
Átidomult templom

Altorját elhagyva Feltorja egykor ne-
vezetes templomerődjénél bámész-
kodunk. Orbán Balázs írja: „A re-
form. Fel-Torjának is igen érdekes 
régi temploma van, mely a kath. 
korban sz. Mártonnak levén szentel-
ve, védszentjéről Fel-Torja is gyak-
ran hivatott Sz.-Márton-Torjának. 
Ez egyházat is átidomitotta  az idők 
szeszélye és az emberek kegyeletlen-
sége.” Nemcsak az egyház idomult 
át, hanem a temploma is. A román 
stílusban épült templomot később 
gótikus elemekkel bővítették, majd a 
20. század elején teljesen átépítették. 

A 19. század derekán Orbán Balázs 
még részletesen ismerteti a feltorjai 
vártemplom gótikus elemeit: „Szen-
télyében ugyan minden a kifejlett gót 
korra mutat, ilyen sokszög zárodása, 
ilyenek csúcsíves ablakai, melyeknek 
díszművészetét a kettős lóherív feletti 
trifólium rózsa alkotja.” A templomot 
övező ovális védőfalat a 15. század-
ban rakták a környező hegyekből 
szállított pados elválású homokkő-
ből. Felújításra váró, omladozó fala-
inak felső peremén még jól látható a 
gyilokjáró folyosót tartó párkány ma-
radványa. A várfal keleti oldalán álló, 
védelmi célokat szolgáló kapubás-
tyára épült torony nyílásai csúcsíves 

záródásúak voltak; a tornyon több 
keskeny és magas lőrés is látható. 
Zsindelyes fedélzete nyolcszögű gú-
lában végződik, alatta egy tornácos 
kiképzésű, feltehetően 18. századi 
ún. „fi gyelő” van.

Új harang

Ebből az időből való a fából faragott 
portikus (a mai vár bejárati kapuja), 
rajta az 1770-es évszám – írja Kovász-
na megye útikönyvében Kisgyörgy 
Zoltán. A nemrég felújított, vakolat-
díszítésű tornyon álló fi gyelőből szép 
kilátás nyílik a Torja patak mentén 
összefonódott öt település, Altorja, 
Feltorja, Alsó- és Felsővolál, valamint 
Karatna fekete-fehér színben ágáló 
telkeire. Ottjártunkkor éppen isten-
tiszteletre hívott az újonnan öntött 
kisharang. Kisgyörgy Zoltán feljegy-
zéséből tudjuk, hogy nemrég még 
egy „műkincsértékű” harang volt a 
helyén, amelyen a következő felirat 
volt olvasható: ANNO 1731 CURAVIT 
FIERI REFOR FELTORIENSIS HENRI-
CUS LAMP CORONENSIS.

Elfogyó fejfák

A település északi peremén fekvő 
temető „jeges útján” is felkapaszko-
dunk. Katolikusok, reformátusok ke-
resztjei, fejfái hirdetik a megbékélést. 
Csíki embernek szokatlan, hogy a 
sírok tájolása közel észak-dél irányú. 
A régi fejfák is egyszerűek, csak egy 
minta díszíti csúcsát. A tölgyfából 
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A Torja várát hordozó hegygerinc

Porka havak hulladoznak. A természet 
is ünneplő viseletben köszönti az újévet. 
Ezüst színben pompázik a táj. Ezzel is ked-
veskedik az időjárás az „ezüst népének”, a 
magyarnak.

A
z éjszakai gyenge 
havazó után fehér 
köntösbe öltöztek 
az utunkat vigyázó 
erdők. A Nyerges-te-
tőn még a hó alatt 

roskadozó fenyők integettek, alább 
a Kászon Lokán, a Katrosa csárdá-
nál  „azúr-kék szajkó-toll csillant a 
fán/ s hókristályos lett kalap és ka-
bát:/a rikoltozva rebbenő madár/
leverte rá a ciff ra bükk havát.” Nem-
csak a növényzet és a táj változik, 
hanem a székhatárok is. Csíkszékről 
indulva Kászonszéket érintjük, majd 
az egykori Felső-Fehér vármegye te-
lepülései következnek, hogy aztán a 
kézdiszéki Szentföldről észak felé ka-
nyarodva ismét az egykori Királyföld 
településeire érjünk. Hajdanában 
tervezett úti célunkat, a felsővoláli 
Szemmosó kutat lovaskocsival vagy 
hintóval Lázárfalva irányából, Bálvá-
nyosvár alatt elhaladva könnyebben 
is elérhettük volna a felhagyott régi 
országúton. Igaz a mondás, hogy a 
rövidebb nem mindig a hamarabb. 
De bizakodjunk, hogy a tervezett lá-
zárfalvi út egyszer majd, talán az új 
esztendőben elkészül.
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