CSERKÚT BEMUTATKOZIK

A JAKAB-HEGY ÉS CSERKÚT PANORÁMÁJA A TELEPÜLÉS DÉLI HATÁRÁBAN MAGASODÓ CANA DOMBRÓL

Szent György a Mecsekben:
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indenki előtt ismert Szent György csodálatos története, amint megvív a királylányra
fenekedő hatalmas sárkánnyal, jól ismerjük a Kolozsvári testvérek jeles alkotását
erről a témáról. Azt azonban már kevesen
tudják, hogy a Mecsek déli lábánál fekvő
Cserkút templomában szintén látható a
hős – csak egy kicsit másképp.

Pécstől alig tíz kilométerre, a Jakabhegy tövénél található Cserkút. Nevét
minden bizonnyal onnan kapta, hogy
egy cserfákkal körülölelt forrásnál telepedtek le az alapító ősök.
A magyarok talán már a 10. században birtokba vették a környéket,
később a pécsi káptalan birtoka volt.
Temploma legkésőbb a 13. század elején már állt, bár a falu és egyben a plébánia első írásos említése csak a század végéből maradt ránk. A templom

emlékeiből úgy látszik, hogy Cserkút a
14-15. században élte virágkorát. Bár a
Mohács utáni évtizedek zivatarai megtépázták, de nem pusztították el a falut,
lakói megélték a török uralom végét.
A 18. században Cserkút már Kővágószőlős filiája, 1738-ból pedig tudjuk,
hogy mind a száz lakosa katolikus.
Érdekesség, hogy Cserkúton egészen 1945-ig nem voltak hivatalos utcanevek, a lakosság inkább a házak és a
benne lakó családok alapján tájékozó-
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Cserkút
dott. Pécs közvetlen közelsége miatt a
legtöbben ott, vagy az uradalmi erdészetekben vállaltak munkát, a köves
talaj és a sok feltörő forrás nem kedvezett a földművelésnek.
A falu határában 1953-ban kezdődött
meg az urán kitermelése, és ez
rányomta a bélyegét a falu arculatára.
Népessége megnőtt, sokan költöztek
be munka reményében, ám a fellendülés csak rövid ideig tartott.
1990 után Cserkútnak is szembe
kellett néznie az átalakulás kihívásaival. Ma elsősorban három adottságának köszönheti vonzerejét. Pécshez
való közelsége miatt sokan költöztek ki

A község névadó
forrása: Cser-kút
ött be az itt élő
A forrás jelentős szerepet tölt
yok itt mosták
emberek életében. Az asszon
emberek, és az
a ruhát, ide jártak vizért az
vizét használták.
állatok itatására is a forrás
foglalták a CserMai formájában 1933-ban
ben egy mosókút forrását, melynek előteré
ás vize az uránház is épült akkoriban. A forr
1968-ban – idebányászat következtében –
környezete tönkiglenesen elapadt, ekkor a
-es éveiben a
rement. A múlt század ’90
ztével az éltető
közeli bányaművelés befeje
forrást a község
víz újra felszínre tört. A
felújíttatta, körönkormányzata 1994-ben
hozatta. Az arra
nyezetét szépen rendbe
lletti padon megjáró kirándulók a forrás me
ád-kori templom
pihenve a közelben álló Árp
tnek.
látványában gyönyörködhe
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az elmúlt években, ez „vérfrissítést” jelentett a közösség számára. A falu lakossága lassan, de folyamatosan
növekszik, ma több mint 500-an laknak a településen.
A csodálatos természeti környezet és az egye-dülálló
Árpád-kori templom pedig a Mecsek valóságos ékszerdobozává tette a települést, és emiatt előszeretettel
keresik fel a turisták.
Számukra jöttek létre egymás után a korszerű és
igényes vendégházak, ahol kényelmesen megszállhatnak a környéken csellengők. Érdemes akár több napra
is ellátogatni a bájos hegyi falucskába, és a 11 falusi
porta valamelyikében néhány éjszakát eltölteni. Nagy
vendégszeretettel, házias ízekkel várják a vendégeket,
legyen az bakancsos kiránduló, vagy csendre, kikapcsolódásra vágyó látogató.
A kis hegyi falu déli határában magasodó Cana
dombra felsétálva ritka panorámában gönyörködhetnek a turisták. A természetvédelmi terület legmagasabb pontjáról Cserkútra és a Jakab-hegyre nyílik csodálatos panoráma. A település központjából, jelzett
turistautakon akár hosszabb kirándulásokra is indulhatunk. A Cserkút és Kővágószőlős fölé magasodó Jakabhegyen számos természeti érték, mondáiról híres sziklaképződmény csalogatja a turistákat.
Csak bízni lehet benne, hogy a pozitív tendenciák
folytatódnak, és Cserkút számára még sok örömet tartogatnak a következő esztendők.
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Az Árpád-kori templom számos egyedi jeggyel büszkélkedik, ezért mindenképp érdemes megtekintenünk. Első érdekessége, hogy a nyugati oldalon álló
tornya alatt nincsen bejárata, és láthatólag nem is volt soha. A kapu a templom
széltől védett déli oldalán várta a látogatókat. Beléptünk után különös világ
tárul a szemünk elé. A szemközti falon
egy egész freskósor látható, amelynek
készítője valósággal tobzódott a színekben. A bibliai jeleneteket ábrázoló falképsor a román kor legépebben fennmaradt
hazai emléke. A hosszúkás keretben a
tizenkét apostol látható ikonográfiailag
megszokott sorrendben, fejük fölé a biztonság kedvéért a művész azért felfestette a nevüket is. Kezükben a bölcsesség jeleként könyv vagy papírtekercs
van, és az egyes tanítványok átszellemült arcával együtt az egész kompozíció
nagyon erős bizánci jelleget mutat. Az apostolok alatt a fájdalmait tűrő Krisztust
láthatjuk, mellette pedig a Mennyország kapuját őrző Szent Mihály, aki mérleggel a kezében ítéli meg az érkezőket, miközben a Sátán éppen át akarja billenteni a maga javára a mérleg nyelvét.
A templom legérdekesebb része kétségkívül a diadalív. Tetején a diadalmas Pantokrátor, a világ végén eljövő bíró, jobbján az üdvözültek egy csoportjával. Jobb lábánál Szent György tűnik fel almásderes lován, kezében dárdával.
A sárkány azonban nincsen sehol, hiányzik az alkotásról, ugyanis valószínűleg
dél-francia hatásra itt már a győzelem utáni pillanatot örökítette meg az alkotó.
A diadalív belső oldalát is képekkel díszítették. Itt kapott helyet egy szabályos
kalendárium, ahol minden hónapot egy-egy jellemző mesterséggel jelöltek.
Magát a szentélyt is gazdagon díszítették, ám ezt a nagymértékű rongálódás miatt ma már nehéz tökéletesen rekonstruálni. Az valószínű, hogy jobb
oldalon a három magyar Árpád-házi szent: István, Imre és László szerepelt,
velük szemben pedig minden bizonnyal a dinasztia női szentjei kaptak helyet.
A freskók minden bizonnyal Károly Róbert idején készültek, a Szent György
ábrázolás kapcsán pedig erre bizonyítékul szolgál, hogy az ismeretlen mester
megörökítette az 1335. évet, mint a mű keletkezésének dátumát.
A templomhoz a 14. században építették hozzá a nyugati tornyot, és ekkor
készült el a védelmi funkciót is betöltő kőkerítés. A következő században sekrestye és a temetőből előkerült csontok számára egy csontkamra, úgynevezett
osszárium is épült.
A szakirodalomban felmerült, hogy a reformációnak köszönhetően maradtak fenn ilyen jó állapotban a freskók, mert az új keresztény felekezet képviselői, a puritánság híveiként egyszerűen lemeszelték őket. Ennek azonban ellentmond egy 1721-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyv, amely megemlíti,
hogy a tető nélkül maradt templom falai
jó állapotban vannak, és ezután felsorolja a látható képeket is. A díszes alkotásokat valószínűleg az 1725. évi felújítás
során meszelték le, mert talán bántották
a katolikus lakosság szépérzékét a megrongálódott alkotások. A Nesselrode
püspök által finanszírozott felújítás során
kapott oltárt a templom, 1738-ban pedig
két, akkor vásárolt harangját szentelte
fel Szőlősön Berényi Zsigmond pécsi
helynök.
Az elfedett falfestményekre Rádi Ferenc régész bukkant rá 1965-ben, és
neki köszönhető, hogy a több évig tartó restaurálás után ma ilyen állapotban
megtekinthető az egyedülálló cserkúti templom.
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