. ÉpítÃ©si ideje a
század második felÃ©re tehetõ, azzal a kitÃ©tellel, hogy pontosabb kormeghatározó elemek hiányában nem kizárt egy
kÃ©sõbbi, a 14. század elejÃ©re tehetõ datálás sem. A hajóhoz ragasztott sekrestye nem egyedÃ¼lálló a románkori
Ã©pítÃ©szetben. Hasonló megoldások a románkori Ã©pítÃ©szeti stílus egÃ©sz elterjedÃ©si terÃ¼letÃ©n elõfordulnak. A legkÃ
pÃ©lda a Cenk tetõi Brasovia várban feltárt, Szt. LÃ©nárd tiszteletÃ©re, a 13. század folyamán Ã©pÃ¼lt templomnál
található.6

1. a. periódus. A román stílusú templom alfázisát kÃ©pezi a szentÃ©lyhez toldott támpillÃ©r. A sekÃ©ly alapozás, a gyenge
minõsÃ©gû kÃ¶tõanyag, valamint a domboldal lejtÃ©se miatt szÃ¼ksÃ©gessÃ© vált egy támpillÃ©r Ã©pítÃ©se. A templom ten
12Â°-kal Ã©szak felÃ© elhajló támpillÃ©rt nagymÃ©retû homokkÃ¶vekbõl Ã©pítettÃ©k. Alapja 0,40 m-rel mÃ©lyebbre ásódott a
SzÃ¼ksÃ©gessÃ©gÃ©t igazolja, hogy hasonló támpillÃ©r erõsíti meg ugyanabban az irányban a templom vÃ©dõfalát is.

2. periódus (2/2). Idõvel a román stílusú templom kicsinek bizonyulhatott a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g számára, ezÃ©rt sor kerÃ¼lt az
átÃ©pítÃ©sÃ©re. A rÃ©gi templom falait lebontották, mint ahogy azt a feltárt alapozási árkok is bizonyítják. Az eredeti
szÃ©lessÃ©g megmaradt, de az új templomot nyugati irányban kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 3 m-rel, keletre pedig 2,8 m-rel
megnyújtották. A diadalív helyzete is megváltozott, mintegy 0,5 m-rel keletebbre kerÃ¼lt. Az újonnan Ã©pített
sokszÃ¶gzáródású szentÃ©ly szÃ©lessÃ©ge megegyezik a hajóÃ©val. A templom belvilága így 21,6 x 5,2 m lett. Nagyobb
gond fordítódott az alapok ásására, amelyek mÃ©lysÃ©ge elÃ©ri az 1,3 m-t, valamint a lejtõ miatt omlásveszÃ©lynek kitett
szentÃ©lyzáródásnál az 1,5 m-t. Ugyanebbõl az okból kifolyólag Ã©pÃ¼ltek meg a szentÃ©ly támpillÃ©rei is. A 0,9 mÃ©ter vas
falak Ã©pítÃ©sÃ©hez felhasználták a korábbi templom kõanyagát. A falazás technikáját nem lehetett megállapítani,
feltÃ©telezhetõ, hogy azonos volt az elsõ templom Ã©pítÃ©sekor felhasznált módszerrel.

Nyugati bejáratát egyszerûen megmunkált, homokkõbõl faragott, csúcsíves ajtókeret keretezi. Hasonló lehetett dÃ©li
bejárata is, amely a kÃ©sõbbi átalakítások során megsemmisÃ¼lt. HelyÃ©t ma csak lekerekített sarkú, tÃ©glalap alakú,
1,8 m hosszú, 0,74 m szÃ©les kÃ¼szÃ¶b mutatja. A padlózat homokágyban nyugvó lapos homokkõvel volt kirakva. A
szentÃ©ly padlója magasabban állt a templomhajónál, lÃ©pcsõje kÃ©t sor, malterrel Ã¶sszekÃ¶tÃ¶tt kõbõl kÃ©szÃ¼lt. Mennyez
idomtÃ©glákból kialakított boltívek alkották. A lebontott bordák indítása ma is látható a falban.

A templom átalakítása maga után vonta a sekrestye átalakítását is. A nyugati, általában osszáriumnak
használt, trapÃ©z alakú, 2,9 m hoszszú, 1,94–2,16 m szÃ©les helyisÃ©g Ã©pítÃ©sekor rÃ©szben felhasználták a románkori
sekrestye nyugati Ã©s Ã©szaki falának alapozását. A keleti helyisÃ©g, a tulajdonkÃ©ppeni sekrestye szabálytalan sokszÃ¶g
alakú, hossza 3,7–3,84 m, szÃ©lessÃ©ge 2,04–2,28 m. Falvastagsága az alapnál 0,8 m. Innen nyílt az idõkÃ¶zben elfalazott
sekrestyeajtó, amelynek kõbõl faragott kÃ¼szÃ¶be 0,3 m-rel a jelenkori talajszint alatt található. ÉrdekessÃ©ge, hogy ajtaját
egykor kÃ©t eltolható gerendával lehetett lezárni. A kÃ©t helyisÃ©g járószintjÃ©t nem lehetett megállapítani. BelsejÃ¼kben
nem kerÃ¼ltek elõ rÃ©gÃ©szeti leletek. Bizonytalan a nyugati helyisÃ©g osszáriumkÃ©nt való besorolása, egyrÃ©szt, mert a
belsejÃ©bõl alig kerÃ¼lt elõ csontmaradvány, másrÃ©szt mert a sírok betÃ¶ltÃ©sÃ©ben nagy mennyisÃ©gû, a temetkezÃ©sek
által megbolygatott, utólag visszatemetett csont kerÃ¼lt elõ. A nyugati helyisÃ©g pontos szerepÃ©t az utólagos kutatás
hivatott eldÃ¶nteni.

A templom belsejÃ©ben a második Ã©pítÃ©si periódus temetkezÃ©sei a leggyakoribbak. A temp-lomon kívÃ¼l nem kerÃ¼lt m
sor a cinterem teljes feltárására. A rÃ©tegek elhelyezkedÃ©se alapján a templomhajó feltáratlanul maradt sírjai, valamint a 4. Ã©s 6. sír tartozik a második Ã©pítÃ©si pe-riódushoz. A 4. sír (mÃ©lysÃ©ge 1,90 m) fÃ¼ggõleges kÃ¶rvonalait nem le
megállapítani, de az a tÃ©ny, hogy az itt eltemetett gyermek sírgÃ¶dre metszi az 1. sírt, kÃ©sõbbi temetkezÃ©sre utal. A 6. sír a
szentÃ©lyben táródott fel. Az utólagos bolygatásnak kitett sírból csak a gerinc, bordák Ã©s egy alkarcsont kerÃ¼lt elõ, így
mÃ©reteit Ã©s nemÃ©t nem lehetett megállapítani.
A templom második Ã©pítÃ©si periódusa a kÃ©sõgótikus Ã©pítkezÃ©si stílus jegyeit hordozza magán. Erre utal a
sokszÃ¶gzáródású szentÃ©ly, a nyugati homlokzat csúcsíves ajtókerete, a szen-tÃ©ly csonkított állapotban fennmaradt
ablakai, a sekrestye bejáratának vállkÃ¶ves kõkerete, valamint az ehhez hasonló szentsÃ©gtartó fÃ¼lke kõ-kerete is. ÉpítÃ©si
ideje a 15. század második felÃ©re tehetõ, de kormeghatározó leletek hiányában szûkebb idõintervallum nem állapítható
meg.
3. periódus. (2/3). Feltehetõleg a 16–17. század folyamán kerÃ¼lhetett sor a templom újabb átÃ©pítÃ©sÃ©re. A lÃ©lekszám
nÃ¶vekedÃ©se, valamint a reformáció kÃ¶vetkeztÃ©ben a szertartásrend válto-zása újabb átalakításokat tehetett
szÃ¼ksÃ©gessÃ©. Az átÃ©pítÃ©s legfontosabb eleme a dÃ©li oldalhoz ra-gasztott, 3 x 3,45 m belvilágú portikusz volt.
Alapjának 0,6 mÃ©teres szÃ©lessÃ©ge feltehetõleg megegyezik falának vastagságával. A 0,75 m mÃ©lyre ásott alapozási
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árkokban az Ã©pítkezÃ©s során szÃ©les kÃ¶rben felhasznált homokkÃ¶vet jó minõsÃ©gû, sok meszet tartalmazó malterrel
kÃ¶tÃ¶ttÃ©k Ã¶ssze. Falainak magassága nem állapítható meg, de feltehetõleg azonos lehetett a hajóÃ©val. A portikusz
Ã©pítÃ©sÃ©vel fÃ¼gg Ã¶ssze a templomhajó fÃ©lkÃ¶ríves záródású ablakainak a lÃ©trehozása is. Ugyancsak ekkor kerÃ¼lhe
sor a szentÃ©ly boltíves mennyezetÃ©nek a lebontására. A kutatások ez irányú kiterjedÃ©sÃ©nek hiányában mÃ©g nem
biztos, de feltÃ©telezhetõ, hogy ekkor kerÃ¼lt sor a sekrestye lebontására, ajtajának elfalazására Ã©s az alapjaira
támaszkodó támpillÃ©rek Ã©pítÃ©sÃ©re. Az ekkor mintegy 0,15 m-rel megemelt padlószint alól indul a templombelsõ utolsó
temetkezÃ©sÃ©nek minõsíthetõ 6. sír. A 2 m mÃ©lyre, koporsóba eltemetett idõsebb nõ sírja a koporsószegeken kívÃ¼l mellÃ©
nem tartalmazott.

Az átÃ©pítÃ©s idejÃ©vel kapcsolatban nÃ©mi támpontot nyújthat a kaputorony falából elõkerÃ¼lt, a torony 1637-ben tÃ¶rtÃ©n
átÃ©pítÃ©sÃ©t rÃ¶gzítõ kõtábla, de a kÃ©t Ã©pítmÃ©ny egykorúságának megállapítására további kutatások szÃ¼ksÃ©gesek.

4. periódus (2/4). Az írásos adatok hiá-nyoznak a templom utolsó átÃ©pítÃ©sÃ©rõl is. A feltehetõleg a 18. század folyamán
vÃ©grehajtott mû-velet csak a dÃ©li portikuszt Ã©rintette. A korábbi Ã©pítmÃ©nyt lebontották, helyette egy 4,3 x 6 m
belvilágú, a hajóval azonos magasságú portikusz Ã©pÃ¼lt. Falainak vastagsága 0,6 m. A portikusz szÃ©lessÃ©gÃ©nek
nÃ¶velÃ©sÃ©t csak úgy lehetett elÃ©rni, hogy falait a hajó dÃ©li ablakainak keretei mellõl indították (a keleti fal rÃ©szben fedi is
ablakkeretet). Jelenlegi állapotában síkmennyezetû Ã©pÃ¼let, amelyben a legÃ©nykarzat található.

A templombelsõ legfontosabb rÃ©gÃ©szeti lelete a románkori templom keresztelõmedencÃ©je7 Ã©s annak talapzata8 (4/5). A
kettõs tagoltságú, szabálytalan nyolcszÃ¶gletû keresztelõmedencÃ©t vÃ¶rÃ¶ses rákosi vagy magyarhermányi andezitbõl
faragták (4/1. ábra). KÃ¶zepÃ©n egy erõsen tagolt fÃ©lkÃ¶rÃ¶s keresztmetszetû borda fut kÃ¶rbe. Oldalainak felÃ¼letÃ©t
kÃ¶zÃ©ptájon elhelyezett kÃ©tsoros, ún. farkasfog díszíti. Hasonló díszítõmotívum található a 13. századra datált
marosszentimrei református templom dÃ©li bejáratának ajtókeretÃ©n.9 Az egyik szÃ©lesebb oldal alsó rÃ©szÃ©n kereszt alakú
jel látható, amelynek párja megtalálható a talapzaton is. A jel a kÃ©t rÃ©sz Ã¶sszeillesztÃ©sÃ©t kÃ¶nnyítette meg, egyúttal
bizonyítva azt is, hogy az egyÃ¼ttes egy távoli kõfaragómûhelyben kÃ©szÃ¼lt. A keresztelõmedence felsõ rÃ©sze sÃ©rÃ¼lt,
feltehetõleg a reformáció után csonkították meg. Megtalálásának helyÃ©re – a diadalívtõl kÃ¶rÃ¼lbe-lÃ¼l 1,5 m-rel
nyugatra, a templom tengelyÃ©hez viszonyítva kissÃ© dÃ©lre – a harmadik Ã©pítÃ©si periódus során kerÃ¼lhetett be. A gÃ¶dÃ
amelybe eltemettÃ©k, a templom harmadik, 16–17. századi padlószintje alól indul. Feltárásának helye utalhat eredeti
helyzetÃ©re is, hiszen elõkerÃ¼lÃ©si helyÃ©n semmilyen Ã©pítÃ©szeti funkciót nem viselt, valamint kevÃ©sbÃ© hihetõ, hogy e
kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l 250 kg-os, a református szertartás szempontjából Ã©rtÃ©ktelen kõtárgyat a munkásoknak okuk lett volna
elmozdítani.

Andezitbõl faragták a lekerekített sarkú, tÃ©glalap alakú talapzatot is (4/3). KÃ¶zepÃ©n 22 x 26 cm mÃ©retû, tÃ©glalap alakú
lyuk szolgált a keresztelõmedence csapjának befogadására. Felsõ felÃ¼letÃ©t a szÃ©lektõl 5 centimÃ©terrel bennebb futó,
mÃ©lyített szalag díszíti, amely a sarkoknál fÃ©lkÃ¶rívek által átmetszett hegyesszÃ¶gekbe megy át. Erre a díszítõmotívumra
az áttanulmányozott szakirodalom nem szolgált analógiákkal. A talapzat a szószÃ©k mellett, a templom tengelyÃ©tõl
Ã©szakra, a harmadik Ã©pítÃ©si periódus padlószintjÃ©n kerÃ¼lt elõ. Itt, a református templomok belsõ tÃ©relrendezÃ©sÃ©t v
alapul, az úrasztala alapjául szolgálhatott, míg a kÃ©sõbbi padlószintfeltÃ¶ltÃ©sek során vÃ©glegesen el nem temetõdÃ¶tt.
KÃ¶zvetlenÃ¼l a talapzat mellett, azonos szinten, egy sÃ¶tÃ©tszÃ¼rke, finoman iszapolt, fazekaskorongon kÃ©szített,
becsipkedett peremû fazÃ©k tÃ¶redÃ©kei kerÃ¼ltek elõ (4/4). Kora az analógiák alapján a 16–17. századra tehetõ,
helyzetÃ©vel mintegy bizonyítva a talapzat idehelyezÃ©sÃ©nek korát.
A kÃ©zdialbisi templom rÃ©szletes rÃ©gÃ©szeti kutatása, az eddig feltárt: gelencei, rÃ©tyi, kilyÃ©ni, gidófalvi,
Árkos–Szentegyházashely-i, dálnoki, vargyasi templomok mellett újabb adatokkal szolgál a háromszÃ©ki egyházi
Ã©pítÃ©szet tÃ¶r-tÃ©netÃ©hez. MegkÃ©rdõjelezi az eddig megjelent szakirodalom által kÃ¶zÃ¶lt kormeghatározásokat, újabb
távlatokat nyitva a kÃ¶zÃ©pkori HáromszÃ©k telepÃ¼lÃ©stÃ¶rtÃ©netÃ©nek kutatásához. A rÃ©gÃ©szeti feltárások
bebizonyították, hogy habár Albis nem szerepelt az 1332–1334-ben Ã¶sszeírt pápai dÃ©zsmajegyzÃ©kben, a telepÃ¼lÃ©s
terÃ¼letÃ©n már állott egy román stílusban Ã©pÃ¼lt templom.
Az Albisban megfigyeltek alapján szÃ¼ksÃ©gessÃ© válik a kÃ©sõn, a 16. század folyamán elõ-szÃ¶r említett telepÃ¼lÃ©sek
templomainak kuta-tása, esetleges korábbi Ã©pítÃ©si periódusaik megállapítása Ã©rdekÃ©ben.
Jegyzet
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1. A kutatásban rÃ©szt vettek : BARTÓK Botond – rÃ©gÃ©sz (Kovászna Megyei MûkincsvÃ©delmi Hivatal), BORDI Zs. Loránd
– rÃ©gÃ©sz (SzÃ©kely Nemzeti Múzeum), OLASZ Gabriella – mûÃ©pítÃ©sz (MûkincsvÃ©delmi Hivatal), KÓNYA Ádám –
mûemlÃ©kvÃ©delem (SzÃ©kely Nemzeti Múzeum), JÁNÓ Mihály – mûvÃ©szettÃ¶rtÃ©nÃ©sz (MûvelõdÃ©si FelÃ¼gyelõsÃ©g)
HASZMANN Pál – muzeográfus (Csernátoni Tájmúzeum)
2. BÁLINTH Gyula. Kovászna megye tÃ¶rtÃ©neti helysÃ©gnÃ©vtára, Aluta VIII–IX (1976–1977), 123. A forrás megjelÃ¶lÃ©se
nÃ©lkÃ¼l.
3. ORBÁN Balázs. SzÃ©kelyfÃ¶ld leirása... III., Pest, 1869, 185.
4. TÃœDÕS S. Kinga. ErdÃ©lyi vÃ©dõrendszerek a XV–XVII. században (HáromszÃ©ki templomvárak), Budapest, 1995, 60.
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5. GYÃ–NGYÃ–SSY János – KERNY TerÃ©zia – SARUDI SEBESTYÉN József. SzÃ©kelyfÃ¶ldi vártemplomok, Budapest, 199
144.
6. KEÃ–PECZI SEBESTYÉN József. A Cenk-hegyi Brasovia-vár temploma, ErdÃ©lyi Tudományos FÃ¼zetek, 121. szám,
1940, 4–5.
7. MÃ©retei: magassága 0,95 m, szájának átmÃ©rõje 0,38 m
8. MÃ©retei: hossza 0,97 m, szÃ©lessÃ©ge 0,80 m, magassága 0,19 m
9. ENTZ GÃ©za. ErdÃ©ly Ã©pítÃ©szete a 11–13. században, Kolozsvár, 1994, 22. kÃ©p.
Â ACTA - 1998 (A SzÃ©kely Nemzeti Múzeum, a Csíki SzÃ©kely Múzeum
Ã©s az ErdõvidÃ©ki Múzeum ÉvkÃ¶nyve)
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