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Dr. Gazda Klára 

egyetemi tanár 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

Kolozsvár 

A népi játékok tisztaság-képzetei 

 

A népköltészet fő témái az ember sorsproblémái köré sűrűsödnek. Arról beszélnek képi nyelven, hogy az 

ember hogyan élhet harmóniában Istenével, a világgal, önmagával és embertársaival. Közönséges, 

hétköznapi jelentésű szavak és dolgok utalnak a legelvontabb kérdésekre, s hordozóik csak homályosan 

érzik, élik át, hogy a költészet nyelve átemeli őket a tapasztalaton túli világba, elvezeti a biztonságot nyújtó 

helyes úthoz, átlendíti a nehézségeken, erőt ad a folytatáshoz.  

A mérsékelt égövön a tél és fagy a sötét, gonosz erők, a halál, a tavasz kezdete pedig a feltámadás, 

újjászületés képzetét kelti az emberekben. A népi kultúrában e tematizálás egyik fő megjelenési közege a 

játék. 

A télvégi, benti, valamint a húshagyókeddi szabadtéri játékok kulcsfigurái az ördög, a halál, és több 

maszkos állat- és emberalak. Álarc és álruha jelzi, hogy valamennyien nélkülözik az emberi minőséget. 

Ennek megfelelően nem riadnak vissza zabolátlan, visszatetsző cselekedetektől: zajongástól, lopástól, a 

lányok szoknyája alá kapkodástól, csúfolódástól, miközben szóval vagy jelképes mozdulatokkal kibeszélik a 

jelenlévők normaszegéseit (lopás, henyélés, kicsapongás, lelki defektusok, együttélési szabályok be nem 

tartása). A foltos ruhájú, rossz kalapú, kormos arcú, festett szájú, kezében kalapácsot és harapófogót tartó 

ördögök, vasalók éktelen zajkeltés közepette kínozzák, nyomorgatják az embereket, azok valamilyen 

vétségét a fejükre olvasva. A fehér/fekete lepedős, sáros, zsíros, tollúpihés ábrázatú halál éktelenül vicsorgó 

krumplifogaival, sarlójával vagy kaszájával riogat. Hamubotos tartja távol az alakoskodó csoporttól, a halált 

és egyben tisztítást jelképező hamu szórásával, a kíváncsi gyermekeket. E felfordult világ végnapjait éli: a 

dögséget és betegséget jelző szalmabábút. 

Elégetik, vagy vízbe vetik, a kecskét vagy lovat, általában a pusztulásra ítélt jelképes szereplőt agyonütik. 

A tréfás temetés nem nélkülözi az ítélkezés motívumát. Az emberek mértéktelen zabálással és tánccal 

búcsúznak el e világtól. Egyes esetekben a halott új minőségben talpra ugrik. 

A böjti és húsvéti időszak többnyire szabad ég alatt zajló, jóval visszafogottabb közösségi játékainak a 

világok közt közlekedő földi ember a főszereplője, akinek a világot és önmagát is meg kell tisztítania. E 

játékok erkölcsi normákról is szólnak. 

A mérleghinta vagy lipinka jelképes lélekmérő, a forgóhinta, (cserkabala) és a lengőhinta jelképes 

gonoszeltávolító, s ezáltal, a hintázó mondókák, mesék és hiedelmek tanúsága szerint, a világot megtisztító 

segédeszköz. A gonoszak – állatias tulajdonságokkal rendelkezők, gnómszerű és valóságos figurák: rablók, 

paráznák, mértéktelenek, torkosak – leesnek róluk, kitörik a lábukat, a vízbe halnak, nevetségessé válnak. Az 

ingó-, illetve a forgómozgás keltette tudatmódosulás révén a hintázó átéli a világok közti utazás érzését. 

Lent, a lakott tér peremén, és fennebb is agresszív rossz szellemeket vél látni, akik e böjti periódusban is 

kolbászt zabálnak, vagy éppen füstös fazékkal akarják elragadni áldozatukat. A hős beszámol ezek és 

(gonosznak tekintett) macskájuk elpusztításáról. Az égben Isten világát pillantja meg, ezzel mintát, és 

egyben áldást nyerve földi munkálkodása folytatásához. A szövegek égi Dunáról, egy leány vízbeeséséről 

szólnak, és a kis katonát Dunába ugrásra biztatják. Sejthető, hogy azért, mert e folyók tisztító, életerőt 

kölcsönző hatásúak, akárcsak a nagypénteki és húsvéti földi vizek, hiszen a hintázás jeles időszaka több 

katolikus vidéken éppen húsvét tája, a nagypéntektől fehérvasárnapig terjedő időszak, amikor a néphit 

szerint nyitva van az ég, és a két szféra vizei összeérnek. A Krisztus kereszthalálában való jelképes résztvétel 

révén a Jordán vizében megfürdők újjászületnek. 

Gyógyhatású rituális tisztálkodásról szól Fehér liliomszál kezdetű lányjátékunk is. A fehér a tisztaság 

jelképes színe, ám több játékváltozat jelzi, hogy a szóban forgó virágszál, esetenként éppen fekete vagy kék. 

Ezért kell a Dunába, a Tiszába ugrania, megfésülködnie, megmosdania, megtörölköznie, oldalát két 

aranypálcával megtámasztania, mint egy szilágysomlyói változat mondja, az ünnepnapjára. 

(Hasonlóképpen képzeli el a néphit a lélek halál utáni tisztálkodását, vízen átkelését is). Némelyik 

változatban Lázárnak kell tisztálkodnia, azért, hogy életre keljen:  

– Lázár vedd fel lábodat 

Emeld fel karodat,  

Feszítsd ki derekadat, 

Támaszd meg két oldaladat  

Hadd lássam a sírodat, 

Hogy velem gyühessél.  

Egyértelmű, hogy itt Jézus szól a feltámasztott Lázárhoz. És talán, analógiás alapon Fehér liliomszálhoz is, 

akit egy változat imádkozásra, egy másik letérdepelésre buzdít. Megint más változatok azt érzékeltetik, 

hogy a lelki természetű piszkosságról, borzasságról, vizességről van szó, ami miatt ördög illetve zsidó viszi 
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el a bujákat, a kikapós menyecskéket, a hűtleneket, a resteket. A megtisztulás jutalma a földi boldogság: 

fehér liliomszál valakinek – a néphit szerint a jövendőbelijének – a kötényében törülközik meg.  

A nagyböjt időszakára, valamint húsvéti ünnepekre eső régi, népszerű szabadtéri vonulós játékunk, a 

kapus- vagy hidasjáték a különböző (lét) minőségek közti folyamatos áthaladás, valamint a láncolatból való 

kiszakadás élményét jeleníti meg. A kétféle létformát egy jelképes – a játékosok által tartott – (esetenként 

virág- vagy zöldág kapu) kapu, híd, rév, a Duna- avagy a Jordán vize választja el és köti össze. A 

fényes/tüzes átjáró két pillére (a két kaputartó) két ellentétes princípiumot (Újhold/fényes nap; angyal/ördög; 

asszony, leány, Szent Erzsébet/Borsos kapitány, Vasas kapitány, Gergely gazda, lévai rongyos vagy takács, 

vén Krauz) képvisel. A kapu lezárulásakor a vámként, kocsibérként, váltságként visszatartott játékosoknak 

választaniuk kell közülük, de csak a fedőnevüket (pl. alma/körte, rózsa, ibolya) ismerik. A többiek 

továbbhaladhatnak, de korábbi vétségüket jóvá kell tenniük: helyre kell állítaniuk az általuk letöretett, 

megrongált híd lábát. Ehhez Istentől vagy Boldogasszonytól kérhetnek megfelelő anyagokat, s hogy ki mit 

ajánl fel, aranyat, gyöngyöt, gyűrűt, virágot, illetve a híd lábához alkalmas/alkalmatlan anyagokat: bürököt, 

bodzát, káposztatorzsát, fenyő- vagy diófát, felaranyozásához pedig rezet, ólmot, ezüstöt, az egyben őt is 

minősíti.  E motívum általában is értelmezhető a bűnök megbánásával és jóvátételével, s az Istentől kapott 

adományok kamatozásával.  

Ha már mindenkit visszatartottak, a kapusok hintázás és különböző jelképes próbák, (égre nézés, földre 

köpés, nevetési tilalom, szem- és szájkinyitás tilalma) alapján döntenek az egyes szereplők sorsáról: 

„mérték, hogy ki megy a tisztítóba, ki pedig a mennyországba”. Játékkísérő énekszövegek utalnak a negatív 

minősítés okaira: van szó bennük hűtlenségről és részegeskedésről, cifrálkodásról, (pirosító), 

munkakerülésről, ledérségről és szerelemgyerekről, valamint a megtisztulás szükségességéről vagy éppen 

folyamatáról. A játékhoz viselt fehér ruha, a Jordán vizén való átkelés motívum, de még a megőrzött 

karácsonyi fenyő kapuként való felhasználása is a Krisztusban való megtisztulás gondolatára utal. Bár a 

játékcselekmény a lélek túlvilági útjaként is értelmezhető, a kapun/hídon való átvonulásra hívogatásnak (Jöjj 

átal, jöjj átal, te szép aranybúza) vagy biztatásnak (Bújj, bújj, zöldág) célja a tavaszi zsendülés serkentése, 

az előcsalogatott vad- és termesztett növények (zöldág, aranybúza), és állatok szintén kifejezik a világ kettős 

megosztottságát: az aranybúzából „lesz a galambocska”, a kegyes fehér borba mosdódik, hattyújával 

kendőzik, gyolcs az inge, pártázatja, míg szederice-levelice, sötétlila termése miatt, akárcsak a fekete tóban 

fürdő kis kacsa a bűnös lélek jelképe. A játék a lét folyamatosságának vágyát jeleníti meg. Felidézi a 

szerelem és az esküvői szokások ceremóniáit és szóhasználatát is, mert a vőlegényes ház egy asszonya és az 

odaérkező menyegzői sereg násznagya is hasonlóképp alkudozik a bebocsáttatásért, a vám pedig maga a 

menyasszony. De arra is utal, hogy élet, nász és halál, hétköznap és ünnep könnyű megélésének mind 

előfeltétele a tisztaság. 

*** 
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Nagy László 

unitárius lelkész-esperes, EKT főjegyző 

Marosvásárhely, Maros megye 

 

Őszi hálaadási úrvacsoraosztás a Szőkefalvi Unitárius Egyházközségben  

 

Az unitárius egyházban, a többi protestáns egyházhoz hasonlóan minden karácsonykor, húsvétkor és 

pünkösdkor úrvacsoraosztás van. Ugyanakkor van egy őszi hálaadó ünnep, szeptember utolsó vasárnapján, 

amikor szintén úrvacsoraosztás van. Az 1694. június 20-án a Tordán tartott zsinat az alábbi határozatot 

hozta: ”Deliberatum in hoc Synodo, ut deinceps singulis annis quatour vicibus, intribus festis, et ante diem 

D. Michaelis die Domini usurpetur S. Coena in omnibus Ecclesiis.” Magyar fordítása: „Ezen a zsinaton az a 

döntés hozatott, hogy mostantól minden évben négy alkalommal a három ünnepen, valamint Szent Mihály 

napja előtti vasárnapon szolgáltassék ki az úrvacsora minden egyes egyházközségben.”  

Szintén Tordán, 1738.január 10-én tartott Generale Consistorium a következő döntést hozta: „Az őszi 

Communiót minden Atyafiak usurpálják, Sz Mihály nap előtt, az mely vasárnap legközelebb esik, azon a 

napon, ha pedig vasárnap esik Sz Mihály napja, akkor az leszen az Communiónak ideje.”  

Gyakorlattá vált a szeptember utolsó vasárnapi ünnep, amit falun ma is Szent Mihály vasárnapjának 

neveznek. Szép, a falusi ember lelkivilágához nagyon közel álló ünnep. Valami megfejthetetlen, titokzatos 

érzéseket hordoz magában, mert van-e, lehet-e nagyobb öröm és megelégedés a földműves ember életében, 

mint amikor látja munkája gyümölcsét, a kenyeret. És amikor a kenyér, az új kenyér és a bor az úrasztalára 

kerül, százszor is megszenteltnek látja azt.
1
  

A 28 év alatt a bort Szabó János és családja adományozta, mert az volt a szokás, hogy a bort a gondnok 

(kurátor, megyebíró) és családja adományozza. Ez természetesen minden alkalommal megtiszteltetés annak, 

aki az úrasztalára teheti a kenyeret és a bort. Nagyon sok egyházközségben évekre előjegyzik az úrvacsorát 

adókat. Lelkészségem idején az őszi hálaadás ünnepén a bort mindig a gondnok adományozta. 

Az úrvacsoraosztást az ünnep előtti vasárnap a lelkész kihirdeti a szószékről. A helyi szokástól és 

gyakorlattól függően a nagyhéten reggeli és esti áhítatok vannak. Az egyház kötelezően előírja ezek 

megtartását, de őszi időszak lévén és betakarodás, a hét első felében kevesen vesznek részt az áhítatokon. 

Szombaton többen ott vannak a templomban. A nagyhéten minden reggel harangoznak, ezzel is jelezve a hét 

ünnepélyességét. Este ugyancsak szólnak a harangok. Ha istentisztelet vagy áhítat van, akkor háromszor 

harangoznak. Többször megtörtént a 12 évi szolgálatom idején, hogy csak a harangozóval voltunk, Hajdú 

Istvánnal, aki református volt. Az adatközlők szerint, az 1930-as években reggel 7:30-kor volt a reggeli 

áhítat, este 17:30-kor. Ekkor 8-10-en jártak a templomba. A második világháború után maradt ki a reggeli 

áhítat. (Fontos megjegyezni, hogy Szőkefalván 1947-48-ban megalakítják az állami gazdaságot a báró, a 

gróf, a földbirtokosok földjéből). Habár egész héten dolgoztak, lélekben mégis készültek az unitáriusok az 

ünnepre. A Ferenc családban minden este rendszeresen olvasta az édesanya a Bibliát.. Még a szomszédok is 

sokszor átmentek meghallgatni a felolvasást. Bűnbánati énekeket énekeltek. Édesapja minden reggel 

mosakodás előtt elmondta: „Én Istenem, legyen hála, hogy felvirradtunk”, majd törölközés közben mondta a 

Miatyánkot. A hétvégén takarítottak, rendet teremtettek a ház körül. A férfi dolga volt a kinti munka, az 

asszonyé a ház rendbetétele. Szombaton sütöttek. A férfi előkészítette a sütéshez szükséges fát, az asszony 

hevített. Tésztát csak az az asszony dagaszthatott, akinek már nem volt „havi baja”, aki már meglett korú nő 

volt. A kenyér előtt lángost, lapótyát
2
 sütöttek és egy kemence lepényt, amiből adtak a disznó- és 

tehénpásztornak. Miután a kenyeret kiszedték, azután kalácsot is sütöttek. Vecsernyekor a templomba 

mentek. Mehettek is, mert arra kész volt minden munka.  

A kenyeret mindig olyan lisztből sütötték, amilyen volt. Az úrasztalára kerülő kenyér sem mindig új 

lisztből van. Legtöbbször összedagasztják a régi lisztet az újjal, mert a régit már ismerik (van vagy nincs 

ereje). Pékségben sütött kenyeret a 12 év alatt soha nem tettem az úrasztalára, mert senki nem hozott olyant. 

                                                 
1
 A dolgozatot Adorjáni Rudolf Károly ny. unitárius lelkész által összeállított kérdőív alapján írtam. (A tiszteletes 1956-

1985 között volt a szőkefalvi unitárius egyházközség lelkésze, a dolgozat készítője pedig 1986. január 1-től 1997. szeptember 30-

ig). Adatközlőim: Szász Mihály (Candra Mihály, 1925), aki reformátusként az unitáriusok énekvezére volt több mint három 

évtizedig, majd 1988-ban áttért unitáriusnak, valamint felesége Ferenc Irma (Dobos), 1925, unitárius vallású. Szász Mihályné 

családja, a Ferencz család, az egyik legrégebbi unitárius család Szőkefalván. Családjuk 28 évig adta a kenyeret az őszi hálaadás 

ünnepére. Ezt a folytonosságot én szakítottam meg azzal a kérésemmel, hogy adjunk lehetőséget másnak is, hogy az úrvacsorához 

kenyeret és bort adhasson. 
2
 Megjegyzem, hogy van egy család, az egyik Jenei, akinek a gúnyneve Lapótya. Valamelyik ősük nagyon szerette a lapótyát 

és édesanyjától mindig azt kért. 
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A bor általában régi bor. A jó gazdánál a régi bor meg kell érje az újat. Szőkefalva szőlőtermő vidék és 

mindig volt jó bor. Akármit nem is hoztak az úrasztalára. A legtöbb esetben halottaik emlékére adták az 

úrvacsorai jegyeket. A megmaradt kenyér és a bor a lelkésznél maradt. Istentisztelet után azok a 

keblitanácsosok, akik az úrasztaláról a klenódiumokat leszedték, és akik a perselypénzt megszámolták, a 

lelkészi hivatalban egy pár pohár bort még megittak. Ezek a férfiak kb. még egy órát elbeszélgettek. Az 

úrasztalát egy sárga terítővel terítették le, amit Szabó János gondnok adományozott az egyházközségnek őszi 

hálaadás ünnepére. Erre terítették a többi, kisebb fehér terítőt. Az úrasztalán két kehely van és egy tányér a 

felvágott kenyérrel. A gyülekezetben voltak cigányok is, akik néha részt vettek az úrvacsoraosztáson és 

ugyanabból a kehelyből ittak, mint a magyarok. Nekik nem volt külön kelyhük. Először a férfiak álltak ki 

tisztelvén a kort, azután az asszonyok. Amíg a férfiak vesznek úrvacsorát, a nők éneklik az úrvacsorai 

éneket (a 166-os úrvacsorai ének az Unitárius Énekeskönyvben: Jer az Úrnak asztalához…), majd a férfiak 

énekelnek. Mivel a gyülekezet kis lélekszámú, a legények és a leányok a férfiakkal, illetve a nőkkel vesznek 

úrvacsorát. Úrvacsoraosztás előtt nem reggeliznek, hogy legyen tiszta az ember. A templomból való 

hazamenetelkor ezzel köszöntek be a házba: „Adjon Isten részt a könyörgésből.” Ha vallásosabb volt a 

család, akkor a textust is elolvasták. Ünnepi ebéd fogadta a megérkezőket, amit az asszony templomba 

menetel előtt készített el vagy az idős asszony (anya vagy anyós), aki nem mehetett el a templomba. Az 

étrend általában tyúkhús leves, „pityóka pire”, sült hús (tyúk vagy disznó) savanyúság káposztából vagy 

uborka, paradicsomszósz volt. Az adatközlő megjegyzi, hogy édesapja a kockás- míg édesanyja a hosszú 

laskát szerette. A murkot külön ették meg. Étel előtt pálinkát, étel után bort ittak. Ugyanakkor étel előtt 

magukban elmondták az asztali áldást: „Jöjj el Atyánk, légy vendégünk, amit adtál, áldd meg kérünk. 

Ámen.” Étel után: „Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.” A pánkó és a sütemény is az 

ünnepi ebéd tartozéka volt. 

Ilyenkor, az őszi hálaadás ünnepén jártak a cigányok is kéregetni, nem csak a faluból, hanem a szomszéd 

falvakból is. Általában nem mentek haza üres kézzel.  

Abban az időben (1940-50-es évek) minden vasárnap bál volt, ami délután 2 óra felé kezdődött meg. Két-

három rend csárdást húztak és három órakor mindenki ment a vecsernyére. Amíg a vecsernye tartott a 

zenészek is csendben voltak. A leghíresebb cigányzenész család a vámosgálfalvi Gyurica család volt. Még 

én is ismertem a család utolsó zenészét, Jánost. Vecsernye után visszamentek a bálba, és a táncrendben jött a 

valcer. A bálba összegyűlt a falu fiatalsága. 

Nem csak az unitáriusnak volt ünnep az őszi hálaadás. Hazajöttek azok a lányok és fiúk is, akik 

Dicsőszentmártonban szolgáltak. A bállal és mulatsággal véget is ért az ünnep, mert a többi sátoros ünneptől 

eltérően ez csak egy napos.  

Az adatokat 1994-ben gyűjtöttem. A falu lakossága akkor 1430 körül volt, amiből kb. 900 magyar, 100 

cigány és 400 román. A magyarok között 11 Mihály nevű volt. A Mihály név nem tartozik Szőkefalván a 

gyakori nevek közé.  

Elmondható, hogy az őszi hálaadás ünnepe, éppen úgy mint az új búzazsenge a reformátusoknál, búcsú a 

katolikusoknál, az egész falu ünnepe volt, mert nagyon sok a vegyes házasság. Így közösen vettek részt 

egymás ünnepein, részesültek az ünnepben.  
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Csáki Rozália, XI. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László 

 

Nagymamám imái 

 

Gyermekkorom legszebb emlékei a nagymamámnál eltöltött időkhöz fűződnek. Ő Gyimesfelsőlokról    

(r. Lunca de Sus, Hargita megye) költözött Csíkszentmihályra, 1963 májusában. Annyira érdekesnek 

találtam az ők otthoni szokásaikat, hogy mindig arról érdeklődtem. Nagy örömmel beszélt a fonókról, 

népijátékokról, betlehemesről, húsvéti szokásaikról, tojásírásokról – más munkájukról, szokásaikról. 

Imádságot is nagyon sokat tanultam tőle. A legtöbbet ő tanított meg nekem. 

A közelmúltban vettem csak észre, hogy öltözéskor, ágyvetéskor, mosakodáskor, törölközéskor valamit 

nagyon halkan mond magában. A kérdésemre azt felelte, hogy imát mond, de nem akarta, hogy ezen imákat 

megtanuljam. Azt mondta, hogy ezeket a nagymamájától tanulta gyermekkorában, körülbelül az 1940-es 

években, de az édesapja nem engedte, hogy mondja, mert úgy vélte, hogy csak azokat az imádságokat 

szabad imádkozni, amit a templomban mondanak. Az ő édesapja szerint ezek az imádságok „lics-locs” 

imák. Az én nagymamám, aki a nagymamájától tanulta ezeket az imákat, amelyeket ő nagyon szeretett, ezért 

mindig magában mondogatta, de soha, soha senkinek el nem mondta  mostanig (mostanáig). 

Ezek a „furcsa” imák a következők: 

 

 

Öltözéskor 

Jézus, aki mezítláb annyi utat tettél, 

Hadd járjam az utat, amit kijelöltél, 

Míg a világ bajgondjától megválva, 

Eljussak az örök élet nyugalmába. Ámen. 

 

Ágyvetésnél 
Kinek a keresztfán vala durva ágya, 

Midőn Atyáinak lelkét felajánlta, 

Szent kereszt légy víg életemben, 

Segítségem minden végpercemben. Ámen. 

 

Mosakodáskor 
Jézusnak drágalátos szent vére, 

Mosd tisztára testemet, lelkemet, 

Minden undok bűntől, 

Mellyel meg vagyok terhelve, 

Hogy élhessem földi életemet, 

Bűneimtől megmentve. Ámen. 

 

Törölközéskor 
Oh, szent kendő, 

Melyre Jézus nyommá képét, 

Törölj le minden utálatos bűnt, 

Mellyel be vagyok piszkolva, 

Hogy eljuthassak tehozzád, 

Atyámhoz, teljesen megtisztulva. Ámen. 

 

 

 
 

Csíkszentmihály. Római katolikus műemléktemplom 

 

Adatközlő: Csiszárné Bodor Juliánna, 71 éves, Csíkszentmihály 
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Beder Tibor 

ny. tanár, ex-főtanfelügyelő 

Csíkszereda, Hargita megye 

Erdély ölelő karjában találtak otthonra 

Az örmények első hulláma Moldvából 1551-ben érkezett meg Erdélybe, aminek kiváltó oka a S. Rareş 

vallási intoleranciája volt. 1658-ban aztán mintegy háromezer család hagyta el Moldvát egy másik moldvai 

vajda, névszerint Ducă vajda miatt, aki saját népe kereskedőit támogatta az örmények ellenében. A 

letelepedést I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem engedélyezte, aki a meggyötört ország fellendülését 

remélte tőlük. Az örmények kultúrateremtő ereje hamarosan megmutatkozott. Városokat alapítottak, külön 

városrészeket építettek, településeket gazdagítottak, ipari fellendülést, virágzó kereskedelmet teremtettek és 

iskolákat hoztak létre, ahol örmény nyelven folyt az oktatás. Könnyen beilleszkedtek a magyar 

közösségekbe, csatlakoztak a katolikus egyházhoz és lassan örmény-magyarokká, majd magyar-örményekké 

váltak. A hajdani Magyarország egyetlen olyan nemzetisége volt, akik sohasem árulták el a magyarokat. 

Ők építették Európa egyik mérnöki tervek szerint épített városát Szamosújvárt, és ez volt az akkori 

Magyarország egyik legszebb barokk városa. A kommunizmus éveiben épült panellakások ellenére a régi 

város Erdély legnagyobb barokk templomával ma is Erdély egyik legszebb városa. Az idő vaskereke 

azonban őket is felemésztette. Hajdani fővárosuk, Szamosújvár, melyet Armenopolisnak (Örményváros) 

neveztek, csak árnyéka önmaga múltjának. Az örménység nagy része kihalt, vagy a hatalomváltás után még 

„időben” elköltözött a maradék Magyarországra. Az egyházi statisztikák 1882-ben még 1565 örmény 

katolikust, 1913-ban 1200-at, 1954-ben 402-őt, 2000-ben 189-et tartottak számon. Hasonló sorsra jutott a 

magyar lakosság is, habár a kollektivizálás elől menekülő és betelepült magyarokkal számuk ma már több 

mint kétszerese a 200 évvel előbbinek. 1882-ben az 5317 lakost számláló városban a többséget a 3384 lelket 

számláló magyarok tették ki. Őket az 1705 főt számláló románok követték, majd az örmények zárták a sort 

1565 fővel. Együtt a magyarokkal, akik már magyar-örményekké váltak 4949–en voltak, azaz a város 

lakosságának 68 százalékát tették ki. 1913-ban a 6857 lakost számláló városban együtt a magyarokkal 4584 

volt a számuk (73 %) az 1881 lelket számláló románokhoz viszonyítva. 1954-ben aztán a románok kerültek 

az első helyre (64,7 %) Ekkor a 7617 ezres városban 4929 román, 2158 magyar és 402 örmény élt. Az utolsó 

kegyelemdöfést a szocialista iparosítás és a mezőgazdaság kollektivizálása adta meg. A város lakossága 

2000-re 25284-re duzzadt, azaz a 126 évvel ezelőtti 1882 év ötszörösére. A románság tizenkétszeresére 

(19996 személy, 79,08 %) a magyaroké két és félszeresére (4445 személy, 17,5 %), az örményeké viszont 

tizenkétszeresen kevesebbre zsugorodott (189, 0,7 %) Ma már az egykori örmény nyelvű városban senki 

sem beszéli az ősök nyelvét. 

Még rosszabb a helyzet az egykori fejedelmi székhelynek számító Erzsébetvárosban. Itt már 1658-ban 

éltek örmények, de igazából csak 1685-ben vált otthonukká és lett az erdélyi örmények közigazgatási 

központja. Az örmények 1733-ban örökre megvásárolták Ebesfalvát, amelyet Mária Terézia is megerősített 

és az Abaffy vadászebeire utaló Ebesfalva helyett a várossá fejlődött település az Erzsébetváros, 

Elisabethopolis, Elisabethstadt nevet kapta. 1758-tól pecsétjében kötelezően Árpád házi Szent Erzsébet 

képmását használta. 1786-ban aztán II. József császártól elnyerte a szabad királyi városi jogot. Az itt 

működő erdélyi örmény Bíróság, amely Szamosújvár kivételével az összes erdélyi örmény közösségért 

felelt, szervezettségét és felépítésénél fogva az autonómia egyik legkiválóbb modellje volt. Hozzá 

fordulhattak az erdélyi örmények közigazgatási szervei, és itt vették nyilvántartásba az egész Erdély 

területén élő örménység számát, vagyonát és a családok letelepedésének idejét is. Ma Erzsébetváros 

(románul Dumbrăveni) a két világégés, Trianon és a II. Bécsi döntés következtében majdnem teljesen 

elveszítette örmény lakosságát. Az egyházi statisztikák szerint 1913-ban 2085 örmény katolikus volt, ma 

(1992) mindössze 13 személy. A magyarok sem jártak jobban. 1913-ban a 2085 (47,3o %) örmény mellett 

887 (20,12 %) magyar, 940 (21,32 %) román és 496 (11,25 %) német ajkú lakosa volt Erzsébetvárosnak. A 

magyarok a magyarörményekkel együtt a lakosság háromnegyedét (67,42% ) tették ki. Közel száz év alatt 

(95 év) gyökeres fordulat állt be a románok javára. A ma 7203 lakost számláló város lakosságának 71,34 %-

a román (5139), 14,59 %-a magyar (1051) és 0,18 %-a (13) örmény-katolikus. A magyar lakosság száma 

száz év alatt l64 fővel, míg a románoké 4199 (hét és félszeresére) fővel gyarapodott. Ma százhatvanszor 

kevesebb örmény él a városban, mint a múlt század elején.  

Erzsébetvárosihoz hasonlóan Csíkszépvízen is (r. Frumoasa, Hargita megye) kihalt az örmény közösség. 

De eltérően az észak-erdélyi román többségű régióba és a hajdani Királyföldje, akkor szász, ma már román 

többségű vidékein települt Szamosújvár (r. Gherla) és Erzsébetvárostól a Székelyföldön megtelepült 

örménység befogadó közege nem sokat változott, hiszen Csíkszépvíz ma is, akár a betelepüléskor, 

színmagyar település, Gyergyószentmiklóson (r. Gheorgheni, Hargita megye) pedig az időközben 
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betelepült románság aránya csupán 10.6 százalék. A nyelvváltás után a magyar-örmények teljesen 

azonosultak a székely többségű települések lakóival. Így a magyarság sorsában osztozó örmények 

könnyebben vészelték át a trianoni hatalomváltást, mint erzsébetvárosi és szamosújvári sorstársaik, de 

lelkükben továbbra is ott hordozzák az örményekhez való tartozás tudatát. Csíkszépvízen az 1650-es 

években jelentek meg az első örmények. 1672-ben aztán a Gyimesi-szoroson keresztül 45 család érkezett a 

csíki bércek alá. Az utolsó betelepülők az orosz-török háború elől menekültek Csíkszépvízre. Számuk 308 fő 

volt. Építkezéseikkel a székely településnek kisvárosi arculatot teremtettek, ahol kaszinó, benne biliárd, 

kártyaasztal és színház várta a lakosságot. Ugyanitt 3000 kötetből álló könyvtár is működött, melyet aztán a 

„felszabadító” oroszok vittek magukkal 1945-ben. Gazdagságát jelentős kereskedelmének köszönhette. Egy 

1782-es adat szerint abban az évben 10000 lovat, 40000 szarvasmarhát, 300000 juhot hajtottak vásárra a 

csíkszépvízi örménykereskedők. 1800-ban a 2334 lelket számláló településen 300 örmény (12,87 %) és 2019 

(86,5 %)   székely-magyar élt. Ma 3545 lakója van, ebből négy örmény származású. Név szerint Zakariás 

Péter, Zakariás Juliánna, Hurubean Anna és Zakariás István. Közülük a kilencvenedik évében járó, 

fiatalosan mozgó Péter bácsi egyike annak a két-három magyar-örménynek Erdélyben, akik még beszélik az 

örmény nyelvet. Igaz, hogy ő sem a szüleitől tanulta meg, hanem hét évi bécsi tartózkodása alatt az ottani 

örmény közösség által működtetett örmény nyelvű iskolában. Amint mondja, az ő gyerekkorában voltak 

olyan idős emberek, akik még tudtak örményül, és az örmény pap az 1800-as években is két nyelven, 

örményül és magyarul tartotta a misét. Bár az ő szülei visszamenőleg mind örmények voltak, csak a felesége 

székely, ő mégis igazi székelynek tartja magát. Bár az örmény közösség felszámolódott, a közeli 

Csíkszeredába települt örmények utódai – a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány létrehozásával, 

amelynek 50 tagja van, tovább éltetik az örmény gyökereket. 

A gyergyószentmiklósi közösség egyetlen olyan örmény telepes csoport, amely létszámát tekintve nem 

változott, sőt az 1913. évi 600 örményhez viszonyítva 2002-ben 625 örmény származású egyént tartottak 

számon a 20018 lakosú városban. Ebből 16875 (84,30 %) a székely-magyar és 2168 (10,80 %) román 

nemzetiségű. Ennél fogva talán az egyetlen életképes erdélyi örmény közösség, amely sikeresen túlélte a 

magyarságot is sújtó megpróbáltatások sorozatát. Szívós küzdelmük a megmaradásért a székelység harcát is 

segítheti. 1913-ban a 8905 lelket számláló Gyergyószentmiklósnak 89,26 %-a (7949) volt a székely és 

csupán 155 (1,94 %) vallotta magát románnak. A 625 örmény (7,86 %) és elődeik, akik először 1654-ben, 

tömegesen pedig 1688-ban telepedtek le Gyergyószentmiklóson. E városból örmény szellemű 

kereskedővárost „faragtak.” Kezdetben itt is, mint a többi örmény telephelyen, fő foglalkozásuk a tímárság 

volt. Ebben még Szamosújvárt is túlszárnyalták. Ezt követte az állatkereskedés. Moldvából évenként 4000 

ökröt, 10000 lovat, 300000 juhot is kihajtottak Magyarország tájaira, sőt még Bécsig is eljutottak. A XVII. 

század közepétől kezdve a tutajozás és a fakereskedelem irányítóivá váltak a Gyergyói-medencében. A fát 

nemcsak a magyar puszták városaiba, de a Szeret folyón Moldvába és a Dunán, egészen Galacig is 

leúsztatták. A város fejlett kereskedelmi életét a polgármesteri hivatalnak helyt adó hajdani örmény bank és 

a jelenlegi unitárius imaház helyén már a XVIII. században működő takarékpénztár is bizonyítja. A 

kereskedelem mellett élénk kulturális élet zajlott a városban. Nagy hangsúlyt helyeztek az olvasásra és az 

oktatásra. Ennek köszönhető az 1200 könyvet – köztük sok értékes relikviát – magába foglaló örmény 

könyvtár is, melynek számítógépes feldolgozása folyamatban van. 1794-től kisgimnázium működött, ahol 

örmény és magyar nyelven folyt az oktatás. 1849-ben az osztrák hatóságok bezárták, és csak 1860-ban 

indult újra az örmény nyelvű oktatás, ahol többek között írásra, olvasásra és számtanra okították a nebulókat. 

Aztán 1881-ben véglegesen megszűnt az örmény nyelvű oktatás. Ennek tulajdoníthatóan a városban ma 

már senki sem beszéli az örmény nyelvet. 

Az örményeknek helyet adó magyarok és székelyek toleranciája példa értékű cselekedetként kerül be a két 

nép történetébe, amely kölcsönösen gazdagította mind a két népet. A távoli Kisázsiából elűzött örmények 

egy része a XI-XIV. század folyamán a Krím-félszigeten lelt otthonra, azonban 1475-ben innen is 

menekülniük kellett. Nagyrészük Lengyelország ukrán határvidékén és Moldvában telepedett le. Aztán alig 

száz év múlva, 1551-ben, innen is menekülniük kellett. Erdély földjén leltek végleges otthonra. A 

„diaszpóra sors” kezdetben itt is nyomukba szegült a besztercei szászok miatt, ahová egy részüket I. Apaffy 

Mihály fejedelem telepíttetett. A nézeteltérés oka az volt, hogy az örmények, akik külön városrészt építettek 

maguknak, csakhamar olyan virágzó kereskedelmet és ipart teremtettek, hogy ezzel vetélytársaivá váltak a 

szász kereskedőknek. A szászok, 1712-ben, kihasználva a szatmári béke után megszilárdult Habsburg 

uralmat, a városban megjelenő ragályos betegség ürügye alatt kitiltották az örményeket Besztercéről. Ekkor 

zömük az újonnan épülő örmény város, Szamosújvár felé távozott.  

A besztercei szászok, akárcsak a Királyföld többi szász betelepülői, a magyar királyok engedélyével 

telepedtek le Erdély földjére. Az örményeknek szintén Erdély magyar fejedelme adott engedélyt a 
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letelepedésre. A magyar királyok és fejedelmek jóvoltából, a kiváltságjogok sokaságával felruházott szászok 

elüldözik városukból az örményeket, akárcsak Ducă vajda Moldvából, pusztán csak azért, mert idegeneknek 

számítottak. Akkor még ők sem tudhatták, hogy 278 év múlva az örményekhez hasonló sors vár rájuk. De 

őket nem a magyarok, hanem a románok árulták ki Európa utolsó „rabszolgapiacán”. A ma 87710 lakost 

számláló városban (1992) csupán 545( 0,62 %) szász nemzetiségű lakós maradt a 78833 (89,87 % ) román, a 

6369 ( 7,26 %) magyar és az 1866 (2,12 %) roma mellett. 1850-ben a lakosság 71,57 %-át (6373) a szászok 

tették ki. A románok aránya ekkor 18,82 % (1676), a magyaroké 4,09% (365) volt. 

A magyarsággal (Erzsébetváros és Szamosújvár) és a székelységgel (Csíkszépvíz és Gyergyószentmiklós) 

való együttélés tanulsága, hogy egy kisebb létszámú közösség csak akkor tud értéket termelni, ha az őt 

befogadó többségi nemzet toleránsan viszonyul hozzá. A többségi közegben működő kisközösség pedig 

szorosan kötődik egymáshoz. Az örmények példája ebben a tekintetben egyenesen lenyűgöző. Jó lesz 

megszívlelni Theodorovits Simon gyergyószentmiklósi plébános szavait, akinek csak nehezen sikerült 

meggyőznie közösségét, hogy szükségszerű egy nagyobb templom építése. A plébános, aki 1729-ben 

Máriazellbe készült, elmenetele előtt így szólt a híveihez: „Ha azt akarjátok, hogy veletek maradjak és 

hozzátok visszatérjek, kérlek építsétek fel a templomot, mert különben… visszajövet Szanmosújváron fogok 

maradni.” Az örmények megszívlelték a fenyegetést, és elmenetele után két napra kijelölték a templom 

helyét.  

Ezt mai viszonyokra lefordítva úgy lehetne megfogalmazni, hogy székelyek, ha meg akartok maradni, 

teremtsétek meg mielőbb az autonómiát, mert ebben a mára már nem érvényes „annyi kell es” világban 

vészesen megcsappant a számunk.  

Az adoma szerint a székelynek magyarázzák a népszámlálás arányait, hogy az ország lakosságának hány 

százaléka román és mennyi százaléka magyar. De János bácsi sehogy sem érti a százalékokat. – Na, 

idefigyeljen, János bácsi, minden magyarra jut tíz román. Most már érti-e?!  Igen, fiam. De „annyi kell es” – 

válaszolja a székely atyafi. De most már nem 10, hanem 43 ez a szám.(Erdélyben 3,6). Ez már csak arra 

elég, hogy egymás torkának ugorjunk, melyet politikusaink vezényletével derekasan művelünk, miközben a 

románok drukkolnak nekünk. 

 

 

*** 

 

    
 

Gyergyószentmikós                                                     Szamosújvár 
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Bogos Mária 

vallásoktató-tanfelügyelő 

Csíkszereda, Hargita megye 

Szépvízi örmények 

A Csíki-havasok nyugati oldalán, a havasokban eredő Szépvíz-patak torkolatánál elterülő Szépvíz 

(románul: Frumoasa, Hargita megye) Középcsík egyik legjelentősebb települése. A település nevét a patakról 

kapta (korábbi nevei: 1567- Zepwijz, 1602- Szépvíz, 1694- Szép Víz, 1715- Csík-Szépviz, 1750- Szepviz 

1854- Szépvíz, Sepviz). 

Első írásos említése egy 1567-es adóösszeírás, ahol Zepwijz néven 53 portával szerepelt. Több telep 

tartozott hozzá, melyek ma már részeivé váltak, így többek között: Bükkloka, Csügés, Gyepece, Kostelek 

(Kóstelke) és Pálos. Közigazgatásilag hozzá tartozik Csíkszentmiklós, Borzsova és Bükkloka. 

 
Szépvíz község látképe 

 

Lakosai magyarok (kevés román van Bükklokán), de korábban az örmény bevándorlók adták a település 

második legnépesebb nemzetiségét. Ma egyetlen örmény, Zakariás Péter bácsi lakik a faluban.
3
  

Az itt élő emberek földműveléssel és marhatenyésztéssel foglalkoztak. Kétablakos, téglalap alaprajzú, 

székelykapus házaik ma a település mellékutcáiban állnak. Kapuk már kevésbé vannak, de a Templom utcán 

még ma is megtalálható egy kis faharangláb, mellette Székelyföld második legrégebbi székely kapujával.  

Szépvíz gazdasági fejlődése a 17. századra tehető, amikor a török üldözése elől a Moldvából menekülő 

örmények I. Apafi Mihály fejedelem támogatásával Székelyföldön telepedhettek le.  

1642 tavaszán Szépvíz lakossága „arra ébredt”, hogy a jelenlegi Örménytemető helyén sátrak álltak. A 

Száva Péter vajda vezette örménykaraván csak három napra kért pihenőidőt a helyi bírótól, s fizettet is érte 

10 aranypénzt. A három nap elteltével, újabb kéréssel fordult a bíróhoz, miszerint „hitsorsosai csecse-becse 

ingóságaikat” élelemre cserélhessék. Az engedély megadása után hamarosan végleges letelepedést kértek, 

melyet a bíró, Becze Ilyés, a falu népgyűlésének jóváhagyásával engedélyezett. Így kerültek ide az 

örmények, akik virágzó kereskedelmi központot hoztak létre. A falutól nyugatra kaptak üres területet 

(egykori szántóterület), ahol kezdetben a székely házakhoz hasonló földszintes, tornácos házakat építettek. 

Az örmény kereskedők igazi merkantil központot alakítottak ki Szépvízen. Kereskedtek lóval, 

                                                 
3
 Szépvízi adatok: 1850-ben: ház 370, lakos 1899, ebből: 1584 magyar, 293 örmény, 22 román; 1880-ban ház 495, lakos 

2334, ebből: 1864 magyar, 248 román, 11 német, 211 egyéb; 1910-ben: ház 712, lakos 3078, ebből: 2974 magyar, 92 román, 8 

német, 4 egyéb; 1920-ban: ház 730, lakos 3246, ebből: 2586 magyar, 569 román, 33 zsidó, 6 német, 52 egyéb; 1944-ben: ház 810, 

lakos 3466, ebből: 3326 magyar, 120 román, 17 cigány, 1 német, 2 egyéb. 
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szarvasmarhával, juhval, ezen kívül kelme-, vászon-, gabona-, bor-, só-, fa- és fűszerkereskedéssel is 

foglalkoztak. Nemcsak kereskedők, hanem iparosok is letelepedtek, akik szűcsként, csizmadiaként vagy 

szabóként látták el a település lakóit a mindennapi élet kellékeivel, emellett szappanfőzéssel és 

gyertyakészítéssel is foglalkozott több örmény kisiparos.  

Az első katonai felmérés szerint a 18. században Szépvíz egyutcás település volt, a házak a patak két 

oldalán álltak. A település nyugati szakaszán, ahol a patak kettéágazott a terület is kiszélesedett, a házak 

halmazszerűen szerveződtek. Itt, a nyugati részen, állt három templom (az örmény katolikus templom – már 

csak romként látható, Szent Lélek kápolnát is – ez egykor „A Szépvíz felett északra felmagasuló 

Pogányhavasnak falu feletti előfokán” állt, és az 1694-ben, a Bíró család építtette Havas Boldogasszony 

templomot – iparosok temploma – is), és a patak déli oldalága mentén vízimalmok sorakoztak. Egy-két 

vízimalom a falu keleti, felső szakaszán is működött. Ennek nyomai még mai is láthatók. 

A meggazdagodott örmény kereskedők a 19. század második felétől kezdték építeni hatalmas 

alápincézett polgárházaikat. Az egy-, kétszintes épületek, gazdag homlokzati vakolatarchitektúrával, kis 

boltokkal, nagy udvarokkal, a házak előtti széles zöldsávval városi jelleget adtak ennek a falurésznek, amely 

ma a település központja lett.  

A század végére kialakult a 

mai faluszerkezet. A két hosszan 

elnyúló utcát (Templom- és 

Gyimesi utak) kis utcák kötik 

össze, a település középpontja 

hídon közelíthető meg. Ekkorra 

felépült a település mind a négy 

temploma, (a Szent Lélek templom 

ma rom), a meglévők mellett a 

Szent Lászlónak ajánlott római 

katolikus templom (1890-1892), 

és az ortodox templom, amit a 

görög katolikusok 1879-ben 

emeltek.  

Zakariás Péter bácsi 

elmondása szerint a központban 

álló örmény házakban a 

következő családok éltek (a 

Templom utcától – nem egy 

időben): vitéz Dájbukát Jakab; 

mellettük Zakariás Minér Lajos 

főszolgabíró és családja; a sarkon Regionális Népbank; szemben: Zakariás K. Lukács, Fejér Bálint, 

Szentháromság Egyesület; a sarkon Dájbukát Dávid. A Főtér felé: Fejér Miklós kereskedő, Fazekas Elek 

(korábban Zakariás K. Antal), Fejér Jakab, Száva István és fia – Pékség és tésztagyár – , Dobál József. 

Szemben: kereskedő házak álltak, mögöttük a Zakariás család tagjainak házai. Az örmény templom felé: 

Zakariás Kóka Lajos, harangozói lak, Zakariás Kristóf, Fejér István ügyvéd; Lázárok (elbontva); 

gazdasági épületek.  

A polgármesteri hivatalban Zakariás Lukács és családja élt. Itt állt a templom mellett a határőrség 

épülete is. Az örmény falurészhez tartozik a Csíkszentmihály felé vezető út melletti temető, benne a kápolna, 

a Dájbukát család mauzóleumával.  

A településen ma is jól megkülönböztethető az örmény- és a székely rész. A központról már több szó 

esett. A mellékutcákban még most is nyomon követhető a település folyamatos bővülése, de a jellegzetes 

téglalap alaprajzú, kétablakos, oromzatos székely házak, néhol magas kontyolt tetővel még ma is 

többségében megmaradtak. A Templom utca végén még az 1950-es évben épült házaknál is megfigyelhető a 

környezethez illeszkedő, a helyi építészeti hagyományokat követő lakóházak sora. Az első szakaszán 

kettéváló utcát uralja a neogótikus stílusú Szent László templom. Az előtte húzódó tér lezárja a település 

örmény részét. A Gyimesi út településvégi szakaszán újabb építésű házak állnak, köztük egy-egy régebbi 

székely ház. A településközpont felé újabb örmény kereskedőházak láthatók átalakított formában. A 

település nyugati részén ugyancsak kisebb, új és régi házak szabályos beépítésben nyújtanak egységes 

utcaképet. 

A település jól őrzi az itt élő több évszázados székely és örmény múltat. 

A falu központja, az örmények házaival 



N é p i s m e r e t  

 7 

Az örmény templom 

"A templom a Szentháromság tiszteletére más jótevők költségén 1781-ben épült. Anyakönyvek 1756-tól 

vezettetnek. Patrónus az egyházközség. A hívők száma 1881-ben 202 volt."
4
 

A templomot – a Historia Domus szerint – 1763-ban kezdték építeni, az Endes által említett 1781-es 

évszám valószínűleg a befejezés dátumát jelzi. A Historia Domus a templomépítés befejezését 1785-re teszi. 

Az eredeti templom belméretét és felszerelését nem ismerjük. 1846-ban bővítették, a kis barokk templom 

ekkor kapta jelenlegi formáját és nagyságát, 

A Forum Mercantile leveleinek “lajstromában” a 36-os szám alatti levél az erzsébetvárosi bírótól 

érkezett, 1778. december 19-én, amelyben: "örömét fejezi ki, hogy a szépvízi örmény templom be vagyon 

fedve". Vákár József segédlelkész 1915. augusztus 13-án levélben számol be Fejér Gerő kanonoknak az 

egyházközség helyzetéről. Abban ez áll: "Templomunk 1763-ban épült."  

A templomot 1925-ben újrafestették. Egy rendkívüli közgyűlésen Vákár József plébános a következőket 

kérte: "Templomunk odázhatatlan rendbehozása a mi közös ügyünk és érdekünk, mellyel míg egyrészt Istenünk dícsőségét 

mozdítjuk elő, másrészt gondosságunk és jóízlésünkről teszünk bizonyságot, minek a hitéletben is jelentős szerepe van. 

Templomunk szépsége a mi örömünk, templomunk ékessége a mi büszkeségünk, templomunk ízléses rendje a mi boldogságunk. 

Szívesen látogatjuk, ha a tisztaság mellett falain művészi ecsetvonásokat látunk, s áhitatra melegszik lelkünk, ha oltárain az 

eszményi szépet sikerült szobrok alakjában szemléljük. Ezért templomunk megújításáért lelkesüljünk egyaránt, közös célunk 

megvalósításában értsünk egyet mindannnyian."
5
 

Kicserélték a két kis oltárt. A régieket Dobál Antal kérésére a gyimesközéploki templomnak ajánlották 

fel. A hívek a templomnak új ablakokat és szobrokat adományoztak. A "pontificalis ünnepi szentmise és 

szentbeszéd" 1926. szeptember 5-én de. 10 órakor volt. A szentmisét Bálint főesperes prépost úr celebrálta, a 

szentbeszédet Dr. Fejér Gerő kanonok mondta. Az istentisztelet után rövid díszgyűlésre került sor a 

Kaszinóban. 

A felújítás évében, a Szentsír kápolnában, a templom bejáratánál, feketemárvány emléktáblát helyezték 

el, amelyet a Szentháromság Egyesület állíttatott az I. világháborúban elesett hősök emlékére. A táblán a 

következő neveket olvashatjuk: 
Fejér Gerő: orvostanhallgató, harctéri sebeiben halt meg, 1915-ben a bécsi kórházban. 

Fejér Gábor: ifjú gyógyszerész, elesett a potutori ütközetben, 1916-ban. 

Fejér Sándor:  érettségizett tanuló, Ojtozban érte a hősök halála, 1917-ben, mindhárman unokatestvérek. 

Dr. Száva István : ügyvéd, 1919-ben végezték ki a csehek, Krasnojarskban. 

Szebeny Lukács : járásbíró, Keveváron, 1915-ben, Zakariás László joghallgató szüleinek karján hunyta le szemét, 1915-ben. 
Ebben a kápolnában végezték a nagyheti szertartásokat, itt állt a szentsír. Az előtérben van Szent Antal 

szobra, ugyanitt találjuk a fehér zománcos Szentkereszt-oltárt, tabernákulummal, oszlopokon álló asztallal. 

Az előtérből üveges szárnyas ajtón át lépünk be a templom hajójába. Belépve az örmények védőszentjét, 

Világosító Szent Gergelyt ábrázoló ablakot látjuk. 

A bejárat fölött Nepomuki Szent János szobra áll, amely a templom legrégebbi kegytárgya. Valószínű az 

örmények első templomából, a régi fakápolnából, került a templomba a szobor 

Itt található a falba épített, ajtóval ellátott, gazdag aranyozású baldachinos szószék, a négy evangélista 

ülőszobrával. 

A szentély apszisát teljesen betölti a mennyezetig érő négyoszlopos főoltár. A fehér zománcos oltáron – 

közepén - kétrekeszes forgó tabernákulum, két oldalán Szent Gergely és Szent Péter szobra áll. A főoltáron 

levő nagyobb festmény Szent Vártánt, a perzsák ellen 451-ben indított vallásháborúban hősi halált halt 

szentet ábrázolja. A képet Vartan Hunanian (Junanjan), lembergi örmény püspök, adományozta az 

egyházközségnek. A kép egyik alsó sarkában, a püspöki címerben, a püspök nevének két kezdőbetűje 

látható. A felette lévő kis kép Világosító Szent Gergelyt ábrázolja, amint Tiridatot kereszteli. 

A főoltártól balra a Jézus szíve tiszteletére épített kiváltságos oltár, a jobb oldalon pedig a Boldogságos 

Szűz Mária tiszteletére készített oltár van. Mindkettő aranyozott belsejű szobortartó kagylóval van ellátva. A 

temesvári Bittenbinder nevű oltárkészítő-mester munkája. 

A mennyezet középső részét Raffael: Jézus mennybemenetele című képe alapján készített freskó díszíti, 

az orgona fölött gitározó angyalokkal, a zsoltár verssoraival: "Énekeljetek az Urnak és áldjátok az ő szent 

nevét."  

Diadalívének felírása: "Az én házam az imádság háza." 

A torony, amelyben négy harang van, összeépült a templommal. A világháború alatt három harangot 

hadi célra lefoglaltak, ezek helyett 1924-ben – a szebeni Schieb Kaünitz cégtől - vásároltak újakat. A 

rekvirálásról - 1916-ban - a Historia Domusban Vákár József plébános ezt írja: "Hanem amit most írok ide az már 

                                                 
4
 Dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. 343. o. 

5
 Egyháztanács Jegyzőkönyvei. 102. o. 
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eléggé szomorú fejezete templomunk történetének. Augusztus 5-én hadi célra leszerelték templomunk harangjait. Így elvitték 

legnagyobb harangunkat, melyen e felírat volt olvasható: A szépvízi örménység Szent János Kongregációja tsináltatta a Szt. 

Háromság tiszteletére segesvári Manchen Mihály által 1830. A kis harangunkat, melynek felső körletén ez volt olvasható: Andreas 

Csutak senior Csíkszépvíz obtulit, - alsó körletén írva volt: Unius ac trini ipsa pietas dedicata, - a középső részen Szt. András, az 

átellenes oldalon pedig a Szt. Háromság képe volt beöntve. Ezen két harangunkon kívül még elvitték a "halál csengetyüt", 

temetőnk kápolnájából pedig két kis csengetyünket. Összesen öt darabot vittek el. Mielőtt hozzá láttak volna a harangok 

leszereléséhez utoljára az összest összehúzták, hogy búcsút vegyenek mintegy tőlünk. Az összeharangozás alkalmával szem nem 

maradt szárazon. Átéreztük mindannyian, hogy harangjaink szava egészen szívünkhöz szólott, felujítottak sok kedves és szomorú 

emléket lelkünkben, hiszen azok siratták el szeretteinket, azok hivogattak Isten házába és intettek imára -- és ezután többé nem 

fogjuk hallani azokat. Utolsó Isten hozzádjuk valóban szívünkhöz szólott, s mi megértettük őket, megkönnyeztük sorsukat. Mikor 

szekérre tették a katonák, virág füzérrel koszoruztuk meg, s úgy bocsájtottuk ismeretlen nagy útjokra, azon imádságos jó 

reményünk kifejezése mellett, vajha ezután is a békesség hirdetői lennének!" 

1924-ben új harangot rendeltek a nagyszebeni Schieb gépgyártól. A 374 kg súlyú "á" hangra hangolt 

harangot a cég segesvári öntődéjében készítették el. Hazaszállítása Fejér Jakab közvetítésével történt, június 

29-én vették át. A következő felirat olvasható rajta: "Vivo voco, mortuos plango, fulgura frango. Isten dicsőségére és a 

szépvízi örmény szertartású róm. kath. hívek használatára készíttette a Szent Háromság Segély egyesület 1924-ik évben." A 

harangszentelést július 6-án, az egyházközség búcsúünnepén tartották meg "verőfényes szép időben az idegen falvakból is szép 

számban megjelent népek nagy érdeklődésétől kísérve."
6
 

"Harangunkat megelőző napon Zakariás A. István saját szekerére rászerelve a templom ajtóval szemben állította fel. Lelkes 

ambicióval valóságos fenyő és virág ligetet varázsolt az új harang trónjául és környezetéül, melynek ékes koronájaként a 

meggyszín piros baldachint is felszerelte. Az ünnep napján e köré gyülekezett a hivek serege, s itt végezte 11 pap segédletével a 

szentelési szertartást Bálint Lajos felcsíki prépost főesperes úr."
7
  

A harangszentelésről Vákár József plébános „hírlapi közleményben" is beszámolt.  

A templom egy kisebb harangját, a csíkszentmiklósi Historia Domus bizonysága szerint, Udinében 

öntötték. Tömege 128 kg, 1925-ben szállították haza. Ugyanebben az évben "hozatta a Szt. Háromság S. Egyesület 

templomunk számára az új Continental Gázlámpát, mely csiga felvonó szerkezetével együtt 6100 leibe került. Olcsó és igen szép 

világítása van! Óránkint 140 gramm petróleumot fogyaszt. Izzó harisnyával, 1 1/2 atmoszféra levegő bepumpálásával 1000 

gyertya fényerőt szolgáltat. Fénye zöldes fehér, a lámpa szag- és robbanás mentes."
8
 

A templomot vegyes falazatú kerítés (kő és tégla) övezi. Kertjében a Száva Antal által 1830-ban 

építtetett, Szent Anna tiszteletére felszentelt, kis kápolna áll.  

 

A kápolna közvetlen szomszédságában, 1820-ban építtetett ravatalozó helyiség van. A kőkerítésen, a 

ravatalozótól jobbra, még látható annak a kapunak a helye, amely a régi temetőbe vezetett. Síremlékei 

annyira lesüllyedtek, hogy felettük zöldséget termesztettek. A régi temetőt 1997-ben feltárták, a sírköveket a 

templom kertjében helyezték el. 

Az új örmény temető, a 

templomtól távolabb, a 

Csíkszentmihályra vezető út 

mellett van. Megáldását a 

gyulafehérvári Püspökség 

engedélyezte, amelyről egy 

1875. október 9-i keltezésű 

iratban, értesítették Fáraó 

Simon plébános urat. A 

háromszög alakú, kőfallal 

körülvett, kőlábon nyugvó, 

díszes, vasrácsos kapuval 

ellátott sírkert központjában 

egy sírboltkápolna van. A 

kápolna hátsó részén lépcső 

vezet a sírboltba, ahol a 

Dajbukát család halottai 

pihennek. 

                                                 
6
 Historia Domus 

7
 Historia Domus 

8
 Historia Domus 

Szent Anna-kápolna 
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Ajtony Gábor – Ajtony Zsuzsa 

ny. főgyógyszerész; egyetemi oktató 

Csíkszereda, Hargita megye 

Gyökerek és hajtások
9
 

(Csíki örmény családok múltja és jelene) 

 

A három évszázaddal ezelőtt a Moldvából érkező őseink a Kárpátokon átvándorolva Besztercén, 

Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen és a Kézdivásárhely melletti Kantán telepedtek le. Csíkszereda 

nem szerepelt a felsorolt települések között, azonban már a 19. sz. közepétől (a csíkszeredai templomkert 

sírkőfelirataiból tudjuk) számottevő volt az ide költöző örmény családok száma, mert Szépvíz közelsége 

miatt (mindössze 10 km a távolság) és a város megyeszékhely jellege ezt indokolttá tette.  

 

 
Száva Lukács sírja, Csíkszereda 

  
Örmény sírok a csíkszeredai templomkertben 

 

Ugyanakkor a Csíksomlyón működő jó nevű – ferencesek által működtetett – gimnázium és 

tanítóképző is ide vonzotta a tanulni vágyó fiatalokat, akik tanulmányaik befejezése után a városban 

telepedtek le. A megyeszékhely közhivatalai pedig számos ide települtnek is vonzó munkahelyet 

biztosítottak. Így kialakult egy értelmiségi réteg. A városi élet és az ezzel együtt fejlődő kereskedelem is 

néhány kereskedő család beilleszkedését is jelentette. Mindebből kitűnik, hogy az itt élő örmények egyrészt 

szellemi, másrészt kereskedelmi téren tevékenykedtek. A 20. század elején, egészen az első 

világháborúig, a város magyar-örmény lakossága néhányszáz főre volt tehető, akik közül többen tevőlegesen 

is résztvettek a város szellemi, kulturális, társadalmi, kereskedelmi és pénzügyi életében, sőt többen országos 

szinten is nevet szereztek maguknak. 

Az első világháború, a menekülés, majd a trianoni békediktátum az itteni magyar-örményeket is 

keményen sújtotta, mind anyagilag, mind pedig létükben. Az 1923-as földreform a városi birtokosokat 

hozta nehéz helyzetbe (földek kisajátítása, kényszereladása), a hivatalnokokat – akik nem tettek esküt az 

új hatalomnak – elbocsájtották és így ők más megélhetési forrás után kellett, hogy nézzenek. Ez 

jónéhány család felbomlását és marginalizálását okozta. Többen külföldön kerestek boldogulást. 

                                                 
9
 Elhangzott Budapesten, az Örmény Kultúra Hete című rendezvénysorozat keretében, az Erdélyi Örmények Konferenciáján, 

2008. április 19-én 
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Szinte azonos hatású volt a második világháború ideje alatti menekülés. A város 1944 szeptember 

első napjaiban katonai kiürítési parancs miatt teljesen elnéptelenedett. Csak a háború befejezése után 

tért vissza nagyon lassan a lakosság. Az elszegényedés katasztrofális volt, amit érzelmileg csak fokozott a 

párizsi békeszerződés által kialakított helyzet. Jött a kommunista uralom, az osztályharc és a módos polgári 

és kereskedő rétegek felszámolása. Ingatlanjaikat államosították (gyógyszertárak, fűrészüzemek, 

magánházak), a kereskedőket az állami kereskedelmi egységekbe kényszerítették, a földbirtokokat, 

eszközeiket kisajátították és az állam, a kollektív gazdaságok tették rá a kezüket. Ez alól az örmények sem 

voltak kivételek. Az ún. osztályidegen családokat vagy kiűzték lakásaikból, vagy rájuk költöztettek másokat. 

A tanulósorban lévő fiatalokat eltávolították az iskolákból, s ezért csak több száz km távolságban lévő 

intézményekben folytathatták tanulmányaikat. Az 1950-es években jött az ún. „aranyláz”, ami azt jelentette, 

hogy a módosabb családoktól elvették a régi családi ékszereket, vagyontárgyakat, sőt ennek az ürügyén jó 

néhány család tagjait be is börtönözték. Említésre méltó és elgondolkodtató az, hogy mindkét háború okozta 

menekülésből a családok majdnem minden tagja visszatért, és csak a hatalomváltás utáni reménytelennek 

látszó helyzet miatt hagyták el szülőföldjüket. 

A Ceauşescu diktatúra embertelen elnyomása miatt az 1970-es évektől kezdve egyre többen vándoroltak 

ki külföldre, sokszor életük kockáztatása mellett is vállalva a hontalanság minden következményét. Igaz 

ugyan, hogy az elvándorlás az ún. „rendszerváltás” után némiképpen csökkent, de sajnos nem állt meg és 

most az EU-ba való belépés is magában hordozza azt a veszélyt, hogy más erdélyi városokhoz hasonlóan, itt 

is csökkenni fog az örmény-magyarok lélekszáma. 

Az előzőekben említett okokon kívül a lélekszám csökkenését az uralkodó demográfiai irányzat (trend) 

is nagyban befolyásolja, ugyanis amíg a nagyszüleink családjában nem volt ritka a 8-10 gyermek, addig az 

elmúlt évszázadban legfennebb a két gyermek vállalása volt a divat, manapság pedig ez is a múlté.  

Külön kell szólnunk az assszimilációról, a beolvadásról, mely „önkéntes” alapon történt. Míg a 

régmúltban az örmény családok összetétele homogén volt, addig az 1900-as évektől kezdve a vegyes 

házasságok kötése vált uralkodóvá, azaz az örmény és székely, illetve örmény és magyar családok 

tagjai kötöttek házasságot. És ez a folyamat napjainkban már megszokottá vált. Érdekes és mindenképpen 

reménytkeltő azonban az a tény, hogy nagyon sok ilyen házasságból született egyén büszkén vallja magát 

örménynek vagy örmény-székelynek, még azok is, akiknek csupán valamelyik távoli felmenő őse volt 

örmény származású. Sajnos a történelem elsodorta a Csíkszépvízen működő örmény nyelvű iskolát, így 

már az előttünk volt generáció tagjai sem ismerték az örmény nyelvet. Vallási szempontból pedig – pap és 

helybeli templom hiányában – legtöbben a római katolikus vallás szerint kereszteltették meg gyermekeiket. 

Alapítványunk – a Csíkkörzeti örmény-magyarok Szentháromság Alapítvány – éppen a fentiek miatt 

tűzte ki többek között célul a városban és környékén élő örmény származásúak önazonosság-tudatának 

fölelevenítését és ápolását. Ezt rendezvények megszervezésével és különböző kiadványok terjesztésével, 

hathatós magyarországi támogatással próbáljuk elérni. 

Napjainkban a város örmény közössége két csoportosulásból tevődik össze: egyrészt vannak – kevesen 

ugyan –, akiknek felmenői itt laktak. Ezek itt is születtek, másrészt pedig azok, akiknek szülei, felmenői 

Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson, Szamosújváron, Kézdivásárhelyen, Erzsébetvárosban éltek, de 

gyermeikeik a múlt század közepén, végén telepedtek itt le. Az ide település egyik oka az 1968-as 

megyésítés utáni erőltetett iparosítás és az ezzel járó városfejlesztés volt, ami munkahelyteremtéssel járt, s 

így a város lakossága megsokszorozódott. Az iparban, építkezéseknél, közigazgatásban sokan helyezkedtek 

el. Az 1940-ben megjelent Hovahannesian Eghia: „Hazai örmények a nemzet szolgálatában” című könyve   

– Csíkszereda vonatkozásában – 13 örmény családról tesz említést. Napjainkban – bár nem történt 

hivatalos felmérés – az említett elvándorlás, elöregedés és demográfiai hullámvölgy ellenére is ennél 

valamivel több örmény családról tudunk, akik a városban élnek. Ezek között vannak kétgenerációs családok, 

de vannak sajnos olyanok is, ahonnan a fiatal évjáratú családtagok külföldre távoztak a jólét és boldogulás 

reményében. Így kerültek Amerikába, Európa különböző országaiba, Német-, Francia- és 

Svédországba, Belgiumba, Magyarországra. 

A városban letelepedett örmény származásúak nagy része tevőlegesen is hozzájárult a település 

fejlődéséhez, amint ez más városok, falvak esetében is megállapítható (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, 

Erzsébetváros). A módos családok épületei a kor színvonalát nemcsak elérték, hanem túl is szárnyalták, az 

azokban lévő üzleteik pedig a városképet javították. Az értelmiségiek – ügyvédek, bírák, mérnökök, 

orvosok, gyógyszerészek – pedig a szellemi élet aktív résztvevői voltak. Említésre méltó kulturális 

tevékenységet is kifejtettek: amatőr színjátszó körökben, koncerteken gyümölcsöztették és mutatták be 

tehetségüket. 
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A következőkben a Csíkban élő örmény származású családokat vesszük számba, betűrendi 

sorrendben, kiemelve néhány személyiséget közülük: 

 

Az Ajvász család 

Tagjai 1924 óta élnek a városban. A család gyökerei a Krím-félszigetre nyúlnak vissza, ahol Ajvazian 

ill. Ajvazovszkij néven szerepeltek. Utóbbi a híres tengerfestő volt. Innen előbb Moldvába, majd Erdélybe 

érkeztek az ősök, akik Erzsébetvárosban, illetve Székelykeresztúron telepedtek le. Városunkban Ajvász 

Jenő és Ajvász Árpád – mindketten gyógyszerészek – találtak otthonra, ahol a Fekete Sas Gyógyszertár 

tulajdonosai lettek az 1949-es államosításig. Jenő Kolozsváron, illetve Bécsben szerzett diplomát. Árpádot 

pedig a Szegedi Tudományegyetemen avatták gyógyszerész-mesterré. Mindketten résztvettek a város 

kulturális, társadalmi életében. Szakmai szempontból is maradandót alkottak. Jenő nőtlen volt. Árpád a 

csíkszeredai Fejér Dórát vette feleségül. 1943-ban a család az Ajtony nevet vette fel. Két gyermekük 

született. Gábor gyógyszerész, Pál mérnök. Gábor Csíkszeredában él családjával. Lányai: Zsuzsa és 

Krisztina, akik szintén itt élnek családjaikkal. Pál családjával Magyarországra távozott, Pécsett élnek. 

 

Az Ávéd család 

Szongott szerint a név „üdvözlést”, „üdvözletet” jelent. A család Gyergyószentmiklósról ered. 

Városunkban Ávéd József és családja 1968-tól él. Apja Ávéd Antal, anyja Kovács Anna. Lányai: Ildikó és 

Csilla. Ildikó fiával és annak családjával szintén itt laknak. 

 

A Bulbuk család 

Képviselője városunkban Bulbuk Márton építészmérnök, vállalkozó, műemlékvédelmi szakmérnök, aki 

1982-ben jött ide, benősülés révén. Felesége, Enikő, orvosnő. Két lányuk van: Emese és Zsuzsanna. A 

Bulbuk család Szamosújvárról, illetve Désről származik, ahol az ősök jelentős szerepet töltöttek be a város 

életében. A gyökerek azonban Moldváig nyúlnak vissza. A családról Szongott Kristóf is megemlékezik 

könyvében.  

 

A Buslig család 

Gyergyószentmiklósról származik. Tarisznyás Márton szerint a Buslig „rövidlátót” jelent. A család 

képviselője, Buslig József 1982-ben él városunkban családjával. Képesítése szerint közgazdász. Az 

államapparátusban dolgozott. Apja Buslig József, anyja Kémenes Anna. Gyermekei: József-László, 

Julianna-Judit. Fia Csíkszeredában, leánya Debrecenben él. 

Buslig László szintén Gyergyószentmiklósról költözött. Jelenleg itt él családjával. 

 

A Dobál család 

Eredeti neve Szongott szerint a török „thopal”, azaz „sánta”. Ők is Csíkszépvízről származnak. A 

nagyapa Dobál Gergely, a fia Dobál Gerő kereskedő és tisztviselő volt. Kilenz gyermeke közül hat lány és 

három fiú. A lányok közül Gizella (Borsné), Irén (Sólyomné) és Katalin (Voslobánné) a megyésítéskor 

költöztek a városba. Ők és családjaik ma is itt élnek. 

 

A Császár család 

Első letelepedési helyük Kézdivásárhely (Kanta) volt. Innen költöztek Szépvízre. Eredeti nevük 

Chonthikar volt, ami Száva Tibor szerint „király”-t, „császár”-t jelentett. A szépvízi letelepedés után 

kezdték a Zakariás nevet is használni egyik ősük keresztneve után. A Császár név Szépvízen is és 

Gyergyószentmiklóson is megjelenik az 1700-as évek végén, de valószínűleg maradtak Kantán is, a 

fennmaradt adatok szerint. 

A Csíkszeredában élő Császár család őse Császár Károly volt, aki Gyergyószárhegyen született. Több 

székelyföldi településen élt családjával, amelyben 4 gyermek született: Katalin, Jenő, József és Jolán. Ők és 

gyerekeik itt éltek és alapítottak családot. Jenő gyermekei: Klára és Jenő. József utódai: Károly és József. 

Jolánnak 3 lánya van: Katalin, Éva és Anikó. Katalin Magyarországon él. Éva és Anikó családjaikkal itthon. 

Császár Károly egyik testvére Császár Jolán, aki tanárnő volt. A múlt század elején a csíkszeredai 

Polgári Leányiskola, e sorok írója édesanyjának volt a tanára, az I. világháború előtt. 
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A Dajbukát család 

Egyik ágának eredeti neve Agopsa volt. Csíkszépvízről származnak. Jelentős személyiségek voltak: 

Dajbukát Gerő és dr. Dajbukát Jenő. Dajbukát Dávidnak 7 leánya volt. Ezek közül Anna él itt, lánya 

családjával. Unokáik szellemi foglalkozásúak. 

 

A Dobribán család 

A II. világháború utáni időkben élt itt Dobribán László ügyvéd. Az 1968-as megyésítéskor Dobribán 

Gábor telepedett le családjával Gyergyószentmiklósról. Banktisztviselőként dolgozott nyugdíjazásáig. 

 

A Fejér család 

Csíkszépvízről származik, ahol az anyakönyvekben még Péter Gergelyé családnéven szerepelnek az 

1760-as bejegyzésekben. A Csíkszeredában élő utódok Fejér István és Fejér Miklós leszármazottai. Fejér 

István és Antalffy Katalin házasságából 14 gyermek született. A fiúk közül Csíkszeredában Fejér Antal és 

Fejér Sándor éltek (1858-1931). 

 

 
Fejér István és Antalffy 

Katalin családi sírja, 

Szépvízen 
 

Fejér Antal családja 
 

Fejér Antal 

Fejér Antal 

Csíkszépvízen született 1854. szeptember 17-én Fejér István és Antalffy Katalin hatodik gyermekeként. 

Elemi iskoláit Csíkszépvízen és Csíksomlyón , a középiskola alsó osztályait a csíksomlyói Római Katolikus 

Főgimnáziumban, a felsőbb osztályokat pedig Kolozsváron a piaristáknál végezte, ott is értettségizett 1874 

júniusában. Felsőbb tanulmányait 1874-78 között a kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem 

Jog és Államtudományi Karán végezte. 1878-ban államvizsgázott, 1880-ban pedig a jogtudományok 

doktorává avatták. Kolozsváron, Marosvásárhelyen nyert ügyvédi gyakorlatot, az oklevél megszerzése után 

Csíkszeredában nyitott ügyvédi irodát 1882. május 1-jén.  
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„E perctől fogva szakadatlanul ügyvédi gyakorlatot folytatok” – írja önéletrajzában. Igen gazdag 

közéleti, társadalmi és vallási tevékenysége volt, így a somlyói ferencrendiek fősyndikusa, a Szent 

Szilveszter-rend lovagja és az Országgyűlés 1901-1905 közötti ülésszakán a csíkkarcfalvi választókerületet 

képviselte. „Deák Ferenc elveit vallottam” – mondja. 1913-ban királyi tanácsossá nevezték ki. 

1884-ben házasságot kötött a csíkszépvízi Száva Margittal, akivel „csendes és boldog családi életet 

éltek”, mely házasságból 10 gyermek született. 1915-ben halt meg, a csíksomlyói kegytemplom kriptájában 

van eltemetve. Gyermekei közül Gábor az I. világháborúban hősi halált halt, másik három fiú: Kálmán, 

György és Emil Magyarországra távozott. Albert nevű fia, aki az aktív katonai pályát választotta, nem tett 

esküt az új hatalomnak és ezért a civil életben kellett megélhetését biztosítania. Egyetlen lánya, Dóra, az én 

édesanyám volt.  

Testvérei közül megemlítendők: 

Dr. Fejér Sándor ügyvéd  

Az I. világháború előtt a közigazgatásban dolgozott és ő volt az 1920-as uralomváltás előtt 

Csíkvármegye utolsó alispánja. Családot itt alapított. Felesége a csíkszépvízi Száva Katalin. Három lánya, 

Erzsébet, Mária és Ella és egy fia volt, Béla. A változás után az új hatalomnak nem tett esküt, előbb 

jogászként dolgozott, majd fiával együtt kereskedelmi tevékenységet folytatott.  

Dr. Fejér Gerő, kanonok 1869. január 1-én Szépvízen született Fejér István és Antalffy Katalin 12. 

gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, a gimnázium VI. osztályát Csíksomlyón, a VII. és VIII. 

osztályt Gyulafehérváron végezte, majd a Budapesti Papnevelő Intézet hallgatója lett. 1891. július 15-

én szentelték pappá Gyulafehérváron. 19 évig a gyulafehérvári gimnázium vallástanára volt és 

jelentős pozíciókat töltött be Majláth püspök mellett, majd a fiúnevelő intézet igazgatója lett. Papi, 

nevelői, oktatói munkája mellett számottevő irodalmi tevékenységet is kifejtett. Közel 50 verse jelent 

meg, prózai írásai mintegy 25 folyóiratban láttak napvilágot. Szentbeszédei pedig szépszámú 

hallgatóság előtt váltak ismertté. Örmény tárgyú versfordításai a Szongott Kristóf által szerkesztett 

Armenia című folyóiratban jelentek meg. Élete utolsó éveit Szépvízen töltötte, itt halt meg 1958-ban. 

Emlékét márványtábla őrzi a volt és mostanra újjáépült örmény parókia falán.  

Fejér Emanuel – Manó 

Ő az említett házaspár harmadik gyermeke. Született 

Csíkszépvízen, 1849. február 17-én, meghalt 

Sepsiszentgyörgyön, 1910. október 17-én. 

Tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes. 

Sepsiszentgyörgy hitközösségének 23 évig volt 

lelkipásztora. 1872-ben szentelték pappá. Előbb 

Marosvásárhelyen, majd 7 évig Kolozsváron volt 

káplán, későbbi püspöke, Lönhárt Ferenc oldalán. 

1888-ban került Sepsiszentgyörgyre. 1891-ben 

kerületi alesperes, majd 1908-ban tiszteletbeli kanonok 

lett a szentgyörgyiek Manó bácsija. Számos egyházi 

írása jelent meg a korabeli egyházi lapokban. Nevéhez 

fűződik a sepsiszentgyörgyi Szent József templom 

megnagyítása (1902), az általa megújított 

templomban helyezték nyugalomra, ahol sírját 

márványtábla őrzi  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fejér Dávid 

Baróton született 1851-ben. Szülei Fejér János és Császár Anna. Középiskoláit Csíksomlyón majd 

Székelyudvarhelyen végezte, itt is érettségizett 1870-ben. Beiratkozott a budapesti orvosi egyetemre, 

de Bécsben avatták doktorrá.  Gyakran megfordult nagybátyja, Császár József gyergyószárhelyi 

otthonában. Kiváló tanulmányi eredményei miatt a kolozsvári egyetemre hívják tanársegédnek, ebben 

a minőségében 4 évig dolgozik. 1879-ben Ditró község meghívja orvosnak, miközben borszéki 

fürdőorvosi feladatokat is ellát. 1883-ban Gyergyószentmiklós hívja meg orvosnak. Itt is éli le életének 

nagy részét, több mint 35 évet. Ezalatt igen gazdag orvosi, tudományos, népnevelői és szervezői 

tevékenységet folytatott. Arra törekedett, hogy a lakosság egészségügyi viszonyain elemi szinten 

javítson. Kertjében nevelt és ápolt rózsák eladása révén szerzett bevételéből egy általa szervezett 

alapítványon keresztül szegény sorsú betegein segített. Orvosi szakcikkeiben időszerű egészségügyi 

problémákkal foglalkozott. Jutott ideje arra is, hogy az Erdélyi Kárpát Egyesület természetjárást 
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népszerűsítő munkájában is részt vegyen. 1916-ban halt meg Nagyenyeden. Gyergyószentmiklóson 

temették el. A város utcát és kórházat nevezett el róla. Szobrot állíttatott emlékének. 

A Fejér család másik ága ugyancsak Csíkszépvízről származik. Ők a Fejér Miklós utódai: Mária, Miklós 

és István, akik a város iparosításakor kerültek ide. Fejér László már 1952-ben letelepedett Csíkszeredában. 

Ő előbb kereskedő, majd kisiparos lett. Beszélte az örmény nyelvet, mert pár évig a bécsi mechitaristáknál 

tanult. Gyermekei: Gábor és Beáta.  

 

A Kabdebó család 

Marosvásárhelyről származik. 1948-tól Csíkszentgyörgyön élnek, ahol Kabdebó András jegyző, majd 

főkönyvelő volt. Édesanyja Fülöp Terézia tanítónő. 2 fiúk van, Csaba (1951) és András (1954). Utóbbi 

Csíkszentgyörgyön született, de az iparosítás korszakában Csíkszeredába költözött, itt alapított családot. Fia 

Lóránd (1979). Csabának 2 lánya van, Zsuzsanna (1976) és Ildikó (1980). 

A Keresztes család 

Az eredeti névvel kapcsolatosan itt is megoszlanak a vélemények. Szongott szerint a Kehes-ből lehet 

levezetni, Tarisznyás Márton (1927-l980) szerint pedig a Keresztes a Kristóf magyar fordítása, mely a görög 

Krisztiánosz magyar megfelelője (azaz „Krisztus hordozója”). Az 1700-as évekből származó szamosújvári 

és erzsébetvárosi anyakönyvekben már szerepelnek Keresztes nevűek. A gyergyószentmiklósi 

templomtemetőben több sírfelirat is jelzi, hogy alattuk Keresztes nevű örmények hamvai nyugosznak. 

Városunkban Keresztes Antal állatorvos leszármazottai éltek: Keresztes Sándor, Keresztes Gábor, Keresztes 

János és Keresztes Ilona. Ma élő utódaik: Keresztes Gábor és családja. A Keresztes Ilona utódai között 

szerepel Beczásy György orvos és Beczásy Antal festőművész. 

 

A Mánya család 

Ősei Moldvából költöztek előbb Csíkszépvízre, onnan pedig Csíkrákosra, ahol főleg állathízlalással és 

mészárossággal foglalkoztak. A család eredeti neve a „Manuk” volt. A Mánya név az 1700-as években jelent 

meg az anyakönyvekben. A Csíkszeredában élő leszármazottak a sok ős közül Mánya Lászlóra 

emlékeznek, az ő unokájának a város központjában volt szép lakóháza. Az utódok Rákosról és Szépvízről 

rajzottak ki belföldre és külföldre egyaránt. A városban napjainkban Mánya Gabriella, özv. Bogos Sándorné, 

Mánya Béla és Mánya Laura élnek. Gabriellának két gyermeke van: Zsolt és Zsuzsa. Béla gyermekei: 

Szilárd és Loránd. 

 

A Nuridzsány család 

Szamosújvárról származik. Nuridzsány Márton (1878) Szamosújvár. Felesége Azbej Katalin. Az 1900-

as évek elején családot alapított és családjával Csíkszeredában telepedett le. Jómódú kereskedő volt. 3 fia 

született: József, Márton és Andor. Márton és Andor családjaikkal szintén itt éltek a városban. Márton 

leánya Beáta, Andornak gyermekei Éva és András. Beáta és András családja szintén a városban él. Éva 

Magyarországra költözött. 

 

A Pototzky család 

A Pototzkyak Lengyelországból származnak. A 16-17. század folyamán telepedtek Erdélybe. Híres 

kereskedők, iparosok, mezőgazdasági és erdős területek tulajdonosai lesznek. Pototzky Alajos és neje utódai 

közül kiemelhető Jakab Ödönné, született Pototzky Irma. Pototzky József (1905-1988) kereskedéssel 

foglalkozott. Ugyancsak ehhez a családhoz tartozott Pototzky Kristóf, aki I. világháborús sebesült volt, 

dohányáruda tulajdonos lett, fia Ödön Alajos (1922-2003) tisztviselő szintén itt élt családjával, leánya Mária 

családjával a városban lakik.  

A színészet, mindennemű művészet, a futball és a sport pártolójaként ismert Pototzky Pál (1868-1945) 

három házzal is rendelkezett a Petőfi utcában. Öt gyermeke volt: Gyula, Jenő, Pál, Olga és Irma.  

A városban még élő leszármazottak közül jelenleg csak két család viseli a Pototzky nevet: a nyugdíjas 

Pototzky László (1940), ifj. Pototzky László (1966) és családja. Csíkszeredában laknak és férjeik nevét 

viselik továbbá: Mezei Irma, született Pototzky; Bokor Katalin, született Pototzky; néhai Pototzky Ödön, 

második felesége, Czintos Sarolta; Keszler Magdolna, született Karda; Karda Kázmér (1913-2002) és 

Pototzky Irma (1914-1993) lánya. 

 

A Száva család 

Egy másik népes család a Száva család, amely ugyancsak Csíkszépvízről származik. Dr. Száva 

Tibor a „Csíkszépvízi Száva család” című munkájában foglalkozik a család történetével. Ebben 
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részletesen leírja az örmény családok letelepedését (1672) és a későbbiekben az innen való kirajzást. 

Szerinte a család őse Sahag (Isáák) Mádzunéncz volt (1685-1771). A szépvízi ág alapítói az öt Isáák 

testvér volt. Ezt a nevet 1760-ban Száva névre változtatták, hogy megkönnyítsék az ingatlan-vásárlás 

jogi feltételeit. A betelepülést követő negyedik generáció kezdett kirajzani a környékre és távolabbi 

vidékekre, manapság a világ sok országában élnek Száva-leszármazottak.  

A Csíkszeredába települők közül megemlítendők a következők: 

Száva Lukács (1836-1917). Csíkszépvízen született, nejével a csíktaplocai ág alapítója volt. Építészként 

nevéhez fűződik az első csíkszeredai kórház építése, családi háza ma is áll többszöri tulajdonosváltás után. 

Első felesége Fejér Teréz. Gyermekük, Mária és édesanyja a csíkszeredai templomkertben nyugszanak. 

Második felesége Mánya Veronika volt. Ebből a házasságból 9 gyermekük született, de csak 3 élte meg a 

felnőttkort: Borbála (Blanka), József és Lukács. Blanka leánya Julianna (Judit) volt, aki Dr. Hirsch Hugó 

sebészfőorvos felesége lett. Mindketten a 20. századi szeredai társadalmi és kulturális életben jelentős 

szerepet töltöttek be. 

Száva Katalin (1870-1941). Csíkmadarason született. Férjhez ment dr. Fejér Sándor szolgabíróhoz. 

Négy gyermekük született: Erzsébet, Mária, Gabriella és Béla. Mária és Gabriella Magyarországra mentek 

férjhez. Erzsébet és Béla itthon maradtak a múlt század 70-es évekig, akkor az osztályharc kegyetlenségei és 

megromlott egészségi állapotuk miatt kitelepedtek unokaöccsük, Krall Györgyhöz, Debrecenbe. Ott 

nyugszanak. 

Száva Antal törvényszéki bíró (1870-1965). Csíkmadarason született, de élete nagy részét 

Csíkszeredában élte le. Felesége Fejér Ilona. Gyermekeik Antal és János. Előbbi, Antal jogász, később 

kényszerből könyvelő lett, 3 fia volt: Antal, István és János. A másik fiú János-Zoltán a neves 

marosvásárhelyi orvosprofesszor volt, aki gyermek- és ifjúkorát élte a városban, majd az orvosi 

egyetem elvégzése után különböző erdélyi városokban, majd végül haláláig Marosvásárhelyen élt és 

nagyszerű szakmai eredményeket ért el.  

Dr. Száva István ügyvéd (1886-1919). Szépvízen született, de a jogi kar elvégzése után Csíkban 

telepszik le. 1912-ben nősül, a kézdivásárhelyi Szentpétery Klárát veszi feleségül. Klára (Cuncika) nevű 

gyermekük született, aki édesapját nem is ismerhette meg, mert Száva István 1914 elején kikerül az 

orosz frontra, fogságba esik és Krasznojarszkban a csehek hazafias szervezkedése ürügyén 

kivégezték.
10

 

Száva Dezső (1907-1975). Száva Lukács és Balázs Teréz fia. Kereskedői tevékenységet folytatott a 

háború előtt, a változás után ugyancsak a kereskedelemben felügyelőként dolgozott a városban, ahol családot 

alapított. Leánya Zsófia a Szentháromság Alapítvány alapító tagja. 

Dr. Száva Edit orvos, szül. 1953. Száva Antal tanár és Bartók Sarolta gyermeke. Az egyetem elvégzése 

után férjével Csíkszeredában telepedett le, gyermekorvosként dolgozik, férje Dr. Bustya Attila (+). 

Gyermekeik: Noémi, Katalin és Attila. 

Száva András (1906-1977). Erzsébetvárosban született, jogtudományi egyetemet végzett. Több erdélyi 

városban működött, végül városunkban telepedett le családjával. Felesége Fazakas Éva, gyermekei István és 

Péter-Gábor. Utóbbi Németországba távozott, ott evangélikus lelkészként dolgozott, visszavonulásáig. 

A Szentpétery család 
Szongott Kristóf szerint a család először Lázár néven szerepel. Az utódok szerint (Szentpétery Tibor) 4 

ága volt a családnak, melynek ősei Moldvából jöttek, először Besztercén, majd innen Ebesfalván – 

Erzsébetvároson – telepedtek le. A négy ág a következő: a nemesi ág (Szentpétery István), Szacharadz, 

Flukusz és Bor. Csíkszeredában két helyről, Erzsébetvárosról és Kézdivásárhelyről (Kanta) telepedtek 

le. Az erzsébetvárosi ágról Szentpétery Viktort (1917-1996) említjük meg. 1952-ben került be Szépvízről, 

majd véglegesen 1960-ban költözött a városba. Első házasságából (Sz. Máriával) két gyermeke született: 

László és Viktor. Második házasságából (neje Margit) ugyancsak két fiú származik: István és András. Előbbi 

a városban él családjával, András pedig Magyarországra költözött.  

A kézdivásárhelyi ág képviselője Dr. Szentpétery Bálint és családja volt, felesége Zakariás Katalin. 

Gyermekei Klára, Erzsébet, László és Bálint. Klára első férje Dr. Száva István, Erzsébet pedig férjezett 

Tódor Jánosné. László és Bálint nőtlenek voltak. 

A Szekula család 

Ugyancsak Gyergyószentmiklósról telepedtek át az 1968-as megyésítéskor, de az 1800-as években 

Szépvízen is éltek. A család őse Kukula Gábor volt. A fia Szekula Zakariás, akinek 7 gyermeke közül 

Márton és Márta (Szakács Lászlóné) éltek ill. élnek ma is. 
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 Markovics Rodion: Szibériai garnizon. Kollektív riportregény. Tizenegyedik kiadás. Genius Kiadás. é.n. 
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A Zakariás család 

A család eredeti neve körül megoszlanak a vélemények. Van, aki 

a Zachnovszki-Zachno-névből eredezteti, mások a Chontikhar nevet 

említik. A Chontikharból lettek a Császárok, míg a Zachno 

Zakariástól származók felvették az ős keresztnevét, a „Zakariást”. 

Így két ágon folytatódott a családok története. A most 

Csíkszeredában élő utódok szerint az őseik a kézdivásárhelyi 

Kantából telepedtek Szépvízre. Innen a családok kirajzottak 

Gyergyószentmiklósra és Csíkszeredába. Jeles képviselőik 

ügyvédek, mérnökök és bank szakemberek lettek. Megemlítendő a 

múlt századból Zakariás Jenő és Zakariás Manó ügyvédek, 
Zakarias László családja 

Zakariás Gyula erdőmérnök. Jelenleg Zakariás László geológus, Zakariás Miklós technikus, Zakariás 

István mérnök-vállalkozó élnek itt. 

Egy másik ág a Szépvízen élő Zakariás Péter bácsi utódai: Zakariás Péter és Zakariás Magdolna, a fent 

említett Zakariás László felesége, 2 illetve 3 lányuk van.  

A harmadik ág a néhai Zakariás Andor gyermekei és unokái, Miklós, Antónia. Két testvérük a 80-as, 90-

es években halt meg.  

 
A negyedik Zakariás Lajos családja. Édesapja Zakariás György Gyimesbükkben volt kereskedő. A négy 

gyermek közül Lajos költözött a városba, 1970-ben. Neki két gyermeke volt: Tünde és Zsolt. Ez utóbbi itt él. 

Felesége, Mincsor Katalin. Gyermekeik: Anna és Dorottya. 

 

A Zárug család 

Tarisznyás Márton szerint az örmény „dzárug”-ból (öreg) alakult a név. Az ősök 

Gyergyószentmiklóson éltek, innen rajzottak ki. A család Csíkszeredába származott tagja Zárug Aladár 

kereskedő volt, aki a múlt század 70-es éveiben telepedett le a már itt élő lányánál, Lenkénél (Szabó Béláné), 

nyugdíjasként 20 évig élt családjával városunkban. Lenkének 2 lánya van: Lenke és Emőke, akik szintén itt 

élnek családjaikkal. 

Zárug Miklós mérnök szintén az iparfejlesztés alkalmával jött a városba, itt alapított családot (felesége 

Dajbukát Dávid unokája). 

Rövid ideig az 50-es években Zárug István, a híres sportember is itt élt, majd Kolozsvárra távozott.  

Végül megemlítjük, hogy városunkban éltek, de az idők folyamán kihaltak a következő örmény 

származású családok: Gajzágó, Merza, Verzár és Waitsuk. 

Berekesztés 
Dolgozatunk a teljesség igénye nélkül igyekezett bemutatni a Csíkszeredában élt és élő örmény 

származású családokat, a rendelkezésre álló adatok alapján. Természetesen ezeknek az adatoknak a további 

begyűjtése és a még élő családtagok részletesebb közlése felbátorít arra, hogy további kutatásokat 

végezzünk, melyek újabb adatokhoz vezethetnek majd. Ezek az utánunk jövő generációknak támpontul 

szolgálhatnak.  
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Hálás köszönettel tartozunk azoknak, akik a családfák kölcsönzésével és szóbeli adatközléssel segítették 

munkánkat és hozzájárultak ezen dolgozat megszületéséhez. 

Forrásanyag: 

A csíki örmény családok személyes közlései. 

Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában. 1940. 

Dr. Száva I. Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában. Bécs, 2003. 

Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények története. Kriterion. 2006. 

Gudemus János: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Budapest, 2000. 

Novák Mariska visszaemlékezéseinek kiadatlan kézirata, é.n. (kb. 1961-ből) 

Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája. Szamosújvár, 1898. 

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982. 

Tófalvi Zoltán: Egy kisebbség kisebbségei. Erdély kövei. Erdélyi Könyv Egylet. Stockholm, 1997. 

 

Az I. vgh.ban elesettek emléktáblája 

 

Fejer Gerő kanonok  

 
Örmény temető, Csíkszépvíz 

 

 
Örmény templomkert és parókia, Csíkszépvíz 

 
Ajvász család
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Gergely András 

művelődésszervező, ny. igazgató 

Csíkszereda, Hargita megye 

„A Hargita alján, míg dalnokok élnek …”  

„A Hargita alján, 

míg dalnokok élnek,  

csak boldog időkről 

beszéljen az ének.” 

A 19. század forradalmaktól zilált évtizedei után az időszak utolsó negyedében Európa államai a 

gazdasági és társadalmi fejlődés útjára térnek. A városiasodási folyamat, a civil társadalom szerveződése 

sajátos közösségi intézményrendszerek alakítását szorgalmazza. A kiegyezéssel teremtett dualista állam az 

Osztrák-Magyar Monarchia nagyvárosainak, Bécsnek, Kolozsvárnak hatása sürgeti a vidék felzárkózását 

nemcsak gazdasági, hanem művelődési vonatkozásban is. 

A csíkszeredai dalegyesület igénye – hasonlóan a szomszédos székelyföldi városokhoz – a kor 

igényeként jelentkezik, mely Csíkszeredában 1890 márciusában a következő módon fogalmazódik meg: „ 

Ébredésnek szeretném elnevezni a mai napon városunkban nyilvánult mozgalmat, mely egy dal- és 

zeneegyesület alakítása céljából indíttatott. Valamint sok hasznos dolognak, úgy ezen egyesületnek is régóta 

érezzük szükségét, s valahányszor az eszme felvettetett, mindannyiszor sajnálattal valánk kénytelenek 

lemondani az iránti reményeinkről, egy lelkes, szerető, odaadó szakértő hiányában.” 

A Csíki Lapok 1890. március 23-án közölt cikke utal az egyesület létesítésének igényére, ugyanakkor 

megfogalmazza a megalakítás kérésének okát is. Ugyanazon közlés tartalmazza a megalakítás tényét: „ Ma 

hála a gondviselésnek, a nehézségek leküzdettek, és az ige testté lőn”. A kezdeményezést Baktsi Gáspár 

királyi közjegyző vette kézbe, és az első találkozásra, a Csillag vendéglőben mintegy 50 tag jelent meg. A 

megalakulás a résztvevők egyöntetű szavazatával történt, melynek lelkes hangulatát a krónikás így rögzíti: 

„… a szépművészetek, s főleg a dal és zene fejlesztésének nagy horderejét s azok magasztosságát, szívet-

lelket emelő hatását kifejtvén, a jelenlévőket tanácskozásra kérte fel – szűnni nem akaró éljenzés között 

határoztatott el a Dal és Zeneegyesület megalakítása”. Ezután Sprencz György előterjesztette a kidolgozott 

alapszabály-tervezetet, melyben az egylet céljaként a közművelődés fejlesztését és a jótékony célok 

előmozdítását határozták meg. 

Az egylet tevékenysége lendületesen indult, és 1890. december 7-én sor került a Csillag vendéglőben a 

tánccal egybekötött első hangversenyre, ahol fellépett a zenekar, dalkar és magánkar. Az évi beszámoló 

alkalmával az eredményt így jegyzik: „ A dalkar eddig 18 darabot, a zenekar 2 darabot tanult be, s részt vett 

5 temetésen, 4 templomi s 1 hazafias ünnepélyen”. 

Ettől kezdődően a dalegylet szervezett formában, jogilag jegyzett alapszabály szerint működött. 

Folyamatos tevékenységét tükrözik a sajtóban megjelent hírek és ismertetők, melyek 1896-ban ugyancsak a 

Csillag étteremben ( a későbbi Athenaeum helyiségében) már a vegyes kar és férfikar részvételét jegyzik, és 

birtokunkban lévő eredeti fényképfelvétel tükrözi a dalegylet jelenlétét a Segesváron, Petőfi Sándor 

halálának 50. évfordulója rendezett ünnepségen. 

Az egylet léte, eseményei a történelmi sorsfordulók útvesztőiben nehezen követhetők, hiszen 

intézményes dokumentum-megőrzés nem történt, és jelenleg a lezajlott eseményekre történő emlékezések, 

kevés tárgyi és írott dokumentum alapján tehetjük összefüggővé a képet. 

Örvendetes, hogy volt egyleti tagok, tisztségviselők ragaszkodása folytán magángyűjteményekből 

kerülnek elő dokumentumok, mint például a Takács Lajos egyesületi titkár és családja által megőrzött 

okiratok, az 1970-ben, a 80 éves évfordulóra benyújtott írott és tárgyi bizonyítékok. 

Az 1910. július – 1914. július 5. között készült jegyzőkönyvek tanúsága szerint az egylet a felemelkedés 

útján haladt. Ezt igazolja a következő bekezdés: „ Az egylet 1910. július 9-én rendezett estélye úgy erkölcsi, 

mint anyagi tekintetben szépen sikerült. Feladat lenne a havonkénti, esetleg kéthavonkénti szűkebb körű 

koncertek rendezése. […] Ezzel még egyrészt az egyletet erősítenők, másrészt Csíkszereda város 

kifogástalannak egyáltalán nem mondható társadalmi életét is javítanánk”. 

A művelődési törekvés túllépi a város határait, és régióban gondolkodik, felelősen nyúlva a vidék 

művelődésbe való bevonásához. A javaslat így fogalmazódik meg: „… Az egylet megerősödését azáltal 

lehetne szolgálni, ha egyes műkedvelőket, úgy a városból, mint vidékről be lehetne vonni egy műkedvelő 

szervezetbe”, és az érdeklődőket megbízzák, hogy „…az életre való nemes eszmét valósítsák meg”. 

1910 decemberében Orbán Mihály karnagy jelentésében áll, hogy a dalszakozatok tevékenysége 

rendesen folyik, és a zeneosztály is megkezdte szárnypróbálgatásait, a karnagy szerint „ egyelőre igen 

kezdetlegesek”, de Sprencz György véleménye alapján döntenek, hogy a zenekedvelő és hangszeren játszó 
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egyéneket értekezletre hívják, ugyanakkor a zenekarvezető Nádasdy Bélának százalékos arányú 

tiszteletdíjat szavaznak. Az eredmény szinte azonnali. Az egyesület augusztusban kirándulást rendez: 

szentmiséken és istentiszteleteken énekel, és szeptemberben részt vesz az Erzsébet-szobor leleplezésén. Az 

egylet taglétszáma ekkor 12 alapító, 25 pártoló és 57 működő tagra emelkedik. 

1911 júniusában az egylet elég erősnek érzi magát arra, hogy másoknak is ünnepet, magának tekintélyt 

szerezzen. Határozatul kimondják, hogy „július hó elején Zsögödfürdőn, augusztusban Tusnád és 

Málnásfürdőn, s esetleg Borszéken is hangversenyt rendezünk…A kirándulásoknál ne törekedjünk másra, 

mint erkölcsi haszonra…” Helwig János a borszéki kirándulást erős és kivitelezhetetlen vállakozásnak 

mondja, mert „a szekérbérek és hosszas élelmezés felemészti a jövedelmet és azt a kis pénzt is, ami 

egyletünknek van.” 

A nagy körültekintéssel és felelősséggel született döntésekben folyamatosan jelen van a közösség 

szellemi épülésére szolgáló szándék, az ünnepek szebbé és magasztosabbá tétele, de az egylet épülését 

követő szigorú gazdasági számvetés is. Így döntenek a szükséges zongora, kisbőgő, harmónium, hegedűk, 

kották, bútorok vásárlásáról, de annak megőrzéséről és értékes kihasználásáról is. Kelléktáruk bővítéséért 

folyamodnak az EMKE-hez, a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz, de azon túl, hogy a vármegye 

főispánjának továbbításra átnyújtották a kéréseket és bevallásuk szerint „…messzemenő előzékeny 

fogadtatásban és jóindulatban részesültünk”, kevés történt. Az egylet saját bevételeire támaszkodott és 

tagjainak kevés befizetett összegére. Mérvadó a krónikás észrevétele: „…pénzintézeteink a jótékonyságot 

velünk szemben úgy gyakorolják, hogy egyik zsebükből a másikba teszik a pénzt… Hogyan várjon az egylet a 

kiszipolyozott és szegény társadalomtól támogatást, ha bankjaink – ahová a társadalom erői felszívódnak – a 

kulturális célok támogatása elől teljesen elzárkóznak. „Meg is feddik a jegyzőt, hogy a jövőben a 

szenvedélyes megjegyzéseit jelentéseiben kerülje !” 

Különös figyelemre érdemes a választmány 1913 októberében hozott határozata, melyben döntés 

születik a Brassói Magyar Dalárda 50 éves jubileumi ünnepségén való részvételről, valamint a Csíkszereda 

város polgármesterének felkéréséről, melyben az egyletet két városi képviselő jelölésére kéri fel, és 

beszámolnak az Eötvös- emlékest lefolyásáról. 

Alig egy héttel később határozatot hoznak az 1914 augusztusában Kolozsváron tartandó országos 

dalosversenyen való részvételről, az egyleti zászló beszerzéséről, és előterjesztik a választmány határozatát 

az Országos Magyar Dalosszövetségbe való belépésről ! Az egyleti zászló beszerzésére vonatkozó, dr. 

Kováts Jenő titkártól származó bejegyzésből kitűnik, hogy „a zászló közadakozásból és zászlószögek 

megváltásából, Csíkszereda város színeiben lenne beszerzendő. A zászló egyik oldala égőpiros, másik oldala 

égszínkék lenne. A piros oldalra arany hímzéssel jönne a jelige, középen egy stilizált lanttal, a másik oldalon 

a város címere foglalna helyet – Csíkszeredai Dal- és Zeneegyesület ….” A zászlóra írott jeligeként – több 

javaslatból – Kassai Lajos főgimnáziumi igazgató szövegét fogadták el, és megzenésítésre a kolozsvári 

Happe Rezsőnek küldték el. A zászlót a budapesti Eberbauer cégnél rendelték 300 korona értékben. 

Az avatás egyházi részének lebonyolítására gróf Majláth püspököt kérik fel, aki volt kegyes elvállalni. 

Ugyanakkor a rendezvény ünnepélyességét fokozandó, azt igyekeznek kiszélesíteni: „Itt, Magyarország 

legkeletibb szögletében nem maradhat az ünnep lokális jellegű, hanem kötelességünk, a lehetőség határai 

között, egyetemesebb jelentőségre emelni”. 

És sikerült a célt megteremteni. Az egyletzászló – amelynek ma is birtokában vagyunk – a budapesti 

cégnél elkészült, és 1914. augusztus 5-én a főgimnázium kápolnájában megtörtént ünnepélyes szentelése. Az 

esemény sajnos már az első világégés napjaiban zajlott, részben magán viselte a trónörökös halálának és a 

világháború kitörésének hangulatát. 

Gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök a csíkszeredai látogatásakor tett ígéretének nem tudott 

eleget tenni, de képviseltette magát, akárcsak az anyaországi nagy dalosszövetségek és a Székelyföld jeles 

dalegyleteinek küldöttségei. 

A háború alatt az egylet tevékenysége szünetelt, mivel férfitagjai katonai szolgálatukat teljesítették, és az 

1916. augusztus 16-án történt román betörés – amint ismeretes – szinte felégette Csíkot, az intézményeket 

pedig menekülésre kényszerítette.  

A vesztes háború befejeződése után – még Párizs környékén folytak a tárgyalások – az egylet közgyűlést 

tartott, és megvonta a háború veszteségeinek mérlegét. Az egylet leltári állománya nagyrészt megsemmisült, 

a háború martaléka lett. Hangszereit széthordták, de az egyletzászló hosszas viszontagság után Debrecenből 

tért haza, majd a közös éneklés és polgári összefogás szimbólumaként átvette szerepét és újból felcsendült a 

jelige bizakodó üzenete: „A Hargita alján,/ míg dalnokok élnek,/ csak boldog időkről/ beszéljen az ének.” 

Az 1921. évi július 17-én tartott közgyűlésen dr. Újfalusi Jenő elnökletével és Kováts Jenő titkári teendői 

révén az egylet jogilag is beilleszkedik a román társadalomba, és elfogadja új alapszabályzatát, melyben a 
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Dal- és Zeneegyesület céljául megfogalmazza a magyar dal- és zeneművészet fejlesztésén és terjesztésén túl 

a zeneiskola alapítását is. 

A Szvoboda Miklós könyvnyomdájában 1923-ban nyomtatott alapszabályzat tükrözi a cél és 

megvalósítás folyamatosságát és a közösség összefogásában gyakorolt szerepet. Az egyesület feloszlásának 

esetére az egylet vagyonának kezelését alapítvány címén a Római Katolikus Főgimnázium, valamint a 

csíksomlyói tanítóképző intézetnek utalja át azzal a céllal, hogy a jövedelemből a zenei téren legszebb 

eredményt elért tanulókat jutalmazzák. 

Az egylet közösségi összefogásra, önmaga értékeinek megfogalmazására kényesen ügyelt. A mindenkori 

alapszabályzatban szerepel, hogy feladata a társadalom minden rétegét arányosan képviseli. Ezért van, hogy 

egyenlő joggal vannak jelen a megye és város hatalmasságai és meghatározó értelmiségei mellett az ipart, 

kereskedelmet folytatók, a közösséget szolgáló tanárok és tanítók. 

A két világháború között az egylet szerepe megnő. Jelenléte Erdély művelődési életében nagyobb 

szerepet nyer és az addig csak szűkebb csíki környezetben szóló ének az összmagyarság igényelt műfajává 

vált. Dalkara kibővült, zenekara megnőtt, repertoárja meg túllépi a volt monarchia határait. Erős bázisa lesz 

az Erdélyi Magyar Dalszövetségnek és rendszeres szereplője a dalos találkozóknak. 1923-ban Kolozsváron, 

1925-ben Marosvásárhelyen a találkozó nagydíjával, aranykoszorúval tüntetik ki. Egy fennmaradt meghívó 

adatai szerint ebben az időben az énekkar 41, a zenekar 20 tagot számlált. Az énekkart Orbán Mihály, 

zenekart pedig Domokos Pál Péter vezette. 

 A húszas-harmincas évek összefogása példaértékű a mának. A dalosversenyeken túl, az egyesület 

önálló hangversenyeken túl, farsangi bálokat szervez, színházi rendezvényeken van jelen zenekarával és 

szólistáival, mi több, Carneval címen szatirikus újságot indít, melynek szerkesztője „Hol Víg, hol Részeg”, 

azaz Helwig Vilmos és Részeg Viktor. Ebben a mozgalomban jelen van „mindenki”, vagyis mindazok, akik 

a két világháború között ebben a székelyföldi kisvárosban valamit jelentettek. Az egylet meghívólistáján ott 

találjuk dr. Nagy András, Vákár Lajos és Bözsi néni, Nagy Rezső és neje, Baba néni, valamint a 

színháztámogató szépasszony, Hirsch Hugóné nevét is. A lista hosszú és jelentős, mivel a művelődést 

közkincsként tükrözi. Ezt igazolják a további események: 1931-ben az énekkar Csíksomlyón jelen van a 

Wegenstein Lipót által bővített nagyorgona felavatásán. Oldalán ma is ott függ a fénykép és a névsor is. 

1933-ban Csíkszeredában rendez hangversenysorozatot, 1935-ben Marosvásárhelyen az V. országos 

versenyen az énekkar újra arany babérkoszorús elismerésben részesül 

Ezt az időszakot egy igen jelentős személyiség, Sarkadi Elek karnagy, gimnáziumi tanár munkája 

fémjelzi, egészen elhurcoltatásáig. Gimnáziumi tanárként felvállalja a város életében oly jelentős szerepet 

betöltő kórus és zenekar vezetését. Pálcája alatt számos siker születik, az együttes létszáma, a zenekar 

felkészültsége bővül. 1940. december elején hálaadó hangversenyt adnak Csíkszeredában, és 8-9-én a 

Budapesti Zenei Akadémián a kórus – Erdély négy legjobb dalárdájával együtt – Kodály Zoltán előtt 

tiszteleg a magyar dalnak. Felemelő pillanat, amikor Sarkadi Elek átveszi Kodály Zoltán kezéből az ezüst 

karmesteri pálcát a kórusmozgalom, a művelt zene szolgálatáért. Jelentős a közművelődési tevékenysége, de 

még fontosabb az oktatásban kifejtett munkája. Még élnek és emlékeznek volt tanítványai, akik közül sokan 

vállalták a művelődési élet kihívásait. Az évforduló előkészítési időszakában a csíkrákosi származású Sárosi 

Bálint volt tanítvány, a magyar zenei élet kiválósága így ír: „Most, öreg fejjel tudom igazán értékelni, mit 

adott zenében és műveltségben, hogy annak idején benne voltam a kórusban, s hogy Sarkadi nem sajnálta az 

embertelen erőfeszítést, hogy értékes kórusműveket sulykoljon belénk, zenei analfabétákba”.  

A kórus elnöke, dr. Búzás Márton, ügyvezető elnöke, Helwig Vilmos és titkára, Takács Lajos 1943-ban 

sikertelenül próbálkozik Sarkadi ügyében a belügyminiszternél, az érték és hozzáállás nem szempont, 

vállalnia kell sorsát. Márton Áron püspök közbenjárása sem segít. 

A második világégés tanulsága és keserű tapasztalata, a területi áthelyezés Románia határai köré a 

kiábrándultságot hozta. A társadalmi és történelmi változások folytán az alapszabályzat által meghatározott 

egyleti élet jogi folytonossága megszűnt, és a kórus bekerült a „közművelődés”, „népművelés” nagy 

olvasztójába, ahol kereste a helyét. Túl mély volt a gyökér, hogy a változás felszámolja. 1952-ben újból 

jelentkezik, és helyet, szerepet kér. Popescu Mihail karnagy vezetésével a megyeközi versenyen, Bákóban I. 

díjat, az országos szakaszon meg III. helyezést ér el. 

Az ötvenes és hatvanas évek időszaka nem kedvez a kórusmozgalomnak Csíkszeredában. Szerepe 

inkább a népszínház és népi együttes lesz, de tevékenysége folyamatos. A dalkar ekkor 120 tagot számlál. 

Ebben az időben az énekkar lelkes vezetője Gál Árpád, akinek kórustevékenysége alatt, 1970. június 7-én 

az énekkar megünnepli fennállásának 80 éves évfordulóját. Helwig Vilmos, a kórus elnöke hálásan 

mondott köszönetet a karmestereknek, sorrendben: Sprencz Györgynek, Orbán Mihálynak, Sarkadi 

Eleknek, Domokos Pál Péternek, Nagy Istvánnak, Popescu Mihailnak, Visky Miczi Mihálynak, Duka 
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Jánosnak, Gál Árpádnak, Nagy Gézának. Az utóbbi viszont magasztos tervét, a csíkszeredai zenei élet 

magasra törését nem tudta megvalósítani. Törékeny teste nem szolgálta akaratát és szép lelkét. Az utókor 

neki is igyekezett méltó helyet biztosítani a jelentős csíkszeredai emberek sorában. Az énekkart közben 

Jónás András, Bakó Anna, Martzy László és 1972-73-ban Imets Dénes vezeti. 

Az 1968-as adminisztratív-területi átalakítás fellendülést hoz a művelődésben. Az egyletek 

(Székelyudvarhely, Ditró, Csíkszereda stb.) újból működővé lesznek, és a kórusmozgalom ismét társadalmi 

rangra emelkedik. A dalos találkozók rendszeressé válnak, és repertoárjaik a hatalmat szolgáló gondolaton 

túl az egyetemes zenei értékeket szolgálják. 

Népi Alkotások Háza alakul, képzett irányítókkal, ami a kórusmozgalomra is pozitív hatást gyakorol. 

Ennek kapcsán kerül sor a kórus 80 éves évfordulójának megünneplésére 1970-ben, majd egészen 2000-ig, a 

110 éves évfordulóig 10 évenkénti rendszerességgel szervezik meg az évfordulós rendezvényt. 

1990-ben, a rendszerváltás és társadalmi fordulat nem hozott elvárt minőségi fordulatot a 

kórusmozgalom számára. A változó világ sajátos ellentmondásai a kórust a művelődési házból kiszorították 

a nyugdíjpénztár klubjába, majd a működtetését a Szakszervezeti Művelődési Ház vállalta fel, ahol 

kimondottan a csíkszeredai Dal- és Zeneegyesület jogutódaként immár a Sarkadi Elek Dalegylet néven 

folytatta munkáját a lelkes, de utánpótlás hiányában csökkenő létszámú vegyes karként. 

Az átszerveződés, névváltás új vért hozott a mozgalomba. Rafain Gábor elnökletével és a házigazda 

támogatásával évenkénti kórustalálkozóra került sor, melyet Sarkadi Elek neve fémjelzett. A találkozókra 

visszatekinteni érdemes, hiszen egyben a kórusmozgalom fejlődésének jelentős állomása volt és marad. 

Ebben az időszakban a karnagy Elekes Béla, a művészeti szakközépiskola tanára. 

A 2000-ben kiállítással és méltó testvérkórusi részvétellel tartott 110 éves évforduló után a kar 

számbelileg annyira lecsökkent, hogy önálló tevékenységet folytatni nem tudott, de hangsúlyozom, hogy 

dalnokaink többsége, a szeretett „dalostestvérek”, az egyházközségek templomi kórusaiba épültek be. 

A 120 év távlatába visszatekintve, Csíkszereda polgárosodó város európai jellegű törekvéseinek szép és 

követendő példáját tapasztaljuk. A szerényen és nagy lépésekben bemutatott igény, hozzáállás és tapasztalat 

legyen méltó alapja a ma bíztatóan működő Csíki Játékszín, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a 

Csíki Kamarazenekar mai gyakorlatának. 

Az érdeklődők számára mellékelem a Rafain Gábor elnök úr által összeállított, a kórusmozgalom 

elnökeinek és karnagyainak névsorát. Gondoljunk reájuk a hála és tisztelet érzésével. Kívánjuk és akarjuk, 

hogy más összeállításban, más helyzetben, de igazul szólaljon meg a jelige: „A Hargita alján,/ míg dalnokok 

élnek,/ csak boldog időkről/ beszéljen az ének.” 

Elnökök: Bakcsi Gáspár, Bocskor Béla, Dr. Filep Sándor városi főorvos, Dr. Ujfalusi Jenő polgármester, 

Kassay Lajos főgimnáziumi igazgató, Zsögön Zoltán tanár, Székely Vilmos tanár, Fokos Imre pénzügyi 

tanácsos, Dr. Biró Márton fogorvos, tanár, Helwig Vilmos tisztviselő, Miklós József tanár, Rafain Gábor 

tanár. 

Karnagyok: Sprencz György (1890-1902), Orbán Mihály (1911-1926), Domokos Pál Péter (1927-

1931), Sarkadi Elek (1931-1944), Duka János (1945-1946), Bálint Barna (1947-1948), Popescu Mihály 

(1949-1953), János András (1953), Nagy Géza (1954-1964), V. Miczi Mihály (1965-1968), Nuridzsán Mária 

(1968), Bakó Anna (1968-1969), Gál Árpád (1969-1970), Márton Ferenc (1970-1971), Márton László 

(1971-1972), Imets Dénes (1972-1973), Kacsó Márta (1973-1975; 1981-1990; 1992-1194), Csiszér Pál 

(1975-1981), Köllő Ferenc (1980-1981), Elekes Béla (1990-1992; 1994-2000). 
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Kedei Mózes 

unitárius lelkész-esperes 

Székelyudvarhely, Hargita megye 

A székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Templom centenáriuma (1908-2008)  

 
„Az Isten igéje mindenütt szabadon prédikáltassék,  

a confessioért meg ne bántassék, se prédikátor se hallgató” 

/Idézet a vallásszabadság törvényéből/ 
Egyházközösségünk megszervezése és rövid története 

Székelyföldön, de különösen Udvarhely megyében nagy örömmel fogadták a reformáció korától a 

hitszabadság eszméjét és az egyistenség hitét. 

Ilyen körülmények között csaknem érthetetlen, hogy az anyavárosban csak a XIX. században, 

1872-ben alakult meg az egyházközség, mintegy 80-90 taggal. Beszolgáló lelkésze a kénosi Kisgyörgy 

Sándor unitárius lelkész volt, aki 1872. október 6-án tartotta beköszöntő beszédét. Isten áldását kérte az 

unitarizmus újszülöttjére.  

1888-ban Kisgyörgy Sándor lelkészt Vargyason választották meg. Helyét Lőrinczi István foglalta el, 

aki Kénosból 1892-ig szolgált be székelyudvarhelyre. Nevéhez fűződik, hogy ő végezte el a gyászszertartást 

Orbán Balázs, „a legnagyobb székely” sírja felett, 1890-ben. 

1905-ben lett önálló a székelyudvarhelyi gyülekezet, Vári Albert, Kénosból beszolgáló lelkész 

megválasztásával. A lelkészbeiktatót 1905. június 2-án tartották a főtéri református templomban. Ferencz 

József püspök beiktató beszédében nagy feladatául a templomépítést jelölte ki.  

Nemcsak az udvarhelyi hívek, de az egész egyetemes egyház érezte a templom építésének 

szükségességét. Ezért már 1891-ben Ferencz József püspök és id. Dániel Gábor főgondnok aláírásával 

gyűjtőívet bocsátottak ki. A gyűjtés 5 éven keresztül folyt, de viszonylag kevés korona gyűlt össze. A 

csüggedni kezdő egyházközösségnek újabb bizalmat adott a jótékonykodók hagyatéka az unitárius egyház 

javára, a magánszemélyek adományai, a vármegyében lévő unitárius egyházközségek hozzájárulása, 

valamint az egyetemes egyház anyagi segítése. 

1902-ben, a Bethlen utcai telek megvásárlása után, az egyházközség megbízta Pákei Lajos kolozsvári 

építészmérnököt a terv elkészítésével. 

Az építészeti tervet az E. K. Tanács jóváhagyta. 1906. május 10-én az egyházközség Fekete Benjámint 

bízta meg az építkezés kivitelezésével. Az alapkövet június 3-án tették le, Vári Albert lelkész imája után. 

1906. november 1-én Derzsi Árpád helyi bádogos tette fel a toronygombot a 36 m magas torony tetejére. 

Ebbe helyezték bele, légmentes szelencébe zárva, az építés rövid történetét és a keblitanács névsorát. A 

szószék elkészítésére és az új orgona megvételére a gondviselő Isten újabb adakozókat rendelt. Az 5 mázsás 

Gisz hangzású nagyharangot és a 3 mázsás H hangzású kisharangot Thury Ferenc budapesti harangöntő 

készítette el, 1907-ben. 

A templomépületnek már a külseje is magán viseli az újkor szellemét. Belsejében az összhang igen 

kellemes benyomást tesz a szemlélőre.  

A szószék ás az úrasztala körül egyenlő távolságban csoportosulnak a hívek. Nagy ablakain áramlik be a 

fény, a világosság, mintegy jelképezve vallásunk jellegét. Amint halad előre az emberiség a tudásban és az 

ismeretek mezején, úgy tágul a mi hitünk világa, s úgy nyílnak szebb és szebb kilátások a vallás mezején. 

Egyházközségünk őskora példát adott nekünk egyházszeretetben, áldozatkészségben és a hagyományos 

unitárius összetartásban.  

Az unitárius vallás „a józan ésszel és az evangéliummal egyező elveket vall, hitem szerint nemcsak a 

múlt, hanem a jövő vallása is” – vallja Orbán Balázs. 

Az unitáriusok találkozójának újraszervezése Székelyudvarhelyen 

1945 előtt, minden év augusztus közepén, Homoródfürdőn, unitárius búcsút tartottak a Homoród 

menti falvak unitáriusai. Eljöttek a székelyek, hogy találkozzanak, imátkozzanak, vigadjanak. Ez volt az első 

zsenge ünnepe, amikor az új kenyérből úrvacsorát vett a Homoród népe. Ilyenkor szép alkalmi istentisztelet 

és táncvigadalom tette felejthetetlenné az ünnepet. 

E szép hagyomány felújítását és kiterjesztését kezdeményezte Kedei Mózes lelkész-esperes. A találkozó 

színhelyéül Szejkefürdőt képzelte el, mely a „legnagyobb székely”-nek, Orbán Balázsnak szellemét és 

emlékét idézi. A felállított székely kapusor és a síremlék történelmi hangulatot, művészi szépséget ad a 

helynek, mely minden irányból megközelíthető.  

Székelyudvarhelyen közel 6000 unitárius él, akik tömegalapot biztosítanak e rendezvénynek. 
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1998. augusztus 31-én a belvárosi keblitanács elfogadta e nagyszerű kezdeményezést, és kötelezte 

magát, hogy a találkozót az egyházközség mindenkori vezetősége minden év augusztus második szombatjára 

hívja össze és szervezze meg. A Belvárosi Egyházközség ezen határozatát a püspökség jóváhagyta és az 

egyetemes egyház határozatává tette. Hisszük, hogy nemcsak az erdélyi unitáriusoknak, hanem a 

határainkon túl élő hittestvéreinknek is minden év augusztus második szombatján Szejkefürdő a találkozó 

színhelye lesz. 

2008. augusztus 9-én tartottuk a X. Egyetemes Unitárius Találkozót, Szejkefürdőn.  

*** 

 

Gondviselő Istenünk, szerető jó atyánk! 

Templomunk építésének 100. évfordulóján hálát adunk Neked a 

nagyszívű adakozókért, a lelkes építőkért, az evangéliumot hirdető 

lelkészekért, a buzgó és kötelességtudó vezetőkért, a megvallott és megélt 

unitárius hitünkért, a gyülekezetért, mely isten országát építette alapításától 

kezdve. 

Hálát adunk neked azért, hogy Egyházközségünk ad helyet évente, 

Orbán Balázs földjén, Szejkefürdőn, az unitáriusok egyetemes 

találkozójának. Kérünk téged, hogy áldásoddal légy ezután is velünk, s add, 

hogy életünkben tanítómesterünket és példamutatónkat, Jézust kövessük. 

 

Hitvallásunk 
Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében és gondviselő Atyjában! 

Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben! 

Hiszem a szentlelket! 

Hiszek az Unitárius Egyház hívatásában! 

Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet! 
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Oláh Tünde, XII. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vallásoktató: Demény Magdolna 

 

Csíkszenttamás római katolikus temploma 

A falutól körülbelül 500 méterre, egy kis dombon, látható a csíkszenttamási egyház gótikus 

templomának romja. A falubeliek a toronymaradványt és környékét Csonkatoronyként emlegetik. 

A 11 méter magas Csonkatorony a Csíki-medencében, Felcsíkon, Csíkszenttamás fölött jelzi az idő 

múlását. A rom egy középkori templom maradványa, amelyet Csíkszentdomokos és Csíkszenttamás közösen 

épített.  A Csíki-medence akkor még mocsaras volt, így a hívők csónakokkal közelítették meg a templomot.  

A Csonkatorony mellett található a falu régi temetője, ahol nagyon régi 

sírkeresztek utalnak a múltra. Sok sírkereszten a Sándor család neve 

olvasható. Ez azért érdekes, mert a Szentdomokosról származó Sándor 

családnak külön temetkezési helye volt a Szent Anna-kápolna kriptája. Az 

új keresztek arra utalnak, hogy a régi temetőt jelenleg is használják 

temetkezésre.  

A Csonkatoronytól már látszik a Feneketlen-tó és beépített környéke.  

A Feneketlen-tó a Csíki-medence egyik legszebb karsztforrása. A gazdag 

vízi növényzetű tavacskából fakad a bővizű Hővízpataka. A forrástó 

fokozottan védett természetvédelmi terület. A néphagyomány szerint a 

Gréces kristályos mészkő alkotta negyven eltűnő „emésztőnek” nevezett 

búvópatak a Feneketlen-tóban fakad fel. 

A Feneketlen-tóhoz monda is kötődik – ez a tó mélyén eltűnő kincsről 

szól. A kincs maga a víz. A tó vize a Kárpát-medence öt legmagasabb 

rendű gyógyvize közé tartozik. Ezt a forrást egykor a székelységre bízták. 

„Őrizzétek és használjátok imával Csaba királyfi népeként.” Eddig a tábla 

szövege. Más táblákon imák is olvashatók. 

A tó eredetéről egy másik legenda úgy szól, hogy a templom 

harangozója kényelmetlennek tartotta a korai harangozást, ezért eldugta a harang ütőjét. Az ütő keresésére 

indult elöljáróság betért a harangozóhoz, akinek háza a tó helyén állott. Amikor kérték a harangütőt, ő azt 

felelte: „Süllyedjek el, ha láttam!” Amint kimondta a hazugságot, a talaj inogni kezdett, s alig menekültek ki 

az elöljárók, a harangozó a házával együtt elsüllyedt, a helyén pedig tó keletkezett. 

A Feneketlen-tó tulajdonképpen egy melegvízű forrás. A tó, s a belőle eredő Hővíz-patak a legnagyobb 

hidegben sem fagy be, a patakban télen is zöldell a növényzet, ezért itt maradnak a vadkacsák. 

A tótól távolabb lefúrtak, itt egy csövön keresztül szintén meleg víz tör a felszínre. A vizet egy kis 

fürdőmedencében hasznosítják. Ez inkább lábáztató, de része a régi fürdők felújítási folyamatának. A 

medence környékét öltöző, mellékhelyiség, filagória egészíti ki. Az egyik eligazító tábla a Szent Anna-

kápolna irányába mutat.  

A kápolna a Sándor család sírkápolnája volt, amelyet Szent Anna védelmébe ajánlottak. A kápolnát 

1861-ben renoválták, 1872-ben újraszentelték, majd 1924-ben Sándor Árpád, nyugalmazott ezredes az 

egyházközségnek ajándékozta. 1935-ben 100 akácfa csemetét ültettek a közelébe, párat ma is 

megcsodálhatunk ezekből. Az 1970-es évek végén a kriptát feltörték. Ebben az időben a megyében több 

kápolna jutott hasonló sorsra. Minden év július utolsó vasárnapján Szent Anna tiszteletére búcsút tartanak a 

kápolnánál. 

A kápolnától nagyon szép a rálátás Szenttamásra és a környező hegyekre. A házak közül kiemelkedik a 

templomtorony. 

Az egyházközség középkori történetéről nem sokat tudunk, hiszen 1592-ben nem volt pap az 

egyházközségben. Kassai Aladár szerint 1692-ben Szenttamás saját plébánost kapott, és az Abaffy család 

kápolnájában tartották a misét. 1748-ban a kápolnába járás miatt nézeteltérések voltak, így az 

Egyházmegyei Hatóságok jónak látták a kápolna lerombolását és egy új templom építését. 

Rokkai Antal plébános felügyelete alatt felépül 1776-ban az új templom. 1779. június 3-án a templom 

felszentelésére kerül sor. A templom védőszentje a falu neve után Szent Tamás apostol lett. A templom 

búcsúnapját december 21-én ünneplik. A templom tornyát 1793-ban fejezik be. 
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Az Abaffy-kápolnából átviszik az új templomba az oltárt, valamint egy kis kelyhet és egy monstranciát. 

A Csonkatoronyból áthozott tárgyak is kerülnek át az újonnan felszentelt templomba. 

A jelenlegi templom az új barokk stílusba épült. A templom méretei a következők: tengelyhossza: 38 m, 

tengelyszélessége 19,80 m, hosszúsága 26 m, szélessége 6 m, magassága: 7 m. A templom hajójának, a 

szentélytől elválasztó boltívén a következő felirat olvasható: ”Aki felmagasztalja magát, megalásztatik, aki 

megalázza magát, felmagasztaltatik.” 

A templom főoltára nagyon értékes. 1778-ban helyezték el az oltárképet a falu szülöttje ajándékaként. 

Az oltárkép Szent Tamás apostolt ábrázolja, a feltámadott Jézussal való találkozásakor. 

1886-ban a főoltáron kétoldalt volt még Szent Mihály arkangyal és Szűz Mária képe, továbbá Szent 

László- és Szent István-szobra. Később ezt átrendezték és a két kép eltűnt. 1925-ben Bálint Vilmos 

plébános a két szobrot áthelyezte a templom bejáratához, a két kapu feletti részbe. 1899-ben tették be a 

Jézus Szíve- és Szűz Mária-szobrokat a főoltár két oldalára. Az új templomba átmentették a „fejedelmien 

Szép Madonnát”is, ami a XV. század derekán készült és ma a „Csíkszenttamási Madonna” néven ismeretes. 

A csíksomlyóival egy műhelyből való. Szintén a gótikus templomból vitték le az új templomba az 1459-ben 

készült harangot. A templomba még van egy félszárnyas oltár 

A templomnak 1866-ban 3 harangja volt: egy kicsi, egy közepes és egy nagy. 1928-ban kerül a toronyra 

az új óra is. 

A mai templomtornyot 2002-ben festették és javították újra. 

A temető a falu szélén (északra) helyezkedik el. 1825-ben szentelték fel. 

Csíkszenttamás plébánosai: 

1927-1945-ig Bálint Vilmos volt a plébános, akit 1958. június 18-án szenteltek pappá Szegeden. Már 

régóta foglalkozik az irodalommal, verseket ír és fest, forgatókönyvet és opera szövegkönyvet is ír, és azt is 

kutatja, hogyan lehet megkönnyíteni a nyelvtanulást. A fiatal papoknak azt üzeni, nagyon szabályosan és 

felelősségtudattal szolgálják istent és az embereket, mert így fejlődhetnek ők is. Öt évtizeden keresztül 

kilenc állomáshelyen szolgált plébánosként, miközben tanított is főiskolán, valamint egyetemen Szegeden és 

Budapesten. Az ő nevét viseli a Csíkszenttamási Általános Iskola. 

1945-1962-ig Bors Balázs volt plébános. Ő a csíkszenttamási templomkertben van eltemetve. 

1962-1991-ig András István volt plébános. 

1991-től Tamás Márton plébános a falu lelkiattyja. Eddigi ittléte alatt nagyon sokat tett a faluért. 

Munkájáért köszönetet mondunk, és Isten áldását kérve kívánunk további jó munkát.   

 

Forrás: Sándor Szilárd: Csíkszenttamás – A csonkatorony hagyatéka 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület portál – A csonkatorony és környéke 
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Darvas Gábor, IX. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vallásoktató: Demény Magdolna 

 

Csíkszentlélek temploma 

 
Csíkszentlélek (r. Leliceni) Hargita megyében 

fekszik. Közigazgatásilag 2004 óta önálló község, 

azelőtt Csíkszentkirályhoz tartozott. 

Csíkszeredától 5 km re délkeletre a Bánátus patak 

völgyében fekszik. Alszeg, Boroszló, Fitód és 

Szentlélek nevű tízesei máig különállnak. Fitód 2004-

ben, Mindszenttel és Hosszúaszóval együtt önálló 

község lett.  

Nevét a Szentlélek tiszteletére szentelt 

templomáról kapta. 

Területe ősidők óta lakott. A falutól északnyugatra 

emelkedő Kőhegyen, valamint délnyugatra a 

Tilalmas dombon bronz és vaskori leletek kerültek a 

felszínre. A falu 1332-es Sacerdos de Spiritu néven 

történő első említésekor már volt temploma. A 

templomtól délnyugatra a Bánátus patak mellett az 

1661-ben a tatárok által elpusztított középkori falu 

maradványai kerültek elő. 1910-ben Fitóddal együtt 

696 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig 

Csíkvármegye Felcsíki járásához tartozott. 

Csíkszentléleki templom 

1333-ban plébánia temploma van, ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint papja, János 1 banálist 

fizet, 1334-ben 2 banálist. Az utóbbi befizetést Benedek pap eszközölte. A falu nevét is a szentlélek 

tiszteletére szentelt templomtól kapta, a XIV. század elején. 

A mai templom a XV. századi gótikás alkotása, de ebből a 

korból is csak a szentéje maradt meg változatlan 

hálóboltozatával, csúcsíves diadalívével és ablakaival, 

valamint fali szentségfülkéjével, mely falusi ember alkotása. 

A téglából készült bordák egyszerű gyámköveken 

nyugszanak, és zárókövek nélkül futnak össze. Apszisa a 

nyolcszög három oldalával záródik. A csúcsíves ablakok 

mérművei hiányzanak. 

A hajót 1806-ban meghosszabbították, amikor új kapu 

kerete a román gótikus átmeneti kor alkotása, a XIV. 

századból. Művésztörténeti értéke a szárnyasoltár, mely 

1914 óta a Magyar Szépművészeti Múzeum tulajdonában 

van. 

Korát két címeres felirata jelzi:” Insigna Filiorum Czakó 

1510. Insigna Regis Ungarie.” Az évszámot Czakó család 

címere és a Jagelló kori magyar címer fogja össze. A Czakó 

fiakban Czakó Jánost és Czakó Benedeket sejtik. ”Talán a 

legjellegzetesebben képviseli a csíki művészetet. Rajta, 

részletekben, már reneszánsz motívumok is 

feltűnnek.”Képei: Szentlélek eljövetele, Szent Ferenc 

stigmái, Szent Erzsébet, Szent Anna, két csoport női szent, a 

keresztre feszített Krisztus, Mária és Szent János között. A 

szárnyas oltárral egykorú a harangja, amiről felirata tanúskodik: ”Anno Domini 1511 patrum gramate.”Az 

utóbbi rész összekevert betűi Jahve nevét rejtik. A betűk átmeneti formát képviselnek a minuszkuláris 

írásból a latinba és a reneszánszba. 

A templomot régi védőfal veszi körül, azonban a meszelés ennek tanulmányozását jelenleg nemigen teszi 

lehetővé. A fal eredetileg jóval magasabb lehetett, erről a helyi hagyomány is így emlékszik. 

Szentlélek eljövetele. A főoltár középképe 

http://images.google.hu/images?gbv=2&hl=hu&ei=GYTYSdiFH8OD_Aa01sDPDQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=minuszkul%C3%A1ris+%C3%ADr%C3%A1sb%C3%B3l&spell=1
http://images.google.hu/images?gbv=2&hl=hu&ei=GYTYSdiFH8OD_Aa01sDPDQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=minuszkul%C3%A1ris+%C3%ADr%C3%A1sb%C3%B3l&spell=1
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P. Buzogány Árpád 

művelődésszervező, szerkesztő, újságíró 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

Székelyudvarhely 

Korond múzeumháza 

 

A helyi szóhasználatban múzeumháznak nevezett intézmény a község központi részén, a 98-as házszám 

alatt található. Története több évtizedre nyúlik vissza, ugyanis a múlt század közepe táján már gondoltak 

múzeumalapításra a korondiak. István Lajos keramikus, néprajzgyűjtő közlése szerint „Már az 1946-os 

esztendőben Molnos Peti Fábián községi bíró és Tófalvi Erdész Antal községi jegyző – mind a ketten 

községünk szülöttei – idején meg is kezdődött régi tárgyak összegyűjtése. A tárgyakat a volt jegyzői lakba, 

mely akkoriban lakatlan volt, raktározták. Később elvitték ezeket más múzeumokba.” (A korondi múzeum-

ház rövid története. In: Korondi sokadalom. Csíkszereda. 2002, 166-167. o.). Hogy mit gyűjtöttek össze, 

illetve hová kerültek a tárgyak, nem tudjuk. 

A múzeumház több mint három évtizede működik, a kezdeményezés Tófalvi Zoltán korondi születésű 

történelem szakos tanár nevéhez fűződik. Az iskolában rendeztek be kiállítást, majd, amikor Tófalvit a 

marosvásárhelyi rádióhoz „emelték ki”, a gyűjtést Pászka Imre folytatta. Később megvásárolták a helyi 

háztípust képviselő kétosztatú épületet.  

Történetéről a helyiek emlékezete szerint feljegyezték, hogy az 1800-as évek végén kocsma működött 

benne, Bucinénak hívták a kocsmárosnét. Később Molnos Biz József lakott benne, ő borvízhordásból élt, 

szűkösen. 1925-ben az akkori helyi bábaasszony, Parajdi Rebeka szülésznő vásárolta meg Koszta Horokály 

József tulajdonostól, és 1958-ban adta el a zsidó Meiszter Sándornak, aki a hatvanas években eladta Józsa 

Butyi Lászlónak, tőle került a község tulajdonába. Szőcs Lajos tanitó közli a jegyzőkönyvből a részleteket: 

„A Községi Pártbizottság és a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács és a Kultúr Igazgatóság 

elhatározták: ezen épületet Józsa Butyi Lászlótól megvásárolják. A vásár a következőképpen történt: Józsa 

B. Lászlónak a Nyilak utcában a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet biztosított egy szép területet. A 

községi elöljáróság a községi erdőből az eladónak biztosított egy házra való faanyagot. Így lett a község 

központjában a »Múzeum-ház« és Józsa B. Lászlónak a Nyilak utcájában új bennvalója” (30 éve avatták fel 

a korondi múzeumházat – Kulturális Figyelő, 2005. IV. évfolyam, 3. szám). A múzeumházat 1975. június 

20-án avatták. Az épület eredeti kapuját 1978-ban kicserélték egy Atyhából való, szépen faragott, 

oromdíszes kötött kapuval, ennek a felirata: EZEN KAPUT ISTEN SEGEDELMÉVEL ÁLLITOTTA 

GYÖRFI FERENC ÉS NEJE ÉLTES JOLÁN 1899. MARC. 30.  

Kezdetben Páll Antal fazekasmester kezelte a gyűjteményt, 1981 nyarótól pedig az akkoriban nyugdíjba 

vonult István Lajos keramikus, helyismereti gyűjtő, aki gyarapította is az ott őrzött tárgyak számát. 1997 

januárjától Tófalvi Sándor könyvtáros lett a „múzeumőr”, jelenleg pedig a tájházat az önkormányzat 

támogatásával a Firtos Művelődési Egyesület működteti. Ambrus Lajos, a szervezet elnöke közlése 

szerint a múzeumház minden egyes tárgyáról kartotékot töltöttek ki. Főleg az önkormányzat 

gondoskodásának tulajdonítható, hogy a legszükségesebb kiadásokra sikerült előteremteni a megfelelő 

anyagi forrásokat, mert az elmúlt években bevezették a villanyt, tavaly újrazsindelyezték a házat, és az 

épület belső tapasztását is javították. Az ide látogatók helyi kiadványokat, Firtos Művelődési Egyesület 

könyveit, a Hazanéző folyóiratot vásárolhatják meg, illetve korondi képeslapokat vihetnek emlékül 

magukkal.  

A tájház gyűjteménye felöleli a helyi lakberendezést és a fazekasság, toplászat, pásztorkodás, más népi 

mesterségek eszközeit. Az elsőházban, a Főút felől a paraszti lakberendezés jellegzetes helyi tárgyait: 

kanapét, asztalt, kendőszeget, festett tálast, saroktékát, szuszékot láthatjuk, és kisebb, esztergált faedényeket, 

kupákat, meg dézsákat, szőtteseket, illetve itt kaptak helyet az állattartással, pásztorkodással, 

kenderfeldolgozással kapcsolatos eszközök: héhelő, guzsaly, motolla, tekerőlevél stb. 

Az elmúlt évtizedek helyi kerámiatermékeiből a hátsó szobában értékes anyagot találunk, jutott belőle az 

elsőházba is. Ily módon a régi kerámia (kancsók, csempék stb.) mellett az utolsó évtizedek újabb formái, 

típusai is a mesterség fejlődését, a formák, színek újulását, változását is dokumentálják. 

A közismert korondi taplófeldolgozás jellegzetes termékei: táskák, kalapok, terítők, valamint a mesterség 

eszközei is: a nyomófák, cserépből égetett minták, szelőkések stb. ugyancsak fellelhetők. A korondiak 

leginkább a bükkfa taplóját dolgozzák fel, ebből barna színű alapanyag lesz, illetve a ritkább nyírfataplót, 

ami fehér színű. 

Az épület zsúfoltsága miatt nem is lehet gondolni arra, hogy a tájházban bemutassák a fazekasság, a 

taplókészítés munkafolyamatát is, ehhez külön belső térre lenne szükség, külön épületre.  
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Károly Veronika 

tanítónő 

Csíkmenaság, Csíkszentgyörgy község 

Hargita megye 

Helytörténeti és néprajzi gyűjtemény Csíkménaságon  

„… csináljatok majd egyszer múzeumot azokból a villanyelekből, amelyeket a béresek sebes tenyere csiszolt 

üvegfényesre. Gyűjtsétek össze a szerszámnyeleket, a mi ereklyéinket, amelyekről ég, még ma is süt, parázslik, 

fényesen ragyog sok-sok nemzedék erős, szigorú kézfogása. Állítsuk ki ezeket az ereklyéinket, s időnként szorítsuk 

meg keményen ezeket az ereklyéket, nagy szükség van rá.’’  (Váci Mihály: A mi ereklyénk) 

Valahányszor a gyűjteményről esik szó, vagy ha azzal kapcsolatos dolgokkal foglalkozom, a fent említett 

kedvenc idézetem jut eszembe. Hat évvel ezelőtt (2003 őszén) fogalmazódott meg bennem véglegesen a 

gondolat, hogy jó lenne összegyűjteni egy kiállításra való anyagot a menasági néprajzi tárgyakból. Az 

állandó gyűjtemény megvalósítására irányuló elképzelést, gondolatot tett követte. Gyűjtőakciót hirdettem 

meg tanítványaim körében. Magam is elkezdtem a gyűjtést a falu lakói között. Az emberek nagy része 

szívesen adományozott. Különösen az idős emberek örvendtek, mert érezték, hogy ilyen módon nem 

kallódnak el az oly sokszor kedves emlékként őrzött tárgyak. Az akció olyannyira sikeres volt, hogy rövid 

idő leforgása alatt több száz néprajzi tárgy gyűlt össze, melynek állandó helyett az önkormányzat biztosított, 

a volt községháza épületében, két teremben és a folyosón, ahová a fotók kerültek. A tárgyak elhelyezése, 

kiállítása nem kis feladat volt, de sokat segítettek a tanítványaim, illetve néhány felnőtt, ki tanáccsal, ki 

fizikai segítséggel (pl. vetett ágy elkészítése, szövőszék felállítása, fotók feliratozása stb.). 

Az átadási ünnepséget 2005. május 1-jén tartottuk meg, ünnepi műsorral egybekötve, ahol a falu fiataljai 

és idősebbjei is egyaránt részt vettek.  

A gyűjtemény nem tagolható különálló részekre. Nagyon sok néprajzi tárgy került kiállításra. Igyekeztünk 

minden tárgyat kiállítani. A falakra kerültek a feliratos falvédők, a fotók, a vállfákra a rakott ruhák. A két 

vetett ágy, bútorzatok régi szobák hangulatát próbálják visszaadni. Az asztalokra kirakott tárgyak, eszközök 

pedig azok változatosságát, sokszínűségét mutatják. Gondolok itt a szenes vasalókra, cserépedényekre, 

faedényekre.  

A régi iratok, háborúból irt levelek, imakönyvek, iskolai bizonyítványok, régi könyvek is itt foglalnak 

helyet.  

A kézműves népi mesterségek munka eszközei is megtalálhatók, pl. a kenderfeldolgozás eszközei, 

szövőszék stb. A tulipános ládák, régi kályhák szép példányai is fellelhetőek itt.  

A mai gyerekek, fiatalok - felmérésem szerint - az itt kiállított népi tárgyak nagy részét sajnos már nem 

ismerik. Nem tudják funkciójukat, használatuk célját, készítésük módját. 

Helytörténeti gyűjteményünk egy folyamat első, bár legnagyobb állomása. Ezt követi majd a további 

gyűjtés, melyben számítok a lakosság további közreműködésére.  

Szükség lenne a helyi hagyományok, szokások, történetek, emlékek feldolgozására is.  
A helyi hagyományőrző csoport különböző rendezvényeken már mutatott be hagyományainkról népi 

műsort, - nemcsak szűkebb környezetünkben, hanem határainkon kívül is.  

A népi bútorfestés hagyományát is jó néhányan művelik a faluban, már több lakásban is található ilyen 

festett bútor, megőrizve a ez által is a menasági motívumkincset.  

A kiállítást sokan keresik fel, különösen azok, akik a faluból származtak el, de turisztikai látványossága 

miatt is népszerű.  

Alig néhány év telt el a gyűjtés kezdete óta, de állíthatom, hogy megérte a fáradozást. A sok-sok munka 

nem volt „eső a homokra”. Magam, mint a gyűjtemény létrehozója, nem vagyok néprajzos, sem 

történelemtanár. Pedagógus vagyok, aki hiszi, hogy mindennap meghaladhatjuk önmagunkat, s minden nap 

új és új értékeket teremthetünk a jövő nemzedéknek. 
 

   
Falvédők a néprajzi gyűjteményből 
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Cseke Gábor, közíró 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Nagy P. Zoltán fogadása az idővel
11

 

Baráti sorok Ellesett pillanatok című születésnapi kiállításához 

 

A napokban 65 esztendős Nagy P. Zoltán életútja, pályája bár kimondottan sikeres volt – mai szóval ezt 

úgy nevezik, hogy „sikertörténet” – őt sem kímélték az embert próbáló megrázkódtatások. Korán és tragikus, 

ám máig ismeretlen körülmények között elvesztette édesapját a háborúban, majd később, amikor már a 

nyugalom és a kiteljesítő munkálkodás esztendeire számított, egészsége került hirtelen válságos helyzetbe, 

kritikus ponthoz. 

Nagy P. Zoltán azonban minden esetben „vette” a sorsdöntő akadályokat, és a munkában lelt öröm 

fegyverével végül is sikeresen legyűrte az életcsapdákat. De talán ez a sokszorosan emlékezetes és sok 

mindenre emlékeztető esztendő – 2008 – mintha még ki is magasodna a többi közül, eseményei 

rendkívülisége miatt, de meg azért is, mert új, termékenynek ígérkező életszakaszt nyithat meg előtte. 

Nincs miért szépítenünk: Nagy P. Zoltán egészsége ezen a tavaszon igen komoly válságon ment át, 

amelyet családja odaadó segítségével és áldozatával, barátai figyelmességével végül sikerült legyűrnie. És 

örvendünk, hogy ennek eredményeképpen ma a régi Nagy P. Zoli visszatérhetett közénk. 

Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy számára ez az esztendő igen dús volt szakmai eseményekben és 

eredményekben is. A szerda délután megnyílt, jubileumi kiállítás ugyanis sorrendben immár a negyedik az 

idén, és még csak az év közepén járunk!  

Kezdődött a Székely Károly Szakközépiskola néprajzi múzeumában, A nő a fotóművészetben című 

vándortárlatával, folytatódott továbbá a Csíki Székely Múzeum kiállítótermeiben, ahol a Hargita Népe 40 

éves jubileumi ünnepségei alkalmából riportfotóinak beszédes, bár töredékes gyűjteményét láthattuk. 

Májusban aztán, a Hargitai Megyenapok keretében, a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében a 

Nagy P. Zoltán fotóalbuma bemutatására rendezett szerzői tárlatot köszönthette a közönség a Megyeháza 

Galériában. 

A mostani kiállítást Nagy P. Zoltán mindezeken felüli, csak azért is ráadásnak szánta. Azt akarta 

megmutatni – talán elsősorban önmagának –, hogy bármilyen krízis után létezhet visszatérés, visszatalálás, 

ha az ember akarja és ha e mellett meg nem szűnő segítő szándék veszi körül. Úgy határozta meg 

teljesítményének lényegét, hogy néhány kivételt leszámítva, közönség által eddig még nem látott munkákkal 

rukkoljon elő, ami önmagában is rendkívül becsülendő dolog bármely művészember esetében. De a jelenlegi 

tárlat életigenlő, értékteremtő üzenete fölött azért sem szabad megjegyzés nélkül átsiklani, mert itt van 

mellette a Nagy P. Zoltán fotóművészi életművéből ízelítőt nyújtó, nemrég megjelent album, amire méltán 

lehet büszke a szerző, s amely – szerkesztőjeként legalább is úgy vélem – magába foglalja azokat a 

legfontosabb értékeket, amik Csíkszereda egyik meghatározó fotóművész személyiségét leginkább 

jellemzik. A bemutatott életútból, a tényszerűségében is sokatmondó biográfiai-szakmai névjegyből, az időn 

átívelő, különböző korokból származó méltatásokból kiderül az az úttörő igyekezet és helyzet, amelyben 

Nagy P. Zoltán nem csak egyénileg, professzionálisan igyekezett helyt állni, hanem alkotó közösséget 

szervezett maga köré, pályatársak szakmai-művészi érvényesülését egyengette, klubot vezetett, fotóséletet 

adminisztrált. Mindezt életünk akkori menete elvárta tőle és ő maradéktalanul válaszolt ezekre a kihívásokra. 

Az albumban szereplő fotók – a szerkesztő szerény megítélése szerint – méltósággal és alázattal vallanak 

azokról az időkről, melyek a Nagy P. Zoltán művésszé válását és kiteljesedését véglegessé és 

visszavonhatatlanná teszik. Munkásságának mindenek előtt az a klasszikus, a dokumentumszerűség jobbára 

fekete-fehér világát felmutató vonulata kapott benne helyet és méltó grafikai elrendezést a pályatárs Ádám 

Gyula virtuóz hozzáállása révén, amely jobbára már túl van mindenfajta vitathatóságon, s a már megélt és 

túlélt életszakasz egyfajta művészi hagyatéka. 

A további kísérletezés, a jövőre nyitott alkotói érzékenység és ambíció – amelynek termékei többek 

között itt láthatók e falakon is –, külön dicséretes és előbb-utóbb újabb értékelést tesz majd szükségessé. De 

most mi maradjunk meg az ünnep keretei között, szívből köszöntve azt az embert, akit mintegy negyven 

évvel ezelőtt mint kollégát és szakmabelit megismertem, és bár sokáig földrajzilag egymástól távol éltük a 

magunk életét, ugyanazt a lelkes, szerény, nyíltszívű Zolit láttam viszont Csíkszeredába költözésemkor. Az 

embert, aki makacsul tartotta s a jelek szerint meg is nyerte a fogadását az idővel. 
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 Elhangzott Csíkszeredában, a „Fehér Ház” márvány kiállítótermében, 2008. július 16-án 
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Nagy P. Zoltán fotótárlata (2008. 01. 15.), a Nagybükki Néprajzi Társaság termében 
 

  

  

  

  

      
 

A kiállítást megnyította Cseke Gábor közíró, a rendezvény házigazdája Burus János 
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Dobos Liliana (Külsőrekecsin), IX.o. 

Kájoni János Szakközépiskola  

Csíkszereda, Hargita megye  

Vezetőtanár: Burus János 

„Bárányka” (Mioriţa)
12

 
 

 

1. Sne hol ürözgeti 

Szép fehér păkurár
13

 

Ménsztelen
14

 sok jahat (juh) 

Ezer báránykáját. 

2. Citrolom(?) mezein 

S havas tetein (tetején) 

Csok (csak) ada (oda) tálála 

Három disznó purkár
15

. 

3. Tudad-e mét (miért) jöttünk 

Szép fehér păkurár. 

Nem tudam, nem tudam, 

De tük (ti) mondjátak meg. 

4. Ha ide adad-e (adod-e) 

Ménsztelen sok jahot, 

Ezer báránykádat. 

5. Nem adam én nektek 

Ménsztelen sok jaham 

(juhom), 

Ezer báránykámmal. 

Ha ne(m) adad ide  

Mukes (mi is) fejed veszuk 

(vesszük). 

6 .Ha fejem veszítek 

Temessetek indem (engem) 

Tölyem(?) kapujába, 

Bárányan (bárányom) 

lyászlyába (jászolába). 

7. Nagyabb furulyámat  

Fejemhez tegyétek, 

Küsebb furulyámat 

Lábamhaz tegyétek. 

8. S hol elé mentek 

Egy utval mellékest 

(mellékút), 

Att (ott) és (is) vagyan nekem 

Egy füstös házecskám. 

 

9. S abba lakik nekem  

Egy öreg mámikám, 

Fekete micét (?) fan (fon) 

Mind ingemet gyászal. 

10. Tudam, hagy megkérdi 

Hagy vagyak, mind vagyak, 

Mi mudulag (miként) vagyak. 

11. De tük (ti) ne mangyátok 

(mondjátok), 

Hagy fejem tetétek (vettétek), 

Hanem úgy mondjátok, 

Hagy meg házasatam 

(megházasodtam)  

Földnek a zsírjával, 

Napnak e hugával. 

12. S hol elé mentek, 

Egy utval mellékest (oldalút), 

Att (ott) és (is) vagyan nekem, 

Egy virágas kertem. 

13. Sabba (abban) lakik nekem 

Két szép fajta hugam, 

Virágot gyamlálnak, 

Mind engem gyászalnak. 

14. Tudam, hagy meg kirdik 

(kérdik), 

Hogy vagyak, mind vagyak, 

Mi mudulag (miként) vagyak. 

15. De tük (ti) ne mandjátok, 

Hogy fejem vettétek, 

Ha nem úgy mandjátok, 

Hogy megházasatam 

(megházasodtam), 

Földnek a zsírjával,  

Napnak e hugával. 
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 Énekelte Dobos Liliana (Külsőrekecsin), a Nagybükki Néprajzi Társaság termében, Csíkszeredában, 2009. február 12-én, 

Hátszegi Csaba fotóművész (Prisma Fotóklub, Csíkszereda) tárlatának megnyitóján 
13

 juhpásztor 
14

 számtalan 
15 

disznópásztor, kondás 
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Patek Mária-Anna 

tanárnő, aligazgatónő 

Salamon Ernő Gimnázium 

Gyergyószentmiklós, Hargita megye 

„Tarisznyás Márton útján …” 

Hagyományőrző Napok a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban 

Hagyományőrzés, hagyományápolás, a hagyományokat megismerni és magunkba fogadni, beépíteni 

szellemi, lelki életünkbe, mindennapjainkba – olyan feladat, amelyet a 100 éves múlttal büszkélkedő 

iskolának föl kell vállalnia ahhoz, hogy egy közösség mindenkori jövőjét formáló intézménye maradhasson. 

Életre akarunk nevelni, olyan modern életre, ahol csak a magabiztos, határozott, önmaga értékeit és helyét 

büszkén vállaló embereknek van esélyük. Bármilyenné is változzon a jövő, az identitását ismerő és azt 

mindig büszkén vállaló embernek megbecsült helye van a világban. 

Önazonosságunkat tekintve határozottan állítom, hogy nagyon szerencsések vagyunk mi itt, Gyergyóban, 

a Székelyföldön, Erdélyben, a Kárpát-medencében, Európában. Hogy miben áll ez a nagy szerencse? 

Megértjük, ha elgondolkodunk az alábbi tényeken: 

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége két évvel ezelőtt, Kovásznán megtartott közgyűlésén dr. Péntek 

János nyelvészprofesszor, a Szövetség elnöke, elmondta, hogy a legutóbbi felmérések szerint 2 millióval 

kevesebb világszerte a magyarok száma és még ennél is kevesebb a magyarul beszélő magyarok száma. Ezt 

mi nehezen fogjuk fel itt, a Kárpát-medencében, ahol 37%-ban élnek magyarok és természetesen, 

anyanyelvükként beszélik is a magyar nyelvet. 

Dr. Gazda József, nyugalmazott magyartanár, az uruguayi magyar közösségben tett látogatása 

alkalmával szerzett nyelvi tapasztalatairól szólva megdöbbentő helyzetről beszélt: a magyart már nem 

beszélő, de magukat magyarnak valló emberek, a valamikori magyar kivándorlók leszármazottjai, rengeteget 

áldoznak arra, hogy gyermekeik is megtanulják a magyar néptáncokat és bár egy-egy népdalt. A 

montevideoi Magyarházban magyarságukat táncolva és énekelve élik meg a „világ végére” szakadt 

testvéreink és legnagyobb álmuk, vágyuk az, hogy eljussanak Magyarországra, a Kárpát-medencébe, 

találkozni az „igazi magyarokkal”, velünk. 

Úgy látszik, hogy a „Nyelvében él a nemzet” – mondás finomításra szorul. „Lelkében él a nemzet”         

 fogalmazta újra Gazda tanár úr a bölcsességet. 

Mindezen érdemes elgondolkodni itt, Gyergyószentmiklóson, itt és most, ahol szabadon és természetesen 

beszélhetjük, beszéljük anyanyelvünket, ahol közel élünk, vagy még inkább együtt élünk gyökereinkkel, 

ahol nem kell bizonygatnunk magunknak s talán már másoknak sem, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. 

Érdemes elgondolkodni az uruguayi példán most, 2009-ben, amikor az Európai Unió méginkább kitárta 

számunkra a szabadság kapuit. Érdemes elgondolkodni és bátran vállalni önmagunkat, több mint egy 

évezredes magyar hagyományainkat. Álljon előttünk az olyan nagyjaink példája, mint Bartók és Kodály, 

akik a magyar népzenei hagyományokból virágoztatták ki az egész emberiséghez szóló világhírű zenéjüket. 

Vagy gondoljunk azokra a nagyarjainkra, akik úgy lettek világhírű emberek, hogy mindvégig megmaradtak 

magyarnak. 

„Nyelvében él a nemzet” – mondták eddig a bölcsek. „Lelkében él a nemzet” – egészítette ki 

tapasztalataival a megállapítást Gazda tanár úr. 

„Hagyományaiban él a nemzet” – mondjuk mi, itt és most. Mondjuk és bizonyítjuk, hogy vagyunk, 

élünk és meg akarunk maradni az elkövetkezendő évszázadokban is magyarnak, székelynek, európainak, 

embernek. 

Őseink lakóházakat építettek itt a Gyergyói-medencében. A fenyőfából felépült házak nemzedékről-

nemzedékre otthonná váltak, olyan környezetté, ahol a tárgyak, a dolgok, a kemény munkával megszelídített 

földek, a lélek melegével telítődtek, olyan kisugárzó és megtartó erővel, amely értelmet és értéket, életerőt és 

öntudatot adnak az onnan származóknak. Az ősök meséiből, dalaiból, mindennapi beszédükből a máig, 

hozzánk repültek az ízes szavak, gondolatok. Mi ezeket beisszuk, lelkünk melegével melengetjük és 

hozzáadva a magunk értékeit, tovább röptetjük őket az utánunk jövő nemzedékek felé. 

Sokat változott itt is az életforma, nagyon másak lettek a szokások is azóta, hogy a Békény partján az első 

gyergyói székely baráti kezet nyújtott a hosszú útról ideérkező örmény kereskedőnek. 

De hatodik éve immár, hogy a várva-várt tavasz beköszöntekor, úgy május elején – közepén székely 

népviseletbe öltözött diákjaink és tanáraink ünneppé avatják a pénteki hétköznapot, és a szünetekben 

felzendülő népdalokkal, az iskola előtti teret betöltő néptánccal hirdetve, hogy nem mindennapi, megszokott 

események történnek a Gimnázium falai között. 
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A Hagyományőrző Napokon a múlt válik fontossá a jelenben. A szekrény mélyéből előkerült 

szőttesekkel, székely harisnyákkal együtt napfény világítja meg a valamikori viselőjük álmait. Az 

osztálymúzeumokba kiállított tárgyakba lélek költözik a dédunokák, unokák keze melegétől. Boldog 

nyikorgással forogni, élni kezd a „leányka”, a hímzett, szőtt textiliák ki tudja hány téli este öltögető 

mozdulatát dicsérik. Minden kiállított tárgynak, ami körülvesz itt bennünket, lelke, története van. A szülők, a 

nagyszülők, az ősök élete elevenedik meg ezekben a napokban az iskola falai között – kézenfogva jár itt a 

múlt a jelennel és a jövővel. Kéz a kézben mentődnek át a gyergyói közösség értékei – nemzedékről 

nemzedékre. És amíg ez így van, nincs mit félnünk a modern világ leselkedő, olvasztó tégelyeitől. 

Mindennek tudatában válik világossá a 100 éves iskolánk egyik fontos feladata: úgy nevelni az életre, a 

megmaradásra, hogy a közösség hagyományait ápolni és továbbadni kell. Iskolánk tanulói és tanárai 

összefogva hirdetjük, hogy fontos számunkra az ősi érték. Gyökerekbe kapaszkodva, gyökerekből 

táplálkozva gyarapodunk, sarjadzunk újabb és újabb ágakat, hogy virágozzanak, gyümölcsözzenek évek, 

évtizedek, évszázadok múlva is, itt a Gyergyói-medencében, Erdélyben, Európában. 

Ezért szervezzük meg évről-évre a Hagyományőrző Napokat. 
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István Lajos 

ny. keramikus mester, néprajzos 

Korond, Hargita megye 

Régi korondi lakodalom 

Az udvarlás 

A leány már 14-15 éves korába a táncban, illetve a kultúrházban már a nagyleányok sorába áll, s 

türelmesen vár, hogy valamelyik legény felkérje táncolni. Néha a leány táncolni való kedve annyira 

felcsigázódik, hogyha az egész délután vagy este nem kérte fel senki, úgyis, amikor nőválasz lesz, valaki 

ismerőst, neki tetszőt felkér táncolni. A legénynél is az a helyzet, hogy egy kis szíverősítő bevétele után 

nekibátorodik a táncnak, és ha egyszer megpróbálta, azután megy. Így táncközben kialakul az, hogy a szív 

szívre talál. Azonban akadnak olyan leányok és legények is, akik nem tanulnak meg táncolni soha. Ezeknél 

az érzések találkozása már sokkal nehezebben alakul ki. 

Közrejátszó körülmény a szerelemben az is, hogy a legények este eljárnak a leányokhoz. A szokás az, 

hogy egy legény egy este – ha kedve úgy tartja – „elmennyen” 2-3 leányhoz is. Ha az utóbbiakhoz kicsit 

későn érkezett, azt holmi kis hazugságokkal álcázni igyekszik. Egyszerre egy leányhoz több legény is menyen, 

ahol az időt tréfás dolgok beszélésével töltik. Amikor a leánytól jönnek el a legények, egyszerre csak egy jön 

el. Ezt a leány kikíséri, kint az ajtóban beszélgetnek. Néha egy kicsit enyelegnek is, amely enyelgés közben 

csókok is születnek. 

Az őszi és téli időben a leányok úgynevezett fonót létesítenek, amelybe a legények is eljárnak, együtt 

énekelnek és a fonóban szokásos játékokat játszák. Ugyancsak a tavaszi nagyböjti időben is szoktak sokszor 

vasárnap délutánonként összegyűlni egy-egy kertbe és ott játszani.
16

 

Előfordul az is, hogy vagy a legény, vagy a leány elmennek hazulról valahová idegenbe. Ilyen esetben 

levelezéssel vigasztalják egymást. A levelezés alkalmával szép rózsás leveleket is szoktak egymásnak írni, 

fényképet küldeni. Rajzolnak virágokat is, írnak emlékverseket. 
1. Számomra csak te vagy, 

Ezen a világon. 

Üdvözletemet küldöm, 

Gyönyörű virágom. 

 

2. Kártyámon e kisvirág, 

Tolmácsolja érzelmem, 

Kívánom minden órád, 

A távolban jól teljen. 

 

3. Örökzöld e virág, 

A reménység jele, 

Mint a szívem, mely 

Reményekkel tele. 

 

4. Ez a fehér liliom 

Szelíd, mint a lelked, 

Kívánságom, hogy benne 

Örömedet leljed. 

 

5. Nevemet leírom e kis lap felére. 

Nevedet leírom szívem közepére. 

Az írás elmondja, kicsiny kis angyalom, 

Mennyire szeretlek, hogy ki sem mondhatom. 

Lángolón szeretlek, hogy lennél feledve? 

Hiszen a szívembe, már el vagy temetve. 

 

6. Talán fáj a kicsi kezed, 

Hogy nem írtál levelet? 

Nékem, lásd a szívem is fáj, 

Mégis írok, mert hát muszáj. 

 

Talán a végtelenségig lehetne fonni a beszéd fonalát az udvarlás apró-cseprő eseményeiről, amíg eljut 

odáig, hogy a legény a katonai szolgálaton túl esik és a leány megérik a férjhez menésre. Néha ugyan olyan 

is előfordul, hogy nem várjak be a fenti határidőt, és szinte gyerekszámba menő korban, a szülők tudta 
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nélkül egybekelnek. Ez oly módon történik, hogy este a leány a táncból vagy a bálból elmegy a legénnyel 

haza, a legény szüleihez, s már meg is volt a házasság. Ez az úgynevezett “szöktetés”. Utólag, egy pár hét, 

hónap vagy év múlva megesküsznek, kinél hogy kívánja a helyzet. Néha csinálnak ilyen házasságot korosabb 

legények és leányok is, akik nem akarnak lakodalmat, de ez már nagyobb részt a szülők beleegyezésével 

történik. 

Leánykérés 
Ez nem egyszerű dolog. Hiszen egy életről és annak boldogságáról van szó. A leánynak szól a fiú, hogy ő 

mit akar. Ezt a leány megmondja a szüleinek, úgyszintén a legény is a saját szüleinek. Ha a szülők jónak 

látják, akkor ezt jóváhagyják, ha pedig nem, akkor valami okot adnak, hogy a leány még nincsen készen (a 

stafirung). Ugyanígy előfordulhat ez a legénynél is. Ha a szülők is jónak látják, akkor beleegyeznek, és az 

ifjak egymásnak tudtára adják, ezt. Utána következik a leánykérés.  

A szokás az, hogy a leányt csütörtökön este kérik meg. A legény elhívja ilyenkor a nagyobb testvérét, ha 

már nős, vagy sógorát, vagy ha ezek nincsenek, akkor nagybátyját, más rokonát. A legény viszen magával 

egy liter pálinkát, amit rendesen kint elszoktak dugni, és csak akkor veszik elő, ha a leányt odaígérik. A kérés 

úgy történik, hogy a legény és a kísérője bekopognak. Köszönés után kezet fognak. Megkérdezik egymást, 

hogy vannak. Ilyenkor a legszívélyesebb fogadtatás szokott lenni. A helyfoglalás után beszédbe erednek, de a 

napi eseményekről, meg más egyebekről esik szó, míg végre a legény kísérője elmondja, hogy 

tulajdonképpen miért is jöttek. Erre a leány szülei, ha tényleg adják, rendesen azt szokták felelni: 

„Kettőjükön áll a vásár”, és megjegyzés képpen hozzáteszik, hogy ehhez vajon mit szólnak a legény szülei? 

Megnyugtató válasz adódik: azok is akarják. 

A fentiek megtörténte után pálinkát és süteményt vesznek elő a leány és édesanyja. A vendégeket az apa 

az asztalhoz közelebb tuszkolja és tölt a pálinkából mindenkinek. A poharat fogva kérik a jó Istent, hogy 

tegye szerencséssé ezen ifjaknak ezt a lépését, mely indulóban van a boldogság felé. A legény is behozza az 

ő pálinkáját. Abból is töltnek, vidáman beszélgetnek sok mindenről. 

Éjfél felé a kérők hazafelé indulnak, de előtte megbeszélik, hogy mikor menjenek jelentkezni. A 

jelentkezés rendesen a következő szombaton szokott lenni. 

Másnap a leánykérésnek híre fut a faluban. Megindul a pletyka. Elmondanak mindkét félről valamit azok 

szüleiről, testvéreiről, minden rosszat s jót. A leány és a legény is még titokban elmennek kártya vettetni is, 

mert Korondon olyan kártyavető van, hogy a babonások szerint “tiszta igazat vet.” 

A legény kísérője eljön. A legény meg a leány az ajtóban kint még beszélgetnek. Most már szabadabbak, 

boldogabbnak érzik magukat. Az az érzés hatja át, hogy már szinte ki vannak esve abból a közösségből, 

amelybe idáig tartoztak. Egy más közösség – a házasság közösségének az ajtajában állnak, kezük felemelve 

a bekopogásra, hol az új élet, új világ fog elejükbe tárulni az élet szépségeivel, nehézségeivel, fájdalmaival, 

reményeivel. 

Jelentkezés 
Mivel a kérés már csütörtökön este megtörtént, így a rákövetkező szombaton mennek jelentkezni a 

községházához, és a római katolikusoknál a paphoz, hogy az esküvő előtti szokásos hirdetés meglegyen. De 

ezen dolog mindaddig titokban marad, amíg a vőlegény az ő kísérőjével meg nem jelenik a leányos háznál. 

Azért szokás ezt titokban tartani, mert már olyan is előfordult, hogy a legény csütörtökön este a leányt 

megkérte, s többet soha nem ment arrafelé. 

A jelentkezés alkalmával a leányos háznál szoktak készíteni. Az elindulás előtt egy-két pohár pálinkát 

bevesznek, hogy az Úristen tegye szerencséssé, amiben elindultak. Amikor kimennek a kapun és elindulnak, 

azt figyelik, hogy kivel, mivel találkoznak. Ha asszony, gyermek-féle jön s méghozzá üres edénnyel, a 

házasság nem mutatkozik szerencsésnek. De ha olyan egyénnel találkoznak, aki valami tele edényt visz, vagy 

cigányokkal van találkozás, jól eső érzés, és arra következtetnek, hogy mégis hátha-hátha csak szerencsés 

lesz az életük. 

Az utcán, akivel csak találkoznak, mindenki jó szerencsét kíván. A tréfásabb kedvű emberek sokszor azt 

is hozzáteszik, hogy adjon az Isten bő gyermekáldást, melyre az ifjak szégyenlősen, szinte érthetetlenül 

mondják, hogy „köszönöm”. 

Amikor a községházán megtörtént a szokásos hivatali formaság, elmennek a paphoz. Az is a 

formaságokat elintézi, s rámutatván arra, hogy a házasságot tulajdonképpen az égben kötik, és amit Isten 

összeköt, azt ember szét nem választhatja. A pap ha úgy látja, hogy szükséges – a jelentkező feleket 

valamelyik nap délutánjára odaidézi a parochiára, hogy a tudnivaló vallási dolgokra kioktassa. Ez sokszor 

abban az esetben fordul elő, amikor a katolikus legény unitárius leányt vesz feleségül. Ezt a házasságkötés 

előtt újra is keresztelik, azért, mert az unitáriusoknál nem az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében 
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keresztelnek. Ilyenkor a leány keresztszülőket hív magának. Rendszerint a keresztszülők azok, akik a 

násznagyok. 

A pap a templomban három egymást követő vasárnap és ünnepnapon kihirdeti a szószékről a 

házasulandó feleket, mégpedig így: „Korondon született és lakó Kiss János, Kiss Ferenc és Simó Ágnes 

római katolikus szülők gyermeke házastársul veszi Simó Anna, Simó Imre és Lőrinc Anna unitárius szülők 

római katolikus vallásra térő leányát. Hirdettetnek először, mégpedig azért, hogy ha valaki valami egyházi 

vagy más akadályt tud, tartsa kötelességének a plebánia hivatalnál bejelenteni.” 

A jelentkezés alkalmával oda mennek vissza, ahonnan elindultak, a leány házához. Itt már a leány szülei 

várják az ebéddel, amelyen ital és sütemény is van. Ekkor a leány apja –, hogy szerencsésen megérkezhettek 

– elmennyen és elhívja az ebédre a legény szüleit is, ahol ebéd közben jóízűen elbeszélgetnek, s újból csak 

arról esik szó, hogy a fiatalok hogyan becsüljék meg egyik a mást, az öregeknek hogyan kell szót fogadni, 

stb. Ezek után rákerül a sor a lakodalom részleteinek a megbeszélésére. 

Előkészületek a lakodalomra 

Miután a jelentkezés megtörtént, mindkét háznál – a legénynél is, a leánynál is – megindul a lázas 

készülődés a lakodalomra. Malomba mennek, őröltetnek, finomlisztet vétetnek. Ha a gabona egy kicsit 

szűkösen volna, lisztet vesznek. Italt ilyenkor bőven kell szerezni. Sokszor úgy van, hogy egy lakodalom csak 

pálinkával telik el, de ha lehet bort is szereznek be. A pálinkát jó egyforma erősségűre csinálják. Néha 

bizony az is előfordul, hogy a lakodalomhoz szükséges pénzalap nincs meg. Ilyenkor kölcsönért kell 

folyamodni. A lakodalmaknak legtöbbször egy borjú is áldozata lesz. Nem beszélve arról, hogy az udvarban 

lévő majorság körül is a halál ott leselkedik. Mindkét háznál arra törekednek, hogy a vendégek 

tisztességesen el legyenek látva, nehogy a végén falu szájába kerüljenek. 

Ilyenkor a rokonságból az asszonyok is összekerülnek, már előre a sütést-főzést megbeszélni: nagy fazék, 

nagy lábas kinek van, tányérokat, tálakat, villát, kanalt, honnan kérni, s hát még poharat, mert bizony egy 

háznál sincsen annyi edény, hogy mindenkinek, aki a vendégségben ott lesz, annak még két darab is jusson.  

Arról is kell gondoskodni, hogy a jó illatú fenyőágat, nyáron cserefaágat honnan hozzák. A kaput kik 

díszítsék fel. A vőlegénynél még az is kell, aki szép betűkkel a kapu feletti táblára felírja: „Isten hozott, 

kedves párom”, s erről egy koszorúcska lecsüngjön, amelyet a mennyasszony le kell, hogy szakítson, amikor 

a kapun viszik be, hanem, nem lesz az egész élet szerencsés.  

Bizony sok minden kell ide, még a boltból is: szegfűszer, bors, papikra, szerecsendió, mandula, 

mazsolaszőlő, stb. A legjavából, a cukorból mennyi kell, hogy a tészták jó édesek legyenek. Hát még a sok 

tojásról nem is szóltam, vajról, margarinról, zsírról, a zöldségfélékről, s a savanyúságról, s még ki tudja, mi 

minden kell ide. [Be jó volna abból a sok jóból, ami ott készül, a hétköznapjainkon is. Én magam sokszor 

úgy vagyok, hogy az ilyen jó ételeket, akkor kívánom, mikor nincsen, amikor ott van előttem úgy eszem, 

mintha beteg volnék]. 

Vőfélyek, nyoszolyók, szószólók meghívása, teendői 

Nálunk a vőfélyt úgy hívják, hogy siratóhívó, a nyoszolyólányt kisnyoszolyó. 

A vőlegény a rokonságból egy fiatalabb legényt kér fel erre a tisztségre, hogy siratóhívó legyen, egy 

fiatalabb leánykát kisnyoszolyónak. Így van ez a mennyasszony részéről is. 

A siratóhívónak kötelessége a vőlegény, illetve a leány szülei által összeállított lista alapján a vendégeket 

meghívni. A meghívás a lakodalom előtti péntek napon történik. Nálunk ti. a lakodalom mindig vasárnap 

van. Erre az alkalomra a nyoszolyólányok a siratóhívók pálcáját szépen feldíszítik. Sok-sok színes pántlikát 

kötöznek rá, úgyhogy még a leány barátnéiktól is pántlikát kell kölcsön kérjenek. Egy siratóhívó pálcán 100-

120 pántlika kell legyen. 

Míg a siratóhívók a vendégek meghívásán fáradoznak, addig a nyoszolyóleányok, valamint azok szülei – 

úgyszintén a násznagynál is – lázas készülődésben vannak. A nyoszolyólányok is, a násznagyné – a 

nagynyoszolyó is. Egy-egy tortát, vagy perémest kell, hogy vigyenek a lakodalmas házhoz. Az utcán az 

elkötések alkalmával a nagynyoszolyó kell, hogy megkínálja az elkötőket itallal és tésztával. Ez az ő gondja, 

kiadása kell legyen. 

Erre az alkalomra hív a vőlegény is és a mennyasszony is egy-egy szószólót, aki érti a lakodalmi 

rigmusokat. Ilyen szószóló itt nálunk több is van, de mindenik ugyanazt a verset tudja. Ilyen szószólók idős 

Domokos Mátyás, Balázs János – ezeknek jó előadási technikájuk van – Balázs Domokos, Simó Mihály, 

Bertalan Lajos, Koszta Mihály, és még mások is mernek ilyenekre vállalkozni, de ezek a híresebbek. Idős 

Domokos Mátyás szépen össze is gyűjtötte ezeket a verseket. 

Siratóhívó vers 
„Igaz szívvel szólók e ház urához, 

Nagyon szépen megkérem hallgassák, mit mondok, 

Mert én egy pár szóval magukhoz fordulok. 

Kiss Péter házát nagy öröm érte, 

Isten az áldását bőven rea mérte, 

Szeretett leányát (fiát) bocsássa szárnyára, 
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Mert rátalált az ő élete párjára. 

Ennek a boldog élettárs kiválasztásának örömére, 

Meghívja egy kis vendégségre, 

Vasárnap délelőtt mennyegzésre, 

Egy kis étel-ital elhasználására,  

S e szent hit meghallgatására. 

Kérjük meghívásunk ne tessék megvetni 

Vasárnap délben (este) őket megtisztelni. 

Ez legyen utolsó hívásom, 

Előre is jó mulatást kívánok.” 

Kocsisok meghívása 

A lakodalomban rendesen három lószekér szokott lenni. Ebből két szekeret a vőlegény és egy szekeret a 

mennyasszony állít elő. A kocsisokat a rokonságból meghívják. Ezt valamilyen formában vissza kell 

segíteni: kapálni, kaszálni vagy aratni mennek. 

Úgy is van, hogy háromnál is több szekérre van szükség. Az első szekéren a szószóló ül, a másodikon a 

mennyasszony, a harmadikon a zenészek. Az első szekereken foglal helyet, a vőlegény mellett a vőfélyek, 

kisnyoszolyók, násznagy és a nagynyoszolyó is. 

A kocsisoknál is a lakodalom nagyot jelent. Arra már jó előre készülnek. A lovakat jól kúrálják. A 

szekereket rendbe hozzák. A lovak fejére, hámokra koszorúkat fonnak. Színes papírosokból pántlikákat 

vágnak. A díszítésben nagy szerepet játszik a puszpánt (örökzöld). 

A kerékszegeket jól lekötözik, mert jókedvű fiatalok, ha csak szerit tehetik, azt kilopják, hogy a kerék 

útközben essék ki. Akinek nincsen karos ülése, az kölcsön kér karos-bőrös ülést, jó ülésdeszkát szerel. Az 

ülést, ülésdeszkát szép tarka pokróccal leterítik.  

A lovaknak az állazóláncot sokkal szorosabbra felvetik, mint máskor, hogy amikor mennek, becegjenek. 

Zenészek fogadása 

Ha csak szerit tehetik, a Todor Ambrus bandáját fogadják meg. Ennek összetétele: egy prímás 

(hegedűvel), egy kontrás (hegedűvel), egy cimbalom, egy bőgő, egy prímkürt és egy harmonika. A zenészek 

is előre össze szoktak stimmelni. Szoktak jó ropogós népdalokat is játszani, és más műdalokat is. A 

hangszereket is szokás feldíszíteni. 

A lakodalom behívása 

Mindkét háznál gondosan összeállítják a névsort, hogy a lakodalomba kik legyenek meghíva. Arra 

nagyon vigyáznak, hogy a szülők kölcsönösen meg legyenek híva. A lakodalmat péntek nap hívják meg. 

A siratóhívótól sok helyen megpróbálják a pálcát elkérni, de ez a kezéből nem adja ki, mert akkor itallal kell 

kiváltani. Sok helyen itallal is megkínálják a sirató hívót. 

Násznagy után menés, elindulás a vőlegénytől 

Vasárnap reggel egy szekér megy a násznagyért és az a násznagynéval – a nagynyoszolyóval – mennek a 

vőlegény után. Itt már a szószóló is, a legényé, ott van, míg a leányé oda megy a mennyasszony házához. 

Ugyan így a sirató hívó is. Egy-két pohár pálinkát megisznak, és elindulnak a mennyasszonyhoz. A 

nyoszolyónak tészta és ital van a szekéren egy kufferba, hogy az úton és a Néptanácsnál legyen amivel 

megkínálni azokat, akik ott várják. Itt még nagyon nem duhajkodnak, mert nem illik. A zenészek is 

csatlakoznak. Csendesen zenélve elvonulnak a mennyasszony házához.  

A délelőtt folyamán a szomszédok és a rokonokból is rendezkednek még a vőlegény házánál. Megírják a 

kapu fölé a táblát „Isten hozott, kedves párom”. Erre koszorút akasztanak fel, közepébe egy kis babát is, hogy 

amikor a mennyasszonyt viszik be a kapun, legyen amit leszakítson. Ha le tudja szakítani, szerencsés lesz az 

életük, ha nem tudja leszakítani, nem szerencsés.  

Megérkezés a mennyasszony házához 

Amikor megérkeznek a mennyasszonyhoz, itt nagy meglepetésükre a kaput zárva találják. A szószóló 

előmegy, a kaput megkopogtatja, a mennyasszonytól is előjön a szószóló. Ekkor a vőlegény szószólója 

ilyenformán kérezkedik be: 
Szerencsés jónapot adjon az ÚrIsten! 

Hála, hogy e napra felvirradánk épen. Itt megjelenésünkért ne legyen nehézség. Ezen bátor szívünk megnyilvánításáért. 

Kérjük, a nagy ÚrIstenért, kit naponta kérünk, boldogításunkért a mennyei úrhoz elménket emeljük. Szívből és lélekből hozzá 

esedezünk, hogy állandó csend és béke kegyelmetek közt maradjon, az Isten éltesse s kártól megőrizze. Ez a mi szívünk kívánsága. 

Tisztelt jó uram, szíveskedjenek nekünk pár perc pihenőre helyet engedni, s mi nem fogunk érte adósok maradni. 

Beköszöntés a násznéppel 
Szerencsés jónapot kívánok, uraim! Én e nászseregnek a követe vagyok. Bátor vagyok e ház urához szólni, melyik itt a gazda, 

azt megtudakolni. 

Jelentkezik a gazda. (A vőlegény szószólója mondja): Hálás köszönetet mondok, miként befogadtak becses 

hajlékukba. 

A mennyasszony kikérése az esküvőre 
Mélyen tisztelt gazduram!  

Itt e tisztelt vendégsereg előtt, az én jó uram nevében, engedje meg nekem pár szót váltanom, mellyel ünnepélyes jövetelünk 

célját kijelenthessem. Jól tudja a nemes gazduram, hogy e háznak ékes lilliom szálát az én jó uram eljegyezte, hogy egymást 

elgyűrűzték, hogy egymásnak hűséget esküdtek, de ezzel nem elégszünk ám meg, hanem alázattal megkérjük szíveskedjen nekünk 
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Istentől elrendelt kedves mennyasszonyunkat elővezetni s velünk az úr templomához elkísérni, hogy ünnepélyes fogadásukat szent 

esküvel is megpecsételjük, s a szerelem rózsa láncával Isten oltára előtt örökre egybeköttessenek. 
E szavak elmondása után különböző nótákat játszanak a zenészek. Két-három vénasszonyt is elővezetnek, 

hogy ez a liliomszál. Pálinka helyett vízzel kínálják egyik a mást meg, és sok ezekhez hasonló viccet 

csinálnak, míg végre elővezetik az igazi mennyasszonyt, és előveszik az igazi pálinkát. A mennyasszonyt egy 

külön szóbába vezetik és felteszik a slájert, amit a nagynyoszolyó hozott. Átadják a mennyasszonyi csokrot. 

Mihelyt készen vannak, és az idő is már ott van, hogy lehet indulni, a szószóló a következő búcsúztatót 

mondja: 
Tisztelt násznép! 

Halljunk egy pár búcsúszót, mielőtt e tisztelt házat itt hagynók. Mert illő, hogy mikor ily nagy útra indulunk, Isten s ember előtt 

híven beszámoljunk. Kedves mennyasszonyunk is emondó volna, ha a szív érzelmétől most szavakhoz jutna. 

Elmondom tehát én, amit elméje gondol, ilyen formán volna, látom bús orcájáról: örömmel virradott fel reám a szép reggel, 

örömmel üdvözlöm ártatlan szívemmel. De keblemet mostan nagy bánat fogta el, mert a házas élet útjára lépek fel. Hosszú az én 

utam, amelyre most indulok, azért ó, Istenem, tehozzád fordulok. S tőled buzgó szívvel kegyelmet esdeklek, mert segélyt és áldást 

csak tőled nyerhetek. Kérlek, oh, el ne hagyj a nehéz sorsomban, Szent fiaddal állj mellettem nyomban. Mert máma változik át az 

életemnek útja, vagy sírig örömre vagy örökös búra. Azért, oh, Istenem, ne hagyj el, légy velem, bocsásd meg ellened elkövetett 

vétkem. Add, hogy legyen boldog az én páros életem. Édes Jézus, kérlek, maradj holtig vélem. Hozzátok fordulok most, édes 

szüleim, és akik jelen vagytok, rokonim, testvéreim. Bocsássatok most meg, az Istenre kérlek, ha valaha bármit vétettem tinektek. 

Kísérjetek ti is az Isten házába, s kérjétek az Istent értem imádkozva, bő áldását adja szent házasságomra. Induljunk el a 

Szentháromság nevében, e nehéz úton vezéreljen az Isten. 

Ezzel elindulnak nagy zeneszóval, énekszóval. A Néptanácshoz mennek. Ott elvégzik a szokásos esküvő 

beanyakönyvelést. A nagynyoszolyó a tisztviselőket megkínálja pálinkával, tésztával. Innen mennek a 

templomba (katolikus vagy unitárius). A szekerekkel behajtanak a papilak udvarára. Ott etetik a szertartás 

alatt a lovakat. 

A katolikusoknál az esküvő a prédikáció után van. A templomban lévő nép egyrésze bent marad, míg 

másik része megy ki az esküvői szertartás alatt. Ez a katolikusoknál igen csúnya szokás. Felborítja a rendet, 

a csendet. 

Az unitáriusoknál sokkal ünnepélyesebben megy az esküvés. A templomból kijövet bemennek a papi 

irodába, hogy bevezessék az esküvést, illetve a házasságot a házasultak anyakönyvébe. 

Az esküvőről visszaérkezve a mennyasszony házához, az egyik szószóló a következőket mondja: Legyen az 

Istennek dicsőség a mennyben. Szerencsével járánk nagy dolgunknak végben. Legyen az Úristen vezérünk mindenben, s ami még 

hátra van, érjük végét szépen. Legyen az új párnak szent eskütétele lelkeiknek örök javára, üdvére. Az Isten áldását árassza 

fejökre, valamint az őket nemző jó szülőkre. 

A vendégek lassan gyülekezni kezdnek. A helyeket elfoglalni. Az asztalok elő vannak készítve: 

megterítve, hozzá üllőhelyek. Amikor látják, hogy a meghívottak majdnem mind ott vannak, a szószólók 

megkezdik a beszédet, a siratóhívók és más felszolgáló leányok segítségével a felszolgálást. 

Amely verseket délután, illetve a mennyasszony házánál mondanak el, azokat ismétlik el este, a vőlegény 

házánál is.  

Mikor a vendégek begyűlnek (délben vagy este) 

Tisztelt násznagyuram, örömapák, anyák, szeretett vendégek! 

Vallásunk főkönyvének, a Bibliának tanítása szerint a teremtés nagyművének befejezte után széttekintett 

a Teremtő a nagy mindenségbe, s elégedetten látta, hogy mindenek ékesen és jól rendben vannak. Csak 

midőn a dicső munkájának a koronáját, az első embert, Ádámot nézte, látta a nagy hiányt, amelyet ezen 

nevezetes szavakban fejezett ki: Nem jó az embernek egyedül lennie. Ki merné tagadni ezen szent szavak 

igazságát. Oh, az életnek tapasztalatai elégszer bizonyítsák, mert az Istentől földi javakkal megáldattunk, 

nem sokkal élvezetesebb-e az eledel, ha megoszthatjuk azt azzal, akit szeretünk. Vagy, ha éltünk ege beborul 

csapás-csapás után követ bennünket, a bánatban menekülve kezdjük az életet keserűnek érezni, mily édes, 

mily megnyugtató az a vigasztalás, mely a részvét és a szeretet hangján annak ajkairól jön, akit szeretünk és 

akitől viszont szerettettünk. A bölcs és mindenható Isten gondoskodott tehát az első emberről is, amidőn így 

szólott: Szerzek neki segítőtársat. Istentől van tehát a házas élet eredete. Istentől van, hogy a viszontagságos 

életnek, fáradtságos és küzdelmes napjaiban legyen segítőtársunk, kivel az élet gondjait elhordozhassuk. 

De parancsolatot is adott a Teremtő, mert amikor azt mondá: Szerzek neki segítőtársat – azt is hozzátette 

– ki mindig őkörülötte légyen. A házastársak tehát nem csak az öröm órájában, hanem a megpróbáltatások 

nehéz napjaiban is, híven egymás mellett legyenek és együtt maradjanak. 

Oh, milyen boldogok azon házastársak, akik ezen parancsolatot megtartják, akik az életben egymásért 

élnek, a terhek mellett egymásért fáradoznak. Az örömben együtt örülnek és a keserűségben egymást 

vigasztalják. Hogy a házastársak feltalálhassák egymásban boldogságukat, szükség, hogy meglegyen 

keblükben az egymáshoz való vonzódás. Szívükben a kölcsönös szeretet. Oh, az a szeretet az apostol szavai 

szerint, mindeneket eltűr, mindenkit jóra buzdít és lelkesít. 
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A szerető férj midőn a nap terhét szenvedi, arcának verejtékével munkálkodik, terhe alatt csaknem 

leroskad, terhét megkönnyíti, verejtékét megédesíti annak elgondolása, hogy mindezeket szerető, hű nejéért 

cselekszi. 

A szerető nő hűséges és gondos kezeivel megtakarítja a kis vagyont. Elgondolva azt, hogy ezekért sokat 

fáradott hű férje. Sőt, sokszor, csaknem mindenkor ő is mellette fáradozott s jól esett, ha megkettőztetett 

szorgalmuk eredményét láthatták. 

Keresztény, ifjú jegyesek, titeket is a szeretet hozott össze egymással. A szeretet ereje által ígértetek 

egymásnak hűséget. Oh, ne szűnjék meg a szeretet soha a ti szívetekben és ne hiányozzék az öröm, az áldás, 

a béke és a jószerencse házaséletetek napjaiból. Szívből kívánom! 

Versek és felköszöntők az ebéd és vacsora alatt 

[Itt, most sorrendben beszédeket, köszöntőket mutatok be. A vacsora ideje alatt a vőlegénynél is ezeket a 

verseket, köszöntőket mondják el, hiszen oda már mások gyűlnek be: a vőlegény rokonai, csak egy páran, a 

fennforgolódók és a leány szülei, azok, akik az ebéden is jelen voltak]. 

Pálinka köszöntő (ebédnél) 
Ezt a pálinkát nem tudom ki főzte, 

Hogy oly hatásosan reám kenter-fente. 

Akár merre menjek követ, ha kell, ha nem, 

Rám tukmálta magát, hogy én hogy szeretem. 

 

Ha gyermek születik, ott már rögtön jelentkezik 

Anélkül keresztség nem is történhetik. 

Itt a lakodalomban is előtolja magát, 

Ezzel kezdődik meg a nászi vacsoránk. 

 

De ha nem ügyelünk, úgy elbánnik velünk, 

Hogy a vacsorához (ebédhez) nem lesz kedvünk. 

Ha az ember meghal, virraszt felette, 

Elhiteti velünk ezt is, hogy szerette. 

A múltkor egy helyt megkínáltak vele, 

Egy pohárral felhajték belőle. 

Mind mondták igyam, igyam, 

Hát kezdett alul meglágyulni a hargasinam. 

 

Szemeim lassan behomályosodtak, 

Ajkaim beszélni alig-alig tudtak. 

Még az eszem sem volt a maga rendjén, 

Nem csoda, ha a sárt megheverém. 

 

Még a kutyákat is rám uszította, 

Most már behajtom a végét az áristomba. 

Az üres üveget dobjuk a pincébe, 

Amit megittak az új párnak kívánjuk egészségére.

 

Felköszöntő 
Mélyen Tisztelt Vendégkoszorú! 

Ismerem az életet, jól tudom, hogy különböző pályákon, különböző gondok és kötelességek vizsgáztatják az embert, nem is 

egyszer. Még a mai napon ez ifjú pár, mely a szent frigy által egybeköttetett, s ilyen vizsgát tett az Úr templomában. Ennél 

fontosabb mind a kettőjük jövőjére komolyabb vizsgázat nem létezik az életben. Hallottuk a lelkipásztor komoly kérdéseit. 

Hallottuk a vőlegény és mennyasszony nyílt, őszinte és bátor feleleteit, melyekből azt is láttuk, hogy a két szív szent frigyben 

egyesült és a Magasságbelinek színe előtt megáldatott. Megáldatott, mert az élet tanúsítja, vallásunk pedig tanítja Isten áldása 

nélkül nincsen boldogság a földön. Pedig két szerető lélek boldog akar lenni és azok is lesznek, ha vonzalmuk tiszta és egymás 

iránti szeretetük oly végtelen, mint az ujjukon lévő jegygyűrű. Legyen ezért szent előttük a mai napon tett eskü örökre, hogy a férj 

mindig oltalmazója és védelmezője legyen választott hitves társának. A feleség pedig mélyen érző öröme, vigasza és bátorítója 

legyen férjének, urának. Férj, feleség – ketten egy kell legyen áldott szent frigyetek. Éljenek sokáig! 

 

Pohárköszöntő 
Emelem poharam, s tudják-e kire? 

Nem tudják azt ki, ha nem várják végire. 

Látom sok szép lányok élő bokrétáját, 

Szerelmes ifjak szóbéli vizsgáját. 

 

Makacs agglegények hallgatag reményét, 

Kipróbált házasok zengő fülemiléjét. 

Látom házigazdánk jókedvű családját, 

E szép lakomán sok házi barátját. 

 

Azokat, akik isznak, vagy inni készülnek, 

No meg azokat, amik kint a konyhán sülnek, 

Mindezeket én mindenütt átláttam, 

Ahol alkalmas dáridót találtam. 

 

Szép lányok és mennyecskék mosolyognak énrám, 

S onnan János gazda pislog nem is ritkán, 

Csengő poharak közt akármerre nézek,  

Csupa kedves arcot látok, vagyis nézek. 

 

De hát most mit tegyek, szót kire köszöntsek, 

Pergetvén nyelvemet, le ugyan kit öntsek? 

Szép vendégkoszorú, minden szálad éljen 

A boldogság földi édenében. 

 

A székely naptárak csinálója éljen, 

Hogy a mi napot mára tette éppen. 

Kedves házigazdánk ki ellát szívesen, 

Élete párjával soká-soká éljen. 

 

Éljen az útbiztos, meg az útkaparó, 

Aki jólétünket jó szívvel akaró. 

Az utat ide olyan rossznak készítette, 

Hogy ne legyen elmenni senkinek se kedve. 

 

Éljen a kőműves, az asztalos s az ács, 

Mind ki részes benne, hogy épült ez a ház. 

Mert jaj, ha nem épül, nem ülnőnk most benne, 

Nem ennénk nem innánk, torkunk nem nyelne. 

 

Éljen a pálinka, s az is, aki issza. 

Józanságunk mindig másnap térjen vissza. 

Éljen a bölcs tanács, aki nem világít. 

S az lévén az oka, hogy senki sem tágít. 
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Éljenek a torok, piktorok, kántorok, 

Szóval éljen minden jóravaló torok, 

Most, aki nem iszik, tovább az beszéljen, 

Ürítem poharam, aki velem tart, éljen, éljen. 

 

Az étlap bemondása 
Halljunk szót uraim, készülnek az étkek, 

Süt, főz a szakácsné, jól tud mindeneket. 

Jobban, mint a papné, a jó ételeket tudja kevergetni, 

De a boroskancsót is tudja hajtogatni. 

 

Méltó hát, hogy itt az öröm terjedjen, 

Italban és ételben testünk részt vehessen. 

De ne féljen senki, hogy csömört fog enni, 

Mert biz a gyomrát itt meg nem terhelheti. 

 

Az első étel lesz bagolynyerítés, 

Utána következik a kemencenyögés. 

Csirkeordítás, meg a borjúbőgés, 

Végre érkezik az üres kocsizörgés. 

 

Egy öreg sündisznó lészen bepácolva, 

S egy beteges bolha lészen nyársra húzva. 

Sült pecsenye helyett, egy fejsze foka, 

Háromszáz esztendős keréknek agya. 

 

Káposztás hús lészen, hasas szalonnával, 

Kitöltött pulykának combja rizskásával. 

Ez a magyaroknak híres eledelük, 

Ha ide felhozom, jóízűen esszük.  

 

Hanem most uraim, megyek a konyhára, 

A jó ételeknek finom illatára. 

De majd visszajövök mindnyájok láttára, 

Ha előbb nem, Habakkuk napjára. 

Leves felköszöntése 
Érdemes Vendégek, nem üresen jöttem, 

Étellel terhelve van ám, mind a két kezem, 

De mielőtt a kanálhoz hozzányúlnak, 

Buzgó szívvel hálát is adjunk az Úrnak. 

 

De hogy most itten hosszan ne papoljak, 

És a forró táltól sebeket ne kapjak, 

Kezemből vegyék el e forró tálat, 

Amit az ujjam tovább nem állhat. 

 

S hátam megett még vagy húsz legény vagyon, 

Azoknak is a kezét is süti nagyon. 

Ne tántorogjon hát előttem senki, 

Mert a nyakát hamar leforrázom neki. 

 

Itt tehát a leves, amelyet adott jó hús, 

Ezért hát a szíve senkinek ne legyen bús. 

Nosza muzsikusok, szóljon hát a tus, 

Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. 

Beszéd vacsora közben a házasságról 

Hogy mi a házasság, a világi párosság, 

Akik azt próbálták, vagy pedig vizsgálták. 

Ím, azt mondja erre mindenki, aki okos, 

Hogy szegény legénynek éppen elég bajos. 

 

Annak a legénynek, ugyan még nem csoda, 

Ki a maga fejétől mind azt még nem tudja. 

De az asszony neki majd tudtára adja, 

És hogy mi kell neki, egy szálig elmondja. 

 

Gazdaasszonynak tehát először kell tűzhely, 

Mert ha az nincsen nagyon könnyen hagy el. 

Szobába, konyhába legyen elégséges 

Bútor s olyan holmi, az csak szükséges. 

 

Mert ha az asszony lát ebben szükséget,  

Nem ülhet senkivel vidám vendégséget. 

Dörög, morog aztán őkelme urára, 

Hogy a mennykő hozta őtet a nyakára. 

 

Ezt tehát, hogy kerüld, és kedvét keresd, 

Mindeneket végy, s gondolatát ellesd. 

Seprű, ruhakefe és még bőrös táska, 

Mángorló, sótartó, matola és rokka. 

 

Falra cifra tükör, szobába szép asztal, 

Kell ágy, láda, karszék jó puha vánkossal. 

Tele üveg finom jóféle ecettel 

Rózsavízzel vagy más jó szagú kenette 

 

A ház előtt, ha látsz zsidót járni, immár 

Kell strimfli, cipelő, új módi karton. 

Fekete selyem, vagy más fajta keszkenyő, 

Ez meg aztán az igazi bökkenő. 

 

Apró és nagy fazék, bögre, szilke és tál, 

Hidd meg ezt barátom, hogy ez nagyon megrostál. 

Nyárs, rostély, tökgyalu és pemét, 

Ím, mind ezeket sem termi a szemét. 

 

És sok lábas edény, valamint lábatlan, 

Kis és nagy kanálból, lyukas és lyukatlan 

Rosta, szita s aztán még több lekvárfőző kanál, 

Kézi s aztán még több szakajtó kosár. 

 

Sodrófa és deszka, kis és nagy meszelő, 

Dagasztó szék és szép fényes pléhreszelő. 

Honnan szeded, jó barátom, mindezt elő,  

Ez a gazdasszonynak ám mindnyájuknak kellő. 

 

És kell ezen-felül sajtár és tekenő, 

Réz lábas, vaslábas, üst és serpenyő. 

Levesmerő, fényes réz, vasnyelű kalán, 

Sótartó s vasaló lógjon a konyha falán. 

 

Jaj, hát azután még a lakószobába, 

Nagyon sokkal több kell, mint a konyhára. 

Mert nem is szólottam még a szekrényekről, 

Aranyos képekről s ágyterítőkről. 

 

De amit idáig elmondtam, már ez is elég jaj, 

Azonban még hátra is maradt egy nagy baj. 

Mondanám is, nem is, igazán átallom, 

De utoljára is el nem titkolhatom. 

 

Mi tűrés-tagadás még arra is kell menni, 

Hogy a mennyecskének, bölcsőt, is kell venni. 

Ennyiből áll röviden a házasság, párosság, 

Akik ezt próbálták, mind így találtak. 
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Azért angyali szüzek örvendjetek, 

Kik testi szépségnek köztünk örvendetek. 

Őrizzétek csak meg lelki szépségeteket, 

Galambfehér legyen szerető szívetek. 

 

Ezen szólásomon ne szomorkodjatok, 

Hogy ebből a farsangból talán kimaradtok. 

Jön más, lesz abba részetek, 

Akad legény, akivel ti is megesküdjetek. 

Borjúhús felköszöntése 
Itt van a borjúsült pityóka gárnéval, 

Csupa harminc nyáron sétált anyjával. 

Gyengesége miatt a szénát nem ehette, 

Szegény gyenge állat csak, a korpát nyelte. 

 

Meggyilkolták szegényt, óh, ez rettenetes, 

De a húsa jó ám, igen természetes, 

Tessék násznagyuram, egyenek belőle, 

Mert ki sokat eszik, jól meghízik tőle. 

Tyúkhús bevitelekor 
E szegény tyúkocska tegnap kaparászott, 

Az este a vére végkép kiontatott. 

Forró vízben később meg is koppasztatott, 

S most itt van a tálban, széjjel boncoltatott. 

Ez is benne főtt ám a jó levesbe, 

S jó étvággyal egyenek belőle. 

Más felköszöntő a húsra 
 

 

 

Ismét megérkeztem, uraim, igen sokára, 

De merem állítani, hogy nem jártam hiába. 

Mert olyan ételt hozok valójában, 

Mely az első eminens az étkek sorába. 

 

 

 

Ezen eledelért nagy próbát is tettem,  

Egy szilaj bikával hét nap verekedtem. 

Kicsinyben múlott, hogy a fogamat ott nem feledtem, 

De oda se neki, csak hogy legyőzhettem. 

 

Ez aztán az étek, magyaroknak való, 

Finom borjúhús ez cukros salátával, 

Tessék, násznagyuram, egyenek, mert ki sokat eszik 

ebből, 

Mint egy hentesmester, úgy meghízik ettől. 

 

Másik beszéd a házasságról 

 
Kedves násznagyuram, ifjak, tiszta vének, 

Illő tisztességgel egy kis csendet kérek. 

Míg a házasságot elbeszélem egyben, 

Méltóztassanak engem egy kis figyelemre.   

 

A szent házasságot maga Isten szerzé, 

Maga Isten adta Évát Ádám mellé. 

Hogy hű társa legyen örömben s bajban, 

Ezt a Mózes könyve híven elénk adja. 

 

De boldog is, kinek van hű felesége, 

Mert jó feleség a ház gyöngye, éke. 

Víg öröm s áldás száll vele a házba, 

Kivirágzik szépen a boldogság fája. 

 

Magányos legények, unalmas az élet, 

Nincs kivel megossza hogyha kedve éled. 

Nincs ki vigasztalja, ha meggyűl a gondja, 

Nincs ki édes szókkal drágájának mondja. 

 

Azért hát legények, kinek nincsen párja, 

Tegyen szert mielőbb Jutka vagy Évára. 

Gondolkozom én is régen már felőle, 

Talán már lészen is valami belőle. 

 

Csak az a baj, hogy a jóasszony ritka, 

Ezért, tudom sok nő száll velem síkra, 

De nem bánom, ha a szemem kiássák is, 

Kimondom: sok asszony rosszabb, mint az áspis. 

 

 

Dühös, mint a sárkány, kelepel a nyelve, 

Jaj, annak a férjnek, aki ilyent veve. 

Dörög, morog, pöröl, savanyú az arca, 

Mint a ma szakasztott éretlen vadalma. 

 

Aki ilyent kap, megverte az Isten, 

Mert rossz asszonynak a földön párja nincsen. 

De nem szólók többet, ürülnek a tálak, 

(szöveghiány) 

 

Káposzta felszolgálására 
Paradicsomkertből az imént érkeztem, 

Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem. 

Mivel, hogy sokáig ott kertészkedtem, 

Szép fejes káposztát bőven termesztettem. 

 

Szép Magyarországnak jó részét bejártam, 

Ily káposztafélét keveset találtam. 

De annyit mondhatok, hogy amerre jártam, 

Mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. 

 

Káposzta és szárma az étkek vezére, 

Nemes magyar hazánk s országunk címere. 

Még kormányunknak is gondja van erre, 

Áldott föld ez, hol terem a gyümölcse. 

 

 

Többet nem dicsérem, dicsérje meg magát, 

Mert belevágattam két oldal szalonnát. 

Tizenkét disznónak elejét, utolját, 

Keresse meg benne ki fülét, farkát. 

 

 

De a mennyasszonynak hagyják meg a farkát. 

Mivel most a káposzta itt vagyon, 

Ki-ki az evéshez jó étvággyal fogjon. 

Restsége miatt ám éhen ne maradjon, 

S aztán élőmbe panaszt majd ne nyújtson. 

 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 2 

Borbevitelkor 
Szívvidámításra, Isten a bort adta, 

Amint zsoltárában szent Dávid mondotta. 

Ezért gazdánk a hordóját kifuratta, 

Tele üveg borait ide felhozatta. 

 

Ezért hát uraim, a borból igyanak, 

S a lakodalomban vígan múlassanak. 

Köszöntsék a poharat, el ne aludjanak, 

De azután belőle nekem is adjanak. Éljen! 

Tészta süteményhez 

Itt a finomlisztből jóféle sütemény, 

Nincs benne sem ánis, sem mustár, sem kömény. 

Porhanyó jó ízű és éppen nem kemény, 

Aki ilyennel él, nem bántja a köszvény. 

 

kívül is belül is meg van ez cukrozva, 

Mint a borbély legény be van púderozva. 

Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz, 
Nyúljon tehát hozzá, minden darabhoz kilenc kéz. Éljen!.  

Közben való felszólalások  
Vőlegény, mennyasszony, kik itt ülnek ketten, 

Éltesse sokáig a kegyes Úristen, 

Szeressék, tiszteljék, egymást, amint illik, 

Legyenek a földön szerencsések mindig. 

 

Éltesse az Isten apjukat, anyjukat, 

Akik felnevelték ezt az új párokat. 

Násznagyuram, magukat Isten éltesse, 

Legyetek a földön mindig jó egészségbe. 

 

Szálljon az Isten áldása magukra, amíg élnek, 

Hogy szolgálhassanak még számos jó legénynek. 

Éltesse az Isten e ház összes vendégét, 

Emberét, asszonyát, leányát és legényét. 

 

Legyenek csak ily vígan mindétig és végre, 

Jussanak a magas mennyek örömébe. 

A muzsikusoknak is kívánom éljenek, 

Hetedhét országon párja nincs ezeknek. 

 

Úgy talp alá húzzák, hogy az ember lába, 

Csak ki nem bicsaklik a cifra nótába. 

 

Megadják a módját, hol lassan, hol frissen, 

Éltesse is őket a kegyes Úristen. 

És ha majd elszakad az életük húrja, 

Legyen mindegyiknek szent Dáviddal jussa. 

Vőfélyek vitatkozása 
Uraim, halljunk szót, szólók igazságot, 

Nem mondok én tréfát, hanem valóságot. 

Adjanak hát ezért egy kis szabadságot, 

Míg elé számlálom a szent házasságot. 

Ádámot az Isten, mikor teremtette, 

A szent házasságot, még akkor szerezte, 

Ádámnak egyik oldal csontját kivette, 

Melyből Éva asszonyt mellé készítette. 

Maga volt a vőfély, az egek királya,  

Amint ezt a Mózes szent históriája 

Bőven elénk tárja, bárki vizsgálja, 

Ezt minden értelem bámulva csodálja. 

E szent rendelése az egek urának, 

Tetszett Ádám atyánk sok ivadékának. 

Evangélistáknak, Pátriárkáknak, 

Páratlan életet kevesen tartának. 

Boldog is, akinek van jó hű felesége,  

Mert a jó feleség a ház ékessége. 

Sok példát lehetne felsorolni, 

Mivel lehetne ezt bizonyítani. 

Boldog, akit így megáldott Isten őfelsége, 

Ezt ki-ki elhiggye, itt van a versem vége. Éljen. 

Ellentmondások a házasságra 
Állj meg hát, barátom, hogy én is beszéljek, 

Mert olyan legénytől, mint te nem félek, 

Magányos életem veled nem cserélem, 

Te házasodjál meg, s én egyedül élek. 

 

Nem vala Szent Pálnak soha felesége, 

Krisztus keresztje vala gyönyörűsége, 

És mégis adatott mennyben dicsősége, 

Soknak a házasság vagyon nagy kárára. 

 

Nem mindenki talál a kedves Sárára, 

Sem szent Erzsébetre, sem Mária anyjára. 

De sok ember talál hazug Delilára, 

Amaz erős Sámson, hogy híve párjának. 

 

S mézes beszédű rossz Delilájának, 

Halálos szerelmet okozott magának. 

Mely által vége lett élete napjának, 

Jobb, pajtás, hogy ha te is meg nem házasodol, 

Mert, így a konyháról te sem gondoskodol. 

 

De akkoron, hogyha megpárosodol, 

Mit egyetek ketten, azon sopánkodol, 

Kell az asszonynak rosta, szita, kalán, 

Szeretné, ha mindjárt száz ökröt hajtanál. 

Még ott is vakarod, ahol nem viszket, 

Hogyha a feleséged ily dolgokra késztet. Éljen. 

Első vőfély – a házasság mellett 
 

Állj meg, barátom még éppen egy szóra, 

Nem hívlak én téged vacsorára s borra. 

Hanem megfelelek az előbbi szódra, 

Hogy megbomlott eszed fordíthasd jóra. 

 

Igaz, hogy nem vala Szent Pálnak soha felesége 

De nem azért lett ám mennyben öröksége. 

Hanem mivel példás volt az ő személyisége, 

Azért lett ám mennyben neki öröksége. 

 

 

Lám, hiszen Júdás is nőtlen legény vala, 

De hogy mesterétől hirtelen elpártolt, 

Felakasztá magát, a pokolba jutott, 

Hol álnokságért keservesen lakolt. 

 

Rossz Delilája volt, az igaz, Sámsonnak, 

De hogy oly ebül járt, ő volt az oka annak. 

Nem kell kibeszélni mindent az asszonynak, 

Mert hiszen ők titkot tartani nem tudnak. 
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De hidd meg barátom, hogy kincs az asszony a háznál, 

Ha ők nem volnának, most te sem papolnál. 

Ki tudja, mely ország szélén kuruttyolnál, 

Ezért hát jobb volna, hogyha nem is szolnál. 

Igaz, az asszonyok olyat is kívánnak, 

Amit a férfiak neki nem adhatnak. 

De meg kell engedni, barátom, azoknak, 

Akik a férfiak bordáiból vannak. 

 

Sok példát lehetne felsorolni históriákból, 

Mind a rég,i mind a jeleni világból. 

Mennyi jó származik a szent házasságból, 

Látod, barátom, nem vetsz te ki a sarkomból. Éljen! 

 

Ebben az időtájban egy asszonynak a kezét bekötözik és nagykendőt tesznek reá, hogy ne lehessen 

megismerni az „égést”. Elindulnak kásapénzt szedni, azzal érvelve, hogy a szakácsné elégette a kezét. Aki 

csak teheti, teszen a tányérjába egy néhány lejt.  

 

Kásapénzszedés 
Halljunk szót, uraim, én ismét papolok, 

Szegény szakácsné ügyében felállok. 

S addig jó uraim, tőle meg sem válok, 

Míg meg nem nyertem azt, amit istálok. 

 

Bezzeg násznagyuram, szomorú hír vagyon, 

A szakácsné keze sebes igen nagyon. 

A szegény szakácsné az ő nagy kanalával, 

Jobb kezét forgatja, szörnyű nagy fájdalmával. 

 

A szegény, amint kint a levest keverte, 

Jobb kezét a tűz szörnyen megégette. 

De ami még nagyobb baj, sánta is egyik lábára, 

Mert a kása ráfröccsent mind az öt ujjára. 

 

Azért, jó uraim, bugyelárist nyissanak, 

Kis bankót, nagy bankót tányérra rakjanak. 

Ekként orvosságra neki pénzt adjanak, 

Hogy fájó sebei hamar begyógyuljanak. Éljen! 

A prémes felszolgálása 
Új hír a faluban, érdemes uraim, 

Becsületre méltó jeles asszonyaim. 

A mennyasszony vendégei számára, 

Ily szép prémest (tortát) süttettetett üres asztalára. 

 

Hej, uraim, ha én is ebből kapnék, 

Szívem meggyógyulna, mert úgy érzem 

Mostan tehát leteszem a ház asztalára, 

Költsék el eztet is máma vacsorára. Éljen 

A mennyasszony és a nagynyoszolyó, kisnyoszolyók is prémest készítenek. A prémes úgy néz ki, hogy 

egy sokágú fára olyan csörögéket sütnek, amelyek mind bele vannak az ágakba húzva. Még apró kis 

gömböket is sütnek, virágokkal feldíszítik. Ezeket (amikor már a mennyasszonyt elvitték a vőlegény 

házához) a mulatság vége fele veszik elé és ebből, illetve ezekből, mindenkinek adnak. Ezeket haza szokás 

vinni. Újabban a prémes helyett tortát is szoktak készíteni. 

 

Ajándékszedés 

Az ajándékot az ebéd vagy a vacsora vége felé szedik be. Ki, amit adni akar, azt oda viszi a szószólókhoz, 

a mennyasszony és a vőlegény asztalához, hogy ezek is lássák, ki mit ad. A szószóló hangosan elsorolja, 

hogy ki mit adott, a mennyasszony és a vőlegény nevében megköszöni. Így, az első szószóló átveszi és 

mondja: Simó Imre és családja ajándéka egy darab pléh lábas, egy fényes pléhreszelő s két csupor. A 

második szószóló mondja: mennyasszony és vőlegény megköszönik, s ha az Isten élteti, vissza fogják 

szolgálni. 

 

A nagynyoszolyó ajándéka 
Halljunk szót uraim! 

A nagynyoszolyó asszony a kis ajándékot 

elkészítené otthon, ím ide hozatta,  

Hogy asztalra tennők, hogy ma vacsorára el is 

költenők. 

E szép (torta) prémesből áll ez a kis ajándék, 

De ennél becsesebb a tiszta jó szándék. 

Fogadják szívesen a becses ajándékát, 

Költsék el szaporán minden morzsikáját. 

De úgy, hogy nekünk is jusson majd belőle, 

Hogy minket is érjen a ritka szerencse. Éljen! 

 

A nyoszolyólányoké 
A nyoszolyólányaink sem maradtak hátra, 

Íme, e gyönyörű prémest küldik az asztalára. 

Fogadják szívesen, ügyes kéz sütötte, 

Mennyei eledel, angyal készítette. 

Hej, uraim, ha még ebből is kaphatnék 

Szívem meggyógyulna még. 

Mindig úgy érzem, mintha beteg volna 

Most hát leteszem a ház asztalára, 

Költsék el eztet is máma vacsorára. 

 

Vőfély versek 
Ahol vígan vannak a leányok, legények, 

Ha szerét tehetem, én oda betérek. 

Mert hát ott jó bor van, azt biztos tudom, 

Hisz abban szörnyű nagy a tapasztalatom. 

Biz Isten, nem csuda, hogy a bort szeretem, 

Szent Borbála napján, pincében születtem. 

Nagyapám kántor volt, apám kefekötő, 

A jó bort csap alól itta, mind a kettő. 
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Ha az én gégémen egy csepp víz lefutna, 

Sírjában mind a kettő rögtön megfordulna, 

Én az Úristentől mindig azt kívánom 

Fulladjak egy hordó borba, s az legyen a halálom. 

Húsz akós nagyhordó borral legyen tele, 

Ha vesztemet érzem, abba ülök bele. 

S ha megfulladok, a lelkem repül az ég felé. 

Angyalok viszik fel a lelkem, amint dukál 

Szent Péter pedig a kapunál szalutál. 

Uram, ezt vegyed be a te szent kebledbe 

Éltében a vizet a csizmájában sem tűrte. 

No, de most már talán elég is lesz ebből, 

Nem szeretek sokat húzni egy sütetből. 

Akadoz a nyelvem, nem áll a rigmus felé, 

Biz Isten, nem tudom, mi ülhetett belé. 

A fejem szédül, forog az egész világ, 

Adjon Isten kendteknek szerencsés jó éjszakát. 

Egy adott pillanatban bekötik a hegedű nyakát, a többi zenészek játsszák: „Eltörött a hegedűm, nem akar 

szólani” című dalt. Elindulnak pénzt gyűjteni a kijavítására. Az a pénz, ami begyűl, a zenészeké lesz.  

 

Más vers vőfélynek 
Igen tisztelt násznép, kedves vendégsereg, 

Láthatják, nem vagyok én már mai gyerek. 

A múltkor az apám így szólt az anyámhoz: 

Hozhatna a gyerek mennyecskét a házhoz. 

Ott voltam a közelben, én is meghallottam, 

Azért háztűz látni mindjárt elindultam. 

Fogtam egy tarisnyát s hátamra tettem, 

De előbb magamat otthon tele ettem. 

Bejártam tíz várost, harminchárom falut, 

Nem találtam sehol lányt, nekem valót. 

Az egyik csúnya volt, a másik meg szegény, 

Harmadikat, láttam, ölelte egy legény. 

Negyediket pedig szörnyen megszerettem, 

Harminchárom percig bolondja is lettem. 

Csakhogy azt az egyet nem vehettem el ám, 

Száz évvel volt vénebb az öreganyám. 

Így hát tisztelt násznép, most is legény vagyok, 

Reggeltől napestig a lányokra gondolok. 

Láthatják, nem vagyok az utolsó legény, 

Ne vegyék rossznéven, asszonyt keresek én, 

Hogyha tudnak egyet, aki hozzám jönne, 

Megtartsuk a lagzit a jövő esztendőbe.  

 

Felköszöntés délben vagy este 
Tisztelt násznagy uram és kedves vendégek, 

Örömapák, anyák, rokonok s testvérek. 

Igen szépen kérem, hogy amíg beszélek, 

Tartsanak egy kevés fegyelmezettséget. 

A nagy Isten, ki bennünket alkotott, 

Világ teremtésére hat napot fordított. 

A hatodik napon teremté az embert, 

S azután egy napot a nyugalomra rendelt. 

Az emberbe megvan a szabad akarat, 

Hatalmában vagyon minden az ég alatt. 

De a közmondás mindenkor fennmarad, 

Mely meg vagyon írva: Ki mit vet, úgy arat. 

Az embernek az a célja az életben, 

Hogy boldog lehessen testben, lélekben. 

Boldogulásunkért küzdünk, fáradunk, 

Hol előre törünk, hol hátra maradunk. 

Már most kérdem, mi a valódi boldogság, 

Talán a rang, pompa, vagy tán a gazdagság? 

Országra szól a hatalom és nagyság, 

Mert sokan küzdenek, hogy ezeket bírhassák. 

Pedig az embernek mit ér a földi kincs, 

Ha önön sorsával megelégedve nincs. 

Mit ér, ha övé is a föld kereksége, 

Ha családi körében nincsen öröm s béke. 

Három dolog van, ami boldogságot terem, 

Munkásság, szerelem, s isteni félelem. 

Mert a munka segít, a szerelem lelkesít, 

Isten félelmében megvigasztal a hit. 

Hol a férfi és a nő össze tart szeretve, 

Oda az Istentől nagy áldás jöhet le. 

Ha pedig szívünkre csapás nehezedik, 

Még a terheket is könnyen viselik. 

Az Isten szerezte a szent házasságot, 

Adván Ádámnak egy hű segítőtársat. 

Ki mindig ő körülötte légyen, 

Mind az örömben, mind a keserűségben. 

Mély álmot bocsátott az Isten Ádámra, 

S annak az egyik oldalcsontjából formálva 

Alkotott egy nőt s átadná neki, 

Mert nem jó az embernek egyedül lenni. 

Örült Ádám midőn álmából felébredt, 

Megtetszett neki a szép páros élet. 

Megtaláltam páromat, ki úgymond, 

Testemből való test, csontomból való csont. 

A házasság tehát áldás az emberen, 

De csak ott, ahol szerelem van jelen. 

Mert a hű szeretet buzdítva tesz mindent, 

Mily boldogok azok, kik ezen jó létnek, 

Örömöket nyíló mezejére lépnek. 

S elmondhassák, hogy a megelégedésnek 

Gyönyörű édenét ketten szerezték meg. 

Ha búsulni látja hitvesét az egyik, 

Míg meg nem vidítsa, meg nem nyugszik addig. 

A szeretet hangjával sokat tehet ő itt, 

Elűzi arcáról a bánat felhőit. 

Ha a gondok terhe nyomja a vállakat, 

Zúgolódó hangokra egyik sem fakad. 

Mert ott áll hű társa, segíti, biztatja, 

S ez vidítsa élte bús napját vigaszra. 

 

Menyasszonytánc 

Mivel már az ebéd, a vacsora vége felé jár, kezdődik a menyasszonytánc. Itt egy nagyon picit 

muzsikálnak és kiáltják, hogy másé a menyasszony. Aki a szószóló által tartott tányérba pénzt tesz, az 

táncoltatja, s így tovább, addig, amíg azt kiáltják, hogy a vőlegényé a menyasszony. Itt a násznagynak, 

valamint a nagynyoszolyónak nagyon kell vigyázni, hogy a menyasszonyt el ne lopják Úgyszintén vigyázni 

kell az ebéd vagy a vacsora ideje alatt arra, hogy a menyasszony cipőjét nehogy ellopják, mert ezt a násznagy 

kell kiváltsa, ami pedig igen sok pénzbe, italba kerül. 

 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 2 

Elindulás a vőlegény házához 

Az idő odahaladt, hogy ideje elindulni a menyasszonnyal a vőlegény házához. A szekerek előállnak. 

Mindenki felül a maga helyére. A nagynyoszolyó is úgy szerel, hogy útközben, ahol elkötik az utat, legyen, 

amivel megkínálni az elkötőket. Gyakran leállítják a lakodalmas menetet, különböző okokból. Legtöbbször a 

falu azon részében, ahol „ragályos betegség” van. Ilyenkor előhozzák a pálinkát, és ezzel már „be is vannak 

oltva”, s így lehet menni tovább. Indulás előtt elbúcsúztatják a menyasszonyt: 

 
Szűnjék meg most a hegedűk zengése, 

Valamint a cimbalomnak is pengése. 

Mert lészen búcsúzásom kezdése. 

Legyünk csendességben, míg lészen végzése. 

 

Zeng búcsúra szavam, hullanak könnyeim, 

Mert tőletek válok, kedves jó szüleim. 

Fenséges Úristen, világ teremtője, 

Tekints le e kedves és jó szülőkre, 

S harmatként áldásod szállítsd le fejükre, 

Kik által engem világra helyeztél, 

Most pedig számomra más utat jelöltél, 

A házaséletre engem segítettél. 

 

Buzgó szívvel azért hálát adok neked, 

És áldom örökké szent gondviselésedet. 

Buzgó szívvel kérem isteni felségedet, 

Hogy lelkem üdvére, add a páros életet. 

 

Most hozzád fordulok, drága kedves atyám, 

Könnyeimtől, nézzed, mint borul el arcám, 

S mielőtt atyai házadból kilépek, 

Tőled térdre hullva bocsánatot kérek. 

 

Bocsánatot kérek, mert megbántottalak, 

Jóságodért gyakran megszomorítottalak. 

Drága édesatyám, feledd el ezeket, 

Az Isten áldjon meg ezekért tégedet. 

 

Sok bő áldásban részesítse élted, 

Holtad után pedig vigye fel lelkedet, 

Az örökéletbe s adjon mennyben helyet. 

Hát hozzád mit szóljak drága édesanyám? 

 

Ki e korig voltál gondoskodó dajkám, 

Tudom, hogy nagyon fáj anyai szívednek, 

Midőn elválását látod gyermekednek. 

Ki édes tejével tápláltál emlődnek, 

 

Most át kell engedned a titkos jövendőnek. 

Kedves édesanyám, tudom, mit szerettél 

Mint gyönge virágot ápoltál, neveltél. 

Járni tanítottál, a rossztól féltettél, 

 

 

Most pedig szárnyamra engem eresztettél. 

Azért édesanyám, mielőtt indulok, 

Könnyező szemekkel kebleidre borulok. 

Bocsánatért esdek, kedves édesanyám, 

 

Ha megbántottalak életemnek folytán. 

Kérlek az Istenre, bocsásd meg vétkemet, 

Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet, 

Szentként áldjon meg az Isten téged. 

 

A fényes mennyországba jutassa be a lelked, 

Amíg pedig élted, e világon éled, 

Az Úristen kegyelme legyen mindig véled.  

Kedves testvéreim, hozzátok is szólók, 

 

Mielőtt ezúttal tőletek elválok. 

Az Isten áldását kérem lelketekre, 

Oly bőven, miként a harmat száll a földre. 

Végtére vegye fel lelketeket a mennybe, 

 

Hogy részetek legyen az örök életbe. 

Jó leány barátnőim, mik eddig voltatok, 

Most könnyes szemmel körülöttem álltok. 

Szép koszorútokból, íme most kiválok, 

 

Istentől nektek is minden jót kívánok. 

Adjon az Úristen nektek is olyan szívet, 

Mely megértse mindig hű szerelmeteket. 

Álljatok elé ti híres legények 

 

Kik a hajamba többször hajfonót vettetek, 

Most tudom haragusztok, hogy nem lettem a tietek. 

Keresztapák, s anyák, alsó és felső szomszédaim, 

És kik jelen vagytok rokonaim, barátaim, 

 

 

Az Isten áldjon meg benneteket fejenkint, 

A földön ne érezzetek fájdalmat és kint, 

Az itt maradóknak kívánok jó kedvet, 

Nekünk utasoknak boldog megérkeztet.  

 Vőlegényhez  
Tisztelt vőlegény, gondold meg azt, 

Hogy az élet egy tenger, amelynek a vizén 

utaznak, 

A házasság indulóhely, rakpart, 

Egy nagy útra, mely egy életen keresztül tart. 

 

Most indulsz el te is a tengerre, 

Kedves párod veled megy egyszerre. 

Szállj hát hajódra, hit, szeretet szerint, 

S evezőül használd az erényt. 

 

Hű jegyesed rád bízta magát, 

Kezét, szívét s minden gondját vedd át. 

Élte sorsa kezedbe van adva, 

Úgy vigyázz rá, mint saját magadra. 

 

Mosolyogva süssön a nap rátok, 

Hogy örömben evezzen hajótok. 

Boldogságban ringasson a szellő, 
Ne búsítson soha semmi felhő. 

 
De ha néha mégis vihar támad, 

S nem úgy fúj a szél, amint kívánod. 

Sötét felhők borítják az eget, 
Aggodalom, bánat s veszély fenyeget. 

 

S rettegés, amely száll a kebelbe, 
Mentő karod erejét emelje. 

Türelmes légy s kitartó férfi, 

Meglásd majd akkor a veszély tér ki. 
 

A jó szándék, amely szívedben fakad, 

Győzze le mind az akadályokat. 
Családodnak munkálva jólétét, 

Megtalálod az áldást és a békét. 

 

Melletted lesz szerető hű párod, 

Te ő érte, ő meg érted fárad. 

Kettőztetett szorgalom és ipar mellett, 

Boldogul, aki akar. 

 

Csak szeretet legyen a szívetekbe, 

Akkor lesztek ti megelégedve. 

Szeretet lelkesít a jóra, 

S az által lesz boldog minden óra. 

 

És ha végre futva lesz a pálya, 

S eljön életednek végórája, 

Kis hajótok érve révpartot, 

Mennyországba jussatok el majd ott. 

Öröm és béke házatokba szálljon, 

Sokáig éljetek, szívemből kívánom 
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Megérkezés a vőlegény házához 

Amikor a vőlegényhez megérkeznek, nagy meglepetésükre a kapu be van zárva. Ott nem ismernek senkit, 

semmit. Hosszas kérezkedés után. –, hogy hiszen innen indultak el, nagy nehezen beengedik. Már előzőleg 

az útba, lépcsőre, tornácba, ahol a menyasszonyt vezetik be a szobába, seprűt, szemétlapátot, s ehhez 

hasonló dolgokat tesznek, hogy a menyasszony felveszi-e azokat. Ha felveszi, rendes tiszta asszony, ha nem, 

bizony afféle házaló, pletykás, rendetlen.  

Amikor a menyasszonnyal megérkeznek, a szószóló itt újból a következő verset mondja el: 
Szerencsés jó estét a házigazdánknak, 

Végére jutottunk ím hosszú utunknak. 

Alázattal kérjük a házigazdánkat, 

Hogyha meghallgatná jelen szavunkat. 

A mi kis seregünk, mely odakint vagyon, 

A hosszú út alatt elfáradott nagyon. 

 

Fogadják szívesen vidám hajlékukba, 

Részeltessék őket szép mulatságukba. 

Nagy fáradozásuk nem esett hiába, 

Mert egy drága kincset hoztunk hajlékába. 

Ím, itt a menyasszony, velünk megérkezett, 

Fogadják szívesen, úgy, mint gyermeküket 

 

A vőlegény házánál 

Pontosan minden úgy történt, mint a menyasszony házánál. Majdnem ugyanazon ételek, italok vannak. A 

zenészek ugyanazok. Ugyanazokat a verseket mondják el. Itt, amikor a menyasszonytánc kitelt, kikiáltják, 

hogy a vőlegényé a menyasszony, a slájert leveszik a fejéről. Már nem érvényes a menyasszonynak, a 

vőlegénynek az ellopása. Ezután már a vendégek javarésze igyekezik haza.  

Vannak azonban olyanok is, akik a reggelt bevárják. Reggel, még olyan szomszédot, idősebb asszonyt, 

embert, aki nem volt ott, azt a kontyolóra behívják, étellel, itallal megkínálják.  

A kontyoló 

Hétfőn reggel a nagynyoszolyó kontyba csinálja a menyasszonynak a haját. Ez már csak formaság, mert 

mindenik leány már leány korában próbálgatja, hogy milyen kontyot tud csinálni. A kontyolón az ivás, tánc 

még egyeseknek folyik, de ahogy szokták mondani: jóból is megárt a sok, hát bizony megárt. Soknak ott 

helyben pihenőre (helyre) van szüksége, s ha kijózanodik, majd visszavánszorog.  

Akiknek az ital megártott, azoknak a józanságuk visszakezd térni, s megindul az edények, asztalok, 

székek, stb. hazahordása. A házban a rendet helyre kell állítani, s újra igazodni kell a mindennapi munkához, 

kenyérért, a ruháért, a családért, s a boldog jövőért. 

*** 

A régi korondi lakodalmi szokásokból ma már sok minden nem él. A fiataljaink nem tudják, hogy ökrös 

szekérrel (is) volt régen lakodalom. Az ökrök szarvára színes fejkendőket, pántlikákat kötöztek, ezekkel 

díszítették. A menyasszony stafirungját a menyasszonnyal együtt a szekérrel vitték, annyi sokat, hogy a 

végbe szőtt törülközőkkel volt lekötözve, melyet csak azért nem vágtak szét és nem készítették el, hogy ne 

legyen amivel a stafirungot lekötni a menyasszonyi szekéren. A szekér után vezettek egy tehenet, vagy egy-

két évkörüli üszőt (ünőtinót), ez is a menyasszony hozománya volt. 

Ugyancsak nem szokás ma már az, ami volt abban az időben, hogy a menyasszony konyha kellékeit, 

edényeit, vigyék kettős rúdon (cseberrúd), cseberben a lakodalmas menet után.
17

 

Megemlítésre méltó az is, hogy ebben az időben a menyasszonyt csak úgy szabadott a kapun bevinni, ha a 

kapu mellé felállított, hosszú-hosszú póznának a tetejéről – mely sokszor több egymáshoz toldott rúdból 

állott – egy odakötözött pipát le kellett lőni. Erre a célra mindig valamelyik jól lövő embert kérték fel. A 

közelmúltban ilyen mesterlövő volt Hegedűs József, akire még napjainkban is visszaemlékeznek. 

Korondiasan, Lódán Jókának hívták. Majdnem minden lakodalomba őt hívták meg a pipa lelövésére. 

*** 

Ennyit a múltból. Húsz év óta (1958 – 1978) újból változás történt. A lovas szekeres lakodalom is már 

kezd kimenni a divatból, kiszorították a személygépkocsik. Aki csak teheti, ma már a lakodalmat autóval 

bonyolítja le. A prémes és a torta készítése is teljesen ismeretlen. A régi lakodalmakban ajándékba tárgyakat 

adtak, például: ásó, veder, kijáró lámpás, és ehhez hasonlók, a menyasszonynak: két tányér egy törülközővel, 

egy abrosz (asztalterítő), egy-két lábas, fazék, stb. Ma inkább pénzben adja mindenki az ajándékot az ifjú 

párnak, azzal az elgondolással, vegyenek vele maguknak, amit akarnak.  

                                                 
17

 A menyasszonynak a hozományát két „hamukatona” kísérte. Ezeknek a feladata a hozománynak őrzése volt. Ezek 

maskurásnak voltak öltözve. Egy zacskót hamuval megtöltötek és egy másfél méter hosszú pálcára rákötötték. Aki a 

hozományvivőkhöz közel akart, közel mert menni, annak a hátára a hamuval megtöltött zacskóval egyet-kettőt suppintottak 

(ütöttek), a ruháját lehamuzták. Így mindenki óvakodott tőlük. 
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A legtöbb lakodalmat a kultúrotthonban bonyolítják le. Itt van külön főzőhelyiség kályhákkal, asztalok, 

székek, edények, poharak. – minden, ami szükséges a sokadalomhoz. 

A felköszöntő versek is részben megváltoztak. Egyes szószólók összehordanak mindenféle verset. Néha 

ezen versek apóst, anyóst kigúnyolnak, ami nem éppen a helyénvaló. 

Újabban a lakodalmakat szombatnap tartják, mivel nagyon sokan munkába járnak. Így a vasárnap 

megmarad pihenésre, hogy hétfőn fáradtságmentesen tudja mindenki a hetet újra kezdeni. 

Korond, 1958/1978. június. 

Megjegyzés: Id. Domokos Mátyás lakodalmas füzetéből írtam a verseket, beszédeket. A verseket ő egy 

könyvből másolta. (Krón Ernő: Székely Naptáráról van szó. Ő volt a szerkesztője és kiadója is ennek a 

naptárnak). 

 
Dokumentum 
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Adorjáni Rudolf Károly 

ny. unitárius lelkész 

Dicsőszentmárton, Maros megye 

 

Aratókaláka Désfalván (Kis-Küküllő mente.  „Vízmellék”) 

Tisztelt Szerkesztőség! 

Végre-valahára beváltom adott szavamat. Mellékelek nyolc kisebb-nagyobb dolgozatot, változó témakörben. 

Többségük (öt) a néhai Molnár Pista bácsi kérdőívére készült, amit a levelemhez csatolok. Sajnos, az öt közül csak 

egy dolgozat – az ádámosi – terjed ki az egész kérdőívre, a többi megelégszik a húsvéti-tavaszi ünnepkörrel. Két 

dolgozat, az ádámosi és a désfalvi válaszol a tejelvivésre. A Kútfő legutóbbi számában közölt szőkefalvi tejelvivés is a 

kérdőívnek köszönhetően került napvilágra. Gyűjtője, ezt elfelejtette megemlíteni. Négy dolgozat (Ádámos, Désfalva, 

Küküllőszéplak, Rava) adatait Molnár Pista bácsi: Tavaszi ünnepkör az erdélyi unitáriusoknál című tanulmányában 

megemlíti.”
18

 Mind az öt egy témakörben mozog, mégis mindegyikben van egymástól eltérő sajátos mozzanat.
19

   

Arra gondolva, hogy a tavaszi ünnepkör nem aktuális téma a folyóirat téli számában, küldeményemet más témakörrel 

is tarkítottam. Így kerültek soraim közé az ádámosi aratószokás formák, belefoglalva a „grófi szérű"-t is. Az 

aratókaláka is szóba került, Ádámoson és Désfalván. Előbbi helyen a tanító hivatta, s fizetésül átengedte a házát és a 

csűrét a fiatalság táncára. Désfalván a kezes alkudott meg az egyik gazdával, hogy a kalákáért elengedi a csűrében 

táncolni a fiatalságot. Mind a két kalákában az aratók vidám dala között suhintott a sarló és a kasza. A különbség csak 

annyi volt közöttük, hogy Désfalván a lányok sarlóval, Ádámoson a legények kaszával vágták a búzát. 

Búzakoszorút mind a két faluban kötöttek. Ádámoson legény vitte a grófné udvarába. Menetközben a kapukban 

leskelődő asszonyok csuromvizesre öntözték a koszorúvivő legényt. Nem bánta, mert a grófné malaccal, vagy báránnyal 

jutalmazta. Désfalván az aratási szezon végeztével az asszonyok kötötték és függesztették az Úrasztala fölé a 

búzakoszorút, hadd jelképezze az élet folytonosságát. 

 

A hajdani adatközlők az aratókalákáról így emlékeznek: a legények kezese megegyezett valamelyik 

gazdával, hogy kivesz tőle 2-3 hold búzát, amit a fiatalok learatnak. A gazda elengedi, hogy nyári 

vasárnapokon a fiatalság a csűrben táncolhasson. 

Amikor a gazda elérkezettnek látta az alkalmas időt, szólt a kezesnek, hogy hívhatja az aratókat. A kezes, 

a maga választotta társával, aratás előtt való este értesítette a zenészeket és a legényeket. 

Muzsikaszóval elindultak a falun végéig. Minden lányos ház kapuja előtt bekiáltottak: „holnap 

megyünk aratni!”. A muzsikás csárdást húzott. 

A leány kijött a kapuba s az egyik legénnyel táncolt. Így mentek végig a falun. A legények egymást 

váltva minden leányt megtáncoltattak. 

Aratás reggelén összegyűltek a gazda udvarán, aki egy-egy pohár pálinkával kínálta meg az aratókat. 

Muzsikaszóval elindultak aratni. Sarlóval arattak. A leányok egy sorba állottak, s úgy aratták a markot. A 

cigányok a leányok háta megett muzsikáltak. A fiatalság énekelt. A legények kötőt vetettek. Egy marék 

búzát a föld színén levágtak, hogy hosszabb legyen. A markot kétfelé osztották, a két rész fejét egymásba 

csavarták, majd hosszában a földre terítették. Az első kötelet a leányok a derekukra kötötték, hogy ne érje 

őket a derékfájás. A learatott búzamarkokat a földre terített kötőkre tették. Mikor egy kévényi összegyűlt, a 

legények összekötötték. A legény felfogta a kötél két szárát, összecsavarta, rátérdelt, hogy szorosabb legyen, 

a fennmaradt szárrészt bedugta a kötő alá s a kévét talpra állította, hogy estig száradjon. Majd, estefelé 

félkalangyába rakták. 15 kévéből lett egy fél kalangya. Muzsikaszó mellett folyt az aratás. A sarlózó leányok 

a kévekötő legényekkel táncra is perdültek, ki-ki a maga párjával. Este is énekelve mentek haza. 

Mikor a faluban mindenki elvégezte az aratást, két szép kéve búzát az asszonyok hazavittek. Harang 

alakú koszorút kötöttek belőle, s a templomba az Úrasztala fölé akasztották. Két-három év múlva, amikor 

„elcsúfult”, kicserélték.  

Adatközlők:  

Kiss Istvánné, szül. 1924-ben, háztartásbeli 

Kiss István, ny. traktorbrigádos, szül. 1920-ban 

Ilyés Ferenc, Bubi, földműves, szül. 1921-ben 

Gyűjtöttem: Désfalván, 1994. február 9-én. 

                                                 
18

 Vö. Vallási Néprajz. VI. 103-138. o. 
19

 Désfalva: az ünnepi tánc népi „illemszabályaival” tűnik ki. A leány még férjhez sem ment, s már ki van szolgáltatva a férfi 

akaratának. Más legénnyel csak szeretője beleegyezésével táncolhat. A legények tánc közben egymással szeretőt cserélnek. 

Az idegen falusi legény nem hívhat táncba désfalvi leányt. Helybeli barátja engedi át szeretőjét, akinek engedelmeskednie 

kell. A désfalvi táncnak van sajnálatos negatívuma is: a szegény leánynak nincs szeretője, nem hívja senki sem táncolni. A 

kezesek kötelessége megtáncoltatni a szegény leányokat. A hazakísérésnek is szigorú szabálya van. A kapcsolat kezdetén 

csak a kapuig terjedhet. Ha az már szorosabbá vált, akkor a legény a házba is bemehet. 
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Gidó Mária  

tanárnő 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

A „Szentföld”  földrajzi betájolása 

Felső-Nyárád mente, Nyárádremete 

A Nyárád folyó a Görgényi-havasok nyugati lejtőjén ered, a Kis-Mező-havas (1733 m) közeléből eredő 

Kis-Nyárádból és a Cigle-mezőről (1225m) eredő Nagy-Nyárádból jön létre, melyek Vármezőnél 

egyesülnek. Innen nyugat, majd dél-nyugat irányába folyik, és ömlik a Marosba, Marosvásárhelytől délre, 

Nyárádtőnél. A Nyárád mente két részre osztható: Nyárádszeredától Nyárádtőig található az Alsó-Nyárád 

mente, míg Nyárádszeredától a forrásig a Felső- Nyárád mente. A Felső- Nyárád mente legnagyobb községe 

Nyárádremete (r. Eremitu, Maros megye). Öt faluból áll: Nyárádremete, Köszvényes, Mikháza, 

Deményháza és Vármező. A legnagyobb falu Nyárádremete, mely a Nyárád két partján terül el, a Bekecs 

(1080 m) és a Tompa-tető (960 m) között, ahol a Vityal pataka a Nyárádba ömlik (kb. 500 m-en). A falu 

Marosvásárhelytől 34 km-re, Szovátától 18 km-re és Szászrégentől 25 km távolságra  fekszik. Területe 8311 

ha, lakossága (2002-es adat) 1739 fő, ebből 1600 magyar, 61 román, 78 roma nemzetiségű.  

A falu nevének első említése 1567-ből származik (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. IV. Kötet. XVI. 

fejezet), de szakemberek szerint a település létezett már ez előtt is (Kakucs Lajos: Nyárádremete, 

falumonográfia. 2008. 68. o.). Szabad székely település, melyet a történelem vihara, hasonlóan a többi 

székely falvakhoz rendszeresen megtépett. Nevét valószínüleg a Bekecsen létező remeteként tisztelt Szent 

Antalról elnevezett kápolnáról kapta (Kakucs Lajos: Nyárádremete, falumonográfia. 2008. 93. o.). Orbán 

Balázs még a kápolnafalak maradványait látta, kőkeresztjét pedig Selyében (Bekecs túlsó oldaláni 

település), a templom cintermében meg is találta, rajta az 1600-as felirat.  

Nyárádremete a „Szentföldön” található. Valamikor tiszta katolikus falu volt, ahová csak a XIX. század 

végén telepedtek be más felekezetűek. Zömében ma is katolikusok lakják (1501 katolikus). Deményházától 

kezdődően a Felső-Nyárád mentét nevezik „Szentföld”-nek, ugyanis eddig jutottak el a reformáció tanai, 

innen tovább katolikus maradt a vidék, azaz szentföld volt. Katolikus voltából fakadóan több szokást is 

ápolnak. Az egyik ilyen szokás a húsvét hajnali határkerülés. Eredeti célja, a vallásos megnyilvánulás 

mellett az volt, hogy a fiatalok megismerjék a falu határát, földjeit. Ez a szokás a kommunista diktatúra 

idején is élt és él napjainkban is. A falu határa négy részre van osztva, ezeket a részeket sorra járják be. A 

négyes határforgót a 1930-as évektől vezették be, az előtt a hármas határforgó volt használatban a XX. 

század elejétől, még azelőtt pedig a kétnyomásos gazdálkodási rendszer létezett.  

A négy rész a következő útvonalak mentén található:  

 
1. A falu felső végétől a Főúton haladva 3 km hosszan, az első vasútátjárónál – Pap-hágónál 

jobbra térve felkapaszkodik az útvonal Kishegyes nevezetű dűlő alá, majd onnan Fügekert 

(Simó Mihály gyümölcsöse) mellett az Agyagason keresztül visszatér a faluba; 

2. Az Agyagason keresztül Putna félé, a Bekecs oldalán Kongó Kő-ig, majd Hosszúmezőn és 

Döngőn keresztül vissza a faluba; 

3. A Szászrégen felé vezető úton, a köhéri (szomszéd román falu) Ciheresig, majd a Csere 

erdőn keresztül Gyűrűs-pataknál a Főútra érve, azon vissza a faluba; 

4. A faluból kiérve Szováta felé Gyűrűs-pataknál Asztalkő felé, onnan beereszkedve 

Vármezőbe, a Főúton vissza a faluba.  
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Nyulas Noémi Erzsébet, VII. o. 

Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola 

Nyárádremete, Maros megye 

Vezetőtanár: Kiss Judit 

Határkerülés Nyárádremetén 

A húsvét a népi vallásosságban számos szokással, rítussal kapcsolódik össze. Nyárádremetén (r. Eremitu, 

Maros megye) ilyen a húsvét hajnali határkerülés. 

A határkerülés eleme volt a határ rögzítésének, abban a korban, amikor hiányoztak a birtokhatárok. A 

határjárások alkalmával egyes fiatal résztvevőket a határ egy-egy fontos pontján megvertek, megcsapkodtak 

azon célból, hogy legyenek közvetlen emlékezők, akik felismerik a falu birtokhatárát. Nyárádremetén is élt ez 

a szokás. 

Ez az ősi szokás az idők folyamán azonban elmaradt, de töretlenül maradt fent a húsvéti határkerülésnek 

legfőbb célja, hogy a diadalmasan feltámadt Krisztus hatalmát adja hírül a világnak, a természetnek, és a 

Föltámadott hatalmával a határtól elrettentse a gonosz szellemeket, a természeti csapásokat, könyörögjön a 

jövendő termés sikeréért. 

A nyárárdremetei határkerülésen általában ott volt az egyház részéről maga a pap, de ha ő nem is volt 

mindig jelen, többnyire a harangozó, a kántor vagy az egyháztanácsosok nem hiányoztak.  

A határkerülés menete 

Ébresztés céljából a harangozó hajnalban megkongatja a harangokat és csengettyűsök járják a falu utcáit. 

Az emberek hajnali 5 órakor összegyűlnek a templom előtti térre. Ezt követően bemennek a templomba. 

Imádkoznak. Elveszik a feltámadási Krisztus-szobrot, feszületet, zászlókat. Elindulnak a mindig soron 

következő határrész megkerülésére. Mielőtt kiérnek a mezőre, az úton zsolozsmázva, énekelve, csengetve 

vonulnak végig. Megállnak az útba eső kereszteknél, ahol az előimádkozó imát mond, majd énekelve 

haladnak tovább. 

Kiérve a határba, megkerülik az adott határrészt (melynek felosztása visszanyúlik a hármas vetésforgó 

rendszerének alkalmazásáig, Nyárádremetén ugyanis még a múltszázad húszas, harmincas éveiben is a 

nyomásos földművelési rendszer volt érvényben).  

A határban is imádkozva, énekelve vonulnak, majd virradatkor külön csoportra oszolva imádkoznak a nők 

és a férfiak, majd megreggeliznek, megpihennek. 

Mogyorófa vesszőket vágnak, felvirágozzák az élet, a feltámadás jeleként, és így térnek vissza a faluba, 

ahol a határkerülés lezáró húsvéti szentmisére sietnek. Mielőtt bemennének a templomba, megkerülik azt. A 

pap ünnepi köszöntőt mond. Bevonulnak a templomba, a szentmisére, a díszített vesszőkkel együtt. 

Nyárádremetén húsvét ünnepének elmaradhatatlan eleme a határkerülés. Ez a szokás töretlenül élt még a 

kommunizmus éveiben is, bár sokszor létszámban nagyon megcsappanva. Az 1989-es fordulat után újra 

felerősödött ez a népszokás. Elmondható, hogy községünknek egyik legjelentősebb élő hagyománya, mely 

sok embert – öreget, fiatalt és gyermeket vonz ma is. (Sok gyerek 7-8 évesen elindul első határkerülésére, de 

az idősebb generáció, a nyugdíjas korosztály is szép számban jelen van). 

Ennek az ősi „szertartásnak” erős közösség-összetartó ereje van. Ilyenkor nagyon sok elszármazott 

hazajön és rokonaival együtt részt vesz a határkerülésen. 
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Lakó Dóra Brigitta, VIII. o. 

Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola  

Nyárádremete, Maros megye 

Vezetőtanár: Kiss Judit 

Határkerülés Nyárádköszvényesen 

Nyárádköszvényes (r. Mătrici, Maros megye) Nyárádremete alsó szomszédja. Gyakorlatilag a két falu 

összenőtt. Régebbi település mint Nyárádremete. Már 1484-ben temploma volt, oklevelek említik a 

plébániát. Nyárádremete neve is előbb Köszvényes-Remete volt, csak később, a XX. században nyeri el a 

mai formáját. Nyárádköszvényes lakossága 872 fő (2002-es adat), ebből 837 magyar, 636 római katolikus 

vallású.  

A határkerülés népi szokására húsvét hajnalán kerül sor, amikor az emberek a feltámadt Jézus keresésére 

indulnak. 

A mi falunkban, Nyárádköszvényesen az emberek híven őrzik e hagyományt. Húsvét hajnalban a falu 

legidősebb embere egy dobbal elindul a faluban, és határkerülésre hívja az embereket. Fél ötre a 

határkerülők a templom előtt gyülekeznek, majd harangszó kíséretében, élükön a kereszttel és egy Jézust 

ábrázoló zászlóval útnak indulnak. Imádkozva, énekelve mennek el a megkerülésre kijelölt határrészen 

található keresztfáig, ahol elvégzik a hajnali imát, – Isten áldását kérik, hogy adjon bő termést, és védje a 

termőföldeket jégtől, szárazságtól, minden más természeti csapástól. 

Tovább haladva, minden évben összetalálkoznak a falu határánál a szomszéd település határkerülőivel. 

Zászlók és lobogók lengetésével köszöntik egymást. 

Amikor kivirrad, hálát adnak a Megváltónak az eddig kapott jókért, továbbá könyörgenek égi áldásért, 

újabb kegyelmekért, békéért, az itt élőkért. A résztvevők imádkoznak az anyaszentegyházért, a nemzetért, a 

hazáért is. 

Ezután megreggeliznek. Botokat törnek és feldíszítik tavaszi virágokkal az újjáéledés jelképeként. Ezekkel 

a botokkal megverik azokat, akik először jöttek a határkerülésre, azért hogy emlékezzenek arra a helyre, 

ahol jártak. 

Imádkozva, énekelve térnek vissza a faluba. Amikor elhallgat az ima, az ének, akkor megszólalnak a 

dobok és a csengettyűk, így jelezve az itthon maradt embereknek, hogy megtalálták a feltámadott Jézust. A 

faluban minden útba eső keresztfánál megállnak és imádkoznak. 

A plébános úr Oltáriszentséggel a kezében a határkerülők elé megy, együtt a rózsafüzércsoport tagjaival és 

az egyháztanács vezetőjével. Három zászlót visznek. Amikor összetalálkoznak a középső zászló lengetésével 

köszöntik egymást. 

A menet elindul a templom felé. Elől a határkerülők, hátul a plébános. Útközben a határkerülők ha 

észrevesznek kapuból leskelődőket, akkor megbotozzák őket, figyelmeztetve, ne felejtsék, hogy jövőre ők is 

menjenek határtkerülni. A templomot elérve, megkerülik azt. A templom előtti keresztnél a plébános úr 

megszenteli a húsvéti sonkát és a piros tojásokat. Ezután a határkerülők hazamennek, és 13 órára jönnek 

vissza az ünnepi szentmisére. 

*** 
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Nistor István, IX. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

‚‚Ezek a szokások vannak a falumban…‛‛ 

Az én falum, Lábnyik (r. Vladnic, Bákó megye) közepes méretű falu, nem nagy. A következő soraimban 

leírok néhány dolgot róla. 

Megkérdeztem Nistor Pétert, a nagyapámat, aki azt mondta, hogy ez a falu több mint 200 éve létezik. 

A templomot a falu építette, nem nagyon nagy, de szép. 

Régebb, az 1950-es években, mondta nagyapám, hogy négyosztályos iskola volt, abból ő két osztályt 

magyarul tanult. Mesélte nagyapám, hogy a faluban nem volt az utakon kövics (kavics) vagy másvalami. 

Nagy sarak voltak. Jártak az iskolába, de nagyon hideg volt ott és a nagyobb fiúk elmentek, hogy fát 

hozzanak. Azt is mondta, hogy nagyon rég jártak Csíksomlyóra, a búcsúra, évek során jártak. 

Régebb a faluban nem volt traktor. A falusiak ökrökkel szántották meg a földet.  

Falumban karácsonykor nagy ünnep van. A kisgyerekek járnak énekelni. Az énekek Jézus születéséről 

szólnak. Hat évtől felfelé tizenkét éves korig járnak, este 10 óráig. A kecskével (capra) mennek újévkor. 

Volt olyan év is, hogy 9-10 ‚‚kecskecsoport‛‛ is volt. Ez a ‚‚kecske‛‛ nem élő, hanem zsákot vagy 

másvalamit összevarrnak, egy akkorát, hogy egy fiú tudja a kecskét táncoltatni, amikor belebújik. Varrnak rá 

színes papírt, amelyet megvágnak nagyon szépre és darabkánt (darabonként) varrják föl a zsákra (tűvel és 

cérnával). Utána egy mesterember csinál fából egy kecske alakú fejet. Ezt ráfogja egy rövid „harágra”, és 

annak a fejnek tesz fából szarvakat. Így készül el egy kecske, amit kísér 5-6 fiú, hangszerekkel: szájmozsika 

– ez a fő hangszer, de van furulya, acordeon (tangóharmónika), dob, síp. A fiúk elmennek reggeltől a 

kecskével. Más falvakba is mennek, a közeli falvakba is, és csak estére érnek vissza a falunkba, ahol az 

emberek megkínálják süteménnyel, borral, pálinkával, pénzzel. 

A medve (nem élő). A medvével a legények mennek a lányokhoz. Mehetnek tízen is. A medve nem más, 

mint egy legény, aki fel van öltözve nagyon csúful. Öltözete a báránybőrből varrt ruha. (A báránybőr 

gyapjustól van és úgy öltözik a medve). A fején nádból, de van amikor fából csinált medvefej alak van 

megfestve és arra is rá van varrva a báránybőr. A kísérők, akik a medvével mennek, ők is csúnyán öltöznek, 

de más ruhákba, nagyon rongyosokba. Ők is maszkákat raknak a fejükre. A medvével is van hangszer: egy 

vagy több dob, síp, nagy csengettyűk. A medvével reggelig is járnak. Az emberek a csoportot megkínálják 

borral, pálinkával, kolbásszal, szalonnával. 

Január 6-án van a Jézus keresztelkedése. A pap megszentel egy kutat vagy kettőt. Onnét az emberek 

visznek haza ‚‚flakonnal‛‛ (műanyag palack) vagy más edénnyel szenteltvizet. Azt mondják az öregebbek, 

hogy az arra jó, hogy ha valaki elájul vagy másvalami történik vele, adnak egy kicsi olyan vizet, és attól 

meggyógyul. 

Húsvétra az asszonyok gyűjtenek tojást, sokat megfestenek, sok színre, de legtöbbet pirosra. Készítenek 

mindenféle süteményt, tésztákat és főleg pászkát.  

A gyermekek mennek a házakhoz, köszöntenek, ott kapnak egy tojást. 

Nistor Péter, a nagyapám mondta, hogy régebb jártak locsolni a lányokhoz.  

Ezek a szokások vannak a falumban. 
 

 
„Kecske” (Capra) 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 8 

„Pogar Pali írta”, IX.o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

„Így vannak Magyarfaluba a szakásak...” 

Első rendbe(n) azt akaram mandani, hagy Pogar Paulnak hívnak. 16 éves vagyak. Magyarfaluba(n) 

(románul Ungureni, Bákó megye) születtem. Én akarak mesélni mindent az falumról és többire (többnyire) a 

szakásakról, mit csinálnak az emberek. 

Az emberek tavaszkor men(n)ek szántani, hagy vessenek kukaricát, hagy legyen amit adjanak az 

állataknak, és ők is legyen miből főzzenek puliszkát.  

Május végén mennek, hagy kapálják elsőbe (először). Mikor mennek kapálni, összegyűlnek az egész 

rakanak (rokonok), hagy kapálják meg mindenkinek a földgyeket (földjeiket). Júniusban, ugyanúgy, mint a 

májusban. Miótá (miután) végeznek kapálni a kukaricával (töröbúza) , akkor kezdik megkapálni a szűlűköt 

(szőlőket), kétszer. Júliusban jönnek ki az aratók. Érnek meg a búzák, és mindenki le kell arassa a Gloriával 

(arató-cséplőgép). Az emberek járnak kaszálni: lucérnákat, zabakat, szénakat, hagy legyen az állataknak 

télbe (télire). Szeptembertől fog érni meg (érik meg) a kukarica, a szűlű. Minden rakan összegyűlnek és 

mennek először kukaricát szedni. Azért szedik először a kukaricát, mert jobban meg van érvel (érve), mint a 

szűlű. Azt azért nem szedik, me(rt) nincs meg érvel ulyan (olyan) jól, mint a  kukarica. Végzettek a 

kukaricával, megint gyűlnek össze a rakanak, fagnak neki a szűlűnek (szüretelnek). Leszedik a szűlűt, letörik 

(tapossák) a kádba. Akinek vannak több helyit darabjai (több helyen is) háram nap szedik, míg levégzik 

(elvégzik). Utána várnak két napat, míg megfő egy kicsit, leeresztik és hordóba teszik.  

Ősszel miutá(n) mezőnek vége lett (mezei munkának), mindenki hazahordja a szénákat a mezőről, 

engedik el az állatakat, hagy menjenek és egyenek mi még maradatt a mezőn. Jön a tél és mindenki kell 

vágjan disznót, me(rt) jönnek az ünnepek. Mikor kell disznót vágni, vágja egyik rakan, utána mindenki vág. 

Nálunk úgy van, hagy az emberek mennek jó reggel, vágják el a disznót. Először mí(g) el nem vágnáják 

(amíg le nem vágják) isznak egy főtt (főzött) pálinkát egy pohárkával, minimum kettővel. Elvágják a 

disznót, megperzselik, megmossák, utána isznak egy csésze főtt bort. Felpékelik (felbontják?), megmossák a 

hurkáit, kiveszik a beleit és megforrázzák. A disznóból dabat (disznófősajt), kolbászt készítenek, elsózzák a 

húst, utána veszik a szalonnát, tartják a tekenyőbe három nap míg megsósul jól. Felteszik a füstre, 

megfüstölik, megvégzik a kolbászt (megtöltik), azt is felrakják a füstre.  

Megfüstölődött minden. A kolbászt, a húst elsütik a kemencébe, megsütik egy órát, utána berakják a 

vödrökbe és tőtnek (töltenek) rá zsírt. A szalannát béteszik egy szabába, ahol tisztaság van és tiszta a levegő. 

Télbe még szoktak menni guzsaiasba (fonó) a szomszédba, a barátakhaz, de többire (többnyire) a 

rakanakhaz. Ott szőnek, varrnak kendőt és kötnek gyapjúból pullókat (pulóvereket), zaknikat.  

Jönnek az ünnepek. Mindenki kezd sütni-főzni. Csinálnak töltött káposztát, ótattat (?), szalátát (salátát). 

Kenyeret sütnek, még valami levest füstölt disznólábból és csantakból.  

Karácsony estéind (estéjén) mindenki menne(m) (megy) a templamba, a misére, hagy papbácsi szente(l)je 

fel az embereket. Hazajönnek a templamból, esznek, lefeküsznek és várják az új esztendőt, mert jönnek az 

urálok (kántálók). Nem mindenki, de fele a falunak beengedik (fogadják) az urálókat. Az urálók egy hónap 

előtt készülődnek, hagy tudjanak mikor elérnek a családakhaz, amely beengedi. Bemennek a házakhaz, 

megtáncoltassák a kecskét (capra), medvét (ursu). A medvével mennek hármand, a kecskével négy vagy 

ötönd (négyen, ötön). A házaknál adnak pénzet, megkéná(l)ják süteményekvel, bar (bor) vagy pálinkával. A 

falund jár körülbelül 8 vagy 10 kecske (csoport). A gyerekek közül van, amely (aki) megy a csengővel. 

Kislányaknak énekelnek szentes énekeket. Miotá (miután) végzettek a fiúk, amelyek (akik) jártak a 

kecskével, osszák el a pénzet.  

A gyermekek este hazamennek és örvendeznek, hagy mennyit nyertek (mennyi pénzt kaptak). Este 

mennek a nagyabbak tizenöttől (évtől) felfelé elé (egészen) húsz évig (éves korig) járnak a falund (faluban), 

urálnak. Miutá(n) végeznek az urálással elmennek templamba, hagy a jó Isten segéje (segítse) meg az új 

évbe(n). Másnap járnak a kisebb gyerekek kolindálni és vetnek búzával, mondják, hagy: „Búzás virágazzék 

maguk házik!” A nagyabbak szilvesztereznek a kultúrházba.  

A nunták úgy vannak, hagy a nyirel (vőlegény) és a nyirásza (mennyasszony) járnak a falund, hagy hívják 

meg az egész falut, hagy mindenki menjen a nuntába. A nuntához az ételt városról is vesznek, a másik 

rendet: disznót vágnak, burnyút (borjú), a húst megsütik a kemencébe(n). Van egy kultúrház (művelődési 

otthon), ahol csinálják (tartják) a nuntákat. Szambaton többire (többnyire) szoktak lenni. Vannak hívagatók, 

melykek (akik) egy nappal hamarább járnak a falund, hogy még egyszer hívják meg az embereket. A 
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hívagatók hívagatnak borral vagy pálinkával. Tesznek virágat a hívagatóknak a meire (mellére) és a bal 

kezire. Miótal (miután) végeztek a hívagatók, adnak a nyirászánál hagy egyenek, mert elfáradtak. (Ha) 

végzettek (végeztek) mindenvel, akkar haznak fenyőágat, hagy a nyirelnél és a nyirászánál a kapura karánát 

(koronát, díszített kapu) kell tegyenek. Ez van a nuntákval. 

A hótak (halottak): mikor meghal valaki felferesztik (megmossák, megfürösztik), új ruhákat adnak neki. 

Keresnek embereket, hagy a temetőbe gödröt ássanak, ahuva (ahová) betemessék (eltemessék az elhunytat). 

Este járnak a házhaz (házakhoz), járják meg utajára (utoljára).  

Miotá (miután) eltemetik van a kultúrházba(n) (a tor), ahol adnak pamánába (alamizsna) a szegény 

embereknek és a rakanaknak egy gyertyát, egy kalácsat (ruhát is). Az embereket (torozókat) megtisztelik 

borval és pálinkával. 

Így vannak Magyarfaluba(n) a szakásak. 
 

 

Feer (Fehér) Adrian, IX. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

 

„Ez(ek) a külsőrekecsini karácsoni szokások…”  

Én azt tudom mondani, hogy szülőfalumban, Külsőrekecsinben (r. Răcăciuni, Bákó megye) nagyan szép 

szokások vannak. Karácsony előtt egy hónappal kezdődik az advent, amikor már nem lehet táncolni vagy 

sokféle mulatást tartani. Az emberek készülő(d)nek a karácsonyro (karácsonyra). Az asszonyok csinálják a 

tisztaságot, mossák a szőnyegeket, az ablakokat. Vannak, akik megfehérítik a falakat (meszelnek). Ahogyan 

közelít (közeledik) a karácsony, az asszonyok csinálnak (sütnek) sokféle édességet, hogy legyen a 

kolindálóknak. A férfiak mennek az erdőre, hogy hozzanak fenőfát (fenyőfát), amelyet a gyerekek 

feldíszítenek. 

Az karácsony estén minden falu tagja (minden lakója) elmegy a templomba. Utána mindenki hazamegy, 

hogy fogadja a kolindásokat. Utána, amikor jönnek a gyerekek, énekelnek sokféle dolgokat (éneket) 

románul. Én, régen, amikor kicsike voltam, mentem a testféremmel (testvéremmel), ő volt a harmonikával, 

én énekeltem: 
Hai la iesle la Isus,  

Lui să ne-nchinăm 

Pe Mesia cel dorit 

Toţi să-l adorăm. 

 

Într-un grajd pe paie pus, 

Copilaşul blând 

Îngerii deasupra lui, 

Se aud cântând. 

 

Hai şi noi cu acelaşi dor, 

Hai spre cel slăvit! 

Copilaşul dulce drag, 

Blând ne va zâmbi. 

Az asszonyok adnak (a gyerekeknek) egy kalácsot, niheny (néhány) aprót (pénzt), akik megköszönik, és 

mennek tovább házrul házro (házról-házra). Második nap, a faluban megint várják a gyerekeket, akik azt 

mondják: „Gyitétes(s)ék (dicsértessék) Jézuskának szent szava.” 

Adnak kekszet, és így tovább mennek házrul házro. A falu tagja (lakói) elmegy a templomban 

(templomba), és utána megjárják (felkeresik) az öregeket. At (ott) sokféle emlékeket fognak mesélni. Este 

megint mennek templomban. Harmadik nap a gyerekek megint mennek, és azt mondják: 
  Sorcova, vesela, 

  Să trăiţi, să-nveseliţi 

  Ca un măr 

  Ca un păr 

  Ca un fir de trandafir, 

  Tare ca piatra, 

   Iute ca săgeata, 

   Tare ca fieru‘ 

   Iute ca oţelu’ 

   La anu’ şi la mulţi ani! 
 

Sorcova 

A gyerekek megköszönik a kekszet és a cukorkát, és folytatják útjukat. Az első nap az ívből (újév első 

napján) mennek és mondják: „ Adjon Isten bíbor (bort), bibúzát (búzát), ádát (áldást), szerencsét (az) új 

esztendűre” 

De azelőbb este (azelőtt való) a gyerekek és a fiatalok mennek urálni (köszöntés, jókívánság). 

Fe(l)húzzák a nagyanyjaknak az öltözetit (ruháját), és elindulnak. Útközben a legények megijesztik a 

kisebbeket. Mikor bemennek az emberekhez (házba), a fiatalok urálnak sokféle jót, de előbb megkérdezik: 
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„- Szabad-e szántani, vetni gazdag (gazda) uram?” Ha azt hallják, hogy „szabad”, akkor neki fognak az 

éneknek (pluguşorul): 
 

„Aho!, Aho! copii şi fraţi 

  Staţi puţin şi nu mânaţi, 

  Lângă boi v-alăturaţi 

  Şi cuvântul mi-ascultaţi… 

Mânaţi măi! Hăi, hăi! 

 

În seara lui Vasile Sfântu’ 

Mi-a luat căciula vântu’ 

Şi-am venit după căciulă, 

Să vă spun o urătură. 

Mânaţi, măi! Hăi, hăi! 

 

Doi vă ură, doi vă fură,  

Da’ unu-i mai hoţoman, 

Hâţ găina de gâtlan 

Şi o bagă sub suman. 

Mânaţi, măi! Hăi, hăi! 

 

          
 

             
 

Amikor mondják, hogy „Mânaţi, măi!”, akkor verik (ütik) a dobot és a pörgentut (pörgettyű), a szarvat 

fújják (tehénszarv, kürt). Bemennek a házban (házba) és viccelnek (tréfálkoznak). Utána elveszik a kalácsot, 

mennek tovább házrul házro. Második nap estén (másnap estéjén) a felnőttek mennek és megjárják 

(felkeresik) a papot, utána (a)mennyin (ahányan) vannak a csoportba(n), megjárják magukat (végigjárják a 

falut). 

Edszer (egyszer) megkérdeztem a nagyanyámat, hagy régen is így volt?. Ő pedig azt felelte, hagy nem. 

Akkor nem adtak pinzt (pénzt), csak egy nagy kalácsot. Mikor mentek be az emberhez (gazdához) elvettek 

egy tyukat (tyúkot) vagy kivették a kereket a szekértő(l), és sokféle hülyeséget csináltak. 

Három napig menteg (mentek) a kecskével (capra). Volt három kecske (csoport), amit (amelyet) három 

ember vezetett. A kecske papírból volt díszítve. Összegyűjtötték a maszkorátokat (maszkosokat) és indultak 

a házakhoz. Volt egy fiatal, aki vezette a kecskéket. És voltak hárman, akik énekeltönk (énekeltünk): én a 

dobbal, a testférem a harmonikával, az unakatestférem a furulyával. Mikor mi indultunk, a vezető így szólt a 

kecskéknek: 

- Ce joci căpriţă, de una? - akkor a kecske intett: - nem! 

- De doi? - intett: - nem! 

- Morămiţa? - nem! 

- Da’, ce lupu’, vrei căpriţa? - intett: - igen! 

Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa! 

Erre a kecske elkezdett táncolni. Miután táncolt, jött az ember (a házigazda) egy kancsó meleg borral és 

tiszteltek (megkínálták) a maszkorátokat és a kecskét. 

Mentünk még (a kecskével) két szomszéd faluba, és att es (ott is) foga(d)tak és tiszteltek bennünket. 

Ez(ek) a külsőrekecsini karácsoni szokások. 
*** 

 

 
Capra (Kecske) 

   
Ursul (Medve)  

Ursul (Medve) 
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Jaszenovics Lilla Anna, X. o. 

Salamon Ernő Gimnázium 

Gyergyószentmiklós, Hargita megye 

Vezetőtanár: Patek Mária 

Luca napja Felcsíkon 

“A karácsonyi ünnepkör a megpihenés és a népi ünneplés gazdag időszaka. A munkából 

felszabadult lélek mélyén ekkor születnek a szebbnél-szebb szokások, melyek már ősidők óta 

sok boldog percet szereznek a munkában kifáradt népnek. Az egész ünnepkört egy csodás 

melegség hatja át. Az elfáradt ember ilyenkor érzi, hogy Isten szeretetében és őseinknek 

szokásaiban érdemes élni!”  

Székely László: Ünneplő székelyek (1944- Csíkszereda) 

 

Luca- napi szokások 
Csíkmadarason a jobb módúak Luca- lepényt sütnek és kiosztják a szegények között. Csíkajnádon, ha Luca 

napján a juhtartó gazdák házába először nő lép be, akkor abban az évben mind nőstény bárány lesz, ha pedig férfi 

jelenik meg a küszöbön, hím- bárányok lesznek.  

Luca napján megkezdik a Lucaszék készítését. Ez karácsonyig tart és annyiféle fából készítik, 

ahány nap van Lucától karácsonyig. A hozzávaló fát úgy kell elhozni az erdőből, hogy vízen ne 

kelljen átjönni. Ebbe a székbe nem szabad szeget verni, vas kellék sem lehet benne. A széket 

karácsonykor elviszik az éjféli misére, és ha ott ráállnak, megláthatják a boszorkányokat, akik az 

embert megrontják.  

Csíkgöröcsfalván, Csíkszentimrén, ha fiúgyermek megy be először a házba, abban az évben 

bikaborjú lesz, ha pedig leányka, akkor ünő. Ezért a gyermekek ilyenkor „lucálni” járnak. 

Csíkszentgyörgyön Luca estéjén maszkurának öltöznek és házról-házra járva, lisztet, tojást, zsírt, 

vajat, mákot kéregetnek. Másnap ebből nagy „vacsorát” rendeznek (Luca-napi vacsora). 

Ezeknek a forrásoknak az ismeretében kérdeztem meg három hetven éven felüli nénit, akik így emlékeznek a Luca-

napi szokásokról: 

Gábor Mariska néni, 75 éves, Csíkkarcfalva 230 szám: „Nem tartottuk mi errefele a Luca- napot, inkább a 

csángóknál volt szokásban mindenféle babona. Csíkban ez nem volt divat. A mi családunk sosem készített naptárt 

sem… Ehhez a naphoz olyan emlékem fűződik, hogy aznap nem szőttünk és nem fontunk, mi asszonyok, és nem 

szabadott szomszédba sem menni, mert büntette Luca azokat, akik ezen a napon szőni, fonni, varrni vagy mosni 

mertek. Kölcsönkérni sem volt ajánlatos. ” 

Vencser Rózália néni, 79 éves, Csíkjenőfalva 264 szám: „Én mindig készítettem Luca-naptárt. December 13-tól 

karácsonyig minden nap le kell írni, hogy milyen idő van reggel, délben és este. A tizenkét nap időjárása megfelel a 

tizenkét hónap időjárásának. Általában be szokott válni, csak nagyon figyelmesnek kell lenni… “ 

Kedves Magdolna néni, 78 éves, Csíkjenőfalva 78 szám: „Nem igazán emlékszem, hogy lett volna nálunk 

különösebb felhajtás aznap… A gyimesiektől hallottam egyet-mást ezzel kapcsolatosan… pl. a Lucaszéket…” 

Az adatok kiértékelése: 

A mi vidékünkön, Felcsíkon feledésbe merültek a Luca-napi népszokások. Miután megkérdeztem három idős nénit, 

milyen is volt hajdanán a Luca-nap, különböző válaszokat kaptam, amelyekből az a következtetés vonható le, hogy 

van amire emlékezniük, tehát hajdanán a felcsíki falvak is művelték ezt a hagyományt, még akkor is, ha ma lekezelően 

beszélnek róla. 

A Gábor Mariska néni válasza erre a legjobb példa. Egy ráerőltetett kulturális emancipáció hatása szólal meg 

személyében, amiből a teljes néprajzi tájegységet mentesíti, mondván: „Csíkban ez nem volt divat”. Az ilyen válasz 

tipikus példája az úgymond iskolázott ember nyilatkozatának a világ dolgairól. Alig hallott valamit a tudományról, de 

kész feladni érte minden hagyományos ismeretet, mert az felsőbbrendű hírében áll. Ugyanakkor áthelyezi a szokást 

magát a Gyimesekbe, ahol ugye sok mindenben hisznek. Nehezen lehetne kideríteni, hogy az iskola, vagy az egyház 

érdeme, hogy az un. „Babonák” címszó alatt sikeresen kiirtották a tudatból, többek közt a kutatott témát is. 

A Kedves Magdolna néni válasza arra utal, hogy ő inkább arra emlékszik, ami „felhajtás”-sal járt. Neki csak 

derengenek az e naphoz fűződő emlékek, s ő is ráhagyja az e fajta cselekvést a gyimesiekre. Nem így Vencser Rozália 

néni, aki a nyolcvanadik év küszöbén derekasan kiáll a „hagyma-kalendárium” készítése mellett. Őt nem zavarja a 

magas szintű meteorológiai tudásvilág, ő a 80. éve küszöbén is rendületlenül hisz a hagymakalendárium igazában. 

Ahogy ő mondja: „Általában be szokott válni, csak nagyon figyelmesnek kell lenni… “ 

Úgy érzem, hogy ezt a témát még kutatni kell, és fogom. Szándékomban áll, hogy több adatközlőt felkeresek és 

véleményüket (irányító tanárom tanácsára) egy kis etno-statisztikai táblázatban összefoglaljam.  

Forrás:  

Székely László: Ünneplő székelyek (1944- Csíkszereda) 

Magyar Néprajzi Lexikon 3. (K-Né). Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 471-473. o.
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Drd. theol. Bakó Csongor-István 

római katolikus kórházlelkész, plébános 

Megyei Sürgősségi Kórház 

Marosvásárhely, Maros megye 

Vallási vonatkozások a Sóvidék etnobotanikájában és orvoslásában  

Köszönetet mondok egykori tanáromnak és nevelőmnek, a nem kis szakmai teljesítményt elért biológusnak, 

Gub Jenőnek, aki hozzájárult Szováta és Sóvidék kulturális életének fellendítéséhez. Kutatásai során 

biológiával, néprajzzal, helytörténettel egyaránt foglalkozott. Az ő példája keltette fel érdeklődésemet 

szülőföldem népi vallásosságának kutatására és munkámban való beiktatására. 

Sóvidék a Székelyföld zsebkendőnyi tája. Nagy kincse a só, de a festői szépségű tájakban is rendkívüli. A 

négy kis kontaktmedence övezte fennsíkot, fenyvesek koszorújában pompázó gyönyörű virágos rétek, tiszta 

vizű hegyi patakok, fehér tornyú falvak teszik elragadóan vonzóvá. A Sóvidék a Görgényi-havasok és a 

Hargita-hegység nyugati lábainál, a Kis-Küküllő felső folyása körül, a Korond-patak, a Juhod, a Sebes és a 

Szovátavize völgyeiben terül el. A földrajzilag és néprajzilag is jól körülhatárolt tájegység települései: 

Alsósófalva, Atyha, Békástanya, Felsősófalva, Fenyőkút, Ilyésmező, Kopactanya, Korond, Pálpataka, 

Parajd, Sóvárad, Szakadát, Szováta és Vadasmező. 

A lakosság székely, más nemzetiségű, mintegy 4–5% többnyire Szovátán él, akiket az 1989-es fordulatot 

megelőző két évtizedben telepítettek be, vagy azt követően érkeztek. Foglakozásuk igen változatos. A 

szorgalmas földművelők és állattartók mellett, sok az erdőmunkás, más kézműiparban dolgozó. Szovátán 

jelentős az értelmiségiek száma is. Sóvidék vallásfelekezeti összetétele alapján vegyes vidéknek minősül. 

Többnyire az erdélyi történelmi magyar keresztény egyházak valamelyikének tagjai lakják. Számokban: 

47% római katolikus, 38,47% református, 5,33% unitárius, 4,17% ortodox, 0,29% görög katolikus, 4,7% 

egyéb [15]. Hitéletükben gyakran a népi vallásosság gazdag kincstárának elemei is fellelhetőek.  

A vidék spontán flóráját fenyőerdők, bükkösök, gyertyánosok, tölgyesek, irtásnövényzet, hegy- és 

dombvidéki rétek, szántóföldi és út menti gyomnövényzet, nádasok és magas sások alkotják. [7] 

Növénytermesztésre – Sóvárad kivételével – a Sóvidék nem a legalkalmasabb, mert nem kedveznek a 

természeti-földrajzi viszonyok: a talajok hidegek, savas vegyhatásúak, gyenge minőségűek.  

A termesztett növények mindenike valamilyen emberi szükségletet elégít ki, és állatok takarmányozására 

szolgál, de sokat közülük gyógyításra is használtak és használnak. [9] 

A népi természetismeret hagyományos népi kultúránk szerves része. A nép természetismeretének egyik 

jelentős fejezetével az etnobotanika interdiszciplináris tudománya foglalkozik. A néprajznak és a 

növénytannak közös kutatási területe, mely a növényeknek az emberi kultúrában játszott szerepét, 

alkalmazásuk módját, a hozzájuk fűződő képzeteket, szokásokat vizsgálja. A sóvidéki emberek 

természetismerete, növény- és állatismerete rendkívül gazdag, de növényismeretük és felhasználásuk 

sokrétűbb, mivel a növények jobban szem előtt vannak, kapcsolatuk velük szorosabb, mindennapi életükben 

betöltött szerepük jelentősebb. Sok gyógynövényt ismernek, többet is, mint amennyiről a gyógynövényes 

könyvekben olvashatunk, de a növények egyéb felhasználása is igen változatos.  

A régi időktől napjainkig alkalmazzák a legkülönbözőbb gyógymódokat. Ezek között vannak ma már 

túlhaladott, néha képtelennek tűnő, kuruzsláson alapuló eljárások, de jócskán ismernek a tudományos 

gyógyászatban is alkalmazott módszereket. Nem kevés az olyan növényeknek a száma, amelyeket a népi és 

a tudományos gyógyászatban egyaránt felhasználnak, de különböző célra. Mérgező növényeket is számon 

tartanak, és mindenikről tudják, hogy veszélyes az egészségre, de megfelelően adagolva gyógyító hatásuk is 

lehet. A kuruzsló, babonás eljárások is sok esetben hatásosak voltak, emberöltőkön keresztül fennmaradtak, 

mert hitték és helyenként még ma is hisznek bennük. [10] A másik határtudománynak, az etnozoológiának 

(népi állatismeret), érthető módon jellemzője, hogy a babonák, hiedelmek száma kevesebb, továbbá, hogy az 

állatoknak a népi gyógyászatban betöltött szerepe jóval szerényebb, mint a népi növényismeretben. [6] 

A népi orvoslás részét képezi a népi természetismeretnek és a népi hitvilágnak, magába foglalja a 

betegségek eredetére, tüneteire és gyógyítására vonatkozó hagyományokat. A hatásos, bevált növények 

felhasználása máig fennmaradt, ami haszontalan, értéktelen vagy veszélyes, mérgező volt, azt félretették, így 

feledésbe ment. Egészségügyi szempontból az orvostudomány és a gyógyszerészet a népi orvoslást egyrészt 

sajnos idejétmúltnak, sőt egyenesen veszélyesnek tekinti, másrészt viszont, mint a gyógyszerkutatás értékes 

forrását elismeri. Ugyanakkor megállapítható, hogy napjainkban a növényekkel való gyógyítás reneszánszát 

éli, a „vissza a természethez” jelszó ismét divatossá lett. Ez teljesen helyénvaló, ha arra gondolunk, hogy az 

egyre jobban terjedő szintetikus gyógyszereknek sokszor komoly mellékhatásai lehetnek. 



N é p i  g y ó g y á s z a t  –  N ö v é n y i s m e r e t  

 2 

A népi gyógyászatra jellemző, hogy a tárgyi jelleg mellett elég gyakoriak a hiedelmek, babonák, 

misztikumok, irracionális eljárások, amelyek természetesen néprajzi szempontból egyformán mind 

értékesek. „Tartalmilag – s legabsztraktabb értelemben – hiedelemnek az ember világról alkotott, a világban 

való tájékozódását, viselkedését lehetővé tevő igaznak tartott, de nem igazolt képzeteit tekintjük.” [14] Ezen 

tömör meghatározás világosan rámutat arra, hogy a hiedelem bizonyos közösségek, vagy egy közösség 

bizonyos tagjai számára életszükségletből fakad, világot értelmez, az emberi élet számára mágikus vezérlést 

ad. Funkciója szinte egybeesik a vallás funkciójával. Éppen ezért e kettő igen jól megfér egymással, 

kiegészítik egymást. Az ember e kettő közül, adott esetben, ahhoz fordul segítségért, tanácsért, amelyet 

éppen hatékonyabbnak talál bánata orvoslására, kérdéseinek megválaszolására. Mindkettő a „nem igazolt 

tudás”, a hit kategóriájába tartozik és párhuzamosan működik az „igazolt tudással”, amelyet „ismeretnek” 

nevezünk. A vallásos hitet hivatalos hitnek, a nem vallásos, hanem babonás hitet, hiedelmet, nem hivatalos 

hit névvel illethetjük. A hiedelmek tehát jól meghatározott, körülírható funkcióval rendelkeznek. Állapotuk 

az emberi életben betöltött szerepük függvénye. Funkcióvesztett hiedelem nem létezik. [4] 

Ennek igen nagy a jelentősége, bár rendkívül bonyolult, áttekinthetetlen, szövevényes rendszert alkotnak. 

A babona úgyszintén a racionális gondolkodásmóddal ellentétes, nincs igazságtartalma, nem illeszthető be 

tapasztalataink rendszerébe, de érzelmi töltése és szubjektív valóságérzete nagy, pszichoszomatikus hatása 

kedvező. [3]. A beteget a betegségtől való szabadulás vágya olykor a képtelen gyógymódok alkalmazására is 

ráveszi, és nem utolsó sorban az Isten-hitre fakasztás, vagy amennyiben az adott, a benne való elmélyülés 

erejével hat. Ezt látszik igazolni a napjainkban oly lendületes fejlődésnek örvendő orvosi pszichológia és 

valláspszichológia egyaránt. 

A régmúlt idők homályába vesző „urusok” (orvosok) jószerivel kihaltak, „urusolásaik” (orvoslásaik) 

lassan teljesen feledésbe mennek, ami néprajzi szempontból pótolhatatlan veszteséget jelent. A napjainkig 

fennmaradt ismeretek és helyenként még alkalmazott módszerek megmentése, az etnobotanika nemes 

feladata. A szakirodalom nem szentel elég teret a kérdés érdemi elemzésére, legtöbbször teljesen elutasító a 

több ezer éves népi tapasztalat sokszor valóban képtelen megállapításaival szemben, pedig az egyik 

legjellemzőbb értéke a népi orvoslásnak a hagyományőrzés. Több régi ismeretet ugyanis a népi gyógyászat 

mentett át napjainkig. 

A továbbiakban néhány olyan sóvidéki gyógyhatású növényre és népi hiedelmen alapuló gyógymódra 

utalok, melyek elnevezésükben, kötődésükben, alkalmazásukban vagy hatásukban jellegzetes keresztény 

vallási tartalmat hordoznak. Az adattár összeállítása szócikkszerűen történt, címszóként a latin elnevezés áll 

ABC sorrendben, ezt követi a hivatalos magyar elnevezés, majd pedig a Sóvidéken használt népies nevek. 

Elsősorban a humángyógyászatra vonatkozó orvoslások, de a növényekkel (ritkán állatokkal) kapcsolatos 

egyéb hiedelmek, bemondások és adott esetben mondák is olvashatók. 

Gyógynövények felhasználása 
Allium sativum L. – fokhagyma [1], törökfokhagyma: Sóvidéki változatok: varietas sativum – hosszúkás 

fiókhagymái vannak, ez a legelterjedtebb, var. ophioscorodon – tojásdad cikkekből áll, var. controversum – 

egyszerű, nem bontható cikkekre, elég ritka. A Sóvidéken is a népi gyógyászat legalapvetőbb növénye. 

Pokolvar (lépfenés fertőzésből eredő, hólyagokkal, daganatokkal járó fájdalmas betegség) ellen a beteg feje 

körül kilenc meghámozott fokhagyma cikkel egyenként köröket írtak le, mindeniket megköpködték, majd a 

földre dobták, miközben mondták: „Hetvenhét pokolvar takarogy a fődbe, kék, piros, fekete, Uram Jézus 

szedd ki belőlle, vidd é olyan heré, ahó nem szaggat csontokot, szaggasson füveket, fákot, vijolákot!” 

Artemisia vulgaris L. – fekete üröm, Márijaseprű, seprűfű, üröm, ürömfű: Leveles-virágos szárából főzött 

tea idegnyugtató. Régebb bolhák ellen az ágy alá tették. Szovátán „mérges növénynek” nevezik, és tyúktetű 

ellen a tyúkketrecbe is betették. Ezelőtt seprűt is kötöttek belőle.  

Chelidonium majus L. – vérehulló fecskefű, fecskevirág, Jézusvére, kutyaté, kutyatej, vérejáró, vérejárófű: 

„Téjája máj ellen való.” Lázas állapot, gyomor- vagy májbetegség esetén használják. „Csak keveset szabad 

belőle inni, me mérgező.” Sárgaság esetén a gyökerét megfőzték, egy aranygyűrűt beleáztattak, majd 24 óra 

múlva a levét itták. A szárából kiszorított sárgás lé a sümölcsöt leszárítja. Régebben azt tartották, hogy a 

sárga leve a szeplőt is elmulasztja. Állatok sebére a megfőzött növényt rákötötték, majd a levével a kötést 

locsolták. 

Chenopodium botrys L. – mirigyes libatop, mirha: A mirhát lenmaggal és parancsolatgombával 

(szömörcsöggomba) együtt tejben megfőzték, és a „megerett” fogra tették. Kelésre mirhából csombort, 

hagyma, kovász és szappan hozzáadásával „írat” főztek. A felhólyagosodott bőrt ugyancsak tejbe főzött 

mirhával gyógyították. Sóváradon tejbe megfőzött mirhával mosták le az olyan beteg testét is, aki valamit 

„feljárt.” Ha például valaki belépett a menstruáló nő kiöntött mosdóvizébe, a testén apró kiütések lettek. A 
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„rontás” ellen öntést csináltak úgy, hogy a beteget a házban a mestergerenda alá állították, a megfőzött 

mirha levébe egy rongyot belemártottak, s az egész testét alulról felfelé bekenték. Utána a rongyot egy 

keresztútban elásták. Olykor, hogy a hatás biztosabb legyen, a mirha főzetébe egy ezüst koronát és 

klárisgyöngyöt is tettek. 

Chrysanthemum balsamita L. – boldogasszony mentája, Bódogasszon levele, Bódogasszony levele: Elég 

gyakori kerti virág, temetőkbe is ültetik, néha elvadul. Ezelőtt a megtisztított levelét gyulladt sebre tették. 

Ranunculus ficaria L. – salátaboglárka, csengősaláta, madársaláta, papsaláta, szengyörgyilapi, 

versengősaláta, vesengősaláta: A növényből főzött teát magas vérnyomás esetén itták. Kora tavasszal levest, 

bárányhús mellé öntött salátát készítenek belőle. 

Hedera helix L. – borostyán, Jézuskoszorúja: „Az erdőrő szokták hazavinni, s van aki a házfalára 

féfuttassa, belépeti az egész házat.” 

Hypericum perforatum L. – közönséges orbáncfű, Jézusjárófa, Jézusvére, Jézusvéreburján, ótvarfű, 

vérejáró, vérejárófű, vérfű: Pálpatakán három virágsziromra, egy kis üvegbe szeszt töltenek, és sebeket 

kennek vele. Kamillával összefőzve nagyon jó égési sebekre. [5] 

Malus domestica Borkh. – nemes almafa, alma, almafa: Húsvét nagyszombatján délben, amikor a 

harangok megszólalnak, az almafákat, de más gyümölcsfákat is jól megrázzák, hogy abban az évben sok és 

jó gyümölcs teremjen. 

Malva neglecta Wallr.– papsajt mályva, papkalap, papsajt: A torokgyulladásban szenvedők teájával 

gargalizálnak. Aranyér ellen a teáját isszák, főzetét ülőfürdőnek használják. Kenőcsöt is készítenek belőle: 

megszárított és összetört termését összekeverik sótlan zsírral. Használat előtt az aranyeret cickafark 

főzetével lemossák. A termése jó gyomorsavtúltengés ellen, de csillapítja a köhögést is. Olajos termését 

eszik a gyermekek. „Mikó kicsik vótunk, s sokat ettünk, megtaknyosottunk.” 

Narcissus stellaris Haw. – csillagos nárcisz, kápolna, március, nárcisz, vadnárcisz, pünköstikankósi: 

„Régebben a Jánosmezőn sok vót, de sokat kiszántott a kollektív. Aszongyák védett növény, de akkó a 

Telepen a cigányok mé áruják?” 

Phaseolus vulgaris var. subcompressus L. – fehér bab, fejérfuszujka, fejérpaszuj. Felsősófalván mondta 

Koszta Ágnis néni, hogy „régebb karácson s húsét  között nem fősztek fuszujkát, hogy az ember testyit a 

kelevény ne járja. Most má ijeneket nem csinának.”   

Primula officinalis L. – orvosi kankalin, P. veris L. – tavaszi kankalin, kásavirág, márciusvirág, 

szengyörgyivirág, szengyörgyvirág, túróvirág: A gyökeréből és virágjából főzött teát a máj- és 

epebetegségben szenvedők isszák. Köhögés ellen a virágjából készítenek teát. Pálpatakán a megfőzött 

gyökér levelével a reumás testrészt borogatták. 

Rosa canina L. – gyepűrózsa, csipkerózsa, hecserli, hecserlifa, seggvakaró, seggvakarú, szaragógya, 

tövisrózsa, vadrózsa. Parajdon ezelőtt a juhtartó gazda, hogy a juhai jól bárányozzanak, s a bárányokhoz 

szerencséje legyen, Szent György napra virradólag (április 24-én), a csipkebokorról egy „jövést” (fiatal 

hajtás) bal kézzel levágott, hazavitte és otthon, ugyancsak bal kézzel, felszegezte a bejárati kiskapu belső, 

udvar felöli oldalára. Felsősófalván, hogy a farkas a juhokat ne vigye el, karácsony és húsvét között állatot 

nem fogtak be. [8] 

Salix alba L. – fehér fűz, fehérfűz, fehérfűzfa, fejérficfa, fejérfűz, fejérfűzfa, ficfa, fűzfa: Torokfájás 

esetén a beteggel a „szentelt cikóból”, a fűzfa virágvasárnapján megszentelt barkájából, két-három darabot 

lenyelettek. „Ettő el es mút a torka.” 

Salix caprea L. – kecskefűz, cikófa, picusfa, rakottya, rakottyafa, rakottyaficfa, rakottyafűzfa: A tehén 

megdagadt tőgyét „szentelt cikó” (fűzfabarka) és „poroncsolatgomba” (szömörcsöggomba) főzetével 

mosták. Amikor „nagyüdő”, zivatar készült, hogy ne legyen jég, gyertyát gyújtottak és „szentelt cikót” 

égettek. Tavasszal a „cikót” csak akkor vitték be a házba, ha előzőleg, virágvasárnap a pap megszentelte. 

Ellenkező esetben a tyúkot hiába ültették meg, a tojások mind „zápon” maradtak, nem lett csirke belőlük. A 

kinyílt virágzatra, a barkára, azt mondják a Sóvidéken, hogy „kipipézett.” 

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – telekivirág, szentjánoslapi. A halászok a levelébe csomagolják a 

pisztrangot, mert így hazáig frissen megáll. „Az erdőn a víz mellett, s a sáncszéjeken sok van.” 

Thymus glabrescens Willd. – kopaszodó kakukfű; Thymus serpyllum L. – északi kakukkfű, kakukkvirág, 

kukukkvirág, vadcsombor, vadcsombort. Mikor valaki megvarasodott (rühös lett), ótvart (bőrbetegség, 

gennyes pörkösödő hólyagokkal) vagy orbáncot kapott, amit ezelőtt „törnyőnek” neveztek, Szent György és 

pünkösd napja között szedett kakukkfű, tavaszi kankalin és tölgyfaújulás főzetében a testét mosta. [11] 

Trollius europaeus L. – zergeboglár, olárózsa, pünkösdirózsa, Rapsóné rózsája. A virág parajdi nevének 

eredete összekapcsolódik a Rapsóné vára mondájával, melynek a Sóvidéken több változatát ismerik. 
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Rapsóné, a varázslatos tündérasszony, a Kápolnamező fölötti hegyen álló vár úrnője, nagyon kedvelte a 

zergeboglárt. Minden nap friss csokor virágot vitetett a szobájába, a hintóját is ezzel díszítette, s 

vasárnaponként a templomba is vitt mindig egy-egy csokorral. A tündérasszony gyémántos batáron, táltos 

paripákkal a fellegek fölött száguldott Tordára, a szentmisére, de ezzel nem volt megelégedve, valóságos 

úton, a földön szeretett volna utazni. Ezért az ördögök fejedelmével, Duromóval egyezséget kötött, hogy az 

ördögök építsenek utat Tordáig, más változat szerint Kolozsvárig. [2] Rapsóné Duromónak ezért két hegy 

ezüstöt és egy völgy aranyat ígért. Az út egy hét alatt elkészült, a tündérasszony legnagyobb megelégedésére. 

Vasárnap, az első harangozáskor megdagasztotta a kalácstésztát, a másodikkor bevetett, s mire a kalács 

megsült, már haza is érkezett a miséről. Nemsokára Duromó jelentkezett a megígért kincsekért, de szörnyű 

csalódás érte, Rapsóné álnokul becsapta. A két mellére tett egy-egy ezüstpénzt, a mellei közé meg egy 

aranyat, mondva: „Tessék, itt a két hegy ezüst és a völgy arany.” Duromó ettől szörnyű haragra gerjedt, 

iszonyút káromkodott, mire dübörögni, morajlani, csattogni kezdtek a sziklák, majd egy újabb rettentő 

káromkodásra nagy robajjal leomlottak, tönkretéve Rapsóné útját, betemetve a gyönyörű virágos mezőt, 

elpusztítva Rapsóné rózsáit. Rapsóné a nagy robajban eltűnt, de minden évben, pünkösd másodnapján 

megjelenik a várban, összehívja udvarát, a tündérlányokat, szolgákat, akik beszámolnak, hogy mi hír a 

nagyvilágban. Hajnalig együtt vigadnak, mulatoznak, de senki idegen itt nem lehet jelen. Soha senki nem 

látja őket, mert reggelre nyomtalanul eltűnnek. [12] 

Egyéb orvoslási eljárások 

A bőrbetegségek közül, az anyarozs – Claviceps purpurea (Fr.) Tul. – által okozott mérgezés, az ún. 

„szentantaltüze” epidémia ellen a „nemjóféle fejérnép holmiját úgy, hogy ne tugyon róla, elvitték, s a kiütést 

aval veregették.” Korondon mondták, hogy „a szentantaltüzire olvasót (rózsafüzér) nyomtak s égybe emút.” 

A kelést úgy is gyógyították, hogy a kelésbe tűvel keresztirányban cérnát húztak, s a cérna mellett a genny 

kifolyt. 

„Torokgyék” (diftéria) esetén a katolikus pap a gyertyát megszentelte, keresztbe a beteg torka elé tartotta, 

elmondott egy fohászt, ettől a beteg jobban lett. 

Sóváradon élt Móga apó, aki az elmebetegséget is gyógyította. Egy latin nyelvű Bibliát feltett a fejére, s a 

fejét ide-oda tekergette, miközben elmondta, hogy milyen füveket kell szedni, hogy a belőlük főzött teával a 

beteg borogassa a fejét. 

A „mojos” (töredezett) hajból nagypénteken egy kicsit ki kell vágni, meg kell „bütülni”, s helyrejön. 

Igézés, ijedtség, szemmelverés okozta fejfájás, hasmenés, hasfájás, enyhe rosszullét gyógyítására a 

„vízvetést” alkalmazták, ahol a fokhagyma nélkülözhetetlen kellék volt. Az eljárásnak több változatát 

ismerték, de mindig azzal kezdődött, hogy vízbe izzó bükkfaszenet dobtak, s ha jól sistergett, azt jelentette, 

hogy a beteget megigézték. Ilyenkor Alsósófalván pl. három, öt, hét vagy kilenc mogyoró nagyságú 

széndarabot egy rézszeggel kivert nyelű késsel, vagy bicskával beletettek egy pohár vízbe, majd ujjbegyüket 

ebbe belemártva a beteg homlokára keresztet húztak, közben a feje fölött fokhagymával köröztek és mondták: 

„az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.” Ezután a szenes vízből a megigézettel néhány kortyot 

megitattak, majd a maradék vizet az ajtó sarkába, vagy egy karó tövébe öntötték. Néha a műveletet tréfás 

versikével fejezték be: „Ha jól fizet, ne fájjon, ha nem fizet, hadd fájjon.” Atyhai változat szerint háromszor 

három darab ízzó szenet vízbe dobtak, miközben mondták: „Elment a boldogságos Szűzmárija szent fijáva 

aratni, talákozott égy zsidó léjánna, féhajtá fejér fátyolát, halára ítilte szent fiját. Mondá Szent Péternek, 

menny é a Jordán vizihez, vessé vizet a Jordán vizibő az én szent fijamnak, Jézusnak, az Atyának, a Fijúnak, 

a Szentléleknek nevébe, hasogassa a tenger fenekit, az én szent fijamnak legyen gyavittásokra, ámmen.” 

„Jeccségtől” (ijedtségtől) vaj sírós gyermek kikúrálására” ónt öntöttek. „Csirpenyőbe” (serpenyőbe) ónt és 

kevés zsírt tettek és kályhán melegítették, közben a beteg fejére, majd a hátára, végül a mellére tettek egy 

tálacskát, és a megolvadt ónból egy-egy cseppet beletöltöttek. Az öntés alatt a következő szöveget mondták: 

„Bódogságos Szűzmárija légy segiccségire a ... (itt bemondják a beteg nevét) betegnek, segéje meg s 

gyaviccsa meg, aggya a Jóisten, hogy hasznájon.” A vízbe öntött ón mindig megmutatta azt a formát, amitől 

a beteg megijedt, „még a tüzet is megmutatta.” Egy kúra kilenc öntésből állt, melyet keddi és pénteki 

napokon végeztek. Sóváradi változat szerint miután az ónt megolvasztották, a lefektetett beteg kezeit a mellén 

keresztbe tették, egy kendővel letakarták, egy tál vizet a mellére tettek, majd az olvadt ónt a tálba öntötték. 

Azonnal kijött annak figurája, amitől a beteg megijedt. [13] 
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Biró Noémi, XII. o. 

Salamon Ernő Gimnázium 

Gyergyószentmiklós, Hargita megye 

Vezetőtanár: Patek Mária 

Bábáskodás 

 

A bábaság egyidős az emberiséggel, és amíg élet lesz a földön, mindig nagy pillanata lesz a jelennek. A 

múltban a szülést rendszerint a család idősebb tagjai vezették le. A bába szó is erre utal, jelentése 

öregasszony. Bár a bába szó népi kifejezés, rokonságot mutat az orosz „bábuska” kifejezéssel, aminek 

jelentése nagymama.  

A bába a közösség rátermett szülésznője az anyáktól, nagyanyáktól eltanult ismeretek gondos gyakorlója 

volt. De voltak kivételes esetek is, mint például az én dédnagymamám, aki rá volt kényszerítve, hogy 

segítsen egy nőn szülni. A szülést sikeresen levezette, ezért többen is elhívták őt segíteni. Így lett az én dédi-

mamámból „szülésznő”, Balánbányán. 

A régi időkben falun nagy szerepet játszott az anyák életében a bába. Különbözőképpen nevezték el: 

moszenek, bábaboszorkánynak, vagy egyszerűen bábának. Bárhogy is nevezték, nagy bizalommal fordultak 

hozzá. 

A bábához kötődik számos közmondások is:  

„Utoljára a bába mosdatta.” (piszkos, mosdatlan) 

„Sok bába közt elvész a gyermek.” (sokan viselik gondját) 

„Bábáskodik fölötte.” (fölöslegesen gondoskodik) 

„Nincs szüksége már bábasszonyra.”; „Kinőtte már a bábasszony gondoskodását.” (nem kell már gyámkodni felette) 

 „Ha okosnak született, akkor a bábasszony ejtette el.” (régi eredetű a baj) 

A bábasszonyok gyógyító specialisták is egy-egy faluközösségen belül. Bizonyos ismeretek, cselekedetek 

ismerői voltak, akár beavatottaknak is nevezhetnénk őket, akik a társadalom külön rétegét alkották. 

Beletartoztak a közösségbe, családjuk volt. Élték a maguk életét, dolgoztak, mezőre jártak. Mikor szükség 
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volt rájuk, hívták őket és ők azonnal mentek, tudván, hogy ők a vajúdó asszony testi – lelki támaszai. A 

legnemesebb percekben, az élet születésénél voltak jelen és legjobb tudásukkal segítették azt. 

A falukon a bábasszonyok vezették le a szüléseket, városokban pedig az orvosok. 

Régebb nem volt ilyen fejlett az orvostudomány, de a születendő gyermek nemét mindig szerették volna 

tudni. Ezt különböző módszerekkel „állapították” meg. Ilyen és hasonló esetekből következtettek: 

Ha az állapotos asszony túl sok savanyúságot evett, akkor azt állították, hogy fia lesz, ha pedig sok 

édességet, akkor leányt jósoltak. 

Más esetben váratlanul rászóltak a terűben lévő asszonyra, és kérték, hogy nyújtsa ki a kezét. Ha ilyenkor 

a tenyerét felfelé tartotta, leányt, ha lefelé, fiút jósoltak.  

Ha a várandós anya az úton szeget kapott, fiúra számíthatott, ha pedig gombot, leányra. 

Ha az eljövendő anyának égett a gyomra, sava volt, akkor azt mondták, hogy nagy haja van a 

gyermeknek. Ezek a „jóslatok” majdnem mindig beváltak, de voltak kivételek is. 

A szülés 

A bábasszonyt akkor hívták, ha az anyának elkezdődtek a fájdalmai. A családban a szülésre való 

felkészülés valamennyire megtörtént. Elbeszélték, hogy milyenek a tolófájások, mikor kell komolyan venni 

a fájdalmat, nem úgy, mint Erzsi, vagy Rózsi, aki így meg úgy járt. Így hát meg tudták különböztetni a jósló 

fájásokat az igazi fájásoktól. Tudta, hogy körülbelül mikor fog jönni a baba.  

Az első dolga a bábasszonynak az volt, hogy forraltasson vizet és készíttessen elő tiszta törülközőt és 

lefertőtlenített egy „szikét”, „bicskát”. 

Továbbá megnézte, hogy a kisded be van-e fordulva jól a szülőcsatornába vagy sem. Már hét hónaposan 

be kell forduljon a baba. Helyet változtat, de van olyan eset is, amikor nem. Ilyenkor a bábasszony 

megpróbál segíteni a szülendő anyán, különböző módszereket használva: a várandós asszonyt volt, amikor 

szekérrel is megrázatták, ha úgy ítélte mag a bába.  

Ha a magzatvíz elfolyt, a várandós anyát a kemence mellé állították, vagy a csempe mellé, ahol az izmai 

ellazultak, így könnyebben áteshetett a szülésen. 

Ha a kisded világra jött, elvágták a baba köldökzsinórját, majd a placentát elásták a „ganyéba”, vagyis a 

gané dombon, hogy az állatok ne egyék meg. 

A babát közben megmosta a bábasszony és oda adta az anyának. Az elkötött köldök leszáradásából, a 

köldök formájáról a gyermek életére vonatkozó dolgokat jósolták meg. Például: a hamar és szépen leszáradó 

köldökzsinórból egészséges életet olvastak ki. Ha a köldök sebes lett, akkor azt mondták, hogy a gyermeknek 

sok betegséggel kell megküzdenie a későbbiekben. 

A család többi tagjától is próbáltam adatokat gyűjteni a dédnagyanyám bábaságáról, de alig sikerült. 

Magdi néni nagynénimtől próbáltam adatokat gyűjteni, aki 72 éves. Ő csak annyit mesélt, hogy a kisebbik 

lánytestvérét, Ildikót is a dédnagymamám segítette világra. Nagynéném akkor már 18 éves volt, de nem volt 

szabad bemennie a házba, míg meg nem lett Ildikó. De a további részletekről nem mesélt nekem. Például 

arról, hogy dédnagymama több hétig járt náluk a kisbabát lemosni, még tisztába is tette, ellenőrizte a baba 

viselkedését, és az anya állapotára is figyelt. Különösen a „tej megindulására”, ami nem mindig idejében jött 

meg, volt olyan eset is, amikor két-három nap után jött meg az anya teje. A bába mutatta meg, hogyan kell 

táplálni a kisbabát. 

Az anyának az első hónapokban nagyon oda kellett figyelnie, hogy mit eszik, különösen kerülte a 

káposztaféléket, és általában a szeles ételeket, hogy a baba ne görcsöljön. 

Azt tartották, hogy szoptatás idején az anya nem maradhat terhes, de volt erre is ellenpélda. Különösen 

régebben egy éves korkülönbséggel többször is születtek gyermekek, mint manapság. Ők igazolják a 

szoptatás alatti teherbeesés lehetőségét. 

Ma már a szülés modern körülmények közt zajlik, korszerűen felszerelt szülőotthonokban, ahol az 

orvostudomány legújabb eredményei érvényesülnek. Ennek ellenére egyre többen választják az alapos 

ismeretekkel rendelkező bábák vezette otthoni szülést. Bizonyára a meghittebb, a természetesebb életkezdés 

kedvéért. 

Minden orvosi biztonság mellett sem kell elfeledni azokat az ismereteket, amivel elődeink rendelkeztek, 

mert az ősi ismeretek képezik a modern tudományok alapját, köztük az orvostudományét is.  

Én nagyon büszke vagyok a dédanyámra, aki a legősibb tudást ismerte és ezzel hasznára válhatott a 

közösségének, amelyikben élt.  

Ez a kis dolgozat a dédnagyanyám emlékét és hivatását szeretné feledhetetlenné tenni, amelyet én is 

szeretnék folytatni a közeljövőben. 
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Csáki Rozália, XI. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László  

Mészégetés Csíkszentmihályon  

Mészégető család sarja vagyok. Anyai nagyapám, Csiszár Tamás már gyermekkorától foglalkozott 

mészégetéssel. Nagyon szerettem volna megismerni ezt a foglalkozást. A legtöbbet tőle tudnék meg, de 

sajnos már 12 éve halott. Édesanyámnak sokat mesélt, amikor ő gyermek volt, de ő csak a huncutságokra 

emlékszik. Érdekességképpen egy ilyent megemlítek: ökrökkel hordták haza Rompácából a meszet szekérrel. A fárasztó 

munka után néha még az is megtörtént, hogy elaludtak a szekéren. Egy ilyen alkalmat ellestek a nagyapám legénybarátai. 

Megállították, majd kifogták az ökröket. A szekér kerekeit megtámasztották kővel és elbújtak egy gödörbe. Amikor nagyapám 

felébredt és észrevette, hogy megálltak az ökrök, rájuk csapott az ostorral, azok elindultak de tata a szekérrel maradt. Jót nevettek.  
Csíkszentmihály község (r. Mihăileni-Ciuc, Hargita megye) a Nagyrákos pataka bal partján a Kisrákos, 

Barakasza, Rompáca és Cibre patakok völgyeiben a Csíki-medence északkeleti peremén helyezkedik el 700 

métert meghaladó tengerszint magasságban. A település nevét legelőször 1332-ben a pápai dézsmajegyzék 

említi. A falu tízesekből tevődik össze: Alszeg, Felszeg, Tőkeszege, Csorosza és Csigafalva. Egyik tízese 

volt még Ajnád, de az ma külön falut képez. 

A lakosság alapfoglalkozása régebb a földművelés, pásztorkodás-állattenyésztés, erdővágás, fuvarozás, 

mészégetés volt, amely már csak az öregek emlékezetében él, de a falu lakóit még mai is néha meszeseknek 

gúnyolják. 

A mészégetés a falu egyik alapvető megélhetési forrását jelentette a kollektivizálásig. Nemcsak egyes 

családok sajátos foglalkozásaként élt, hanem a falu lakosságának több mint felét foglalkoztatta.  A 

hagyomány szerint a csíkszentmihályiaknak a mészégetést egy Ront nevű szerzetes mutatta meg, aki a 

pálcájával mutogatta a köveket, amiből meszet lehetett égetni, és innen ered a Rompáca (Ront pálcája) 

dűlőnév, ahol a mai napig kör alakú gödröket lehet látni. Ezek mind az egykori mészégetés kemencéi voltak.  

Rompáca a falu határától kb. 1-1,5 óra járásnyira helyezkedik el, erdős terület. A rompácai katlanokhoz 

vezető utat a mai napig a meszesek útjának nevezik, a patakot, mely körülhatárolja a hegyet, Rompáca 

patakának nevezik. 

Katlanépítő családok 

A rompácai katlanok építéséről nincsenek adatok, de azt elmondják, hogy még égettek ott, amikor 

második világháború utáni menekülőből hazajöttek, az 1945-1946-os években. Négy hatalmas katlan (úgy 

kb. 16-18 szekér mész égett benne) volt építve a Kósáké, Búzásoké, Tatároké és a Maruczáké (a családok 

nevét viselték a katlanok). Bizonyára azért égették ott, mert ott lehetett mészkövet bányászni, és a tűzhöz 

szükséges fa is kéznél volt. A Récédi útnál még lehet látni a hamuhegyet, amely az a mészégetés során 

keletkezett. 

Az 1950-es években családok társultak és kisebb katlanokat (kb. 3-4 szekér mész égett benne) építettek a 

falu határától nem messze, Nagypallag dűlőbe, ide kezdték hordani Rompácából a tüzeléshez szükséges 

faanyagot és a mészkövet. 

A következő családok építettek katlant Nagypallagon: Simon István családja társult Szakáli Józseffel, 

Tatár Gyula családja, Ladó Ferenc családja, egy katlan volt a Csiszároké, a Németi családé. A Szőcs 

család már a saját udvarára épített katlant, mert a falu szélén lakott. A kollektivizálás után egy brigád alakult. 

A tulajdonosoktól elvett katlanokban égették a meszet, de nem a hagyományos módon fával, hanem gázzal. 

A mészégető katlan  

A mészégetés katlanban történt. A katlanokat valaha egyszerűbben, később szakszerűbben építették, 

Rendszerint meredek oldalba, kör alakú vájatot ástak, és lapos cserekővel rakták ki. A tűznyílás a 

földszinttel egy síkba esett, így a tűzre rakott 3-4 méter hosszúra vágott fák végei a földön feküdtek.  

A katlan részei: fala, száda (tűznyílás), kebele, (belső tere), pucka (párkány), erre kezdték rakni az 

égetésre készített mészkövet. A mészkő berakása sok ügyességet igényelt, mert ha nem volt jól megrakva a 

katlan, beomolhatott, vagy nem égett ki, kövesen maradt. Gyakran a szomszédok összetársultak 8-10-en, és 

megosztva végezték a munkát. Egyik adatközlőm azt is elmondta, hogy az édesanyja is megtanulta berakni a 

mészkövet a katlanba, hogy a férfiak tudjanak menni árulni és az égetéshez szükséges anyagot beszerezni.  

A katlan berakása 

A katlan falát terméskővel rakták ki (cserekővel), ami bírta a nagy hőt. A tűztől fényes és síkos lett, így a 

mész nem ragadt rá a katlan falára, könnyen levált. 



N é p i  k i s m e s t e r s é g e k  ( f o g l a l a t o s s á g o k )  

 

 2 

A puckára (párkány) kezdték rakni a lapos széles köveket körbe a tűzhely körül, ez volt az alap, majd 

nyomtatókővel rögzítették. Addig rakták körbe boltívesen, amíg úgy nem nézett ki, mint egy kemence. A 

legnagyobb köveket a tűzhely fölé rakták, ezekből könnyebben kiépítették a boltozatot. Ezek a nagyobb 

darabok csak a tűz közelében égtek ki. 

Amikor kész volt a berakás vastagon betakarták bojttal (fenyőfa ágakkal), majd agyagos sárral 

tapasztották be a tetejét. Cöveket készítettek és lyukakat fúrtak az agyagba. Ezeken, a lyukakon jött ki a 

láng. Itt figyelték, hogy mikor készül el a mész. 

Az égetés  

A kő berakása után az égetés következett. Addig tartott a tüzelés (kb. 48 órán át), amíg a tetején lévő 

lyukakon lehetett érezni a friss mész szagát. Amikor begyújtottak, lassú folyamatos tüzelésre volt szükség, 

majd fokozni kellett a tüzet. Sokszor 24 órát is kellett tüzelni, hogy a füst elinduljon a lyukakon kifele. 

Először sötét szinte fekete füst jelent meg, majd lassan kezdett tisztulni, piros lángok csaptak ki, majd szép 

fehérek. Az égetéshez szükséges fát úgy számolták, hogy 1 szekér mész égetéséhez 1, 5 öl fa volt szükséges. 

A mész elosztása 

A mész 12 órányi idő alatt hűlt ki. Kirakták csomókba és elosztották, azok között, akik társultak az 

égetésnél. 

A mész árusítása 

A falu határán kívül értékesítették. A falvakban utcán árulták. Elmentek Alcsíkra (Felcsíkra nem mentek, 

mert a csíkszentdomokosiak is égettek meszet), a Regátba (a románok lakta vidékekre), még Brassóig is. 

Leginkább csak azok fuvaroztak, akiknek lovaik voltak, így is egy ilyen utat még egy hét alatt sem tudtak 

megtenni. Az utcákon kiabálták hogy: „Meszeeeet vegyenek meszeeeeeeet ”. Vékával mérték, és legtöbbször 

pénzért adták, de volt amikor elcserélték gabonával, paszullyal, bort is adtak érte. A szekeresek útközben a 

szénáért, vasaltatásért, élelemért, éjszakai szállásért szintén mésszel fizettek. 

Adatközlők 

Tatár Balázs szül. 1934. február 2. Csíkszentmihály 397. szám 

Bálint István szül. 1938. június 9. Csíkszentmihály 280. szám 

Bálint Istvánné  Szőcs Erzsébet szül. 1944. november 12. Csíkszentmihály 280. szám 

Fodor Árpádné Szőcs Mária Terézia szül. 1945. augusztus 23. Csíkszentmihály 69. szám 

 

*** 
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Szőcs János 

történész 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

Alcsíki iskolák 1867-ben, a kiegyezés évében 

Nagy Lajos főesperes, csíkszentgyörgyi plébános 1867 telén Alcsíkon és Kászonban három jó 

képzettségű, tapasztalt és talpraesett tanított bízott meg a kerületében, hogy a római katolikus felekezeti 

elemi iskolákban folyó oktató-nevelő munka milyenségét, minőségét felmérjék. 

Az Olt menti községek, valamint Kozmás, Lázárfalva és Csíkszentmárton iskoláinak az ellenőrzése ifjú 

Szász Péter csatószegi tanítót küldte. Még az un. Havasalji iskolákhoz, Bánkfalvát, Csíkszentgyörgyöt 

kivéve, Kiss Antal menasági tanítót rendelte. Ugyan ilyen feladattal, Kászonszékben, a kászonújfalusi 

tanítót, Szász Józsefet bízta meg. 

Több tekintetben is figyelmet érdemel a három tanító jelentése, amelyet Csíkszentgyörgyre, a 

főespereshez küldtek. Megismerhetjük a kerületben munkálkodó tanítók nevét, az iskolaköteles, valamint az 

iskolába járó gyermekek számát. Képet alkothatunk ugyanakkor az oktatás-nevelés eredményességéről, 

továbbá arról is, legalább részben, hogy milyen tantárgyakat tanítottak a római katolikus felekezeti 

iskolákban. 
Nagykászonban külön-külön létezett kisosztály 110 tanulóval, leányosztály 50 leánykával.  

A fiúknak, Bálint György tanító éppen a számtant magyarázta, míg Szántó János a leánykákkal az 

olvasást gyakoroltatta. A feltízi iskolában, Markaly István tanító iskolásainak (30 fiú és 40 leányka) a 

Bibliáról tartott előadást. Kászonjakabfalván Bándi József tanító „oskolai énekeket gyakoroltatva 

tanáltatott.” A kászonújfalvi tanító az iskolások szorgalmát, a tanítók munkájának a hatékonyságát jónak 

találta. Jakabfalván 85, Kászonújfaluban 175 tanuló járt iskolába, vagy volt iskolaköteles. 

A Kászonújfalusi oskolamester sommás összefoglalójához képest a Kiss Antal menasági tanító által 

meglátogatott iskolában folyó tevékenységről árnyaltabb kép született. 

Csíkmindszenten Zoltán János tanító a látogatásról a keresztény tudományt adta elő, továbbá énekeket 

tanított. Kovács Ignác altanító, ha jól értem olvastatással bajlódott. E településen a tankötelesek száma 130-

ra rúgott, de iskolában csupán 58-an jártak. A feltett kérdésekre a mindszenti tanulók jól feleltek. Az 

ellenőrzést végző tanítót a mindszenti plébános is elkísérte az iskolába. Csíkszentléleken Balázs Lázár 

altanító, Kiss Antal megérkeztekor történettannal foglalkozott. Tanoncai, ahogyan a jelentéskészítő újra, a 

kérdésekre középszerűen választottak. Itt az iskolakötelesek száma 87, viszont az „iskolás gyakorló 

tanoncok száma” csak 50. A másik tanító, Lacz János menyegzőbe lévén, a megmérettetést elkerülte. 

Fitódon, ahol a szentléleki fiókiskola 24 tanulóval működő Csibi Jánost és iskolásait hallgatták meg. 

Imádságra és betűzésre tanította lévén elsősök, a kiértékelés úgy hangzott „kezdő idejükhöz mérve feleltek.” 

Menaságújfaluban, András István 33 tanulója, ott 41 az iskolaköteles, imádságtanulással és betűzéssel 

foglalkozott. Szereplésüket középszerűnek értékelték. 

Potyondon Dávid Ferenc keze alatt a 42 gyermek (50 volt az iskolakötelesek száma) a keresztény 

tudományt tanulta, valamint a számtant gyakorolta. „A tanoncok idejükhöz képest kielégítőleg feleltek” – 

szólt az ellenőr konklúziója. 

Menaságon, ahol Kis Antal és István Mihály volt a tanító, és 143 gyermek számított iskolakötelesnek. 

Közülük 132-en látogatták a tanórákat. (A menasági oskoláról többet nem is írtak). 

A harmadik ellenőr, Szász Péter, 1867 februárjában járta végig a kijelölt iskolákat. Zsögödön, Istvánffi 

Alajos tanítót az olvasás gyakorlása közben lepték meg. 90 iskolakötelesből 75 látogatja rendszeresen az 

órákat (45 fiú és 30 leány) néhány tantárgyból kikérdezte a zsögödi iskolásokat, akik jól megfeleltek Szász 

Péternek. Az iskolalátogatás egy Ruszuly nevű egyén jelenlétében történt. 

Balogh Pál fiatal csíkszentkirályi tanár ministrálni tanította a fiúkat, amikor a csatószegi tanító 

belépett az osztályterembe. A gyermekek – fűzi hozzá – dicséretesen feleltek a feltett kérdésekre az 

ellenőrzésen. A szentkirályi plébános asszisztált. A községben 170 volt az iskolaköteles gyermek. Közülük 

149-en jártak oskolába, az akkor fiatal Balogh Pál, később jeles iskolamester hírében állt. 

Csíkszentimrén Barta Antalt és Vízi Mihályt szorgalmason tanított. Az iskolások itt is dicséretesen 

válaszoltak a kérdésekre. A 222 iskolaköteles, gyermekből 145 járt iskolába. Pakocs Ignác szentsimoni 

tanító a gyermekek között szorgoskodott amikor Szász Péter a helyi plébános és a helyi iskola-felügyelő 

Veres Gergely kíséretében a helyszínre érkezett. Ott 185 iskolaköteles gyermek volt, rendszeres 

iskolalátogató látogató pedig 140. 



I s k o l a t ö r t é n e t  –  O k t a t á s t ö r t é n e t  

 2 

Saját magáról és tanítótársáról, Szabó Antalról azt írta, hogy tanítgatnak. Szász Péter még megjegyzi, 

hogy Györfi József és a helyi plébános gyakran megfordulnak az iskolában. Csatószegen 112 tanuló járt 

iskolába. A tankötelesek száma 139 volt. 

Verebesen, Márton Sándor énektanítással foglalatoskodva tanáltatott. A tusnádi plébános és Antal 

Albert iskola-felügyelő jelenlétében, a minden tárgyból levizsgáztatott iskolások dicséretben, méltóan 

helytálltak – írja a csatószegi tanítólap. 

Tusnádon, Balogh Ádám és Koncsag János tanítók növendékei „keresztény tudományból, Bibliából és 

a számtanból jelesen feleltek”. Az iskolakötelesek száma 225, az iskolába járóké 170. Az ellenőrzést a helyi 

plébános és Sánta Albert főmegyekérő jelenlétében ejtették meg. 

Hozó Pál tanító Lázárfalván, megérkezésükkor „a keresztény tudomány tanításával foglalkozott. 

Tanoncait a bibliai történelemből kérdezte.” A felmérés készítőjét az iskolába Bálint Ferenc falusi gazda 

kísérte el. Itt 90 iskolakötelesből 70 látogatta az órákat. 

Kozmáson, Orbán Ferenc fáradhatatlan szorgalommal működött tanítványai körében. A kisiskolások 

minden feltett kérdésre dicséretet érdemlően válaszoltak. Az ellenőrzésen Domokos József községi jegyző 

is asszisztált. A 170 iskolaköteles gyermekből Kozmáson 120 tanuló járt órára. 

Id. Szász Péter és Bálint Alajos Csíkszentmártonon a leánygyermekek között az olvasás gyakorlásával 

foglalatoskodott. A kérdésekre a leánykák is jól feleltek. A meghallgatás az egyházközség esküdtje, Albert 

Ferenc jelenlétében történt. A 95 iskolaköteles leányka közül 70 járt iskolába. 

Az ellenőrzést végrehajtó csatószegi tanító minden község esetében következő a következő észrevételt 

teszi: „öltöny jelenléte miatt némelyek gyakran elmaradnak” az iskolából. 

Az 1867-et megelőző években, évtizedekben a csíki iskolaügy jelentős eredményeket mutatott fel. A 

római katolikus egyház vezetői, a lakosság egy részének a támogatásával nem kis erőfeszítést tett, az elemi 

oktatás felzárkóztatására, hatékonyságának fokozására. Ilyen kiemelkedő tettnek számít a csíksomlyói 

felekezeti tanítóképző 1858-as beindítása. A tanítóság szakképzettsége érezhetően javult. A 

szakképzetten oktató már inkább kivételnek kezdett számítani.  

Azonban a tantervek még mindig, a XVIII. századi szintet, gondolkodást és gyakorlatot tükrözték. A 

csíki elemi iskolák történetében még nem találkoztunk olyan tantárgyakkal, mint a nemzeti történelem, 

természettan, természetrajz. Nem tudunk arról, hogy az iskolában népdalt tanítottak volna. Igaz, a tanító 

felkészültségétől, egyéniségétől is függött, hogy mit és hogyan tanít, de az előbb felsoroltak nem szerepeltek 

az iskolai tantárgyak között. E téren alapvető újítás, modernizálás vált szükségessé, amelyet az 1868-as 

Eötvös-féle közoktatási törvény valósított meg.  

A végén, az 1842-től működő a határőrség által létrehozott úgynevezett normál iskoláról közlünk pár 

adatot. Ismerünk egy 1867 januárjában kelt jelentést, mely az intézményt úgy minősíti: „A szentmártoni 

császár királyi elemi iskola első felső osztálya.” A listán 18 tanuló neve szerepel. Nem tudni, hogy 

mindnyájan szentmártoniak-e, vagy néhányan a szomszédos községből valók?. Felsorolva a tantárgyakat: 

hittan és bibliai történet, német olvasás, magyar olvasás, német nyelv és írásgyakorlat, főbeli számolás, 

tábláni számolás, szépírás, erkölcsi magaviselet. Kiderült, hogy a német nyelven kívül ugyanazok a tárgyak 

vannak a tantervükben, mint a felekezeti iskolákban. Ezt az iskolát is Nagy Lajos főesperes, mint 

tanfelügyelő, ellenőrizte. 

Források: Csíkszentgyörgyi Parókia Lvt., 1867-es január és februári iratok 

 

                  

  Csíkszentimre. Arany János Általános Iskola 
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Fodor S. Sándor 

tanár-tanfelügyelő 

Székelykeresztúr, Hargita megye 

 

Jakab Elek: „Visszaemlékezések 1848 -49-re” 

Jakab Elek, mint honvéd és író, karddal és tollal vett részt az erdélyi 1848-49-es szabadságharcban, 

melynek eseményeivel kapcsolatban először 1868-ban közölte emlékiratát Adatok a XI. zászlóalj 

történetéhez tekintettel az erdélyi 1848-49-diki eseményekre. Egy honvéd magánjegyzetei címmel. 1880-ban 

megjelentette Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re címmel nagyobb terjedelmű 

emlékiratát. Ez utóbbi könyvének Bevezetőjében keserűséggel emlékszik a szabadságharc bukására, a 

fegyverletételt megelőző napokra, amikor Bem tábornok ekképpen szólt a még meglévő forradalmi sereg 

tisztjeihez: „Tartsák fenn magukat a jövő számára, akik a tollal bánni tudnak, írják le majd harcainkat, s 

nemzetök súlyos megpróbáltatását utódaik számára a késő kor tanúsága végett.”
20

 Jakab Elek több mint 

három évtized elmúltával tett eleget Bem tábornok elvárásának. Emlékiratának bevezetőjéből az is kitűnik, 

hogy mindamellett, hogy igyekezett az események okait, előzményeit is leírni, ő csak történelmi adalékok 

megírására vállalkozott, amelyeket mások hasznosítottak máig. Így Egyed Ákos, aki Jakab Elek e művét is 

nagyra értékeli: „A régi történészek közül kiemelkedik Kőváry László és Jakab Elek, akik a forradalom és 

szabadságharcban, sőt Háromszék önvédelmében is részt vettek. Munkáik forrásértéke ma változatlanul 

nagy, most is azokhoz fordulunk alapozó adatokért. Kővárynak különösen Erdély története 1848-49-ben 

(Pest, 1861), valamint Okmánytár az 1848-49-ki erdélyi eseményekhez (Kolozsvár, 1861) című munkái 

tartalmaznak nélkülözhetetlen adatokat. Jakab Elek: „Szabadságharcunk történetéhez” (Bp. 1880) című 

visszaemlékezésekből és írott forrásokból merített nagy műve azért is becses, mert szerencsésen kiegészíti 

Kőváry hézagosabb leírását”.
21

 

Amint már említettük, és a fenti idézetben Egyed Ákos is hangsúlyozta, Jakab Elek munkája a 

szabadságharcról nem egy átfogó történet, hanem csak hézagpótló történelmi adatok füzére. A szerző 

érdemei: 

1. az akkori hivatalos magyar álláspontot vallva és vállalva, több történetíró kortársától eltérően, 

tárgyilagosan mutatja be az eseményeket; 

2. könyvében tág teret szentel a szabadságharcot megelőző események bemutatására is, ezáltal 

keresve és rámutatva az okszerű összefüggésekre a későbbi forradalmi eseményekkel; 

3. az eseményeket - népgyűlések, hadjáratok - részleteiben is leírta. Tehette ezt, hiszen átélője, részese 

volt az eseményeknek. 

Jakab Elek művének általunk megállapított három fő jellemvonását igyekszünk igazolni a több mint ötszáz 

oldalas történelmi munka bemutatásával, értékelésével. 

A visszaemlékezések a szabadságharcot közvetlenül megleőző évek eseményeivel kezdődnek. A 

Nagyszebenben élő-dolgozó kincstári hivatalnok megismerte a várost (ahogy ő nevezi: a „lutheránus 

Róma”, vagy „magyar Vendée”) társadalmi-politikai életével együtt. A városban külön tényezőként vette 

számba: a szászokat, magyarokat, románokat és az ott állomásozó General Commandót. Továbbá írt ezen 

tényezők érdekeiről, melyek jórészt ütköztek egymással, mintegy jelezvén előre a forradalomban felmerülő 

társadalmi-nemzeti ellentéteket, buktatókat. Nagyszebeni emlékei közül lelkesedéssel írt Klapka Györggyel 

való találkozásáról, a köztük lezajlott beszélgetésről, amikor ő a székely határőr-intézményről beszélt, míg 

Klapka a bánsági román és horvát-szláv végőrvidék katonai szervezetéről tartott ismertetőt. A nagyszebeni 

emlékezés a szabadságharc bukását követő fogság leírásával zárul.
22

 

A következőkben Jakab Elek Balázsfalva szerepét húzza alá az 1848-as erdélyi román 

forradalmárnemzedék képzésében, nevelésében: „....már akkor meglátszott, hogy a balázsfalvi alsó és felső 

tanintézetekben az ifjúságnak nagyobb számban együttléte saját nemzetiségű tanárok által nemzeti irányban 

oktatása az értelmi kiképeztetés mellett a nemzetiségi és jogérzet fölébresztésére is hatást gyakorolt, 

általában az erdélyi románság közt is az értelmesedés az eddiginél jóval nagyobb számnál kezdett 

megnyilvánulni. És ez természetes is”
23

 - írta meggyőződéssel, mintegy elismerve a román nemzeti érdekek 

létjogosultságát. 

                                                 
20

 Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re. Budapest, 1880. 5. o. 
21

 Egyed Ákos: Háromszék 1848-1849. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1978. 6-7. o. 
22 

Jakab Elek: Uo. 20. o.
 

23 
Uo. 40. o.
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Történetírónk a továbbiakban tág teret szentelt a Balázsfalván tartott román nemzeti gyűlések 

leírásának. Az 1848. április 30-án megtartott gyűlés következményeire így emlékezett: „Azóta úr dolgára 

nem mentek (ti. a jobbágyok), vagy ha igen, csak későre, és akkor is ímmel-ámmal dolgoztak, sokan 

egyenesen kimondották, hogy május 15-ig még mennek, de azon túl ne is hívják hiába...egész faluként 

készültek a május 15-iki népgyűlésre oly számban és nyíltan bevallott szándékkal, hogy szükség esetében a 

katonai erővel is dacolhassanak.”
24

 A május 15-17-én Balázsfalván megtartott Román Nemzeti Gyűlés 

részletes leírásának egy egész fejezetet szentelt a szerző. Leírása az akkori eseményeknek ma is értékes 

forrása. „Én a gyűlés napján érkeztem Nagyszebenből a balázsfalvi rétre. ...Nagyszerű volt a látvány, mi ott 

a néző elé tárult. Húszezernyi szegényesen öltözött, sanyargatott külsejű, sok gyámoltalannal vegyes 

jobbágyféle nép egy tömegben. Arcuk az ismeretes földműves, naptól barnult, különféle színkifejezésű, de 

mind egy típusú arc, itt-ott jó növésű, szép szálas termet és test, melyet hosszú, térdig érő, gallér nélküli, 

kereken vágott s kék és veres fejtővel vagy selyemmel kivarrott durva vagy szép fehér ing fed, többnyire 

nyakkendő nélkül, s egyszerűen szíjbőrrel, vagy selyemmel szépen varrott gyűszű (szíjöv) szorít derékhoz, a 

test alsó részét különféle szabású és zsinórozású fehér harisnya (nadrág), a vállon lecsüngő vászon vagy 

piros és fekete szíj-zsinórral díszített bőrtarisznya, kenyérrel és szalonnával meg túróval, máléval és 

hagymával, vagyonosoknál vajas és molnár pogácsával és sült pecsenyével megrakva, fejükön fekete vagy 

fehér báránybőrkucsma vagy nagykarimájú fekete kalap, hosszan lenyúló, kikent és fésült vagy bozontosan 

szétterülő hajzattal, lábukon több-kevesebb szíjtekerésű bocskor, fűző cipő és sajátságos szabású csizma, 

kezükben pálca, vagy matyukás bot. A nagyobb számnak ez a hű képe.”
25

 

Jakab Elek elemezte, véleményezte a balázsfalvi gyűlésen elfogadott és közzétett 16 pontból álló kérvényt. 

Az „unió” kérdésével kapcsolatban közli Alexandru Papiu Ilarian 1848. június 9-én írt levelét, amelyet 

Gheorghe Crişan pagocsai egyházkerületi helyettes espereshez címzett. Íme a levél egy jellemző mondata: 

„az unió egy nagy kérdés, amely az ország minden népét érdekli, nem egy óra műve, miként tették a ... 

magyarok.”
26

 Továbbá az unió kapcsán megfogalmazza a magyar álláspontot is. „Az erdélyi országgyűlésnek 

a románok kérvényeire adott határozata parlamentáris szempontból korrekt, alkotmányos formák szerint 

helyes, politikai tekintetben indokolt. Azon a ponton, ahová akkor a magyarországi és erdélyi viszonyok 

fejlődve voltak, más nem volt tehető.”
27

 A harmadik - 1848 szeptember második felében tartott - balázsfalvi 

gyűlés határozata alapján a szerző ismerteti az erdélyi románok katonai prefektúrákba való szervezését „... 

egy praefektúra állott 100 faluból és 10 tribusból, minden tribus 10 faluból. Voltak praefectek és 

alpraefectek, tribunusok és altribunusok, centuriók és alcenturiók, dekuriók, stb.”
28

 Jakab Elek e művében is 

lelkesedéssel és a hősöknek kijáró tisztelettel, kegyelettel írt a székelyekről. Itt elsősorban mint 

katonákról. Visszaemlékezései kiterjedtek: a kézdivásárhelyi és csíkszeredai katonai oktatásra, a székely 

határőrrendszerre, az agyagfalvi székely népgyűlésre, a székelyek derekas helytállására Bem tábornok 

erdélyi és bánsági hadjárataiban, Háromszék hősies ellenállására. 

A székelység nagy erőkifejtésének eredőjét történetírónk kézdivásárhelyi és csíkszeredai 

határőrrendszer katonai oktatásában látta. Leírta az oktatási rendszer szerkezetét, az évfolyamonként 

tanított tárgyakat és a nevelés katonai jellegét így összegezve: „... csöndesen viselni magukat a szigorú 

katonai fegyelem alatt kitüntető erény, az úgynevezett civil világgal nem érintkezni kötelesség volt. Nem is 

igen tudtak felőlük egyebet, mint azt, hogy közülük koronként jelesen készült székely ifjak jönnek ki, s lesznek 

altisztekké, kapitányaiknál sokszor derekabbak.”
29

 Jakab Elek itt részleteiben beszámolt a csíkszeredai 

iskolában alakult olvasótársaság működéséről, melynek tagja volt Gál Sándor is, akinek későbbi katonai 

tevékenysége „... nyomán, Bemnek Erdélybe érkezte után mint fűszál a tavasz enyhe esőjére, úgy termettek 

elé a székely honvéd sorok és zászlóaljak”.
30

 Az 1848 tavaszán fellángolt Habsburg-ellenes népi mozgalom 

helyi kicsapódásai és a határőrkatonák helyzetének bonyolultsága képezik a szerző visszaemlékezéseinek 

további tárgyát. Az utóbbit úgy tekinti, mint válaszutat: szabadulni a császári katonáskodástól, avagy a 

császár ellen fordítani a kiosztott fegyvereket. A döntés végett történetírónk idézi Wesselényi Miklós 1848. 

május 14-én az Ellenőr által közölt felhívását: „A nemes székely nemzethez: ...nem letenni kell most a 

fegyvert, hanem ha nem lenne, szerezni kellene azt; mert csak fegyverrel s engedelmesség által 

                                                 
24 

Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-49-re. Budapest, 1880. 113-115. o.
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eszközölhetitek most, s eszközlenditek is bizonyosan a székely nemzet dicsőségét s boldogságát”.
31

 1848 

tavaszának és nyarának eseményei döntő hatást gyakoroltak az akkor huszonnyolc éves történetírónkra. 

Tollát részben karddal cseréli fel, amire így emlékszik: „Engedélyt kértem, gr. Mikó kir. kincstárnoktól, 

aki azt méltánylata kifejezése mellett megadván, én aug. 29-én a Kossuth-huszárezredbe közhonvédnek 

beállottam...”
32

 Jakab Elek életének e jelentős lépését meggyőződésből tette, bizonyíték erre a Kolozsvári 

Híradó 1848. szeptember 1-jén megjelent számában közölt vezércikke: „A haza veszélyben léte egyik indok, 

ami e lépésre bírt, s azon meggyőződés, hogy a hazának így hasznosabb szolgálatot tehetek, mintha 

irodában dolgozom.”
33

 

Hat hét múlva Jakab Elek Agyagfalván van tollal és fegyverrel, amire így emlékszik: „Midőn a nap a 

magas Hargita mögül előtűnt, 60000 szabad székelyre vetette ragyogó fényét. A láthatáron körös-körül 

vékony őszi páraköd úszott, az erdők sárguló levelei mintha narancs-szőnyeggel borították volna be a 

hegyeket, miken a cseresznye és vadkörtefa piros levelei élénk vörös csíkokban húzódtak át, a légben az 

ökörnyál mint fényháló himbálózott és a harmatos mezőt őszi fehér-piros kikirics tarka tengere födte. Ide 

gyűlt össze Csíkból és Háromszékről mintegy 15-15, Udvarhelyszékről 20-25, Marosszékről 2-3 ezernyi 

nép és több küldöttség, Aranyosszékről szintén egy népes küldöttség. A szék-csoportok közepén emelkedett 

4-5 öl magasságra a szónoki állvány (tribune), melyre körlépcső vitt fel, s mely körül a gyűlés folyama alatt 

mi, Kossuth-huszárok állottunk őrt, fenntartva a rendet. Annyi izmos, jól alkotott ferfit s szép embert a 

népből, oly válogatott, typikus alakot - színét-javát egy egész memzetnek - együtt ritkaság látni. E benyomás 

erős hatása ma is uralkodik rajtam, midőn annyi év után, rá visszaemlékezem. Büszke voltam, hogy én is e 

népből való vagyok. Megköszöntem a sorsnak, hogy itt lehettem.”
34

 

Az Agyagfalván elfogadott és közzétett határozatokat történetírónk felemlegeti, és oknyomozóként 

rámutat a székely honvédség első hadjárataiban elszenvedett kudarc okaira, melyek között említi a tüzérség 

hiányát és a parancsnokok hibáit. „Ők és mi magunk együtt készítettük elé a katasztrófát, melynek 

sarkunkban voltak gyászos következményei.”
35

 

A háromszéki sikeres ellenállásra emlékezve részletesen leírta: a salétrom gyártását, melynek 

szakvezetője Baka Mihály volt; a gyutacs-gyártást, melynek megszervezése Gábrányi József gyógyszerész 

érdeme volt, a golyóöntést, mely Turóczi Mózes felügyelete alatt állott. Végül Gábor Áron érdemeit 

összegezte: „Ágyúöntő műhelyt állított a maga hazafiúi ösztönéből, részint mások rábeszéléséből Magyar-

Hermányban, S.-Szentgyörgyön, és K.-Vásárhelyen, vagy golyóöntésre ismét másokat Fülében és 

Csíkszentdomokoson: .... mindezt ő és társai négy hónapon át hazafíságból fízetés nélkül tették.”
36

  

A továbbiakban Jakab Elek visszaemlékezéseinek eddigi részletező, lassúbb folyamata felgyorsul, amint 

azt előrejelzi és indokolja: „...ezentúl pedig nem toll és szó, de kard, szurony és ágyú intézi a rohamosan 

fejlő eseményeket. Visszaemlékezéseim köre keskeny határok közé szorul, gyorsan mehetek végcélom felé.”
37

 

Hogy miért írta ezt? Talán, mert miután 1849. január 14-én visszatért ezredéhez - amelyik csatlakozott Bem 

seregéhez -, csata, csata után következett, amelyek bizonyára „felgyorsították” emlékezéseit még harminc év 

múltán is. Írt a vámosgálfalvi, szőkefalvi, medgyesi csatákról. A vízaknai csatával kapcsolatosan elemzi a 

vereség, a kudarc okait, majd Petőfí sorait idézi: 

„Mindent megtettünk, amit kívánt a becsület 

Tízannyi volt az ellen, győznünk nem lehetett.” 

Hasonló kicsengésű sorai az 1849. augusztus 10-i temesvári csatához kapcsolódnak:  „300000-nél többre 

ment a magát minden oldalról ránk vető szövetséges orosz-osztrák haderő ... Mi a csatát — itt már az utolsót 

is - elvesztettük.”
38

 Ezek után már csak egy eseményre emlékszik történetírónk, a világosi fegyverletételre: 

„Menekült ki-ki amerre lehetett, elvitt lovat, kocsit. Ágyúinkat a Marosba löktük, s másnap az oroszok kezébe 

a fegyvert letettük. Századomat e szörnyű ténynél én vezényeltem. Soha életemben ily leverő pillanata, 

lelkemnek ily ösz-szezúzó kínja nem volt.”
39

 

Jakab Elek visszaemlékezéseinek utolsó oldalain összegezni próbálta az 1848-49-es események 

tanulságait. Megállapításaira rányomta bélyegét a kiegyezést követő politikai helyzet, az akkori hivatalos 
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álláspont. Amikor viszont azt írja, hogy: „A bécsi Camarilla elébb a magyar conservativeket akarta 

reactiora bírni, de ezek hazafi érzülete ellenállott. Azután a nemzetiségeket izgatták fel”
40

, félreérthetetlenül 

leplezi le a bécsi udvar „Divide et impera” (Oszd meg és uralkodj) politikai jelszavát. 

 

 
*** 

  
 

 
  

 

Ünnepel Székelykeresztúr és környékének népe (Solymosok, Gagy- és Nyikó mente) 
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Nagy János  

ny. történelemtanár 

Hétfalu-Brassó 

Az 1848-as csángószobor 

160 év távlatából megemlékezünk az 1848-49-es eseményekről, melyek Hétfaluban (r. Săcele) zajlottak 

le és a csángószobor hányatatott történelméről. Az 1848-49-es szabadságharc győzelme elérte a hétfalusi 

magyarokat is. Az 1848. október 16-án megtartott agyagfalvi nagygyűlésen a barcasági magyar falvak is 

képviseltették magukat. Megbízóleveleik beadásával kérték, hogy a székely nemzet honvédelmi 

rendelkezései alá kerüljenek.  

Az agyagfalvi gyűlés határozata kimondta: „hogy miután a székely nemzet erős elhatározása nemzetiségi 

tekintett nélkül a jogaiban sértetteteket oltalmazni kívánja, azért nevezett községek kívánatát méltánylattal 

veszi s a honvédelem érdekeiben teendő rendelkezéseit oda is kiterjeszteni határozta, s a községek küldöttei 

hitüket a magyar alkotmányra le is tették.” 

Brassó városával való kiegyenlítést Horváth Albertre bízták. A küldöttségben ott voltak: Bácsfaluból 

Borcsa András, Gócza János; Türkösből Kuruc András, Jakab Mihály, Kiss András; Csernátfaluból Borcsa 

István, Plésa András; Hosszúfaluból Veres Gaudi János, Magdó Samu, Csukás György, Giró János, Dávid 

János; Tatrangról Csabai István, Jakab Mihály, Váncsa János, Miklós György tanító; Zajzonból Foris 

István, Miklós Samu tanító; Pürkerecről Pap István, Piroska Márton; Krizbáról Sala István, Mózes Miklós, 

Jakab Samu; Apácáról Bölöni Imre, Szebeni Miklós, Szentpáli József; Barcaújfaluból András Márta és Pál 

István. A barcasági magyarság ezzel a tettével magára vonta földesúrának, Brassó városának a haragját és 

véres bosszúját. Bécs sugallatára Brassó elfogatta az agyagfalvi gyűlés követeit és börtönbe vettette. Több 

hónapi zaklatás és fogda után, csak akkor szabadulhattak, amikor Bem tábornok felmentő seregei elfoglalták 

Brassót. Miután Bem elvonult Brassóból, a szászok vezetői szövetkeztek a román forradalmárokkal, és 

1848. október 27-én háromezer főnyi román néphadsereget küldöttek a hétfalusiak megleckéztetésére. 

Néhány ágyúval felszerelve, táborukat a csernátfalusi mezőn ütötték fel. Tíz napig a románok táborát a 

hétfalusi magyarok élelmezték. A románok minden munkaképes magyart feleskedtettek a császári hűségre. 

Ők úgy tartották, természetesen szász befolyásra, hogy a magyarok rebellisek és rendbontók, csak a románok 

méltóak a császár hűségére. Ezt az ideológiát a szász vezetők hirdették és valósággal megfertőzték a 

hétfalusi és a brassói román médiát. Ez vonta maga után az 1848 karácsonyának szombatján elkövetett 

vérengzéseket. A napot a hétfalusi magyarok „véres karácsony szombatjának” nevezték el. A 

vérengzéseknek 51-en estek áldozatul. A vértanuk névsora: Jakab János, 59 éves, beteg embert 

agyonlőtték, Mezei Istvánt (53) a mezőn leszúrták, Lőrinc Istvánt (23) főbe lőtték; Veres Jánosnak (31) a 

nyakát elvágták, Blöz Istvánt (27), agyonlőtték, Papp Mihályt (27) agyonlőtték, Tóthpál Jánost váltságdíj 

ellenére is agyonlőtték, Musát Györgyöt (40) szintén agyonlőtték, Vereske Jánost (40), Gödri Istvánt (43) 

agyonlőtték, Simon Jánost (50) otthonában lőtték meg, Benedek Jánost az úton lőtték le, ifjú Benedek 

Andrással menekülés közben végeztek, 19 éves volt. Falnagy Mihályt (28) hátból agyonlőtték, ugyanúgy 

Bacsó Andrást is. Veres Mihálynak a házában vették el életét. Ezt a 17 vértanút a bácsfalusi templom mögé 

közös sírba temették el. Szén Jánost halálosan megsebesítették, de elmenekült. A kapott golyót sok éven át a 

hátában hordozta, míg sikerült kivetetnie.  

A vértanuk sorát szaporította azok száma is, akiket 1849. július 20-án végeztek ki. Antal Istvánt a 

kozákok a mezőn szúrták le. Kivégzettek: Tóthpál István (27), Marin János (45), ifjú Százsgyörgy István 

(18), Behes István (18), idős Pap János (65), Százgyörgy István (60), Antal Bacsó Mihály (47), Vereske 

Mihály (62), Molnár János (42), Buda András (75), Száz Kurucz János (52), Székely Pajor Mihály (49), 

Csarmazi Márton (27), Dénes János (16), Soós Márton (42), Szász György 77 éves hosszúfalusi evangélikus 

lelkészt kegyetlen módon végezték ki. Egy izzó vaskályhára tették, de pénzt nem tudtak tőle kicsikarni. 

Deák Józsi Péter (68), Bölöni Lajost a Kossuth-huszárok lőtték le. Köpefalnagy Andrást (35), Tóth Mihályt, 

(62), Sávai Jánost (35), Vajda Csabai Mártont (45), Czigány Györgyöt, Csukás Andrást a mezőn ölték meg. 

Dávid István belehalt a verésbe. Váncsa Pétert (38) agyonlőtték. Cere Pétert, Tatrangon, a malom árkában 

fojtották meg. Csere Mihályt (45), Páva János Györgyöt (27), Kajcsa Józsefet (39), Szonda Tamást (50), 

Váncsa Samut (53) agyonlőtték. Sükösd Sámuel lelkészt a kozákok 1849. június 20-án lőtték meg. A 

hosszúfalusi-alszegi temetőben nyugszik.  

A XIX. század végén foglalkoztatta a hétfalusiakat az a szándék, hogy szobrot állítsanak 1848-49-es 

szabadságharcban elesettek emlékére. A gyűjtési akciót Koós Ferenc királyi tanácsos és tanfelügyelő 

indította el. Adakoztak: Biró Vince, zajzoni községi igazgató és neje, Ferenc Lotti, valamint Barta Mária, 

tatrangi óvónő. A gyűjtésben oroszlánrésze volt Sipos Jánosnénak, Borcsa Mihály evangélikus 
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lelkésznek, Moór Gyula főesperesnek. A szobor kifaragását az apácai Buzin Antal és a brassói Gabrielli 

Ferenc kőfaragók vállalták. A szobor alapját a Hotel Internaţional és a mai nap is meglévő Gyógyszertár 

között elterülő piactéren rakták le, 1891-ben, Gödri János és Fellner Lajos mérnök közreműködésével. A 

szobrot nagy ünnepség keretében 1891. szeptember 27-én leplezték le. Az EMKE brassói szervezete 

közreműködésével 10 év leforgása alatt még 4 emléktáblát és emlékművet állítottak. A tömösi 

honvédemlékművet 1879-ben, melyet a Magyar Mérnök-és Építész Egylet emelt; az Apáczai Csere János, a 

Zajzoni Rab István csángó költő és a Székely Mózes erdélyi fejedelem emléktábláit. A csángószobor 1891. 

szeptember 27-től egészen 1926. január 6-ig állott Négyfalu főterén. Vízkereszt vasárnapján este 

felbérelt személyek a szobrot ledöntötték.  
A négyfalusi maragyarság felháborodott a románok tettén és sokáig úgy hagyták ezek szégyenére. 

Természetesen a román hivatalos szervek sem foglaltak állást. Nem nyomózták a tetteseket, hanem 

hallgatólag egyet értettek velük. Az ügy tarthatatlanná vált. Az 1930-as évek elején megszületett az a 

gondolat, hogy a magyar emlékmű helyére egy román katonaszobrot állítsanak, mely Nagy-Románia 

megvalósítását fémjelzi. Így a magyar evangélikus lelkészek összefogtak, és a magyar emlékmű darabjait a 

hosszúfalusi-alszegi temetőbe szállították, ahol senkit sem fog zavarni, de tévedtek, mert a román hivatalos 

köröket manapság is zavarja az ügy. Helyére a románok „egy katonát állítottak”, amit a magyarok 

Kosztikának neveztek el, titokban. Az egyház nem sokat törődött az emlékművel. 

Az 1970-es években az emberek összefogtak és pénzt gyűjtöttek az emlékmű kijavítására.  

Adományozók és adományok: B. Ilona, egy márványlap és 250 lej; Soós Gézáné 300 lej; Jani Róza 500 

lej; Veres Gaudi Andrásné 100 lej; Bandi Vilma 300 lej; Toth Lajos 100 lej; Köpe Csiri András 100 lej; 

Köpe Csiri János 100 lej; Raul János 100 lej; Raul Ilona 100 lej; Tóth Árpád 50 lej; dr. Simó Ferenc 200 lej; 

Buda Anna 100 lej; Pari Ilona 20 lej; János Ilona 50 lej; Buda Vilma 50 lej; Jani Kára 30 lej; Kokó-Barta 

János 200 lej; Dávid Samu 100 lej; Dávid Gyula 100 lej; Buda Sándor 100 lej; Buda András 100 lej; Köpe 

Gyurka 200 lej; Borcsa Bodalai Gyula 200 lej; idős Sipos István 100 lej; Pál Mihály 100 lej; Bencze András 

100 lej; Szászbacsó Mihály 100 lej; Nagy János 300 lej; Jani Mihály a tujafákat, Dávid Irén 40 darab 

árvácskát adományozott. A javítást Elekes Mihály kőfaragó és Sipos Gaudi István végezték el. A 

munkálatokban még Jani Mihály segédkezett. A teljes szöveggel bevésett új márványlapokat 1981 november 

1-jén, halottak napján tették fel. Az eredeti feliratokat Nagy János történelemtanár ellenőrizte. A 

csángószobor kijavítása egyeseknek nemes ügynek számított, másoknak viszont szúrta a szemét. Így Nagy 

János történelemtanárt a Szekuritátén feljelentették (lásd a dokumentumokat), hogy az ügyből hasznot 

húzott. Az egyik feljelentő Kozsokáru Gyeorgye, (álnév), aki nem más, mint az egyik „jó szomszédom”.  

A szobor kijavításának az ügyét az evangélikus egyház részéről is jelentették, nem a brassói 

Szekuritátéra, hanem egyenesen Bukarestbe. Az egyház „hű” szolgái „Adamovici” néven informálták a 

felsőbb szerveket. Ez volt az átkos kommunista éra, de a helyzet 1990 után sem javult, sőt rosszabbodott. 

A Ceauşescu-érában a szobrot nem locsolták le festékkel, de a „széles demokráciában”, igen. Jó vastag sárga 

festékkel, hogy a csángók „sárguljanak”. Sokáig maradt bemocskolva a szobor. A tiszteletes úr azt mondta, 

úgy kell hagyni, mert már senki sem törődik a szoborral. Az RMDSZ vezetőséget sem zavarta, úgy 

mocskosan és festékesen minden március 15-én megkoszorúzták, s a hősök „jó érezték magukat.”  

A millecentenárium megünneplése után vetődött fel a gondolat, hogy a szobrot a festéktől meg kellene 

takarítani. A tiszteletes úrra nem lehetett számítani. Ezért Nagy János történelemtanár és néhány barátja 

hozzálátott az emlékmű megtakarításához, a törött sarkak kijavításához. A szükséges pénzt a csángó 

iparosok adták össze, akiknek Négyfaluban van egy kis műhelyük, fakitermelő vállalatuk. Ezek: Magdó 

János, Gocsmán János, Jónás András, Farkas Gyula, Antal Guyla, Horváth Gaudi Gyorgy, Hammas András, 

Fodor Levente, Elekes Sándor, Gödri Sándor, Nagy János-Levente, néhai Nagy László Zsolt és mások. Több 

éven át a sárga festék annyira beívódott az emlékműbe, hogy alig lehetett drótkefével lesúrolni. Ezért úgy 

döntöttek, hogy a csúnya festékes oldalakat csiszolt fehér márványlapokkal vonják be, amit szegecsekkel 

erősítettek az emlékmű törzséhez. Igen nehéz munkának bizonyult a sarkak kijavítása, mert pontos zsaluzást 

igényelt és a kiöntött sarkokat pontosan le kellett csiszolni. A kőműves munkálatokat Gödri Sándor és Nagy 

János végezték el, nagy részben önkéntes alapon, a csiszolást pedig néhai Nagy László Zsolt és Nagy János 

Levente. A kerítés lefestésénél Elekes Sándor segítkezett. Így az emlékmű teljesen felújult és a helyi 

RMDSZ-vezetői, az egyházak elöljárói minden március 15-én büszkén koszorúztak, de soha egy köszönő 

szó nem hangzott el. Az emlékműre ez íródott: „Javítva 1998”. Tehát a szabadságharc 150. évfordulójára.  

Ezeket a nehezen elért sikereket sajnos nem lehet elmondani a Tömösi-szorosban felállított 

emlékműről, ami a Magyar-várnak nevezett sziklagerincen áll. Az emlékművet lelocsolták piros, sárga és 

kék festékkel, több mint 10 éve. A brassói és a hétfalusi RMDSZ-vezetői minden március 15-én, néha még 

október 6-án is „világra szóló” emlékbeszédet tartanak, de annyira nem képesek, hogy az emlékoszlopot 
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letakarítsák a festéktől. Pedig pénzt koldultak bőségesen mindenünnen. Főleg Magyarországról és a helyi 

manufaktúra tulajdonosoktól. Így az emlékmű a barcasági magyarság szégyenfoltja. Amíg Gajdó Zoltán 

katolikus plébános gondoskodott az emlékműről, addig bár tisztaság volt körülötte, viszont jelenleg 

trágyadomb. A kerítést ellopták. A legszebb fákat kivágták. Mindenki úgy gyalázza meg, ahogyan neki jól 

esik.  

Az emlékművet ki kellene javítani, s rendet teremteni körülötte! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tömösi-szorosban emelt emlékmű (1879) 
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Svella Zsuzsa, XII. o. 

Zeyk Domokos Iskolaközpont 

Székelykeresztúr, Hargita megye 

Vezetőtanár: Bartos László 

Az 1848-as szabadságharc emlékhelyei Segesvártól – Székelykeresztúrig 

Az 1848-49-es forradalom leverése után az első emlékműveket a csatákban elesett orosz és osztrák 

katonák emlékére emelték. 

Erdélyben az osztrák abszolutizmus nem diadalát ünnepelte a forradalom leverése után, hanem 

halottainak állított emléket. Ezeken az emlékműveken helyet kapott az erdélyi hadjáratokban elesett tisztek 

névsora.  

A megtorlások időszakában, a kiegyezésig nem készültek honvéd-emlékművek, a hatalom a 

szabadságharc emlékét is üldözte. 1867 után azonban Erdély-szerte mozgalom indult emlékművek állítására. 

E dolgozat célja a Nagy-küküllő mentén – Segesvár és Székelykeresztúr között – a szabadságharc 

emlékére állított emlékművek rövid bemutatása.  

Ahogy a népeknek van történelmük, úgy az emlékműveknek is. 

Segesvári Petőfi-szobor (Köllő Miklós alkotása) 

Ezt a szobrot 1897. július 31-én leplezték, le ünnepélyes keretek között, a segesvári csata évfordulóján. 

Az ünnepi beszédet Bartók Lajos tartotta. A szobrot a Nagyküküllő megye székháza mellett levő kis térre 

állították. Az ünnepség megkezdését székelymozsár ágyuk megdördülése jelezte, déli 12 órakor. Bartók 

Lajos a beszédében a fehéregyházi csatáról, Bem és Petőfi barátságáról, a székelyek hősiességéről szólt. 

Érdekes megjegyezni, hogy a szoborra az ország minden részéről 461 koszorú érkezett. A hivatalos 

banketten 500 teríték volt. Jókait is meghívták az ünnepségre, de betegsége miatt nem tudott jelen lenni. Egy 

babérkoszorút küldött kegyeletének lerovása jeléül. A vendégek között volt dr. Gramerra Gusztáv is, aki 

Székelykeresztúr térparancsnoka volt 1848-49-ben. 

Márkos András így ír Köllő Miklós 1897-ben Segesváron felállított bronzszobráról: „kissé pózos ugyan, 

vízszintesen oldalra kinyújtott jobb karja a csatatér felé mutat, mintegy idézve a verset: Ott essem el én a 

harc mezején.” 

Márkos András ezt a szobrot „jobb, emberibb és petőfibbnek” tartja az összes Petőfit ábrázoló 

szobrokhoz viszonyítva. A szobrot az első világháború idején elmenekítették „időlegesen”. Ma 

Kiskunfélegyháza főterén látható.  

Újabb Petőfi-szobor Segesváron (1958) 

Az 1897-ben felállított Petőfi-szobor helyén, amelyet az első világháború idején Magyarországra 

menekítettek, ma a Romulus Ladea román szobrászművész által alkotott Petőfi-szobor áll. Magas alapzaton 

a költő mellszobra, Petőfi Sándor 1823-1849 felirattal. A szobrot 1958-ban avatták fel. 

Szkarjatyin-emlékmű Segesvár határában 

A fehéregyházi csatatérhez vezető úton, Segesvár felé, közel a bükkerdő alatt áll a Szkarjatyin-emlékmű, 

azon a helyen, ahol 1849. július 31-én elesett Grigorij Jakovlevics Szkarjatyin cári vezérőrnagy. Halálának 

körülményeit több szemtanú is említi, többek között Lengyel József keresztúri orvos. 

Impozáns, jól megépített téglatest alakú magas talapzaton hatalmas kőoroszlán fekszik. A feliratok s a 

domborművek, amelyek díszítették, ma már nem látszanak. Nem gondozzák de ennek ellenére jó állapotban 

van. Az impozáns emlékművet a nagyszebeni katonai parancsnokság kezdeményezésére építették. 

Alapkövét maga Ferenc József császár tette le 1852 évi erdélyi nagyutazása alkalmával.  

Szkarjatyin névnapján történt (1852. július 30.) az ő emlékére szentelt emlékoszlop ünnepélyes alapkő 

letétele. Kővári László történész az Erdélyi Naplóban (1854) részletesen leírja az alapkőletételének 

részleteit, érdekes módon az osztrák abszolutizmus nem a diadalát ünnepelte a forradalom leverése után, 

hanem halottainak állított emléket.  

A Szkarjatyin-emlékmű alapkövének letétele fényes külsőségek között Ferenc József császár és kísérete 

jelenlétében történt. 1882. július 30-án érkezik a császár Segesvárra. Az emlékoszlop kijelölt helyére a 

császárt elkísérte Albert herceg; Schwarcenberger Károly herceg, kormányzó; Grünne gróf, az országos 

tábori főpap, aki a felszentelést végezte. 

A császárt felkérték, hogy előre lépjen az alapgödörhöz, ahol a „mérnökfelügyelő átnyújtja az ezüst 

kőműves kanalat és ezután az ezüst kalapácsot”. Midőn a császár ütést tett a kalapáccsal, felcsendült a 

himnusz, a kiállított gyalogság sortüzeket adott le, ágyuk dörögtek, a város összes harangjai zúgtak. 

Az ezüst kalapácsot és kőműves kanalat átadták a polgármesternek, azzal a kéréssel, hogy „gondoskodjék 

az emlékoszlop épségben fenntartásáról.” Ezek után a császár hosszabb ideig megszemlélte a csatateret és 

elutazott Marosvásárhelyre. 
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Turulmadaras emlékmű Fehéregyházán 

1861-ben felmerül az igény, hogy meg kell jelölni Petőfi Sándor halálának helyét a fehéregyházi 

csatatéren.  

Alpár Ignác művének felavatása 1899. július 31-én történt, Fehéregyházán. Az anyagi támogatást Haller 

Louise grófnő  biztosította. Itt emelkedik a 10 méter magas  kiterjesztett szárnyú turulmadaras emlékmű. Az 

emléktáblát 1949. július 31-én helyezték el, amelyen az alábbi idézet található: 
„Jertek ki hozzám, s ott kiáltsatok 

Siromnál éljent a respublikára, 

Meghallom én azt, s akkor béke száll 

Ez üldözött, e fájó szív porára.” 

Az emlékház (Petőfi Múzeum) 

Haller Louise grófnő emlékparkot és Petőfi emlékházat létesít. Az emlékoszlop körül 1898. július 31-én 

volt a ház szentelési ünnepe. A szobát berendezték székely bútorzattal, korabeli fegyverekkel, 

puskagolyókkal és egyéb ereklyékkel. Őrszobát építettek, melléképületeket. Területet is adományozott a 

grófnő járandóságképpen. Az ünnepségen nagyon sok ismert személyiség jelent meg, köztük Sándor László 

főispán, aki a nemzet nevében megköszönte a szép ajándékot. 

Sárpatak hídjánál 1963-ban egy ideiglenes emlékművet állítottak a következő felirattal: „Petőfi Sándor 

de aici a privit bătălia la 31 iulie 1849”. (Innen nézte az ütközetet Petőfi Sándor 1849. július 31-én.) Petőfi 

a patak hídjának karjára dőlve figyelte a csatát. Tőle kétszáz lépésre egy ágyú lőtte az orosz lovasságot. 

Ispán-kúti emlékmű 

Fehéregyháza és Héjjasfalva fele útján, az egykori Ispán-kútnál 1969-ben felállított emlékoszlop jelöli 

Petőfi Sándor halálának helyét. Az emlékoszlopon a következő szöveg található magyar és román nyelven: 

„Itt esett el 1849. július 31-én  Petőfi Sándor forradalmár költő, a népek szabadságának harcosa. Július 

1969”. 

Sütő Andrásnak nagy szerepe volt az emlékmű felállításában. 1963-ban egy ideiglenes emlékművet 

emeltek, majd 1969-ben Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész készítette a jelenlegit. Minden év 

júliusának utolsó vasárnapján koszorúzási ünnepségeket szerveznek ott. 

Zeyk Domokos-emlékmű Héjjasfalván és Székelykeresztúron 

Zeyk Domokos százados Bem tábornok hadsegédje volt. Családi hagyomány szerint főbe lőtte magát, 

amikor megadásra szólították fel. Az ő emlékére állították Héjjasfalván az emlékoszlopot, amelynek 

felállításához 1901 tavaszán fogtak hozzá. A talapzat tervét Kertész Károly Róbert műegyetemi tanársegéd 

készítette. Az emlékmű (7,5m magas) kivitelezését a kolozsvári Nagy-testvérek végezték, rajta Zeyk 

Domokos bronzplakettjével és ezzel a felirattal: „Zeyk Domokos százados, Bem tábornok hadsegédje itt halt 

hősi halált a harctéren, 1849. július 31-én.” 
„Kozákok ezre körbe fogta, 

Hogy élve ejtse foglyul őt. 

Ő küzd magát meg nem adva, 

Aztán saját szívébe lőtt.” 
 

Székelykeresztúr főterén álló Petőfi-szobor 

Márkos András szobrászművész munkája, aki a keresztúri Gimnázium egykori rajztanára volt.  

A művész egyetlen bronzszobra a Petőfi-szobor. Ha a költő 1849. július 31-én a halálba indult 

Székelykeresztúrról, akkor 1973. január 21-én megjelent ugyanott, a város főterén, szoborba öntve férfias 

alakja. Örökre életre kelt. 

A szobor felavatását sajnos nem éri meg a művész. Az avatáson jelen volt Sütő András, Domokos Géza, 

Bözödi György. Ott volt a szoboravatón mindenki, aki akkor Erdélyben magyarul gondolkodott. Ezt a 

szobrot a Kárpát-medence legszebb Petőfi-szobrának tartják. 

Gyárfás-kúria Székelykeresztúron 

Petőfi 1849. július 30-án érkezett Székelykeresztúrra. A báró Kemény Pál-féle házban (Gyárfás-kúria), a 

birtok akkori bérlőjénél, Varga Zsigmondnál vacsorázott. Ennek az emléknek ma már csak az öreg körtefa 

az egyetlen élő tanúja. Vaspántokkal van összefogva, körülötte kerítés, rajta a táblán Kányádi Sándor verse: 
„Haldoklik az öreg tanú, 

Petőfi vén körtefája. 

Azt beszélik ő látta volt 

verset írni utoljára.”       (Kányádi Sándor) 

A székelykeresztúri tanárok: Péter Lajos, Szentmártoni Kálmán és dr. Kiss Ernő, kolozsvári 

irodalomtörténész kezdeményezésére 1928-ban a Gyárfás-ház falára emléktáblát helyeztek el: ”Ebben a 

házban töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor 1849. július 31-én”. 
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Gyárfás-kúria előtti emlékmű 

Az emlékművet a Dunakeszin élő Lengyel István tervezte. Petőfi Sándort ábrázolja, mögötte pedig Bem 

József alakja látható. A háttérben pedig kiterített zászló. A szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére 

ajándékozta a testvérváros Székelykeresztúrnak 

Petőfi-szobor a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt 

Márkos András szobrászművész 1948-ban készített Petőfi szobra a Városi Múzeumba került, ahol 

megőrizték. Ez a szobor, bizonyos átalakítások után, Ma a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt áll. Avatására 

1902. július 8-án került sor. Dávid Gyula irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. 

 

Jeles és jeltelen sír a timafalvi temetőben 

A székelykeresztúri temetőben ma is nyíl alakú tábla mutat „Petőfi legendai sírja felé”. A sírdomb 

fejénél kőtábla áll, ezzel a felirattal: „Petőfi 1849 júl 31-1902 okt 25”. A két dátum jelzi azt a napot, 

amelyen a költő eltűnt, és azt, amelyen „eltemették”. 

A legenda szerint Petőfit a Lázárféle kertben temették el. 1902-ben a „szent hantot felfödik” és 

ünnepélyes keretek között temetik el a timafalvi temetőbe. Halottak napján a síron kigyúlnak a gyertyák, 

tavasszal nyílnak a tulipánok. 

Bălcescu-szobor Székelykeresztúron 

A városka központjában áll Nicolae Bălcescu román forradalmár szobra, Mircea Spătaru 

szobrászművész alkotása. A szobort 1973. január 21-én avatták fel. 

Berde Mózes-szobor 

Berde Mózes az 1848-49-es szabadságharc idején  Háromszék önvédelmi harcában játszott jelentős 

szerepet. A Székelykeresztúri Gimnázium egykori diákja, jelentős adományokkal támogatta az Unitárius 

Gimnáziumot. Mellszobra az iskola bejáratánál található, amelyet 1993. május 15-én lepleztek le, a 

Gimnázium fennállásának 200 éves évfordulóján. 

1848-ról, történelmünk nagy fordulópontjáról könyvtárnyi kötetet írtak. 

1848 napjainkig is kimeríthetetlen és mindig időszerű kérdés marad. 

Talán elkészül majd a forradalom emlékműveinek teljes katalógusa is. 

Forrásanyag 

Dávid Gyula – Mikó Imre: Petőfi Erdélyben. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972. 

Márkos András: Válaszok ismeretlen kérdezőnek. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1980. 

Udvarhelyi Híradó. 1988. október 13., 1998. március 12. 

Műsorfüzet. Agyagfalva. 1990. 

Hargita Kalendárium. 1999. 
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Berde Mózes szobra,  

az Orbán Balázs Unitárius 

Gimnázium bejárata előtt 

(Leleplezték 1993. május 15-én)  

 

Zeyk Domokos-szobor, 

a róla elnevezett Iskolaközpont 

bejárata előtt 

 

Petőfi Sándor vasszobra (1948) 

(Márkos András alkotása),  

a nevét viselő Általános Iskola frontján 

Avatták: 1902 július 8-án 

 

 Fotó: Bartos László 
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Petőfi nyomában Székelykeresztúrtól – Fehéregyházáig
41

 

„Az utolsó út, utolsó órák” 
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 Petőfi nyomában Székelykeresztúrtól – Fehéregyházáig. „Az utolsó út, utolsó órák” című fotómontázs és szöveg Burus 

János magyartanár I. fokozati módszertani dolgozatában található. (Függelék). A fotók 1985-86-ban készültek. 
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Györgyicze Vilmos 

ny. tanár 

Csíkszereda, Hargita megye 

Mit fejeznek ki családneveink? 

Ha az írott vagy elektronikus sajtóban, vagy bemutatkozásnál új nevet hallunk, olvasunk, gyakran 

megtörténik, hogy az illető név nem kelti fel az érdeklődésünket, semmi nyomot nem hagy bennünk. Máskor 

meg egy név hallatán felkapjuk a fejünket, s a név egy sor gondolatot indít el bennünk. A Kazinczy, 

Széchenyi, Kölcsey, Kossuth vagy Bethlen név arra a személyiségre tereli a figyelmünket, aki 

magatartásával, tevékenységével, egész emberi magatartásával kitörülhetetlenül beírta a nevét a magyar 

történelem kimagasló személyiségeinek a névsorába. Hasonló a helyzet kiváló színészeink, festőművészeink, 

szobrászaink, építészeink, sportolóink esetében is. 

Rohanó világunkban nincs időnk elgondolkodni olyasmin, hogy mit is fejeznek ki család- és 

vezetékneveink, pedig ha ezt megtennénk, sok érdekes dolgot fedezhetnénk fel. A magyar államférfiakon, 

hadvezéreken, írókon és művészeken, Nobel-díjas tudósaink, olimpiai- és világbajnok sportolóink nevén 

kívül számtalan jelenséget, tulajdonságot tükröző családnévvel találkozhatunk. E nevekben megtaláljuk 

majdnem az összes foglalkozásokat, emberi tulajdonságokat, Európa majdnem minden népének nevét, 

növények, állatok, hegyek, folyók, települések neveit, a földrajzi felszíni formákat, különböző fémeket és 

színeket, a társadalmi vezető tisztségek különböző formáit, hangszerrészeket stb.  

Az alábbiakban rövid ízelítőt próbálunk nyújtani a magyar nyelvterületen, de elsősorban a Székelyföldön 

használt családnévanyagról. 

Már elöljáróban elmondhatunk annyit, hogy édes anyanyelvünk e tekintetben sem marad el más, 

előkelőnek tartott nyelvhez viszonyítva. 

A családnevek iránti érdeklődésem már óvodáskoromban megkezdődött. Persze itt nem lehet szó tudatos 

érdeklődésről, csupán falusi életforma körülményei között a családnevekkel kapcsolatban szerzett 

tapasztalatokról. 

Szülőfalumban, Csíkcsobotfalván (r. Cioboteni, Hargita megye) töltöttem gondtalan gyermekkorom 

legszebb éveit.  

Teltek hetek-hónapok, s elérkezett a tanévkezdés. Az első osztályban az első napok ismerkedéssel teltek. 

Itt mindenkit csak a rendes nevén szólítottak. A sok furcsa családnéven kívül azt is megtudtam, hogy a Totyi 

az József, a Bandi az András, a Misu az Mihály, a Gita az Margit és egy sor más „furcsa” nevet. 

Édesapámmal elbeszélgettünk a megismert családnevekkel kapcsolatban, ahol elsősorban ilyen nevek 

szerepeltek, mint: Gecző, Petres, Csiszer, Váta, Kósa, Bartis, Bartalis stb. De itt az iskolában most 

felfigyeltem arra, hogy a tanulók egy részének kettős keresztneve van, pl. Lajos Antal, Jakab József, Ambrus 

Károly, Domokos László, Péter Domokos stb. Sehogy sem tudtam a helyére tenni a dolgokat s ezért 

édesapámhoz fordultam, magyarázná meg nekem, hogy miért van egyeseknek „rendes” családnevük, 

másoknak meg kettős keresztnevük.  

– Látom, fiacskám, komolyan vetted a nevek megtanulását, s most már észreveszed az újszerűségeket. Ez, 

amit most kérdezel, kissé bonyolultabb, mint az egyszerűbb családnevek esetében. Amikor a magyarok 

letelepedtek a mai Magyarország területére, először mindenkinek csak egyelemű neve volt: Ignác, Péter, 

János, József stb. Amikor már elszaporodtak, és nehéz volt megkülönböztetni az azonos nevűeket egymástól, 

akkor kezdték el bevezetni a családneveket. Egy része olyan családnevet kapott, mint amilyenekről már 

beszéltünk. Mások esetében úgy jártak el, hogy az apától való leszármazásra utaló nevet formáltak, vagyis a 

keresztnév elé az apa nevét tették. Így tehát a kételemű neveknél az apa neve vezeték- vagy családnévként s 

mögötte a keresztnév, mint utónév. Például az Antal kereszt + nevű apának a Ferenc fiát Antal Ferencnek 

nevezték.  

Teltek a hónapok az iskolában és egyre több ismeretre tettem szert. Mivel osztatlan iskolába jártam, 

vagyis az I-IV. osztály együtt tanult, ezért akarva-akaratlanul is hallhattuk mindazt, amit a felsőbb 

osztályosok tanultak. Így történhetett meg, hogy amikor a foglalkozásokról tanultak a III-IV. osztályosok, 

arra kérte a tanító úr őket, hogy minél több foglalkozást soroljanak fel. Akkor döbbentem rá, hogy a felsorolt 

mesterségek egy része szerepel a családneveknél. Például: Molnár Zoltán, Kovács István, Szabó Ferenc és 

egy sor más mesterség. Itt valami nincs rendben, gondoltam én, mert a foglalkozás jelölő családnevek 

nincsenek összhangban az illető személy foglalkozásával. Újabb kérdéssel álltam édesapám elé: –Édesapám, 

mondja meg nekem, miért hazudnak az emberek, amikor olyan családnevet választanak, amelyek ma nem 

felelnek meg a valóságnak? 

– Miért hazudnának? – kérdezett vissza édesapám. 
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– Azért, mert például Molnár Zolti bácsi földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozik, s mégis 

Molnárnak hívják. 

– Fiacskám, amikor kezdtek kialakulni a családnevek, akkor az emberek egy részének annak a 

foglalkozásnak a nevét adták, amivel az illető családfő foglalkozott. Például a Molnár Zolti bácsi távoli ősei 

közül valaki molnár volt és ezért a Molnár családnevet kapta. Ezt a nevet örökölték az utódok, attól 

függetlenül, hogy mivel foglalkoztak. 

1945 őszén beiratkoztam a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumba. Itt is az első napok az 

ismerkedéssel kezdődtek. A sok újdonság között többek között feltűnt, hogy névsorolvasáskor eddig nem 

hallott, számomra idegennek hangzó nevek tűntek fel, például: Kindscher, Müller, Richter, de a felsőbb 

osztályokba járó falustársaimtól is ilyen neveket hallottam, mint: Eigel, Helvig, Biedermann, Dietrich, 

Engeleiter, Róth, Sprencz, Unger, Waczel stb. Nem tudtam, hová soroljam be ezeket az új neveket a 

mostanig megismert családnevek népes csoportjában. Eszembe jutott édesapám tanácsa, hogyha valamit 

nincs akitől megkérdezzek, gondolkozzak önállóan, s meglátom, hogy sok mindenre választ tudok adni. 

Vajon mit mondana most édesapám, – gondoltam. A többi családnév eredetére vonatkozó magyarázathoz 

hasonlóan valószínű azt mondaná, hogy ezeknek az ősei németek voltak, letelepedtek Magyarország 

területén, itt hasznosították ipari-kereskedelmi ismereteiket, megtanultak magyarul s az újabb nemzedékek 

már el is felejtették a német nyelvet, magyarnak vallják magukat. Úgy éreztem, hogy megtaláltam a helyes 

választ. 

Nemsokára azonban újabb fogalommal találtam szembe magamat. Habár szülőfalumban is ismertem 

olyan nevű embereket, akiket Magyari, Székely vagy Tótnak neveztek, de mostanig nem éreztem, hogy ez a 

magyar népnek, a székely népcsoportnak vagy a tót népnek a neve. Most a gimnáziumban fedeztem fel a 

Horváth, Román, Oláh, Török, Tatár, Cseh, Német, Szász, Sváb stb. neveket. Erre kerestem magyarázatot, s 

most már az előző keletkezéselméletek mintájára megalkottam a magam elméletét, amely szerint ezeknek az 

ősei valamilyen kapcsoltban voltak ezekkel a népekkel, s ezért adhatták családnévként az illető nép nevét. 

Egyetemi tanulmányaimat a kolozsvári Tudományegyetemen végeztem. Mivel ez volt Erdély egyetlen 

magyar tannyelvű egyeteme, ezért Erdély minden magyar lakta területéről a tanulni vágyó ifjak ide 

felvételiztek. A családnevek szempontjából nem találtam különösebb neveket, inkább az lepett meg, hogy a 

Szatmár és Nagykároly környékéről érkezett hallgatók között sokkal több németesen hangzó nevet találtam, 

mint a más vidékről származottak között, például: Mayer, Dolmajer, Szolomájer, Kirmayer, Daubner, 

Herman stb. Meg is kérdeztem egyik évfolyamtársamat, mivel magyarázható a német neveknek ez a 

szokatlanul gazdag előfordulása ezen a vidéken? A hosszas magyarázat lényege az, hogy évszázadokkal 

ezelőtt telepítették le ide a svábokat, akik az évek során elmagyarosodtak, s most magyarnak érzik magukat. 

Ezt nem csak szavakkal mondták, hanem egész magatartásukkal ezt igazolták. 

Ötven éves pedagógiai pályafutásom ideje alatt a sokoldalú tevékenységek közepette a családnevek 

tanulmányozására is sor került. Több ezer iskolai okmányt, beíratás- és osztályozó naplót, anyakönyvet, 

felvételi és érettségi névsorokat áttanulmányozva több tízezer személynév megismerését tette lehetővé. E 

gazdag személynévleltár alapján bátran kijelenthetem, hogy édes anyanyelvünk a világ egyik 

leggazdagabb, legváltozatosabb nyelve a családnevek tekintetében is. 

Ebből a több évtizedes gyűjtési anyagból próbálok ízelítőt nyújtani az alábbiakban. Egyetlen kitalált név 

sem szerepel a felsorolásban, mindenik valóságban létező név. Természetesen a teljesség igénye nélkül, 

hiszen a több tízezer név bemutatására már helyszűke miatt sem kerülhet sor.  

Első csoportba soroltam a kereszt- vagy utónevekből képzett családneveket. A Ladó János által 

szerkesztett Magyar utónévkönyv l827 utónevet tart nyilván, ajánlott vagy elfogadható formában. A 

különböző naptárkönyvek, kalendáriumok különböző számú utónevet szerepeltetnek, például a Hargita 

kalendárium 2007-es évi kiadásában 667 név szerepel. Ebből az utónév anyagból 221 olyan nevet találtam, 

amely eredeti vagy képzett formában vezetéknév alapjául szolgált. Ilyen családnevek: Aba, Ábel, Ábrahám, 

Ádám, Adorján, Ágoston, Ajtony, Ákos, Albert, Alpár, Ambrus, Ambarus, Andor, Andorkó, Andorka, András, 

Anna, Antal, Apor, Aranka, Árpád, Áron, Balázs, Bálint, Barabás, Barna, Barnabás, Béla, Bedő, Bekő, 

Bence, Benedek, Bene, Benő, Benke, Bernát, Berta, Bertalan, Boldizsár, Bónis, Bonifác, Bottyán, Bodó, 

Bodor, Buda, Csaba, Csanád, Cseke, Csongor, Dániel, Dávid, Demeter, Dénes, Dezső, Domokos, Dónát, 

Demeter, Dömötör, Döme, Elek, Elekes, Endre, Fábián, Farkas,Ferdinánd, Ferenc, Flórián, Fülöp, Frigyes, 

Gábor, Gál, Gáspár, Gyárfás, Gellért, Gergely, Gerő, Gotthardt, Gusztáv, György, Gyula, Hanga, Hajnal, 

Herman, Ignác, Illés, Ila, Ilonka, Imre, Ince, István,Izsák, Jakab, János, Jankó, Jancsó, Jánó, Jenő, 

Jónás,Józsa, József, Jordán, Kálmán, Károly, Kató, Kata, Katus, Kelemen, Klára, Konrád, Koppány, 

Kristóf, Lajos, László, Lázár, Lénárd, Lenke, Lipót,  Lóránt, Lóránd , Lőrinc, Lőrincy, Lőrincze, Lukács,  

Magdó,  Márk, Márkus, Márton, Márta, Máté, Mátyás,  Menyhért, Mihály,  Kilos, Mike, Mikó, Mikes, 
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Móric,  Mózes, Nándor, Orbán, Oszvald, Örkény, Pál, Péter, Palkó, Palikó, Piroska, Pongrác,  Róbert, 

Román, Rudolf, Rózsa, Salamon, Samu, Sámuel, Sándor, Sára, Sebestyén, Sebő, Simon, Soma, Szaniszló, 

Szilárd, Szilveszter, Tamás, Tarján, Tibád, Tibold, Tóbiás, Tódor, Ugron, Valter, Vencel, Vendel, Vince, 

Virág, Vitális, Vitus, Zajzon, Zakariás, Zoltán, Zsigmond, Zsiga, Zsombor. 

A kételemű személynevek első tagja, a családnév kialakulhatott úgy is, hogy az apanév becézett 

formáját használták fel, pl. a Benedek név beceneve a Bene, Benke, az Imre beceformája az Imecs, a 

Sebestyéné a Sebe, a Bertalané a Berta, a Demeteré a Deme, a Kataliné a Kata, stb. 

A becenév alakulási módok többfélék lehetnek: 

A. Teljes névből képzéssel: pl. Mihály+kó=Mihálykó 

B. Névvégi rövidülés képzéssel: Anna -a=   Ann+us= Annus; Katalin-alin=Kat+a= Kata; András-rás=   

And+orkó= Andorkó; Benedek-edek= Ben+kő= Benkő; Dániel-iel= Dan+i= Dani; Demeter-eter= 

Dem+e=  Deme; Gergely-gely= Ger+ő= Gerő; György-gy= Györ+ke= Györke; István-ván= Ist+ók=   

Istók; János-os= Jan+csó= Jancsó; Jan+csi= Jancsi; Jan+kó= Jankó; József-ef= Józs+i= Józsi; Józs+a=   

Józsa; Mihály-ály= Mih+ok= Mihók; Miklós-lós= Mik+ó= Mikó; Sámuel-uel= Sam+u= Samu; Tamás-

ás=  Tam+kó= Tamkó, módosulással Tankó. 

A képzők szerkezeti szempontból tehát lehetnek: 

1. Egyeleműek: -a :Józsa; -e: Deme; -i: Dani; -ó, -ő: Kató, Gerő. 

2. Képzőbokrok: -ka, -ke: Györke, Gyurka; -ko, -kő: Andorkó, Dankó, Gyurkó, Mikó, Mihálykó, 

Györke; -ok: Istók, Mihók; -us: Annus, Katus. 

A családnév képzésnek egy másik elég gyakori formája, amikor az apanévből a leszármazásra utaló -fi 

(fiú) tag hozzácsatolásával birtokos összetételt alakítottak ki. Például: Lászlófia Péter = Lászlófipéter, 

vagyis a név lerövidült, eltűnt az a hang és csak a -fi tagot ragasztották a keresztnévhez. Az ilyen nevek 

írásánál a legváltozatosabb írásformákkal találkozhatunk, például: Pálfi, Pálfy, Pállfy. Ilyen nevek: Abafy, 

Alberfi, Andrásfi, Antalfy, Bálintfy, Bánffy, Benedekfy, Dezsőfi, Gáborfi, Gálfy, Gűlffy, Gerőffy, Györfi, 

Györfy, Györffy, Gyulafi, Inczefy, Istvánffy, Jakabffy, Lászlófi, Lászlófy, Lorántfi, Lukácsffy, Mártonfy, 

Mártonfi, Mátéffy, Mihályfi, Pálfi, Pálfy, Pálffy, Péterfi, -fy, -ffy, Simonfy, Vinczefi stb. Látható, hogy a 

nevek egy részénél -fi-vel, máskor -fy-vel , ismét máskor -ffy-val írják, attól függően, hogyan rögzült a név 

annak idején. 

Alakulhattak családnevek úgy is, hogy két keresztnevet összevontak, pl.: Gálpál, Györgymiklós, 

Györgylőrinc, Györgypál, Györgytamás, Pálgábor, Pálistván – a moldvai csángóknál Pálistán. Vannak 

olyan családnevek, ahol  a név és foglalkozás összevonásával alakulhatott ki a név, pl.: Györgydeák, 

Mihálydeák, Györgybíró, Györgykovács, de van olyan név is, ahol név + űrmérték, pl.: György+icze=   

Györgyicze. Találkozunk olyan névvel is, ahol a névhez elől vagy hátul csatlakozik jelző, pl. Kisgyörgy, 

Nagygyörgy vagy Pálhegyi. 

A második nagy csoportba a helységnevekből eredeztethető családneveket soroltam. Itt a település 

nevéhez csatolták az -i képzőt, s így alakították ki a családnevet. Itt is a teljesség igénye nélkül a 

magyarlakta települések valóságos térképét rajzolhatnánk meg a családnevek alapján. Itt elsősorban a 

Hargita és a szomszédos megyék településneveiből képzett családneveket sorolom fel, de felvettem a 

névsorba olyan neveket is, amelyek az anyaországban, vagy az elszakított területeken található 

településneveket tükrözik, de amelyeket az egész magyar nyelvterületen használnak. Találtam néhány olyan 

nevet is, amelyek más országokban lévő helységneveket tükröznek, de elég gyakran szerepelnek a magyar 

családnevekben. Pl.: Lipcsei, Hamburgi, Géra Németországból, Surján, Zentay, Zombor Szerbiából, Eszéki, 

Erdődi, Karancsi, Ormós és Vörösmarty Horvátországból, Faludi és Lendvay Szlovéniából, Prágai, Morvay, 

Csehi Csehországból, Hollanda utal Hollandiára, Bécsi, Bonis, Fertődi, Kismartoni, Lajtai, Mosoni és 

Rábai Ausztriára, Beregi, Csernik, Jávor, Munkácsi, Ung, Ungtölgyesi, Ungvári és Ungvölgyi Kárpátaljáról, 

de a legnagyobb számban a felvidéki helységnevek szerepelnek a családnevekben. Ilyenek: Árvay, Bártfai, 

Finta, Garami, Ghymes, Gömöri, Homonnai, Iglói, Kassai, Kasza, Lévay, Lőcsei, Nemeskürti, Nográdi, 

Nyitrai, Ölvedi, Pásztohy, Pipei, Pozsonyi, Rozsnyói, Ruttkai, Selmeczi, Szabadi, Szelestey, Szepesy, Szinyei, 

Tátrai, Somogyi, Trencséni, Thököly, Turóczy, Udvardi, Ürményi, Vágvölgyi, Várkonyi, Vízkeleti, Zempléni, 

Zolyomi, Zsolnai, Várkonyi, stb. 

Az alábbiakban felsorolom a leggyakrabban szereplő helységnévből képzett családneveket, területi 

elhelyezkedéstől függetlenül: Ádámosi, Agárdi, Ágfalvi, Agyagfalvi, Albisi, Angyalosi, Abodi, Alfalvi, 

Apáczai, Apáti, Aradi, Aranyosi, Árapataki, Árkosi, Árvai, Baczoni, Bajai, Bakonyi, Bakonyvári, Balatoni, 

Baranyai, Barcza, Bardóczi, Barkóczi, Baróti, Brassai, Bándi, Bánfalvi, Bánhegyi, Bányai, Bártfai, 

Belényesi, Benczédi, Berényi, Bessenyei, Beregi,Bereczki, Besztercei, Bethlen,Bécsi, Bélafalvi, Bihatóri, 

Bisztrai, Bisztray, Bodoni, Borosnyói, Borsi, Botházi, Gögözi, Bözödi, Budai, Budaházi, Csallóközi, 
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Csanádi, Csáki, Csengeri, Csepregi, Csernai, Csernátoni, Csíkszentmihályi, Czeglédi, Daróczi, Dálnoki, 

Debreceni, Derzsi, Dési, Dézsi, Dévavári, Dióssy, Diószegi, Ditrói, Döbrögi,  Döbrentei, Domahídi, 

Dombóvári, Ecseri, Egressy, Endrődi, Enyedi, Ercsei, Erdélyi, Erdőssy, Ernyei, Esztergomi, Eszterházi, 

Égei, Faludi, Falusi, Fancsali, Farcádi, Farkaslaki, Fehéregyházi, Fehértói, Feleki, Felfalusi, Fenyédi, 

Fenyőkuti, Félegyházi, Fertődi, Fiátfalvi, Firtos, Fogarasi, Fogarassy, Garami, Garamvögyi, Garai, Gagyi, 

Galántai, Gálfalvi, Gellérthegyi, Gémesi, Géra, Ghymes, Gömöri, Gyarmathy, Gyöngyössy ,Győri, Gyulai, 

Gyergyai, Gyulavári, Hadházi, Halmi, Halmágyi, Hamburgi, Hargitay, Hatházi, Havadtői, Hermányi, 

Hernádi, Hetényi, Hidegkuti, Hídvégi, Hodgyai, Hodosi, Honti, Homonnai, Homoródi, Hortobágyi, 

Hunyadi, Hűvösvölgyi, Iglói, Igmándi, Ikvai, Illésfalvi, Istvánfalvi, Imrédi, Iszlai, Járay Jászberényi, 

Jakabházi, Kabai, Kalócsai, Kaposvári, Karádi, Karczagi, Kassai, Kákonyi, Kányádi, Károlyi, Kászoni, 

Kálnoki, Kátai, Kecseti, Kedei, Kereszturi, Kereki, Keszthelyi, Kerényi, Keveházi, Kibédi, Kisfaludi, 

Kisteleki, Kolozsi, Kolozsvári, Koltai, Komáromi, Komjáti, Komlói, Komlósi, Koppányi, Kopányi, Koródi, 

Korondi, Koronkai ,Kosztolányi, Kovásznai, Kőfalvi, Kőhalmi, Kökény, Kökényes, Kökényesdi, Kökössy, 

Kőkúti, Kölcsei, Köpeczi, Kőrössy, Kőszegi, Kővári, Kövesi, Krasznay, Krizbai, Kuti, Kútszegi, Kútvölgyi, 

Küsmödi, Ladányi ,Lajtay, Leányvásári, Lemhényi, Lendvai, Lévai , Lipcsei, Lippai,  Liszkai, Lónai, 

Losonczi, Lövétei, Ludasi , Lugosi, Lomniczi, Madarasi, Mohácsi, Majtényi, Makó, Marosfői, Marossy, 

Maróti, Megyeri, Mélykúti, Mesterházi, Mihályfalvi, Miklósfalvi, Miklóssy, Mindszenthy, Mocsári, Mohácsi, 

Monoki, Monori, Monostori, Mosoni, Muraközi, Murányi, Muzsnai, Málnássy, Nográdi, Nyitrai, Palásti, 

Palánkai, Parajdi, Patakfalvi, Pákozdi, Pálhegyi, Pálfalvi, Pálmai, Pápai, Pásztohy, Perjesi, Pesti, Petőházi, 

Peterdi, Pécsi, Péterfalvi, Pipei (Pipén, Magyarzsákodon, Bözödben – mindhárom település Maros 

megyében), Pozsgai, Pozsonyi, Putnoky, Radnai, Radnóti, Rajnai, Rádai, Rábai, Rétfalusi, Rétyi, Rétvári, 

Révay, Rónaháti, Romvári, Rozsnyói, Sarkadi, Sárdi, Sárközi, Sármási, Sárvári, selmeci, Siklódi, Siklósi, 

Simonyi, Sófalvi, Solymosi, Solyomvári, Somai, Somlyai, Somodi, Somogyi, Surányi, Surján, Sümegi, 

Szakolczay, Szalontai, Szamosközi, Szamosfalvi, Szathmári, Szebeni, Szegedi, Szelestei, Szentes, Szentannai, 

Szendrei, Szentgyörgyi, Szentiványi, Szentkirályi, Szentmaryay, Szentmártoni, Szentmiklósi, Szentpáli, 

Szentpéteri, Szepessy, Szeredai, Tarcsafalvi, Tasnádi, Tatay, Tábori, Tárnoki, Telekfalvi, Telegdi, Teleki, 

Temesvári, Terecskei, Tiboldi, Tihanyi, Tinódi, Tisza, Tóásó, Tófalvi, Toldy, Tokai, Tótfalusi, Tordai, Torjai, 

Tornai, Toroczkai, Tószegi, Thököly, Tölgyessy, Tömösi, Trencséni, Túróczi, Ugrai, Ujvárosi, Ung, Ungvári, 

Ungvölgyi, Uzoni, Ülkei, Ürmösi, Vargyas, Vaskúti, Vasteleki, Vágási, Váradi, Várdai, Vásárhelyi, Várhídi, 

Várkonyi, Verebes, Vereczkey, Verestói, Vértes, Villányi, Zagyva, Zalatnay, Zalányi, Zágoni, Záhonyi, 

Zentay, Zilahy, Zoltay, Zoltáni, Zolyomi, Zombori, Zsolnai, Zsombori, Zsilvölgyi. 

A felsorolt nevek csak egy töredékét képezi annak a hatalmas névanyagnak, amely a magyar 

nyelvterületen előfordulnak. A helységneveken kívül azonban még számtalan más olyan családnévvel 

találkozunk, amelyek valamilyen más földrajzi fogalomhoz kapcsolódnak. Csak a leggyakrabban előforduló 

nevekből tallózunk néhányat:  

1. Hegyek neveit tükröző családnevek: Kárpáti, Hargitay, Radnai, Görgényi, Persány, Fogarasi, 

Bihari, Tátrai, Mátrai, Pilisi, Bodoki, Csukás, Szellő, Bakonyi, Gömöri stb. 

2. Folyók nevei: Dunai, Tiszai, Kőrössy, Szamosi, Marosi, Olti, Nyárádi, Homoródi, Szávay, Temesi, 

Hernádi, Bodrogi, Ikvay, Rába, Lajtay, Vargyas, Úz, Sajó stb.      

3. Vidékek, tájegységek nevei: Csíki, Gyergyói, Gyergyai, Kászoni, Kézdi, Sepsi, Szilágyi, Bánáti, 

Alföldi, Hunyadi, Szatmári, Szigeti, Bácskai, Gyimesvölgyi, barcasági, Gömöri, Nógrádi, Tolnai, 

Marosvölgyi, Vágvölgyi, Szepesi, Muraközi, Baranyai, Somogyi, Mosoni stb.      

4. Földrajzi felszíni formák: Árok, Árkosi, Berek, Berkes, Berki, Bérci, Csermely, Csúcs, Csutakos, 

Dombi, Erdei, Erdős, Földi, Gezder, Gyepes, Halmi, Havas, Havasi, Hágótői, Hegyi, Hegyháti, 

Láposi, Ligeti, Martos, Marti, Mezei, Mezey, Mező, Mezős, Mocsári, Pataki, Pusztay, Réti, Rónai, 

Sík, Szántódi, Szirtes, Tó, Toós, Tófalvi, Fehértói, Verestói, Vulkán 

5. Növényekkel kapcsolatos nevek: Akácos, Almássy, Ágh, Avar, Avarkeszi, Baracka, Barackos, 

Berek, Berkes, Berki, Bimbó, Bodzás, Bogyó, Bokor, Bors, Borsi, Borsos, Burján, Búza, Búzás, 

Bükkfejes, Bükkfeyes, Bükkösi, Ciprusz, Citrom, Csereklye, Cseresznyés, Csutak, Dinnyés, Diós, 

Egerszegi, Egressy, Eperjesi, Fenyves, Fenyvesi, Fenyédi, Fügedi, Füzesi, Fűzi, Fűzfa, Gombás, 

Hanga, Haraszti, Hárs, Iharos, Káposzta, Kása, Kenderes, Komlós, Konkoly, Korpás, Kökény, 

Kökényesi, Kömény, Len, Lencse, Lencsés, Mag, Magos, Magyarósi, Makk, Makkai, Makfalvi, 

Mákszem, Málnássy, Meggyes, Mohai, Nádas, Növényi, Nyíri, Pázsit, Perjés, Perjesi, Répási, Riskó 

(rizike), Rózsa, Rozs, Szalma, Szirmay,  Szederjesi, Szénási, Szekfű, Szilvási, Szivásy, Szőllős, 

Szőllősy, Tulipán, Tormás, Thormay, Tölgyessy, Ürmös, Üszöges, Viola, Virág 
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6. Állatokkal kapcsolatos nevek: Bagoly, Bakk, Banka, Bárándi, Bárány, Bogár, Borz, Czinege, 

Czinke, Csikós, Csuka, Csukás, Darázs, Darvas, Egeresi, Farkas, Galambos, Gácser, Gémesi, 

Gólya, Gödény, Gulyás, Héja, Héjja, Hering, Holló, Juhász, Juhos, Kacsa, Kakuk, Kakasi, Kánya, 

Kárász, Kecskés, Keszegh, Koca, Lovas, Lovász, Macskási, Macskássy, Madaras, Madarász, 

Medve, Nyúl, Nyulas, Oroszlán, Ökrös, Pinty, Rigó, Róka, Rokaly, Sas, Sass, Sáska,  Sirály, Sólyom, 

Solymár, Szajkó, Szarka,  Szarvas, Szunyog, Tyukodi, Vad, Varjú, Vereb, Verebes, Veréb, Vércse 

7. Fémek, ötvözetek: Vas, Vass, Acél, Páncél, Réz, Rezi, Cink, Cin, Arany, Aranyos, a nemfémek 

közül a Szén, Kristály 

8. Színek: Piros (Roth), Veres, Vörös, Fehér (Veisz), Fejér, Zöld (Grün), Barna, Szőke, Fekete 

(Schwarz), Tarka (Bunta), Viola, Kék, Kékes, Kékesi, Kékedi    

Ugyanilyen népes csoportot képez a különböző foglalkozásokat tükröző családnevek csoportja: 

Asztalos, Arató, Ásó, Ásós, Bakó, Bányász, Bács, Bárdos, Berszán,Béres, Birkás, Bíró, Bodnár, Bognár, 

Bordás, Boros, Csender, Csengettyűs, Csikós, Csiszár, Csizmadia, Cimbalmos, Cziterás, Csordás, Darabont, 

Dobos, Döngölő, Dudás, Erdész, Erdős, Faragó, Fazakas, Fazekas, Fésűs, Fotós, Fúró, Futó, Galambos, 

Gerendás, Gulyás, Györgybíró, Gyúró, Hadnagy, Hajdú, Halász, Hálós, Harangozó, Hegedűs, Hentes, 

Kalmár, Kalóz, Kaszás, Katona, Kalányos, Kádár, Kántor, Káplán, Kaskötő, Kenyeres, Kertész, Kerekes, 

Képíró, Kincses, Kobzos, Kocsis, Kopjáss, Kotró, Kovács, Kőműves, Kulcsár, Lakatos, Lantos, Lovas, 

Lovász, Madarász, Mester, Méhes, Méhész, Molnár, Mézes, Nádas, Nyerges, Nyíró, Nyírő, Nyulas, Ötvös, 

Pap, Pálinkás, Pásztor, Pék, Pénzes, Pincér, Pincés, Pintér, Porkoláb, Puskás, Regős, Révész, Rostás, 

Serfőző, Sózó, Sugó, Sütő, Szabó, Szakács, Szappanos, Szatócs, Szántó, Szekeres, Szénégető, Szénás, 

Szígyártó, Szíjgyártó, Szitás, Szőcs, Szűcs, Szűrös, Szurkos, Takács, Téglás, Tekenyős, Timár, Trombitás, 

Törő, Tőrös, Tözsér, Vadász, Varga, Varró, Vágó, Vámos, Ványolos, Vicellér. A felsorolt nevek között 

találunk olyan foglalkozásneveket is, amelyek már elavult, kimaradt foglakozásokat jelölnek, amelyek 

azonban a keletkezésük időszakában létező foglalkozásokat léteztek.  

A foglalkozást tükröző nevek körében elég gyakran előfordulnak különböző hangszerekkel vagy 

zenészekkel foglalkozó nevek, például: Cimbalmos, Citerás, Dudás, Dobos, Dalos, Hegedűs, Kobzos, 

Kántor, Lantos, Regös, Trombitás stb. 

Szinte hihetetlen, hogy milyen sok emberi tulajdonság tükröződik a családnevekben. Feltételezhető, 

hogy e nevek kialakulásánál az illető családfő tulajdonságait vették figyelembe. Ilyen nevek: Apró, Bajusz, 

Barna, Beteg, Bogos, Botló, Buta, Bütű, Csendes, Csipros, Csizmás, Csomós, Csonka, Csontos, Csúf, 

Csűrös, Erőss, Erős, Eszes, Édes, Égető, Ékes, Éltes, Éltető, Fejes, Fényes, Fésűs, Fogas, Forró, Földes,  

Futó, Füstös, Gazdag, Gavallér, Gombos, Gondos, Gömbös, Görbe, Gyenge, Gyűjtő, Hajós, Hamvas, 

Hámos, Héjas, Hízó, Hozó, Húzó, Huros, Ífjú, Jámbor, Jó, Joó, Jobb, Kajtár, Karmos, Kassos, Kaszás, 

Kádas, Kemény, Kenyeres, Kenderes, Keresztes, Kertész, Keserű, Kesztűs, Kevély, Kis, Kiss, Kicsid, Kincses, 

Kopacz,  Kormos, Koszorús, Könyves, Kövér, Köblös, Kurta, Leveles, Lisztes, Lógó, Markos, Melles, Mohos, 

Ormos, Orsós, Okos, Ökrös, Ötvös, Palotás, Pálinkás, Pici, Puha, Rab, Rajz, Ravasz, Rejtő, Rendes, Részeg, 

Révész, Rézműves, Rideg, Rontó, Roppantó, Rövid, Sánta, Selymes, Seres, Sima, Soros, Sós, Soós, Sózó, 

Sovány, Sörös, Sugár, Suta, Süket, Szeles, Szennyes, Széles, Szélyes, Szolga, Szőrös, Talpas, Tarlós, Tarr, 

Tánczos, Tálas, Téglás, Tompa, Tömör, Tőrös, Túrós, Tüdős, Udvaros, Ürmös, Vadas, Vedres, Vén, Vidám, 

Vígh stb.  

Érdekesek azok a családnevek is, amelyek valamelyik európai nép, népcsoport, nevét tükrözik. Például 

a magyar néppel kapcsolatban nemcsak a Magyar és Székely, mint magyar népcsoport szerepel, hanem a 

történelem során a magyar népbe beolvadt más népek neveit is megtaláljuk. Például: Hun, Kun, Avar, 

Kabar, Kazár, Besenyő. Ugyanígy a német néppel kapcsolatban több német népcsoport neve is szerepel, 

például: Bajor, Germán, Germánus, Porosz, Sváb, Szász stb. Európa népeinek nagyrésze megtalálható 

családneveinkben: Román, Oláh, Tót, Cseh, Morva, Svájczer, Frank, Lengyel Hollanda, Luxemburgi, Dán, 

Lengyel, Lett, Olasz, Szerb, Horvát, Rácz (Magyarországon élő szerb), Bosnyák, Bolgár, Bulgár, Török, 

Görög, Tatár, Kozák, Orosz, s ennek változatai a Rusz, Ruszka, Muszka továbbá Zsidó, Örményi, Örmény, 

Jordán, Czigány stb. Egyes nevekben még a politikai csoportosulások is tükröződnek, például: a Kuruc és 

a Labanc nevekben. 

A különböző európai népek mindenikének megvan a maga uralkodói formája és vezető rétege, amelyek 

a családnevekben szintén tükröződnek: Cézár, Császár, Cár, Király, Herceg, Nemes, Gróf, Báró, Bán, 

Kenéz, Vajda, Ispán, Basa, valamint a különböző katonai tisztségek, például: Major, Kapitány, Hajdú. 

Ugyanúgy megtaláljuk a különböző egyházi tisztségeket jelölő neveket is: Érsek, Pap, Papp, Káplán, 

Kántor, Harangozó, Csengettyűs stb. 
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Utolsó csoportba soroltam a más népektől származó, magyar családnevek között jelentős helyet 

elfoglaló neveket. Itt szembetűnő a német eredetű nevek csoportja, de szép számmal találunk olasz-latin, 

román, örmény, szerb és más népektől eredeztethető neveket is. Többszáz nevet gyűjtöttem össze, de itt csak 

a leggyakrabban előforduló neveket említem meg. Ilyenek: Adler, Airizer, Ajvász, Akerman, Albertini, 

Bachner, Baner, Bauer, Bazilides, Bartolf, Bayer, Beck, Becker, Biderman, Binder, Birgiser, Biszkontini, 

Bomher, Bunta, Burus (Pipe, Székelyszállás, Székelyvécke, Oroszhegy, Szentegyháza, 

Szekelyszenterzsébet, Bonyha, Szásznádas, Székelykeresztúr, Csíkszereda), Büchler, Büchner, Danielisz, 

Daubner, Dienes, Dittel, Ditrich, Dolmayer, Dorner, Eberle, Echard, Eigel, Eisenberger, Engeleiter, 

Erdmann, Fabricius, Feldmayer, Fibula, Fichtel, Filippov, Fischer, Fogel, Fokt, Fornvald, Friedmann, 

Fritz, Frőhlich, Fuksz, Gabrielli, Gayer, Geiger, Gera, German, Giacomello, Glöch, Gotthard, Gottfried, 

Grausan, Gráf, Grosz, Grosmann, Grüman,Grünesz, Halftermayer, Haller, Haltrich, Hanusz, Hanz, 

Harrach, Haszmann, Hatschek, Heigl, Helvig, Henter, Herczog, Hermann, Hild, Hiller, Hirsch, Hitter, 

Hoch, Hoffman, Horn, Hühn, Hübsch, Kaiser, Kamler, Katz, Keller, Kelner, Kenedi, Kern, Kerpel, Keszler, 

Keul, Khell, Kindscher, Kintel, Kirmayer, Kirsch, Klaus, Klein, Klement, Koch, Kohn, Kolbert, Kontesz, 

Konteszveller, Kraft, Krammer, Krausz, Kránitz, Krisztián, Kőnig, Lamperth, Larcher, Lauer, Lenhart, 

Leonhart, Leopold, Littman, Lünhard, Manasses, Maningen, Mann, Mants, Mardirosz, Markovics, Martini, 

Marschal, Maurer, Mazero, Maxim, Mayer, Melczer, Mentczer, Merker, Mohr, Morgenstern, Muchenhaupt,, 

Münz, Náhlik, Neumayer, Niedermayer, Novák, Nussbaum, Obermajszter, Obernoszter, Offner, Oszvald, 

Pecsovszky (Perényi), Peller, Petzinger, Püllnitz, Pressler, Princz, Purcel-(Puskás), Purger, Porsche, 

Rafael, Raffai, Rafain, Ramm, Richter, Rippel, Ritner, Romfeld, Rizmayer, Roth, Rottenbiller, Rösler, Rutter, 

Schiffer, Schiller, Schmidt, Schneider, Schulek, Schulleri, Schrádi, Schwartz, Steiner, Soitzer, Szenner, 

Szolomayer, Talmayer, Tatzel, Tauber, Telman, Temfli, Teutsch, Thalmeier, Thürmer, Triebel, Ulrich, 

Ungar, Unger, Verzar, Vikárius, Vild, Vinkler, Viola, Virginás, Vitális, Vitus, Vofkori, Vogel, Vomer, 

Waccer, Wagner, , Walter, Watzel, Weil, Weinberger, Weis, Weisenbacher, Welman, Wermeser, Wiener, 

Wittner, Wohlfart, Wolf, Wurbman, Zacher, Zait, Zeffer, Zepeczaner, Zielmann, Ziffer, Zimmer, 

Zimmermann, Zoschling, Zuschlag, Zudor, Zwack, Xantus, Xántusz stb. 

Befejezésként elmondhatjuk, hogy a magyar személynevek az évszázadok során a társadalmi fejlődéssel 

párhuzamosan alakultak ki és ebben a kialakulási folyamatban döntő szerepet játszottak a nyelvrendszerbeli 

törvényszerűségek pl. a család- vagy vezetéknév jelzői minőségben a jelzett szó, vagyis az utó- vagy 

keresztnév előtt áll, szemben a környező indoeurópai népek nyelvhasználatával, ahol ez fordítva van.  

Ezt az őseinktől örökölt szókincset gondosan meg kell őriznünk, és ne engedjük meg soha senkinek, 

hogy szándékosan vagy tévedésből se változtasson azon, ne hagyjanak el egy betűt vagy írásjelet sem és ne 

s ragasszanak hozzá semmit. Ha mégis tapasztalnánk valamilyen eltérést az évszázadok óta kialakult 

nevünkön, éljünk törvény biztosította jogainkkal, és kérjük a számunkra kiállított bármilyen hivatalos 

okmányon a hivatalos név alkalmazását.  

*** 

 
 

Római katolikus műemléktemplom (Csíksomlyó – Csobotfalva, Szent Péter templom) 
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Burus János 

Vésője alól madarak röppentek, virágok feseltek  

Varga Károly halálának 15. évfordulójára emlékezve és emlékeztetve 

Ennek az írásnak nem az a célja, hogy kiegészítse a „sír feletti beszédet.” Nem akar emlékbeszéd lenni, 

„halotti beszéd”, annál kevésbé „könyörgés.” Az már 15 éve elhangzott néhai Varga Károly tanár úr, 

igazgató úr, „Karcsi bácsi” csíktaplocai sírboltjánál, református egyházi szertartás szerint. Inkább személyes 

vallomásnak, „lelki kitárulkozásnak”, emlékidézőnek, múltbafordulásnak – közel két évtizedig voltam 

munkatársa, kollégája, korai haláláig jó barátja –, nemes tettei felidézésének szánom. 

Hargita Megye Művelődési Bizottságának ügyét „szolgáltuk”, odaadóan, mindahányan.
42

 

Terepjárásainkon, falujárásokon gyakran voltam Varga Károllyal. Ő a tudományterjesztéssel (népi 

egyetemek, tudományos brigádok, előadássorozatok, megyei jellegű szimpóziumok, konferenciák 

szervezése) foglalkozott, én a művelődési intézményekben (művelődési házak és otthonok, közkönyvtárak, 

képzőművészeti tábor, író-olvasó találkozók) folyó munkát szerveztem, koordináltam – kisebb, nagyobb 

sikerrel. 

Sokszor és sokat tanultam tőle. Szükségem is volt rá, hisz „egy más világból, Murokországból” érkeztem 

meg, 1973 őszén, vad idegenként, „riadtan”, nem kis félelemmel a „borvizek hazájába”, Csíkországba.  

Önzetlenül segített. Nagy tapasztalattal rendelkezett. Tudását, jártasságát megosztotta velem. Ő vezetett 

be a művelődési élet csodálatos világába, varázsába. Emlékszem, az első „delegációm” kitöltésénél is ő 

„bábáskodott”.  

Egy új világot, más értékrendet, a Székelyföld (addig kevésbé ismert) tárgyi és szellemi értékeit, kincseit, 

a „tiszta forrást” hozta közelembe, mutatta meg nekem. Szavaival, sziporkázó „góbés” humorával sokszor 

töltekeztem. Hálás vagyok érte. Szép emberségét, helytállását, emberi tartását, konok akaraterejét, a szebbre 

és jobbra való törekvését, sokrétű tudását, szakmája iránti elkötelezettségét sokszor megcsodáltam. 

Irányomban tanúsított, „viselt dolgait” halálomig magamban őrzöm. Felnéztem rá. Erőt adott. Utat tört és 

mutatott. Példaképem volt és az is maradt.  

Soha, semmilyen körülmények között nem tagadta meg nézeteit, hitvallását, fajtáját. Büszkén vallotta és 

tartotta magát annak, ami. Magyarságát soha nem mellveregetéssel hangoztatta. Értékelte, becsülte, 

elismerte más népek kultúráját is. Méltatója volt mindannak – lehetett az magyar, román – , ami a közös 

ügyet szolgálta, előre vitte. 

A Kis-Küküllő középső szakaszának egyik legjelentősebb településéről, Makfalváról
43

 (régebben 

Makafalva), a népi fazekasság, a vidék rangos művelődési központjából indult. Büszkén emlegette 

bölcsőhelyének jeleseit és azok tetteit: a Dózsákat. Dózsa Dánielt (1821-1889), az erdélyi irodalom egyik 

lelkes munkását, ügyvédet, aki 1849-ben a Szemere-féle kabinetben államtitkár volt. Első költeményei 1840-

es években jelentek meg a kolozsvári „Remény” című zsebkönyvben. Lírai dalai közkedveltek voltak. 

Történelmi és társadalmi regényeket is írt. Makfalva a Dózsa-család fészke. Sok jeles tagja volt. Vas Áront 

(1891-1980), az agyagszobrászat híres művelőjét, a naiv művészt, annak híres munkáit (bivalyok, 

parasztfigurák). Molnár Danit (1854-1914), a székely fazekast és szobrászt. Kusztos Endre 

grafikusművész különös „gyökereit”, derékba tört fáit … 

Rendkívül magasztalta a Wesselényi-féle iskolát, annak feliratát gyakran idézte: „Adták a székelyek 

Wesselényinek hazafiságáért, szenteli hazafiság kifejlesztéséért a székely nemzetnek Wesselényi.” A 

felvilágosult elme „nemzeti nevelő polgári oskolát építtetni, s abban két catholicus és két unitárius gyermek 

neveltetésére alapítványt teszen, mit teljesített is” – jegyzi meg Benkő Károly 1861-ben.  

Szülőfalujában, a mezítlábas gyermek lába nyomát őrzik a különös szépségű dűlőnevek: Párnás él, Kóros 

vész- hegyese, Nyerges, Hajmék, Hegyes-hegy teteje (566 m) és a Várhegyese (603 m) – ez utóbbin van 

Maka vára. De nem felejtette el Ecsenye-tető, Galamb Hegyese (588m), Mihálycseréje (545m), Gyepű 

Hegyese, Cibre-hegy (587m) sem. 

„Patakjai”, melyek őrzik a forró nyarak melegét, gyermekkori pancsolásait, a nagy fürdőzéseket – Ecsenye 

pataka, Nagy Magos árka, Szolokma pataka, Nádas-patak – üzenik, hogy várják haza „Karcsi bácsi” felnőtt 

fiait, unokáit. 

A „Tízesek”, a „Telepek” is: Alszeg, Felszeg, Belszeg, Csorgószeg, Sokad, Cibrefalva, Felhágó, Fenyős-

patak, Jeddikapu, Tyúkólos, Macskalik, Gyepűkapu – csodálatos nevek – őrzik emlékét. Azt üzenik, hogy 

                                                 
42

 Ennél az intézménynél sok volt a „B” családnevű: Becze Antal volt a főnök, az elnök; Bucur Nicolae alelnök; dr. Balázs Lajos, 

Bakó László és Burus János. Az „összhang” kedvéért a kollégák Varga Károlyt „Bargának” szólították. Jó társaság volt. 
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 Vofkori László: Székelyföld útikönyve I. Cartographia Kft. Budapest, 1988. 265-268. o. 
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már rég elcsitult a határvillongás Kibéddel (1731-ben volt), Atosfalvával. Béke honol, csend van. Haza 

lehetne térni … 

A székely faragott kapuknak, ezeknek a monumentális építményeknek, a kapudíszeknek volt a 

szerelmese. Ezek bűvöletében élt. Az értékvesztő, rohanó világban számára megnyugtató volt ezeknek az ősi 

eredeti népi mintáknak, a vonalaknak a természetes szépsége, látása, látványa. 

Rácsodálkozott a nagykapuk szerkezetére (Máréfalva, Fenyéd, Zetelaka, Kápolnásfalu, Csíkszentmárton, 

Gyergyó vidéke). Csak úgy öntötte, sorolta a megnevezéseket: kapu orma, galambdúc, konzol, kapuláb, 

kontyfa, hónaljkötés, kaputükör, kötőgerendaköz, kiskapunyílás, nagykapunyílás, nagykapuív, kiskapuív, stb. 

Nem maradhattak ki a kapudíszek sem ebből a ”leltárból”: faragott virágminták, faragott rozetták, faragott 

liliom, pálmadíszek (Székelyudvarhely), faragott nagy csillag, nagykapulábon felfutó indadíszek 

(Székelykeresztúr). Szóba került a fűrésszel csipkézett kaputükör (Gyergyóvidéki kaputípusok). 

„Disszertáció” hangzott el – főleg ha ott volt a másik két 

„kapuállító, kerítésdíszítő” kolléga, Salló István és Kardalus 

János
44

 is, a két „régi kultúrás” – akkor „fülemnek ily dicsérést 

kellett hallgatnia”, mint: nagykapuív közép kiképzése 

(Malomfalva), nagykapuívek kiképzése, kapulábak 

széldíszítései, csíki nagykapulábak  indító motívumai, régi 

nagykapuk oszlopdíszei, kapulábak széldíszítései, régi 

nagykapuk széldíszítései, nagykapulábak felfutó indadíszei, 

nagykaputükrök (Csíktaploca, 1934), kaputükrök csipkézett kiképzései, oszlopfők díszei, kapulábak 

(fűrészelt) indító motívumai, régi oszlopdíszes nagykapu (Székelyudvarhely, 1869 – faragta Sándor Ferenc), 

patkóíves nagykapu és főbb díszítőelemei (Csíkzsögöd, 1868), oszlopdíszes új nagykapuk (Fenyéd, 1975 – 

faragta Pap Ferenc), várhegyi fedett kapu (műemlék, 1876), kiskapuk (gyalogkapuk) nyílóinak kiképzése 

(Vasláb, Csíkszereda – faragta Orbán Ferenc, 1975), kiskapuk különálló zábéi (Máréfalva, 1966; Parajd, 

1903; Zetelaka, 1947; Fenyéd, 1970; Gyimes völgye, 1975). Ezeken az eszmefuttatásokon „felleltározták” a 

megye rangosabb ilyen jellegű építményeit – úgy „telítődtem” műszaki szakszavakkal, hogy álmomban is 

kapukat láttam (… más helyett ..., akkor még csak 27 éves voltam). 

Ő nem csak nézte, hanem meg is látta a szépet, a remeket. Arra törekedett, hogy ezek követendő például 

szolgáljanak a faragóknak, a szépet teremtőknek, általuk tovább éljen, virágozzék ez a nemes hagyomány, 

népművészetünk eredeti megnyilatkozása. 

A „Mester” atyai hangon oktatta, figyelmeztette, óvta tanítványait (olykor 30-40 is volt), hogy kerüljék a 

giccses, a néptől idegen elemeket. 

Az alakos kompozíciójú kaputükröket csodálta, de nem szerette, nem tartotta szerencsésnek.
45

 

Stílustörést látott bennük, elütnek az építmény egészétől, természetétől, nem tudnak beilleszkedni a jelképi 

erejűvé stilizált egészbe. Ezek nem lehetnek az ősiség jegyei – ezeket az oktatásokat, de nem kioktatásokat 

sokszor hangsúlyozta terepútjainkon, még most is hallom ... 

„Belekötött” az olyan kapufeliratos szövegbe , mint: „Fehér Nyikó három malma / Falunk nevét arról 

kapta”, vagy: „Ha kel az ég szép hajnala / Kezemben az eke szarva” (mindkét felirat malomfalvi kapun 

található, 1974-1975-ből, faragta Pap Ferenc) – mondván, hogy ezek a „különös” feliratok már nem a 

házbelieknek, nem az ősi portán élőknek, nem a falustársaknak szólnak, nem késztetnek meditálásra, 

legfeljebb a kirakatnézés hangulatát keltik a kapunézőben. ”Megsérülnek tőle a kapuk. Ne riasszuk el a 

kapuk madarait, ne hervasszuk el virágaikat, ne keverjünk a népballadákba adomákat!” – jegyzi meg 

jogosan a „művészetkedvelő” Forró László.
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Drága Barátom, tudom – hisz sorstársad voltam – , hogy a HATALOM, a hatalmasságok megbántottak. 

Amikor „betelt a pohár”, amikor nem bírtad a NAGYOK hatalmát, hátat tudtál fordítani, „angolosan 

lelépni”, de csak azért, hogy „egy új, más világot teremtsél” a Művészeti Népiskolánál, amelynek kétszer is 

igazgatója, tanára, oktatómestere voltál. Felvirágoztattad azt. Fényt, értéket vittél. Alkottál és teremtettél – 

másoknak, mások javára, hisz a magyar Himnusz költőjével vallottad, hogy „az ember nem csak testi, 

hanem szellemi lény is egyszersmind.” 
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 Salló István – Kardalus János: Kapuk és kerítések Hargita megyében. Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom 

Megyei Irányító Központja. Csíkszereda, 1977. (négynyelvű kiadvány) 
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 Nyikómalomfalván és sok másfelé, néhai Pap Ferenc tanító úr gyönyörű kapukat emelt. Az „élő kapumúzeum” nevezetű 

települést sokszor bejártuk gyalog. Csodálatos élményben volt részünk. Ideig-óráig kikapcsolódtunk a „szocialista 

kultúrából”. 
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 Forró László: Jelkép vagy életkép. Utunk. A szerző írását többször is emlegette. 
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Most – 15 év távlatából – Kölcsey Ferenc gyászbeszédéből vett idézettel búcsúzom Tőled: „Árnyéka az 

elköltözöttnek, sírod felett zeng (zengjen) az engesztelő szózat! [...] a sírdomb békesség laka s küszöbén 

emberi érdek nem léphet be.” 

Te ezt már tudod! 

Nyugodj békében. 

*** 

 

  

 

  

 

  

 

Régi minták 
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„Kapuállítók” 

(balról: András Lajos, jobbról: Varga Károly) 

 

 

 

Varga Károly Faragókör alapítói, tagjai 

 

A „MESTER” és tanítványainak munkái 

     
 

   

I n  m e m o r i a m  
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Fotó: Sipos Gábor



Tárlatok a Nagybükki Néprajzi Társaság termében  

 

  
Nagy P. Zoltán (2008.01.15.)  

 

 
 

  

 
 

Vitos Hajnal (2008.03.20.)  

 

  

Művészeti Népiskola (2008.05.28.)                                   Fotó:  Sipos Gábor  
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Tárlatok a Nagybükki Néprajzi Társaság termében  

 

 

 

  

  
  

Pusztina – VIII. Csíkszeredai Csángó Napok (2008.11.28.)  

 

         
Hátszegi Csaba (2009.02.12.)  

 

  
Teutsch Alpár (2009.03.12.)                                                 Fotó:  Sipos Gábor  
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„A NEMZETI ÜNNEPET NEM LEHET ELTÖRÖLNI!”  

 

 
 

     
Nyerges-tető, 2009. március 14.  

 

 
Csíkszereda, 2009. március 15.     Fotó: Sipos Gábor  


