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Középkori ékszerdoboz a Bohinji-tónál
A hatalmas hegyek közé szorított, csodálatos fekvésû Bohinji-tó partján áll a képeskönyvbe illõ,
kívül-belül középkori freskókkal díszített, apró gótikus Keresztelõ Szt. János-templom. A tó
kristálytiszta, kékeszöld vizében tükrözõdõ épület látványa lenyûgözõ, a színes, autentikus, középkori
falfestmények igazi csemegét kínálnak a Júliai-Alpokban kirándulóknak.A templom látogatása
A Bohinji-tó keleti végében, a Sava Bohinjka kiömlésénél, közvetlenül a folyó északi partján, egy régi kõhíd
mellett épült templom története egyes feltételezések szerint egészen a XI. századig nyúlik vissza. A hajó
nagy része román kori, míg a presbitérium egyértelmûen gótikus alkotás. A jellegzetes díszítésû
harangtorony barokk kori, dupla ablakait, a környékre jellemzõ zöld kõ keretezi.
Az egész épületet középkori fal veszi körül. A templom hajójának déli falán láthatjuk Szt. Kristóf nagy alakú
falfestményét, vállán a kisded Jézussal. Ezen a falrészleten megfigyelhetjük a freskók három különbözõ
rétegét, melyeket egymásra festettek az évszázadok alatt. A legalsó, legrégebbi réteg 1300 körüli, a
középsõt 1400 körül festették, míg a legfelsõ a XVI. sz. második negyedében keletkezett.
Az épület belsejét szinte teljesen beborítják az érdekesebbnél érdekesebb falfestmények. A hajót a
szentélytõl elválasztó diadalíven Keresztelõ Szt. János lefejezését illusztrálja a középkori mûvész
meglehetõsen naturális stílusban. A különbözõ bibliai jelenetek között láthatjuk Káint és Ábelt, és
Sárkányölõ Szt. Györgyöt is. Érdekesség, hogy Káin vállán egy fehér ördög ül, egy meglehetõsen ritka
szimbólum.
A gótikus presbitérium, vagyis a szentély falait teljesen beborítják a színes falfestmények. Alulról felfelé,
angyalok sora, némelyik egészen bizarr vámpírszerû fogakkal, középen különbözõ szentek figurái, feljebb
pedig az apostolok alakjai láthatóak. Néhány alakon még az akkoriban meglehetõsen gyakori golyvát is
megfestették az alkotók. A jobb oldali mellékoltárban található festett, fából faragott, 1380-ból származó fej
Keresztelõ Szt. János levágott fejét ábrázolja. Az aranyozott fõoltár 1668-ban készült, a szószék 1711-bõl
való alkotás.Gyakorlati tudnivalókCím: Cerkev Sv. Janeza Krstnika, Ribèev LazMegközelítés: A templom a
Bohinji-tó keleti szélén kifolyó Bohinjka Sava folyó északi partján áll, a Ribèev lazból Stara Fu¾ina felé tartó
mûút mellett.Nyitvatartás: Nyári szezonban délelõtt 10-tõl 12-ig, délután 4 és 7 között biztos nyitva van,
egyéb idõben érdeklõdjünk a Ribèev Lazban, a templomtól két perc sétára lévõ turista információs irodában.
Belépõ nincs, adományt szívesen fogadnak.
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