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A Giotto-freskómásolat és az 
egyedi kőfaragványok restaurá-
lása következik a Beszterce–Na-
szód megyei Kiszsolnán, miután 
sikerült befejezni a tartószerke-
zeti munkálatokat – számolt be 
a Teleki László Alapítvány.

 » PAP MELINDA

B efejeződtek a tartószerkezeti 
munkálatok a Beszterce–Na-
szód megyei Kiszsolna egykori 

evangélikus templomának szenté-
lyében – számolt be a határon túli 
épített örökség megmentésén fára-
dozó magyarországi Teleki László 
Alapítvány. A szervezet honlapján 
közzétett közleményében emlékez-
tet, hogy a Besztercétől nyolc ki-
lométerre található egykori szász 
település evangélikus temploma 
megkülönböztetett jelentőségű mű-
emlék. Kiszsolna (románul Jelna, 
németül Senndorf, erdélyi szász 
nyelven Sänderf) – mint arról be-
számoltunk – azzal írta be magát a 
művészettörténet-könyvekbe, hogy 
szentélyében 2016-ban magyar örök-
ségvédők Giotto di Bondone (1267–
1337; fi renzei festő, szobrász és épí-
tész, a korai reneszánsz, a trecento 
művészetének első jelentős alakja) 
egy elpusztult mozaikjának hű fres-
kómásolatát találták meg.

A római Szent Péter-székesegyház 
számára készített Navicella-mozaik 
hű másolata azért különleges értékű, 
mert az eredeti Giotto-mozaik a 17. 
században megsemmisült. A Giot-
to-mű elkészülte utáni száz évből 
eddig csak három másolatot ismer-
tek: egyet Firenzéből, egyet a hozzá 
közeli Pistoiából és egyet Strasbourg-
ból. Közülük egyedül a fi renzei az, 
amelyik nemcsak alapvonásaiban, 
hanem részleteiben is másolta Giot-
to képét, pontosan úgy, ahogyan az 
Erdélyben előkerült, nagyjából a fi -
renzeivel egyidős falfestmény. Giotto 
di Bondone a kutatók szerint az 1305 
és 1313 közötti időszakban készítette 
a római régi Szent Péter-bazilikában 
a Navicella című mozaikot, mely a 
Szent Péter-bazilika újraépítésekor 
megsemmisült.

Javították a falakat, pótolták
a hiányzó köveket
Az összeomlás szélén álló kiszsol-
nai templomnak és a freskómáso-
latnak magyar állami támogatással 
2016-ban kezdődött el a mentése, a 
Rómer Fóris-terv keretében nyújtott 
támogatás révén. Puskás Imre, a Mi-
niszterelnökség korábbi kulturális 
örökségvédelemért felelős helyettes 
államtitkára 2016 októberében a hely-
színen jelentette be, hogy a magyar 
kormány a külhoni műemlékek meg-
mentésére indított Rómer Flóris-terv 
keretében nyújtott ötmillió forintos 
támogatást az épület állagának a 
megőrzésére, és további 800 ezer 
forintot szán az értékes freskó feltá-
rására és konzerválására. Emil Radu 
Moldovan Beszterce–Naszód megyei 
tanácselnök akkor úgy nyilatkozott, 
hogy a megyei önkormányzat vállalja, 

hogy előteremti a fi nanszírozás másik 
felét. A Teleki László Alapítvány által 
a napokban közzétett beszámoló sze-
rint először a szentély boltozatának 
aládúcolása történt meg, amivel az 
utolsó pillanatban sikerült megmen-
teni a mennyezetet a beomlástól. A 
tetőzet helyreállítása után újrafu-
gázták a boltozathátat, kicserélték 
a szétmállott köveket, pótolták a hi-
ányzókat, míg a nagyobb repedéseket 
injektálással és rozsdamentes acélból 
készült spirális szálak beépítésével 
kezelték. A vakolat nélküli falfelülete-
ket újrafugázták, a támpilléreket ha-
barcsborítással védték le, és – hogy 
megvédjék a helyreállított épületrészt 
–, a nyílászárókon ideiglenes, ácsolt 
deszkalezárásokat helyeztek el. „A 
tartószerkezeti munkálatok után a 
freskók és a kőfaragványok restau-
rálása történik meg” – vetítik elő a 
további munkálatokat a Teleki Alapít-
vány műemlékvédő szakemberei.

Precedensértékű összefogás
Az alapítvány részéről Makay Doroty-
tya tartószerkezeti mérnök március-
ban a Krónikának úgy nyilatkozott, 
hogy az alapítvány legtöbb két éven 
belül el szeretne készülni a kiszsol-
nai evangélikus templomrom építé-
szeti beavatkozásaival. „A mentési 
projekt, amennyire aprónak tűnik, 
hiszen egy – igaz, romos – templom 
szentélyéről van szó, annyira össze-
tett mind műszakilag, mind pedig a 
menedzsment, illetve a fi nanszírozás 
szempontjából” – fogalmazott az er-
délyi szakember, aki szerint a mun-
kálat jellege miatt az engedélyeztetés 
is hosszas volt. De a tulajdonjog ösz-
szetettsége is nehezítette a mentést, 
ugyanis a templom csak részben a 
Beszterce–Naszód Megyei Tanács 
tulajdona, a kerítőfal és a torony tu-
lajdonosa az ortodox egyház. Annak 
érdekében, hogy a munkálatoknak, 
de magának az épületnek is legyen 
egy hazai felelőse, a megyei önkor-
mányzat a Beszterce–Naszód Megyei 
Múzeum gondozására bízta a temp-
lomromot, mondta a szakember.

„A fi nanszírozási rendszer prece-
densértékű, nemzetközi, azaz ro-
mán–magyar összefogás az erdélyi 

szász emlék megmentésére” – muta-
tott rá a szakember, arra utalva, hogy 
a Beszterce–Naszód Megyei Tanács 
és a Teleki László Alapítvány közös 
befektetésként, fele-fele arányban 
vállalták a munkálatok anyagi hát-
terének megteremtését. A romániai 
részfi nanszírozás biztosítása azon-
ban a közbeszerzési törvény miatt 
elhúzódott.

Különálló munkálat
Makay Dorottya akkor kérdésünkre 
rámutatott, hogy a freskó restaurálá-
sa különálló munkálat lenne, mely-
nek költsége mai áron mintegy 30 ezer 
lejre tehető. Ahhoz azonban, hogy a 
templomrom turisztikai szempontból 
kiaknázható legyen, további munká-
latokra lenne szükség, vélte, hiszen a 

BEFEJEZŐDTEK A TARTÓSZERKEZETI MUNKÁLATOK A BESZTERCE–NASZÓD MEGYEI TELEPÜLÉS EVANGÉLIKUS SZENTÉLYÉBEN

A freskó restaurálása következik Kiszsolnán

A Navicella-mozaik erdélyi másolata azért értékes, mivel az eredeti még a 17. században megsemmisült

A kiszsolnai templom szentélye a helyreállítási munkálatok után
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freskót tartalmazó szentélyhez egy 
teljesen romos falú templomhajó 
tartozik. „Hogy a helyszín látogat-
ható legyen, gyakorlatilag szükség 
lenne egy, a területet is rendező, 
turisztikai szempontú beruházásra, 
ami egy európai uniós nagyságren-
dű projektet feltételezne” – értékelt 
márciusban lapunknak a műemlék-
védő szakember, aki szerint a pályá-
zatot a 2021–2028-as fi nanszírozási 
időszakra kellene előkészíteni.

A kiszsolnai evangélikus temp-
lom az 1970-es évek óta romosodik, 
pusztulására már többször is fel-
hívták a fi gyelmet a szakemberek. 
Értékes falfestményeinek létezésére 
azután derült fény, hogy a templom 
romló állapota miatt az újkorban 
felvitt meszelések elkezdtek lepe-
regni a falakról. Az épület hanyat-
lása összefügg a térség demográfi ai 
összetételének változásával. A Besz-
terce melletti faluban helytörténeti 
adatok szerint 1941-ben 367 szász 
volt, akik a lakosság 62 százalékát 
tették ki. 1944-ben, a német csapa-
tok visszavonulásakor a nösner-
landi (Beszterce vidékének német 
megnevezése) szász lakosok több-
sége Ausztriába és Németországba 
menekült. Kiszsolnán 1953-ban még 
66 evangélikus volt, de az elmúlt év-
tizedekben a szászok száma folya-
matosan csökkent, ma Besztercén 
és térségében sem számottevő.

A jelenlegi templom a 15. század 
első felében kőből épült, egyha-
jós, torony nélküli gótikus épü-
let, de datálása nem egyértelmű, 
ugyanis román kori stíluselemeket 
is tartalmaz. Érdekessége az érté-
kes freskómásolat mellett, hogy 
oszlopfőit egy-egy kőből kifara-
gott emberfej zárja.

 » „A tar-
tószerkezeti 
munkálatok után 
a freskók és a 
kőfaragványok 
res taurálása 
történik meg” 
– vetítik elő a 
további mun-
kálatokat a 
Teleki Alapítvány 
műemlékvédő 
szakemberei.




