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Drd. Kisné Portik Irén 

néprajzkutató 

Gyergyószentmiklós, Hargita megye 

Tojás, a magyar szokáskultúrában 

Aligha van olyan nép, akit ne bűvölt volna el a tojás tökéletes formája, ne ragadott volna meg a belőle 

kikelő élet látványa, s ne lengte volna körül tündérmeséit, alkalmi szokásait, ünnepi rítusait, a tojás titkot 

rejtő misztikuma.  A tojás csodálata érthető, hiszen egy látszólag élettelen dolog életet hordoz. 

A tojás, minden rendű és rangú születésnek, kezdetnek, újrakezdésnek, újjászületésnek, megújhodásnak 

jelképe. Az élet megtestesítője, a termékenység szimbóluma, a szférikus kozmosz megjelenítője. Gyakran 

teremtésmítoszok alanya. A tojás tökéletességet megidéző formája az emberi képzeletben óriássá nőve maga 

az őseredet, a világmindenség keletkezésének, illetve a genezist
1
 létrehozó istenek születésének rejtélyes 

burka. Az első genezisekben a tojás a teremtés előtti állapotokat testesíti meg, amit rendszerint egy fallikus 

istenség tőr fel: bika a szarvával, madár a csőrével, kígyó a farkával… és elindul a teremtés folyamata. Az 

ősvízből kiemelkedő ősdombon hol demiurgosz
2
 formálja tojás alakura a mindenség burkát, hol pedig őserő 

hozza világra az Őstojást, más esetben éppen a végtelen sötétségéből bukkan elő forogva, növekedve a 

Világtojás. Sorsuk azonos, valamennyi felszakad a teremtés alapelemeire, és kezdetét veszi az Élet. Ezeknek 

a világ-formálódó képzeteknek egy része bizonyítottan egymásból szakadtak ki. Van ugyan olyan elmélet is, 

ami nem zárja ki, hogy a világ különböző pontjain létrejött tojásgenezisek, egymástól teljesen függetlenül 

jöttek létre, azaz poligenetikus
3
 törvényszerűségek szüleményei. 

Akárhogy is van a tojás a világteremtő elképzelések alapmodellje. Ezt a földkerekség több mint száz 

mítosza, regéje, meséje támasztja alá, melyekben a világ, Óriás-, Világ-, Ős-, Kozmikus-, Brahma-, 

Kaotikus-, Arany, Ezüst-, Vas-, Érc-, Zöldhéjú-, Kék-, Veres-, Sárga-, vagy éppen Aranymirha-, vagy 

Világító Aranytojásból lett. Ezek mellett természetesen nem ritka a kazuár-, emu-, hattyú-, kacsamadár-, sas-

,fajd-, fecske-, netán az Őstenger habjain úszó tojás sem.  

A magyar népszokásokban a tojás nem csak a húsvéti hagyománykörnek egyik fontos eleme, ott találjuk 

a családi és közösségi ünnepek jelképei közt, másfelől adományként is gyakran szerepel.   

Valamennyi esetben a rontás elleni védekezés, a bőség- és a termékenységvarázslás misztikája kíséri. 

Feltehetően mágikus erejének hitében lett, az emberi élet nagyobb eseményeinél jelkép értékű ajándék vagy 

adomány. Különösen figyelemre méltó a születéskor, kereszteléskor, első áldozáskor, konfirmáláskor, 

bérmáláskor, eljegyzéskor (kézfogó, mátkásodás), házasságkötéskor, szülővé váláskor, temetéskor 

alkalmazott szerepköre. Valamennyi igen fontos esemény, az egyén, a család és a közösség életében. 

Bizonyos értelemben ezek a családi illetve közösségi ünnepek, az élet egy-egy szakaszainak határ dátumai, 

különböző állapotokból való átmenetek időpontjai. Végtére is a születés, vagy „a világrajövetel”, az emberi 

élet első határpontja, az anyaméhből az e világra érkezés pillanata. Ezt követi a keresztelés, a keresztyéné 

válás napja. Az önálló hitélet kezdete, az elsőáldozáskor vagy konfirmáláskor következik be. A felnőtté 

válás határnapjának a konfirmálást illetve a bérmálást tartották. A leány- és legénysorba kerülés végét, a 

házaséletre való elkötelezettség idejét, az eljegyzés napja jelentette. Ezt szentesítette a házasság, ami után a 

szülővé válás eseménye egy újabb határállomása az életnek, s a legutolsó pedig, az e világról való távozás, a 

halál napja, ami a magyar néphitben is, a túlvilági élet kezdetét jelenti.  

Az említett határnapokhoz csatolódó eseményeknek, történéseinek, ajándékainak, adományainak 

nélkülözhetetlen tartozéka volt a tojás. Az élet fontos eseményeit kísérő tojásajándék kétségtelenül a tojás 

kultikus szerepéről vall. Az ajándékozok rendszerint (nagyon kevés kivétellel) a keresztszülők voltak, 

második szülőknek számítottak. Ők a szülők elhalása esetén, átvették a nevelés majd férjhez adás vagy 

kiházasítás valamennyi feladatát.  

A tojásajándékok illetve adományok még azokon a területeken is sokáig fennmaradtak, ahol már a 

szokások tartalmi megüresedésüket megérték. A XX. század második felében Erdély-szerte már igen sok 

adatközlő a néprajzkutatóinak miértjére, mindössze az alábbiakat tudták válaszolni: 

„Azért mert, ezt így kell.”
4
 

„Azért mert, azt mindig így csinálták.”
5
 

„Ennek ez a rendje, ezt így kell.”
6
 

                                                 
1
 Eredet, kezdet, származás 

2
 Demiurgosz görög teremtőisten nevéből származik, jelentése teremtőisten  

3
 Ugyanannak a dolognak, eszmének egymástól független megjelenése 

4
 Saját gyűjtés, 1974 Szászrégen 

5
 Saját gyűjtés, 1976 Nagyfülpös 
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Akadtak kibúvó választ adók is, nem is sejtve, hogy az ösztöneikben rejtőző hagyománytiszteletnek 

elkötelezettségéről vallanak mondván: 

„Miétt, miétt nem, azt pontoson nem tudom, de nannyómék és így csinálták, s ők mán csak tudták, 

hogy mit hogy këll, hogy jó lëgyën.”
7
 

„Én soha nem kérdëzëm magamot s mást se, hogy miétt kell a bőcsibe tënni a pimpót, a friss fehér 

tojást, vagy más ilyen ëgyebekët. Édësanyám ës mindig így csinálta, s ő ës az anyjától így tanólta, s az ő 

anyja ës így látta. Ezt így kell csinálni és kész. Ezt nem lehet mëgmagyarázni. Az mindëgy, hogy miétt! 

Akkor van jól, ha ezt így csináljuk.”
8
 

„Én egészën pontoson nem tudnám mëgmondani, hogy métt këll ezkët a dogokot így csinálni, mű 

mëgszoktuk, hogy így këll, ez csak magoknak furcsaság. Ezt így kéll csinálni, mett ha nem …nagy baj lenne 

belőle.”
9
 

„Ezt tulajdonképpen nem is vóna szabad kútatni, hogy métt így, métt nem úgy. Ez így van ránk 

hagyva, s ezt így këll csinálni. Elég nagy baj, hogy a mënyem s most mán a fiam ës olyan tudományosok, 

köny(v)ből nevelik a gyermëkët. De az, csak olyan ës. Abbó’ mán nem ës lësz milyénk fajta embër soha.”
10

 

Az ilyen és ehhez hasonló válaszok ellenében sikerült még olyan adatközlőket is találni, akik emlékeztek 

a tojással kapcsolatos szokások jelentésére is. 

A tojás és az újszülött 

A hagyományos életvitelű családokban a gyermekek életének megvoltak, a közösségi értékítélet által 

fontosnak tartott időpontjai. Ezekhez, az íratlan szabályok sajátos szokáskultúrát építettek ki.  

A terhesség időszakától elvonatkoztatva a legjelentősebb esemény a születés, de hasonlóan fontos az 

„első-” rápillantás, érintés, fürdetés, szoptatás, …, később pedig az első -lépés, -szó, -fogzás, stb. Némelyek 

körülményeiből a gyermek jövőjét jósolták meg.  

A születéshez csatolódó hagyományokban a Székelyföldön a tojásnak kiemelt szerep jutott. Egy részük a 

magyar nyelvterület más tájain sem voltak ismeretlenek.  

Vidékenként más-más személyre hárult az újszülött fejecskéjének tojással történő körbekerítése. Ezt a 

tojást, ha lehetett kiköltették, s a csirkeárából vették a bubának az első ruhát, s mielőtt azt, feladták volna a 

gyermekre, tojásokra borították rá, hogy szerencsés, termékeny és gazdag legyen, amíg él. 

Az újszülött látására érkező szomszédok, rokonok kezükben tojással (később, almával, cukorkával,…,) 

léptek be a házba, majd az asztalra helyezték, azt kívánva, hogy a gyermek ép, szép, egészséges legyen, 

mint a tojás.
11

 Az újszülött arcához érintették mondván: ne legyen szeplős, sima legyen a bőre, mint a 

tojás.
12

 Ha eltörött, rossz előjelnek számított. Amíg a gyermek kereszteletlen volt, az asztalra vagy az 

ablakpárkányra minden nap friss fehérhéjú tojást tettek. Azt a magyarázatot fűzték hozzá, hogy ha 

rontáshordozó jön a házhoz, az mindig a legzsengébbet keresi. Ezért az újszülöttnél is „fiatalabbat” friss 

tojást kell kézügyben tartani. Ha jön a gonosz, a tojást vigye ne a csecsemőt.
13

 A fürösztő vízbe helyezett 

tojástól a gyermek nem lett kiütéses, nem fogta majd a var, a rossz seb.
14

 A bölcsőbe a születés utáni első 

naplementekor tojást rejtettek, hogy amíg az áldott Nap alszik, a Tojás vigyázzon a gyermek álmára. Felső-

Maros mentén magyarázta egy idős varróasszony, hogy „a Nap, éjszaka úgy alszik a felhők közt, mint a 

tojás sárgája a fehérjében: szépen beburkolózva”.
15

  

Gyergyóban a csecsemő környezetébe csak újholdig tartottak tojást. Az első újholdas este kivitték a 

gyermeket az udvarra és felmutatták a Holdnak, mondván: 

„Dicsértessél Újhold király! 

Fogadd el ezt a gyermeket! 

Adjál neki víg éveket. 

Víg években víg hónapot, 

Víg hónapban víg heteket,  

Víg hetekben víg napokat, 

Víg napokban víg órákat. 

                                                                                                                                                                                
6
 Saját gyűjtés, 1980 Gyergyóremete 

7
 Saját gyűjtés, 1978 Gyergyóújfalu 

8
 Saját gyűjtés, 1979 Gyimesfelsőlok 

9
 Saját gyűjtés, 1980 Gyergyóremete 

10
 Saját gyűjtés, 1987 Gyergyóalfalu 

11
 Saját gyűjtés, 1975 – 1988 ezt majdnem minden székelyföldi faluban vallják.  

12
 Saját gyűjtés, 1990, Gyergyóalfalu, Kis Istvánné Laczkó Krisztina 

13
 Saját gyűjtés, 1994, Gyimesfelsőlok, Antal Gizella 

14
 Saját gyűjtés, 1990, Gyergyóalfalu, Kis Istvánné Laczkó Krisztina 

15
 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, 1975, Palkó Györgyné Kocsis Zsuzsanna    
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Fogadd el ezt a gyermeket, 

Légy a vigyázója folyton, 

Vezesd mindig jó utakon. 

Dicsértessél Újhold király!”
16

 

Ez után már kivehették a tojást a bölcsőből, megfőzték, s az állatokkal megetették, bereteszelt kapuk 

mögött, „Nehogy vaj egy buta tyúk, fëlkapja, s kifusson vele a kapun” – magyarázták–, „mett odalësz a 

gyermek szerencséje, s erre nagyon kellett vigyázni a szülőnek, mett a szülő, nem tökéletlenkedheti el a 

gyermëke szërëncséjit”.
17

  

A radinába vagy bubalátóba érkezők fogadásának mércéje az asztalra helyezett tányér volt. „Ha nem vót 

az asztalon a tálka, az annyi, minha azt monták vóna: Hát tű mié’t gyüttetek?”
18

 Ebbe tették az érkezők, a 

főtt vagy a nyers tojást, a tányér mellé pedig, a finom ételeket. Ilyenkor, mindenki a rokonsági kötelék 

függvényében, igyekezett kitenni magáért. A keresztkomai hajlandóság kifejezője a főtt tojás volt. Ha a 

bubanézők komaságba szerettek volna lépni a családdal, főve vitték a tojást. A házigazda egy óvatlan 

pillanatban megpörgette a tányérba tett tojást, ha az könnyen forgott, azaz meg volt főzve, tudomást szerzett 

a vendégek szándékáról. (A nyers tojás nem forog.) Ha a gazda a radinások ottléte alatt elfogyasztotta a 

tojást, az, azt jelentette, hogy hajlandó komaságra lépni velük. Miután a vendégek elmentek, a jól összetört 

tojáshéjat, a tyúkok elé vetették s megvárták, hogy azok felszedegessék, nehogy valamiféle gonosz 

hajlandóságú ember vagy egyéb teremtmény megérintse.  

A látogatás végére nyilvánvaló volt az is, amiről esetleg szót sem ejtettek, mégis tudták, hogy a hatodik 

hétre komasággal tetéződik a barátság, illetve a vérrokonság vagy sem. 

 

Tojás a keresztelőn 

A keresztszülők a templomba induláskor tojást adtak keresztgyermekük kezébe, hogy gazdag és 

egészséges legyen. Ha a tojás eltörött, nagy bajt hozott a gyermekre. A keresztelésért a keresztszülők a 

papnak, kántornak, (egyebek mellett) tojással is fizettek.
19

 A keresztszülők tojásadománya 

keresztgyermekeik számára minden évben megismétlődött. Ha egy gyermek keresztszüleihez ellátogatott, 

valamivel illett megkínálni, hazamenet egy tojást, almát, diót,…, nyomtak a kezébe.
20

   Tájegységenként és 

ezen belül felekezetenként változott, hogy a keresztszülői gondoskodás első-áldozásig, konfirmálásig, 

bérmálásig vagy a házasságig tartott. A protestánsok körében a keresztszülők konfirmálásig kötelesek a 

keresztégben fogadottakat betartani.  

A hitben is nagykorúsított keresztgyermek már önmaga felelős hitéletéért. A húsvéti hímes 

tojásajándékozás protestánsoknál konfirmálásig, katolikusoknál bérmálásig volt szokásban. A baranyai 

Bátán a keresztanya bérmálásig hímes tojással ajándékozta meg minden húsvétkor keresztgyermekét.
21

  

Katolikus vidéken, első áldozáskor a komák illendő ajándékaiból nem hiányozhatott a tojás, a protestáns 

keresztszülők pedig, a konfirmáló ruha mellé tojást is csomagoltak, hogy keresztgyermekük testben és 

lélekben egyaránt gyarapodjon.
22

 

A gyergyói falvakban többnyire ma is, a keresztelői ebédhez szükséges tojást a keresztanya(’k) 

biztosítja(’k) . 

 

Tojás a komatálon 

Felső-Maros mentén szokásban volt, hogy a közeli barátságban lévő leányok komatálat küldenek 

egymásnak. Ezzel fejezték ki őszinte barátságukat és azt a szándékukat, hogy majdani gyermekeik 

keresztszüleit kiválasztották. Ettől kezdve életük végéig komáknak szólították egymást, akkor is, ha a 

későbbiekben valójában nem történt meg a kereszt-komaság. Ezekben a komatálakban az egyik alapvető 

kellék a húsvéti hímes tojás. Tojás mellé kerekkalács, édes sütemény, cukorka, gyümölcs is kerülhet.
23

 A 

hagyomány időpontja a húsvét utáni vasárnap volt, amit az egyházi naptárban fehérvasárnap néven 

jegyeznek. Ez a szokás más néprajzi tájakon is előfordult, helyenként a legénykék közt is megtörtént az e 

fajta barátságkötés. Míg Székelyföldön radina, komakosár, komatál néven ismerték, addig Moldvában 

                                                 
16

 Saját gyűjtés, 1990, Gyergyóalfalu, Köllő Dávidné Domokos Julianna  
17

 Saját gyűjtés, 1992, Gyergyóújfalu,  
18

 Saját gyűjtés, 1992, Gyergyóremete, 
19

 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, Gyergyóalfalu, Gyimesek, 
20

 Saját gyűjtés, Erdélyben több magyarlakta vidéken gyakorolták még az 1970-es években 
21

 Magyar Néprajzi Lexikon, hímes tojás címszó 
22

 Saját gyűjtés, Szászrégen 
23

 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, 1975, Palkó Györgyné Kocsis Zsuzsanna    
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mátkavátás, vésárolás Somogyban komavéka, Zalában komálás, Őrségben korozsma, Palócföldön poszrik 

volt a neve.
24

 

Komasággal kapcsolatos ajándékozás hagyománya a kora keresztyén keresztelési szokásokig nyúlik 

vissza. Az egyház 1685-ben betiltotta ugyan, de a nép körében a XX. századig fennmaradt.    

 Baranya megyében feljegyezték azt a versikét is, aminek kíséretében átadták a komatálat hozó személy 

felajánlotta ajándékát: 

”Komatálat hoztam, 

Meg is aranyoztam. 

Szűz hozta szűznek, 

Koma hozta komának, 

Ha nem tetszik komának, 

Hazaviszem azon az úton, 

Amelyiken hoztam.” 

Ez a szokás a Felső-Maros menti falvakban is élő hagyomány volt még az 1970-es években. Az alábbi 

komatál versike Marosmagyaróról való:  

„Bimbóból lett virág, virágból lett alma,  

Eljöttem, hogy öntsem a lányok ruhájába.  

Aranyos kislányka, tartsad a ruhádat,  

Hogy üresítsem ki tele tarisznyámat.”
25

 

A húsvéti tojás, mint barátságerősítő kellék a szlávoknál és a románoknál is előfordul. A délszlávok 

hasonló szokása a testvérré fogadás, aminek podratinstvo a neve.
26

  

 

A tojás próbatételi eszköz 

Már a jegyesség előtt a leányt és a legényt, több ügyességi próbatétel elé állították, amiből gazdasszonyi- 

illetve gazdai rátermettségét igyekezetek előrelátni. 

Erdély-szerte közismert volt a jegyességnek, vagy még annál is korábbi időszaknak többféle ügyességi 

próbatétele. Például az anyós az ajtó előtt, a földön elnyújtotta a seprűt s figyelte, hogy az éppen érkező 

menyjelölt, hogyan viszonyul a megrendezett rendetlenséghez. Ha nem törődve átlépett rajta: 

„Munkakerülő, kényelmes asszony lesz belőle. Egy helyett nem szökik kettőt!” – mondták. De ha felkapta 

és annak rendje és módja szerint helyére tette, az ajtó mögé a seprő résszel fölfelé állítva, ügyes menyre volt 

kilátás.
27

 Az „igényesebb” anyós a seprű alá tojást is tett. Gyakran előfordult, hogy a seprű felvételekor 

elgurult a tojás vagy éppen el is törött. Ilyenkor belétörődéssel nyugtázták, hogy ugyan, dologra termett a 

lány, de azt is zárójelezték, hogy a szerencsével nem tud bánni, lám-lám egy tojásból csirke, csirkéből tyúk, 

majd sok tojás lehetett volna...,  de ő íme eltörte.
28

 

Ha a leánynak sikerült felkapnia a tojást, úgy hogy az el ne törjön, s még a seprűt is a helyére tette, volt 

nagy megelégedés. Ekkor azt mondták, hogy „a menyecske dologra termett, még a jég hátán is megél, nem 

szalasztja el az adódó szerencsét”. Olyan esetre is emlékeznek a Maros mentiek, amikor a leány elbotlott a 

seprűben, meg is volt a véleménye az anyósnak: „Nem fogja ez meglátni a munkát sajátmagától, ha csak a 

munka ki nem üti a szemeit.”
29

 

Arra is volt példa, hogy a leány felkapta a seprűt és az alatta lévő tojást. Egyiket az ajtó mögé, másikat az 

anyós kezébe adta, mondván: „Nem ehhez vagyok szokva, a mi tyúkjaink nem a seprű alá tojnak!”
30

 

A tojással járó próbatétel a legényeket sem kerülték el. A férjhez menendő leány szülei is bizonyosak 

szerettek volna lenni, hogy virágszálukat jó kezekre bízzák, s erről még idejében a leánynézőbe érkezéskor 

meg akartak győződni. Egy ilyen esetet Apor Péter is lejegyzett a Metamorphosis Transilvaniae-ben. A 

próbatétel neve „A három szégyen nélküli tojásevés”. Apor 1867-ben úgy ír e szokásról, mint ami már 

akkor a feledés útján járt, – „hallottam az regi e’mbe’rektől” – mint ami már általános érvényét elveszítette. 

Ennek ellenére a magyar nyelvterület különböző helyein jóval később is adatolt szokás maradt.  

                                                 
24

 Lévainé Gábor Judit: Komatál – Ethnographia, Budapest, 1963 2. szám  230. old  
25

 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, 1975, Palkó Györgyné Kocsis Zsuzsanna    
26

 Magyar Néprajzi Lexikon, komatál címszó 
27

 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, 1975, Palkó Györgyné Kocsis Zsuzsanna, valamint Portik-Dobos Ferencné Ferencz Katalin 

gyergyóremetei emlékeiből    
28

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
29

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
30

 Saját gyűjtés, Vajdaszentivány 1976, Szász Ferencné Szabó Irén 
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Például a XIX-XX. század fordulóján még voltak szenvedő alanyai, Felső-Maros mentén, a Mezőségen
31

 és 

feltehetően máshol is. 

A leánynézőbe érkező legényt főtt tojással kínálták, amit nem illett visszautasítani. Mielőtt a legény 

felbontotta volna a tojást, valamilyen módon meg kellett tudnia, hogy mennyire van megfőve. Mert a tojás 

ügyetlen felbontása jelentette az első szégyent. A hígtojás nagy felületen történő feltörése ugyanakkora 

szégyen volt, mint a kemény tojással való túl óvatos bíbelődés. A második szégyent a sózás utáni fogyasztás 

jelentette, ugyanis a lágy tojást, csak egyszer illett megsózni. Ha a hígtojást úgy kavarta össze a sóval, hogy 

a héjon lefolyt, vagy ha a kemény tojás sárgája fogyasztása közben, darabokra hullott, már meg is volt a 

második szégyen. A harmadik pedig a kenyérszeléssel függött össze. Még mielőtt a tojás feltöréséhez fogott 

volna, akkora szelet kenyeret kellett szelnie, amivel felmárthassa a hígtojást, az utolsó cseppig, illetve ami 

egyszerre kellett elfogyjon a tojással, akár lágy volt, akár kemény. Ha elméretezte a kenyérszelést, a 

harmadik szégyenen is át kellett esnie.
32

  

A tojás feltöréséből a legény dologra-termettségét ítélték meg. Ha nem volt eléggé elővigyázatos azt 

mondták: „No, ez is egy hű belé Balázs-féle. Lesz elege szegény leányunknak!” Ha a másodikon bukott el, 

lecseppent a hígtojás, vagy lehullott a kemény sárga, pazarlónak, felületesnek titulálták. „Lesz amiért 

dolgozzon mellette az asszony, lesz aki elprédálja.” A kenyérszelésből, arra következtettek, hogy képes-e 

felmérni: mi mivel jár. Mert ha nem, amibe belekezd majd rajta is veszít.  

Nem lehetett könnyű, árgus szemek előtt elfogyasztani, ama hárompróbás tojást. Ha pedig sikerült a 

kívánalmak szerint végére járni a tojásevésnek, talpraesett, ügyes vejet jósoltak, aki éppen a leányukhoz illő. 

 Feltehetően a hárompróbás gazembernek is kapcsolatban kell állnia a leírt próbatétellel. 

Ha a legény hárompróbás tojásevése, vagy a leány seprű-próbája, valamitől nevezetes lett, sokáig 

elemlegették a faluban, szóláshasonlatba, vagy éppen anekdotába foglalva.  

„Melléfagatt, mint Jánas a tajásevéssäl.”
33

 

„Felsült, mint Pista a tojással.”
34

  

„Leszottyantotta, mint Péter Pista a hígtojást.”
35

 

„Úgy járt, mint az egyszeri legény, egy tojással háromszor vallott szégyent.”
36

 

„Egyből nyelte le, mint Antal Anti a hígtojást.” Ugyanis a szóban forgó Antal Anti amikor rádöbbent, 

hogy próbatétel előtt áll, nagy izgalmában elfelejtett elébb kenyeret szelni, s a felbontott hígtojást nem 

tehette már le. Így hát óvatosan lehámozta a tojáshéjat, megsózta, és kenyér nélkül egyből bekapta.
37

  

Hasonló szólások fűződnek a leányok próbatételeihez is:    

„Elbatlatt, mint Kati a säprűbe.”
38

 

„Rá se hederintett, mint Csutak Anna a seprűre.”
39

 

„Felkapta, mint Bereczki Berta a seprűt.” Azaz, olyan gyorsan hajolt le és kapta fel a seprűt, hogy az 

ott kíváncsiskodó, leendő anyósát véletlenül orrba verte a nyelével. Az eset Magyarfülpösön az 1920-as 

években történt.
40

 

Olyan esetről is meséltek, hogy Tancson, a leány sikeresen kiállta a próbát, de a leányt nem kedvelő 

anyós, dühében jobban megszorította a tojást a kelleténél, ami eltörött és szégyenszemre kifolyt az ujjai 

közt. Szóláshasonlat őrzi az eset emlékét. Azóta mondogatják, hogy „Megbizonyosodott, mint Bartháné a 

menyecske ügyességéről.” 

 

A tojás szerepe eljegyzéskor 

Eljegyzéskor Maros mentén, az ünnepi asztalra, két lúdtojást tettek, hogy a fiataloknak nagy legyen a 

szerencséje. A mátkaság ideje alatt a vőlegény anyja egy kosárba (mód szerint) tojást vitt leendő 

anyatársának, hogy bőséges legyen a „leány kiállítása (hozománya)”.
41

 Eljegyzéstől lakodalomig nem 

                                                 
31

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
32

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
33

 Saját gyűjtés, Vajdaszentivány 
34

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
35

 Saját gyűjtés, Gyergyócsomafalva 
36

 Saját gyűjtés, Magyarfülpös 
37

 Saját gyűjtés, Gyimesfelsőlok,  
38

 Saját gyűjtés, Felső-Maros mentén, szinte valamennyi faluban használatos 
39

 Saját gyűjtés, Magyarfülpös 
40

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
41

 Saját gyűjtés, Maros-Magyaró, 1975    
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tartották szerencsésnek tojást kölcsönözni, de még cserélni sem tyúkültetéshez, mert „kiadják a leány 

szerencséjét”.
42

  

Gyergyóban „arra ügyelt” a leányos ház asszonya, hogy a lakodalmi készülődéskor ne kelljen feltörni az 

utolsó tojást is a laskakészítéshez, mert ez azt jelentette volna, hogy a leány elviszi a ház minden 

szerencséjét. Legalább két tojásnak épen kellett maradnia.
43

   

 

A tojás szerepe lakodalomkor 

 

Erdély-szerte ismert szokás volt, a templomból hazamenő menyasszonyt egy pohár vízzel és egy tojással 

fogadni. Mindkettőt eléje tették a földre. A poharat fel kellett rúgnia, hogy majd könnyedén menjen el a 

(magzat) víz, a tojást pedig szét kellett taposnia, hogy ha eljön a szülés ideje, a kínoktól hamar szabaduljon. 

Volt, ahol küszöbön kellett eltaposni, máshelyen elég volt átlépni a küszöbre tett tojáson.  

A tojásgurítással történő termékenységvarázslás egyik legelterjedtebb szokásként ismert. Rendszerint a 

menyasszony lába közt gurították át a tojást. Maros mentén, amikor a menyasszony a házba belépett, a 

csángók előbb leültették az arát párja mellé, és amikor nem figyelt a menyasszony akkor gurították a tojást. 

Gyergyóban pedig, mielőtt a menyasszony az első falatot elfogyasztotta volna az ünnepi asztalnál.  

Csíkszentdomokoson a múlt század második felében még élt az az új pár egy tányérból való tojásétel 

fogyasztásának szokása, bár a magyarázatra nem mindig emlékeztek. „A menyasszony beköszöntése után a 

násznép szétszéled az udvarban, kapu előtt, az asztalhoz ültetésre még várni kell. A szakácsné hamar külön 

viszi őket (az új párt) a konyhába és tojásrántottát etet velük egy tányérból. A cselekedet magyarázata: hogy 

vakuljanak meg (mármint a szerelemtől) mást ne szeressenek, egymásnak ne hazudozzanak, … ne etessenek 

fekete tyúkot egymással, őszinték legyenek. A tojást sótlan eszik, hogy szeressék egymást, azért esznek 

tojást, hogy mást ne szeressen, se egyik, se másik”.
44

 

Szászrégen környékén a lakodalom utáni első ebéden, az új párnak tojásrántottát kellett enniük. A 

tojásokat jól felverték, hogy púpos legyen a rántotta, jól laktassa el a fiatalokat. Jól össze kellett keverni a 

sárgát a fehérjével, hogy ne látszódjon a tojásfehérje a rántottában, hogy a fiatalok se lássák meg egymás 

hibáit. Az ételt egy tányérból kellett elfogyasztani, hogy a fiatalok szokjanak össze.
45

 A vitázó, békétlenkedő 

új házasokra szokták mondani:  

 „Ësszeveretlen rántottát ëttek.”
46

 

 „Nem ettek még eleget egy tálból.”
47

 

 

A tojás és a várandós asszony 

 

A gyermeket váró nőket valamennyi kultúrában tisztelet, gondoskodás és fokozottabb óvás illette. A 

várandós anya igen sok dologra, cselekedetre kellett figyeljen, hisz azok, születendő gyermeke egészségét, 

szerencséjét veszélyeztethették. A viselős asszony sajátos szabadságot élvezett a táplálkozás, a munkavégzés 

terén, de cselekvését, egész magatartását a tilalmak hosszú sora korlátozta. Ezennel a teljesség igénye 

nélkül, csak a tojással kapcsolatos hiedelmekből, szokásokból kerül említésre néhány. 

Nem volt ajánlatos a hímes tojást megfogni a várandós asszonynak, mert szeplős gyermeket szül.
48

 A 

fészekből a tojásokat sem gyűjthette össze, „mert a tyúkok, ha kell, ha nem kotlani kezdettek”.
49

 Óvták a 

tyúkültetéstől is, mert az állapotos asszony keze nyomán megzápultak a tojások, „inkább virágot ültessen” –

mondták, mert keze után megfogan, és szépen virágzik.
50

 

Ha a terhesség alatt az anya többször kívánta a tojásos ételeket fiút, ha inkább folyadékot kívánt leányt 

jósoltak neki.
51

  

                                                 
42

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
43

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Portik-Dobos Ferencné Ferenczi Katalin (1908, Gyergyóremete – 1994, Szászrégen) 
44

 Acta Hargitensia, Csíkszereda, 1980; Balázs Lajos: Adatok a csíkszentdomokosi lakodalom egykori hiedelemvilágához, 248 – 249. o. 
45

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
46

 Saját gyűjtés, Gyergyótekerőpatak 
47

 Saját gyűjtés, Magyarfülpös 
48

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
49

 Saját gyűjtés, Magyarfülpös 
50

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
51

 Saját gyűjtés, Gyimesek 
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A tojás szerepe a szüléskor és betegágyas időszakban 

 

A szülés megkönnyítésére, már a lakodalomkor külön figyelt a vőlegény anyja, hogy a befogadó családon 

ne múljon a család szaporasága. A menyasszonnyal kapcsolatos termékenységvarázsló szokások 

megejtéséért, mint a tojásgurítás, stb. az anyós volt a felelős. Az állapotosság, a szülés és a betegágyas 

időszak egyre több betartani valót jelentett, melyeknek betartásáért a család öregei feleltek.
52

  

A szüléskor Felső-Maros mentén négy tojás héjából itatták az anyát, hogy négy tojás nagyságura 

táguljon a méhszáj, s könnyű legyen a szülés.
53

 Általános székelyföldi szokás volt fiókot, ajtót, minden zárat 

megnyitni, még a fülbevalót is kikapcsolni, az anya haját kibontani, ruháját kigombolni, kötéseket 

megoldani, hogy könnyebben menjen a szülés.
54

 Ezt követően, egy szitába tojást tettek, s az asszony hasa 

fölött tartva, óvatosan görgették benne, mondván: „Lyukas ez a szita, átfolyik rajta a víz, folyjon a te vized 

is, s úgy jöjjön utána méhed gyümölcse, mint ez a tojás.” A tojás nem sérülhetett meg, mert halált jelentett.
55

 

Amíg benn vajúdott az anya, a férfiember a tyúkokat óvatosan megrugdosta, s e szavakkal küldte őket tojni: 

„Erigyjetek, tójatok, asszonyotokon segítsetek!”
56

 A szülés napján, nem vitték be a fészekből a tojásokat, 

hogy a tyúkok el ne hagyják a tojást.
57

 Ha aznap tojást törtek fel, a héját nem vitték ki, a tűzhely körül 

tartották másnapig, hogy a szaporaságot, a szerencsét ki ne vigyék a házból.
58

 Ilyenkor nem kértek és nem 

adtak tojást kölcsön, „mert elfossák a tyúkok a tojást” – mondták Maros mentén (vagyis, nem teljesen 

kialakult, a meszes héj nélkül, csak hártyájában lévő tojást fognak tojni.).  

A házhoz járó bábát pálinkával és tojásrántottával kínálták.
59

 Pálinkát azért töltöttek, hogy tüzes legyen a 

keze járása, a tojást, hogy szaporaság, gyarapodás legyen a munkája után.
60

 A bábát soha sem kínálták 

szárított vagy aszalt étekkel, mert az, nem hoz szerencsét az újszülöttre.
61

 A bábasszonyt rendszerint 

valamennyi gabonával fizették, amibe egy tojást is tettek.
62

 

A betegágyas asszony hathétig nem hagyhatta el az udvart, mert tisztátalannak számított. Első útja a 

templomba vezetett, ahogy ezt egy csernátoni adatközlő is elmondja: „ A kiszabadulás vagy 

egyházkelőidőpontja…hat hét leteltje. Hat hét után az asszony első útja a templomba vitt, majd a papnak 

tojással és tyúkkal fizetett.”
63

 

 

A tojás és a halott 

 

A halál, az élők legszomorúbb valósága, átmenet egy ismeretlen, földiektől meg nem zavarható 

létformába. Ennek az időszaknak is megvan a tojáshoz kapcsolódó szokássora. A járni tudó öregek, amikor 

már érezték erejük megfogyatkozását, két tojást vettek magukhoz, és elsétáltak az első feszületig, vagy 

keresztútig, s ott átadták az éppen arra járónak, mondván: „Ezétt a kecséjségétt imádkozzon éretem, hogy 

elmenetelemben, ne kelljen annyit szenvedjek, mint Krisztus a kereszten.”
64

 Előfordult, hogy rászoruló 

házához vittek tojást ugyanazzal a kéréssel.
65

 A koldus, vagy egy házhoz betérő idegen is kaphatott imára 

való felkérést, két tojás fejében.
66

  

Ha a háziasszony három nap egymásután elejtett egy-egy tojást, rövidesen elhalt valaki a családból.
67

 

Akkor is erre következtettek, ha a tyúk felrepült a ház tetejére, ha elkukorékolta magát,
68

 ha sárgája nélküli 

                                                 
52

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Portik-Dobos Ferencné Ferenczi Katalin (1908, Gyergyóremete – 1994, Szászrégen) 
53

 Saját gyűjtés, 1975, Berecktelke 
54

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Portik-Dobos Ferencné Ferenczi Katalin (1908, Gyergyóremete – 1994, Szászrégen) 
55

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Majláth Istvánné Gáspár Ágnes (1908, Székelysárd – 1994, Szászrégen) 
56

 Saját gyűjtés, 1975, Magyarfülpös 
57

 Saját gyűjtés, Szászrégen, Portik-Dobos Ferencné Ferenczi Katalin (1908, Gyergyóremete – 1994, Szászrégen) 
58

 Saját gyűjtés, 1975, Magyarfülpös 
59

 Saját gyűjtés, 1992, Gyergyóalfalu 
60

 Saját gyűjtés, 1982, Gyergyóújfalu 
61

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
62

 Saját gyűjtés, 1982, Gyergyóremete 
63

 ALUTA X-XI, Sepsiszentgyörgy, 1980; Miklós Jolánta: A születéssel kapcsolatos népszokások Csernátonban és Ikafalván, 285. o. 
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 Saját gyűjtés, 1975, Marosfelfalu 
65

 Saját gyűjtés, Gyergyószárhegy 
66

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
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 Saját gyűjtés, 1975, Berecktelke 
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 Saját gyűjtés, Gyergyóalfalu 
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tojást tojt,
69

 vagy ha röptében „elszottyantotta” a tojást.
70

 „Valakinek ki fog hunyni a napja.” – jegyezték 

meg rosszallóan.
71

 

A temetés napján a halott kezébe tojást tettek, hogy váltsa ki magát vele a túlvilágon.
72

 Szent Péter majd 

cserébe, beengedi a halottat a mennyországba.
73

 A csángók szerint, a halál után egy nagy vízen kell átkelni. 

A tojással a révésznek kell fizetni, aki átvisz a nagy vízen. Ma már ugyanilyen meggondolásból pénzt 

tesznek a halott kezébe.
74

  

A halottasházhoz érkező koldusnak, két tojást adtak. Az egyiket a koldus megsegítésére, a másikat a 

halottnak szánva.
75

  

A temetés idejéig a friss tojásokat nem vitték be a házba. Összegyűjtötték a fészekről naponta, de 

elrejtették a szénatartóban. Amelyik épületbe a halott fel volt ravatalozva, nem vitték be, hogy a „halott ne 

tudjon életmagot vinni magával”.
76

  

 

A tojás, mint adomány  

 

A fentiekből kitűnik, hogy a tojás igen gyakran volt adomány tárgya. Ez nem csak jeles napokhoz 

kapcsolódhatott. Egyszerűen, ha egy gyermektől elküldtek valakinek valamit, lehetett az üzenet vagy tárgy, 

az illető egy-két vagy több tojással is fizetett a gyermek fáradságáért. Ez különösen olyankor volt gyakori, 

amikor még a gyümölcsök nem voltak beérve, vagy nem akadt kínálásra alkalmas harapnivaló a háznál. 

Ilyenkor megdicsérték a gyermeket, hogy alkalmas volt a rábízott feladatra és hozzátették: „Ezt add oda 

anyádnak, csináljon belőle neked, ökörszemet (rántottát, …).”
77

 

A Dél-nyugat magyarországi Mohán maradt fenn a húshagyó keddi tíkverés szokása. Maskarába öltözve, 

kormos kézzel és arccal a legények megveregetik a tyúkokat, hogy jobban tojjanak. Miután a háziasszonyt, 

akinek közvetlen kapcsolata van a tyúkokkal ugyancsak bekormozzák, aki hálából pálinkával kínálja a 

maskurásokat, és tojással fizet termékenységvarázsló tettükért. 

Nagy-Fülpösön, a húshagyati-bálra gyűjtögető fiatalok maskarába öltözve járták a falut. A házigazda 

borral, pálinkával, pénzzel segítette a fiatalok farsangtemető igyekezetét. A háziasszony válasza pedig ez 

volt: „Ha ke’ tajás kérjetek a tyúkaktó’!”. Erre a maskarások hátramentek a tyúkudvarra, a harsintó ostor 

nyelével, gyengéden megveregették a tyúkokat, kormot szórtak rájuk, s amikor a gazdasszony tojást tett a 

kosarukba, a hátához lopózott egyik és bekormozta az arcát, mondván: „Hogy jóságáért az ördög el ne 

vigye!”
78

 

A gyergyóiak emlékezetében is él a „tyúkpallás” szokása, amikor a legidősebb asszony a háztól, 

húshagyó kedden kiengedte a szárnyasokat, „s kicsidëg, szërre mëgpalta ököt”, hogy jobban tojjanak. Az 

öregmamának reggelire kijárt a tojásétel.
79

 

Márton napján a palóc ifjak köszöntő beszédeiért tojással, szalonnával, süteménnyel fizettek. Ugyanez 

volt a fizetség a székely farsangtemetésre hívogatóknak.
80

  

A nagypénteki kereplésért, a kereplőnek tojással fizettek.
81

 Ugyanezt vittek a papnak, ha házasulandókat 

hirdetett. Ezzel fizettek a gyóntatásért, házszentelésért, beteglátásért, betegért elmondott imáért, 

szenteltvízért, szentelt gyertyáért, misemondásért. Székelyföldön az átértékelődött fizetési formákat mai 

napig helyenként tojással egészítik ki.
82

    

A tojás nem csak a világteremtés alapmodellje, nem csak a magyar szokáskultúrának része. Olyan 

néprajzi ágazatokban lett kutatás tárgya, mint a táplálkozás, népgyógyászat, a mágia, jelképkutatás és 

mások.  

A földkerekségen felbukkanó tojásleletek, a régészet, a hiedelemvilág, a művészi ábrázolás témaköreit is 

kimerítik. 
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 Saját gyűjtés Marosmagyaró 
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 Saját gyűjtés Gyimesek 
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 Saját gyűjtés Felső-Maros mente valamennyi falujában és a Mezőség nyugati részén még az 1960-as években 
73

 Saját gyűjtés Körtvélyfája és Magyarbölkény 
74

 Saját gyűjtés Gyimesek 
75

 Saját gyűjtés, Szászrégen, 
76

 Saját gyűjtés, 1975, Magyarfülpös és Berecktelke 
77

 Saját gyűjtés Felső-Maros mente 
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 Magyar Néprajzi Lexikon Márton napi szokások címszó 
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AJÁNLÁS
83

 

Alulírott dr. Pozsony Ferenc, az MTA külső tagja ajánlom a Mikó Alapítvány kuratóriumának, hogy 

2011-ben dr. Keszeg Vilmosnak, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanszékvezető professzorának 

ítéljék oda a Teleki József Díjat 

 

Az elmúlt 5 évben az erdélyi néprajztudósok számos kiváló kötetet jelentettek meg, de közülük nagyon 

kevesen teremtettek sajátos kutatói iskolát, kevesen kerültek be az összmagyar vagy az európai 

tudományosság keretébe. Az általa irányított doktoranduszainak szerkesztésében jelent meg Az emberek és 

kontextusok című sorozat 5 kötete (András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. A szövegeket 

válogatta, gondozta, az utószót írta Ambrus Judit. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2008; Berekméri István 

Andrásé: Minden poklon keresztül. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Vajda András. Mentor 

Kiadó. Marosvásárhely 2008; Bálint Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk. 

Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Ozsváth Imola. 

Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2009; A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. Sajtó alá rendezte 

Czégényi Dóra és Keszeg Vilmos. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2010; Kiss Dániel: Minden gyümölcse... 

Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Bajkó Árpád. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2010). 

Dr. Balázs Lajos a csíkszentdomokosi székely közösség legfontosabb átmeneti rítusairól, 

fordulópontjairól írt már korábban három önálló monográfiát (Szeretet fogott el a gyermek iránt. A születés 

szokásvilága Csíkszentdomokoson. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999; Az én első tisztességes 

napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1994; Menj ki én 

lelkem a testből... Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Pallas-Akadémia. Csíkszereda 1995) 

jelentetett meg. Az 1990-es években rendre kiadott köteteinek tapasztalatait újabban két kiadványban 

szintetizálta (A vágy rítusai – rítusstratégiák. A születés, házasság, halál szokásvilágának lelki hátteréről. 

Scientia Kiadó. Kolozsvár 2006; Amikor az ember nincs es ezen a világon. Paraszti nemi kultúra és nemi 

erkölcs Csíkszentdomokoson. Pallas-Akadémia Kiadó. Csíkszereda 2009). Monográfiái és szintézisei 

voltaképp Arnold Van Gennep XX. század elején megjelent módszereit, elméletét és fogalmi rendszerét 

követi székely terepen és anyagon.  

 

Olosz Katalin az erdélyi néprajztudomány egyik legkiválóbb szövegfolkloristája. Első kiadványa 

(Magyargyerőmonostori népköltészet. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest 1969) egyetlen kalotaszegi flau 

folklóranyagát tárta fel. Majd figyelme egyre inkább az írott források felé fordult. Tudománytörténeti 

dolgozatait és tanulmányait két kötetben (Víz mentére elindultam. Tudománytörténeti, népismereti írások. 

Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2003; Egy kiállítás emlékképei.  Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 

2003) adta közre. Szintén levéltári kutatásaiból hozta felszínre Roediger Ödön XIX. századi szabédi 

gyűjtését (Ne mond, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Kriza János Néprajzi 

Társaság. Kolozsvár 2009), mely az egyéniségkutatásnak is kiváló eredménye. Legújabb kötete (Erdélyi 

néphagyományok 1863-1884. Szabó Sámuel és gyűjtői körének szétszórt hagyatékát összegyűjtötte, 

szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Európai Folklór Intézet – 

Mentor Kiadó. Budapest – Marosvásárhely 2009) szintén nagyon alapos, hosszas és szerteágazó levéltári és 

filológiai kutatásra épül. Voltaképp ez az új szövegkorpusz jelentős mértékben át tudná írni a XIX. századi 

magyar nemzeti folklórkorpuszról kimerevített eddigi képünket. 

Barabás László az erdélyi és az összmagyar szokáskutatás kiemelkedő alakja. Első önálló kötetei (Forog 

az esztendő kereke. Sóvidéki népszokások. Mentor Kiadó – Custos Kiadó. Marosvásárhely 1998; 

Aranycsitkók, maskzurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások. Mentor Kiadó. 

Marosvásárhely 2000) elsősorban a székely Sóvidék, Marosszék, az erdélyi Mezőség dél-keleti részének, 

valamint a Kis-Küküllő völgyének magyar színes népszokásait tették közre. Doktori disszertációjának 

megszerkesztett változata (Akiket fog a figura. Farsangi dramatikus szokások, népi színjátékok 

Marosszéken. mentor Kiadó. Marosvásárhely 2009) az erdélyi népszokáskutatás egyik kiemelkedő 

eredménye. A szintézis gazdag terepmunkára épül, ugyanakkor azt szervesen összekapcsolja a legújabb 

módszertani, elméleti és fogalmi eredményekkel. Egyetlen ünnepkörre, az erdélyi farsangi hagyományokra 

összpontosít, segítségével a marosszéki népi kultúra, értékrend, társadalom és mentalitás alapvető 

törvényszerűségeit szintetizálta. 
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 Kolozsvár, 2011. március 27. 



KALOT –  KALÁKA. Emlékkiállítás és emlékest (2011. június 16.)  

 16 

 

Az elmúlt években rendre nyomdafestéket láttak azok a kiadványok is, amelyek voltaképp a kolozsvári 

néprajzi műhely vonzáskerületéhez tartozó kutatók doktori disszertációjából születtek meg. Zakariás 

Erzsébet a székely Erdővidék aszonyéletét foglalta össze doktori dolgozatában (Asszonyélet Erdővidéken. 

Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2000). Tötszegi Tekla könyve (A mérai viselet változása a 20. században. A 

mérai magyar női viselet és kontextusai. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2009) voltaképp azt tárja fel, hogy 

milyen rendszerbe szerveződött a Nádas mentén élő magyar asszonyok élő viseletkultúrája. Szabó Árpád 

Töhötöm Debrecenben megvédett disszertációja (Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a 

falusi gazdálkodásban. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2009) a legújabb szocálantropológiai módszerek, 

fogalmak és értelmezések segítségével szakszerűen és újszerűen elemzi az utóbbi évtizedek erdélyi falusi 

gazdálkodásának átalakulását és átrendeződését. Kinda István szintén Debrecenben megvédett doktori 

disszertációja (Ellenőrzött közösségek. Szabályok, vétkek és büntetések a moldvai csángó falvakban. Erdélyi 

Múzeum-Egyesület – Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2010) pedig nemrég elnyerte az EME Debüt Díját. 

Peti Lehel doktori kutatásaiból született meg egy másik csángókkal foglalkozó kiváló szakkiadvány (A 

moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció. Lucidus Kiadó. Budapest 2008).  

 

Szikszai Mária az utóbbi években két kiváló kötetet jelentetett meg (Történetek története. Kéiség és 

narráció a magasművészet és a népi kultúra között avagy a homo narrans esete Szent Antallal. Mentor 

Kiadó. Marosvásárhely 2005; Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos 

élet területéről. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2010). Mindkét nagyon újszerű és eredeti szakmai kiadvány 

a Keszeg Vilmos által kezdeményezett narratológiai kutatási program eredményeként született meg.  

 

Keszeg Vilmos a magyar és az európai etnológia nagyrabecsült, iskolateremtő tudósa. Az általa irányított 

doktori programok eredményeképpen jelent meg eddig Az emberek és kontextusok című sorozat 5 kötete 

(András Erzsi Erdei: Kedvemre való, hogy meséljek. A szövegeket válogatta, gondozta, az utószót írta 

Ambrus Judit. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2008; Berekméri István Andrásé: Minden poklon keresztül. 

Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Vajda András. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2008; Bálint 

Dezső – Kovács Piroska – Balázsi Dénes: Lámpások voltunk. Udvarhelyszéki pedagógusok élettörténete. 

Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Ozsváth Imola. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2009;  A beteg 

ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. Sajtó alá rendezte Czégényi Dóra és Keszeg Vilmos. Mentor 

Kiadó. Marosvásárhely 2010; Kiss Dániel: Minden gyümölcse... Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt 

írta Bajkó Árpád. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2010). 

Keszeg Vilmos már szakmai pályájának kezdetén a népi hiedelmek és hiedelemlények világkép-hordozó 

szerepére mutatott rá (Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Bon Ami Könyvkiadó. 

Sepsiszentgyörgy 1997). Európai rangú doktori disszertációja a mezőségi hiedelemlények újszerű, 

rendszeres és módszeres elemzését és értelmezését valósította meg (Mezőségi hiedelmek. Mentor Kiadó. 

Marosvásárhely 1999).  

 

Munkássága újra fogalmazta a magyar folklorisztika hagyományos, a folklór szóbeli jellegére 

összpontosító és korlátozó meghatározását. Legkiválóbb kötetei a népi írásbeliség társadalom- és 

kultúraalakító szerepére mutatnak rá (A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. 

Kriterion Könyvkiadó. Bukarest 1991; Kelt levelem... Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Györffy 

István Néprajzi Egyesület. Debrecen 1996). A narratológiával foglalkozó kötetei a magyar folklorisztika 

legolvasottabb és legidézettebb munkáivá váltak (Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. 

Komp-Press Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár 2002; Aranyosszék népköltészete I-II. Mentor Kiadó. 

Marosvásárhely 2004).  

 

Keszeg Vilmos 2006-ban megjelent kötetében (Egy Hír adás a Késő Maradékhoz. 17-20. századi erdélyi 

toronygombiratok. Mentor Kiadó. Marosvásárhely 2006) a népi írásbeliségnek egy nagyon újszerű 

forráscsoportját fedezteti fel.  

A népi írásbeliséggel kapcsolatos, több évtizedes kutatásainak eredményeit legutóbbi kötetében 

(Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia 

Tanszék. Kolozsvár 2008) foglalta össze. A kiadvány Keszeg Vilmos eddigi munkásságának szintézisét 

magas tudományos szinten valósítja meg. Annak nagyon újszerű témaválasztása, módszertana, elmélete, 

alapos és szakszerű értelmezése. A magyar néprajztudomány csúcsteljesítményének tartjuk. 

Pozsony Ferenc 
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Burus János 

„Templommá lett a terem...”
84

 

(Megnyitó beszéd verssorok kiséretében) 

 

A rendezvény tárgya: Hollóházi tányérok (154 darab) és csuprok (36 darab)  

„Tisztesség adassék” minden jelenlévőnek, mindazoknak, akik nem csak szeretik, ohajtják a szépet, 

hanem cselekednek, tesznek is érte, sőt szépet alkotnak. 

A címet Kuncz Aladár neves szerkesztőtől, írótól kölcsönöztem, aki Tessitori Nóra rangos 

előadóművésznő szavalóestje után írta 1924-ben: „Templommá lett a terem…” 

A színpompás hollóházi tányérokon lévő Miatyánk szövege, a Csíkszeredai Unitárius Egyház 

énekkarának, valamint a különböző felekezetek lelkészeinek jelenléte megerősít abban, hogy valóban 

„templommá lett”, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi 

Társaság kiállítóterme. 

Megnyitó beszédem alapjául vallásos ének-szöveget; Juhász Gyula, Ady Endre, Babits Mihály verseiből 

vett sorokat választottam. Kérem, hallgassák meg illő tisztelettel. 

„Ki itt belépsz, templomba lépsz be, 

Szentség a munka és erő. 

Ez a jövő nagy menedéke, 

Embert egekbe emelő.” 

             (Juhász Gyula) 

Folytatva a templom-motívumot, ide kívánkozik az alábbi unitárius egyházi ének (12. számú) szövege is: 

 

„Im, bejöttünk templomodba, 

Édes atyánk, Istenünk, 

Oh emeld fel szíveinket, 

Vonj magadhoz, légy velünk. 

Víg örömben, néma gyászban. 

Minden megpróbáltatásban 

Bizodalmunk csak tebenned, 

Édes Atyánk, Istenünk.” 

 

 

Síkváltás: 

„Adja meg az Isten, 

Mit adni nem szokott, 

Száz bús vasárnap helyett,  

Sok víg hétköznapot, 

Adja meg az Isten.” 

                  (Ady Endre) 

 
 

Hála a „magasság Istenének”, hogy megadta ezt a mai, minden szempontból ragyogó pénteki „víg 

hétköznapot.” 

Nem vagyok a hollóházi tányérok és csuprok szakértője, de ez a csodálatos kiállítást olyannak látom, mint 

a viragoktól pompázó mezei rétet, amely tarka, de nem burjános. 

Célunk az volt e tárlattal, amely Marosvásárhelyről, az ottani Bolyai téri unitárius templomból került át 

hozzánk, Csíkszeredába, hogy a város és a környék népe idejárjon szépet látni. Nem a világ hét csodája, de 

mindenképpen érdekes, csodálatos ez az emléktárgyakból álló magángyűjtemény.  

Elmondhatom – ugyancsak Adyt idézve:  

„Szép a szép.” 

„Jaj, be szép a Szép.” 

„Jaj, be szép ma a Ma.” 

Ez a mai rendezvény jó lehetőség a múltidézésre, a múltbafordulásra, az elmélkedésre, hisz benne van 

elrontott történelmünk, bölcsönk és koporsónk, egész életünk. 

                                                 
84

 Elhangzott a Nagybükki Néprajzi Társaság kiállító termében, 2011. március 25-én 
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Vörösmarty Mihály (Zalán futása, 1825) sorait mi is nyugodtan mondhatjuk, skandálhatjuk: 

 

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? 

Századok ültenek el, s te alatok mélyen enyésző 

 Fénnyel jársz egyedűl...”  

    A színek tobzódása, pompás játéka, 

sokszínűsége kívánja a párhuzamot az Ady-

verssel: 

 „Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 

És tarkaságban annyi nyugalom 

És fehér és piros és virító-sárga, 

Izgató kék és harcos barna szín…”  

   (Ady Endre: A Kalota partján) 

  

 

Igaz, hogy az Ady-vers a kalotaszegi népviselet színpompás világát hozza elénk, míg a kiállítás anyaga a 

kerámia világába, az iparművészetbe ad betekintést. 

Hogy a hollóházi tányérok és csuprok motívumkincsében van-e „virító sárga”, „izgató kék és harcos 

barna szín”, azt nem figyeltem meg, erre feleletet várunk a tárlatot méltató Hegedüs Enikő 

művészettörténésztől, aki e témakör szakértője. 

A Csíkszeredai Unitárius Egyház énekkarát Solymosi Alpár tiszteletes úr szólaltatta meg, mindnyájunk 

örömére. Népdalokat, forradalmi dalokat hallottunk. A műsor szépségével és színvonalával felemelte a 

szívünket. „Erősítésnek” néhány idézettel egészítjük ki a „magasra szálló” dalokat: „Amíg egy nép énekel, 

addig messze hallatszik, hogy létezik.” (Sütő András)  

„Minden embernek a lelkében dal van 

  és saját lelkét hallja minden dalban, 

  és akinek szép a lelkében az ének 

  az hallja mások énekét is szépnek. ” 

    (Babits Mihály)   

    Az énekkar által „magasra szállt az ember dallama.” 

    Újra bebizonyosodott Berzsenyi Dániel igaza: „Nem 

sokaság, hanem/Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.” 

    Feleim, Sorstársaim, … „csak énekeljetek!”. 

    Berekesztésként ugyancsak Babits Mihályhoz 

fordulok, őt idézem, parafrazálom (a Könyv szó helyett a 

Szép szót használom): 

„Oh ne mondjátok azt, hogy a Szép ma nem kell, 

 hogy a Szépnél több az Élet és az Ember:  

 mert a Szép is Élet, és él, mint az ember 

így él: emberben szép, s a Szépben az Ember.”  

    (Babits Mihály: Ritmus a könyvről) 

 

 

Tisztelt Tárlatlátogatók, kívánom, hogy a Kosztolányi-sor kisérje életútjukon: „Az ég legyen tivéletek!” 
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Nagy László 

unitárius lelkész-esperes 

Marosvásárhely, Maros megye 

Adatok a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség történetéhez 

Az unitárius vallás a XVI. századi radikális reformáció legkésőbbi hajtásaként jött létre Erdélyben, több 

korábbi antitrinitárius irányzat egybeolvasztásával.  Az unitárius köztudat az egyház megalakulását az 1568-

as tordai országgyűléstől számítja. Az új tan népszerűségét jelzi, hogy rövid időn belül Erdély lakosságának 

nagy része Dávid Ferenc követőjének vallja magát. Az 1571. évi januári országgyűlés után Marosvásárhely 

lakosságának többsége is unitárius, azonban János Zsigmond halála után (1571. március 14), valamint a 

XVI. és XVII. század történelmi események hatására az unitáriusok Marosvásárhelyről kiszorulnak és 

századokon át Marosszentkirályon élnek szervezett egyházi életet. 

Amikor a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség történetéről beszélünk, akkor először beszélni kell 

a Marosszentkirályi Unitárius Egyházközség múltjáról, melynek egykor lelkésze, temploma, lelkészi 

lakása, birtoka volt. Az 1817-es Püspöki Vizitációs jegyzőkönyv feljegyzései alapján részletes kép tárul 

elénk az egyházközségről:  

“A Templom fekszik a falunak a napkelet felől való végében, ennek czinterme az utcza felől bé kerítve 

deszka kerttel egyébütt pedig minden kert nélkül vagyon hossza 23, a napkelet felől való végének széle 10, a 

napnyugat felől valónak 13 1 öll, Északról az ország uttya, Délről T. Demény Albert Úr seller jószága 

szomszédságában. A Templom fából készült, a fák között Téglával kirakva, mely fedele a régiség miát 

megrongyoltat napnyugati végibe vagyon tserefából készült Harang láb. A Templomnak dél felől való 

fenyőfa deszkából készült, záros ajtaja vagyon, bé menvén ezen láthatni dél felől való oldalán három, 

napkeleti véginél egy, a napnyugati végiben is egy üveg ablakokat, a kar a napnyugati végiben tserefa 

gerendákon áll, fenyőfa deszkából készült, hammu szín festékes. Északi oldalán egy tserefából készült, 

fenyőfából béllelt hammu szín festékes prédikáló szék, felette fenyőfából szarufás Koronátska minden írás 

nélkül, a Templom mennyezete hammu és fehér szín festékes, melynek párkányain el kezdve a Koronánál 

ezen Sz. Irásbeli helyek olvastatnak. Deut 27,4,  Malak II. 10,  Tim II,5,  Pred 5,2. A Templom közepén által 

menő szivárványon a Kárpittyán ez: Ut sua pertingat penetret (?) que precatio Coetim,(Coelim?) corde sot 

expuro, sit brevis atque freqvens.
85

 Ugyan ezen Táblának más oldalán: In honorem Dei Patris et filii eius 

Jesu Christi extructum hoc Templum. Anno 1701. Továbbá dél felől az oszlop oldalán ez: Pictor et 

Fabricator totius operas huius masarii fuit Adamus Asztalos de Bezed. Anno Domini 1701. Az éneklő 

pulpituson, mely áll a Templom piatzán ez : Non vox, sed votum, non cordata musica, sed cor, non clamor 

sed amor persallit in aure Dei.
86

 

Az ajtaján pedig belül ez: extrucbar a Johanne Gyepes Ernyeino pro tempore Rectore Unit. Anno et die 

supranotatis. A más oldalán ez: 1701. 2da.7ber, a Prédikáló szék mellett vagyon a papi ülő szék festék 

nélkül, innen napkeletre, délre a fal mellett fedeles edgyes ülő székek mennek a többi mind férfiaknak s mind 

asszonyembereknek való székek, edgyen kívül mind festéktelenek. A Prédikáló szék mellett egy kék festékes 

fáin ülőszék vagyon ilyen fel írással: Tsináltatta SzIványi Sigmond és Széki Sussanna 1765. 

Második belső Telek vagyon a Falunak Alsó utzája végibe napkeletről a Mgs Berzentzei Mihály úr 

jószága napnyugatról T. Pálfi Gergely úr jószága szomszédságában széle a Délről való véginek 42 

északfelől 37 hossza 47 öll a Perrel vissza foglalt résznek pedig mértéke az utza felől 2 közepin 2/6 az alsó 

vége 21 öll. Ez az egész telek sövény és tövis kertekkel vetetett környül egy deszka kisebb és két nagyobb bé 

járó kapukkal, a jószágnak a napkeleti szegletin vagyon sup fedél alatt egy 1809-ben készült Papi lak ház, 

melyben ezen szobák találtatnak úgy mint egy lakószoba két üveg ablakokkal, egy két üveg ablaktól 

világosítatott kis oldal házatska, köré építetett kementzétől melegítettve, fa kilincses és záros két fenyőfa 

deszka ajtók rajta bélett ajtó felekkel ismét kijőve vagyon a pitvar sütőkemencéjivel északi végiben egy tseléd 

ház, más mellette lévő oldal kamarával, amannak két ennek pedig egy ablaka, a nagyobbikban egy paraszt 

kementze pálinka főző katlannal. A Ház véginél egy rakófából készült hízó lábas pajta. A Ház előtt 

napnyugatról egy szekér tartó ereszetske, azon túl hátrébb tsür és pajta összefoglalva szalmafedél alatt, a 

Ház véginél egy gémes deszka oldalú kút.” 

Az egyházközség ingatlanainak egy része – adataink szerint – adományok révén gyarapodott.  Egy telket 

a Nagy utcában, a Patak mellett, melyen egy zsellérház volt, Gagyi Pálfi Pál adományozta az 

egyházközségnek 1712-ben. A temető a Czalás(?) alja nevezetű helyen van és Sz. Iványi Sigmond 

                                                 
85

 Hogy az imádság az égig érjen s meghallassék / Tiszta szívből gyakran s röviden mondd. 
86

 Nem a hang, hanem a hit, nem a zene húrja, hanem a szív, nem a jajszó, hanem a szeretet visz közelebb Isten nagyságához. 
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adományozta. A temető méretei: „… nyapnyugat felől való hossza 18 az északi felől való széle 21, a 

napkeletfelől való hossza 23, a délről való széle pedig 18 öll három singes öllel mérve.” 

A haranglábban két harang volt. A nagyobbikon felírás: Cura Lud Sza 1710 Sumptu Eccles Unit. Sz Kira. 

A kisebbik harangon ez volt felírva: 1697. A nagyobbik harang méreteit nem ismerjük. A magyar állam 

1848-ban ágyúnak kéri, de az egyházközség 100 mfrt-ért megváltotta. A kisebbik harang hosszú ideig az 

1929-30-ban épült templom padlásán volt, ma a Szásznádasi Unitárius Egyházközség templomának 

tornyában szól. 

Hogy egy jól működő, szervezett egyházközség volt a korai időszakban Marosszentkirályon, bizonyítja 

az is, hogy már a XVIII. század elején unitárius tanítója volt Ernyei Gyepes János személyében.  

Az első feljegyzés a lelkészt illetően 1766-ból van, amikor az Esperesi Vizsgálószék szerint „akkor 

fungens pap Csehétfalvi”, majd 1780-ban Húszár József. A következő lelkész várfalvi Barla (Balla) István 

1825-ig.  

Ez időben az egyházközség lélekszáma 68. Az 1817. március 2-5-én tartott Esperesi Vizsgálószék 

feljegyzi: 

„Egész gazdák találtatnak 5 

Ezeknek feleségeik 5 

Özvegy emberek, nőtlenek, más vallású feleségek 16 

Özvegy asszonyok más vallású férjeik 10 

Mind két nembeli magzatok 32” 

Habár 32 gyermeket jegyez fel az Esperesi Vizsgálószék, nem tudjuk, hogy ezek közül hány jár iskolába 

és milyen iskolába. Csak 1833. szept. 12-én találjuk az első konkrét bejegyzést az iskoláról: „oskolába járó 

gyermek nem találtaték, járhatók volnának Fiak 3 Leány 1 de ezek is szolgálatban vagynak.” 

1836-ban „sem oskolai, sem Templombéli gyermek és iffjak tanítások azok nem létele miatt nem 

folytathattatott.” 

Az első bejegyzett konfirmáció 1846-os keltezésű és az 1847-ben elkészített konfirmációi 

jegyzőkönyvben található (A Maros Sz. Királyi anyamegye kebelében Uri sz. vacsorával élésre bocsátott és 

fölavatott növendékek Jegyzőkönyve 1847-től kezdve). Ez a jegyzőkönyv ma is megtalálható az 

egyházközség levéltárában és ebbe vezették be 1983-ig az egyházközségben konfirmáltak nevét. 

A XIX. század végén a gyermekek már állami és nem a fentiekben említett felekezeti iskolába járnak 

(Marosszentkirályi községbeli állami népiskola). Ennek okát két tényzővel magyarázhatjuk: időközben vagy 

megszűnik a felekezeti iskola, vagy pedig a korabeli gyakorlatnak megfelelően, az egyház – anyagi terhei 

könnyítésének szándékával – állami kezelésbe engedi át az iskolát. Az iskolás gyermekek vallásos 

neveléséről a lelkész gondoskodik. Az 1870-es években információim szerint 4-5 unitárius gyermek járt 

iskolába. 

Mivel a templomot és a haranglábat az országút mellett „fenekes” helyen építették, ezért nagyon sokszor 

kellett javítani. Ugyanakkor állandó gond volt a szalmafedeles házak fedése, javítása, a telkek körüli 

kerítések, gyepük rendben tartása. Az 1706-os jegyzőkönyvbe foglalták, hogy a cinterem és a parókiális kert 

jó karban tartása a hívek kötelessége. Példáúl 1819-ben a templom javítására 500 darab téglát, 6200 darab új 

zsindelyt, 22000 darab zsindelyszeget használtak. 1846-ra a templom és a harangláb annyira rossz állapotba 

került, hogy az összeomlás fenyegette. 1874-ben az Esperesi Vizsgálószék meghagyja a templom lebontását 

és új templomhely vásárlását. 

Ha 1817-ben a lélekszám 68 volt, 1847-ben eléri a 150-et. Érdemes feljegyezni azon helységeket, ahol 

unitáriusok éltek és a Marosszentkirályi Egyházközséghez tartoztak: Marosszentkirály és Náznán 41, 

Marosvásárhely 150, Jedd 21, Harczó 9, Csittszentivány 6, Bergenye 8, Bánd 8, Báld 4, Bodon 6, Kisikland 

1, Mezőszengyel 2, Gerebenes 1, Pagocsa 5, Septér 6, Ős 2, Gallatz 6, Sombor 2, Erked 1, Fráta 3, Tuson 2, 

Vajdakamarás 1, Bilak 3, Posmos 1, Csán 1, Záh 3. Összesen 293. 

Az 1848-as forradalom fájdalmasan érinti az egyházközséget. A november 5-i betörés alkalmával 

elrabolták a klenodiumokat: 

„Egy 27ed fél Tallért nyomó ezüst kanna fedeles, belül aranyozott, melynek fedelén ez írás találtatott: 

Erdős Mihály, közepin czimerrel és sima oldalán mettzett virágokkal. 

Továbbá egy három darabból összealkotott 14 tallért nyomó igen becses mívű lábas aranyozott ezüst 

pohár 1701-ben Toldalagi Gábor és Szabó Mária ajándékozásából. 

Egy lábatlan mint egy tíz Tallért nyomó aranyozott ezüst pohár Toldalagi Gábor ajándékozásából 1739-

ben.” 

Egy kis ezüstözött tányér maradt meg a következő felirattal: „pro Rege, et pro Grege 1697”. 
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Mivel a jegyzőkönyv feljegyzi, hogy a Jeddi Egyházközségből mit raboltak el szintén 1848. november 

5-én („Benő János házától elrabolták a Toroczkóról ajándékba kapott pléh poharat”), ezért egy pár 

mondatban jegyezzük fel a jeddi gyülekezet történetét. 

Az 1847. szeptember 22-24-én tartott Püspöki Vizitáció alkalmával a Jeddi Egyházközséget 

Marosszentkirályon Nemes Káli Nagy Pál és Molnár József képviselték. Az egyházközség lélekszáma 21. 

Templomuk nincs. A Nyárádszentlászlón tartott Partiális gyűléshez azzal a kéréssel fordul a jeddi 

leányegyházközség, hogy Marosvásárhelyhez tartozzanak. Kérésüket az 1847-ben tartott Főtanács a 38. 

számú határozattal jóváhagyta. Ugyanakkor a Püspöki Viztáció alkalmával a következő határozat született: 

„A marosszentkirályi és marosvásárhelyi lelkész minden hónap 3. vasárnapján du. és minden sátoros 

ünnep 3. napján de. Istentiszteletet tart Jedden. 

Minden egész gazda fizet 3 véka búzát vagy kukoricát Szent Mihály napjáig. Keresztelésért és esketésért a 

Canon szerint. 

Számadónak Molnár József, harangozónak Csok Mihály választatott. 

Az istentiszteletet ideiglenesen Benő János házánál tartják.  

Egy más kötelezvényben azon 61 mfrt összeget mutatták ki, melyet egy harangotska szerzésére önkéntesen 

ígértek ez évi SzMárton napra béfizetendőt.” 

Sajnos, hogy 1848-ban az egyházközségről már ezt is feljegyzik: „a halálozások, Honvédi szolgálatok s 

az EV. Ref. Attyafiakhoz bizonyos kiváltságokérti vissza térések miatt már föl oszlandó.” 

Mivel az istentiszteleten csak 2 ember vesz részt a lelkészt felmentik a Jeddre való járástól. A 

harangvásárlásra összegyűjtött pénz az anyaegyházközség pénztárába kerül azzal a kikötéssel, hogy ha majd 

egyszer Jedden még egyházközség lesz, akkor a pénzt visszaadják. 

Leányegyházközség ma is van Jedden, alig 20 lélekkel. Semmiféle vagyonuk nincs, az istentiszteleteket 

Mihály Lajos gondnok házánál tartották, havonta egy alkalommal. Mihály Lajos 2010-ben elhunyt. Az 

istentiszteletek megtartására új helyet kell keresni. 

Az Marosszentkirályi Egyházközség lelkésze 1839-1852 között Kelemen István. Miután Kelemen István 

1852. október 11-én Nyárádszentlászlóra távozott, már október 12-én a székelykeresztúri gimnáziumból az 

egyházközségbe jött ifj. Bartalis Sándor, aki nagyon fiatalon, 1860-ban meghalt. Ugyanaz évben 

meghívják Iklandról Csipkés Pétert, aki 1868-ban halt meg. (Sírköve ma is látható a marosszentkirályi 

temetőben.). Helyébe a kolozsvári főiskolából Kelemen Albertet nevezték ki. Az ő kinevezésével új 

korszak kezdődött az egyházköség életében. Lassan a Marosszentkirályi Anyaegyházközség elnéptelenedik. 

Épületeit nem tudja fenntartani és 1877-ben a szentkirályiak beleegyeznek abba, hogy a lelkész 

Marosvásárhelyre költözzön.  

1875-ben eladták a régi templom helyét 425 mfrt-ért. Miután a templomot lebontották, a haranglábat új 

helyre költöztették. Egy új telket vásároltak templomépítés céljából (Telekkönyvi szám 96), azonban erre a 

helyre a templom soha nem épült fel.  

A 19. század elején egyetemes egyházi igényként jelentkezett a Marosvásárhelyi Egyházközség 

megalakítása. Kimondják az imaház építésének szükségessségét és elrendelik az országos gyűjtést. A 

gyűjtés eredménye 4489 korona. A szervezeti élet jelentős lépése, hogy 1839-től Marosszentkirálynak és 

Marosvásárhelynek közös lelkésze van Kelemen István személyében, majd fia Kelemen Albert 1869-ben a 

Marosvásárhelyi Egyházközség első lelkésze lesz. 

Egy pár jegyzőkönyvi bejegyzés a Marosszentkirályi Egyházközség nehézségeiről és anyaegyházközségi 

jellegéről való lemondásról. 

1877. április 2-án Kelemen Albert levelet ír Fekete Károly vásárhelyi megbízott gondnokhoz, amelyben 

a lelkészi lakás rozzant állapotáról panaszkodik, és segélyt kér új lakás építésére, majd 1877. április 15-én a 

marosszentkirályi egyházköség Keblitanácsa levélben keresi meg a vásárhelyi unitáriusokat, melyben arról 

írnak, hogy imola (imádkozó hely) nincs, a lakás rossz helyre van építve, és rossz állapotban van. Az 

egyházközség kész lemondani az anyaegyházközség elnevezésről és beleegyezik, hogy a lelkész 

Marosvásárhelyre költözzön, mivel az egyházköség „jelenleg csak két tagból áll, s vagyoni helyzete 

szomorú”. A marosvásárhelyi egyházközség az Egyházi Képviselő Tanácstól kéri az anyaegyházközséggé 

való nyilvánítást, amit az 1877. augusztus 5-én elfogad. 

Az első marosvásárhelyi Keblitanács 1873-ban alakult, melynek tagjai Kozma Endre, Nagy Zsigmond, 

Dersi János, Csongvay Károly, Szél Sámuel, Pázsint József voltak. Kebli gondok Dersi János. 

Az egyházközség anyagi megerősődését nagyban elősegítette Dersi János és Biás István jótevők 

adománya. Házak, telkek, felszerelési tárgyak kerültek az egyházközség tulajdonába. Dersi János a 

marosvásárhelyi Petőfi utca 19 szám (ma Posta utca) alatti lakását végrendeletében az egyházközségnek 

hagyja, lelkészi lakásnak. 
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Az imaházat az 1869-70-es években építették fel a Szent Miklós és Fazakas utcák szögletén, átellenben a 

Teleki-Téka épületével. 1870. november 20-án szentelték fel. 

Orbán Balázs leírása szerint ezekben az években a vásárhelyi unitáriusok száma 160, 

Marosszentkirályon pedig 40 (1866-os egyházi nyilvántartás). 

Összehasonlítva az 1877-es levéllel, közel 10 év alatt a marosszentkirályi lélekszám 38-al apadt. 

Habár a Marosvásárhelyi önálló Unitárius Egyházközség csak 1896-ban alakult meg, addig is nagy 

jelentőségű események történnek. Erről tanúskodnak a jegyzőkönyvek. 

1878. június 10-én Farkas György esperes kéri az egyházköséget, hogy a Szabédi Egyházközség 

helyett, ahol tűzvész pusztított, vállalja el a partiális gyűlés tartását. 1880-ban megválasztják az első 

énekvezért, aki harmóniumon is tudja kísérni az éneket, Tájai György marosszentkirályi  „állami oskola 

tanítót”. Bére 50 frt. évente. 

1881-ben 18 unitárius gyermek tanul az iskolákban. (8 középosztályban, 9 elemi tanodákban, 1 polgári 

oskolában). Az unitárius gyermekek száma kb. 25 lehet. 

A valláserkölcsi nevelés az 1883-as tanévtől indul meg, amikor Kelemen Albert, Mikó Miklós királyi 

táblai pótbíró és neje Tauffer Lenke lakásában megkezdi a gyermekek vallásos oktatását. Erről így vall a 

lelkész: „Így segít a szeretet munkájában a szeretet lelke!” 

Az első püspöki vizitáció 1880. október 2-4. között volt. Erről az eseményről a mai ökumenikus 

mozgalom is példát vehet. Idézek az eseményt megörökítő jegyzőkönyvből: „1880. okt. 2 a főtiszt. 

Méltóságos Püspök úr Dr. Ferencz József a déli vonattal megérkezett s az indóháznál az ott vallásfelekezeti 

különbség nélkül gyűlt közönség harsány éljenzésével fogadtatott. A városi tanács élén Ajtay Mihály 

polgármester üdvözölte meleg szavakkal Püspökünket biztosítván őt, hogy városunk kebelében vallásos 

elfogultsággal találkozni  nem fog, mert itt senkitől sem kérdik miképp imádja Istenét csak azt << helyén 

van-e esze és szíve>> ... a helybeli ev. ref. egyházközség nevében Vas Tamás helyi ev. ref. lelkész üdvözölte, 

felajánlva az Isteni tisztelet tartására az egyik ev. ref. templomot ... istentiszteletünk az úgynevezett Kis 

templomban tartatott meg. «Az úrvacsora osztás alkalmával» nem csak a helybeli polgárság vallásfelekezet 

nélkül, hanem a helyi ev. ref. egyházközség lelkészei is járultak, Dr. Tolnai Lajos és Vas Tamás.” 

Kelemen Albert lelkészi beiktatása 1895. november 17-én volt, melyen részt vett Dr. Ferencz József 

püspök is. Egy jelenlevő így nyilatkozott erről az eseményről: „Mi úgy fogjuk fel a marosvásárhelyi egyház 

ez ünnepélyét, mint egy hosszú, csöndben s annál nagyobb, intenzívebb erővel fejlődött szellemi 

mozgalomank befejező actusát, melyben az eszme kiengesztelő és a lelkeket kielégítő győzelemre jutott.”  

Kelemen Albert halála után ifj. Rédiger Géza, a szabédi lelkész fia lesz a lelkész 1926-ig, amikor 

egyházközségcsere jön létre közte és Halmágyi János nyárádgálfalvi esperes-lelkész között. 

Ekkor már az egyházközség létszáma is megnőtt. 

Szükség volt egy nagyobb templomra. A második templom építésénél az eredeti terv az volt, hogy a 

Városi Tanács által az egyházközségeknek adományozott Albina téren építsék fel a díszes templomot. A 

terv az anyagi alap hiánya miatt hiúsult meg. A templom felépítése nem csak a marosvásárhelyi unitáriusok 

ügye, hanem egyházi ügy is lett. Az építést 1929. július 28-án kezdték meg az alapkő letételi ünnepéllyel. 

De erről beszéljen a korabeli írás: „… a marosvásárhelyi unitárius egyházközség építő bizottságának 1929. 

július hó 27-én délután 4 órakor dr. Fekete Gyula építő bizottsági elnök Borsos Tamás utcai irodájában 

tartott gyűléséről.” 

„Jelen vannak: Dr. Fekete Gyula elnök, Halmágyi János esperes-lelkész, előadó, Lőrinczi Zsigmond 

jegyző, Zsakó Kálmán, Dr. Barabássy Albert, ifj. Kövendi Nagy Elemér és Varga Béla. 

Dr. Fekete Gyula elnök a gyűlés megnyitása után bejelenti, hogy a f. hó 28-án tartandó istentisztelet 

kapcsán az újonnan építendő imaház főbejáratának torony alatti lépcsője alá az alapkőbe helyezendő 

„Emlékokmány-”t Ő, Halmágyi János esp. lelkész és Biás István elkészítették, Farkas József építész jelölttel 

kutyabőrre leíratták. Az Emlékokmányt felolvassa, bemutatja s kéri a bizottság tagjait annak aláírására. 

Tudomásulvétel után az Emlékokmány a tagok által aláíratott.  

Az Emlékokmány teljes szövege a következő: 

Emlékokmány 

Az Egy Igaz Isten nevében! 

Üdv az olvasónak! 

Mi, kik ezen emlékokmányt aláírtuk, ezen írásunkkal tudtára adjuk azon késő utódoknak, kik ezt olvasni 

fogják, hogy ezen épület, mely templom céljaira szolgál, épült 1929 évben és az ezt követő 1930 év első 

felében. Ezen emlékokmány elhelyeztetett a templom főbejáratának lépcsője alá helyezett emlékkőbe az 

1929. július 28-án délelőtt 10 órakor tartott istentisztelettel kapcsolatos ünnepélyen. 
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Ezen emlékokmány szerkesztése idejében Románia királya I. Mihály, miniszterelnöke Dr. Maniu Gyula
87

, 

marosmegye főispánja Dr. Vescan
88

 János és Maros-Vásárhely ideiglenes polgármestere Dr. Popescu 

Adrian.  

Unitárius egyetemes egyházunk megalapítójának Dávid Ferencznek halála 350-ik esztendejét írjuk, s 

akkor az ő utóda és egyházunk sorrendszerinti 24-ik püspöke Dr. Boros György, főgondnokai Dr. Ferenczy 

Géza és Dr. Szent-Iványi József, egyházi főjegyző Dr. Varga Béla, egyházi közügyigazgató Gvidó Béla 

dicsőszentmártoni köri esperes, egyházi titkár Dr. Mikó Lőrincz, számvevőségi elnök Kovács Kálmán, 

pénztárnok Hatházi Sándor, egyházi jogtanácsos Dr. Abrudbányai Géza. A kolozsvári papnevelő intézet 

dekánja Csifó Salamon, kolozsvári főgimnázium igazgatója Gálfy Zsigmond és a székelykeresztúri 

főgimnázium igazgatója Gálfalvy Sámuel.  

A Marosi Unitárius Egyházkör esperese Halmágyi János, felügyelő gondnokai K. Nagy Árpád és Dr. 

Péterffy Áron, egyházköri jegyzője Bedő Árpád vadadi lelkész, közügyigazgatója Pethő Kálmán nyomáti 

lelkész és pénztárosa Pap Gyula szentháromsági lelkész.  

Egyházközségünk történelmének legnevezetesebb éve az 1571-ik esztendő, mikor az unitárius vallás a 

marosvásárhelyi várbeli templomban tartott országgyűlésen a törvényesen bevett vallások sorába iktattatott. 

Ez időben János Zsigmond uralkodott Erdélyországban, akinek előbb udvari papja az unitárius püspök és 

vallásunk megalapítója Dávid Ferencz volt. Történelmi adataink szerint városunkban ez időben önálló 

unitárius egyházközség volt. Később önállóságát elveszítette a forrongó vallási viszályok következtében és 

csupán 1839 évben lett újolag a marosszentkirályi anyaegyházközség leányegyháza, 1887-ben 

társegyházközsége. Mint leányegyházközség 1870-ben megépítette a még most is használt imaházát a 

Szentmiklós és Fazekas utcák sarkán, és ez jelenleg Dr. Gecse Dániel és Borsos Tamás utcák sarkát képezi a 

Teleki Tékával szemben. Az egyházközség 1895-ben önálló egyházközséggé alakult, amikor lelkésze néhai 

Kelemen Albert volt, akinek halála után 1912-ben Rédiger Géza jelenleg nyárádgálfalvi lelkész választatott 

meg, szolgálatot teljesített 1926-ig és távozása után lelkésszé Halmágyi János köri esperes nyárádgálfalvi 

lelkész hivatott meg. Nevezett lelkészünk neje Halmágyi Jánosné született Kelemen Anna, gyermekei Gábor 

13, János 12, Anna 10 éves. 

Az építés Isten segedelmével megkezdettük. Az anyagi előfeltételek megteremtésénél megemlékezünk 

néhai Derzsi János jóltevönk, néhai Biás István és neje Kovács Mária, úgy szintén néhai Csécs István 

jóltevőnk neveiről. Nevezetteken kívül úgy anyagi, mint erkölcsi támogatást nyújtott egyházközségünk 

minden tagja, kiknek áldozatos buzgósága minden elismerést megérdemel. Egyházközségünk híveinek 

jelenlegi száma 700, Hétszáz lelket tesz ki. 

Egyházközségünk keblitanácsa áll: Halmágyi János esperes lelkész, Zsakó Kálmán gondnok, Dr. Fekete 

Gyula jogtanácsos és egyházi tanácsos, Lőrinczi Zsigmond jegyző és énekvezér, Varga Béla pénztárnok, Dr. 

Barabássy Albert, Biás István, id. K. Nagy Elemér és Szabó Lajos egyházi tanácsosok, Bálint János, Bányai 

Béla, Bustya János, id. Fazekas János, Dr. Gálfalvi György, Hajdú István, Kis Lőrincz, id. Marosi János, 

Nagy Albert, ifj. K. Nagy Elemér, Nagy Lázár, és Vas Dénes keblitanácsosok, Csíki László egyházfi.  

Egyházunk vallástársadalmi egyesületei: 

a. Dávid Ferencz egylet, elnöke Dr. Fekete Gyula, alelnöke ifj. K. Nagy Elemér, titkára Nagy Albert, 

és pénztárosa Bányai Béla. 

b. „Nőszövetség” elnöke Dr. Sárkány Miklósné született Horváth Ilona, alelnöke Herszényi Zoltánné 

született Álgya Mariska, titkára Halmágyi Jánosné született Kelemen Anna és pénztárosa Zsakó 

Kálmánné született Bálint Ágnes. 

c. Dávid Ferencz ifjúsági egylet: irányítói Dr. Sárkány Miklósné és Pálffy Antal tanár, alelnök Bedő 

Ella kisasszony és Csipkés Zoltán VII-ik gimn. osztályu tanuló, pénztáros Nagy Zoltán V-ik gimn. 

tanuló. 

Az imaház építésének előkészítésével, ellenőrzésével és levezetésével megbizatott az építő bizottság, 

melynek elnöke Dr. Fekete Gyula, előadója Halmágyi János, jegyzője Lőrinczi Zsigmond és tagjai Zsakó 

Kálmán, Dr. Barabássy Albert, id. Marosi János, ifj. K. Nagy Elemér és Varga Béla. 

Az imaház tervét készítette és az építést műszakilag ellenőrzi és vezeti Patrovits Kálmán okleveles 

építészmérnők, míg egyházunk főhatóságának megbízásából ellenőrzi a központi építész szakértő Demény 

Andor építőmester kolozsvári lakos. 

Egyházközségünk és Patrovits Kálmán építészmérnők megbízásából állandó ellenőrzést gyakorol az 

építésnél Farkas József építészjelölt. 

Az építési munkáknak egyes iparágak szerinti vállalkozói:  

                                                 
87

 Iuliu Maniu  (1873-1953) 
88

 Dr. Vescan Ioan; ügyvéd  
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Föld, kőmíves, vasbeton, ács, asztalos, tetőfedő, műkőburkoló, kárpítos, bádogos munkáira Bustya 

Lajos, kinek megbizottja Lénárt Imre. 

Csatornázás és vízvezetékre Nagy Károly utóda Oláh Róbert. 

Villanyszerelési munkákra Killyén Sándor, ki egyházközségünk tagja is. 

Egyházközségünk eredeti terve az volt, hogy a város tanácsa által 1924 évben templom helynek 

adományozott Albina téren építsen egy díszesebb templomot. Ez nem vállhatott valóra az anyagi alap hiánya 

miatt, és így hosszas megfontolás után a mostani tervet valósítja meg, melynek rendén az imaház földszinti 

része hasznothajtó helységekké építetik ki, míg emeleti része külön bejárattal imaházul fog szolgálni. Ezen 

kisebb terv mellett is az összes építési költségek előirányzat szerint 2.130.000 azaz kettőmillióegyszáz-

harmincezer leit tesznek ki. 

Ezen összegből az egyházközség ingatlanok értékesítéséből és egyéb jövedelmeiből rendelkezik 

készpénzzel 755.581 leivel, értékesítendő mezőgazdasági ingatlanokból remélhetőleg befolyik 150.000 lei, 

hívek önkéntes adományából 224.419 lei és kölcsön által fedeztetik 1.000.000 lei. A felvett kölcsönt az 

egyházközség az imaház földszinti helységei és az azzal ugyanazon telken levő Oroszlán vendéglő 

bérjövedelméből fizeti vissza. A fenti számadatok szerint biztosítva révén az építkezés költségei, az építés 

1929 július hó 15-én megkezdetett. 

Az Egy Igaz Istenünk dicsőségére és Egyetemes Unitárius Egyházunk javára és boldogulására, a hívek 

lelki szükségletének kielégítésére álljon sokáig ezen épűlet! Amen! 

Kelt Maros-Vásárhelyt, az Urnak 1929-ik Egyezerkilencszázhuszonkilencz esztendejében, július havának 

27-ik huszonhetedik napján, az építő-bizottságnak üléséből. 

Dr. Fekete Gyula s.k. egyházi tanácsos, építő biz. elnök 

Halmágyi János s.k. esperes-lelkész, építő biz. előadó 

Zsakó Kálmán s.k. gondnok 

Lőrinczi Zsigmond s.k. énekvezér, egyh. községi és építő biz. jegyző 

Varga Béla s.k. pénztáros 

Dr. Barabássy Albert s.k. egyházi tanácsos 

Id. Marosi János kebli tanácsos 

Iffj. K. Nagy Elemér s.k. keblitanácsos, építő bizottsági tagok 

Patrovits Kálmán s.k. tervező és ellenőrző építészmérnök” 

A templom ünnepélyes felszentelésére 1930. július 20-án került sor Dr. Boros György püspök 

jelenlétében. Az orgonát Bustya János adományozta 1940-ben. 

1955-1969 között az egyházközségben Darkó Béla esperes-lelkész szolgált. Az ő idejében épült a Rigó 

utcai (mai elnevezése Gen. Gh. Avramescu utca) lelkészi lakás. 

1969-1997 között Kolcsár Sándor esperes-lelkész az egyházközség vezetője. 

A marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség az Erdélyi Unitárius Egyház legnagyobb egyházközsége volt 

az 4600 lélekkel. Több éves, évtizedes gyötrődő tervezés után az 1999. február 14-én tartott egyházközségi 

közgyűlés elhatározta az egyházközség megosztását és két egyházközség megalakítását Marosvásárhelyi 

Bolyai-téri és Marosvásárhelyi Kövesdombi Unitárius Egyházközség néven. 

A második egyházközség templomának alapkövét 1999. november 21-én tette le Dr. Szabó Árpád 

püspök és Szabó László egyházközségi gondnok. 

A templomot Beyer Gábor és Fall Zsuzsanna tervezte, kivitelező a Builder cég Horváth Árpád mérnök 

és Horváth Lajos mester vezetésével. Az építkezést felügyelő mérnök Szász Dénes volt. 

A Kövesdombi Unitárius Egyházközség megalakulását a 2006. évi Főtanács hagyta jóvá. 

Az emlékokmányban is említett Oroszlán vendéglő bérbe adása, hosszú ideig valóban anyagilag segítette 

az egyházközséget. A bérlők azonban csak annyi javítást végeztek, hogy a működési engedélyt 

megkaphassák. Így az épületegyüttes nagy része nagyon megrongálódott. Az egyházközség Keblitanácsa 

úgy döntött, hogy pályázatot ír ki az Oroszlán vendéglő felújítására és bérlésére. A pályázatot a 

székelyudvarhelyi Impar Invest Kft nyerte meg (azóta a nevet ARKUM Invest névre változtatták), amelynek 

vezetője László János unitárius vállalkozó, az Egyházi Képviselő Tanács Tagja. Szerződésünk értelmében 

szálloda és vendéglő épül. Az épület tulajdonosai a Bolyai téri- és a Kövesdombi unitárius egyházközségek. 

A szerződést 2005-ben írtuk alá. Megállapodásunk része volt az is, hogy egyházközségünk a templom 

mögötti udvarból 311m² területet parkoló kiépítésére  az ARKUM cég rendelkezésére bocsát és a cég egy új 

épületet épít a már roskadozó helyett a templom mellett. Itt kapott helyet a nőszövetség, az ifjúsági egylet, a 

levéltár és egy új konyhát is kialakítottunk. Idővel, ha szükséges, vendégszobát is be lehet rendezni. 

A lelkészi lakást 1955-ben építették. Azóta nagyobb javítást nem végeztek rajta. Már rég szükség lett 

volna a lakás bővítésére. A nagyméretű javítás és átalakítás a szabédi születésű Balla Olga (1926. 05. 24 - 
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2006. 11. 06) egyházközségünk volt tagjának nemes adományából és az egyházközség hozzáállásából 

született meg. Balla Olga 2005-ben lakrészét (egy három szobás lakás felét) egyházközségünkre hagyta, a 

másik felét egyházközségünk megvásárolta, majd 2009-ben a lakást eladta. Az eladást jóváhagyta az 

egyházközség közgyűlése és a Főtanács is. 

A két egyházközség közös tulajdona a marosszentkirályi temető (5777 m²), a Bolyai utca 23 szám alatti 

telek és épületek, 900 m² szőlős Szentgericén, Simon Lenke adománya, Vadad falu határában vásárolt föld 

(közel 100 ha közösen az Unitarcoop Alapítvánnyal) és a Holt-Maros utcában levő (7194 m²) terület. Ezt 

sajnos még ma sem kapták vissza az egyházközségek. Úgy, ahogy nem kaptuk vissza a Szanatórium épületét 

sem, ami közös a református és katolikus egyházzal. Az egyházközségek vagyon megosztását Sántha Tibor 

ügyvéd intézte. 

Az Unitarcoop Alapítvány 1996-ban alakult, mint a Maros-Küküllői Unitárius Egyházkör alapítványa. 

Önálló, jogi személyiség. 1999-ben az egyházkörök szétváltak és azóta az alapítvány vezetését, amelynek 

célja első sorban az idősek gondozása, programok szervezése, nagycsaládok segítése, gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzése, a két egyházközség háromévente, felváltva intézi. 

A templom és torony építésekor nem volt anyagi lehetőség harang, harangok vásárlására. Sokszor 

megfogalmazták a hívek azt az igényt, hogy ha jelképesen is, de legyen „harangzúgás” a toronyban, 

harangszóval várjuk a templomba jövőket. Az álom 2000-ben vált valóra, a templom építésének 70. 

évfordulójára szervezett ünnepségen. A hajduszoboszlói Oborzil Gyula és neje Nagy Rózsa két 

alumínium harangot adományozott egyházközségünknek. A különleges, réselt palástú alumínium 

harangöntési eljárását Jeney Tibor és Oborzil Edit iparművészek szabadalmaztatták. A nagy harang átmérője 

65 cm, magassága 60 cm, a felírata: Tervezte-Kivitelezte Oborzil E-Jeney T, Budapest 1986. A kis harang 

átmérője 40 cm, magassága 38 cm, felírata JT& OE, Budapest/Minta, 1983. 

Egyházközségünkben nem csak külső, anyagi építkezés folyt és folyik, hanem még az 1989.-es 

decemberi események előtt az egyházközség tanácsterme a város kulturális központjává vált. Ma már 

mindenki ismeri a Bolyai téri egyházközség tanácstermét. Kiállítások és könyvbemutatók százai bizonyítják, 

hogy az unitáriusok nem csak a hit megélésében, hanem a nép- és kultúra szolgálatban is elől járnak. Idézek 

Dersi János 1890. augusztus 30-án kelt végrendeletéből: „...10.000 frt, írva Tízezer frt, o. é. készpénz 

összeget hagyok az erdélyi magyar közművelődési egyletnek, az ezen egylet által czélba vett hazafias és 

nemzeti czél előmozdítására...” Az EMKE megalakulásának 125. évfordulója emlékére Kolozsváron 

szervezett ünnepség keretében egyházközségünk díszoklevelet kapott. 

Híveink jobb tájékoztatása érdekében 1998-ban egyházközségi lapot adtunk ki, Értesítő névvel. Ez a lap 

kisebb-nagyobb szünetekkel ma is ünnepeinkre megjelenik. Ugyanakkor 2001-ben egy gyermeklapot is 

elindítottunk, DOBBANTÓ címmel, amelyet gyermekeink írtak és szerkesztettek. Ez a lap 2006-ig 

negyedévente rendszeresen megjelent. Három tábort szerveztünk a Dobbantót támogató diákoknak. 

Az ifjúsági egyletet mindig a segédlelkészek vezették. Fiataljaink szép sikereket értek el az ODFIE 

(Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) által szervezett színjátszó találkozókon (3 első, több második és 

harmadik díj), a népdaléneklő- és versmondó versenyeken és a vallásolimpiászon. Rendszeresen részt 

vesznek a Dávid Ferenc emlékét felidéző, minden év novemberében szervezett, dévai zarándoklaton. 

Találkozóikat pénteken délutánonként rendszeresen tartják. Találkozásaik a következő témaszerkezetre épül: 

első péntek: előadás a fiatalokat érintő témakörökből; második péntek: egy közösen kiválasztott film 

megnézése; harmadik péntek: felekezetismeret; negyedik péntek: csoportos vetélkedők. 

A fiatalok számára tanév ideje alatt, kéthetente ifjúsági istentiszteletet tartunk.  

Kórusunk 1970-ben alakul 18 taggal. Az évtízedek folyamán kórusvezetőink Horváth Györgyné, Berecz 

Zselyke, Molnár Tünde, Csíky Csaba és Szabó Hajnal-Imola mindig igényes, zenekedvelő szakemberek 

voltak. Azóta, most már 40 éve, minden nagypénteken a dalárda előadja a Passiót. Ugyanakkor alkalmi 

ünnepeken szerepelnek. 

Egyházközségünk 2003. november 22-én megszervezte az unitárius kórusok találkozóját. Ezen a 

rendezvényen 17 kórus vett részt.
89

  Azóta minden évben Egyházunk valamelyik egyházközsége felvállalja a 

kórustalálkozó megszervezését. 

Régi templomunk építésének 140. évfordulóján, és az új templom 80. születése napján azt kérem 

Istentől, hogy gondviselő szeretetével őrködjön ez épületek fölött és adjon öntudatos, ragaszkodó 

unitáriusokat, akik „kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel” mennek be. 

                                                 
89

 A fenti írás forrásanyagát az egyházközség levéltárában lévő jegyzőkönyvek képezik. 
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P. Buzogány Árpád 

közíró, szerkesztő, művelődésszervező 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

Székelyudvarhely 

Egyház, vallási élet a Keresztúr fiúszéki Gagyban 

Nincsenek arról adataink, hogy a reformáció viharos évtizedeiben mi zajlott e vidéken, emiatt csupán 

gyanítani lehet, hogy aránylag békésen történt meg az új vallásra való átállás.  

Ugyancsak sajnálatos tény, hogy a két történelmi, az unitárius és református egyház helyi irattári anyaga 

rendkívül szegényes, ám ennek úgymond objektív okai vannak. A Romániában érvényes rendelkezések 

szerint még az egyházi tulajdonban lévő anyakönyvi anyagokat sem szabad helyben őrizni: az 

anyakönyveket az állami levéltárak megyei kirendeltségei őrzik, más anyagokat karhatalmi (állambiztonság) 

szervek gyűjtöttek be, egy részükről azt sem tudván, hová kerültek. Ott, ahol sikerült ezt megőrizni, 

elrejteni, általában a helyi lelkésznek a kommunista hatalommal szembeni fenntartásainak, 

bizalmatlanságának tulajdonítható.  

Gagyban az unitáriusok irattárában a legrégibb anyag az 1810-től vezetett ún. vizitációs jegyzőkönyv. 

Amint neve is mutatja, az évente megismétlődő, kerületi esperesi vizsgálat alkalmával felvett 

jegyzőkönyveket tartalmazza. Mindennek ellenére – jobb híján – jól hasznosítható adatokat találtam benne.  

A reformátusokéról azt tudni, hogy a „felszabadító” orosz hadsereg bejövetelekor feldúlták, elégették. 

Az unitárius egyház történetéből: 

Többségében unitárius vallású a lakosság. Filiaként Szentábrahámhoz tartozott, egyházi feljegyzések 

szerint 1667-ben építettek templomot kőből, a mai helyén. 1673-ban vált önálló egyházközséggé (Uzoni 

Ferenc: Egyháztörténet, II. k.). Első lelkésze Héviz György volt, aki 1693-ban itt szolgált. 1840: november 

28-i vizsgálószéki jegyzőkönyv szerint panaszkodtak Hadnagy Pál lelkészre, ugyancsak panaszkodnak a 

nyári tanítás elhanyagolása miatt is. 1845-ben a lelkész harangozó, kántor és tanító is egy személyben. A 

XIX. századi, az unitárius egyház tulajdonában levő vizitációs jegyzőkönyv szerint többször javították, 

1901-ben aztán lebontották, és új templom építéséhez kezdtek, amely még abban az évben elkészült. 1903-

as bejegyzés szerint „a tanító egyszersmind énekvezérünk is”. Ehhez megszerzik a püspöki kinevezést. A 

polgári község írásban kötelezi magát, hogy a jövőben csak olyan tanítót fog elfogadni, aki ugyanakkor 

alkalmas a kántori teendők betöltésére is. A kántor díjlevele: az egyháztól évenként 100 korona és 2 öl (12 

szekér?) tűzifa; a község részéről egy hold birtok haszonélvezete.  

A háború alatt – a bevonuló orosz katonák 1944-ben feldúlták Zsigmond József lelkész javaival együtt a 

pincében elásott egyházi tulajdonú értéktárgyakat is – megsemmisült az egyházközségi könyvtár. 1922-től 

ifjúsági egyletet szerveznek, dalkört létesítenek. 1932-ben pedig nőszövetség alakult, amely 

rendezvényekből, gyűjtésekből egy 150 kg-os harangot vásárol 14.000 lejért, melyet 1932. november 10-én 

szentelnek fel. 1920–33 februárja között Bíró József volt a kántortanító, aki akkor nyugdíjba ment (1940. 

május 22-én hunyt el). Egyik érdeme, hogy dalárdát szervezett. Helyébe magyarul nem tudó igazgató-tanító 

került, Benchea Mihail. 1935-ben Hegyi Pált ideiglenesen kántornak választják (tanítói oklevele nincs). 

1936–40 között Hegyi Péter nagysolymosi levitát választják meg (évről évre). 1940. szeptember 15-től 

Fazakas Pétert választja a keblitanács kántortanítónak. Ugyanebben az évben dr. Ferenczi Géza nagyajtai 

ügyvéd, volt egyházi főgondnok részéről alapítólevélről tudunk (március 17-i keltezéssel) nagyszülei, 

Árkosi F. József volt gagyi unitárius lelkész és neje, Nagysolymosi Koncz Ágnes emlékére. Az 5.000 lejes 

tőkével bíró alapítvány a következő néven van bejegyezve: Árkosi Ferencz József volt unitárius lelkész és 

neje Koncz Ágnes alapítvány. Az elemi iskolában tanulóknak tankönyveket és unitárius énekeskönyveket 

szereznek be.  

Az 1944-es esztendő legfőbb történéseit a háborús események képezik. Szeptember első két hetében a 

németek tartják megszállva a falut. Zsigmond József akkori lelkész a családjával együtt a németek 

kivonulása előtt elmenekül. Az egyházközség értékes tárgyait, valamint saját értékeit a pincébe ásta el. A rá 

következő napon már a katonák feltörik a pincét s a nekik tetsző elásott holmiból kedvük szerint válogatnak. 

A megmaradtakat szétszórva közprédának hagyták, amit aztán az utánuk jövő katonák s a községbeli 

lakosok egy része vett birtokába. 

1948-ban megszűnt a vallásoktatás. 

2009 elején 360 unitáriust tartott nyilván a helyi egyházközség (Gál Zoltán lelkész szóbeli közlése). 

Reformátusok 

Az első református templom 1897–99 között épült, fából az egykori útmester, most idős Demeter Ferenc 

telkén. Miután használhatatlanná vált, 1924-ben építették a jelenlegi templomot téglából 60 m²-es 
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alapterületen. A területet az egyház pénzéből és közadományból vásárolták meg egy Miklós nevezetű 

birtokostól a hívek. 

A régi templom fából készült haranglábját a jelenlegi templom mellé állították fel. 1989-ben 

közadakozásból és közmunkával építették föl téglából, betonból a most is látható tornyot. A régi haranglábat 

lebontották, és azon – Sófalvi Gergely akkori egyházgondnok szóbeli közlése szerint – római évszámos 

vésetet találtak, ami akár datálás is lehetett, ám akkor erre senki sem figyelt. 2 harangja van, egy 110 kg-os, 

az a kismedeséri Ev. Ref. fiókegyház tulajdonában volt, az öntetett a segesvári Mainhen Tüh által 1984-ben. 

A másik 100 kg-os. A templomban levő orgonát 1931-ben állították fel, ma helyette elektromos orgonát 

használnak.  

Az első református lelkész a faluban Vargyas Ferenc, a múlt század elején, utána Szilágyi György és 

végül Józsa Lajos lelkészek következtek. Azelőtt beszolgáló lelkészek voltak. Mivel már nem önálló 

egyházközség, jelenleg is beszolgáló lelkésze van Vajda Domokos csekefalvi lelkész személyében, tehát 

jelenleg a gagyi református leány-egyházközösség Csekefalvához tartozik. 
A református egyház híveinek száma 47 család, amelyből 21 család fél béres és 26 egész béres, ez összesen 78 

személyt tesz ki – 2007-es adat. Keresztelő évenként 1-2 van, ami azt jelenti, hogy kevés a református vallású fiatal 

házaspár. Haláleset évenként 3-4 van, konfirmálást a kevés gyerekre való tekintettel nem is tartanak évenként. Esküvő 

is átlagban 1-2 van évenként. (ld. Simó Annamária tanító kéziratos, 2003-ban készült szakdolgozata) 

2009 elején 83 református vallásút tartott nyilván az egyházközség, Vajda Domokos lelkész szóbeli 

közlése szerint. 

Római katolikus vallásúak házasság révén kerültek a faluba, ugyanis az egész környék protestáns. A múlt 

század negyvenes éveiben több gyergyó környéki család vásárolt földterületet a faluhoz közeli Hosszúmező 

nevű völgyben, majd a hatvanas évektől sorra beköltöztek a faluban az új tanyáról. A székelykeresztúri 

parókiához tartoznak, melynek plébánosa havonta misézik magánházban Gagyban. Összlétszámuk: 9 (Antal 

Gabriella, Katona Mária, Bakos Mária, Lukács Rozália, Bálint Vilmos, Cári Viola, Birtalan…, Radó Sanyi 

feleségének kisgalambfalvi rokona, ill. … Hajnal, a Gothárd Ferike felesége, Szabó Erika. 

Baptisták: a múlt század első harmadában honosodott meg a faluban e vallás, Joó Sándor 

Szentábrahámról, a második faluból származó felesége, Mátéfi Amália révén. A két Joó család férfi tagjai 

ugyanilyen vallású feleséget hoztak. Létszámuk: 6-7 (Joó Szilárd, Irma, Sándor, Jolán, Sándor ifjú, Joó 

Anna, Katona Péter). 

Jehova tanúi: az utóbbi évtizedekben, habár a hatóságok semmilyen engedékenységet nem mutattak e 

szektának nevezett vallás iránt, mégis terjedt a vidéken. Ennek oka, hogy nagy odafigyelést tanúsítanak a 

bajba jutott (beteg, magukra maradt) személyek iránt, és anyagi támogatásban is részesítik. A Jehova 

tanúinak több irányzata van, nagy erőbedobással népszerűsítik vallásukat (kiadványok, beszélgetések). 

Három család “jehovista” Gagyban (Ober, Benkő, Tamási: Benkő Mózes, Benkő Erzsébet, ifj. Benkő 

Mózes, Bálint József, Bálint Ella). Jelenlegi létszámuk: 5. 

Ortodoxok: a múlt század harmincas éveiben Gagyban földterületet vásárló Pinciu család volt ortodox, 

ám évtizedek óta nem él egyenes ági leszármazottjuk a faluban. A faluvégi, ún. dögös cigányok közül egyik, 

az Ilyés család vallotta magát ortodoxnak, gyaníthatóan leginkább azért, mert úgy nem kellett 

egyházfenntartási díjat fizetniük a többségi felekezeteknek. Templomba egyáltalán nem járnak, sem a falu 

két (unitárius és református) templomába, sem máshová. Bizonyítottan ortodoxként szerepel a 

nyilvántartásban nyolc helyi cigány Alszeg végéből (Ilyés Marius és Dumitru), és a betelepültek: Gothárd 

Mirinda, Nistor Dorel. 

Adventisták: szombatosoknak nevezik köznapi szóhasználattal a hetednapos adventistákat, mivel a 

vasárnap helyett a szombatot ünneplik meg. Elsőként Vas Rozália képviselte e vallást a településen, 

idegenben vette fel – a bányaságon dolgozott, férje, Barabás Gergely mellett, majd hazaköltöztek Gagyba, 

ám a férje nem vette fel e vallást. Jelenleg egy család tartozik e vallás követői közé (András Eliza, Sándor, 

Ildikó és Dávid).  

*** 

  
 Gagy. Falusi életkép 
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Imre Krisztina, XII. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László  

Archaikus imádság Kóstelekről, ráolvasók Gyepecéről 

Erdély keleti peremén, a hajdani Csík megye határán, a Csíki-havasok Moldva felőli lejtőjén, a Szellő 

lábánál, majdnem ezer méter tenger szinti magasságban húzódik egy elfelejtett kis magyar település, 

Kóstelek. Közigazgatásilag, egy 1952-es irattal Csíkszépvíztől elcsatolták egy Ágas nevű moldvai községhez, 

amely tőle 30 km-re fekszik. Valójában az Isten háta mögött, és senki sem törődik velük. Még szerencse, 

hogy egyházilag az erdélyi, a gyulafehérvári egyházmegye hatáskörében maradhatott. 

Szüleim révén, akik idevalósiak, szorosan kötődöm e pirinkó falvakhoz, annak maroknyi, de jóságos 

népéhez. 

A szájhagyomány szerint a falu nevét az állatokat őriző, körülvevő kóskarámról, kosárról nyerte. A falu 

hagyományvilága, néprajzi sajátosságai (viselet, ének- és tánckultúra, szokások, hiedelmek, Babba Mária, 

ahogyan itt a Boldogságos Szűzanyát nevezik) a hagyományos gyimesi népi kultúrkör része. Hasonlóképpen 

a szomszédos Gyepece is, ez a 3-4 km-re elterülő, völgybe vájt kistelepülés, amely valószínű, hogy a szépen 

zöldellő fűről kaphatta a nevét. Ezt is Kóstelekkel egyidőben Bákó megyéhez csatolták. 

A legeldugottabb magyar települése Erdélynek. Itt és Kósteleken jegyeztem fel rokonaimtól az itt 

következő régi népi imákat, ráolvasó rigmusokat a 2009-es esztendőben. 

Apokrif ima: 
Láttam az Úrjézust Paradicsom kertjébe, térdig vérbe, könyökig könnyübe. Odament a boldogságos Szépszűz Mária, 

azt kérdezte: Mit sírsz, Jézus, világira? Hogy ne sírnék, mikor a zsidók megfogtak, megvertek, megostoroztak, tövissel 

megkoronáztak, keresztre feszítettek. Jöjj el, Szent Lukács evángelista, hirdesd az én koronaviselésemet, hogy aki 

elmondja pénteken s szombaton, háromszor naphaladat után, még a legküssebb akkuját se hagyják bűnbánat nélkül, 

Amen. 

Ezt az imát az édesanyám felőli nagymamám testvérétől, Bilibók Györgyné, Csilip Lenkétől gyűjtöttem, 

aki 1941-ben született Kósteleken. Nagymamámnál három évvel fiatalabb. Jelenleg Csíkszeredában él 

férjével. Gyerekei is ott élnek. Az imát az anyósától tanulta tizennyolc-tizenkilenc éves korában. Esténként 

szokta mondani. 

Ráolvasók: 
Megindult a gyék, a torokgyék, 

ízben, csontba járó gyék. 

Megtalálkozott Boldogságos Szép Szűzmáriával. 

Kérdi: Merre mész, te gyék, te torokgyék, 

te ízben, csontba járó gyék?  

Megyek, hogy igyam meg (az állat nevét mondja) piros vérit, 

szálaljam el szálkás húsát. 

Ó, kérlek, térj meg, 

menj el feteke tengerbe, 

úgy elvejsz, mint só a vízbe, 

s viasz a tűzbe, 

s maradjon (a nevét mondja), 

ahogy az anyja szülte. 

Ezt a ráolvasót Karácsony Istvánné, Kondra Mária néni mondta el nekem. 1920-ban született, Gyepecén. 

A nagyanyjától tanulta, Kulcsár Máriskától, 12-13 éves korában. Háromszor kell elmondani egymás után. 

Egyesek szerint akkor múlik el a betegség, ha este mondják el, mert akkor a Nap elviszi a betegséget. 
Két szem, ződ szem, feteke szem, 

megnezte, megszerette, 

ahány szem megnezte, 

ahány szív megszerette, 

annyi ezer angyal jöjjön, 

vigasztalja meg (mondja a nevit). 

Szállj el, igizet, kősziklára, 

ne edd (mondja a nevit)a piros vérit! 

(S akkor elfújja) Ffü-, fü-, fü… 

Ezt a ráolvasót akkor használták, amikor valakinek egyből megfájdult a feje, rosszul érezte, magát, vagy a 

kisbaba sokat sírt ok nélkül – mondotta özv. Fekete-Kászoni Miklósné, Oláh Anna (85 éves), nagymamám 

szomszédja. Folyóvízből vizet merítettek a folyásával egyirányból, a kályhából három égő parazsat vettek 

ki, bele tették a vízbe. Elmondták ezt a ráolvasót, a Miatyánkat háromszor. Ha a parazsak a csésze aljába 

szálltak, úgy tartották, hogy az illető, különösen a kisbaba nagyon meg van igézve. Háromszor inni kellett 

ebből a vízből, majd keresztet rajzoltak ezzel a vízzel az illető homlokára és a kezére. 

Abban az esetben, ha nem volt se víz, se tűz, úgy a fejét „fújták” el háromszor. Ettől a fájás is eltompult, s 

a baba is elcsitult. 
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Nistor István, XI. o. 

Székely Károly Szakközépiskola  

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

Szülőfalum néhány nagy vallási ünnepe 

Lábnyik (r. Labnic) Bákó (r. Bacău) megye legkeletibb csángó faluja. A legközelebbi szomszédja, 

csángó faluja, Magyarfalu (r. Arini). 

Szülőfalumban a római katolikus vallást gyakorolják, de van néhány ortodox család is. Magyarul 

beszélnek, de nem minden szó az eredeti magyar, hanem ugynevezett csángósul, főleg az öregebbek, de 

használják (beszélik) a román nyelvet is.  

A tavasz eljövetele öröm az embereknek, mert meglehet kezdeni a mezei munkát: szántani, vetni és 

szőlőt megdolgozni, amiből (amelyből) finom bor lesz őszire. 

A legszebb vallási ünnep a húsvét. 

Fontos ünnep, mindenki megtartja. A húsvétra való felkészülés akkor kezdődik, amikor a negyven napos 

böjt, tehát hamazó szerdától. Aki böjtöl, az rendszeresen misére megy. A bőtben (böjtben) minden héten 

háromszor van Szent Kereszt Útja a szentmise előtt, amelyet románul tartanak. A húsvét előtti hét a nagyhét, 

amit megtartanak az emberek. Vannak, akik pénteken nem esznek húst. Nagycsütörtök este, a szentmise után 

van az adorație (magyarul Szentségimádás), éjjel tizenkettőig. 

Húsvétra az emberek bárányt vágnak. Akinek több van, még pénzt is csinálhat az eladásukból, mert 

megvásárolják azok, akiknek nincs. A bárány húst sokféle képpen megkészítik, mindenki a kedve (a szája 

íze) szerint.  

Húsvétra tojást fest minden család: pirosra (piros színűre) a legtöbbet. A tojás az, ami (amely) nem 

hiányzik egyetlen háznál sem. 

A húsvéti tojást legtöbben pirosra festik, de más színekre (színűre) is. A tojásírás most már nincs 

szokásban, csak szimplára (egyszínűre) festik. 

Húsvétra még készítenek pászkát, tésztákat.  

Húsvét előtt egy héttel van virágvasárnap. Ekkor a misén pimpót szentelnek (szenteltetnek). 

Húsvét napján mindenki elmegy misére. Utána haza mennek és folytatják a maguk munkáját. Vannak 

akik ellátogatnak a rokonokhoz.  

Húsvétkor nincs divatba a locsolás, de járnak a kisebb gyerekek Jézus feltámadását köszönteni. Kapnak 

piros tojást.  

Húsvéttől pünkösdig nem dolgoznak csütörtök napján a szőlőbe(n). Ez az öregebbektől maradt, akik azt 

mondják, hogy, ha dolgozol csütörtökön is, húsvéttől pünkösdig, akkor nem lesz jó szőlőtermés. 

Húsvéttől nem sok időre jön a pünkösd, Jézus felszállása a mennyekbe. Ekkor így köszönnek, hogy 

„Christos a înălțat ” (magyarul: Krisztus felszállt). 

Pünkösd után az emberek folytatják a mezei munkát. 

Július 26-án van a falu legrangosabb vallási ünnepe, a búcsú: Joákim és Annát ünneplik. 

A búcsúra is felkészülnek minden féle finomságokkal. Mindenki misére megy ezen a napon. A 

szentmisét több pap tartja. Boldogság van, mindenki jól mulat. Este a fiatalok bálba, diszkóba mennek.  

Szülőfalumban ez a néhány nagy vallási ünnep. 
 

 
Új keresztfaszentelés 
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Ambrus Attila 

oktatómester 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Gyergyóalfalu, István pap és a búcsújárás  

Mottó:  

„Ember vésd szívedbe, hogy ez a föld székely volt és az is marad.” 

 

 
 
Gyergyószentmiklóstól 6 km-re fekszik Gyergyóalfalu, 750 m tengerszint feletti magasságban. 

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művében, az 1333-as esztendőben jelöli meg a pápai 

tizedjegyzék alapján az első dokumentumot a településről. Azonban írásos bizonyíték hiányában is 

megállapítható, hogy a falu jóval 1200 előtt keletkezhetett, hiszen a temlomkapu feliratán szerepel az 1213-

as év. A 2002-es népszámlálás alapján Gyergyóalfalunak 5721 lakósa volt. 

A faluban már a 19. században Felső Népiskola működött. Ma is középiskolája van. Az iskolai oktatás 

400 éves évfordulóját 1998-ban ünnepelték. A település hírnevét öregbíti az innen elszármazó vagy a 

faluhoz kötödő számos jeles személyiség, világhírű tudós, író, művész, tanító, egyházi méltóság: Mikó 

Mihály az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiváló személyisége; Andrássy Antal az 1848-1849-es 

szabadságharc mártírja; Zomora Dániel pöspökhelyettes; gróf Mikes János püspök; Gaál Tamás iskola- 

és temlomépítő pap; Domokos Pál Péter kántortanító, néprajzkutató; Sövér Elek, Ambrus Imre, Márton 

Árpád, Buzás András, Balázs József festőművész; Ambrus András színművész; Magyari András 

történész és nem utolsó sorban olyan egyházi méltóság, mint István hitvédő pap, a csíksomlyói pünkösdi 

búcsú elindítója. 

A gyergyóalfalviak hálával és tisztelettel emlékeznek és hűséggel ápolják István pap emlékét. 1968-ban 

nagy méretű csíksomlyói Szűzanya képet festettek, amelyet a 800 éves alfalvi templom bejárata fölé 

helyeztek el. A képen pedig a következő felirat olvasható: „Tarts meg Isten őseink szent hitében és 

erényeiben. Az első pünkösdi búcsúmenet emlékére, amelyet István alfalvi pap 1567-ben Csíksomlyóra 

vezetett.” 

A templom külső falára emléktáblát helyeztek el 1996-ban. A templom előtti központi parkban István 

pap egész alakos bronz szobra áll, Kis Levente alfalvi származású szobrász munkája, amelyet 2000. június 

18-án, Szentháromság vasárnapján, az egyházközség búcsúján szenteltek fel.  

A csíksomlyói kegytemlomban lévő emléktáblán ez olvasható: „A tolvajosi győzelem és pünkösdi 

búcsújárás három fő szereplőjének – István alfalvi hitvédő pap, aki magával hozta népét, P Magocsi János a 

székelyek szónoka, aki a védelmet javasolta, Mikes csíki főkapitány, aki a sereget vezérelte – emlékére. 1567. 

május15.”  

János Zsigmond erdélyi fejedelem elhatározta, hogy a Csík-Kászon-Gyergyó székeket erőszakkal 

unitárius vallásra téríti. István pap mozgósítja, szervezi Zsigmond serege ellen Gyergyó népét. A mozgalom 

általánossá vált és nemcsak gyergyóiak jönnek, hanem csíkvármegye és háromszékről is részt vesznek a 
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 Jönnek a férfiak, aszonyok, a gyermekek, az öregek is, akik a csíksomlyói 

kegytemplomban imádkoznak, kérik Babba Mária közbenjárását, segítségét. 

Ez a csata 1567 pünkösd szombatján győzelemmel végződik. A győzelmet Szűz Mária segítségének 

tulajdonították, az örömre felzöldágazzák magukat. Ennek emlékére térnek haza a búcsúsok felzöldágazva. E 

győzelmi csata emlékére, hogy a gyergyói, csíki és háromszéki katolikusság elhárította szülőföldjéről az 

erőszakos hittérítés veszélyét, tartják a pünkösdi zarándoklatot.  

A búcsújárásnak több formája van. Gyergyóalfaluból például egyesek személyautóval, autóbuszokkal, 

vonattal érkeznek Csíksomlyóra, a kegyhelyre. Mások kerékpárral, nagyon sokan gyalog teszik meg az utat. 

A búcsúra alapos előkészület után indulnak. A mindenkori lelkipásztor kijelöli a zászlóvivőt, 

csengettyüsöket, énekvezetőt stb. 

Gyűlekeznek a Kegytemplom előtt, majd a Kis-Somlyó nyergébe vonulnak fel. Mindig legelől a 

Gyergyóalfalvi Egyházközség keresztalja, utána az érkezés sorendjében más egyházközségek, Erdélyből és 

külföldről. A gyűlekezés alatt Mária énekek hangzanak. Imádkoznak. A körmenet Lorettói litániát és az 

Angyaloknak királynéja című énekeket énekli. Először a Salvator-kápolnánál állnak meg, ahol eléneklik az 

Egészen szép vagy, Mária című éneket, amelyet főpapi áldás követ. Megkoszorúzzák az István pap 

emlékére felállított keresztet. Kiérve a Hármashalom oltárhoz, elfoglalja mindenki a számukra kijelölt 

helyet. A mise után a tömeggel levonulnak ugyanúgy, elől az alfalvi keresztalja. 

A zarándoklatról hazatérve, a falu végén virággal tisztelegve fogadják őket az otthon maradottak. 

Minden búcsújárás akkor igazi, ha a zarándoklatot a lelkesedés, az áhitat hatja át, a Szűzanyával való 

találkozás. Mindez erősíti az eggyűvétartozás érzését is. Prohászka Ottokár szavait idézve: „A 

Boldogságos Szűz csíksomlyói trónja előtti tisztelgésünk, bizadalmunk által elindul a megújulás a 

lelkünkben, kell fohászkodjunk a megmaradásért, megújulásért.” 

Szülőfalumról, a Hargita megyei Gyergyóalfaluról szívesen írtam, emlékeztem a Kútfő folyóirat számára, 

Burus János tanár-főszerkesztő felkérésére. 

Kettős megtiszteltetés és öröm a bölcsőhelyemről írni iskolám rangos helytörténeti- néprajzi folyóiratában. 

 

*** 

 

 
 

Csíksomlyói pünkösd (2011. Kis-Somlyó nyergébe) 
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 Ez a feltevés történelmileg még nem bizonyított. 
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Pomjánek Béla 

ny. földrajztanár 

Csíkszereda, Hargita megye 

A Funtunel-boszorkány nyomában 

Aki olvasta, felismerheti Wass Albert talán legismertebb regényének a címét. Hogy hol játszódik le a 

regény cselekménye, megtaláljuk a regény második kötetének az elején: „Dédánál még széles a völgy, de ha a 

bisztrai fűrészt elhagyod, s odaérsz, ahol a Galonya zöld vize a Marosba beleömlik: egyszerre köréd gyűlnek a 

hegyek [...] Ratosnyáig egyre szűkül a völgy, s tömöttődik két oldalon az erdő. A Zsisa vize már fenyők sorfala 

között zúdul a folyóba, s Ratosnyán túl a Lisztes csipkés gerince szinte fejed fölé tornyosul. 

Itt már illata van a levegőnek. Tavasszal nyír-, nyáron fenyő-, ősszel bükkfaillata. S ha szellővel találkozol, 

megérzed benne az epret, málnát, áfonyát, ami az üvereket tölti meg odafönt. Ha a kóbor plájon az 

Andrenyásza tetejére fölkapaszkodsz: magad előtt látod a mi szép hegyeinket mind, valamennyit. Keleten a 

Pietroszt, Cserbükköt, Kelement, délen az ilvai, bélbori, borszéki hegyeket, nyugat felé a görgényi gerincek 

szelíd láncait s északon a lapos tetejű Istenszékét.” Hát a világtájak itt egy kicsit sántítanak. 

Földrajzilag ez a Maros-szoros – Maroshévíz és Déda között – ez a folyó leglátványosabb szakasza. 

Választóvonal az északi Kelemen-havasok és a déli Görgényi-havasok között.  

A regény cselekményének idején: „…a Maros völgyét még nem csúfította el a vasút, Dédától a Szalárd-

patakig egynapi járás volt az út. S kétoldalon, a vízig le csupa erdő. Csak egy keskeny szekérnyom csetlett-

botlott a folyó jobb partján [...] Ha Ratosnyán túl az andrenyászai tanyákat elhagyta az ember, ahol a hegyek 

félelmetesen összeszűkülnek, ott már ez a szekérút is alig-alig látszott [...] Aztán a Szerecsen alatt, szemközt a 

Szalárd torkával egyszerre újra kiszélesedik a völgy. Kiszélesedik: annyit jelent ez, hogy balkéz felől lankásodik 

valamit a hegy, s melőtt lábával a Marost elérné, egy fűvel benőtt lapos tisztást képez. Ezen a tisztáson állt 

hajdan az urasági ház” ... Éltető uraság háza. 

A regény első kötetének cselekménye az Istenszéke alatt, Déda és Dédabisztra környékén játszódik. A 

második kötet meséje a Szalárd-patak mentén, a Komárnyikon, a harmadik a Funtunelen történik. Ez pedig 

gyermekkorom hegyvilága. A Funtunel, vagy ahogy a térképeken szerepel, a Kutas-patak, szülőfalumnál, 

Palotailvánál (r. Lunca Bradului) ömlik a Marosba. A regény színhelyeit mind bejárni több napot igényelne, de 

a Funtunel és Szalárd egy nap alatt bejárható. 

Vonattal indulunk a vidék felfedezésére. Maroshévíztől kezd szűkülni a völgy, kezdődik a sziklák világa. 

Maroshévíz fölött magasodik ezer méter fölé a Tárnyica-tető, majd folytatódik a névtelen sziklák sora. 

Gyönyörű a Maros völgye, s ami kellemesen meglepett, hogy tiszta. Valamikor a parti fák ágai tele voltak a 

nagyvízkor teleaggatott szeméttel. Most tiszta. Jó lenne, ha minden folyónk, patakunk partja így nézne ki. 

Palotailván szállunk ki a vonatból. Átmegyünk a széles betonhídon. Rövidesen rátérünk a táblával jelzett 

Funtunel faktermelő útra. Elhagyjuk a házakat. Két oldalon erdő kíséri utunkat. Feltűnően nagy a forgalom: 

autóval, motorral, szekérrel, kerékpárral igyekszik mindenki felfelé. Aztán egy pásztortól megtudjuk, hogy az 

egyik nyájnál befejik a juhokat, s ez egy kis majálist is jelent egyúttal. Nekünk ez szerencse, mert útba 

igazítanak a Kopacina felé, ahonnan szép kilátás nyílik a környék hegyeire. Felismerjük az Istenszékét, a 

Pietroszt és a Negojt, a Kelemen-havasok legmagasabb, hófoltos csúcsait. 

Visszafele Szalárdtelepre ereszkedünk le. A Szalárd-patak beömlésénél a valaha működő kisvasút 

betonhídjának roncsaira gyalogos hidat építettek, ezen túl látszik az alagút. Mehetnénk tovább a Szalárd 

völgyén, de erre már nincs idő. Visszagyalogolunk Palotailvára, ahonnan vonattal visszatérünk Csíkszeredába.  

Újra megcsodálhattuk a környéket, azzal az érzéssel, hogy ide még érdemes visszatérni. 

  
A Funtuneli-patak völgyének bejárata 
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Pomjánek Béla 

ny. földrajztanár 

Csíkszereda, Hargita megye 

Uz Bence nyomában, Székelyvarságon 

Aki olvasta Uz Bencét, az tudja, hogy Nyírő József legnépszerűbb regényéről van szó.  Sokáig a tiltott 

könyvek közé sorolták, akárcsak a többi műveit is. 

Nyírő József az Oklándtól délre, a jelenlegi megyehatártól a második településen, Székelyzsomborban 

született, 1889-ben. Papnak készült, s író lett belőle. 1912-ben Szebenben szentelték katolikus pappá. Itt 

oktatott hittant, majd 1915-ben a Kolozs megyei Kide község plébánosa lett. 1919-ben, amikor Erdély román 

fennhatóság alá került, kilépett az egyházi rendből és megnősül. Először Kidében malmot bérelt. Ennek 

jövedelméből tartotta fenn magát és családját, majd az elkövetkező tíz évben a kolozsvári Keleti Újságnál 

dolgozott, újságíróként. Ekkor jelennek meg az első novellái. A történetek cselekményei túlnyomórészt a 

hegyekben, erdőkben, a székely falvakban játszódnak. A szereplők pedig hétköznapi emberek, hétköznapi 

történetekkel. Első novellái Jézusfaragó ember címmel jelentek meg kötetben. Azonnal népszerű lett Erdélyben 

és Magyarországon egyaránt. Jó hírét fokozta a következő mű, az önéletrajzi regénye, Az Isten igájában. 

Megjelent az irodalom színterén Tamási Áron. 1932-ben napvilágot lát az Ábel a rengetegben. Nyírő 

Ábellel akart versenyre kelni. Megírta az Uz Bencét. Ábel és Uz Bence világa azonos. Cselekményük a mi 

hegyeinkben játszódik le. Nyírő írja az itt élő emberekről: „Sokan laknak a havason, pásztornépek, s más 

szegény emberek. Fát vágnak és gondozzák más jószágát. Kemény, veszedelmes élet ez idefenn, de megszokták 

[...] Erősek, szívósak az erdei emberek, kik nem félnek a vértől és a haláltól [...] Úgy nézik a világot, mint a 

farkasok, melyek éjszakánként ott nyugtalankodnak a szomszéd fák között. Fegyverük a kés és a fejsze, a fog és 

a köröm” 

Uz Bencét így jellemzi: „Csodálatos tudománya volt, amit könyvből nem lehet megtanulni, mert egyenesen 

ősember elődeitől örökölte. Egy fejszén és két kezén kívül nem volt más szerszáma, de olyan vadhúst ettünk 

mégis, amilyent akartunk. Nincs az a szerelmes őz, amelyik úgy tudott volna sírni, mint ő. Az elvakult bakok 

úgyszólván a markába sétáltak. Makogott, mint a nyúl és dürgés idején maga köré gyújtötte a vadpávákat [...] 

Április vé gefelé kezdi a dürgést a vadpáva, úriason a fajdkakas, a világ legszerelmesebb madara [...] Fuzsitus, 

mókás, bolond, jókedvű ember, aki úgy hazudik, mintha könyvből olvasná, és csak bolondságokon jár az esze. 

Megtréfálja még az angyalokat is.” A könyvben egymás után sorakoznak az ízes történetek, ahogy csavaros 

eszű székely megtréfálja a csendőrt, a turistákat, a városi vadász az urakat, az adóvégrehajtót. 

Mindezek kapcsán felvetődik a kérdés: ki volt Uz Bence? A Duna TV egyik műsora alapján 

Székelyvarságon kell a nyomát keresni. Segítségemre sietett Jakab Ferenc erdőmérnök, akivel felkerestük 

Tófalvi Lajos erdészt, további adatokat remélve. Felkerestük Uz Bence sírját. Utána elvitt Uz Bence 

unokájához, a 78 éves Pál Géza bácsihoz. A könyvben nem derül ki, hol volt Uz Bence szálláshelye. Bár 

említés történik (a meglőtt anyamedve bocsait keresve) a szépvízi erdőről, az ajnádi vészről, a szentkirályi 

határról. Említi Csínódot, tehát ismerte a környékünköt. Géza bácsi szerint Uz Bence téli és nyári szállása a 

Parajd szomszédságában levő Bogdán volt.  

Igazak voltak Uz Bence csínytevései is az urakkal. Valóban volt szelídített medvéje, a könyvben szereplő 

Kántor úr. Előkerültek a fényképek. Közöttük hiteles felvétel Uz Bencéről, vadászok társaságában. 

A nap további részét Tófalvi társaságában töltöttük. A vadász házigazda trófeáiban gyönyörködünk. Úgy 

váltunk el, hogy ide még feltétlenül visszatérünk. 

 
Uz Bence, vadászok társaságában 

 
Uz Bence sírköve Székelyvarságon 

 
Uz Bence unokája 
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Pogár Pali, XI.o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

Magyarfalu, az én szülőfalum 

Fontosabb adatok:
91

 

Magyarfalu (r. Unguri), az 1960-as évektől Arini, Bákó (r. Bacău) megye.Găiceana községben, Bákótól 

délkeletre, a Szeret bal partján, a Gyülüvesti (r. Ghilăveșt)-patak egyik jobb oldali, Magyar-patakik-nak      (r. 

Văii Ungurilor) nevezett mellék vizének völgyében.  

Egy 1841-43-ban keletkezett, 101 tételből álló névsorban szinte kivétel nélkül oláhosan írt magyar nevek 

találhatók, például Anton Roca (Róka Antal), Ianus Ghiurca (Gyurka János) stb. 

„… abban a hitben nőttek fel – Iosif Gabor OFM szerint –, hogy ők magyar eredetűek, és minden egyes 

alkalommal eszerint viselkedtek.” 

Lakói viseletükben, tájnyelvükben megkülönböztetik magukat a szomszédos falvak székelyeitől. 

Magyarfaluból 1940-ben 60 család 368 taggal Bácskába, onnan elűzve Egyházaskozárra (Baranya megye) 

települt. 

A népesség nemzetisége a források szerint kezdettől fogva túlnyomó részben magyar és római katolikus.  

Lakósságának száma összesen: 1898-ban 418, 1930-ban 847, 1992-ben 1337. Ebből római katolikus 1842-

ben 540, 1851-ben 590, 1588-ban 536, 1930-ban 843, 1992-ben 1325, görög keleti 12. 

Első temploma a 19. század elején már állt, Szt.István magyar király tiszteletére szentelték. 1910-14 között 

új templomot építettek, 1920 után István vértanú a védőszentje. Domokos Pál Péter 1929-ben még látta a 

sekrestyébe dugott régi oltárképet.  

Az 1977. március 4-i földrengéskor a templom megrongálódott, 1980-ban építették újjá. 

Az én falum hegyekkel be van kerítve és az erdők egy szép tájt adnak úgy, hagy (hogy) ha jól nézed a falut, 

mindjárt tudsz írni egy regényt róla. 

Magyarfaluban sak (sok) ember házat tud építeni. Vannak bádagasak, amelyikek (akik) a háztetőt csinálják, 

asztalasak is vannak, és olyan szakemberek is, akik kályhát raknak. Másak (mások) dalgaznak a mezőn, vannak 

állataik (állatokat tartanak). Más helyekre is, más országba is mennek dalgazni. 

A gyerekek reggel mennek az iskolába, és délután segítik a házi munkában a szüleiket. A szabadidőben 

játszanak a barátaikkal, de csak vasárnap, mért (mert) hétköznap iskolába kell mennijik (menniük) és 

dalgaznijik (dolgozniuk) kell. 

Szülőfalum fontossab épületei közül megemlítem a templomot, a kultúrházat, az iskolát. 

A kultúrházat 1993-ban építették és arra használták mint most: lakodalmakat, kereszteléseket 

(keresztelőket), torokat tartanak, vagy ha valamilyen fontos esemeny történik. 

Az első magyarfalusi templomot 1844-ben építették fából, Szent István volt a védőszentje. 

A hívek új templomot építettek római stílusba, de a földrengés miatt (1977. március 4.) új templomot kellett 

építeni, mert az előző súlyosan megrongálodott. Az új templomunkat Petru Gerghel főpap szentelte fel. 

Fontosabb szokások: keresztelés, lakodalom, temetés, táncok. 

Kereszteléskar a szülők a keresztapákkal együtt elmennek a paphoz. Megkeresztelik a babát. Otthan (otthon) 

megünneplik egy kis mulatsággal a gyerek kereszténnyé válását. Erre az alkalomra rakanakat (rokonokat) és 

közeli barátakat hívnak meg. 

Régen a lakadalmat két helyen tartották: a menyasszonynál és vőlegénynél is. A lakadalam három napat 

tartatt. Mast (most) már csak egy helyen tartják, a kultúrházban, és egy napat tart.  

Falunkban a halattat (halottat) háram (három) napig tartják atthan (otthon). Temetés előtt egy nappal 

gyűlnek össze az emberek a halatt házáhaz és együtt a kántorral imádkoznak, énekelnek a hallattért. Másnap 

pedig eltemetik. 

Régebb a táncak csak vasárnap voltak a reggeli mise után, a deák (kántor-tanító ) „csinálta a templom 

udvarában.” A táncba mehettek gyerekek is, de akkarában (akkoriban) nem engedték a szüleik. Lányak 

(lányok) se (sem) mehettek, csak az édesanyjukkal. Az öregebbek nem mentek a táncba, mert fizetniük kellett. 

Azóta megváltozott sokminden. Most a kultúrházba tartják a táncakat. Két asszany (értelmiségi) tanítja a 

gyerekeket táncalni: Gitu Clara és Bogdan Lina. A gyerekek előadásokat tartanak a falusi napokon (falunap), 

amelyek nyáron vannak és három napat tartanak. 

                                                 
91

 Magyar Katolikus Lexikon (Lone-Meszl). Szent István Társulat. Budapest, 2003. 450-451. o. 



H e l y i s m e r e t  – H e l y t ö r t é n e t  

 35 

A lányok öltözete: katrinca, varatt (varott) ing, fejükön kendő. 

A falu lakósságának több része (nagy része) római katolikus. A jelenlegi papot Lucaci Emanuelnek hívják. 

Az új templom magassága 15 méter, szélessége 10 m, hosszúsága 24 m, és a belső magassága 8 m. 

Magyarfalu híres emberei, jelesei: Jancu Laura költő, több kötete is megjelent. Az V-VIII. osztályt a 

csíkszeredai József Attila Általanos Iskolában végezte, a középiskolát a Márton Áron Főgimnáziumban, az 

egyetemet Budapesten. 

Büszkék vagyunk Pogár Róbert papra is, aki szintén Csíkszeredában tanult, a Segítő Mária Római 

Katolikus Gimnáziumban. Ott érettségizett sikeresen. A teológiát az anyaországban végezte. 

A magyarfalusi népviselet hasonlóságot mutat a Szeret völgyi csángókéval. 

A lányok népviselete: ing, katrinca vagy fóta, bernyic, kendő, bacskar (bocskor) és tarisnya (tarisznya) 

A fiúk népviselete: kalap, ing, bernyéc, gagya és bacskar. 

Az emberek régebb népviseletbe jártak, manapság az idős asszonyok viselik, amikor a templomba mennek. 

Szülőfalum lakói mindig büszkék voltak magyar származásukra. Sokszor észrevételezték (megjegyezték), 

hogy ők jobb magyarok, mint az (oda) látogatók. 

Valóban igaz. Annyi évszázadon át meg tudták őrizni magyar anyanyelvüket és római katolikus hitüket. 

Adja Isten, hogy továbbra is így legyen! 

 

*** 

 
Falunapok, 2009. 
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Farkas Aladár 

tanár, helytörténész 

Borszék, Hargita megye 

 

A borszéki szénbányászat 150 éves története 

 

Az 1850-es években Borszék katonailag és közigazgatásilag a nagyszebeni helytartósághoz került, a 

székelyudvarhelyi kerületbe. Elég önkényesen intézték a dolgokat. A település akkori vezetősége megkérdezése 

nélkül küldtek különböző tisztségviselőket. Így került ide Albertha Károly cseh mérnök, határozatlan időre a 

tulajdonos községek (Ditró- Szárhegy) rovására. Még a bérét is Szebenből állapították meg, annak ellenére, 

hogy a két község kellett fizesse (6 pengőforint volt a napidíja, amit ünnepnapokon is felvett)
92

. 

Pávai Vajna Elek 1857-ben „a Borpatak déli oldalán nagy kőszéntelepet fedezett fel” tudhatjuk meg Orbán 

Balázs A Székelyföld leírásában.
93

 Már el is képzeli, hogy minő nagy kereskedést lehetne űzni a szénnel, hisz a 

tutajozható Besztercén egészen a Dunáig, onnan meg a tengerig lehet szállítani. Pávai a Kolozsvári Közlöny, 

1857/78-as számában figyelmeztette Borszék bérlőjét a Bor-patak völgyében lévő kőszéntelepre. 

Albertha Alsó- Borszéken a Tinova nevű ditrói erdőrész több pontján kőszén után kutatott. Ez a munkálat 

több évet is igényelt, pénzben, pedig több mint négy ezer pengőforintot jelentett. A tulajdonos községek nem 

voltak egyáltalán megelégedve a mérnök munkájával, de nagyon nehezen tudtak tenni valamit is ellene, mert 

sógora a szintén nagyszebeni, cseh származású Protomedicus volt a protektora. Csak 1859-ben sikerül 

megszabadulni tőle. 

A hatvanas években 100-100 forintos részvényekkel egy társulatot hoztak létre ”Első gyergyói kőszénkutató 

társulat” néven. Felkérték a balánbányai Harmancsuk nevű szakembert, hogy folytassa az elődje munkálatait. 

Erre 10 ezer forintot szántak. Az eredmény: jó minőségű gazdag kőszéntelepre bukkantak. A két község nagy 

lehetőséget látott ebben, egyrészt azért, mert a túl gyakori erdőtüzek veszélyeztették az erdők életét, másrészt 

vasút nem lévén, idegenből nem számíthattak nyersanyagra. Az üveggyárat, pedig üzemeltetni kellett. Borszék 

jövőjét tehát jogosan a kőszénben látták. Rögtön megvásároltak 40 részvényt és 1875. augusztus 7-én rendeltek 

két üveggyári olvasztó és hűtő kemencét, amit kőszénnel lehet hevíteni. 

A következő évben (február 25-én) szakembert szerződtettek és a két község kiegyezett a bányatársulattal, 

hogy a bányát saját költségén megnyitja, de 8 évig ingyen használják. Utána a kőszénbánya tehermentesen 

visszamarad a bányatársulatnak. 

A feltárás beindult a nem rég lebontott kőmalom helyén. Szakmunkásokat Csehországból, Sziléziából, 

Lengyelországból, Steiermarkból és Bajorországból hoztak. A kitermelt szenet az üveggyár használta. Sajnos a 

szakértelem nélküli munkavezetés következtében földomlás következett be, s az akna vízzel megtelt, ezért a 

kitermelést félbe kellett hagyni. 

1878-ban pályázat útján érkezik Borszékre Kantner János bányamérnök, aki tovább folytatja a kőszénbánya 

kutatási munkálatait. Újabb több mint 10 ezer forintot fordítanak a szénbánya feltárási munkálataira. Rendes 

bányászokat és más munkásokat alkalmaznak a munka gyors és jó előmenetele érdekében. 

1880-ban a zalatnai bányakapitányságtól kiküldtek egy Mészáros Aurel bánya biztost, hogy vizsgálja meg a 

kőszénbányát, készítsen egy szakszerű fölmérést róla. Ez egy több napos munka után elkészült. A szén 

minőségileg is jónak találtatott az üveggyár részére. Bajkó Mátyás, a kőszénkutató társulat aligazgatója lett a 

bánya megbízott vezetője. A két község mintegy kétezer forint költséggel utat készítettek a kőszénbányához. A 

termelés újra beindult, de most sem ment zökkenőmentesen, mert a víz itt-ott felfakadt. A szivattyúk nem bírták 

víztelenítetni a tárnákat. Ezért a következő évben Kantner János mérnök javaslatára egy pár ezer forintért érc 

csöveket hozattak, amelyekkel sikerült megoldani a vízelvezetést. A termelés napi 15-18 ezer kiló, évente 

mintegy 36 ezer mázsa volt. 

A bánya termelésének fokozása érdekében egy szakértő gyárvezetőt kerestek. A pályázók közül Ulman 

Vilmost választották erre a tisztségre. 1881. februárjában el is foglalta a beosztását, igaz csak hat hónapos 

próbaidőre alkalmazták. Még szerencse, mert egyáltalán nem felelt meg az elvárásoknak. Szeptemberben 

menesztették. Közben Alsó- Borszéken elkezdték a bányászok és a munkások számára a lakóházak építését. A 

ditrói 2. tízessel egyezséget kötöttek a bánya körüli tilalmas erdőrész kitermelésére a bányászat szükségletére 
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(bányafa, épületfa). Építettek egy szint is a kőszén lerakására. Június 16-án Budapestről leutazott Zsigmond 

Vilmos úr, aki geológiai és mineralógiai munkálatokat végzett. 

A közös képviselőtestületek elhatározták, hogy 1882 tavaszán a bányamérnököt kiküldik külföldre, szakmai 

továbbképzésre. 

Az agyagos- márgás rétegek között jelentős lignitkészlet halmozódott fel.
94

 A Tinovai erdő alatt a 

lignitkészletek vastagsága eléri a 2-4 m vastagságot. A szakemberek a készletet 2-3 millió tonnára becsülik.  

Szőnyi Béla: Borszék földrajza című könyvében azt írja, hogy a kitermelés 1885-ben kezdődött.
95

 Nyilván ez 

az állítás téves, hiszen láthattuk, hogy már évekkel ezelőtt folyt a kitermelés. 

Ebben az időben (1889) 32 alkalmazott dolgozik. A kitermelés függőleges lifttel történik.  

1892-ben a borszéki „Szent-János” védnevű kőszénbánya az Első Gyergyó Bányatársaság kezelésébe kerül. 

Igazgató Urmánczy János, titkár Gencsi Alajos. Ezzel elkezdődik a borszéki bánya első aranykora. Kantner 

1893-ban újabb aknákat ásatott, de ezek szellőztetését és a bányavíz elvezetését nem tudta megoldani. 

Szakképzett bányászokat hoznak Köpeczről, meg Balánbányáról ( Márkos, Bogyé, Kamenyitzky családok). 

Hoffmann Géza: A Székelyföld kincsei című munkájának VI. fejezetében azt írja, hogy a borszéki széntelep a 

Pontus-korban ülepedett le, 30-40 m. mélyen fekszik a napszinttől. A geológusok zöme azt állítja, hogy a 

borszéki szénréteg a felső pliocén korban keletkezett, egy lesüllyedt tófenékben. Hoffmann mérnök és 

Kamenyitzky Antal bányatiszt vezetésével a szénkitermelést átteszik a Kis-Borpatak jobb partjára. A kiterm,elt 

mennyiség ekkor már évi 6500-7500 mázsa. 

1902-ben Grettner elemezte a szén minőségét, és elég jó minőségűnek találta, 4700- 5200 kalória értékű, 

közel 8 százalék hamutartalommal. A kanadai kongresszus a D osztály második csoportjába sorolta. A 

„Gyergyói Első Bányatársulat” április 2-án, Gyergyószentmiklóson dr. Tiltscher Ede ügyvéd irodájában 

rendkívüli közgyűlést tartottak a részvényesek jelenlétében. A tárgysorozat: 1. Kamenyitzky Antal bányatiszttel 

kötött szerződés előterjesztése és megerősítése. 2. Bánya-orvos beállítása, tudjuk meg a Gyergyó, 1902./9-i 

számából. Ekkor, már napi 25 ezer kg szenet bányásznak. 

Az 1911-ben felszentelt új római katolikus templomba a Szent Borbála oltárra a pénzt, (1406 kr.) a borszéki 

kőszénbányász és üveggyári munkások adták össze. 

1916-1918 között csak fenntartó munkálatok folynak. 1918-ban új aknát ásnak, (Antal-akna) és a termelés 

napi 25 ezer kg, amit főleg az újraszerveződő Fürdővállalat használ. 

1919-től Tischler Mórnak és az általa alapított Borszéki Fürdővállalatnak adták bérbe a bányát, aki egészen 

1930-ig folytat kitermelést. Az üveghuta az első világháborúban ugyan leégett, de a fürdőtelepnek szüksége 

volt szénre, hiszen a villanyáram előállításához szenet használtak.  

I. Athanasiu 1924-ben elvégezte a medence szénkészletének a felbecsülését. Ő négymillió m
3
-re becsülte a 

lehetséges készletet.
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1930 és 1943 között házi kezelésbe került, tehát a Bányatársulat üzemelteti. 1943 januárjában egy gyenge 

földrengés következtében az Antal-akna beomlott és ezzel a bányát újra bezárják. 

1950. január 1.-jétől újraindult, a közüzemek, majd a helyipar keretében. Új aknákat nyitnak, a 6-os és 8-as 

szellőzőakna, kitermelésre pedig egy nagyobb akna. Rá két évre a keskenyvágányú iparvasutat bevezették 

Borszékig, pontosabban a szénbányáig. Addig csak Maróshévíz- Hollósarka között üzemelt. 1953-ban a 

csíkszeredai IREM fővállalat irányítása alá kerül. Ekkor kezdődik a szénbányászat második aranykora. 1954-

ben mintegy 140 fő dolgozott itt, de ez a szám folyamatosan nőtt. Zömében helybéliek, de jöttek a környező 

településekről is, no meg Gyergyószentmiklósról, Szászrégenből. Egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a bánya 

modernizálására, gépesítésére, ezáltal növelve a termelékenységet is. 1955-ben már 40 ezer tonna szenet 

termeltek. A szállítás Maróshévízig a kisvasúton történt. 

1958-ban a Május 1 rajoni vállalat végezte a kitermelési és értékesítési munkálatokat. Nemcsak az új 

mikrocentrála használta az itteni szenet, hanem az Egészségügyi Minisztérium által üzemeltetett meleg fürdők 

kazánháza, a szakszervezetek háza, az ásványvíz palackozó vállalat. Innen szállítottak a szovátai „Vörös 

Zászló”, a régeni Republica, a sepsiszentgyörgyi Június 11, a kézdivásárhelyi Lázár Mihály üzem, a Május 1 

rajoni vállalat, a gyergyócsomafalvi kenderfeldolgozó, a szebeni Record téglagyár, a doicesti-i Energotrust. 

Továbbá szállítottak az Oneşti-i Energoconstructie-hez, a marosludasi kenderfeldolgozóhoz és a bákói-, 

jászvásári- és Galaţi-i tartományi Combustibil vállalatokhoz. Amint a felsorolásból is látható a borszéki szén 

eljutott az ország legkülönbözőbb helyeire. 
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1961-ben egy hónap alatt annyit termeltek, mint 1938-ban egy év alatt. 1962-ben mégis bezárják, állítólag 

sújtólég veszély állt fenn. 200 ember maradt munka nélkül. 

1979-ben megkezdődött a kutatófúrás. Georgescu Dănilă bukaresti főgeológus szerint jelentős a széntartalék. 

1981-ig a Megyei Geológiai Kutató és Feltáró Vállalat 38 fúrást végzett a Nagy- és Kis Bor-patak környékén. 

A mintegy kétezer hektáron végzett fúrások a vártnál is nagyobb lelőhelyet azonosítottak. 

Kamenitzky Rudolf kezdeményezésére elkezdődik a szénbánya újranyitásának gondolata. Abban az időben 

(1983) egyre nagyobb volt az energia krízis. A kezdeményezés lényege az volt, hogy az itt lévő szenet helyi 

szinten kellene felhasználni. El is kezdték építeni az Alsó- Borszéket hőenergiával ellátó központot. A Hargita 

Bányavállalatot bízták meg a kutatások folytatásával és a kitermelés előkészítésével. Egy 40 fős csapat 

nekifogott a kísérleti kitermelésnek, 1984. augusztusában. Szakembereket Lövétéről és Hargitafürdőről hoztak. 

Ezzel párhuzamosan a szakképzetlen munkásokat a helyszínen képezték. Építettek két lejtős aknát, hogy 

lejussanak a harmadkori szintre, ahol már jó minőségű szenet találtak. 1985-ben már 123-an dolgoznak. 

A fejlődés nagyon dinamikus, több tízmilliós befektetéssel modernizálták a bányát, már 200 alkalmazottal 

folyik a tevékenység, 80 tonna szenet termeltek. Ekkor éli a bánya a harmadik és előre láthatólag egyben utolsó 

aranykorát. A ’89-es rendszerváltásig Petruţă Viorel volt a bányafőnök. Az akkori statisztikák szerint-ha hinni 

lehet- 3 millió tonna szenet termeltek. 

Rendszeresen megtartják a bányásznapot. 1984-ben az ünnepi műsort a borszéki Pionírház tanulói 

biztosították. 

A rendszerváltás után Tóth András vezeti a bányát, majd Molnár József. A Ploieşti-i Szénkitermelési 

Autonóm Ügyigazgatósághoz csatolták. Elkezdődtek a fejlesztések, ezzel párhuzamosan nőtt az alkalmazottak 

száma (1997-ben 261 alkalmazott volt). 

Ez a fellendülés csak látszólagos volt, a beígért 55 milliárd lejes beruházásból nem sok valósult meg. Ezért a 

bányászok sztrájkba kezdtek. Két nap után kilátásba helyezték, hogy ha nem kapják meg elmaradt fizetésüket, 

és nem folytatják a beruházásokat, eltorlaszolják a Borszék- Maroshévíz útszakaszt. A bányászok egy része, sőt 

a bányamérnökök rendre hagyják ott a bányát (Cseresznyés Ferenc, Patka Róbert, Péter Imre). 1990- re 160-ra 

apadt az alkalmazottak száma. Molnár József leköszönésével „turistafőnökök” állnak a bánya élén. 

Comăneştiből delegált szakemberek vezetik, több-kevesebb odaadással a bánya sorsát. 2002-ben már 

ideiglenesen bezárják, mert nincs piaca a szénnek. A valamikori jó minőségi szén tele van palával, így a 

csökkentett kalóriaértékű szénnek nincs piaca. Fokozatosan csökken a munkások száma (127), ezeknek is 

csupán egyharmada borszéki, a többiek a szomszédos községekből ingáznak. Egy ilyen 40 éves hollói ingázó 

bányász (Dacău Nicolae) szenvedett halálos balesetet 2003. szeptember 15-én, negyed 12-kor, egy szikla 

ráesett az áldozatra. Kisebb-nagyobb baleset több is volt. Vild József a lábát zúzta össze, Péter-Potra János a 

lábát ütötte meg, Péter Zoltán a veséjét veszítette el. Elég gyakori jelenség a metángáz és a széndioxid beömlés, 

de gondot okoz a bő források vizeinek elvezetése is. 

Hálával tartozunk a mélybe leszálló, életüket kockáztató bányászoknak: Apreotesei Viorel, Ambrus István, 

Antal Zoltán, András Sándor, Apopei C-tin, Barta Mihály mester, Barabás Ferenc, Becze Zoltán, Barabás Éva, 

Bot Mihai, Berecz Zibor, Bajkó Frigyes, Bajkó István, Bajkó Nóri, Balázs József, Benchea Nicolae, Búzás 

Csaba, Búzás Géza, Balázs László, Coşarcă Eugen, Cojocaru Valer, Cheşa Gheorghe, Cruşitu Gheorghe, 

Cruşitu Ioan, Codreanu Ioan, Ciubucă Ştefan, Csibi Ferenc, Duda Mircea, Dumitru Iulian szakszervezetes, 

Elekes Ignác, Erdős Ferenc, Erdős Levente, Fodor László, Fodor Csilla, Fodor Georgeta, Fokt Teréz, Fülöp 

József részlegvezető, Gáll Attila (vasbetonszerelő), Gábor Ferenc, Gál Attila, Gheorghiu Gidró András 

brigádos, Nichita, Goia Viorel, Iliasa Marius, Iliasa Dumitru, Ilarion Mihai, Ilyés István, Jakab Sándor, János 

József váltásfelelős, Jiga Ioan, Küsmődi János, Krammer Matild, Kapott József, Kiss Attila, Kiss Gábor, 

Kuczkó Albert almérnök, Kuczkó Róbert, Kristály Péter, Kopacz Katalin könyvelőnő, Labonţ Gavril, Mag 

András bányamester, Mezei György, Malauţ Viorel bányafőnök Moroşan ? Miron Gheorghe, Nagy József, 

Nagy János, Papp Miklós (kőműves), Parască Gheorghe, Páll Lajos, csoportfelelős, Péter Zoltán, Pépel József, 

Péter Tibor, Péter Mónika, Puskás József, Péter Magdolna, Péter Róbert, Rata Emil, Ruszka Sándor, Ruszka 

Kármen, Rotar Ionel, Solomonea Lucian, Surdu Viorel, Stanciu Vasile, Szabó Ferenc, Szőcs Ferenc, Szőcs 

János, Szőcs Pál, Szőcs Hajnal, Szőcs Sándor, Szvinyuk Sándor, Tamas Pop Petru, Tescu Gheorghe, Tofán 

Nándor, Török Levente, Tudoran Vasile segédbányász, Vodă Costel, Voronceanu Gheorghe, Zaiţ Lita, 

Zanoagă Ioan Nicolae stb. 
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Dr. Réthy Zoltán (költő) 

Bányászok 
Az ő ekéjük görgő csille, 

Keresztjük barna szénrakás, 

A szántóföldjük akna mélye, 

S a föld alatt az aratás. 

De nekik nincsen pacsirtájuk, 

Mely vígan szántja az eget, 

Az ő daluk a bánya sípja 

És feketék a reggelek. 

Éjjeli műszak 
Találkozunk az éjszakába, 

Súrolják egymást útjaink, 

Az én kezemben műszertáska, 

Övében csáklya s lámpa ring. 

Műszakra járunk. Őt a tárna, 

Engem vajúdó kínja vár, 

Köszöntjük egymást: Jó szerencsét! 

S kitér utunkból a halál. 

2003-ban a termelés visszaesik évi 45 ezer tonnára, és ez tovább csökken 36 ezer tonnára. A szakértők szerint 

a tartalék még mindig 1,7 millió tonna, tehát még  42,7 évig működhetett volna. De már a következő évben 

elkezdődtek az elbocsátások. A Ploiesti-i Széntársasághoz tartozó borszéki bánya is listára került. 2005. 

október 21-én 11 órakor bezárták, és a 94 bányászt végkielégítéssel elengedték. 

Az elbocsátott alkalmazottak az érvényben lévő jogszabályok értelmében végkielégítést kaptak, amely 

átlagban 200 millió lej (ROL) jelentett, de az összeg a ledolgozott munkaidő függvénye. Emellett 20- 24 

hónapig kapták havonta az országos nettó átlagbérnek megfelelő összeget, tehát havi 7- 8 millió lejt (ROL). 

Már többé nem hangzik fel a „Glück auf!- Jó szerencsét!- Noroc bun!” köszönés. Kár, nagy kár. Jókai Mór 

„fekete gyémánt”-nak nevezte ezt a föld alatti igazi értéket. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1894. évi selmeci választmányi ülésén Péch Antal 

bányamérnök javaslata alapján született meg a „Jó szerencsét” köszönés a korábbi „Glück auf!” helyett. 

Ipartörténeti szempontból egy fontos tevékenységi ág már a múlté. Mára a bányászat nimbusza alaposan 

megkopott. A szén szerepét átvette az olaj, a gáz és más bioenergia. Valamikor a kőszén mozgatta a világot, a 

vasút, a gőzhajó tőle kapta csodaerejét általa volt villanyvilágítás. Ez tette lakhatóvá a Földet. 

A bányászkodásnak ugyan vége, de fontos volna őrizni a hagyományokat. 

A bányásznapok legfontosabb üzenete mindig a veszélyes, embert próbáló munkát végző bányászok 

elismerése volt. Társadalmi tisztelet és megbecsülés illeti őket. 

Nyugat Európában a bányák leállítása után 50 évvel még mindig látványosan ünnepelnek. Borszéken is 

augusztus első hétvégéjén tartották a Bányásznapot. 

Ulmának dől   (Ulma= a vágat oldala) 
 

Ha egy bányász a földön itt 

Lelkét az égnek visszaadja, 

Tombol a szél, villám törik, 

Még a természet is siratja. 

 

Viharfelhő esőt ereszt, 

Folyik a víz a bánya- mélyig, 

Vágat torkán andráskereszt, 

És sok- sok bányalámpa fénylik. 

Lelke recseg az ácsolatnak, 

Zokog a szén, amit kiraknak, 

Dühödt robbanás hallik távol. 

 

Ulmának dől a bányaszellem, 

Ismét elmegy egy hős, ki ellen 

Harcolt. Rázkódik válla. Gyászol. 

(Ismeretlen szerző verse) 

 

 

Sajtótermékek: 
Gyergyó, 1902. március 2. 

Hargita, 1981. július 25. Szovátai Károly: Borszék- Bányaváros? 

Hargita, 1983. május 14. Eigel Tibor: Szén Borszékről 

Hargita, 1984. május 3. Zöld Lajos: Széncsata Borszéken 

Hargita, 1985. december 13. Zöld Lajos: A borszéki szénért 

Hargita, 1986. szeptember 26. Székedi Ferenc: Szeptemberi szénvázlat 

Romániai Magyar Szó, 1992. július 4-5. Komán János: Újítás. Kis lapát helyett, nagy lapát. 

Dimineaţa, országos napilap, nr. 133/14. 07. 1997 

Hargita Népe, 1996. január 10. Mészáros Miklós: A borszéki szén 
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Hargita Népe, 2004. március 5. Elbocsátások a bányaiparban 
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Ajtony Gábor, ny. főgyógyszerész 

A Szentháromság Alapítvány elnöke 

Csíkszereda, Hargita megye 

A Szentháromság Alapítvány története 

 

A katolikus egyház ősidők óta vallja, hogy Isten a föld javait nem egyeseknek, hanem kivétel nélkül 

mindenkinek ajándékozta, hogy azokat mindenki létfenntartására, egyéniségének kibontakoztatására 

használja fel. 

Ennek az elvnek az érvényesítéséért, valamint a csíkszépvízi örmény szertartású római katolikus 

egyházközség összes személyi és dologi kiadásának fedezésére hozta létre a szépvízi közösség a 

„Szentháromság Segélyegyletet”. Az Egyesület alapjait 1730-ban Roszka István lembergi örmény katolikus 

apostoli vikárius rakta le, aki helyi látogatása alkalmával az örmény ifjúság megszervezését is célul tűzte ki. 

A társulat alapításakor főleg szociális jellegű volt, anyagiak hiánya miatt egyelőre szigorú takarékosságra 

szorítkozott. Kevés vagyonát ugyanis inkább adományokból gyűjtötte. 1881-ben szabályzatát a m. kir. 

Belügyminiszter jóvá is hagyta 999/1881. március 6-i számmal és keltezéssel. 

Az alapszabályzat szerint az Egyesület céljai a következők: 

 a szépvízi örmény szertartású római katolikus egyházközség összes személyi és dologi kiadásának 

fedezése, 

 tanulók segélyezése, 

 segélyre szoruló örmény származású szépvízi lakhelyű szegények támogatása, és adott esetben azok 

eltemettetése, 

 indokolt esetben tagjainak segélyezése, 

 tagjai érdekében közművelődési intézmények létesítése. 

Az Egyesület törzsvagyona a tagok önkéntes adományaiból gyűlt össze. Jövedelmi forrása az évi 

tagdíjakból, a belépő tagok felvételi díjaiból és a törzsvagyon hozadékából tevődött össze. Az Egyesület 

vagyona és jövedelme csak az alapszabályzatban lefektetett célok megvalósulására volt fordítható. 

Az Egyesület eredetileg törzskönyvelt névsorában a Dajbukát, Dobál, Fejér, Potoczky, Száva, Szebeny és 

Zakariás családok tagjait találjuk. 

1902-től közgyűlési határozat alapján vették fel az új tagokat, nevük bekerült a törzskönyvbe. Új tagként 

azon 20. életévüket betöltött fiatal férfiak voltak felvehetők, akiknek őse szerepelt az eredeti törzskönyvben. 

Egy 1921-es feljegyzés szerint a tagdíj évenként 5 lej volt. Az új tagfelvételi díja viszont 20-200 lej között 

mozgott. Minden tag a közgyűlésen tanácskozó, indítványozó, szavazó- és választójoggal rendelkezett. Ez 

utóbbi két jogot csak a 24. életév betöltése után gyakorolhatta. 

Minden tagnak kötelessége volt az alapszabályokat és az annak alapján hozott határozatokat szigorúan 

betartani, az Egyesület érdekeit tőle telhetően támogatni, a tisztségviselői és igazgatósági tagságot elvállalni. 

Ezek elmulasztása a tagság megvonását eredményezte. A kilépett vagy kizárt tag többé nem volt 

visszavehető a tagság soraiba. Továbbá kizárható volt az, aki az Egyesület ártalmára volt, vagy annak céljait 

meghiúsítani törekedett, aki az Egyesület tekintélyét sértette, illetve aki a tanácskozások rendjét és 

fegyelmét magatartásával zavarta. 

1932-ben az Egyesületnek 54 tagja volt. 

A 3 évre választott tisztikar elnökből, igazgatóból, pénztárosból és jegyzőből állt. Ezek a személyek csak 

szépvízi illetőségűek lehettek, fel-vagy lemenő ágbeli rokonok nem. Tisztikar tagjait évenként az elvégzett 

munka arányában, tiszteletdíjban is részesíthették. Mindenik tisztségviselőnek jól meghatározott és körülírt 

feladata volt. A munkakörök nem fedték egymást. 

Ezen kívül létezett az igazgatóság, amelyet az Egyesület elnöke, igazgatója, pénztárosa, jegyzője és 5 

tagja alkotott. A közgyűlés őket is szintén 3 évre választotta meg. Az Igazgatóságnak is meghatározott 

hatásköre volt. Rendes üléseit negyedévenként egyszer tartotta, de rendkívüli ülést az elnök bármikor 

összehívhatott 3 igazgatósági tag írásbeli kívánságára. Az igazgatóság a tanulók részére megszavazott 

segélyt évenként kétszer tárgyalta meg, körültekintő és alapos mérlegelés alapján (szociális helyzet, jó 

tanulmányi előmenetel). A szegények segélyezése úgy történt, hogy az erre a célra elkülönített összeg 10%-

át esetleg temetési költségekre szánták, 90%-át pedig kifizették az arra rászorulók között. Az Egyesület 

pénztára kölcsönöket is folyósított tagjai számára, éspedig szigorú szabályok alapján, például kölcsönt csak 

teljes fedezetet nyújtó váltók ellenében fizettek. 

1933-ban alapszabályzat módosításra került sor, amely bizonyos engedményeket jelentett a tagság 

elnyeréséhez. 
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A közgyűlés hatáskörébe a következők tartoztak: megválasztotta a tisztségviselőket és az igazgatóság 

tagjait; ellenőrizte a megválasztottak munkáját, működését; megállapította és szükség szerint módosította az 

alapszabályzatot és más szabályokat; határozott az új tagok felvételéről, esetleg kizárásokról; határozott az 

Egyesület ingatlan vagyonának átalakításáról, megterheléséről, eladásáról, újabbak szerzéséről; döntött a 

közgyűlés elé utalt határozattervezetek ügyében. 

A közgyűlést évenként egyszer, minden év januárjában hívták össze és lebonyolítása pontos szabályok 

szerint történt, például csak a tárgysorozatban (napirendben) felvett ügyek voltak tárgyalhatók, a 

hozzászólások sorrendje feliratkozás szerint történt. Egy tárgyhoz csak egyszer lehetett hozzászólni, és ha a 

hozzászóló eltért a tárgytól, az elnöki figyelmeztetés után, megvonhatták tőle a szót. 

1930-ban megülték az Egyesület fennállásának 200. évfordulóját. 

Az Egyesület az alapszabályzat értelmében akkor lett volna feloszlatható, ha nem felelt volna meg 

azoknak a céloknak, amelyért létrehozták, vagy ha tagjainak száma kettőre apad. Feloszlás után vagyona a 

szépvízi örmény szertartású római katolikus egyházközségre száll át. Ha pedig azért oszlik fel, mert nem 

felelt meg céljainak, jövedelmét a majdan felállítandó erdélyi örmény szertartású róm. kat. vikáriusság 

céljaira kellett volna fordítaniuk. Ha az Egyesület újból működni kezd, vagyonát és annak jövedelmeit 

csonkítatlanul visszaveszi. 

Az Egyesület feloszlatására sor is került, de nem a fent említett okok miatt, hanem a kommunista hatalom 

és diktatúra szüntette meg 1949-ben. A feloszlatásáról szóló jegyzőkönyvet megküldték a Plébániának, az 

1949. január 5-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvben rögzítette a feloszlatás tényét, ugyanakkor határozata 

szerint összes ingatlan vagyonát a szépvízi örmény katolikus egyházközségnek átadja. Az egyházközség 

tanácsa egyhangúlag tudomásul veszi ezt a tényt. Az ingatlanokat további kezelésre átveszi és esetleges 

jövedelmét külön alapként kezeli. Ez azonban csak elmélet maradt, a gyakorlat mást hozott. Az egyházi 

ingatlanokkal együtt az átadott javakat a kommunista hatalom államosította és kezelését az időközben 

erőszakkal megalakított kollektív gazdaságok és állami intézmények hatáskörébe utalta. 

40 évig minden bebetonozódott. A csíkszépvízi örmény lakosság tragikusan megfogyatkozott, a plébánia 

pap nélkül maradt és az elárvult templomban csak ritkán celebráltak szentmisét. De jött a fordulat és új 

remények ébredtek az emberek lelkében. Teltek-múltak az évek, s a Szépvízről elszármazott családok 

Csíkszeredában élő leszármazottai elhatározták, hogy megpróbálják újjászervezni a Szentháromság 

Egyesületet. Az életre hívás nem volt sima és problémamentes, de Istennek hála 1998. október 2-án 

hivatalosan is bejegyeztethettük a csíkszeredai törvényszéken Alapítvány formájában, mint a hajdan volt 

Szentháromság Egyesület jogutódját. Mint jogi személyiség szerepel most „Csíkkörzeti Magyar-örmény 

Közösség Szentháromság Alapítványa” néven. Az önkéntes toborzók és szervezők odaadó munkája révén 

még a bejegyeztetést megelőző időben többször és mind többen összejöttünk és kidolgoztunk egy 

alapszabályzatot, amely meghatározza és részletesen tárgyalja az Alapítvány jellegét, felépítését, szervezeti 

formáját és céljait. Az Alapítvány független, politikamentes és nem profitorientált. 

Célja: 

 ápolni és fejleszteni a csíki és nem csíki örmény származású magyarok önazonosságtudatát; 

 folytatni azokat az elveket, amelyeket a hajdani Egyesület is magáénak vallott, természetesen a mai 

viszonyokhoz alkalmazva; 

 örmény családok felkutatása, kapcsolatteremtés közöttük; 

 a családok ifjú tagjaiban felszítani az identitástudatot és önismeretet; 

 az örmény nyelv, kultúra és történelem megismertetése az ez iránt érdeklődőkkel; 

 a tulajdonjogi viszonyok feltárása, az ingatlanok jogi helyzetének tisztázása, az elvett javak 

visszaszerzése, megőrzése és adminisztrálása; 

 kulturális rendezvények szervezése, azokon való részvétel, bel- és külföldön; 

 az együttműködés lehetőségének megkeresése más örmény közösségekkel, amelyek azonos célokat 

követnek; 

 kiadványok gondozása, amelyek az örmény múlttal, jelennel és jövővel foglalkoznak; 

 kultikus helyek (templom, temető) nyilvántartásba vétele, gondozása és anyagi lehetőségek szerint 

ezek karbantartása. 

Az alapszabályzat kötelező módon tartalmazza a vezetőtestület összetételét is. Eszerint van egy 

kuratórium, amely 7 tagból áll: elnök, alelnök, titkár, pénztárnok és 4 tag.  

A vezetőtanács mellett, de ettől függetlenül létezik egy ellenőrző bizottság, amely 3 tagból áll. 

Alapítványunk, amelynek pillanatnyilag 40 bejegyzett tagja van, nyitva áll minden örmény és nem 

örmény származású becsületes szándékú ember előtt, aki elismeri és elfogadja az alapszabályzatban  
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foglaltakat. Tagjelentkezéskor az önkéntes toborzók szándéknyilatkozat kitöltését kérik, amelyen a személyi 

adatokat és a havi hozzájárulás összegét tüntetik fel.  

Néhány szót eddigi rendezvényeinkről, a teljesség igénye nélkül: 

Évenként megismétlődő évfordulós megemlékezéseket tartunk, mind az 1915-ös Genocídium 

áldozataira emlékezve, mind Világosító Szent Gergely ünnepén, mindkét alkalommal a szépvízi örmény 

szertartású római katolikus templomban szentmise keretében. 

Újra megjelentettük, igaz, hogy nagyon szerény formában Bodurian plébános atya 1930-ban írt Vörös 

Hold című elbeszélő kötetét. Legfrissebb kiadványunk egy fényképeket tartalmazó album, mely a szépvízi 

örmény katolikus templomot és környékét mutatja be 10 képben. 

Rendszeresítettük a Katalin-bálokat minden év novemberének utolsó harmadában, melyek igen 

sikeresnek bizonyultak. 

 

 

 

Évenként, augusztus utolsó szombatján 

megrendezzük az örmény családok 

összejövetelét Szépvízen, a Zuglói 

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

támogatásával. 

Gyermekeink több alkalommal, 8-10 

fős csoportokban, magyarországi nyári 

táborozáson vettek részt. Ez utóbbi 

rendezvény anyagi alapját anyaországi 

örmény kisebbségi önkormányzatok (a 

XIV és XV. kerület, illetve Siófok) 

biztosították. 

Az ingatlanokra vonatkozó 

tulajdonviszonyokat sikerült tisztázni. 

Visszaigénylésüket törvényes keretek 

betartása mellett bejelentettük. 

Visszaadásuk folyamatban van. 

Az utóbbi időben sikerült 

visszaszerezni az államosításkor elvett 

egyik épületünket a szépvízi Templom 

utcában, ahol alapos felújítás után 

emlékszobákat rendeztünk be, és a hajdan 

volt örmény közösségről készült családi 

fényképeket, folyóiratokat és egyéb tárgyi 

emlékeket helyeztünk el. Jövőbeli 

terveink között szerepel az ingatlant 

emlékházzá nyilváníttatni, ahol további 

tatarozás után hasonló céllal 

emléktárgyakat fogunk bemutatni az 

érdeklődőknek. Az emlékház 

felavatásával szeretnénk maradandó 

emléket állítani a hajdan volt örmény 

közösségnek, ugyanakkor a község 

kulturális örökségét is gazdagítani. 

Dolgozatomban a teljesség igénye 

nélkül igyekeztem bemutatni egy erdélyi 

örmény település egyházközsége mellett 

működő szociális intézményt, amely 

közel 300 év távlatából is példa értékű 

lehet mindannyiunk számára. 

 

 



N é p i s m e r e t  

 43 

Szöcs Piroska 

tanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Az erdélyi szászok jeles nyári ünnepei 

 1. Koszorúünnepségek 

Az erdélyi naptári szokásrendszerben a nyári napfordulóhoz kapcsolódó koszorú- vagy koronaünnepség 

az egyik legjellegzetesebb és legsajátosabb szász szokás volt. Ezt a színes ünnepet a hagyomány szerint 

Szent Iván (június 24.) vagy Péter-Pál napján (június 29.) tartották. A XX. században ezt legtöbbször az 

említett két jeles nap közötti vasárnapon ünnepelték meg. 

Orbán Balázs a múlt század derekán Brassóban is élő szokásként írta le a Keresztelő Szent János napján 

megtartott koszorúünnepséget: „Volt Brassóban egy érdekes népünnep: a korona-ünnep, amelynek eredetét 

Brassó alakulása korszakáig viszik el, mondják ugyanis, hogy a város épületkor egy termésaranyból való 

koronát találtak, melytől a város Corona neve is eredt, s amelyet oly nagy becsben tartottak, hogy nagyon 

kevésnek mutatták meg. E korona-találásnak ünnepélye keresztelő Szent-János napkor tartották meg. Ekkor 

magas póznát ástak fel, melynek tetejét a leányok által kötött virágkorona díszítette, s melyre mézeskalács s 

más mindenféle apróságok voltak felakasztva, aki a póznán felmászva a koronát lehozza, a jutalmul egy 

János pohárnak nevezett díszes poharat nyert.” A legények próbálkozásai közben a többi fiatal a lányok 

által fizetett zene mellett körültáncolta a koszorúval feldíszített sima fát. A győztes legény a koszorúban 

megtalált mézeskalácsot társainak, főleg a gyermekeknek szétosztotta, s utána lakoma következett. A 

nyertes legény János-napi poharából mindenki ivott egy-egy korty bort az egészségére, s egész nap őt csak 

Jánosnak nevezték még akkor is, ha más névre volt keresztelve.
97

 

2. Aratóünnepek 

Carl Göllner munkálkodása által megtudhatjuk, hogy a szászok hiedelmei szerint Péter és Pál napjától a 

búza többé már nem nőtt. Éppen ezért a legtöbb faluban június 29-től összeültek a szomszédsághoz tartozó 

férfiak, kivonultak a határban lévő búzatáblákhoz, ahol közösen megállapították az aratás kezdetének 

időpontját.
98

 

A múlt század közepén az erdélyi szász falvakban istentiszteletet tartottak az aratás előtt. Például 

Rádoson az aratási istentisztelet előtt a férfiak a templom udvarán gyűltek össze, ahol a bíró a falu életével 

kapcsolatos kötelezettségekre és a hagyományok által meghatározott rendre hívta fel a figyelmet, s utána 

áldást kért a gabonaföldekre. Tehát ismertette mindenkinek a helyét, szerepét és feladatát az aratási időszak 

alatt. A pontos utasítások megismétlésével és megerősítésével, a feladatok gondosan kidolgozott 

körülhatárolásával hozzájárultak a biztonságtudat növeléséhez. 

A frissen aratott gabonának varázslatos erőt tulajdonítottak. A rádosi szász asszonyok és férfiak az első 

kalászokat egy gabonaszállal összekötték, hogy ne fájjon a kezük. Szintén az első szálakat derekukra kötték, 

hogy elkerülje őket a derékfájás.
99

 

Kőhalom környékén a lusta sarlóst kivágták a sorból, vagyis arra kényszeríttették, hogy hátrább álljon az 

arató-sorban. Bátoson, mikor egy gabonatáblán az aratás végéhez közeledtek, az egyes csoportok gyors 

ütemben, egymással versenyezve kezdtek dolgozni, miközben azt kiáltották: „Ne hagyjuk a nyulat 

elszaladni! Megfogtuk a nyulat!” Nagyon sok szász faluban élt az a hiedelem, hogy a gabonadémon az 

utolsó gabonaszálakban rejtőzik és állatalakja van (nyúl vagy fürj stb.). 

Szászsebes környékén fekvő szász falvakban az utolsó gabonaszálakat gondosan levágták és az utolsó 

kévébe bekötve feldobták a szekérre. Más falvakban az utolsó szálakat nem vágták le, hanem otthagyták az 

égi madaraknak.
100
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Az aratás végén Alsópiánban egy zöld faágat búzakalászokkal díszítették fel. Az utolsó kalászokból 

Rüszon ember formájú bábut készítettek, s azt a kévék behordásakor a gabonaasztagban rejtették el.
101

 

Több szász faluban élt az a hagyomány, hogy a tisztaszoba mennyezetéről lelógó koszorút a következő 

tavaszon vetés előtt levették, és a magjait belekeverték a vetőmagba.
102

 

Nagytalmácson különösen a lelkésznek végzett aratás végét ünnepelték meg. A plébánia udvarán éjfélig 

tartó táncmulatságot tartottak az aratásban részt vett fiatalok.
103

 

Egészen 1856-ig a szász falvakban fennmaradt a lelkésznek járó gabonatized. Például Kisludason az 

aratás befejezése után minden tizedik kalangya a papot illette meg. Mikor a lelkésznek járó gabonát 

különválasztották és behordták a plébánia csűrjébe, a lutheránus lelkésznek gazdag ebéddel kellett 

megkínálnia a gazdákat. Szászkézden a múlt század közepén a lelkészi gabonakalangyák megjelölésének és 

kiválasztásának szertartása imával kezdődött. Utána a falu elöljárósága lóháton, a lelkész pedig szekéren 

vonult ki a mezőre, miközben a templom tornyából hallatszó fúvószene szólt. A kévéket hozó szekerek, a 

plébánia virágokkal feldíszített kapuján haladtak át, utána következett a pap által felkínált ebéd, mellyel 

köszöntötték a termést. Ilyenkor levest, sültet és pálinkát helyeztek az asztalra. Következő reggel korábban 

harangoztak, jelezvén, hogy már mindenki behordhatja a saját gabonáját.
104

 

Az erdélyi szászoknál is élt az a képzet, hogy a gabonának szelleme van, mely az utolsó szálakban, 

kévékben rejtőzik, és sokszor állatalakot vehet fel. Ebből a történetből fakadtak azok az eljárások is, mikor 

az utolsó kévéből ember alakú bábut készítettek vagy zöld ágat búzakalászokkal díszítettek fel.
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ELTE Budapest, Magyarország 

Székely határvadász-zászlóaljak a második világháborúban 

(Adalék egy elit gyalogos fegyvernem történetéhez) 

 

 Határvadasz jelvény 

1940 őszén Észak-Erdély a második bécsi döntés következtében 

vissza került Magyarországhoz Székelyfölddel együtt, azonban a 

határok oly módon lettek meghúzva, hogy e terület zsák módjára 

csüngött az ország keleti felén. Ez különleges katonai védelmi 

rendszer kialakítására ösztönözte a magyar katonai vezetést, hogy 

egy háború esetén megvédhető legyen a terület.  

Így jött létre a háború alatt a sajátos szervezésű Székely 

Határvédelmi Erők seregtest szintű alakulata, melynek alapját a 

székelyföldi határvadász-zászlóaljak jelentették. Mielőtt 

bemutatnám a honvédség eme elit gyalogos fegyvernemének 

jellemzőit, fontos megértenünk, hogy mi tette mindezt szükségessé. 

A háborúk történetével egy idős az a felismerés, hogy a földrajzi környezet alapvetően befolyásolja a 

haditevékenységeket. Ezért a katonaföldrajz története nem választható el a társadalmak történetét 

végigkísérő küzdelmektől. 

Székelyföld a Kárpát-medence, mint geopolitikai egység szerves része, melynek súlypontja a Magyar 

Alföld. E terület az Erdélyi-medencén kívül a Kárpátok külső vonulatából és a közötte húzódó medencékből 

áll. Kiemelhető, hogy a hegyláncok közé ékelve, nehezen leküzdhető akadályt jelent hadászati szempontból. 

A támadás nagyobb erőkkel csak a folyóvölgyekben és a medencékben juthat előre. A Keleti-Kárpátokban 

kevés a jól járható hágó, ezért vonala viszonylag könnyen lezárható. A Kárpátok belső vonulatán a Maros és 

az Olt felső folyása mentén lehet előrenyomulni. Amennyiben a támadás dél felől érkezik, a támadók 

először a Déli-Kárpátokkal, majd a Mezőség szegélyhegységeivel találják magukat szembe. A védelem a 

mezőségi szegélyhegységek mentén kedvezőbb, de főleg kelet-nyugati vagy fordított irányból érkező 

támadás esetén. A Keleti-Kárpátokban 80-100 km mély az a terepszakasz, ahol igazán hatékony 

harctevékenységhez hegyi felszerelésű és ilyen szervezésű csapatok az igazán célszerűek voltak a második 

világháborúban. 

A két világháború közötti magyar határvédelmi koncepciók szerint a határvédelem célja: egy ország 

határainak az ellenséges betörés elleni védelme, vagy saját erői számára a határmögötti felvonulás 

biztosítása. A két világháború között a szomszédos államokkal feszült viszonyban állva, a magyar állam 

katonai jellegű határőrizetet hozott létre. 1940 őszén Észak-Erdély visszacsatolásával Magyarország határait 

12 portyázó osztály, 16 határvadász-zászlóalj és a 9. határvadász-dandár védte. 

A határvadász alakulatok a „végvári vitézek lelkületéből”, az első világháború magyar tábori vadász-

zászlóaljainak tapasztalatából jöttek létre. Már a napóleoni háborúktól elitgyalogosnak számítottak. A 

határvadász honvéd sportembernek számított. Télen síelt, nyáron hegyet mászott. Csak a fizikailag 

legmegfelelőbbek kerültek felvételre. A tisztektől megkövetelték a minél nagyobb önállóságra való 

képességet, mivel a hegyi harcban a századok, vagy akár a szakaszok egymástól 10-15 km-re is kerülhettek 

alkalmazásra.  

A határvadász-zászlóalj volt a legkisebb több fegyvernemből szervezett katonai alakulat. Már 

békeidőben közös vadászszellem fűzte össze a gyalogsághoz, gyorsfegyvernemhez és tűzérséghez 

tartozókat. A hadgyakorlatok fontos részét képezte az összműködés gyakorlása, ami a terep szétforgácsoló 

hatása miatt különösen fontos volt. A hegyi harcban nem voltak összefüggő arcvonalak. Mindenütt akadt 

erdő vagy vízmosás, ahol fényes nappal is egész századok nyomulhattak előre és az ellenséges támpontot 

oldalról, hátulról kiemelhették. 

Védelemben a fontosabb csúcsokon, gerinceken kisebb-nagyobb támpontok alakultak. Az ezek közötti 

beláthatatlan erdőket, vízmosásokat a kevés erő miatt csak tábori őrsökkel, járőrökkel, vagy műszaki zárral 

lehetett lezárni. A figyelést és tűz rendszert nemcsak előre, hanem oldalt és hátra is megszervezték. A hátul 

nagyobb távolságban felállított tartalék feladata volt az esetleg minden oldalról körülvett támpontot 

felszabadítani. Télen sível és szánkókkal, nyáron gyalog és málhásállatokkal indultak a zászlóaljak 

harcgyakorlataikra. Az első év végén csak a legszükségesebb tisztesek maradtak a századnál a következő 

sorvány kiképzésére. A zöm pedig kikerült a portyázó század őrseire. A csíki fiatalságot (1919-ben született 
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korosztály) először 1940. december 2-án vonultatták be, akik nagy részben a Csíki-medence területén 

elhelyezett alakulatokhoz kerültek. 

A hegyivadász-zászlóaljak mintájára átfegyverzett és felszerelt határvadász-zászlóaljak beletartoztak a 

hegyi alakulatok gyűjtő kategóriájába, ám a „hegyi” előtagot a hadrendi megnevezésben csak a hegyi 

dandárok csapattestei használhatták. A határvadász, a határportyázó (és később a székely határőr) 

csapattesteknek a „hegyi felszerelésű” előtag alkalmazását engedélyezték. Egy határvadász-zászlóalj 

létszáma teljes feltöltés esetén meghaladhatta a másfélezer főt. Ennek ismerete az 1944. augusztus-

szeptemberi kárpáti harcok tanulmányozásánál nem érdektelen: többek között így válik érthetővé sikeres 

elhárító harctevékenységük, akár szovjet hadosztályok ellenében is, amelyek a vizsgált időszakban nem egy 

esetben 4000-7000 fős bevethető harcos állománnyal rendelkeztek. 

A hegyivadászok öltözetének jelzései különböztek a hagyományos gyalogságétól: katonai sínadrágot 

viseltek, bakancsuk pedig vastagtalpú, meggyszínű síbakancs volt, amire fehér zoknijuk szárát kitűzve 

hordták. A honvédség öltözeti szabályzatában külön meg voltak határozva jelvényeik: vadász nagykürt, 

vadász tollforgó (acélkék kakastoll), vadász kiskürt (sapkagomb helyett jelvény az első felében), vadász 

jelvény. A hajtóka színe egységesen fűzöld színű volt a kettős hajtókával szemben, piros nadrágszegély 

helyett fűzöld színűt viseltek. 

Magyarország 1940 őszén aránytalanul elnyúló hosszú határokkal rendelkezett, ami megkívánta a 

különleges határvédelmi rendszer kiépítését. Az országot részben körbe ölelő hegyvidék újfajta harcmodor 

kialakítását tette lehetővé a modern háború követelményeinek megfelelően: „A hegyi terep változatosabb. A 

változatossága nem egyéb, mint magaslati és mélységi vonalak váltakozása. A magaslati és mélységi 

vonalakat meredek lejtők választják el egymástól. Ezek az egyes harccselekményeket egymástól 

szétválasztják.  

A harc tengelyében a szakasz áll, támadásnál és védelemnél egyaránt. A harcoló szakasszal és a harcoló 

szakaszért harcol minden, a tüzérség a tarajvonalak mögül, a lapos röppályájú, kaszáló fegyverek a 

kilátópontokról, aknavetők a mélyvonalakból, a lejtőkről. A szakasz pedig harcol a rendszerint 

áttekinthetetlen, átszegdelt hegyi terepen. A szakaszparancsnok vezet, összhangban tartja a tüzet és a 

mozgást. Annyit jelent ez, hogy golyószórós, lövész rajain kívül, amelyek a lökő erőt, a mozgást képviselik, 

szüksége van tűzfegyverekre, amelyek bár mindenben, mindenhol és mindenkor együtt harcolnak az 

előbbiekkel, azonban harcuk elsősorban tűzharc. A szakasz fő fegyverei a gránátvető és az állványos 

golyószóró. 

A szakasz álljon: törzsből, 3 lövész (vadász) rajból, 1 (állványos) golyószórós rajból és egy gránátvető 

rajból. Minden védőnek az lesz a célja, hogy védő elemeit magasan válassza. Ezzel szemben a támadó 

mindig arra törekszik, hogy rohamát az egyes védő elemekkel egy magasságból hajthassa végre, ha már 

nem kerülhet azok fölé. 

A szakasz harcán épül fel a század harca. A szervezésnek itt értelemszerűnek kell lennie. A 

századparancsnok kezében három-öt rajú szakasz képezze a lökő erőt és egy negyedik szakasz a tűzerőt. 

Ebben a negyedik, nehézfegyver szakaszban azok a fegyverek foglaljanak helyet, amelyek kiszorultak 

természetüknél fogva a szakaszból és nem túl nehézkesek arra, hogy a század harcában részt vegyenek. 

Szükség van itt olyan pontlövő fegyverre, amelyik 600-800, sőt 900 m távolságig hord. Másik igen fontos 

fegyvere lesz a századnak az aknavető, amelyik hajlított röppályája segítségével egész fészkeket némíthat el 

támadásban és holtterekben való gyűlekezéseket verhet szét elhárításban. A harcoló századok bázisa a 

zászlóalj. Még nagyobb, még önállóbb feladatokat kap. A mindenkor megadott kereteken belül képez súlyt 

harcához. Ezért szintén lökő erőből és tűzfegyverekből áll.”
106

  

A határvadász-zászlóalj portyázó századának feladata a határzár – határzár biztosítás – és a figyelés 

végrehajtása volt. 

Hadiállapot esetén feladata a határszakasz védelme, ellenséges betörés megakadályozása, betört ellenség 

visszavetése, vagy legalább is elreteszelése, túlerejű ellenség ellen halogatás volt. Ezek a harcok részben 

elővéd, részben utóvédharcokhoz hasonlítottak. A cél az volt, hogy felfejlődésre kényszerítse az ellenséget, 

felderítse harccal erejét és csoportosítását, összességében időt nyerjen a hátánál álló zászlóalj 

megalakulására és harcbavetésére. A határvadász portyázó század a határvédelmi csapatok legelöl lévő, már 

békében is teljesítő része volt, melynek alegységei a határvadász őrsök állomásoztak közvetlenül a 

határvonalon. Harcerejének megfelelőbb volt, ha halogató harchoz csoportosult, késleltetve az ellenség 

előretörését, hogy a mögötte akár 40-50 km-el hátrább lévő határvadász-zászlóalj gyűlekezzen, és harcba 
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léphessen. Az élőerő kis mennyiségét bizonyos mértékig ellensúlyozták a gépek, tudva lévén, hogy 

hegységben a gépek hatása az oldalazási, átlövési és figyelési lehetőségek következtében hatványozott. Az 

átkarolás veszélye miatt nem rendezkedtek be tartós védelemre. Jellegzetes fegyverük a golyószóró volt 

(őrsönként 3), a járőrök részére géppisztoly, nehézgéppuska. Páncélos támadás esetén páncélelhárító 

fegyvereket alkalmaztak, melyekkel a megnemtámadott őrsök a helyszínen biztosított szállítóeszközökkel 

elérték a völgy hátsó részében előre elkészített jól pásztázható torlaszokat, miáltal a mélységi tagozódás 

rövid idő alatt megvalósítható volt. 

A határvonal állandó megfigyelését a 3 főből álló figyelő őrsök járőrözéssel végezték, kiterjesztve a 

határvonal mögötti 2-4 km kiterjedésű sávra is az ellenőrzést, megakadályozva az ellenséges behatolást. 

Rossz látási viszonyok esetén ki kellett terjeszteni a megfigyelést a hátsó fontosabb utakra és irányokra. 

Bőséges lőszerellátást kaptak, és mozgékony vezeték nélküli híradó eszközökkel szerelték fel, így napokig 

harcolhattak, akár elszigetelve is. Az erdélyi határszakaszon 1943 végén 75 határvadász-őrs, ezek 

alárendeltségében 46 kisőrs működött.  

Székelyföldön a hegyi, határvadász (léteztek Székelyföld nyugati peremén nem hegyi felszerelésű 

határvadász-zászlóaljak), határportyázó és székely határőr
107

 csapattestek kézi fegyverzetét 1935 M. 8 mm-

es Mannlicher ismétlő puska, 1937 M. 9 mm-es öntöltő pisztoly, a lovasságnál 1931 M. 8 mm-es 

Mannlicher ismétlő puska, gyalogsági nehézfegyverzetét 1931 M. 8 mm-es Solothurn golyószóró, 

1907/1931 M. 8 mm-es Schwarzlose géppuska, 1936 M. 20 mm-es nehézpuska és kevés számú 1939 M. 9 

mm-es Király géppisztoly alkotta. A nehézpuskához repesz- és páncélgránátot rendszeresítettek. A 

gyalogsági nehézfegyverzet részét képezte az 1939 M. 50 mm-es gránátvető és az 1936/1939 M. 81 mm-es 

aknavető. E csapattestek tüzérségét 1915/1935 M. 7,5 cm-es Škoda hegyiágyúval és 1936 M. 3,7 cm-es 

Rheinmetall páncéltörő ágyúval szerelték fel. 
 

A Honvédség úgy hozott létre új alakulatokat Észak-Erdélyben, hogy a meglévő 34 határvadász-

zászlóaljból 18 csapattestet oly módon szüntettek meg, hogy azok az átszervezés folytán az új erdélyi 

alakulatok gyalogságát és tüzérségét alkották. A gyalogezredek és a tábori tüzérosztályok elöljáró 

dandárparancsnokságuk hadrendi számát kapták. Végleges jelleggel nyolc határvadász-zászlóaljat helyeztek 

az erdélyi országrészbe, három portyázó osztályt pedig újonnan állítottak fel.  

Csík vidékén a 32. határvadász-zászlóalj védőkörlete húzódott, felügyelve az Úz-, a Csobános-völgyét, 

valamint a Gyimeseket. Az eredetileg szeghalmi alakulat parancsnoksága a közvetlenekkel, az üteggel, a 

géppuskás- és a 3. puskásszázaddal Csíkszeredára, a Mikó-várba, majd új laktanyája elkészülte után 

Gyimesfelsőlokra települt. A zászlóalj 1. századát az Úz-völgyébe, a 2. századát pedig Gyimesbükkre 

helyezték ki. A zászlóalj alacsonyállományú zászlóaljból alakult meg. Tiszti, altiszti és ló állományát a 

honvédelmi minisztérium biztosította. Az állatállomány jó karban tartását elsősorban helyi újoncokkal 

végeztették, akik hozzáértéssel végezték feladatukat. A további hiányokat a 9. határvadász-dandár 

egészítette ki (a dandárt négy székelyföldi hegyi felszerelésű határvadász-zászlóalj alkotta). A határvadász 

őrsöknek állandóan a teljes rendszeresített állományon kellett lenniük. A járási katonai parancsnokságok 

rendszeresített sorlegénységét a gyalogdandár parancsnokságok alárendelt alakulataikból áthelyezéssel 

biztosították. 

A különösen nehéz, hegyi terepen szolgálatot teljesítő határvadász-zászlóaljakat hegyi felszerelésűvé 

kellett átszervezni: megszüntették addig létező kerékpáros-századaikat, fogatolt hegyiágyús ütegeiket pedig 

málházottá alakították át. Hangsúlyt helyeztek a személyi állomány kiképzésénél az átlagosnál magasabb 

fizikai állóképesség elérésére, a lehetőségek szerinti minél több hegyi tapasztalat megszerzésére, s nem 

utolsósorban a sí oktatásra.  

Székelyföld határszakaszának biztosítása és védelme – békeállapot idején – ilyen módon megoldottá 

vált. A „harcos székely katonai öntudat” ébrentartására a magyar hadvezetés elrendelte, hogy a 

Székelyföldön lévő állandó békehelyőrségű, illetve onnan kiegészítendő alakulatok a „székely” 

megnevezést a nevükbe hivatalosan is vegyék fel: pl. „magyar királyi 32. székely honvéd határvadász-

zászlóalj”.  

Az új parancsnokságok és csapattestek megalakulásával az utolsóként visszamaradt bevonuláskor 

érkezett alakulatok is elhagyták Erdélyt. 

A határőrizet komplex feladatot jelentett a sok földrajzilag egységes kisrégió kétfele vágása miatt, volt 

ahol egyenesen településeket vágtak ketté, máshol a mindennapi létet jelentő földbirtokot szelte át a határ, ez 

nagy feladatot rótt a határvadászokra, szemben egy ellenséges magatartású állammal, ami úgy jelent meg az 

akkori közgondolkodásban, hogy Romániával szemben a háború csak idő kérdése.  
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a magyar határvédelem korabeli lehetőségeit felülmúlták a 

körülmények, ennek ellenére egy szervezett, működő rendszert hoztak létre.  

 
 

 
32. határvadász-zászlóalj, Üz-völgye 

 
32. határvadász-zászlóalj, mihályszállási őrs 
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Vita Szilárd 

történelemtanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

A Gyergyószentmiklósnál 1944. szeptember 7-én elesett székesfehérvári és 

székely honvédek utolsó órái 

1944. augusztus 23-án Románia a szövetségesekhez való átállásakor I. Mihály román király 

rádiószózatában felszólította a román hadsereget a második bécsi döntésben elvesztett területek 

visszafoglalására Magyarországtól, s ezzel egyidőben a román Nagyvezérkar újonnan kinevezett főnöke, 

Gheorghe Mihail hadosztály tábornok ugyanilyen értelmű parancsot adott ki az 1. román hadsereg fenti 

területeken állomásozó szárazföldi egységeinek. 

Augusztus 25-től állandósultak a betörések magyar területre, nem csupán az Erdélyt kettéválasztó 1940-

es belhatáron, de az Alföldön húzódó trianonin is. A román légierőmegkezdte berepüléseit, majd 30-án több 

magyar várost bombázott, köztük Nagyváradot és Szászrégent, a trianonin Kecskemétet és Ceglédet. 

Magyarország részéről augusztus 24-én, noha a politikai és katonai vezetés már ismerte a román király és 

Honvéd Vezérkar főnöke parancsait, csupán a határ lezárására intézkedtek. A román átállás nyomán 

kialakult helyzetet elemző és a további magyar magatartást a kiugrási kísérletig meghatározó aug. 25-26-i 

minisztertanácson Vörös János vezérezredes Honvéd Vezérkar főnöke
108

 elmondta, hogy a honvédségnek 

nem áll rendelkezésére elegendő erő egy egyesült szovjet-román támadás visszaverésére. Többek között szó 

esett arról is, hogy a magyar csapatoknak minél hamarabb birtokba kell vennie a Déli-Kárpátok hágóit, s ott 

összefüggő védelmet foglalnia.  

A Legfelső Honvédelmi Tanács a román katonai nyomás miatt végre szeptember 1-jén elrendelte az 

úgynevezett aktív határvédelmet. 

 

 
Honvédek által épített bunker 

A következő napokban a harctevékenység 

egyre fokozódott. A völgyekben 

(átjárókban) kialakított védelmi rendszer 

három vonalból épült fel. A határon, 

elővédként, általában székely 

határőralegységek foglaltak hevenyészett 

védőállást. Hátrább, a határtól néhány 

kilométerre az összeszűkülő völgyekben 

építettek ki völgyzárakat, melyek 

úttorlaszokból, műszaki akadályokból és 

az azokat biztosító fegyverek 

tüzelőállásaiból álltak, illetve ott építették 

ki a földbe süllyesztett, lőrés nélküli 

bunkerokat az erődszázadok 

állományának. Végül a hágó kijáratánál 

alakították ki a fő ellenállási vonalat.  

 

Augusztus 27-én a Békás-szoros eléterében a karácsonykői (r. Piatra Neamţ) hídfő előtt is megjelentek a 

szovjet 25. gárda-lövészhadtest alegységei. A gyergyószentmiklósi események szempontjából érdekes 

arcvonalszakasz a Békás-szoros, hiszen ezen keresztül érhető el a város.  

A 3. pótezred katonái szeptember 5-én rakodtak ki Gyergyószenmiklóson. A szovjet 25. gárda-

lövészhadtest alegységei 1944. szeptember 3-án
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 érték el itt a magyar országhatárt, a karácsonykői hídfő 

visszavonuló német csapatait üldözve. 

Gyergyóbékásnál az országhatáron a 32. székely hegyi tüzér üteg megfigyelő állásában tartózkodó 

katonák távcsövön észlelték, hogy a határhoz az úton három szovjet harcskocsi közeledik. Ezt azonnal 

jelentették az üteg parancsnokának, Egyházi Péter főhadnagynak, aki parancsot adott a bemérésre. Miután a 

szükséges adatokat telefonon közölték, az ágyúkkal próbalövéseket adtak le. Amikor megállapították, hogy 

a bemérés megfelelő volt, mind a négy ágyúból össztüzet adtak le és a három harckocsi közül egyet telibe 

találtak, erre a másik kettő visszafordult. 

                                                 
108
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Mivel az erőd lezárta a szovjetek előtt az egyetlen járható utat, felderítő harccsoportokat küldtek előre 

Gyergyószentmiklós irányába, keresve a lehetőséget az átjutáshoz. A szovjeteknek gondot okozott a 

tájékozódás is. A román átállás miatt a 2. Ukrán Front erői szinte csak átutaztak Románián. A csapatok 

tájékozódása egyre nehezebb volt, hiszen ilyen rövid idő alatt nem lehetett az alegységet térképekkel ellátni. 

A vizuális tájékozódást a magas hegyek igen megnehezítették. Fontos volt tehát valamilyen információ a 

terepről és a várható ellenségről. Az utat nem használhatták, mert azt a magyar határvadászok ellenőrizték. 

Nehéz helyzetben voltak, mert a saját csapatoktól elvágva lőszer és élelem nélkül nem juthattak messze. 

Talán fogalmuk sem volt mire vállakoznak. Kijutva Gyergyószentmiklós előterébe valószínűleg figyelték a 

mozgást, adatokat gyűjtöttek.  

Mivel a Fűrész Gyula százados parancsnoksága alatt álló székesfehérvári 3. pótzászlóalj az újonnan 

kapott fegyvereik kipróbálására otthon nem kaptak engedélyt, a parancsnokuk szept. 6-án reggelre lövészetet 

rendelt a Gyergyózentmiklóstól keletre levő hegy oldalában. A századparancsnokok jelentették, hogy a 

hegyről visszalőttek. A szovjet felderítő csoport ezzel a sorsát megpecsételte, hiszen hosszabb harcra 

elegendő lőszert nem tudtak magukkal hozni, a saját csapatok pedig igen messze voltak. Fűrész százados 

elrendelte a a harcfelderítést a magaslat elfoglalására. A harcfelderítés sikeres volt, mert megállapították, 

hogy erős ellenséges kötelék van a hegyen. Sor került egy sikertelen német támadásra is, amely ugyan 

kimerítette a szovjetek lőszerkészletét de utóbbiaknak sikerült több páncéltörő öklöt
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 zsákmányolni a 

németektől.  

Közben beesteledett. A hadosztály vezérkari főnöke Répási vezérkari százados kirendelte a vezérkari 

irodán és más irodákban dolgozó katonákat a Gac-hegy oldalába, hogy biztosítsák a várost. Ez a 159 katona 

elegendőnek tűnt a meggyengült ellenség elleni védelemre. A zászlóaljat pihentetni kellett, mert arra másnap 

volt szükség, amikor egy német zászlóaljjal közösen felszámolják majd a hegyen levő ellenséges felderítő 

osztagot. Nehéz azonban megállapítani, hogy milyen cél vezérelte a szovjet osztagot erre a kétségbeesett 

támadásra. Talán lőszer és élelem szerzése, hogy aztán visszahúzódjon a hegyek közé. 

A szovjet katonák a támadás időpontját jól választották meg, mert hajnalban a legfáradtabbak az őrségben 

lévők. A németektől előző nap zsákmányolt páncéltörő öklökkel lőtték a Gac-oldalt védő honvédeket. Ekkor 

került sor a 159 honvéd álmukban való legyilkolására. 

Fűrész százados megállapította, hogy hibát követtek el a szovjetek, mert csatároszlopban támadtak, tehát 

egy ember elől futott, ő folyamatosan tüzelt, a többi mögötte loholt, várva a roham távolságot, hogy 

szuronyrohamot kezdhessen. Ez egy kétségbeesett akciónak boizonyult lőszer nélkül. A magyar 

ellentámadás sikere nem lehetett kétséges. 

A foglyokat egy német-magyar megállapodás szerint kihallgatás után átadták a németeknek, akik 

kivégezték őket. 

Csak a támadók fogságba esése után derült ki, a Gac-hegy oldalában lévő védőállásban senki nem maradt 

életben. A furcsa, kegyetlen égett sebeket a páncéltörő öklök okozták, a robbanás több katonát is 

megölhetett. Ha a páncélöklökkel a szovejet bejutnak a városba, beláthatatlan következményei lettek volna. 

Ezek a katonák, csak azzal, hogy ott voltak, saját testükkel védték meg bajtársaikat és a civil lakosságot. 

A százötvenkilenc székesfehérvári honvéd a harcok színhelyén, tömegsírban, míg az ellenséges katonák a 

gyergyószentmiklósi temetőben nyugszanak. 

A honvédek emlékére a '90-es évek elején az akkori polgármester, dr. Dézsi Zoltán Burján Gál Emil 

szobrászművésszel terveztette meg az első emlékművet. A sírok kopjafáit Orbán Béla és Karancsi László 

faragták. 

A baráti kör kezdeményezte a két város között kialakult polgári kapcsolatok elmélyítését. A 

gyergyószentmiklósiak az elmúlt esztendőben keresztet állítottak a tragikus napokon életüket vesztett 

hozzátartozóiknak. A kőbe vésett névsorban több gyermek neve is olvasható, akik életét eltévedt golyó, 

repesz oltotta ki.  

Két éve a Székesfehérvári Honvédség és Társadalom Baráti Kör készíttetett emlékművet, hiszen a 

honvédek a fehérvári pótezred katonái voltak. 

                                                 
110

 (németül: Panzerfaust) a német hadsereg legnagyobb számban gyártott, egyszer használatos páncélromboló fegyvere volt a 

második világháború idején. Leggyakrabban mégsem páncélozott járművek, hanem épületek, gyalogság és géppuskafészkek 

ellen használták 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
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Mirk László 

ny.  magyartanár 

Csíkszereda, Hargita megye 

Szüleim élete – tábori levelezőlapok tükrében 

Tanulmány díjat nyert a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Anyanyelvápolók Szövetségével 

(Budapest) együttműködve meghirdetett anyanyelvi pályázatán. Helyet kapott A 20. századi magánlevelek 

nyelvi világa című válogatásban (Bp., 2003), ahol e pályamunkát Balázs Géza nyelvész, a bíráló bizottság 

tagjaként ezekkel a szavakkal vezeti be: „Mirk László (Csíkszereda) szüleinek a 2. világháború idején váltott 

38 tábori levelezőlapját elemezte. Édesapja l937-ben kezdte katonai szolgálatát és hivatásos írnokként 

szolgált a háború végéig. 1943-ban kötött házasságot, fia (Mirk László) 

l944-ben született. Közöljük a pályázat, a tábori levelezőlapokat bemutató nyelvi elemzésének nagy 

részét (külalak, szöveg, stílus). Külön felhívjuk a figyelmet a befejezés vallomásosságára, amely a levélműfaj 

érzelmeket megindító, nemzedékeket összekötő jellemvonását mutatja megkapó őszinteséggel.” 

 A tábori postai levelezőlapokról 

Családi levéltárunk értékes ereklyéi. 

A korabeli tábori postai levelezőlapokat, egy bizonyos idő után megszámozva küldték egymásnak a 

Szüleim. 

A dolgozatom tárgyát képező levelezőlapok száma: 38. (Összességükben számuk meghaladja a másfél 

százat). Havonkénti megoszlása: április hónapban keltezettek száma 5, májusban 18, júniusban 3, júliusban 

7, augusztusban pedig 5 darab levelezőlap A levelezőlapok papírminősége nem mondható kifogástalannak, a 

tintával írott szöveg sok esetben elmosódik, a tollszem meg-megakad benne.  

A levelezőlapok két színben fordulnak elő: egy zöldes árnyalatban és egy halványpirosban. Rajtuk egy-

egy bizakodással teli politikai jelmondat olvasható: 

1. „Magyarország jövő békessége és felvirágzása – a szovjetoroszországi harcmezőkön dől el!” 

2. „Magyarország kitartása és áldozatkészsége teszi győzelmessé fegyvereinket!” 

A dolgozat tárgyát képező 38 levelezőlap témája igen változatos. Egyaránt megtalálhatók bennük szelíd 

jelzések, utalások, sorok közötti értelmezhetőségek a háború hátországi jelenlétéről, az élet- és munkahelyi 

viszonyokról, nehézségekről, ugyanakkor sűrűn esnek szóba az időszerű, kimondottan családi vonatkozású 

témák, mint a magára maradt várandós fiatalasszony gondja, baja, kevéske öröme, lakás- és 

munkahelycseréje, az egymás iránt megmutatkozó aggódó, féltő szeretet, a gondviselő Istenbe és a 

viszontlátás reményébe vetett töretlen hit kifejezése, a szünet nélküli hírvárás a távolba szakadt házastársról, 

a csomag- és virágküldeményekről, és egy esetben arról, milyen keresztnevet adjanak a rövidesen 

megszülető gyermeküknek. 

Rendszerint – ha a postai szállításban nem történt elakadás – 5 nap alatt a címzetthez érkezett a feladott 

levél vagy tábori levelezőlap, lett légyen feladva akár Marosvásárhelyen, akár a mai Lengyelország dél-

keleti harcmezején. 

 A tábori postai levelezőlapok külső alakjáról 

Szüleim minden esetben szakszerűen és jól olvasható, szép vonalvezetésű kéz- vagy gépírással töltötték 

ki a levelezőlap címoldalán feltüntetett közlendőket: a címzett, illetve a feladó nevét, postacímét 

(helységnevet, utcát, számot), más esetben a tábori posta számát (p. 905.), úgyszintén a feladó nevét, 

foglalkozását, postacímét. A frontról küldött levelezőlapokon még külön egy bekeretezett rész is található az 

ún. Hivatalos feljegyzések részére fenntartva, ahol az Ellenőrizve pecsét található, az ellenőrzést végző 

személy aláírásával (aki legtöbbször épp az Édesapám volt, mint a csapathadtest írnoka), és az aznapi 

dátummal. Már csak ebből is világosan kitűnik, hogy a hadműveletekről, és egyéb katonai vonatkozású 

dolgokról, eseményekről egyetlen szó sem eshetett az írásban, csakis személyes jellegű témákról. Ezzel 

magyarázható az a visszafogottság, ami az Apám híradásaira jellemző. 

Ő igazán tudta, mi az, amit nem volt szabad közölnie még a feleségével sem. 

Megállapítható: szemnek tetsző kézírás, olvasható, tiszta írás. A keltezés szabályszerűen a lap jobb felső 

sarkában található, a helységnév megjelölése után vessző van, utána nyomban következik az év, a hónap és a 

nap betűvel vagy számmal jelölve. Az Apám levelezőlapjain a helységnév természetesen hiányzik, mert 

szigorúan titkosnak számított, a dátum – akár kézzel, akár géppel írta – a lap bal alsó szélében kapott helyet, 

nyomban a szintén szabályszerűen kihagyott lapszéli margót követően. Ami pedig a lapszél nagyságát illeti, 

mindkettőjüknél kellően széles a bal oldali margó, és ennél valamivel kisebb a jobb oldali lapszél. Egyszeri 

ránézéssel is jól kivehető a szövegrészek szerkezeti felépítettsége – megszólítás, bevezetés, tárgyalás, 

befejezés és aláírás –, azért mert igen helyesen, külön bekezdéssel indítják ezeket. Ez a megállapítás 
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mindenekelőtt az Apám írására jellemző. Még a kézzel írt sorok is szépen, párhuzamosan haladnak, és ez 

szintén csak emeli a levelezőlapok esztétikai benyomását, értékét. A gépírás egyes vagy másfeles 

sortávolságú. 

A tábori postai levelezőlapok belső tartalma. Stílusuk bemutatása, elemzése 
Műfaja: üdvözlő levelezőlap. Írásos műfaj, s mint ilyen a személyes beszélgetést helyettesíti. Miként a 

magánlevelezésre általában, ezekre a levelezőlapokra is jellemző a személyes kapcsolat, a szubjektív, egyéni 

kifejezésmód, az érzelmi megnyilatkozás, a formai kötetlenség. 

A szöveg közlésfajták szerinti megkülönböztetését illetően, levelezésük az elbeszélő közlésfajták sorába 

tartozik. Ezen belül nagyon is összefonódik az ún. tudósító elbeszélés az ún. jelenetszerű elbeszéléssel. Íme 

néhány példa: tudósító elbeszéléssel akkor van dolgunk, amikor a levélíró, vagyis az elbeszélő bizonyos 

távolságból tekint az eseményekre. 

„A 3-án, a Surlott Grádicsban írt lapodat ma kaptam. Örülök, hogy Grossmann bácsi volt szíves 

meghívni egy fekkenre, köszönd meg helyettem is. Örülök, hogy jól érezted magad, ugye az egészségemre is 

ittatok? Kell is neked szívem néha-néha egy kicsit társaságba is járni, jó egy kis kikapcsolódás a mindennapi 

megszokott sablonos életből.” (Apám 1944. 06.11-i levelezőlapjából.). (Megjegyzés: a Surlott Grádics, híres 

kisvendéglő volt Marosvásárhelyen a XX. század elején, egészen a második háború befejezéséig.). 

„A felmondást elfogadták? Ugye meglepődött? Ilyen bolondot többé nem kapnak.”(Apám levlapja, 

1944.08.22.). 

„Egyre kérlek nagyon, vigyázz magadra! Imádkozz, amint én is, hogy a jó Isten óvjon és hazavezéreljen 

győztesen.” (Anyám levlapja, 1944. 05.10.). 

„Ma kissé megnyugodtam, mert jött egy bajtárs motorkerékpárral Mvhelyről, kitől megtudtam, hogy az 

akkori riadó óta riadó még hála Istennek nem volt.” (Apám levlapja, 1944. 07.05.). 

Az elbeszélő közlésfajták másik csoportjába a jelenetszerű elbeszélés tartozik. Ebben az esetben a levél 

írója, azaz az elbeszélő jelenlevőként számol be az eseményekről. Szüleim levelezésében ez a fajta elbeszélő 

közlésmód a jellemző. 

„Ma postát nem kaptam, de nem zúgolódom, mert a tegnap annál jobb napom volt: négy levél, négy lap. 

Hanem reggel postára kell mennem, mert jött tőled kincsem egy kispénz…” (Mvhely, 1944,05.09. ). 

„Én hála a jó Istennek jól vagyok, hízok, már 56, 80 vagyok, mindenki bámul, milyen nagyszerűen nézek 

ki. Úgy szeretném, ha csak pár napra is hazajöhetnél.” (Mvhely, 1944. 04. 30-05. 0l.). 

„Janikám édes! Én még nem láttalak álmomban, pedig veled alszom el, szeretnélek bár álmaimban 

látni.” (Mvhely, 1944. 05. l8. ). 

„Ma este szolgálatos vagyok a Légó-ban, 10-12 óráig. Én is szolgálok a mi és a hazánk javára. Örömmel 

teljesítem.” (Anyám levlapja, 1944. 05. 02.). 

„Aranyos kis apám, fáj a szívem érted, mert a rádióban épp a te kedvenc dalod hallom játszani: Vágyom 

egy nő után, hangod a fülemben cseng … Délután elmentem Halltrich doktorhoz, jól kikérdezett, 

megvizsgált, azt mondta, hogy minden a legnagyobb rendben van, figyeljem, mert egy-kettő nap múlva 

elmozdul (ti. a magzat ), s akkor ez a pontos félidő s innen számíthatom a szülést.” (Anyám levlapja, 1944. 

05. 02.). 

Szüleim levélváltásában – néhány kivételtől eltekintve – jól kivehetők a szerkesztés főbb szabályainak 

tiszteletben tartása. Szerkezetük kapcsolatos. Tehát minden rész összefügg a megelőzővel és a következővel. 

„Édesem, a kicsi keresztnevére vonatkozólag az a megjegyzésem, hogy az első Lacika, második Zolika, 

harmadik Jánoska, negyedik Péterke legyen, tovább már nem folytatom,addigra kigondolunk még ezekhez 

hasonló szép neveket. Jó lesz? Mit szólsz hozzá?” (Apám levlapja, 08.18. ). 

Megjegyzem, hogy az elsőnek említett nevet kaptam, második névként pedig a Pétert, mert a zombori 

születésű anyai nagyapámnak ez volt az utóneve. 

„Janikám! Hála Istennek megnyugodtam. Nem sírok, inkább imádkozom, s a jó Isten, érzem, megsegít.” 

(Mvhely, 05. 08. ). 

A kapcsolatos szerkezetre hadd álljon itt példaként Apám 1944. július 3-án írt levelezőlapja teljes 

terjedelemben: 

„Édes Bözsikém! l. számú táb. lapodat  mai postával megkaptam. Igen vártam lapodat. Mióta eljöttem 

otthonról, minden nap írtam, bizonyára megkaptad leveleimet. Igen sok mindent kérdeztem, arra nagyon 

várom értesítésedet, hogy vajon mi van otthon, lakást hogy sikerült elintézni? Édesem, ha esetleg nem 

utalták volna még ki, úgy azonnal írd meg. E héten megy egyik bajtársam haza szabadságra, küldök vele 

levelet, esetleg visszautazása előtt megkérem, hogy menjen be az üzletbe egy levélért, csomagot ne küldj, 

mert mindenem van. Édesem, ha kiolvastad a Kaszap István könyvet, úgy légy szíves nyomtatványként 

címemre elküldeni, mert szeretném én is elolvasni. Édesem, jól vagyok, sokat gondolok Rád. Vigyázz 
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magadra. Képeket elküldted? Mert én írtam haza Pilisvörösvárra, hogy küldöd. Itt is csináltattam néhány 

felvételt, ha jó lesz, abból küldök. Viszontlátásig, számtalanszor ölellek, csókollak, Janid.” 

Különösen az Apám leveleire jellemző, hogy szerkezetileg tagoltabb, vagyis a részek jól elkülöníthetően 

elválnak egymástól. Ezt az egymást követő bekezdések - már első ránézésre is - világosan mutatják. 

A bekezdések fő tartalmi hordozója a tételmondat. Ez az esetek többségében a bekezdéssel induló új 

gondolat első mondata, amit a levélíró tovább bővít, gazdagít a tételmondathoz szorosan kapcsolódó 

információkkal. Találó példának tartom az alábbi idézetet a Marosvásárhelyen feladott levelezőlapból (1944. 

május 2.). „Máma délután voltam Halltrich doktornál.” – ez a tételmondat, majd így folytatja Anyám a 

beszámolóját – „jól megvizsgált, azt mondta, hogy ne búsuljak ha dagad egy kicsit a lábam, ez evvel jár. 

Irna gumiharisnyát, de ma már nem létezik, száras cipő meg utalványra későre jön ki. Holnap kell vigyek 

reggeli vizeletet, megvizsgálja, hogy nincs-e valami a vesémmel, s aztán ha ott a hiba, úgy kezelni fog, ha 

nem, akkor ír egy pár fáslit. Közben beszéltem Lacival a cipőosztálynál, adott egy lapot, hogy töltsem ki, s 

10-én adjam le. Ő utána jár, hogy gyorsan kapjak cipőre utalványt, s így akkor hozzájutok egy száras 

cipőhöz, az mindig jó lesz.” 

Megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a megszólítások, a szövegek legelején és azok belsejében, a 

szövegtestben. Számba vettem ezeket külön az Anyám írásaiban, és külön az Apám szövegeiben. Anyám 

levelezőlapjain a megszólítások érzelemdúsabbak, és a legtöbb esetben három szóból állnak: „Édes kicsi 

Janikám!”, „Drága életem Janikám!”,  „Drága egyetlen Janikám!”, „Drága jó Janikám!”. 

Apám megszólításai főleg két szavasak, de előfordul az egy szavas megszólítás is. Ő különben nem volt 

érzelgős természetű. Inkább befelé élő ember volt. 

„Édes Böském!”, „Drága Böském!”, „Édesem!”. 

Csak nagy ritkán írta: „Édes jó Böském!”, „Édes jó Bözsikém!” 

A szöveg belsejében az Anyám becéző megszólításainak a száma eléri a négy, néhány esetben akár az 

ötszöri előfordulást is: 

  „Édesem!... Janikám szívem! ...Édes kis boldogságom, te kis kincsem...” (1944. 06. 25). 

  „Drága jó Janikám!... Életem... Egyetlen kincsem... Édes aranyos Janikám!. életem...” (05.21). 

  „Édes kis apám! Drága életem!... drága életem…, Édes kis Janikám! Drága Életem...” (05. 05). 

  „... életem..., kincsem..., szívem, Drága egyetlen kincsem! Édes kis Janikám!” (05. 20. ) Apám 

szövegeiben egyszer-kétszer fordul elő a „kincsem, édesem, Édes Böském”. 

A zárüdvözlet-formulák esetében szintén a “bőség” jellemzi Anyám szövegzárlatait, míg az Apáméit 

továbbra is a “szűkszavúság”. Íme néhány példa: 

 

Édesanyám Édesapám 
„Számtalanszor csókollak a te hűséggel szerető Böskéd” „Csókollak, Janid” 

„Számtalanszor ölel, csókol az érted aggódó Böskéd” „Számtalanszor ölellek, csókollak Janid” 

„Milliószor csókollak igaz, hű szeretettel Böskéd” „Édesem, számtalanszor csókollak Janid” 

„Milliószor csókollak, rád gondoló, érted aggódó Böskéd” „Szeretettel csókollak Janid” 

„Számtalanszor ölel, csókol az érted aggódó kis feleséged Bözsid” Ritkán: „Forró szeretettel ölellek, csókollak Jani”. 

 

A szövegek felépítettségét vizsgálva ismét csak jó néhány különbözőségre figyelhetünk föl. 

Anyám rendszerint valamilyen örömhírrel indítja beszámolóját: levél, hír érkezett, vagy fog érkezni 

hamarosan, vagy az orvosnál járt, és a csupa jó dolgokat mondott, aztán ezt egy megszólítás követi, amivel 

új témába fog, vagy egy-két kérdő mondat sorakozik. Ezekben Apám felől érdeklődik, s máris hozzáteszi, 

hogy mennyire hiányzik neki, kérjen néhány nap szabadságot, mert már nagyon látni akarja, együtt szeretne 

vele lenni. 

A következő téma az ő mindennapjaival, a vele történtekkel kapcsolatos. Végül, a lapzárlat előtt 

tanácsokat, kérdéseket fogalmaz meg Apámnak címezve azokat. Ilyeneket: „Írjál édesem!...Vigyázz 

magadra!... Adja a jó Isten, hogy mielőbb haza gyere!... Nagyon kérlek, légy figyelmes, vigyázz magadra!... 

Légy nyugodt életem, itthon még eddig jól vagyunk!...Imádkozz amint én is, hogy a jó Isten óvjon és haza 

vezéreljen győztesen!...Meg fog segíteni,meglásd!... Én mindig várlak!” 

Akár négylépcsős szerkezeti levélnek mondhatnánk az Anyám sorait egy-egy levelezőlapon. Az Apám 

levelezőlapjai rövidebbek is, és csak két-három témával foglalkoznak. 

A levelezőlapok tárgyaló részében jól kimutatható időrendi és logikai sorrendet találunk. A címzett után 

a bevezető mondatban részben tudomásul vette a feladótól érkezett levlapon közölteket, akkor utána 

nyomban kifejti, hogy mit tett a szóban forgó témákkal kapcsolatban, és mit szándékszik ezután tenni, illetve 
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mit kér a feladótól. Ennek a sorrendnek a betartása egyben időrendiséget is jelent: először rendszerint a 

múlttal, majd a jelennel és végül a jövővel foglalkozik. 

„Tegnapi postával nem kaptam semmit, de ma estére biztosan jön. Én jól vagyok. Holnap írok ismét 

levelet....A leveleket és lapokat a jövőben számozd meg, könnyebb ellenőrzés végett.” (Apám 1944. május 

13-i írásából.). 

Befejezésül a levelezőlapok szövegének láncszemnyi részéről, a mondatról értekezem röviden. 

Szerkezetüket tekintve ezek többnyire egyszerű mondatok füzéreiből állnak. És ez így van rendjén, hiszen a 

levelezőlap rövid értesítésekre való. Írói kerülték a cifra, erőltetett mondatokat. Választékosan, tárgyilagos 

hangnemben, tömören, de közérthetően és udvariasan, az amúgy érthető érzelmi fűtöttséget soha sem 

túllicitálva fogalmaztak. Mondhatni valamennyi mondatfajta – a kijelentő, a kérdő, a felszólító, a felkiáltó és 

az óhajtó mondat – illő arányban megtalálható a szövegekben. 

Valahol azt olvastam, hogy az írott szöveg értelme a maradandóság. 

Ennek a megállapításnak az igazát visszhangozzák bennem felejthetetlen Szüleim szellemi hagyatékának 

eme gyöngyszemei is. Tőlük nem egyszer hallottam ezeket a Petőfi-sorokat: „Vajha egykor eképp 

szólanának, /  Nem búsulva sírom szélinél:/  Meghalt: de nem kára a hazának / Nincs, mert lelke a fiában 

él.” (Fiam születésére) 

Hiszem, a lelkük már nemcsak bennem él, hanem a két, immár felnőttkorú gyermekemben és azok 

gyermekeiben, és az ők gyermekeikben egészen addig, amíg a ma még szépen terebélyesedő családunk fája 

egyszer csak ki nem szárad... 

Az biztos, hogy nem éltek Ők hiába. Bizonyság rá eme szerény dolgozat is. 
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Kiss Mónika, XI. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Sipos Gábor 

Memento 

1944. szeptember havában a háborúban két német katona elszakadt a csapatától, és a csíkszentléleki  

határban kerestek menedéket. 

Közelebb mentek a faluhoz, hogy a veteményes földekről, kertekből élelmet szerezzenek, de ez alatt 

két orosz kozák katona észrevette őket és lóháton odamentek hozzájuk. Géppisztollyal kegyetlenül lelőtték 

őket. 

Az egyik német katona azonnal belehalt a sérüléseibe, a másik még élt. Nagytatám elmondása szerint, 

ki maga is ott volt, az ott bámészkodó gyerekeket kérte, hogy végezzenek vele. 

A gyerekek nem merték megtenni. Azért, hogy ne az ellenég katonái végezzenek vele, elvágta a saját 

torkát, a gyerekek szeme láttára. Mindez estefelé történt. 

Másnap reggel mind a két katona ott feküdt holtan. Egy falubeli ember megásta a sirjukat. 

A két német katonát a szántóföld végébe temették el, de végső nyughelyüket nem jelzi semmi. 

Mivel sem keresztet, sem síremléket nem állítottak, nem lehet tudni a sir pontos helyét. 

Még csak három ember él azok közül a gyerekek közül, akik akkor jelen voltak. Név szerint: Kalamár 

Béla Csíkszeredából, Adorján Dénes és Balog József Fitódból. 

Szerény megemlékezésünkkel szeretnénk megismertetni az emberekkel ezt a szomorú történetet, mert 

idővel feledésbe merülne. 

*** 

Egy apró csoda 

 

Fitód falu végén van egy kőkereszt, amelyet Jézus Szentséges Szíve tiszteletére állítottak. 

1979-ben összegyűlt a szomszédság, és az emberek arról kezdtek beszélni, hogy vajon ki és miért 

állíttatta ezt a kőkeresztet. Ekkor az egyik falubeli ember hozott drótkefét, és közösen megtisztították a 

keresztet. Kiderült, hogy aznap van pontosan 100 éve annak, hogy a keresztet állították. 

Érdekesség, hogy Jézus Szentséges Szíve tiszteletére készítették, ugyancsak ezen a napon állították fel, 

és 100 évvel később ugyanezen az ünnepen találtak rá a most élő falubeliek. 

Telt az idő… 2001. december 15-én egy autóbusz belefutott a kőkereszt metteti házba. Kiütötte az 

emlékoszlopot, amely háromfelé szakadt. Ennek köszönhető, hogy csodával határos módon a bent levő 

háromtagú család nem szenvedett sérüléseket. Beomlott a ház oldala. Jelentős anyagi kár kelletkezett. 
 

  
 



Ö r ö k s é g ü n k  ( E m l é k i d é z ő )  

 57 

Beder Tibor 

ny. főtanfelügyelő, szakíró 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

A csata után 288 évvel újra támadtak a „tatárok” 

„Újabbal gazdagodott a Megyei Pinírtanács szervezte találkozók sora: szombaton-vasárnap a Véreskép 

találkozóra gyűltek össze Csíkmindszenten a környékbeli iskolák – számszertint 20 iskola – képviselői. Beder 

Tibor, a Megyei Pionírtanács munkatársa, immáron a 46. találkozónál bábáskodik, tömören és találóan 

szellemi tartalommal telített természetjárásnak nevezi a rendezvénysort. És igaza van, a résztvevők sohasem 

tekintik csupán térképnek a tájat. A körültekintő szervezés és felkészítés folytán kitárulkozik számukra a táj, 

felvillan múltja és jelene, a föld gazdagsága, a példasorsú emberek munkássága, akik azért éltek, hogy 

gazdagítsanak bennünket” – írja a találkozóról Borbély László, a Hargita Népe 1990 utáni főszerkesztője, 

akkori újságíró. 
1982. május 22-23-ára, közel 300 évvel az ütközet után, újabb csatára szólította a székelyeket a 

csíkmindszenti iskola munkaközössége, amelyre iskolánként egy tanár vezette 2 főből álló csapatot hívott 

meg, összesen 40 „harcost”. A meghívóban megnevezték a harchoz szükséges kellékeket, amelyek között 

nyíl, fából készített kard, védőpajzs, sisak és dárda is tartozott. Persze a székelyruha elengedhetetlen 

ruhadarabként szerepelt. A „tatárokat” a csíkmindszentiek bíztosították, és a Csíkszeredai Múzeum 

szakemberei segítségét kérve, a „tatárokat” is korhű ruhákba öltöztették. 

Abban az egypártos világban, amikor az is gyanús volt, aki nem volt gyanús, pont azért, mert nem volt 

gyanús, sok megyei előjárónak és főelvtársnak a beleegyezésére volt szükség, hogy a „tatárok” végül is 

megkaphassák a beutazáshoz szükséges „útlevelet”. 

A kor hangulatát jól tükrözi az akkori iskolaigazgató üdvözlő beszéde is: 

„Tisztelt vendégeink! Szeretettel üdvözlöm Önöket iskolánk vezetőtanácsa nevében. Örömmel vettük 

tudomásul, hogy meghívásunkra annyian eljöttek, köztük Máté Dénes a Megyei Pionírtanács elnöke is, hogy 

jelenlétével a «Véreskép természetjáró találkozó» sikerét biztosabbá, hangulatát meghitebbé tegye. A 

Megyei Pionírtanács kezdeményezését örömmel fogadtuk, mert biztosak voltunk abban, hogy a különböző 

pártdokumentumokban, az Oktatás és Nevelésügyi Kongresszus annyagában Pártunk főtitkára által 

feladatul tűzött legmagasabb emberi érzések, a hazaszeretet, a szülőföld iránti szertetet elmélyítéséhez, 

tartalommal telítéséhez járulnak hozzá. E dokumentumok szellemében és érzéseink szerint így 

fogalmazhatnánk meg a találkozó célját:  

Vajon hogyan érezné magát az a nép, amely nem ismerné a saját múltját, nem értékelné és nem tisztelné a 

történelmet? Nem olyan volna-e az a nép, mint egy gyermek, aki nem ismerné szüleit és idegennek érzi 

magát a világban? Minden kétséget kizáróan ismerni, tanulmányozni kell népünk harcos múltját, Tudor 

Arghezi költőnk szavával igazolva: «Szégyen nem ismerni a szülőföldet». Ezen kifejező idézetek után úgy 

érzem találkozónk célja érthető és nemes. S azokra emlékezünk, akik a letűnt századok során az igazi 

hazafiság, a szülőföld szertetetét sugallták, életüket áldozták a hazáért, örökre beírták nevüket a 

történelembe. A Vezetőtanács és a szülőbizottság szívből kívánja, hogy mindenki jól érezze magát. Sikert a 

versenyzőknek! Biztos vagyok abban, hogy a kis harcosaink újra kiverik a ránk törő ellenséget.” 

Sipos Gábor tanárra, akkori pionír egységoktató prancsnokra hárult az a feladat, hogy a plébánossal 

egyeztesse a vasárnapi rendezvény kezdési időpontját, mivel a lakodalmi menethez az egész falu apraja-

nagyját beterveztük, zenekarostól együtt. A pártkorifeus ugyanis kikötötte, hogy a rendezvényt a 

templomozás időpontjára kell tenni, hogy elvonjuk az embereket a vasárnapi misétől. Mi ezt, a „kecske is jól 

lakjon és káposzta is megmaradjon” – alapon oldottuk meg. A másik feladat a rendezvény „eltitkolása” volt 

a közelben fekvő csíkszereai lakosoktól, hogy ne izgassuk felesleges dolgokkal őket, és ne keltsük fel a 

militarista érzelmeket bennük. Ezt úgy oldottuk meg, hogy az a heti „Jöjjön velünk” túrát a rendezvény 

színhelyére szerveztük, amelyet szokásunkhoz híven az újságban is meghírdettünk. Így mintegy 1500 ember 

verődött össze a vasárnapi rendezvényre. 

A Véreskép-találkozón különösen érződött a gazdag tartalom. Több sikú volt a megidézés. Szombaton 

rajzokban képzelték el a résztvevők a hajdani győztes ütközetet, vasárnap pedig lejátszották a csatát az 

egykori ütközet pontos színhelyén. Fehér lovon jött „Mirza kán”, akit Böjthe János sporttanár jelenített meg. 

A vezért lóháton kísérik az alvezérei. Aztán feltűnik a gyalogos had. Itt a Szorosban épp most vonul fel a 

lakodalmi menet, elől a zenekar, a vőlegény és a mennyasszony, vő, vőfélyek és a székelyruhás székelyek, 

asszonyok és férfiak, idősek és ifjak. Kézről-kézre jár a pálinkás üveg, gyorsan fogy a pirosra sütött 

kürtőskalács, zene és vidám nóta száll a magasba. Ebbe vág bele a közeledő tatár had vésztjósló űvöltése, 
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amire a lakodalmi menet szétoszlik és megjelennek a székely harcosok, akik vad zuhatagként nyomulnak rá 

a tatárokra. Ütik, vágják szurják egymást. Mirza kán is alig bírja tartani magát a lovon (a csata után 

elmondta, hogy most ült először lóra). Aztán félórai heves küzdelem után megfutamodik a tatár had, és a 

győzők örömkiáltásai töltik be a völgyet. 

Így zajlott le az utolsó székelyek által színrevitt tatár betörés. Utolsó olyan értelemben, hogy a pártszervek, 

okulva a számukra sikertelen, számunkra viszont igen sikeres találkozóból, nem engedélyezték, ehhez 

hasonló találkozók szervezését. Végezetül hadd említsem meg a helyi szervezőket, akik oroszlánrészt 

vállaltak a találkozó sikeréért: Kelemen Rozália iskolaigazgató, Sipos Gábor egységparancsnok, Tamás 

Klára, Böjthe János tanárok, Molnár Szilveszter, a szülői bizottság elnöke, Kedves József és Balogh József 

mtsz. tagok. Szombaton Ferenczi Jolán csíkszeredai történelemtanárnő és Márton Árpád festőművész 

segítette az egykori esemény dokumentált megidézésében a versenyzőket. A találkozót az összesített 

pontverseny alapján a csíkmindszenti iskola csapata, Péterffi Zsófia és Veress Ernő nyerte. Második lett 

csíkszentkirály, a harmadik a Csíkszeredai 10-es számú Általános Iskola. 

Nem ártana ötévenként feleleveníteni a hosszúaszói csatát (cserkészek, civil szervezetek, iskolák, 

egyházak), hogy erőt meríthessünk nyelvi csatáinkhoz. 
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Szakáts Zsuzsánna 

ny. mérnök-tanár 

Kós Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Példaértékű élet 

Szüleim Szatmárnémetiben éltek és alkottak. Édesapám, Olajos Béla festőművész volt, édesanyám, 

Olajos Váczy Magda újságíró. 2010-ben, születésük századik évfordulóján, két könyv látott napvilágot, a 

kettőjük életét bemutató emlékirat: Olajos Váczy Magda: Mielőtt a köd leszáll. Banner Zoltán: Olajos Béla 

művei című monográfia. Édesanyám szabad idejében sokat kézimukázott és festett. Saját bútorait is ő 

festette.  

 

 

 
 

 
 

Életüket és munkájukat az alábbi műveikről készült képekkel, valamint az említett két könyvből kiemelt 

néhány idézettel példázom: 

„VÁCZY MAGDA Mikolában született 1909-ben és Csíkszeredában hunyt el 1999-ben. Korán 

megtapasztalja vidéki kisnemesi értelmiségi családja elszegényedését; özvegyen maradt édesanyjával és 

húgával 1919-ben költöznek be Szatmárnémetibe, s ettől kezdve gyakorlatilag itt éli át, itt éli meg az egész 

századot.” (BannerZoltán) 

„Apa halála után anyácskám szinte megbénult, olyan tehetetlen lett. Nagyanyám, aki energikus asszony, 

falura hozzájuk költöztetett. Ott kellett hagyni a szép házat, a két utcai szobát, az udvar felőli ebédlőt, ahol 

az asztal mellett Rózsikának magasított széke volt – én már kinőttem belőle. A falon képek: úgy szerettem 

nézni. A kamrát meg a konyhát is sajnáltam, az előszobát a szép zöld atlaszfüggönyeivel, de főleg a hintát a 

diófa alatt. Szerettem hintázni, ameddig csak fel lehetett repülni ülve, állva, és nem figyelni semmire. Az 

udvar, kert gyönyörű virágait, talán az egész gyermekkoromat. Mindent-mindent […] A SZÉKELY 

KATONÁK MENEKÜLÉSE: hirtelen szakadt ránk az egész. Jöttek menekültek, a székely, vagyis a magyar 

katonák, rongyosan, elgyötörten, alig bírták vonszolni magukat. Volt olyan, akit két társa támogatott, kinek 

feje bekötve, ki sánta. Fájó dolog volt nézni őket. A lakosság élelmet adott, ki mit tudott […] 

NAGYSZOMBAT DÉLELŐTT VOLT. Nagyanyám éppen kiszedte a gyönyörű kerek kalácsokat, a húsvéti 

eledeleket, és a nagy dagasztóteknőbe rakta egymás után. Én a kettévágott kalácsokat jó szívvel kezdtem 

hurcolni a menekülőknek. Ami ugyan sütötte a kezem, de bántam is én! Lelkesen, fáradhatatlanul dolgoztam, 

mire nagyanyám jobban odafigyelt, a teknőben alig maradt kalács. Nem szólt semmit, megsimogatta a fejem 
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és sírt. Az ünneppel nem törődött senki, mindenki félt, szomorú volt. A menekülő katonák eltűntek, ki tudja, 

mi történt velük?” (Olajos Váczy Magda) 

„Középiskolai tanulmányait és személyisége kibontakozását a Zárda remek szerzetestanárnői irányítják, 

akik odaadó figyelemmel gyámolítják, ösztönzik mind irodalmi, mind képzőművészi képességeit.” (Banner 

Zoltán) 

„ZÁRDA. A magyarnyelvű zárdai leánylíceum nyilvánossági jogát hiába vették el, a nővérek áldásos 

munkájukat folytatták, oktatták a Magyar nyelvet a fiatalságnak és az Istenbe vetett hitet. A Zárdában 

katolikus, református, zsidó vallású növendékek egyforma elbánásban részesültek, és mindenki saját vallása 

szerint tanulta a hittant. A nővérek vonalas, tiszta, művészi értékű előadásokat is rendeztek, abban kivétel 

nélkül mindenki szerepet kapott. A növendékek lelkesen próbáltak, jól tudták a szerepüket. A díszletek 

festése, kosztümök varrása mind-mind a nővérek munkája volt.” (Olajos Váczy Magda) 

„Nagybányára elküldött rajzai alapján Mikola András meghívja a festőiskolába, de a közelebbi 

kenyérkereset lehetőségét megragadva az újságírás kalandját választotta.” (Banner Zoltán) 

„Nekem, akinek mindene a rajzolás volt (és az írás), fiatal szívemmel a festőért is rajongtam, aki 

ceruzával le is rajzolt. A kis elhalványodott portré ma is megvan. Ábrándoztam festőállványról, nagy 

vásznakról, színekről, lilákról, sárgákról, lelkesedésem nem ismert határt. Tizenhetedik évemben jártam.” 

(Olajos Váczy Magda) 

„1941-ben ismerkedik meg a Magyarországról Szatmárnémetibe helyezett rajztanár-festőművész 

OLAJOS BÉLÁVAL. 1945-től az Olajos Váczy Magda írói nevet használja […] Csakhamar a bűnügyi 

riportázs rendkívül színvonalas művelőjévé válik; de a politikai élet hullámzásának éppen a sajtóorgánumok 

voltak a legvédtelenebb hajótöröttei, így aztán az ő pályája sem ívelhetett töretlenül és folyamatosan a 

szakmai önmegvalósítás csúcsa felé. Maga is érezte, hogy nem közönséges hétköznapi terheket hordozott, s 

hogy életén/életükön nemcsak a saját, hanem szélesebb körű emberi közösség, talán nemcsak a szatmári, 

hanem némiképpen az egész erdélyi magyar értelmiség sorsára jellemző nyomokat hagyott a Janus-arcú 

huszadik század. Ezért írta meg, immár hajlott korában, halála előtt néhány esztendővel, leányáék 

csíkszeredai menedékében az utolsó, a legnagyobb riportját: emlékiratait. […] A sokoldalú tehetséggel 

megáldott nő, az írói vénájú újságíró, az önfeláldozó művészfeleség, az aggódva szerető asszony, anya és 

nagymama, a tanú és áldozat vallomása ez a könyv.” (Banner Zoltán) 

„Az 1944. szeptember 15-i bombázáskor még Alda nővér élt. Ezen az éjszakán a Zárda minden lakója 

az éjszakát a templomban imádkozva töltötte. Az este 10 órakor kezdődött szőnyegbombázás a nappali fényt 

árasztó „Sztálin-gyertyák” mellett irgalmatlanul, szünet nélkül folytatódott két órán keresztül. A 

Zárdatemplomra egyetlen bomba sem hullott. A bombázás után, mikor az orosz csapatok Szatmárnémetit 

elérték, egyik pilóta elmondta: két utca közt térképen feltüntetett templomot az utasítás szerint bombázta! A 

református Láncostemplom is két utca közt épült. A pilóta célt tévesztett […] a lövedékek erre e templomra 

hullottak, a Zárdatemplomnak egyetlen ablaka tört ki.” (Olajos Váczy Magda) 

„Kétségtelen, hogy a szatmári művészeti élet, de talán az egész második világháború utáni erdélyi 

művészet legrejtőzködőbb művésze volt a korszak egyik legérzékenyebb festője, legálmatlanabb álmodója és 

legderűsebb áldozata.” (Banner Zoltán) 

„Olajos ezt az érzelmesen expresszív s egyben szellemi értelemben konstruktív hagyományt követte, 

beszélte festői anyanyelvként saját impulzív s egyben lírai személyiségének az érvényesítése érdekében. S 

akárcsak a költők a maguk térfelén, ebből a közkeletű, közhasználatú szókészletből teremtett ő is egy olyan 

autonóm festői univerzumot, amelyben egy különös, rejtett forrású, belső fénnyel mintázza újra az embert, a 

tárgyakat, a természeti és építészeti formákat, mert a megszokott fényforrások, a Nap, a Hold, a csillagok, de 

még maga az ég és a fellegek sem érdekelték, alig kapnak helyet, szerepet festészetében. Képein nem az 

ragadja meg figyelmünket, hogy «mi történik?», hanem az, ami egyszerűen «van», hogy minden olyan, 

mintha «lenne», létezne a valóságban, és mégis az az érzésünk, hogy ebben a pillanatban el is tűnik, 

szertefoszlik, mint egy látomás.” (Banner Zoltán) 
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Forrai Tibor 

tanár-igazgató 

Homoródszentpál, Hargita megye 

Pálffy Ákos erkölcsi normái 

(Gondolatok egy régi falusi népnevelőről) 

„Homoródszentpál, történetírók szerint, régi római nagyság romjain, „Classicus” földön épült.” Így 

kezdi falumonográfiáját Pálffy Ákos néhai homoródszentpáli igazgató-tanító-énekvezér, 1942-ben. 

Homoródszentpál (r. Sînpaul, Hargita megye) egyike Homoródszentmárton község 12 falujának. A Nagy-

Homoród mellett fekszik, valóban „classicus földön”, régi római castrum, katonai tábor, illetve polgári 

település helyén. A megyésítésig, 1968-ig községközpont volt, azóta alárendelt szerepet játszik a 

mammutközség egyik falujaként. Pálffy tanító idejében mintafalu volt, amint az a monográfiából kiderül: 

mindenféle szövetkezet, pezsgő gazdasági-kulturális élete volt. Most egy tejfeldolgozó üzem és a László 

János vállalkozó tulajdonában lévő halastórendszer és az itt lévő madár- és növényrezervátum a 

nevezetessége. Iskoláját 2000-ben László Gyula régészről, festőművészről neveztük el, aki, (bár nem 

Homoródszentpál szülötte), Köhalomban (r. Rupea, Brassó megye) látta meg a napvilágot. Szülei 

Abásfalván éltek, így kötődik a Nagy-Homoród mentéhez. 

Ki volt Pálffy Ákos? Unokája, Pálffy Tamás Szabolcs unitárius lelkész írt róla megemlékezést, 

születésének 125. és halálának 45. évfordulóján az Unitárius Közlönyben, 2008-ban. Született Tarcsafalván, 

1983. július 22-én. Felmenői között székely nemeseket találunk. A Pálffy család tagjai között volt 1848-ban 

országgyűlési képviselő, székelyudvarhelyi ügyvéd, nyárádszeredai Takarék Pénztár igazgató, kolozsvári 

tanár, egyházi főtanácsos. Pálffy Ákos a Magyar Királyi Állami Tanító Intézetben szerzett tanítói oklevelet. 

Irodalmi tehetsége már itt kezdett mutatkozni. Gyallay Pap Domokosnak volt vetélytársa az irodalomban. 

Zeneszerzői hajlamait is itt fedezte fel Wégleg Gyula zenetanár.  

A diploma megszerzése után helyettesként tanított Homoródszentpálon, Petekben és Datkon, majd 1912-

től énekvezér és igazgató-tanító. Kivételes szerencse volt ez a falu további életére, fejlődésére nézve, 

ugyanis itt akkor az az Ürmösi József volt a lelkész, aki nagyon sokat tett ott tartózkodása alatt, feleségével 

együtt a falu felemelkedéséért, és ebben a fiatal tanítóban, és annak párjában méltó segítőtársakat kapott. 

Pálffy Ákos az a tanító volt, akinek a pedagógiai tudása mellett jelentős gazdasági, növénytermesztési, 

állattenyésztési, ipari ismeretei is voltak. Az iskolában a tananyagon kívül ezeket is tanította. Tanfolyamokat 

szervezett a gazdák számára is. Algyógyon első dijat nyert Homoródszentpál mezőgazdasági viszonyai című 

dolgozatával, egy országos tanfolyamon.  

Jelentős volt kulturális tevékenysége is: EMKE, későb Dávid Ferenc Dalárdát, színjátszó csoportot, 

Homoródmenti Társaskör néven kaszinót, ifjúsági és levente, később lövész egyleteket szervezett. Számos 

fellépésük volt, díjakat nyertek. Például 1932-ben Székelykeresztúron a Dávid Ferenc Egylet 

dalosversenyén a kezdő férfikarok csoportjában a Boros György püspök által adományozott ezüst 

vándorserleget. 

Jelentős volt irodalmi tevékenysége is. Írt humoros novellákat, magánjeleneteket. 1938-ban a Brassói 

Lapok országos versenyén nyerte meg a novellapályázatot, Kurátor a másvilágon című elbeszélésével.  

Tagja volt a kolozsvári Unitárius Irodalmi Társaságnak. Itt is kapott oklevelet. Írt háromfelvonásos 

színdarabot is, Ámbrus ámbolygása címmel, amelyben a háború alatt született székely leány és a katonatiszt 

alkalmi kapcsolatából született Ámbrus viszontagságait írta meg, miközben fiatalemberként apját keresi meg 

Budapesten. Különböző álneveken sok írása jelent meg az Unitárius Kalendáriumokban is. 

Zeneszerzőként több unitárius éneket komponált, többek között a 77. számú, Hatalmas Isten, 

győzhetetlen várunk kezdetűt. 

Gazdaságfejlesztési tevékenységét 1935-ben az Egyházi Főtanács Berde Mózse-díjjal jutalmazta. 

Életének 81. évében hunyt el. Sírja a homoródszentpáli temetőben van. A gyászszertartást Báró József 

akkori lelkész végezte. 

A MONOGRÁFIA, amint azt Pálffy Tamás Szabolcs is írja, tulajdonképpen egy dolgozat, egy falu 

életéről. Tulajdonképpen szociográfiai jellegű mű, inkább mint monográfia. Csapongő írásmű, a természeti 

viszonyok között emleget történelmi tényeket, a gazdasági fejezetben néprajzi adatokat, mikor mi jutott 

eszébe írás közben. Nem ragaszkodott ahhoz, amit a fejezet címben, vagy az alcímben megadott, mint ahogy 

nem ragaszkodott ahhoz sem, hogy szabályos monográfiát írjon. Valószínű nem is állott rendelkezésére 

módszertani anyag, hanem nagyon sok helyen beleszövi saját véleményét is. Erről az utószóban így vall: 

„Homoródszentpál község monográfiája megírásának – Isten segedelmével – végére jutottam. Lehet, hogy némely 

kérdéssel kevesebbet, mással többet foglalkoztam a kelleténél. Célom kettős volt: 
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1. Fel akartam tárni azokat a jó tulajdonságokat, amelyek tovább fejleszthetők 

2. Nem akartam szemet húnyni, átsiklani a hibák fölött sem, melyek javításra várnak. 

Ha felállítom az igazság mérlegét, tisztán látom, hogy a jó tulajdonságok többségben vannak. A hibákat mégis 

javítani kell, nehogy megfertőzzék, megrothasszák az egészséges szervezetet. A feltárt és megtisztított seb könnyebben 

gyógyul, mint a letakargatott, eltitkolt. Az édesanya símogató keze a legjobb gyógyszer. A tanító is anyja, apja 

népének, tanítványainak. Az ő kezének munkájában sokkal több gyógyír van, mint máséban. A hibákat is meglátó, 

feltáró soraimnak célja a javítás, gyógyítás. Mikor a szülő regulázza, fegyelmezi gyermekét, akkor végzi a 

leghasznosabb nevelőmunkát, bár néha sír befelé, hogy ezt kell tennie. A hibák meglátásával, javításával fajunkat 

gyógyítani, éltetni és fenntartani óhajtom. Fennmaradásának föltétele az erős, tiszta hit, a faji nemes tulajdonságok és 

ősi erények megőrzése. Míg erőm és tehetségem engedi, ezeket ápolom. Ezeknek erejében bízva hírdetem és ápolom a 

várva várt”Szebb jövőt!” Ezek a sorok akár Pálffy Ákos ars poeticája is lehetne. A régivágású népnevelő 

hitvallása munkájáról, hivatásáról, mert magát népnevelőnek tartotta, és az is volt szívében, lelkében 

teljesen. 

A teljes dolgozat közlésére most nem vállakozunk, azokat a részeket szeretném kiemelni belőle, 

amelyekben népe, a székelység sorsát, életét mutatja be saját, egyéni szemszögéből nézve. És azokat a 

meglátásokat és javaslatokat, amelyeket a székelység fennmaradása érdekében tesz közzé. Nehéz időkben 

állott a falu élén lelkésztársával, Ürmösi Józseffel együtt. Itt élte meg az első világháborút, itt élte meg 

Trianont és az utána következő sötét esztendőket. Magyarsága miatt kényszernyugdíjazták, helyére román 

anyanyelvű tanítókat hoztak. Ez ellen az egyház kebelébe mentett iskolát, kórust, Ifjúsági Egyletet hozott 

létre. A Trianon előtt és után történteket a monográfiában következetesen „román betörésnek”, „román 

uralomnak”, „román impériumnak”, „idegen uralomnak”, „megszállásnak” nevezi – teljes joggal. Az 1940-

es magyar bevonulást pedig Felszabadulásként emlegeti. Ekkor újra szolgálatra jelentkezik, és ott folytatja, 

ahol abbahagyta kényszernyugdíjazása idején. Segítőtársa lesz a közben oda helyezett másik tanító-

énekvezér, Lőrinczi Mihály. 

A második fejezet címe: A falu lakossága. Ezt az 1940-es népszámlálási adatok ismertetésével kezdi, 

majd nekilát, és saját megfigyelései alapján írja le a lakosságot. Érdekes a szóhasználata, a népről egyes 

szám vagy többes szám, harmadik személyben ír: mezőn dolgozik, közügyeket tárgyal, vásárokat köt. Vagy: 

ezt csinálnak, azt esznek, így építkeznek, úgy járnak. Adatok a II. fejezetből: 
„Homoródszentpál lakossága az 1940 évi adatok szerint: 794, akik közül magyar 793, német 1. Római katolikus 5, 

görög katolikus 4, református 21, unitárius 764. Őstermelő 16o, iparos 12, közszolgálati alkalmazott 20, napszámos 

20 család. Törpebirtokos 9 holdig 80, kisbirtokos 10-99 holdig 8o család. A lakosok közül gazdag 1%, jómódú 4o%, 

közepes 40%, szegény 15%, ínséges 4%. Születés 2%, halálozás 1 %, csecsemőhalandóság o,20%. 

A nép általában középtermetű, 160-170 cm testmagassággal, s  többen vannak ennél magasabbak mint kisebbek. 

Életerősek, munkabírók, szívós természetűek. Tüdőgümőkórós ritkán fordul elő. Színmagyar népe szorgalmas, komoly, 

józan, takarékos. Nyáridőben, napkelte és napnyugta közt szorgalmasan a mezőn dolgozik. Nem mondható teljesen 

szeszellenesnek, de részegesnek sem. Hétköznap dolgozik, vasárnap közügyeket tárgyal, vásárokat köt, s közben 

elfogyaszt néhány pohár itókát is, de sohasem az öntudatlan állapotig, s a műveltség terjedésének óceánjában 

hovatovább mind kevesebbet. Nagy érdeme, hogy Ürmösi József lelkész és Pálffy Ákos tanító kezdeményezésére, id. 

Molnár Lajos indítványára a halotti tort eltörölte, mint legelső a vidéken... Szellemi erejük jó közepesnek mondható, 

kevés „tehetség” van köztük, ki a „lángész” és az „őrültség” határán mozogna, de kevés a buta, a degenerált is. 

Régebben a birtokelosztás megakadályozására helyből, néha a rokonok is összeházasodtak, utóbbi időben az utódok 

látható előnyére, más községek, más vidékek lakóival egyre gyakrabban keverednek. Életerejüket mutatja, hogy a 

fiúgyermekek száma több a leánygyermekek számánál. A szülések száma a román megszállás alatt nagyon 

megcsappant, román orvosok, bábák és „tudós” asszonyok közreműködésével. A tankötelesek száma 8o-1oo között 

ingadozott, holott a lélekszám arányában 130-140 kellett volna, hogy legyen Ez, az uralom változásával, a jelek 

szerint 5-10 év múlva meg is lesz, ha újabb körülmények nem zavarják meg. A nép nagy része a román megszállás 

alatt, – mintegy 80-100 lélek -, Brassóban helyezkedett el, minek erkölcsi haszna nem volt, ellenkezőleg mély 

nyomokat hagyott a falu erkölcsi életében. Ma ennek is vége van, a bécsi döntés következtében Brassóból hazajöttek, s 

ki itthon nem tudott, vagy a városhoz volt szokva, nem is akart megélni, vette a sátorfáját, s elment folytatni 

megszokott, üres városi életét, s több esetben vagyonszerzés, az ifjaknál, különösen a leányoknál a szabadabb, 

kényelmesebb városi élet, és a túlhajtott, elvárosiasodott kelengyének a beszerzése. Ezzel szemben úgy a román 

megszállás alatt, mint azután is, tehetetlenek vagyunk mindaddig, míg szigorú törvények és a leányokat itthon 

foglalkoztató intézmények meg nem gátolják a székely leányoknak a legtöbb esetben indokolatlan városba költözését. 

Mi, népnevelők, boldogok vagyunk, hogy a rengeteg ellenáramlat ellenére ennek a sokat megpróbált népnek ősi 

népviseletét a mai napig megtarthattuk. 

A nép alaptermészete, – jobbágyságából visszahatólag – tartózkodó s mindeddig a nadrágos emberrel szemben 

nehezen oldódó, bizalmatlan, nehezen fölmelegedő volt. Ilyen volt idegenekkel szemben is, és mégis gyakran 

könnyebben hitt az átfutó, fellegvárakat ígérő, s őt mégis rendesen becsapó idegen ügynököknek, vándor 

komédiásoknak, mint természetes vezetőinek. A nép bizalmát csak lassan, kitartó, lelkiismeretes munka után, melyben 

magunk is sokat csalódva, sokat elnyelve és eltűrve, nyerhettük meg. Nem csoda, mert sokan csapták be őket, sokan 
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mutattak és mutatnak rossz példát előttük, olyanok is, kiknek életük a józanság, a tiszta családi élet szempontjából 

minta kellett volna legyen előttük. Azonban bizalmatlanságuk a tanulás, műveltség, az ítélőképesség tisztulása, s a vele 

való mind több barátságos, tanító és megúrző érintkezés flytán oszladozóban van, s napról napra szaporodik azok 

száma, kik az értük őszintén dolgozóknak lelküket kitárják, fájdalmukat kiöntik. Ha összemérjük más helységek 

népével, azoknál jobbaknak mondhatóak, mit az is bizonyít, hogy papjaik, tanítóik, jegyzőik huzamosabbn szoktak 

közöttük élni, értük munkálkodni, s ezek közül többen közöttük végezték be pályafutásukat, s temetőjükben alusszák 

örök álmukat. Több idegen szolgalegény települt meg, alapított családot s foglalta el helyét a kivándorlóknak. Saját 

sorsom is ezt bizonyítja. Kényszernyugdíjas koromban is közöttük maradtam, nem vágyva a városi élet sokszínűségére, 

a városi több nyugdíjra, a kényelmesebb életre. A felszabadulás után is közöttük kívánom befejezni tanítói 

működésemet... 

A faluban az utolsó három tízedben több tanult ember került ki a nép fiaiból. Azelőtt csak a pap, tanító, jegyző és 

úri, nemesi családok gyermekei tanultak. Ezek a tanult emberek mind hasznos polgárai voltak a társadalomnak, de a 

megítélés szerint nem lépték túl azt az egészséges, középarányos emberi mértéket, nem tudtak kimutatni olyan kiváló 

teljesítményt, ami emlékmű készítését igényelné. Úgy a régebben tanultak, mint a jelenben tanulók bensőséges 

viszonyban voltak szülőikkel, testvéreikkel, rokonaikkal, időnként visszatértek látogatóba szülői házhoz. 

Homoródszentpál lakói magyarok. Őslakói a Bencze, Sándor, Dimén, Szabó, Kovács, Csáki és Béla családok. A 

Farczádiak eltávoztak, kihaltak. Ezek a családok szerepelnek a századokkal ezelőtt készített összeírásokban. A többi: 

Gábor, Imre, Geréd, Balázs, Máthé, Tamás, Molnár, Bató, Csala, Farkas stb. családok vagy beszármazott, vagy 

jobbágy családok, kik az 1848-as felszabadult jobbágyok soraiból kerültek ki, de megkapván az általuk bírt 20-40 hold 

földet, ma teljesen egyenrangúak és egyenértékűek az őslakó családokkal. Román hangzású családnevek nincsenek. A 

románok a Diméneket akarták származás jussán magukénak hinni, mi ellen ezek tiltakoztak, s ha lett volna is valaha 

bennük dák vér, az elavult, ma a legnyakasabb magyarok, székelyek, s legvastagabb nyakú unitáriusok, talán 

dákószékelyek, kiknek nemessége 1614–ig visszavezethető. 

A ma itt élő, beszármazott nemes családok közül a Gyarmathy család 1880 körül, a Ravasz család 1900-ban, a 

tarcsafalvi Pálffy család 1912-ben, az Elekes család 1920-ban telepedett ide, részben örökösödés, részben hivatal 

vagy házasság folytán. 

Innen származik a nagyajtai Szentpáli család, meLynek eredete 1220-ig vezethető vissza, s állítólag a Knauffel és 

Holstein családok magyarosodott keveréke. (Pálmai József: Udvarhely megyei nemesi családok). 

Átmenetileg, mint papok, tanítók, jegyzők stb. éltek itt és élnek az Egyed, Szabó, Ürmösi, Baczó, Pálffy, Vári és 

Lörinczi családok. 

„Homoródszentpál népe majdnem teljesen meggyőződéses és öntudatos unitárius: egy istenhívő. A babonát 

felvilágosultságánál fogva lemosolyogja, abban nem hiszen. Erős hitű, de nem vakbuzgó. Sátoros ünnepeken 

mindenki veszi a Jézus halálára emlékeztető jegyeket: a kenyeret és bort, a kenyeret megkövetett testének, a bort 

kiontatott vérének emlékére. Hitük, templomjárásuk sokban függ papjuk magatartásától, erkölcsi, szellemi 

színvonalától, mint általában a protestánsoknál, mint kérdezősködésemre egyik tanítványom velősen így fejezett ki: 

«Nálunk a hitet, templomjárást a pap hordozza.»” Ez a kijelentés magyarázható tetszés szerint. Egy bizonyos: 

a nép hitére, vallásos meggyőződésére, erkölcsi magatartására nagy befolyással van a pap egyénisége, 

példamutatása, meggyőződése, magatartása.... 

A nép templomjárása a román megszállás alatt csökkent, s a háborús, nehéz munkaviszonyok, katonai 

behívások, a szorgos mezei munkák, s esetleg más körülmények miatt nem olyan tömeges, mint ezelőtt, két-

három tízeddel volt. Azonban remélhető, hogy a háború szerencsés befejése után sok mindennel együtt, ez is 

visszazökken régi kerékvágásába. 

A III. fejezet, A falu birtokviszonyai, gazdasága, gazdasági intézményei, ipara és kereskedelme hat 

alfejezetből áll: 1. A község határa. 2. A birtokmegosztás. 3. Gazdálkodás. 4. Gazdasági intézmények. 5. 

Ipar, kereskedelem. 6. A falu terhei. 

Íme egy érdekes részlet a 4. részből: 

Homoródszentpálon fogyasztási- és értékesítési szövetkezet 1904-ben alakult meg, 160 üzletrésszel a 10 

kor., összesen 1600 korona tőkével, ami a szomszéd Recsenyéd és Homoródszentpéter községek 

bevonásával hamarosan 300 üzletrészre, 3000 korona alaptőkére emelkedett. A szövetkezet megalapításában 

úttörő munkát végeztek: Bencze Dénes szolgabíró, Ürmösi József unitárius lelkész, Tamás Sándor és 

Imre Pál gazdák. A szövetkezet 1918-ban, meneküléskor teljesen megsemmisült. Ürmösi József lelkész és 

Pálffy Ákos tanító vezetésével újraszervezték, s ma a vidék legvirágzóbb, legbiztosabb alapon álló 

szövetkezete. Benne nemcsak bolt, hanem korcsma is van, ezen elvi alapon: „Az általános alkoholtól való 

tartózkodás a népnél csak jámbor óhajtás, míg az állam fő jövedelmi forrását a szeszadó képezi. Miért 

kívánnánk, hogy éppen a nép mondjon le ezekről, mikor a más osztálybeliek is megisszák a maguk élvezeti 

italukat, talán szintoly mértékben. Sokkal helyesebbnek vélném a mértékletességi egyletek felállítását. A 

szélsőség és túlzás legtöbb esetben ártalmas” – írja Ürmösi József unitárius lelkész Nyolc év 

Homoródszentpál történetéből című füzetében. Ürmösinek igaza van. „Míg korcsmák vannak, s azokban 

rossz példaadás az ifjúság számára, nehéz az alkohol ellen küzdők munkája. Mindazonáltal elmondható, 
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hogy ma a folytonos nevelés, felvilágosítás adás után, Homoródszentpálon sok a nemdohányzó és a 

szeszivástól tartózkodó”... 

Lámcsak, egy szükséges rossz! Adó lesz, pénz lesz a kocsmák forgalmából, de az ifjúságra károsak. És 

felbukkan a mai Anonim Alkoholisták Egyesületének az őse, a Mértékletességi Egylet!! 

Az alfejezet végén Pálffy elér egyik kedvenc témájához, a leányok, asszonyok erkölcsének a 

védelméhez. Szerinte „erkölcstelenségek” elítéléséhez: „Újabban a lányok közt is divatba jött a „polgári” 

iskola végzése. Ennek hatásáról még nem beszélhetünk. A nők tanulását nem ellenezzük. Ez egyéni dolog. 

Azonban ellene kell legyünk minden olyan „divat” - nak amely a nőt a családtól, családalapítástól elvonja s 

meddőségre kárhoztatja. Eltekintve kevés alkalomtól, a nő hivatása a családi életben, a gyermeknevelésben 

van. Javít az eredményen, ha ezt öntudatosan teszi, tehát tanulás után: vissza a családba!! Érdekes az, hogy 

Ürmősi Józsefné a nők egyenjogúsításának, emencipációjának volt a harcosa, erről a feminista A NŐ című 

lapban megjelent írásai tanúskodnak. És még mit csináljanak a lányok, nők, asszonyok a családdal való 

gondoskodáson, a gyermeknevelésen kívül? Erre megkapjuk a választ az 5. alfejezetben: „Iparról, 

kereskedelemről keveset mondhatuk. Pár cipész és szabó, ugyanannyi kovácsból áll az iparosság. A 

kereskedelmet a szövetkezetek bonyolítják le, amit elmondottam. Állásnélküli, munkanélküli nincs a faluban, 

inkább munkáshiány van. Szükség lenne azokra a lánymunkás kezekre is, kik „kitanulás” és újmódi 

„staférung” beszerzés miatt városra mennek szolgálni, ahelyett, hogy itthon segítenének a 

mezőgazdaságban, s egyszerűbb anyagokból, de tartósabb kivitelben elkészítenék kelengyéjüket. Különösen 

a nők háziipara utóbbi időben hanyatlott, részben a leányok városjárása, részben a megszokott és hiányzó 

pamutfonal hiánya miatt. Kender és lentermesztésük nem elég. Többre volna szükség, hogy a hiányzó 

pamutot pótolhassa. Gyapjúból is több ruházati cikket, asztal- és ágyterítőt állíthanának elő. Csipkézni, 

hímezni, recézni szeretnek, de ebben is gátolja a pamuthiány. Eltekintve ezektől, a népben megvan a szövés 

-fonás hajlam, s kevés irányítással, támogatással hamar fellendülne a háziipar, mihelyt a szükséges anyag is 

a rendelkezésükre állhatna.” Itt a falusi tanító, népnevelő igazi arca mutatkozik meg ismét: helyteleníti a 

városra járást, hiányolja a régi háziipart, a hagyományos kelengyét és tanácsokat is ad, arra mi a teendő, 

hogy a nők méltó foglalkozásokat üzzenek és megőrizzék a hagyományokat. 

Érdekes dolgokat találunk az utolsó, 6. alfejezetben, A falu terheiben is: „A nép általában fényűzőnek 

nem mondható. A város károsan befolyásolja népviseletét, melynek mindeddig fennmaradása volt a 

legnagyobb népnevelési gondunk. A román megszállás alatt évenként 80–100 személy fordult meg 

Brassóban, hosszabb-rövidebb ideig. A családostól mentek takarékos élettel házat, birtokot, pénzt szereztek, 

azonban tiszta családi életük sok kísértésnek volt kitéve. 

A hazatért leányok közül kevesen tudtak festék nélkül pirulni. Sokat hoztak a város szépítő, 

terméketlenítő szereiből, sokan fájlalják a város szabadabb, kényelmesebb életét.  Voltak, akik ottmaradtak, 

egy-egy városi nadrágoshoz kötve életsorsukat, s ha szegényen is, de „úri” életmódot folytatnak. 

Szerencsére kevés, de olyan is akadt, aki elmerült a városi élet mocsarában, s örökre elveszett családja, 

faja számára. A leányok visszatartására vonatkozó népművelői munka szükséges, de erélyes törvények, kellő 

szociális intézkedések nélkül örökös darázsfészek. Nem csak tanács, kalács is kell nekik .... s szigorú 

törvény, mely biztosítja, hogy a székely leány anyja felügyelete mellett nőjjön fel, csak így biztosítható a faj 

fennmaradása. A villany, rádió korszakában a művelődési lehetőség falun is megvan, s kár olyan igényeket 

szedni fel városon, melyek falun nem elégíthetőek ki. A ki nem elégített igényűek únják a falut. A művelt 

ember talál falun olyan dolgot, ha igazán keresi, lélekből végzi.”  

Pálffy Ákos nem elégszik meg a vélemény-mondással, tanáccsal! Törvények megjelenését sürgeti, olyan 

törvényekét, amelyek biztosítják azt, amiről manapság is sokat beszélünk: a szülőföldön való maradást. 

Tette ezt akkor, amikor két évtízednyi nehéz élet után, a „magyar világ” beköszöntével erre lehetőség nyílott 

és szükség is volt rá. 

Az 5. Fejezet, A falu egészségügye. Ebből is idéznék egy részletet: „Nemi betegségek ritkábban 

fordulnak elő, s azokat ovossal gyógyíttatják. Egy-két családban vannak idegbajosok, siketnémák. Háborús 

rokkant 5-6 van, kevés hibával. Bár a bort nem töltik a csizmaszárba, sokat ivó, részeges alig van 1-2.  A 

nép kaszinója vasárnap a kocsma, hol pár pohár ital bor, sör vagy pálinka mellett eldiskurálnak, vásárokat, 

üzleteket kötnek, de részegségig, veszekedés-verekedésig nem mennek. A tort teljesen eltörölték. Keresztelők, 

lakodalmak alkalmával esznek, isznak, mulatnak, de csak határig, „rendivel”. Helybéli, sárban fetrengő 

részeges ember nincs. Közmondásunk mondja: «Annyit igyál, mennyit meg tudsz rágni.”» 

Nemi életük, ha nem is mondható kristálytisztának, nagyobb elfajulások, törvénytelen gyermekek 

nincsenek. S ha néha a fiatalok elhirtelenkedik vagy elvétik a dolgot, törvényes házassággal kijavítják a 

hibát. Bizonyos, hogy úgy a fiatalok, mint az idősebbek ismerik a «védekezési » módokat «óvszereket » 

különben több «véletlen hiba » esnék. Ezek a város «áldásai », vagy ha úgy vesszük: «átkai ».” 
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Pálffy megint csak visszatér a város káros hatásaihoz, mint máshol is. Egy másik részletben ebből a 

fejezetből, megfigyelhető itt is a csapongó írásmód: „Régi tapasztalatok alapján bevált gyógynövényeket 

használnak. Sebre liliom, farkasalma és kígyónyelvű fű, cékla és borostyán levelett tesznek. „Ha nem 

használ, nem is árt.” Legalább óvja portól, piszoktól. Bélhurut ellen lósósdi, szekfűvirág, zsálya, 

fodormenta, áfonya stb. teát isznak. Sebeiket vezetőiknek megmutatják és azok tanácsára orvoshoz 

fordulnak.  Veszettséget gyorsan fölismerik s rendszerint, mielőtt nagyobb baj lenne, lelövetik a veszett 

állatot. Kígyómarás nem fordult elő. A vidéken viperát senki sem látott. Fogazatuk általában hibás. Az 

iskolás gyermekek között sem található hibátlan fogú. A sok szociális intézmény között fölkerülne a vándor, 

iskolai fogorvos, kinek a felnőttek között is akadna dolga, s nem kellene fájós fogaikkal 5-20 km. távolásgra 

járniuk, különösen ha tömetik, javítják. A fogfájás gyakori a felnőttek és gyermekek között egyaránt. Égett 

seb, gutaütés, vérbőség gyakran akad, akasztás, vízbefúlás ritkán. Betegség esetén gyorsan fordulnak Pálffy 

Ákos tanítóhoz tanácsért, kiről az a vélemény, hogy: «Többet tud, mint mint egy rossz doktor.»” Orvos nincs, 

a falusi tanító mindenhez ért. De Pálffy felismeri és hangoztatja az iskolai fogorvosi ellenőrzések, 

rendelések szükségességét. 

„Tisztálkodásuk olyan, mint más földműves népé. Mindennap mosakodnak futólag, mert hajtja a munka. 

Hétköznap legtöbbet szappan nélkül, arcot, kezet mosnak, vasárnap szappannal alaposabban lemossák 

egész testüket. A gyermekek tisztálkodása sem tökéletes, az óvoda, az iskola, az iskolai orvos sokat kell 

nógassa a tökéletesebb tisztálkodásra. A jobb tisztálkodásnak jelenleg nagy akadálya a szappanhiány s a 

megélhetés nehézsége. Állatokkal nem laknak, nem alszanak együtt egy-két férficseléd kivételével.” 

Az utolsó, a 6. Fejezet, Néprajzi adatok. Pálffy Ákos valóban a székely nép hagyományainak 

védelmezője, fajának aggódó és cselekvő népnevelője volt: „A nép lelkét a város salakja fertőzi, ami néha 

elkeseríti a népnevelőt, sok kárbavesztt munkája miatt. A városi hatás megfertőzi az erkölcsöt, jellemet, 

becsületet, s főképpen a népviseletet s az üres semmiségben affektáló, pökhendiskedő, bölcselkedő s 

dologkerülő, néha a falut, s fajtáját lenéző, lekicsinylő egyéneket dob haza, kiket a közvélemény erős 

nyomása, iróniája, néha pástilusa szokott visszatéríteni az ősi kerékvágásba. A városi félműveltség a falu 

legnagyobb veszedelme és sok esetben rontja a falu kialakultabb erkölcsi felfogását. A falu erkölcsi 

felfogásán azonban a legtöbbet ront a városra szolgálni járó leányok magárahagyott, szabad városi élete . 

Ezek még asszonykorukban is visszakívánják a városi szabadabb, könnyebb és könnyelműbb életet, s ha 

leánygyermekükről rossz hír jár, könnyen napirendre térnek fölötte, mondva: „Fiatalok, most az ideje, én se 

voltam jobb.” A népnevelő sajnálattal látja, hogy sok esetben maga a szülő taszítja bele gyermekét a 

veszedelembe. Akik megjárják a várost, azt magasztalják folyamatosan, arról mondanak érzelgős, képzelgős 

és rendesen felfújt meséket, a falu rovására, lekicsinylésére. Még a vénasszonyok is úgy úszítják városra a 

szolgáló leányokat: „Mit gyúrod a falusi sárt, menj városra, ott aszfalton jársz.”, Miért cipeled a vizet, menj 

városra, ott vízvezeték van.”, „Ott csinálhatsz akármit, senki sem lát, itt ha egyet prüsszentesz, egész falu 

hallja.” „Menj oda te, ahol tanólsz valamit, ne szógájj falusi félurat.” Félúr az a pap, tanító, jegyző, ki fejős 

állatot tart. A városi hatás miatt tűnnek el az ősi erények, romlik meg a nép egészséges, vallásos, erkölcsös 

gondolkodása, tűnnek el a régi tüzes székely-magyar táncok s váltják fel az érzékies, ribancul katyfolt 

zenére tipegő-tapogó ocsmány táncok. A falunak a városról hozott, sok mindenféle szedett-vedett, idegenből 

összetákolt divatnyavajákban van a legnagyobb átka, veszte, pusztulása. Ez ellen minden öntudatos magyar 

nevelőnek sorompóba kell állni, nem törődve az ellenhatással, a népszerűtlenséggel, mert csak így 

menthetjük meg fajunkat a városi, legtöbbször idegen hatású erkölcstelenség veszedelmeitől, így tarthatjuk 

meg népünk fajiságát, hitét, ősi erkölcsét, kipróbálta nemes tulajdonságait. Ehez azonban a népnevelőnek, 

elsősorban a tanítónak erős támogatásra van szüksége, úgy az öntudatos magyar társadalom, mint a 

hivatali felsőbbség részéről. «Könnyű Katót táncba vinni» – mondja a közmondás. A nép gyermeke 

elsajátította a modern, erotikus dörzsölődő táncokat. Ennek leszoktatására ellenintézkedések szükségesek. 

Ez az ellenintézkedés csak a székely és magyar táncok tanítása, felújítása lehet [...] A férfiak hajviselete 

egyszerű, rövidrenyírott haj, az ifjaké azonban a fejtetőn hosszú, szétválasztott vagy hátrafésült, városi 

utánzás, úrfias. Az asszonyok is elhagyták a régi, fésűre épített hajviseletet, s kontyukat hajtűvel kontyolják. 

A lányok hosszú hajukat hétköznap, munkában koszorúba fűzik, vasárnap pántlikába fonva hosszan 

leengedik. S mi tűrés-tagadás, akad köztük egy-egy megtébolyodott, rövidhajú városi csodabogár is [..] .Az 

ilyent „bizonyos személynek” hiszik s ha nem növeli meg a haját, kinézik a falubó [...], mert, mint mondják: 

«Még a pipa is csipi az idegen tollut.»” 

Ilyen volt Pálffy Ákos népnevelő életfelfogása, amint ez a monográfiából kiderül. Az iskola László Gyula 

nevét viseli, bár egyesítették jogilag a községközpont iskolájával, de a Művelődési Otthonnak, a Szeretet 

Otthonnak, az Egyházi Vegyes Kórusnak még nincs neve, hogy én is sugalljak egy tanácsot. 

 



Ö r ö k s é g ü n k  ( E m l é k i d é z ő )  

 66 

Burus János 

A székelyszenterzsébeti „népdalgyűjtő elnök” 

Székelyszenterzsébet. A Székely Partium falujaként ismerték. Ebben a határszéli faluban volt birtoka a 

híres Eőssi-családnak. A főnemes Eőssi- család fogadott fia volt Péchi Simon (1565-1642), az erdélyi 

szombatosság megalapítója. 

A falu a Nagy-Küküllőbe ömlő Szenterzsébeti-patak két oldalán, 385-400 méter magasságban települt. 

Újszékelytől előbb a 137-es megyei úton, majd a búni eltérőtől (a sárdi híd közelébe) északra, jobbra a 45-ös 

községi úton közelíthető meg. Sárdon keresztül 11 km. Alsóboldogfalvától is megközelíthető az 

északnyugatra emelkedő mezei úton (5km). Székelykeresztúrtól 16, Székelyudvarhelytől 45 km-re fekszik. 

Héjjasfalva távolsága 7, Segesváré 17km. 

Magas dombsorok határolják. Keleten az Őr-hegy (620m) emelkedik. Bal oldalilag ömlenek a 

Szenterzsébeti- patakba vagy Magyaros-patakba a Bedecs árka és lennebb az Öcsvere-pataka. A Magyaros-

patak a kissolymosi határban ered és Héjjasfalván alul ömlik jobb oldalilag a Nagy-Küküllőbe.
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Itt, ebben a földrajzilag jól betájolt faluban, Székelyszenterzsébeten (r. Eliseni, Hargita megye) született 

Szabó Kálmán, a „népdalgyűjtő elnök”. 
Ki is volt Szabó Kálmán? 

„Népművelő kántor, akinek ujjai művészi könnyedséggel játszadoztak az orgona billentyűin, noha egész 

héten kemény mezei munkában fáradtak meg. Időt tudott szakítani arra is, hogy külön férfi és külön vegyes 

kórust tanítson be, és országos versenyekig jusson el velük. Neki köszönhető, hogy a faluban hagyománnyá 

vált a közös éneklés. Nem vetette meg a cigányzenészeket sem, gyakran gyűjtötte össze őket, 

hangjegyolvasásra tanította. A bécsi döntés után, amikor színtiszta magyar faluban csak román tanítók 

voltak, magyarul olvasni és írni tanította a gyermekeket. Zenei tehetségének, csengő baritonjának, nem 

utolsó sorban tudásszomjának köszönhetően kántor- és énekkör vezetővé tornászta fel magát, anélkül, hogy 

hátat fordított volna a földnek. Dicsérő oklevéllel végezte el a nagyenyedi Bethlen Kollégium 

kántorképzőjét: 1938-ban Szenterzsébeten iktatták be kántornak, Életútja során több száz olyan népdalt 

gyűjtött össze, amelyek közül (sajnos) egy sem látott nyomdafestéket. Marosvásárhelyen karnagyképző 

tanfolyamot végzett. A szenterzsébeti fúvószenekar karmestere volt, Réter tanító után. Utoljára 

Székelykeresztúron, a Petőfi-szobor leleplezésének díszelőadásán lehetett hallani, amint tárogatóján Petőfi- 

dalokat játszott.”
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Elől ülő zenészek (jobbról-balra): Ajvász Andor, Szabó Kálmán, Ipó László, Kalányos György, 

Orbán Károly, dr. Molnár István 
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Kálmán „bácsival” történt első találkozásom régi (1956) gyerekkori emlékeket idéz. Szülőfalumban, 

Pipén, csak I-IV. osztályos iskola működött (több mint 25 éve, hogy az is megszűnt). 

Családi szálak fűztek a szenterzsébeti Szabó familiához. Apai nagybátyám ott volt tanító. Szabó Kálmán 

nagyobbik lányát, „Erzsi ángyót” vette feleségül, aki tanítónő volt. Fiútestvérem az V. osztályt ott kezdte, a 

Kemény-kúria bentlakásos iskolájában. Csak a szünidőben jöhetett haza. 

A nyári nagyvakáció előtt édesanyám elővette a piros csíkú kenderből szőtt átalvetőt, beletette a két 

féloldalú kosarat, megtöltötte minden házi finomsággal. „Megrakodva búval (előttünk állt az ismeretlen 

szinte egész napos gyalogút) és örömmel” (az édesanya találkozása rég nem látott gyerekével, testvér a 

testvérrel). Nekivágtunk a nagy hosszú útnak. Én akkor III. osztályos voltam. Elhagytuk Pusztavégét, 

érintettük Tilalmas erdejét, az oláhzsákodi meredek domboldalon beereszkedve elértük Magyarzsákodot. A 

nehéz átalvetőt édesanyám egyre gyakrabban cserélgetve – egyik vállról a másikra – érintettük a 

küküllősárdi tanyabokrot. Onnan, hogy rövidítsünk, „átvágtunk” a szenterzsébeti legelőre. A csorda 

nyomába haladva estefelé érkeztünk meg fáradtan, de nagy szívörömmel Székelyszenterzsébetre. Másnap 

ugyanezt az utat tettük meg –fordítva. Kálmán bácsi és családja szeretettel fogadott.  

Kálmán bácsi szürke lovaival néhányszor megfordult apatársánál, Pipén, magával hozva a 

„szenterzsébeti Burus” unokákat. Ilyenkor nagy volt a vigadalom. 

Évek teltek el. Segesvárról a X. osztályba Székelykeresztúrra kerültem, az akkori Petőfi Sándor 

Gimnáziumba. Ott is érettségiztem 1964-ben. 

Kálmán bácsi Székelyszenterzsébetről beköltözött Székelykeresztúrra. A főtéri könyv- és papírüzletben 

dolgozott. A hétvégi rövid „kimenőkön” (a bentlakásban szigorú szabályok voltak) mindig felkerestem. A 

vékony diákpénzből néhány könyvet is vásároltam, a Tanulók könyvtára sorozatból. Ma is forgatom őket. 

Jó volt találkozni, elbeszélgetni vele. Felnőtt számba vett, „felnézett” a tizenéves ifjúra, aki voltam. 

Tanácsokkal látott el. Éreztem mély emberségét, szeretetét. Meleg lelkű Ember volt. Tisztességes, nemes 

érzésű, fajtáját szerető. Emlékét ma is őrzöm. 

A társas gazdaság megszűnése, illetve kollektív gazdasággá való átalakulásának időszaka nagyon nehéz 

volt az egész falu számára. 

Ő tudta, hogy az új viszonyokkal új szokások fognak kialakulni a faluban, és százszorosan tudta, hogy 

nagyon nagy veszélyben vannak a népdalaink, néphagyományaink, népviseletünk - egyszóval minden 

lényeges dolog, ami az erős faluközösségeket évszázadokon át fenntartotta. Ösztönösen fogalmazódott meg 

benne akkor (az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején) a népdalok összegyűjtésének fontossága, ami 

aztán a hátralevő életének szenvedéjévé vált. 

Böngészve a kottái között, azt látom, hogy a legtöbb dal énekeltetésének dátuma erre az időszakra esik. 

Ennek az lehet az oka, hogy több emberrel találkozott (ő volt a kollektív gazdaság elnöke – B.J.), mint 

azelőtt magángazdaként, vagy a társulásban. Naponta beszélgethetett el hosszabban az emberekkel a 

mezőkön, utakon, vagy a kultúrotthonban. Ilyen nagy változások alkalmával az emberek is könnyebben 

megnyilatkoznak, dalba öntik a kételyeiket, bánatukat. 

Az újabb dalok („dirreg-durrog a traktor”-szerű új dalok és rengeteg munkásinduló) még nem árasztották 

el a vidéket. A meglévő régieket édesapám kincsnek tartotta. Mindig volt nála kottapapír és ceruza. Hallás 

után kottázott. Az éneklőnek az önbizalmát növelte egy-egy rész újraénekeltetésével és annak a 

tudatosításával köszönte meg az éneklést, hogy együtt mentették meg ezt a dalt a jövőnek. Ezzel a közvetlen 

kapcsolattal tudott ő több mint kétszáz népdalt megmenteni a pusztulástól azzal, hogy szövegüket leírta, 

kottázta, és nótacsokorba szedte, mint a virágokat. 

Akárki tudhatja, hogy az ilyen éneklések sokkal inkább a szívből-lélekből fakadtak, mintha idegen, rajtuk 

kívülálló embernek kellett volna „beénekelni” a magnóba.  

Több olyan esete is volt, amikor egy-egy beszélgetés kapcsán nem ő provokálta elő a rejtőzködő népdalt, 

hanem az illető népdalt éneklő direkt jelentkezett, hogy tud egy olyan népdalt, amelyet a nagyanyjától hallott 

és más nem tudja azt, ő most szívesen elénekelné – summázza visszaemlékezéseit leánya, Nagy Emma 

tanárnő, édesapja munkamódszeréről. 

Székelyszenterzsébeti népdalok (Szabó Kálmán 1958-as gyűjtése)
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Girbe-görbe... 
Girbe, görbe keskeny az utcátok, 

Amelyen én arrafelé járok. 

Nem is tudom, mért is járok arra, 

Hiszen görbe s keskeny az az utca. 

Nádfedeles öreg szüléd háza, 

A legkisebb abban az utcában. 

Mégis olyan boldogság az nékem, 

Mikor azt a kislány házát nézem. 

(Énekelte: Szakács Ilona, 40 éves) 
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 Elindultak a cigányok a bálba... 
Elindultak a cigányok a bálba, 

Egynek sem volt bálba menő ruhája. 

Egyik cigány fölveszi a másikét, 

S úgy öleli meg a barna menyecskét. 

 

Huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy 

Hát te babám, kedves babám, hová mész? 

Elmegyek a régi szeretőm után, 

Megkérdezem, hogy szeret-e még igazán? 

       (Énekelte: Kóré Sándor, 40 éves) 

Szapulnak az asszonyok... 
Szapulnak az asszonyok, 

Hogy én mindig mulatok. 

Azért iszom, mulatok 

Vigasztalom magamat. 

  

Ez a világ mi volna, 

Ha egy csepp bor nem volna? 

A szépasszony, s a jó bor, 

Megvígasztal mindenkor. 

       (Énekelte: Veres János, 52 éves) 

Hosszú farka, vékony farka... 
Hosszú farka vékony farka van a fecske madárnak, 

Nincsen párja, nincsen párja az erzsébeti lánynak. 

Cúgos cipő van a lábában,  

Kék szalag a hajában, 

Erzsébeti legényeknek fáj a szívük utána. 

  (Énekelte: Szabó Gizella, 79 éves) 

Szabó Kálmán művelődési tevékenységére, ügybuzgóságára, közösség építő szellemi munkásságára 

felfigyelt a korabeli sajtó, rádió: „Kibédi Elek, a Rajoni Művelődési Osztály helyettes főnöke szerint az 

utóbbi években (1958) fellendült az énekkarok tevékenysége. Ennek az örvendetes jelenségnek egyik 

számottevő oka az, hogy a rajon területéről hét tanító vett részt a marosvasárhelyi karvezetők hároméves 

tanfolyamának első szakaszán. Az eredmény ugrásszerűen jelentkezett Pávai Ferenc tanárnál és Szabó 

Kálmán szenterzsébeti kollektivistánál, aki népdalgyűjtő tevékenységével tűnt ki. (kiemelés tőlem – B.J.). 

Sokat ígérő eredményeket ért el Balogh Samu rugonfalvi, Nemes Ilona siménfalvi és Hegyi Pál 

nagysolymosi tanító is. 

A hallgatok nagy érdeme volt, hogy sikerült rajon-szerte felszínre hoznijuk a társas-éneklés, a közös 

zenélés és korúsmozgalom kérdését” – írja Szentmártoni Zoltán a Művelődés című folyóirat 1958. júliusi 

számában.
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Székelyszenterzsébet jeles szülőttei közül megemlítjük Nagy Géza (Kolozsváron egyetemi tanár, 

oroszlánrésze volt a Bolyai Egyetem létrehozásában), Kiss Ernő (matematikai szakíró, egyetemi tanár, a 

Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője), Abodi Nagy Béla (festőművész, egyetemi tanár, a Barabás 

Miklós Céh tagja), Molnár Béla (egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora), Kiss Irén (középiskolai 

magyartanár, a Segesvári Irodalmi Kör vezetője) nevét. Az említett személyiségek névsorából nem maradhat 

ki Szabó Kálmán neve sem, aki szülőfaluja népdalkincsének fáradhatatlan gyűjtője volt. 

A „népdalgyűjtő elnök” nagy érdeme, hogy nem csak szülőfalujának, Székelyszenterzsébetnek, hanem 

Kissolymos, Nagysolymos, Magyarhidegkút, Héjjasfalva, Parajd, Alsósófalva, Felsősófalva, a Maros megyei 

Pipe (és sok más magyar település) népdalkincsét is csokorba fogta, örökségként hagyva az utókornak. 

Összegyűjtött és kottával ellátott több száz népdala várja a könyvbeli „feltámadását.” 

Ady írja Aranyról: „Szemérmes magyar úr-paraszt.” 

Ilyen volt Szabó Kálmán is. 

 

 

 

 

 
Szabó Kálmán és családja 
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Burus János 

KALOT – KALÁKA emlékkiállítás és emlékest
115

 

Tárgy: A hetvenéves csíksomlyói KALOT – KALÁKA Székely Népfőiskolák történetét felidéző, 

gazdag, változatos tárgyi és dokumentumanyagot felvonultató nagykiállítást szervez csütörtökön, június 16-

án a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi Társaság. A tárlat 

anyagában fő helyen szerepelnek Szervátiusz Jenő szobrászművész „csillagfaragóinak” rajzai, figurális és 

virágos mintái, a kiállítás ritka ereklyéje pedig a Szervátiusz-féle berbécsfejes asztal, a csíksomlyói 

faragóműhely terméke. 

Fotók mesélnek a lófejes, farkasfejes- oroszlánfejes asztalokról, a faragott támlájú „fejedelmi székekről”, 

csillárokról, apazar szépségű székely kapukról, kopjafákról, templomi és temetői korpuszokról, kazettákról, 

menyasszonyi sulykokról, hozományos ládákról, függönytartókról, ünnepi asztalra szánt faragott tálcákról, 

könyvbölcsőkről, gyertyatartókról, virágos vagy balladai témát ábrázoló plakettekről, azaz az egykori 

„KALOT-legények” munkáiról.  

Idő: 2011. június 16. (csütörtökön), délután 4 órától.  

Helyszín: a Nagybükki Néprajzi Társaság kiállítótermében, a csíkszeredai Székely Károly 

Szakközépiskolában.  

A Mária- és Jézus-szobrok, Ferencz István „Máriás Pista” alkotásai szintén dokumentumértékű fotókról 

néznek le a látogatókra. A „KALÁKA-lányok” keze munkája pedig régi székely szőnyegek, szőttesek, 

keresztszemesek formájában lesz jelen, hogy alkotóik „írásos” kézjegye figyelmeztessen a népi értékeinkre, 

azok ápolására, a mába való átmentésének fontosságára. 

A tárgyi anyag mellett több száz korabeli fotó, iskolai bizonyítvány, oklevél, egy 1943-ból származó 

KALÁKA-tabló, magánlevelezések darabjai, perefernumok, önéletrajzok, emlékfüzetek, KALOT-

szakkönyvek- és füzetek, diáklajstromok, tanári és alkotói portrék, régi folyóiratok idézik meg a székely 

népfőiskolák hajdani napjait. 

A kiállításra szeretettel várunk minden hajdani KALOT-legényt és KALÁKA-lányt és azok családjait 

Csíkszeredából, Alcsíkról, Felcsíkról, a Kászonokból, Gyergyóból, Felső-Nyikó mentéről, a Sóvidékről, a 

Kovászna megyei Kálnokról, Gelencéről. 

Az ünnepi műsorban Szabó Enikő színművésznő klasszikus magyar népballadákat ad elő; a csíkszeredai 

Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola diákjai népzenei bemutatót tartanak; a Dánél 

Sándor-család gyerekei is szerepelnek; a 89 éves csobotfalvi Ambrus Károly pedig verseiből olvas fel. 

Az emlékkiállítást Daczó Katalin nyitja meg.  

A rendezvény szervezője és házigazdája e sorok írója. 
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Daczó Katalin 

újságíró, szerkesztő 

 

Kalotszerelem 

Kalotszerelem – így is nevezhetnénk egy KALOT-legény és egy Kalákás-leányzó egymásra találását, 

ami bizony gyakori volt, de ezúttal másfajta szerelemre, Burus János tanár úr és a KALOT-mozgalom 

egymásra találására gondolok. Ez a Kalotszerelem is gyümölcsözőnek bizonyult: eredményét ma egy 

aprócska helyen kiállított gazdag tárlaton tekinthetik meg.  

Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete – ez volt a KALOT teljes neve, de 

szerintem maradjunk a közkedvelt rövidítésnél: Kalot.  

KALOT-nak hívták, de Csillagfaragókat nevelt, többek között Szervátiusz Jenő jóvoltából. A tárlaton 

előkelő helyet kaptak ezek a KALOT-legények, akik számára a csíksomlyói hónapok nem egyszerűen egy 

tanfolyam elvégzését jelentették, hiszen szakmát, vagy életre szóló hivatást kaptak: asztalosok, fafaragók, 

műbútorasztalosok, népművészek lettek. Életre szóló eligazítást köszönhettek a KALOT-nak. Egyszerű 

parasztfiúk rajzai sorjáznak a tárlaton, Dánél Károly egész dossziényi, féltve őrzött alakos rajzát és mintáját 

elküldte. A csíksomlyói Ferencz István, vagyis „Máriás Pista” emlékét szobrainak fényképei idézik, Gál 

Vilmos 1958-ban készített kisméretű székelykapuja ma is minta lehetne a fafaragók számára, akárcsak 

Fábián József, Sas Imre munkái. 

Kalákának nevezték, de Csillagszövőket nevelt, többek között Zakariás Flóra szociális testvér 

jóvoltából. Hitükben erős, nemzeti érzésben öntudatos, hagyományaikat ápoló, gazdaságilag képzett 

családanyák néznek ránk a féltve őrzött s most kiállított tablóról. Munkájuk eredménye egy, a tárlaton 

látható, több méteres rakottas szőnyeg, ami a tanfolyam alatt született, de keresztszemes terítők százai 

kerültek ki Ferencz Erzsébet, Hajdó Ágnes, Gecző Magdolna és társaiknak keze alól.  

Burus János ezekbe a KALOT-legényekbe, ezekbe az idősödő KALÁKA-lányokba szeretett bele. 

Elkezdte kutatásait, s nem bírta abbahagyni. 2002-ben Cseke Péter közölt írást a KALOT-ról, s ez volt az 

első írás, ami arra késztette Burus Jánost, hogy belemélyedjen a kutatásba. „Olyan volt mint egy gyönyörű 

nyomozás – idézte fel nekem a tanár úr ma délelőtt, a pillanatot, amikor először ült le a Kalotosok 

asztalához, és rádöbbent, hogy mekkora értéket hordoznak ezek az emberek. Azóta fotózott, gyűjtött, 

szkennelt, jegyzetelt Burus János, míg mára, az első csíksomlyói KALOT-tanfolyam megnyitásának 

hetvenedik évére sikerült összehordania majdnem mindent. 

Így lehet itt közöttünk Magyar Ferenc, csíksomlyói KALOT igazgató, Szervátiusz Jenő fafaragó, 

Kozán Imre. Kovács Dénes, Mátéffy Győző tanárok, Ferencz Salamon Imre építőmester és Gál Ferenc 

tanító megörökített emléke. Ők történetesen nem voltak KALOT-növendékek, nevük mégis a csíki KALOT 

történet része, jelenlétük, fotóiknak, munkáiknak kiállítása jelzésértékű, s itt a helye, akárcsak a különleges 

Szervátiusz-féle faragott asztalnak, vagy a könyvbölcsőknek.  

Jelen van itt hetven év történelme. Trianon és a második világégés, az utat kereső nemzettest, a 

különböző irányokból elindult cselekvően nemzetféltő mozgalmak, a Katolikus Nőszövetség harmincas 

évekbeli rendezvényei, a nyolcvan esztendővel ezelőtti Ezer Székely Leány Napja ünnepei, a szociális 

nővérek Kaláka mozgalmat megelőző tanfolyamai, egyház és értelmiség egymásra találása és közös 

cselekvése.  

„Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!” – így hangzik a Kalot 

jelszava, s mindez ma is érvényes, véli Burus János, aki éppen ezért tartja különösen fontosnak az 

emléktárgyak és emlékek egybehordását. Vándorkiállítás születhetne belőle, könyvvé kellene összeálljon ez 

a gyűjtemény, sóhajtott fel a tanár úr, a Kalot szerelmese.  

Ma, az élethossziglan tartó tanulás hőskorában is példaértékű lehet ennek a népfőiskolai hálózatnak a 

tevékenysége. Nem egészen négy évet működött a csíksomlyói KALOT. De akkor jött, amikor jönnie 

kellett, amikor kiéhezett rá a falu népe, amikor rászorult a falu népe, amikor az önfeladás, a 

hagyományelhagyás utolsó óráiba jutott a székelység. Sikeresen ötvözte a korábbi román éra, Domokos Pál 

Péter, Vámszer Géza, Nagy Imre nemzetmentő mozgalmát, volt amire ráépülnie, s tudott lánggal égni – 

nem csak megszűntéig, 1944 nyaráig. 

Az a láng máig tart. Kalotnak, Kalásznak nevezték, magyarországi mintára, de önmagunk 

megmentésének mozgalma volt. Nem számít ki kezdte, csak az, hogy ki folytatja..., s amíg ilyen tanárok 

lesznek, mint Burus János, és olyan tanítványok mint a Nagybükki Néprajzi Társaság tagjai, addig nem kell 

félnünk. 
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Balla Piroska  

magyartanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Csíkdelne és népi hagyományai 

Szülőfalumról készítettem összeállítást, amelyben – a Kútfő folyóirat sajátosan néprajzi jellegére való 

tekintettel – központi témául a helyi hagyományokat emeltem ki.  

A település neve a szláv dolina főnévből ered, jelentése: völgy.  

„Az 1332-1334-es pápai tizedjegyzékben említik először, Delna és Dolna néven. Az 1567-es 

regestrumban már Delne név alatt 25 kapuval fordul elő” – tudjuk meg Vámszer Géza feljegyzéseiből. 

Árpádkori falu Erdélyben, Csíkszeredától 9 km-re, észak-dél irányban terül el két párhuzamosan folyó patak 

völgyében, 2,3 kilométernyi hosszúságban. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Szépvízi járásához 

tartozott. 

A következőkben az általános leírás után részletesebben megtekintjük a településre jellemző néprajzi 

adatokat és kulturális hagyományokat. 

Lakossága: magyar nemzetiségű, az utóbbi (2002) népszámlálás óta több mint 600 fő. Létszáma a 

folyamatos építkezésekkel bővül: mivel a település kis távolságra van a várostól és közművesített, ezért 

sokan költöznek az ottani tömbházakból a csendesebb vidéki környezetbe, kertes családi házba.  

Foglalkozások: a munkaképes lakosság kb. 50%-a ma is a városban dolgozik: gyáraknál, 

magánvállalatoknál. Ma a falunkban több olyan cég is van, amely munkát biztosít néhány falustárs részére. 

Ilyenek a helyi Bányavállalat, a Gordius zsinór- és kötélgyár, a Lamoszt bútorgyártó részleg. Több magán 

jellegű szakműhely, kisüzlet van, amelyek itthoni munkalehetőségeket teremtenek.  

Mezőgazdasága: az elődöktől örökölt földeket székely falvainkban már gépesített formában művelik 

meg, traktorral, korszerű arató-cséplőgéppel. Többnyire krumplit és gabonát termelnek. A termést eladják 

vagy törökbúzára cserélik, de napjainkban sem a méltányos árat kapják érte, így főként a gazdaságban 

értékesítik, állattenyésztésre. 

A hagyományos gazdálkodás támogatására egy angol kutatóbiológus a Polgártárs Alapítvánnyal 

együttműködésben a tavaly a faluban vásárolt kertes házat, sajtfeldolgozó üzem létesítése céljából. 

Meghívásukra idén, május 18-án Csíkdelnére látogatott Károly walesi herceg. 

Közigazgatásilag Csíkpálfalva községhez tartozik (akárcsak a szomszédos Csíkcsomortán): a 

polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, a községi rendőrség intézménye, viszont egyházi székhelye, a 

plébániahivatal Delnén található. A lakosság vallása római katolikus. Temploma a Jézus Szíve tiszteletére 

felszentelt kápolna 15. századból való. Műemlékként közismertebb az Árpád-kori eredetű Szent János 

temploma, amely a falutól nyugatra, 1 km-re a völgyben áll, sajátos értékei az 1675-ben készült reneszánsz 

szárnyas oltár és 1613-ból való festett kazettás deszkamennyezete magyaros díszítőelemeket tartalmaz. 

(Jelen folyóirat előző számában – VI. évfolyam /2010. – részletes leírás található e műemléktemplomról).  

A hitélethez kapcsolódóan az előző nemzedékektől átadott rózsafüzér-társulatok működnek. Idén13 éves 

hagyománya van falunkban az engesztelésnek, melyen havonta egy kisebb imádkozó csoport hálaadást 

mond, békét és áldást kér a népnek. Hagyománnyá vált a Mária-szobor és Biblia körútja, általa a plébános 

áldását küldi híveire: a kegytárgyak 3 napra egy-egy helyi családhoz vándorolnak, ez alatt minden háznál a 

családtagok a közös imát végzik, majd továbbítják a szomszédos házhoz. A nemzedékeken átívelő templomi 

énekkar keretében idén egyházközségünk volt házigazdája a húsvét utáni hagyományos Felcsíki Egyházi 

Kórustalálkozónak, ami 19-20 énekkar vendégszereplésére épül.  

Civil szervezete: 2002-ben 5 helyi fiatal alapította a Dolna Egyesületet, amelynek közösségi 

tevékenysége sokoldalú, például kulturális-szociális programok szervezése és támogatása. 

Kultúra-oktatás: I-IV. osztályos általános iskola és óvoda működik. A 2010-2011-es tanévben 32 tanuló 

és 26 óvodás jár a helyi tanintézménybe. Hagyományőrző jelleggel gyermek-néptánccsoport és ifjúsági 

színjátszó csoport alakult. 

(A régi népiskoláról és a falu híres szülöttjeiről a folyóirat egy következő számában szeretnék 

összeállítást közölni). 

Ősi családnevek 

Csíkdelnei ősfamíliák az Incze, Báró, Apor (nincs jelenleg a faluban), Domokos (nincs), Botskor, 

Kánya, Bálint, László, Balla, Ferencz, Lázár (most költöztek újra vissza az egykori család 

leszármazottai), Csathó, Boros (nincsenek utódok), Kovács, Zöld családok. Az Inczék, a Csathók és a 
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Botskorok nemes családok voltak, akiknek birtokain számtalan zsellér és nincstelen paraszt dolgozott. Ezek 

a családok sok jeles embert adtak a társadalomnak.  

Történeti adatok: 

1614-ben 17 lófő, 18 szabados, összesen 35 családfő, továbbá 5 ősjobbágy, 5 konfiskált jobbágy és 23 

zsellér családfő, valamint 8 úgynevezett külső szolga volt a faluban.  

Delne is, akárcsak az egész Csík két hatalmas tatárdúlást vészelt át (1661 és 1694). Ekkor égették fel a 

tatárok Tordafalvát. Az 1719-es nagy pestis idején Delnén 519 személy meghalt, életben maradt csupán 

378 személy. 1850-ben 662, 1910-ben 699 lakos élt itt. 

 

Az egyházközség anyakönyvi nyilvántartási adatai: 

 

Év 

 

Keresztelés 

Házasság- 

kötés 

 

Elhalálozás 

 

Bérmálás 

1822 21 4 8  

1900 51 6 33  

2002 13 7 14 29 

2005 13 4 20  

 

Környezete: mezőin számos védett növény található, közülük legismertebb az európai zergeboglár (lat. 

Trollius europaeus), népi nevén: pünkösdi rózsa, és a henye boroszlán (lat. Daphne cneorum L.), népi nevén: 

gyalogburusnyán, ramocsavirág, a mi falunkban viszont a cintória néven ismert. 

Falunk északi- északkeleti határában 1972-1973 óta működik egy felszíni dolomitbánya, 900 méter 

hosszúságú, 300 méter szélességű és 100 méter vastagságú dolomittömb található. Ezt a kőzetet a fém- és 

kohászati iparban, a vegyiparban, az útépítésben (aszfaltkeverékként) használják fel. Egy 1997-ben végzett 

felmérés során megállapították, hogy 9 millió tonna kitermelésre váró tartaléka van a bányának. 

Régi népszokások: a kalákázás. Ez is a lakosság összetartozását erősítette, ugyanis csoportokban 

dolgoztak. Léteztek házépítő-, tapasztó-, kőhozó-, arató-, kaszáló-, ganézó-, cséplő-, osztagkirakó-, 

juhnyírő-, tollfosztó-, fonó-, szapuló-, kendernyüvő kalákák. Az arató kaláka idején a faluban élő zenészek 

az aratás alatt végig muzsikáltak, majd este is a vacsora alatt és utána, ekkor a kalákások táncra perdültek. 

Szokás volt a fonó kaláka is. Külön fonóba jártak a leányok és külön az asszonyok, minden este, kivételt 

képezett a szombat és vasárnap. A férfiak az asszonyok fonójába jártak és kártyáztak, míg a legények a 

leányok fonójában lesték az elejtett orsókat. Visszaadták, és csókot kaptak érte. A fonó vége felé, este 11 óra 

körül népi játékokat is játszottak, még táncra is perdültek, majd a legények hazakísérték a fonó leányokat.  

Szabadidő eltöltése: táncmulatságokat nyáron házakban rendeztek. A farsangi táncokat hetente 

háromszor tartották: csütörtökön, szombaton és vasárnap. Húshagyó vasárnap beállt a táncmulatság, ami 

hamvazószerda reggelig tartott. A muzsikásokat a táncrendező legények etették. A nyári táncmulatságokat 

nagyapáink vasárnap délután az udvaron (a gyepen) tartották, rossz idő esetén a csűrben.  

A majálisnak nevezett zenés tavaszi ünnepségeket az erdő szélén szervezték, ahol fúvós zenekar, avagy 

népi nevén a rezesbanda muzsikált. 

A kultúrházban szervezték meg a szüreti-, pityóka-, széna-, és fabálokat. A zenészeket a termésből 

fizették ki. 1956-ban épült a mai művelődési otthon, ahol színdarabokat adtak elő, néptáncokat, bálokat 

rendeztek, később lakodalmakat és keresztelőket is. 

Vasárnap délelőtt rendszeresen templomba jártak, és ha nyáron éppen nem volt mezei munka, kiültek a 

padokra beszélgetni. A fiatalok pedig régi házakban gyűltek össze és mulattak. A lakodalmakat a házaknál 

tartották. Ilyenkor kitették a bútorokat a csűrbe, hogy legyen hely táncolni.  

A községben az eredeti táncok a hétféle, a gólyás három figurája és a csűrdöngölő voltak. 

 

Ma is élő népszokások: 

Több éve rendezik meg a farsangi kosaras bálokat, amelyen helybeli házaspárok, sőt idegen 

meghívottak is részt vesznek. A megnevezése arra utal, hogy ide az enni-innivalót a párok kosárban hozzák. 

A farsang utolsó napjait zárja ez a bál és jelzi, hogy közeleg a nagyböjti időszak, amikor tartózkodni kell a 

hangos mulatságoktól. 

A húsvéti tojásírásnak nálunk nincs hagyománya, de egy ideje a helyi óvónő kezdeményezésével 

bevezették ezt a szokást is a fiatalasszonyok, lányok körében. 

A locsolás népszokása él még a faluban. Kicsik, nagyok elindulnak „vízbevető hetfőn”, azaz húsvét 

másodnapján, lányokat, asszonyokat öntözni. Régebb még kölnivel, ma illatos permettel locsolnak. Az 



N é p s z o k á s o k  – H a g y o m á n y o k  

 74 

öntözőket megkínálják süteménnyel, itallal és a hagyományos piros tojás helyett újabb divat szerint a 

gyermekeknek pénzt is adnak. 

A Jakabág-ütés és éjjelizene-adás május elsejére virradó éjszaka történik. A kisebb fiúk a lányos házak 

kertjére szegezik a zöld fenyőágat. Ez nálunk nincs kidíszítve, mint a legtöbb székelyföldi településen. Az 

ágütő fiúkat behívják a házhoz és süteménnyel, üdítő itallal kínálják őket. Az éjjeli zene a nagyobb 

lányoknak jár. A fiúk éjfél után csoportokba tömörülve járják a lányos házakat. Általában harmonikaszó 

kíséri az éneklést. A leányos házaknál villanyt gyújtanak (régebb gyertyát) annak jeléül, hogy felébredtek és 

figyelnek a nótákra. Miután az ablak alatt énekeltek, a legények bemennek a házba, ahol pálinkával, borral 

és süteménnyel kínálják meg őket. 

Hagyománya van a Szent János Falunapok sokszínű rendezvénysorozatának és a „búcsús bálnak”, 

amelyre színdarabbal is készül a helyi ifjúság.  

Bár Székelyföld nem szőlőtermő vidék, mégis minden esztendőben megszervezik Delnén és a 

környékbeli csíki falvakban is a szüreti bált, lovas-, szekeres felvonulással egybekötve. A déli órákban 

gyülekeznek a székelyruhába öltözött csőszök (10-15 pár fiatal), majd elindulnak zeneszóval a szomszédos 

falvakba, meghívni az ottani fiatalokat az esti mulatságra.  

Gyermekkoromban még szokás volt a faluban az aprószentekkelés: karácsony táján a kisebb fiúk 

elindultak a lányok „megvesszőzésére”. Ez napjainkban elmaradt, viszont néhány éve felelevenítették a 

farsangtemetési népszokást.  

A hagyományok átadásában és megőrzésében fontos szerep jut a különböző nemzedékeknek, ennek 

alapfeltétele az idősek és fiatalok közötti hatékony együttműködés. 

Felhasznált irodalom: 

Barangolás a Székelyföldön. Hargita megye. (Csíkszereda, 2004.) 

Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. (Csíkszereda, 2007.) 

Zöld Ilona helyi tanítónő által közölt adatok és szakdolgozata a településről 

 
Csíkdelne látképe, háttérben a Hargita-hegység 

 
Csíkdelne. Művelődési Otthon 

 

 
A falu két temploma. Előtérben a műemléktemplom 
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Salló Szilárd 

néprajzos 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Egy gyimesfelsőloki asszony jósokhoz való viszonyulása 

Jelen írásban egy gyimesfelsőloki asszony, G.M. jósokhoz fűződő viszonyát tárgyalom. Az adatközlő 

katolikus vallású, azonban hitében a keresztény és mágikus világkép ötvöződik. Véleménye szerint a falu 

határán kívül élnek olyan jósasszonyok, akik mágikus eljárással képesek meggyógyítani az egyént, de 

ugyanakkor olyan személyek is léteznek, akik megmagyarázhatatlan módon ismerik az egyén múltját és 

jövőjét. 

Jóshoz kritikus időszakokban fordulnak. Ennek oka lehet a szorongás, kételkedés, bizonytalanság, 

krízisállapotba kerülés. Ilyen esetben a páciens elvárja a jóstól, hogy az rámutasson a cselekvés alkalmára, 

helyére, idejére; segítsen dönteni, segítsen túljutni egy krízisen, segítsen megszüntetni a morális és fizikai 

bizonytalanságot.
116

 

G.M. jósasszonyokkal kapcsolatban négy vele megtörtént esetet beszél el. Az egyik történet saját maga 

és férje betegségének történetére épül, amelyben helyet kap egy gyimesbükki jósnő mágikus eljárása, 

amelynek következtében mindketten meggyógyulnak. 

Egy másik eset egy moldvai látogatásához kapcsolódik, amikor egy fiatal cigánylánnyal találkozva arról 

bizonyosodik meg, hogy az megmagyarázhatatlan módon ismeri múltjának és jövőjének eseményeit. 

Az első eset egy szomszédsági konfliktusra vezethető vissza. Eszerint az adatközlő és férje rontás 

áldozatai lettek, ezt arra vezetik vissza, hogy egyik szomszédjuk azzal fenyegetőzött, hogy megcsináltatja 

őket, mivel nem nézi jó szemmel azt, hogy ők a közelében laknak, továbbá jövevényeknek nevezi őket. 

 A asszony és férje hosszas fejfájásra és hányingerre panaszkodva fordulnak a gyimesbükki 

specialistához. Egy idős cigányasszony keresi fel őket otthonukban, aki különböző lehetőségeket ajánl fel 

nekik arra, hogy meggyógyuljanak. Először azt a mágikus eljárást javasolja, hogy vizeljenek egy edénybe, 

majd azt spiccolják szét az udvarban, mivel csináltatás áldozai lettek, valaki csinálmányt helyezett el az 

udvarukban. Ezt az eljárás biztosíthatná a házaspár gyógyulását. 

A házaspár nem akar élni ezzel a lehetőséggel, mivel úgy gondolják, ez a praktika nem lenne elég 

hatásos a betegségből való kigyógyulásra. A cigányasszony fizetség ellenében más eljárást javasol. Egy 

kezdetlen, vízzel teli poharat és egy cérnát kér az asszonytól. Ezután arra kéri az asszonyt, hogy az vessen 

három csomót a cérnára, majd helyezze bele azt a vízzel teli pohárba. G.M. miután ezt megteszi, a 

cigányasszony keresztet vet és ráimádkozik a pohárra, mire az abban levő cérna megmozdul. Közben egy 

üres poharat és egy tiszta zsebkendőt kér az asszonytól. Az üres pohárba áttölti a vizet, majd ráhelyezi arra a 

zsebkendőt. A poharat lefordítva csupán egy csepp víz folyik ki a pohárból, ráadásul a vízbe helyezett 

cérnaszálról is eltűnnek a csomók. A cigányasszony látva, hogy egy csepp távozott a zsebkendőből 

megnyugtatja a házaspárt, hogy meg fognak gyógyulni, jelezve azt, hogyha nem cseppent volna ki az a víz, 

akkor halálra lettek volna csináltatva.  

A 96 éves kártyajóslással is foglalkozó cigányné jóslásait legtöbb esetben pénzért végzi, egy jól 

kidolgozott árrendszerrel rendelkezik. A rontásfeloldásra egy millió régi lejt kér, de mivel régi ismerőse az 

asszonynak, ezért kevesebb pénzzel is beéri. G. M. elmondta, hogy a cigányasszony Gyimesfelsőlokról 

költözött Gyimesbükkbe, saját nagyszüleinek volt szomszédja, tehát már gyermekkorától ismeri őt.  

Az adatközlő és specialista között személyes kapcsolat van. A jósnő néha ellátogat az asszonyhoz, aki 

megvendégeli őt, a cigányasszony cserébe mágiával összefüggő megmagyarázhatatlan eseményekről mesél 

az asszonynak, s olykor magyarázattal szolgál az adatközlő személyes problémáira is.  

Ez esetben azt látjuk, hogy a specialistához való fordulásnak az az formája figyelhető meg, amikor a jós 

keresi fel kliensét, és személyes kapcsolat köti össze a két félt. Az asszony azért is bízik a cigányasszony 

praktikáiban, mivel már gyermekként szembesült azzal, hogy a cigányasszonynak jós szerepet 

tulajdonítanak. A jósasszonyba vetett bizalma egyre erősödött az évek folyamán. 

Egy másik jósláshoz fűződő eset az asszony Galaci útjával kapcsolatos. 

Az asszony moldvai városba való utazása élelmiszer vásárlás céljával történt, ez alkalommal az utcán 

szólította le egy cigánylány, aki pénzért akart jósolni az asszonynak. Az asszonyt rábeszéli a cigánylány, 

mire az pénzt ad neki. Három dolgot jósol meg, eközül kettő az asszony múltjára, egy a közeljövőjére 

vonatkozik. Elsőként elárulja, hogy az asszony neve milyen betűvel kezdődik, másodsorban annak is 
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tudatában van, hogy az asszony édesanyját I…-nak hívták és korán meghalt. Harmadikként a jövőre 

vonatkozóan mondja el, hogy Gyimesbe hazatérve az asszonynak törvény előtt kell megjelennie, ahol 

sikerrel jár. Ez utóbbi eset is beigazolódik, hiszen az asszonytól unokáját el akarják venni, de végül 

törvényes úton az asszonynak ítélik oda a gyermeket. 

Hogyha egy jóslat vagy előjel után valóban bekövetkezik egy annak megfeleltethető esemény, e kettő az 

egyén tudatában összekapcsolódik, vagyis az adott hiedelem újra aktualizálódik. Ennek következtében a 

jóslás, előjel beigazolódottá válik az egyén számára, az abba vetett hit megerősítést nyer.
117

 

Ez a típusú jóslás az előzővel szemben véletlenszerűen történik, az asszonynak azon a helyen és abban a 

pillanatban ott kellett lennie ahhoz, hogy találkozzon a jósló cigánylánnyal. Ez esetben a jóslás megmarad 

csupán az információközlés szintjén, rontáselhárításra való vonatkozása nincsen a specialista 

tevékenységének. 

Harmadik esetben az asszony egy Csíkszeredában tevékenykedő jósasszonyhoz való fordulását említi. 

Ez a specialista kártyavetéssel foglalkozik, ugyanakkor negyedikként egy aszói asszony kávézaccből való 

jóslását is említi, akinek tevékenységéhez szintén személyes élmény köti. Véleménye szerint a kávézaccből 

való jóslás a jövendőmondásnak az egyik leghatásosabb formája. A jósasszony a csésze alján maradó zacc 

formájából következtet eseményekre. 

A fennt említett négy eset azt bizonyítja, hogy az asszony hisz abban, hogy egy-egy magát jósnak 

nevező személy speciális képességekkel rendelkezik, akár múltra, jelenre vagy jövőre vonatkozóan képes 

információkkal szolgálni. Mint láthatjuk az asszony különböző helyzetekben fordul jóshoz. Az első esetben 

ezt azért teszi, mert úgy érzi férjével együtt rontás áldozata lett. A jósasszonyhoz való fordulásának célja a 

rontás feloldása. A többi esetben leginkább a kíváncsiság, ami meghatározza a jóshoz való fordulást. A 

jövőre vonatkozó tudakozódás az asszony számára egyfajta szórakozást is jelent, ezt egy előző vele készített 

interjúm is tanusítja, amelyben arról beszél, hogy néha ő is jósol, jóslási módként a babvetést nevezi meg. 

Egy lopás elkövetőjének a kiderítése okán folyamodik a babból való jósláshoz.  

A jóslások végrehajtóinak személye alapján különválasztható a specialista által végzett és az általánosan 

ismert és gyakorlott jóslás.
118

 

Feltehető a kérdés, hogy egyáltalán miért van szüksége arra, hogy más jósokhoz forduljon, amikor ő is 

rendelkezik ezzel a képességgel. A válasz abban keresendő, hogy a jósok között is bizonyos fokozatok 

különíthetők el. Vannak olyan jóslással foglalkozó személyek, akiknek a tevékenységét a közösség tagjai 

hatásosabbnak vélik. Ennek magyarázata nemcsak a jóslási technikában rejlik, sokkal inkább abban, hogy az 

illető specialistához fordulás milyen hatással jár.  

Mivel a közösség tagjai, ha szűk körben is, de elbeszélik egymásnak azokat a történeteket, amikor jóshoz 

fordultak, egymást informálva akarva vagy akaratlanul arra buzdítják ismerőseiket, hogy ők is bizalommal 

fordulhatnak egy-egy specialistához, mivel az kellő szakértelemmel rendelkezik. 

 

Bibliográfia 

Derjanecz Anita: A sors és megismerésének lehetőségei két csíki faluban. In. Pócs Éva (szerk.): Sors, 

áldozat, divináció. Janus/Osiris. Budapest, 2001. 308-327. o. 

Gagyi József: Ica. Egy homoródalmási jósasszony és egy székelyföldi helyi divinációs hagyomány. In. Pócs 

Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Janus/Osiris. Budapest, 2001. 342–361. o. 

Keszeg Vilmos: Jóslások a mezőségen. BON AMI Könyvkiadó. Sepsiszentgyörgy, 1997. 
 

*** 

 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum – Gyimesfelsőlok

                                                 
117

 Derjanecz 2001. 325. 
118

 Keszeg 1997. 7. 



N é p s z o k á s o k  – H a g y o m á n y o k  

 77 

 

Sándor Sarolta, XII. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László 

 

Alsónadrág a párna alatt 

(Pártudakoló jóslások Csíkszentdomokoson) 

 

Horoszkópok, jósasszonyok, csillagok állása az emberek mindig is kíváncsiak voltak a jövőjükre, többek 

között arra, milyen felnőtt lesz belőlük, vagy ki lesz a feleségük, de főként a férjük, híresek, gazdagok 

lesznek-e, stb. Türelmetlenül fürkészték a lehetséges válaszokat. Tették ezt már déd- és nagyanyáink, ebben 

biztosak lehetünk. A kíváncsiság hajtotta őket, miként a kisgyermeket, aki különösen arra a játékra kíváncsi, 

aminek csak a sarka látszik ki a játékos dobozból, hiába hogy előtte, vagy a kezében még sok más játék is 

van. 

Szülőfalumban, Csíkszentdomokoson (r. Sîndominic, Hargita megye) egy tíz pontból álló kérdőívet 

állítottam össze, és ezzel kerestem fel adatközlőimet, választ keresve a pártudakoló jóslásokra, melyekről 

kiskorom óta sokat és sokfélét hallottam a családunkban, no meg a falu idősebb asszonyaitól. 

A tudakolást, azaz a felmérést 2010 májusában végeztem. A megkérdezettek, adatközlőim mind idős 

asszonyok, akik szívesen megosztották velem a régmúlt időkből fennmaradt emlékeiket/élményeiket a feltett 

kérdésekkel kapcsolatban, még ha nem is hittek benne: Bíró Ágnes, 84 éves, Boros Teréz, 50 éves, Ferencz 

Mária, 74 éves és Gáll Veronika, 77 éves. Válaszaikat szó szerint jegyeztem le, és így adom közre. 

 

Mióta ismeretesek a faluban az ilyenszerű jóslások? 
Ezt nehéz lenne évszámhoz kötni. Egy biztos, amelyekről és akiktől hallottuk az több nemzedékre visszamenően 

tudott, ismert jóslási praktikák voltak. Ha azt mondom, hogy régen, az évszázadokat épp úgy jelentheti, mint mondjuk 

a déd- vagy nagyszülők idejét, korát. Akkortájt minden lány jósoltatott magának. Képzeld, még nekem es jósoltak. 

Osztán meg es beszéltük a fonóba, kinek mit mondottak, s vártuk a szerencsét. Ma má nem hallok ilyesmiről. (G.V.) 
Biza, régebb nagy divat vót jósoltatni. Vót olyan es, hogy a leán nem es akart máshoz férjhez menni, csak akit 

jósoltak neki. És mi lett a vége? Vénleán maradt. (B.Á.) 
Régebb valóságos dívat vót, ma má nem jósolnak. Olyan esetről is tudok, hogy a leán kinézett magának egy legént, s 

a jóslásba es azt akarta, hogy neki őt mondják. Hát osztán várogatott. (F.M.) 

Nekem már nem jósoltak, igaz én sem akartam. Ma pedig nincs már ilyen szokás. (B.T.) 

 

Kik voltak kíváncsiak a jövőjükre? 
Minthogy a férfiakról nincs tudomásom, biztosra vehető, hogy csakis a lányok. Az jár feszt a fejükben, vajon ki lesz a 

párjuk? Aki férjhez akart menni, azok közül mindenki jósoltatott. (G.V.) 

Azok aztán mind egy szálig. Sokan nem es egyszer! (B. Á.) 

A férjhez készülő lányok nagyon is tudni szerették volna, ki lesz a párjuk. (F.M.) 

Én es ezt mondhatom, hallottam róla, bár a mi időnkben már nem igen történt az ilyesmi. (B.T.) 

(Megjegyzem, az adatközlő ötven éves volt a beszélgetésünk idején). 

 

Sejtik-e, tudják-e a régebbi idők kíváncsi lányainak életkorát? 
Mihelyt eladósorba kerültek. Má l6, l7, l8 évesen. Mert ezelőtt korábban mentek férjhez, mint ma. Ha elkeltek, 

többet nem kellett jósoltatni, de ha az elmaradt, ma úgy mondanák: nem jött össze, akkor még kétszer, háromszor is 

megpróbálták kifürkészni a jövendőbelit.(G.V.) 

Tudomásom szerint úgy l6 éves kortól felfelé. Akkortól már egyre elszántabban gondoltak a férjhezmenésre.(B.Á.) 
Jósoltattak maguknak a lányok már l5 évesen! Bizon, akkor kezdtek táncba, fonóba járni, legényezni. Akkor má a 

jövendőbelin járt az eszük, ki lesz az, hogy híják. (F.M.) 

 

Kik jósolhattak a „kíváncsiaknak”? 

Mind asszony volt valamennyi! Direkt vótak, akik azt rendesen csinálták, azokhoz jártak a lányok.(G.V.) 
Fehérnépek vótak, ahhoz nem fér kétség, még ha nem a családból vótak es. Legszívesebben a rokonságból valóval 

jósoltattak, mert nem erőst akarták, hogy idegen tuggya, kinek miket jósoltak. Nem kell csak a beavatottakra gondolni, 

mert rendszerint akadt a rokonságban is ilyesmire vállalkozó asszonyszemély, aki remekül tudott az ólomöntéstől 
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kezdve szinte mindent, amit egy látóasszonynak tudnia kellett. Szerintem is asszonymunka volt az ilyesmi. A férfiak 

még hallani sem akartak róla. (B.T.) 

Milyen praktikákkal kutatgattak a jövőben? 
Csináltak papírcédulákot, de kártyával es, kávézaccal, galuskával, ólommal, de még tyúkcsonttal is jósoltak, kinek 

mi teccett a legjobban. (G.V.) 
Azok mindent kitaláltak. Például azt, hogy galuskába csomagolák a legén nevét, öntöttek ólmot es, csinálták 

alsógatyával es...Ki mivel tudta...(B.Á.) 
Én leginkábba a kávézaccosra emlékszem, arról hallottam. Osztán amikor meglett a jövendölés, a leán várni kezdte, 

hogy bételik-e vajon? (B.T.) 

 

Mire voltak legfőképpen kíváncsiak? 
Leginkább azt akarták tudni, ki lesz az uruk, hogy fogják híni, aztán szőke lesz, vagy barna? És persze azt es, mikor 

viszik már férjhez, főleg ha nagyon kívánta, hogy mihamarabb békössék az ő fejit is. (G.V.) 

Mindezek mellett azt is tudni akarta egyik s másik, hogy ki lesz az após, anyós ... meg még ilyenebbeket...(B.Á.) 

Sokan azt is tudni akarták előre, hány gyermeke lesz aztán? (F.M.) 

 

Volt-e megszabott helye, ideje az ilyen foglalatosságoknak ? 
De még mennyire, hogy vót! Este vagy pirkadatkor vót ajánlatos az ilyesmi, különösen szilveszterkor,újév reggelén, 

de Luca napján, karácsonykor szintén. (G.V.) 

Tudtommal éjfélkor vót a leghatásosabb s legeredményesebb az effajta praktika. (B.Á.) 

Hogy miért kellett sötétben csinálni, az sehogy se fér a fejembe. (F.M.) 
Szerintem vót, aki komolyan művelte és hitt benne, mások csak játékból, és azok között is, akik az ilyesmit ígényelték, 

vótak, akik hittek benne, mert hinni akarták, vágytak rá, mások meg csak nevettek rajta,és még akkor se hittek a 

jóslásban, ha az véletlenül beteljesült. Erről tehát ennyit! (B.T.) 

 

A jövőt fürkészték, ez már világos, de hogyan, milyen módon? 
Sokféleképpen. A leginkább megmosolyoghatóbb az, amikor új esztendőre virradólag a lány az apja gatyáját a feje 

alá helyezte, s amikor reggel fölébredt, kimejen nyomban az útra, s amelyik legént elsőként meglátja vagy az lesz a 

párja, vagy ha a nevét megtudakolja, a leendő férje ilyen nevű lesz. De talán közismert a főtt galuskával történő jóslás 

is, miszerint minden galuskába egy-egy férfi nevét rejtik el, s amelyik leghamarabb feljő a víz tetejére, az lesz a lány 

férje, illetve azt a nevet fogja viselni. (G.V.) 
Csak kettő jut eszembe. Az egyik, hogy december l3-án, Luca-napján egy-egy fiúnevet írnak fel cetlire, neveket, ami 

épp az eszébe jut a lánynak, ezeket béteszi a párnája alá, és reggelente egy-egy cetlit kivesz onnan, elégeti. És amelyik 

utoljára marad, az lesz a párja. A másik, búzát szórtak széjjel este, és aki azt álmában segíti felszedni, az lesz a leán 

férje. De mi lesz akkor, ha esetleg az álom elmarad azon az éjszaka? Erre gondolt-e valaki is? (B.Á.) 

 

Volt rá eset, hogy betelesedett az, amit megjövendöltek? 
Tudok olyan esetet, hogy valóban az lett a leán férje, akit „felfőzött” a galuskában. Persze az is lehet, hogy anélkül 

is az a legén vette volna feleségül...(F.M.) 

Én nem hallottam ilyesmiről, de előfordulhatott. (B.T.) 

 

Jósoltattak-e valaha is saját maguknak vagy sem, tudnának-e hinni benne vagy sem?  

Nekem jósoltak, de nem telt bé. Őszinte leszek, nem es nagyon hittem benne.(G.V.)  

Én nem jósoltattam, méges férjhez mentem. Én se jósoltam másoknak, valahogy nem vót a kezem ügye. (B.Á.) 

Nem szerettem az ilyesmiket. Inkább imádkoztam. (F.M.) 

Sose hittem benne, nem es gyakoroltam, nem hiszek ezekben. (B.T.) 
 

*** 
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Burus János 

Volt egyszer egy híres fafaragó kör…
119

 

Szentegyháza város (r. Vlăhiţa, Hargita megye) a Központi-Hargita déli előterében, a Kis-Homoród és a 

Vargyas-patak vízkörének felső szakaszán, a Szentegyházasfalvi-Láz központi részén települt. Hargita 

megye legmagasabban fekvő városa: átlagos tengerszintfeletti magassága 860 m.
120

 

Ebben a hegyvidéki „vasas” kisvárosban, Szentegyházán (régi neve: Szent+Bánya, Szentegyházasfalu, 

Szentegyházas-oláhfalu, Vlahica) volt egyszer egy híres fafaragó kör. 

A fafaragó kör rövid története a dokumentumok tükrében: 
„Szent+Bánya történetében a székely népi fafaragás Barabás Lajos nevéhez fűződik.  

Barabás Lajos 1952-ben végezte a tanítóképzőt, ahol megszerezte a fafaragás művészetének 

alapfogalmait, amit a mai napig is (1984) szeretettel folytat. 

Szent+Bányán először 1975-ben indul be a faragó kör a Pionírház keretében a gyerekek részére, míg 

1978-ban a Művelődési Házban, a felnőttek részére, ahol külön a gyermekeknek, külön a felnőtteknek 

hetente folytak a felkészítők Barabás Lajos vezetésével.” 

1982 őszén, az új iskolai év kezdetével kiválik a Művelődési Ház kötelékéből és a Vlahicai Vasüzem 

mellett, a Szakszervezet égisze alatt indul be az üzemi nagy klub keretében. Tagjai elsősorban üzemi 

dolgozók voltak. A Székely Népi Fafaragók Klubja nevet viselte. 

A Klub beindulása Rusz Sándor mérnök-igazgató, valamint a Szakszervezet részéről Sárközi Gyula 

és Szabó László nagyszerű melléállásával történik... 

A tevékenység menete: minden csütörtök délután 16-19 óráig, az elméleti oktatást összekötve a 

gyakorlattal, az alábbi beosztás szerint: 

-első évben: lapos – mélyfaragás; kopjafa-faragás; 

-második évben: pásztorfaragás és felületi faragás; 

-harmadik évben: domborított – mélyfaragás 

 

A tanfolyam résztvevői az 1978/1979-es évben 
1. András Domokos – asztalos 

2. Gedő Barbás – technikus 

3. György József – asztalos 

4. György Mihály – asztalos 

5. Lukács Ferenc – kereskedő (üzletes) 

6. Márton György – villanyszerelő 

7. Szabó Albert – ny. tanító 

8. Veres István – öntő 

 

 

Új tagok az 1979/1980-as tanévben 
1. Faluvégi Mózes – ács, kőműves 

2. Józsa László – mintaasztalos 

3. Mihály László – laboráns 

4. Nagy Ferenc – postamester 

5. Lőrincz Ferenc – asztalosű 

6. Sudacsek Adolf – öntő (kimaradt) 
 

Új tagok az 1981/82-es tanévben 
1. György László – ipari festő 

2. Máté Mihály – technikus  

3. Szász Hajnal – almérnök (kimaradt) 

4. Szász László – technikus 

5. Székely Sára – mérnök (kimaradt) 

6. Tamás István – tanuló 

7. Tamás Kálmán – tanuló 

Új tagok az 1983/84-es tanévben 
1. Demeter László – almérnök 

2. Erős Mihály – almérnök (kimaradt) 

3. Márton Vilmos – asztalos 

4. Tódor Sándor – esztergályos 

5. András Gizella – elárusító 

 

Új tagok az 1982/83-as tanévben 
1. Bíró Tivadar – tanár 

2. Burus Vilmos – tanár 

3. Bogdán Gyula – fizikus (kimaradt) 

4. Benedek Ferenc – öntő (kimaradt) 

5. Bartha Imre – mérnök 

6. György Dénes – technikus (kimaradt) 

7. György Ilona – tisztviselő 

8. Ferencz Ernő – lakatos (kimaradt) 

9. Máté Antal – lakatos (kimaradt) 

10. Pál Levente – napszámos (kimaradt) 

11. Sándor Elemér – lakatos (kimaradt) 

12. Simó István – villanyszerelő 
Megjegyzés: az 1981/82-es tanév keretében a tagság meghívására Csergő Bálint csíkszeredai ny. tanár-

ügyvéd tartott egy nagyszerű, mindnyájunk számára nagyon tanulságos előadást Székelykapuk története és 

faragása címmel. 
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 Az itt közölt anyagot Vlahica város népművészeti kiállítása. Fafaragó klub tevékenysége. I. (1983-1988); II. (1989-1994) címet 

viselő vaskos iratcsomó, „krónika” alapján állítottam össze. Ezúton is köszönöm Szabó Klára ny. könyvtárosnőnek, hogy 

átadta az említett forrásanyagot. 
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 Vofkori László: Székelyföld útikönyve 1. Cartografia Kft. Budapest, 1998. 576.o. 
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A faragókör tagjai az 1978-1982-es időszakban a Városi Művelődési Ház részére az alábbi faragott 

tárgyakat készítették: 6 darab csillár, amelyből egy nagy csillár a Művelődési Háznak; 5 fali lámpát dupla 

karral; 8 függönytartót, valamint asztalokat, székeket, bokálytartókat, sulykokat. 

Az 1982-1984-es időszakban az Üzem mellett működő Szakszervezet részére az alábbi faragott 

tárgyakat készítették: 1 nagy csillár a díszkóterem részére; 4 darab tükör-ráma , szintén a díszkóteremnek; 

12 fogast; 2 könyvespolcot; 2 bokálytartót; 10 sulykot; 10 kulcstartót; 4 falilámpát; 10 gyertyatartót. 

A Faragó kör tagjai 1983. május hónap folyamán megnyitották az I. Népművészeti kiállítást, ahol a 

faragott tárgyak mellett festett bútorok és népi szőttesek is helyet kaptak. 

A kiállítás nagy népszerűségnek örvendett, 1809-en tekintették meg. 

A második nagyméretű Népművészeti kiállítást 1984. május 25-re szervezték meg, amelyen nagyobb 

térfogatú faragott bútorokat állítottak ki. (szekrények, asztalok, ágyak, székek, állólámpák, ágyneműtartók, 

saroktékák) – összesen 205 faragott tárgyat és 45 szedettest. 

Ezt a rangos kiállítást 1392 személy tekintette meg. 

Diplomát kaptak: András Domokos, Gedő András, György József, György Mihály, Lukács Ferenc, 

Márton György, Szabó Albert, Veress István, Faluvégi Mózes, Józsa László, Mihály László, Nagy Ferenc, 

Lőrincz Ferenc, György László, Máté Mihály, Szász László, Simó István, Tamás István és Kálmán, Bíró 

Tivadar, Burus Vilmos, Bartha Imre, György Ilona (összesen 23-an). 

Vlahica város a III. Népművészeti kiállítását 1986. június 11-20 között tartotta. Barabás Lajos 

oktatómester vezetésével 19 fafaragó vett részt munkáival. Szabó Erzsébet irányításával15 makramé készítő 

volt jelen szép alkotásaikkal. 

A kiállított faragott tárgyak száma 135, a makramáké 95. 

A fafaragók közül az alábbiak neveztek be:  

1. Barabás Lajos: zeneszekrény, szalvettatartó (2darab), sulyok, képráma, kopjafadísz, bárasztal (2),  

2 szék, székláb nélkül, falilámpa (3), nagy függönytartó, kicsi függönytartó, könyvespolc, 

gyertyatartó. 

2. Nagy Ferenc: szekrény, állólámpa, gyertyatartós lámpa, gyertyatartó, tárca (3) 

3. Demeter László: tárca (4), asztal, két szék, két szék láb nélkül, csillár, falilámpa. 

4. András Domokos: csillárlámpa, gyertyatartós lámpa, két tálca, súlyok (4), bokálytartó, kettős 

falilámpa 

5. Szász László: nagy asztal, két szék, kicsi asztal, két szék láb nélkül, tárca(3) 

6. Bartha Imre: csillár, állólámpa, bárasztal,  

7. Ladó Gábor: fogas, falilámpa, kulcstartó, gyufatartó. 

Megjegyzés: 1986. XII. 10-én, de. 10 órától, a csíkszeredai Művelődési Házban megyei jellegű 

tapasztalatcserét szervezett a Hargita Megyei Népi Alkotások Háza, Kardalus János igazgató vezetésével. 

Előadást tartott Kardalus János: a népi motívumokról; Csergő Bálint a székelykapukról; Varga Károly 

igazgató a csíkszeredai faragó iskola tevékenységéről számolt be a 30-35 résztvevőnek. 

Szentegyházáról jelen volt: Barabás Lajos, Nagy Ferenc, Bartha Imre, Demeter László és Szász László. 

„Elhatároztatott”, hogy ezután a fafaragók évente szerveznek hasonló összejövetelt. 

A következő (1987) találkozónak a Székelyudvarhely Faragó kör ad helyet. 

A vaskos „krónika” említést tesz Székelyudvarhelyi és Szent + Bányai fafaragók találkozójáról. 

(1987. VI. 24). 

Más közös esemény: Homoród – 1987. május 15.: bárányflekkenezés az udvarhelyi és a 

szentkeresztbányai fafaragók „közös megegyezése alapján.” 

„Minden jól sikerült, csak sajnos hiányos volt a megjelenés.” 

Részt vett Székelyudvarhelyről 26 személy, Szentkeresztbányáról 23 személy (faragó, bogzó, és pártoló 

tag). „Nagyon jól szórakoztunk, de éreztük a hiányzókat”… 

V. Népművészeti kiállítás: 1987. május 23-án, ünnepi megnyitó 14 órakor.  

E nagy méretű rendezvényen a fafaragók Barabás Lajos oktatómester irányításával 21-en vettek részt, 

bekapcsolódott 3 iskolás is. A makramékészítők közül tízen remekeltek munkáikkal.  

Összesen 1947 aláírás gyűlt össze a látogatási naplóban. Majdnem 1700-an látogatták meg a tárlatot. Sok 

értékes és tanulságos bejegyzés szerepel a naplóban. 

Érdekesség: (Protokoll) „Az üzem igazgatóságának, leadva 3 tálca (Szovjetbe utazóknak, 1988); 3darab 

falilámpa (ellenőrző szervek részére, 1988. június).” 

Újabb esemény: tapasztalatcserével egybekötött kirándulás.  

Útirány: Sepsiszentgyörgy – Alsócsernáton – Kézdivásárhely – Tusnádfürdő. Negyvenötön vettek részt, 

ebből 12 faragó. „Nagy élmény volt”... 
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1988. júliusa: „Irány a vargyasi fafaragók meglátogatása” – Sütő Béla otthonában. 

Újabb kirándulás: 1988. augusztus 28-án, Szárhegyre. 

Útirány: Gyergyószentmiklós, a Libánon keresztül – Szárhegy („Barátság Művésztelep”, Lázár-kastély) 

– Bucsin-tető – Parajd – Farkaslaka. Negyven személy volt jelen, ebből 11-en fafaragók. „A kora esti 

órákban énekszóval érkeztünk haza”... 

VI. Népművészeti kiállítás: 1989. május 27. – június 12. 

Helyszín: a Vasas Klub kiállító terme.  

A kiállításon részt vett 34 fafaragó (248 tárggyal), 12 makramé-bogozó (75 tárggyal), egy festett 

bútorkészítő (5 munkával). Összesen 344 alkotással.  

Rendezte: Barabás Lajos és Szabó Erzsébet. 

Néhány kiállított faragott tárgy jegyzéke:  

Barabás Lajos munkáiból: tálasszekrény, ruhásszekrény, székhát (6), falilámpa (2), kazetta (2) 

tálalós asztal. 

Szabó Albert: 2 falilámpa (egykarú-kétkarú), asztali lámpa, gyertyatartó, kulcstartó (2), láda, 

hatágú csillár, szalvettatartó (3). 

Nagy Ferenc: talpas tál, váza, plakett, asztali lámpa írófelszereléssel, álló asztali tükör, képráma. 

Bokor Imre diploma munkái: sulyok (2), fogas, kulcstartó (2), falilámpa. 

Burus Vilmos: 6 darab szekrényajtó betét 

Józsa László: saroktéka, telefontartó 

Szász László: két csillár (ötágú és háromágú) 

Egy újabb kirándulás: 1989. július 17-18. Útirány: Marosvásárhely – Segesvár – Székelykeresztúr 

„...csak 17 személy áldozta fel idejét és pénzét erre a 2 napos kirándulásra. De mindenkinek ez az út 

megérte az áldozatot” – olvassuk az élménybeszámolóból. 

1989. november 6-18. között a szárhegyi Szépteremtő kaláka őszi népművészeti táborában 

tevékenykedtek, alkottak: Barabás Lajos, Demeter László, Simó István, Lukács István, Sándor Antal-Attila 

fafaragók. Kifaragtak 3 széket, 2 ágyat (teljesen), 1 lámpát és egy madarat. A tábor „csokrosmadarait” 

Demeter László faragta újra meg. 

„Reggeltől estig faragtunk, aki pedig elérte az éjfélt, az még egyszer tudott vacsorázni is [...]. Az idén is 

megtörtént az avatás. Tőlünk két ifjútag beavatódott: Lukács L. És Sándor A. [...] Az idén a fő faragási mód 

a kazettás fafaragás volt.” 

1990-es esztendő. Új tagokkal szaporodott a szentegyházi Székely Fafaragók Klubja, köre. Elnök: Szász 

László, oktató: Barabás Lajos, szószóló: Szabó Albert, pénztáros: Bartha Imre, új tag: Balázs Árpád és 11 

„régi” tag. 

1990. május 9-én tizennégy klubtag meglátogatta a székelyudvarhelyi fafaragók kiállítását. 
„Sok új értékes faragott tárgy, szép munkák kerültek bemutatásra, ahol vegyesen volt népi és stílfaragás, szobor-

munka, féldombormű és festett tárgy; áttört faragással készült tányérok; nagyon cifra csillárok; faragott bútorok 

(saroktéka, pad, szekrénybetét); különböző formájú és faragású kazetták; népi faragású sulykok, stb. 

Tallózás a sajtóból, bejegyzések, észrevételek, vélemények a kiállításról. (1983-1994) 

Kardalus János: A kiállítás megnyitása napján tett látogatásunk élményeinket kellemes meglepetésekkel 

gazdagította. A kiállított tárgyak magas szakmai képzettségről, gazdag művészi készségről adnak bizonyságot. E 

kiállítás megszervezése komoly fejlődést jelent kis városunk szintjén, annál inkább, hogy ilyen természetű és művészi 

értékű rendezvényt még nem volt alkalmunk látni. A tárgyalkotás és díszítés napjainkban tájékozottságot igényel, mert 

hagyományátvételről és annak közvetítéséről van szó. Főleg azok az alkotók, akik kezdeti fokon, néha elszigetelten 

dolgoznak, vagy éppen nem hozzáértő forrásokból merítenek, számos hibát követnek el. Tájékozódni kell a népi 

tárgyalkotásról és díszítésről szóló kiadványokból, jó nevű mesterek tapasztalataiból, vagy legjobb forrás a tárgyi 

hagyaték tanulmányozása.
121

 

Ferenczy Lajos írja …Az idén az üzemi klub egyik nagyobb termében gyönyörködhettünk alkotásaikban  […] A 

több mint kétszáz faragvány, valamint közel félszáz szőttes és varrottas kiállítói üzemi munkások, technikusok, 

mérnökök, tanárok, tisztviselők, háziasszonyok, nyugdíjasok, tanulók […]. Nyugodt lekiismerettel mondhatom, hogy a 

kiállítás bármely nagyobb városban is érdeklődést keltene...
122

 

Ferencz Imre újságírónak vallja Barabás Lajos fafaragó-oktató: „...a fa könnyedsége, faraghatósága 

mintegy kárpótolja azokat az embereket, akikben él az alkotásvágy. A fa mindenkinek visszatükrözi a hozzáértését, a 

tehetségét, az egyéniségét […] Az oktató elsősorban kalauz, aki megismerteti a fa törvényeit és a régi mesterek keze 
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 Kardalus János: A tárgyalkotás igénye. Hargita. 1983. június 29. 
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 Ferenczy Lajos: Fafaragó- vasasok. Előre. 1984. július 18. 
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alól kikerült, letisztult motívumokat, s aztán a „felszabadult” faragó megkeresi a maga útját, gazdálkodni kezd az 

örökséggel, a tanultakkal.
123

 

A beírási naplóból olvashatjuk: A létrehozó munkaközösségnek további sikerekben gazdag tevékenységet 

kívánunk”(1983. május 27.) 

„Nagyon szép a kiállítás”. „Nagyon szép”. „Nagyon szép minden”. 

A kiállítás nagyon szép! Megtekintése nagy élmény volt. Kívánok mindenkinek sok örömet, sikert és 

egészséget további munkájukhoz.”(1983. V. 30.) 

„...szükség volna még egy pár lelkes Barabás Lajosra, és akkor a mi városunk is komolyan tudna 

büszkélkedni […]. Még szeretnénk látni sokszor ilyen nagyon jó színvonalú kiállítást.” (Vlahica, 2. 06. 

1983.) 

„Nekem minden tetszett.” (László Attila – tanuló) 

„Nekem a Barabás Lajos fafaragása tetszik.” (Pálfi Judit – tanuló) 

„1974-ben végzett Vlahicai Líceum növendékei a 10 éves találkozó alkalmával megtekintették a faragó 

kör kiállítását, amely nagyon szép, csodálatos volt. Kívánunk továbbra is sok sikert a faragó kör tagjainak. 

„...ezzel a színvonalas kiállítással talán érdemes tovább is menni, átlépve kis városunk határát. 

Eredményekben, sikerekben gazdag, jó munkát kívánunk vidékünk fafaragóinak.” (1984. május 26.) 

„Meglátogattam én is ezen értékes névművészeti kiállítást. Örömmel állapítottam meg, hogy érdemes 

volt a faragó kört támogatni. Ezután is támogatni fogom. Minden elismerést megérdemel Barabás Lajos 

tanító-mester és minden egyes faragó külön-külön, a faragó csoport együttesen.” (1984. május 29.) 

„Őszinte elismerésem és nagyrabecsülésem a mestereknek és tanítványaiknak azért a feledhetetlen 

élményért, amelyet munkájukkal nyújtottak. Sok sikert kívánok.” (1986) 

„További türelmet a szép munkák készítéséhez – minden elismerésem.” (D. Erzsébet. 1987. V. 28.) 

„A kiállított darabok nagyon szépek és értékesek, sajnos egy megfelelő kiállító terem hiányában ezek 

nem érvényesülnek megfelelőképpen. Javasolom, hogy a vlahicai alkotók egy nagyobb és megfelelőbb termet 

kapjanak, hogy több ilyen sikeres kiállítást tudjunk megtekinteni.” (Szőcs Levente, 1987.) 

E sorok összeállítója két évtizeden át nyomon követte – mint a Hargita Megyei Művelődési Bizottság 

szakirányítója, művelődésszervezője –, örömmel nyugtázta, támogatta a „vasas” város művelődési életének 

kibontakozását, virágzását, szép sikereit – minden téren. 

Anyaországi kapcsolatok az 1990-es évben: 

Somogyvári Faragó Táborban (augusztus 1-15.) vett részt Barabás Lajos, András Domokos és Szász 

László. Itt 2 darab nagy és 2 darab kisebb kopjafát faragtak. Bekapcsolódtak a „fedeles híd” építésébe is. 

Boglárlellei nagyvásáron (augusztus 19-21.) között is jelen voltak. Ide érkezett meg Márton Vilmos és 

Demeter László is, faragott tárgyakkal. Borkóstolóból is volt részük. 

Sárospataki találkozón (augusztus 22-25. között) ott volt Barabás Lajos, valamint városunkból az 

„üzemi kultúrcsoport”. 

1994. szeptember 6.: rögtönzött kiállítás a Balatonbogláriak tiszteletére.  

A „krónika” utolsó bejegyzése: „Csodálatos, szép anyagot láttunk. A gazdag (népi) motívumok 

lenyűgözők. További munkájukhoz sikert és erőt, egészséget kívánunk.” (Aláírja 12 anyaországi személy) 

Bezárás: Szentegyházának (akkori nevén Vlahica) a „zord, fekete napokban”, években is életerős 

művelődési élete volt. Lobogott a „kultúra lángja”, mert jó intézményvezetői voltak. 

Bajtársaim, Sorstársaim, a kapott, az örökölt „szellemi tüzet” ápoljátok, szítsátok tovább. 

 
Barabás Lajos munkái (1983) 

 
Barabás Lajos, a körvezető (1983) 
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 Ferencz Imre: Fafaragók a vasas városban. Hargita. 1989. május 28. 
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A fafaragó kör tagjai (1983-1984, 1987) 

 

 
 

 

  
Képek a kiállításról 
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Jánosi Csaba 

geológus mérnök 

Csíkszereda, Hargita megye 

A terméskő használata Tusnád községben 

Az Alcsíki-medencét délen lezáró Csomád-hegység lábánál elterülő Tusnád község: Tusnád, Újtusnád, 

Verebes- területén a kő felhasználása egészen az őskorig követhető. A kitűnő természeti adottságokkal 

rendelkező térségben felszínre kerülő leletek alapján kijelenthetjük, hogy Tusnád környéke folytonos élettere 

volt az embernek. A Vártető előterében az Olt magas teraszán, Balinos dűlőben marékszámra gyűjthetők a 

pattintott kőeszközök. Verebes határában János Pál szerint egy „remek obszidián pattintott áldozati kés” 

került elő. Kemény vulkáni kőzetből, főleg bazaltos andezitből készültek azok a csiszolt kőbalták és hasító 

ékek, amelyek Tusnád déli peremén, a Falumejjéke nevű részén kerültek felszínre. A Csomád-hegység puha 

andezit típusú kőzetei a későbbi korok emberének is fontos építőanyagai. A Vártető csúcsán emelt, 

mészhabarcsalt összerakott 6 hektár kiterjedésű több mint 1000 m falhosszúságú koraközépkori vár is a 

helyben kitermelt andezitből készült. A vár területén található hatalmas lávatömbök felszínét 

„üzenetrögzítőként” használták eleink. Több ligatúra és más őskori jel is fennmaradt a mohák alatt. 

Nemcsak építkezésre használták a helyiek a terméskövet, hanem ebből készültek a temetői és útszéli 

keresztek valamint a megélhetést elősegítő eszközök és tárgyak, kézi őrlőmalmok, malomkövek, válluk stb. 

Nemcsak a kő felhasználása nyúlik vissza a múltba, hanem a községet alkotó települések korát és 

kialakulását is homály fedi. Ha elfogadjuk Már Ferenc Géza és Szőcs István magyarázatát, hogy 

„hétmagyarok bejövetelekor a –d kicsinyítő (és helynév!) képző már kiment divatból a magyar nyelvben.”, 

akkor Tusnád a honfoglalás előtti települések közé tartozik. S az sem elhanyagolható, hogy a község 

területén, több –d képzős helynév ismert, például: Csomád, Bátord vagy Tompád. A Bója helynév talán az 

erdélyi Boja vezér Olt menti nyári szálláshelyét őrzi. Ezért is helyénvalók a Bója-tetőn Imets Fülöp Jákó 

által emelt Csonkakőkereszt sorai: „Hol ma szántunk, itt a Bója/ Őseinknek síri dombja”.  

Verebes nevében is talán a „vasverők” nevét kell keresnünk, hiszen keleti határában a Diákgödre nevű 

helyen álltak a régi olvasztókemencék. Kunits is említi vasbányáit. A település uralkodó családneve is a 

Kovács. Hidegkútban a felszínre törő borvizekből kicsapódott vasércet, a limonitot termelték ki verebes 

lakói, olvsztották meg, majd vertek, kovácsoltak eszközöket belőle.  

Újtusnád, fiatal település. Az 1822-ben leégett Szeretszeg lakói költöztek át Ótelvére és a Mitács-patak 

mentén alapítottak új falut. Korábban Tusnád és Lázárfalva között, a Kismezőn lévő Szeretszeg külön 

településként is szerepel. A helyi öregek azt tartották, hogy Szeretszeg lakói a Szeret mentéről telepedtek 

ide. 

A Magyar Nagylexikon 17. kötete, Tusnád címszó alatt írja, hogy: „Lakói neves kőfaragók voltak.” Ezt a 

feltevést erősíti meg János Pál történész Újtusnádra vonatkozó kejelentése is:” Ennek a falunak van olyan 

telke, ahol minden csupa faragott kőből épült, még a kútkáva is.”   

A tusnádi kőfaragók, ahogy azt már az előbb említettem, a Csomád-hegységből kitermelt aránylag puha 

szürke és vörös színű szemcsés amfibol és biotit andezitet használták. A mesteremberek pontos, évszázados 

megfigyelése alapján akár a hegység geológiai térképe is megrajzolható. Ugyanis csak a Fenyősponk, 

Eregető, Benevize, Kisharam és Csoronkoló helyeken előfoduló terméskövet használták. A hegység más 

fiatalabb kitörési központjainak, például Nagyharam lávakőzetei már keményebbek voltak, nehezebb volt a 

faragásuk és rosszabbul hasadtak. 

A kitermeléshez, hasításhoz a felszínen lévő hatalmas tömböket használták. Nagy bányák nem voltak, 

csak a kollektivizálás után az istállók falazásához szükséges nagyobb kőmennyiség kitermeléséhez nyítottak 

Kőballangnál külszíni fejtést és használtak robbantószert. A hagyományos népi kőhasítás egyszerű 

módszerrel történt. A kőfaragók tudtak egy régebbi módszerrről is, amikor a kőbe vésett lyukba száraz 

bükkfa éket vertek. Ezt vízzel megöntözve, felhasználva a fa dagadó tulajdonságát, amely a kőzetet is képes 

elhasítani. Ezt a módszert felváltotta az ékkel vagy apró vas hasítószeggel való jövesztés. A kiválasztott 

kőtömbön, a hasadási irány, vagy ahogy nevezik a „szál” mentén a vascsákánnyal sűrün apró lyukakat 

mélyítettek, ahová a vasbottal beverték a kőhasító szegeket. A szegek folyamatos verése nyomán a kő 

elhasadt. Ezzel a módszerrel akár két méteres ajtó és ablakkeretnek való lapokat is ki tudtak termelni. 

Hasonló nagy tömböket hasítottak temetői és útszéli kereszteknek is. A kihasított kőtömböket „félvágás” 

szekeren szállították a településre, ahol a célnak megfelelő formára alakították, faragták. A kőfaragó 

szerszámai a rövid nyelű vaskalapács, a spicc, a véső, kőfúró, és a simitó vagy mintázó kalapács. 

Tusnád község épített örökségét vizsgálva kitűnik, hogy a kő, mint építő- és díszítőanyag a 19. század 

közepőtől a 20. század derekáig van divatba. A fellendülő cementgyártás az 1970-es évektől szinte teljesen 
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kiszorítja a piacról a tusnádi terméskövet. Napjainkban csak alapozáshoz, támfalak, ritkán házak építéséhez 

használják ezt a kitűnő, olcsó és szép terméskövet.  A műkő és és a vas térhódításának köszönhetően sok 

tusnádi kőépület és kapu esett áldozatul, került lebontásra. 

A korábbi századokban a tusnádi népi építkezés a követ, mint építőanyagot a favázas házak 

alapozásához használta. Általában faragatlan sokszögű termésköveket helyezet el gömbfából épült 

hagyományos csíki házak gerendaváza alá. Ennek nyomai láthatók Kismezőn, a leégett zsuppfedeles 

szeretszegi házak helyén. A két világháború közötti időszakban Tusnádon ugrásszerüen megnő a kőből való 

építkezési kedv. Ebben az időszakban épülnek fel nagy számban a faragott kőből összerakott házak, istálók 

csűrök, pajták. Megfigyelhető a külünböző építőanyagok ötvözése is. A kőből épült pincék, pincelakások 

fölé, a felső színt gyakran épül fából vagy téglából. A gazdasági épületnél jellegzetes, hogy az istálló kőből a 

takarmány tárolására szükséges terek, odor, istáló fele pedig fából épül meg. A ház elemei közül faragott 

kőből készült az ajtó és ablakkeret, a küszöb, a lépcső, a kémény födlapja és a esővízcsatorna alatti vízfogó.  

A jellegzetes tusnádi kőből épült a „belső” vagy a telek dísze a kapu is. A kisebb gyalog és a hatalmas 

kötött galamdúcos székelykapuk meghatározzák a falu arculatát. Nagytusnádon még ma is több mint 11 

darab nagykapu áll, amelyból kettő Szeretszegben „ikerkapu”. Ezek faragott kőből voltak összerakva, de a 

dúc rész fából készült, a fedés általában cseréppel történt. A kiskapu régi változata a hagyományos fából 

készült székelykapu formáját utánozza és gyakran egy kőből van hasítva. A tető is ívesen faragott kőből áll. 

Ezek arhaikusabb változatain a kiskapu teteje nem volt összekötva, gyakran tulipánba vagy legömbölyített 

formába végződött. Készültak kapulábak három darabból is. Az alsó a csutak, amelyre a két méteres lábat 

csapoltak. Erre jön a födlap, amelyet gömb, rombusz vagy kocka alakú faragvány díszít. Készültek több 

faragott kőből összeállitott gyalog kapuk is. Ezek díszítése is rendkivül változatos. A módosodó faluról talán 

ekkor kezdték el mondogatni a környező települések lakói, „Bőcsködhetnek Tusnádon.” A kőból állított 

gyalogkapuk jellegzetes díszító motívumai a tulipán, az életfa, a tölgy és babérkoszorú, a szarvas és az 

oroszlán. Újabban ezeket a díszítő elemeket olajfestékkel színezik, így próbálják kihangsulyozni a szürke 

kőzetbe faragott motívumokat. A törékeny kapulábakat a szekérbejárónál kőből faragott kerékvettető kövek 

védik. 

A hagyományos kősasos gerendákkal vert kerítés csak kevés helyt maradt fenn. A tusnádi és az újtusnádi 

papilak telkét még mindig a jellegzetes kősasos, zsindéllyel fedett gerendakerítés övezi. A módosabb gazdák 

az utca felőli részt gyakran faragott kőből rakott magas tömör kerítéssel védik. 

A kerítésen belülül kialakított „életben” kőből készült a kisméretű gabona vagy később sóőrlő kézi 

malom, amelynek forgó részét gyakran sugaras napmotívum díszíti. Az állatok itatására, etetésére különböző 

méretű négyzetes, téglalap vagy kör formájú vályuk is készültek Tusnádon. Az udvar fontosab járófelűleteit 

is terméskővel borították. Ahogy korábban említettük sok helyen fellelhetó a kőből faragott kútkáva is. A 

kútak föld alatti része is faragott kővel vannak kibélelve. A csíki székelység fő eledelét képező savanyú 

káposzta nyomtatására is faragott követ használnak. 

Még meg kell említsük az andezitnek a felhasználást a hídak lábazatainak az építésénél. A tusnádi és az 

újtusnádi Olthidak csónak alakú pillérei 1947-ben faragott kőből voltak felrakva. 

Gyakran kőből faragták a jelentősebb borvízforrások küpüjét is. Tusnád határában a Pallók borvize van 

kőbe foglalva. A küpü készítetője után Endes (Lajos) borvizének is nevezik. 

Tusnád község rendkívűl gazdag az egyházművészethez sorolható kőből faragott, épített emlkékekben. 

1802-ben épített barok templomában látható a Keöpeczi Sebestyén József által árpádkorinak datált, kőből 

készült érdekes formájú keresztelőkút. A korábbi templom vagy templomok kőoltárát fedi a tusnádi 

születésű  Kovács Miklós püspok által építetett impozáns barokk oltár. 

A kerítés és a régi temető tele van szebbnél-szebb kőkeresztekkel. Igaz, hogy „Nagytusnád mai temetője 

arról is híres, hogy egyetlen fakereszt sincs benne, de annál több a helyi kőfaragók míves munkáját dícsérő 

ízléses sírkő.” A három részre tagolható temető első részét az 1800-as évek második felében faragott 

napkorongal díszített kőkeresztek uralják. Vannak keresztek, amelyen a nap, a hold és a csillagkép is 

megjelenik. Tusnád régi pecsétjén is, egyedüliként a térségben ez a három elem szerepel. A középső rész is 

egységes, hiszen itt a 20. században készült külömböző formájú kékeresztek állnak. Az újtemető síremlékei 

már a mai divatot követik, nagy részük tájidegen kövekből készült. 

Említésre érdemesek a hatalmas, gyakran a három méter magasságot is meghaladó útmenti, tízes, 

fogadalmi és emlékkeresztek, amelyek a település díszei. A temető keleti sarkán áll az egyik legrégebbi 

kőkereszt, amelyet Boldizsár István állíttatott1651-ben. Betegh Ferenc nevezetű vámigazgató, gyímesi 

harmincados a járvány emlékére két impozáns szívből kinövő tulipánnal díszitett keresztet emeltetett, 

egyiket a Malomútjára, másikat a templom előtti dombra. Nevezetesek azok a nagy méretű határ és 

fogadalmi kersztek is, amelyeket Imets Fülöp Jákó kanonok állíttott és látott el verses felírattal. Ezek közül 
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megemlítjük a Csonkakőkeresztet és az ősi Imets telken álló fogadalmi keresztet, amelyen a következő 

szöveg olvasható: Fönhirdeti / Tusnád község / Jézus neve / dícsértessék / Fogadalmi/emlékkő/állítá 

fő/tisztelendő / AndorImets / Fülöp Jákó / csíksomlyói / igazgató / 1878/. 

A kőmegmunkálás, a kőfaragás a népművészet mostoha gyermeke, alig kutatott területe. Tusnád község 

területén fellelhető kőből készült építményeknek és használati tárgyaknak a vázlatos ismertetésével a 

kutatásuk szükségszerűségére szerettük volna a szakembereknek a figyelmét felhívni. 
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Kádár Kincső  

múzeumpedagógus 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

Múzeumpedagógia foglalkozássorozat  

Hagyományos népi mesterségek Csíkban 

 

A Csíki Székely Múzeum a Hagyományos Népi Mesterségek Csíkban című állandó kiállításához 

múzeumpedagógia foglalkozásokat biztosít, melyek kapcsolódnak a helytörténet, irodalom, 

környezetismeret, történelem, vizuális kultúra ismeretanyagának bővítéséhez. A tantárgyi koncepciókat 

szinte önként kínálják, s nagyon jó lehetőségeket teremtenek a tanulók ismereteinek összevetésére, 

összefüggések keresésére, feltárására, megértésére. A múzeumi óra jól alkalmazható tananyag-kiegészítésre, 

a téma, a tananyag több oldalú megvilágítására, a személyiség sokirányú fejlesztésére, konkrét nevelési, 

oktatási, képzési célok elérésére. A múzeumpedagógia és múzeumandragógia tágabb kontextusban 

értelmezve az egész életen át tartó tanulást (Lifelong Learning, röviden LLL) célozza meg. 

A múzeumokban felhalmozott műtárgyak a rendkívüli szemléltetés lehetőségét kínálják az iskolai 

tananyag kiegészítéséhez. Ám a tárgyak egyetlen és megismételhetetlen volta miatt a műtárgyvédelmi 

szempontok érvényesülnek. „Mindent a szemnek, semmit a kéznek!” Pedig egy különleges tárgy láttán 

mindannyiunkban kialakul a vágy, hogy megérintsük, általa személyes kapcsolatba kerüljünk korokkal, 

kultúrákkal. Miért tanuljunk tárgyakkal? A tárgyak motíváló ereje a „meg akarom nézni, meg akarom 

tudni....” érzése alakul ki először a gyerekekben, amely azután felébreszti a kíváncsiságot. A tárgyak 

kézbevétele az aktív tanulásnak olyan formája, ami leköti a gyermekek figyelmét. A tárgyak megfigyelése 

fejlesztheti a következő készségeket: óvatos bánásmód, megőrzés, tárolás; megfigyelés és megvizsgálás; 

megvítatás, javaslattétel, becslés, elméletek felállítása, összegzés, jóslás, általánosítás; kísérletezés, 

következtetés, összehasonlítás, végkövetkeztetés levonása, szerkezet és a funkció összefüggéseinek 

felismerése, besorolás, katalogizálás; az adatok rögzítése írással, rajzolással, címkézéssel, fényképezéssel, 

hangfelvétellel, filmezéssel, számítógéppel; válaszadás, jelentés, magyarázat, kiállítás, bemutatás, összegzés, 

véleményalkotás.  

A sikeres, élményszerű program érdekében azonban fel kell zárkóznunk és tanulnunk kell azoknak az 

országoknak a példáiból, ahol már több évtizede működnek múzeumpedagógiai programok, és az 

érdeklődőkben már igényként fogalmazódik meg a múzeumpedagógiai foglalkozás vagy múzeumi óra.  A 

magyarországi „Múzeumok a közoktatás szolgálatában” (2009) módszertani kutatás eredményeit figyelembe 

véve megtudhatjuk, hogy mitől jó és példaszerű egy-egy kiállítási program a múzeumpedagógiában. A Csíki 

Székely Múzeumban is ugyanezen célokat szem előtt tartva a következő irányelvek mentén szervezzük a 

foglalkozásokat: kiegészítik az iskolai tananyagot, szakmailag színvonalas információközvetítést 

biztosítanak, manuális gyakorlatok (aktív részvételt igényelnek) színesítik a programot, kompetencia-

fejlesztő feladatokat végeznek a gyerekek, a múlt és a kultúra megismerését támogatják, az információkat 

játékos, élményszerű, kreatív, interaktív, korosztályhoz igazodó témafeldolgozásban sajátíthatják el. Emellett 

a foglalkozások értékközvetítőek: a kultúra megbecsülését, a helyi identitás kialakítását is megcélozzák.  Az 

alsó tagozatosok esetében a természettudományos, néprajzi, művészeti kiállítások, gyűjtemények 

használhatók fel legjobban, mert a magyar, környezetismeret, rajz és technika órák ismeretanyagait lehet 

ezekben konkretizálni. A történeti kiállítások, gyűjtemények csak később, a mondák tanításának idején 

illeszkednek a tananyagba. Ez az időszak elsősorban a múzeumokhoz való megfelelő kötődés kialakításának 

ideje. Fontos, hogy a gyerekek úgy emlékezzenek a múzeumra, mint ahol nagyon jól érezték magukat. Az 

alsó tagozatra a készségfejlesztés speciális feladatai hárulnak, ahol fokozottan kell figyelni a manuális 

készségekre és ezek fejlesztésére. Ennek a tárgykészítések során van nagy szerepe a múzeumpedagógiában. 

Fontos, hogy ebben az időszakban tanulják meg a helyes múzeumi viselkedést, érezzék kötelezőnek a 

szabályok betartását. Fedezzék fel a gyerekek, hogy mindazoknak, amiket a könyvekből megtanulnak, 

valóságtartama van. Vessék össze a már megtanult történeteket, fogalmakat, eseményeket a tárgyakban 

jelentkező konkrét világgal. Ezeken keresztül legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére. 

Tudják alkalmazni a sajátos múzeumi kommunikációs rendszert ismeretszerzésre, vagyis a 

múzeumhasználatot, mint a tanulás egyik módszerét jól alkalmazzák (múzeumi tárgy és múzeumi 

információk összevetése). Tudjanak alkalmazkodni nemcsak társaikhoz, hanem mind a közlekedésben, mind 

a múzeumban lévő idegen emberekhez. 
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A felső tagozatos diák az egyes tudományágak alapjait sajátítja el a szaktantárgyakon keresztül. Fontos, 

hogy számára a részek egésszé álljanak össze. Ehhez nyújthat segítséget egy-egy múzeumi foglalkozás. 

Különösen előtérbe helyezendő a történeti, néprajzi, művészeti gyűjtemények szerepe. A 

múzeumlátogatások során egyes különleges szakmák és hivatások is felkelthetik a szakosodás felé való 

érdeklődését, segítve ezzel pályaválasztásukat. A készségfejlesztésben az értelmi képességek fejlesztése 

dominál, melyek az ismeretszerzés, -feldolgozás- és alkalmazás szolgálatában állnak. (Megfigyelő-, 

felismerő-, elemző-, szintetizáló- és összehasonlító képességek stb. fejlesztése). Az életkori sajátosságaiknak 

megfelelően legyenek képesek a különböző forrásokból összegyűjtött ismereteik osztályozására, a köztük 

lévő összefüggések megkeresésére, a konklúziók levonására. 

Az életkori sajátosságok alapján a Hagyományos Népi Mesterségek Csíkban néprajzi kiállításon a 

következő -havonta bővülő- foglalkozásokat ajánljuk: 

 Azért gyűltünk mi ma össze ... 

Tudod, hogy mitől ünnep az ünnep? Hogyan hozhatnánk létre a mi saját múzeumi ünnepünket? 

Milyen kellékekre van szükségünk? Mely érzékszerveinkre hat ki a „jól” megszervezett ünnep?  

(Ajánlott az 5-8., 9-12. osztályosok számára). 

 Mindennapi kenyerünk 

Hogyan kerül a malomból a kamrába a legfontosabb táplálékunk? Mit jelent az, hogy ma szitálok, 

holnap sütök? Milyen fajta kenyeret lehet fogyasztani? Ki szegte meg? (Ajánlott az 1-4., 5-8. 

osztályosok számára). 

 Famegmunkálás 

A foglalkozáson egy „múzeumi matematika óra” keretében mutatjuk be a kádár- és az asztalos-

mesterséget. Kipróbáljuk, hogy mit jelent gyakorlatban az űrmérték. Mikor használunk 

számmértéket. (Ajánlott az 1-4., 5-8. osztályosok számára). 

 Betegségek, népi gyógyászat  

A foglalkozáson Szent Antal kultuszát, attribútumait és a nevéhez fűződő betegségeket mutatjuk be 

(anyarozs-betegség, Szent Antal tüze). (Ajánlott az 5-8., 9-12. osztályosok számára). 

 Növény -és állatmotívumok 
 A tevékenység során a múzeum raktári és kiállított tárgyain figyeljük meg a növény -és 

állatmotívumokat. (Ajánlott az 1-4., 5-8. osztályosoknak). 

 Boszorkányság, hiedelmek 

Luca-napja a legalkalmasabb arra, hogy a nagyobb diákokkal a boszorkányság, hiedelem-köréről 

beszélgessünk. A diákok részt vehetnek egy igazi boszorkányperen. (Ajánlott a 9-12. osztályosok 

számára). 

 Elvennéd-e/ férjhez mennél-e?  
A szép nő és a szép férfi fogalma a higiénia, népi tisztálkodás tükrében. (Ajánlott az 1-4., 5-8., 9-12. 

osztályosoknak). 

 Hogyan gondolkodik a régész?  
 Ismerd meg a régészet kulisszatitkait a cseréptől a kiállított tárgyig. (Ajánlott az 1-4., 5-8., 9-12. 

osztályosoknak). 

 Tér és idő túra  
Archetípus- és szimbólumelemzés a kiállított tárgyak köré építve. (Ajánlott a 9-12. osztályosoknak). 

 „Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda”  
A foglalkozás a hagyományos hétköznapi szokásainkra épül. (Ajánlott az 1-4., 5-8., 9-12. 

osztályosoknak). 

 Hagyományos férfi mesterségek 
A néprajzi kiállításon részletesen megfigyeljük a férfi mesterségek tárgyi világát, eszközkészletét. 

(Ajánlott az 1-4., 5-8., 9-12. osztályosoknak). 

 Hagyományos női foglalkozások  
A néprajzi kiállításon részletesen megfigyeljük a női mesterségek tárgyi világát, eszközkészletét. 

(Ajánlott az 1-4., 5-8., 9-12. osztályosoknak). 

 „Ha egy tudja, titkos, ha kettő tudja, homályos, ha három tudja, világos. Mi az? Pletyka" 

Népköltészeti alkotások feldolgozása. (Ajánlott az 5-8, 9-12. osztályosoknak). 

 Hogyan készül egy kiállítás?  
(Ajánlott az 5-8, 9-12. osztályosoknak). 
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Kárpáti Andrea – Szirmai Anna Linda: Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában. – A kutatási 

kérdőívekre adott válaszok értékelő elemzése. Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás 

szolgálatában. Kutatási jelentés. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 

Múzeumi iránytű 4. Szentendre, 2010. 27-30. 

Szentpétery Melitta – Juhász Litza: Múzeumok Mindenkinek Program. Múzeumpedagógiai Évnyitó 2007. 

Előadások és műhelygyakorlatok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 

Szentendre, 2007. 34-36.o. 

 

 
A búzaszemtől a kész kenyérig 

 

 
„Szita, szita péntek...” 

 
Terepszemle: a kenyérsütés eszközei 

 

 
„Megefogni, kipróbálni a tárgyakat” 

 
Mindenki tud valamit a festőnövényekről 

 
Fatárgyak, fémtárgyak 

http://skanzen.hu/files/19_csesznak_eva_-_muzeumpedagogiai_ismeretek_1.pdf
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Bara Melinda-Bernadett – Tankó Annamária, X. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Demény Magdolna 

 

A kászoni szilvapálinka főzése 

A Kászoni-medencében öt kis falu terül el, amelyek együtt alkotják Kászonközséget. A község területe 

30252 ha, lakosságának száma 3016, a medence 20 km hosszú és 11 km széles völgymedence, amelyet a 

Kászon vize szel át, a Feketeügy folyóba tartva. 

Eléggé távol van a várostól, a település, ezért jobban megőrizte hagyományait, népszokásait, valamint 

egyik kiváló termékének, a kászoni szilvapálinkának a fózését. A pálinkáról, kis túlzással elmondható, hogy 

egyidős az emberiséggel, társadalmunk egyik legősibb itala, amit a világon mindenütt fogyasztanak. 

Kezdetben kisüstökben főzték, amelyek vörösrézből készültek. Mindenki csak a saját szükségletére 

állította elő a pálinkát. A kászoni szilvapálinka ízét és kiváló minőségét az határozza meg, hogy kizárólag 

érett, egészséges, magas cukortartamú szilvából készül, és semmi egyéb kiegészítőt nem adnak hozzá. 

Ősszel begyűjtik kádakba az érett szilvákat. Hogy hamarabb kezdjen el erjedni, egy szeges bottal egy 

kissé megtörik az érett, egészben levő szilvát. A kádat védett helyre teszik és hagyják erjedni a cefrét. Ez 

akkor van elkészülve, kifőve (nálunk így mondják), amikor a szilvalé feljön a tetejére a cefrének és érezhető 

a szesz illata, ereje. Mivelhogy a szilva nincs kimagozva, a mag is fokozza a pálinka jó ízét. 

Kászonban az első pálinkafőzdét 1947-ben építették, addig csak házilag főzték a pálinkát.  

Bartalis Lajos és Ferencz Tamás összetársultak és Kiskunfélegyházáról rendelték meg a két 

vörösrézüstöt, valamint a többi felszerelést, ami szükséges volt a főzdébe. 1956-ban államosították a főzdét, 

de továbbra is csak a tulajdonosok működtették. 1989 után ismét visszakerült az eredeti gazdák 

hozzátartozóihoz. 

1990-ben építették fel a második pálinkafőzdét, amely sokkal nagyobb kapacitással működik. 

A pálinkafőzés folyamata: a cefrét felöntik a lepárló üstbe, amely alatt a katlanban száraz fenyőfával 

tüzelnek. Csöveken át lehűtve kerül a párlat, amit alszesznek neveznek, az ott levő edénybe. 

Amikor lefőtt az alszesz, feltöltik a finomító üstbe és másodjára letisztálják, vagyis így kapják az ízletes 

finom szilvapálinkát. 

Ha a Kászonokba járnak, a szilvapálinka zamatos ízvilágát lehűtve tapasztalhatják meg. 

„Váljék egészségükre!” 

 

Adatközlők: Molnár Irén, Szakács András, Bara Erzsébet 
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Halász Péter 

ny. főtanácsos 

Gyimesközéplok, Hargita megye  

A virág – a valóságban és a folklórban a moldvai csángómagyaroknál 

Az egykori Etelközben élő csángómagyarok hagyományos népi műveltsége a Kárpát-medencén belül élő 

magyar népességhez hasonlítva számos olyan archaikus vonást őriz, amit a magyar művelődéstörténet 

számára már csak ott, a Kárpátoktól keletre eső területeken lehet összegyűjteni és megmenteni a tudomány 

számára. 

Amikor a hagyományos növényismeretről beszélünk, nem lehet és nem is szabad megkülönböztetni a 

racionális és az irracionális tudásanyagot, hiszen a csángók szájhagyományon alapuló ismeretanyagában és 

értékrendjében a kettő nemhogy elkülönülne, de éppenséggel szoros és természetes egységet alkot. Ebből a 

nagy, szerves népi tudásból most önkényesen kiragadva, a virágra vonatkozó általános ismereteket foglaljuk 

össze. 

A növénynek mindenféle szempontból a virág a legfeltűnőbb, leginkább észrevehető és talán legjobban 

számon tartott része. Kiskertben, ablakban, vázában szinte kizárólag, s nem mértem föl, de talán még a 

különféle teák és fürdők elkészítése során is inkább, vagy legalább annyira használják, mint a növény egyéb 

részeit. A virág fogalmát a népismeret természetesen nem biológiai szempontból értelmezi – a fejlettebb 

növények ivaros szaporodásra módosult hajtása –, hanem elsősorban a szépséggel, az illattal, különösen 

pedig a hasznossággal köti össze, tehát azt tartja virágnak, amit a mindennapok során virágként ismernek és 

használnak. Így eszükbe sem jut virágnak tekinteni a fűféle egyszikűek – növénytanilag azonos rendeltetésű 

– kalászát, vagy például a különböző fák barkáit. 

A virág fogalomra a moldvai magyar nyelvterületen gyakorlatilag kizárólag a virág szót használják, ami 

Bárczi Géza szerint
124

 ugyanabból az ismeretlen eredetű tőből származik, mint a virít, vagy a virul. A 

TESZ
125

 szerint ’virág’ szavunk „ősmagyar kori szóhasadás eredménye, a világ (fény, világosság) szó 

elkülönült változata”. Még a Románvásár környéki csángóknál is a magyar név volt használatos, és a XX. 

század elején az északi-csángó szótár szerzője
126

 a virág, virágas, virágvasárnap, virághiet, virágszál 

szavakat gyűjtötte össze. 

Szerepel a virág szó több szólásban és nyelvi leleményben is. „Minden virágnak van árnyéka”, vagy „E 

virág gyet szép, okkor szakisszák le” – mondják a Román környéki csángók.
127

 Virágdzsermeknek nevezik 

Ploszkucénban a leányanya gyermekét; „virágból van” – mondják rá Kalugarénben. Utalás ez arra, amit 

Magyarfaluban – és bizonyára máshol is – mondanak, hogy Szűz Mária virágot szagolt a 

Paradicsomkertben, s abból lett a Jézuska.
128

 

A régi csángó házakhoz tartozó virágoskert általában a ház mögött volt, de az új házas telkeken már az 

utca és a ház közötti néhány méter széles területen, vagy éppen a kerítés és (ahol van) az árok között 

nyílnak, illatoznak a csángó asszonyok virágjai. A Bákó melletti Tamásban a következő kerti virágokat 

vették számba a XX. század derekán arra járt néprajzgyűjtők: űszirózsa, pápporgó [oroszlánszáj], 

kukónavirág [kisasszonypapucs], szalmavirág, pillangóvirág, tángyérvirág, botoska, rezeta, busziók, 

csercsilics, gyopárvirág, ablakvirág [muskátli]
129

 

A hiedelmek világának számos területén szerepel a virág, mondhatni az emberi élet minden szakaszában 

meghatározó helyet kap a fogantatástól a halálig, sőt még azután is. Ott van továbbá az ünnepeken, sőt 

bizonyos ünnepélyességet visz a hétköznapok mozzanataiba is. 

A hagyományos moldvai paraszti világban általában ügyeltek arra, hogy a gazdasági növények magját 

ne újholdkor vessék, mert akkor – mint mondják – csak virágzik, de nem köt. Ezért olyankor vetnek – 

magyarok és románok –, amikor növekszik a hold, s már legalábbis félig meg van telve. Ezzel szemben a 

virágmagokat éppen akkor kell elvetni, mikor újul a hold, „hogy jól virágozzanak”. 

A virágszentelés fontos mozzanata a csángók közösségi életének, és a megszentelt virágokat az élet 

számos területén használják. Valójában növényszentelésről van szó, mert általában arra törekszenek, hogy 
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 Bárczi Géza Magyar szófejtő szótár. Budapest 1941. 
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 Benkő Loránd (szerk.): 1967–1984  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESZ). Budapest 
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 Wichmann, Yrjö: Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó und des Hétfaluer Csángódialekt nebst 
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ez a növény lehetőleg virág legyen, bár éppen a virágvasárnapi pimpószenteléskor – koratavaszi 

kényszerűségből – megelégednek a fűz barkájával. 

A nagyböjt hatodik, utolsó előtti hete a virághét, amit a virágvasárnap zár le. Ezt megelőzi a 

virágcsütörtök, a virágpéntek és a virágszombat. Általánosan ismert a virágvasárnapi pimpószentelés. A 

pimpó a különböző füzek barkájának egész Moldvában elterjedt magyar neve, virágvasárnapra azonban 

elsősorban az úgynevezett pimpófa, a kecskefűz (Salix caprea) barkás ágát viszik szentelni. A Román 

környéki csángó falvakban, legalábbis ahol még magyarul beszélnek, mâskâska a neve. „A 

pimpószenteléssel – mondják – arra emlékeznek, amikor kezdődtek Jézus Krisztus kénjai, mikor ment bé 

abba a városba, s evvel fogatták” (Pusztina). Van a pimpónak a moldvai magyar nyelvjárásban több helyen 

ismert (vagy legalábbis sejtett) mondája, amelynek legteljesebb változatát Diószénben hallottam: „Jézus, 

mikor volt hogy keresték őt, akkor monta a sipkefának, hogy hajoljon le így, rejcse őt. S az nem hajlott le. S 

akkor monta Jézus: No, amejik elhalad melletted az egész, letöpjen. No, s ha elmennek, nem letöpik s 

szitkolóznak? Átalhaladott aztán Jézus egy patakon, s a pimpó lehajlott, s rejtette. S monta Jézus: No, tőled 

nélkül ne máj legyen szolgála a misére. S akkor azétt mennek virágvasárnap az asszonyok pimpóval a 

misére.” 

A szentelni való pimpó gyűjtésének nincsenek kötött formái. Csak Jugánból és Magyarfaluból ismert, 

hogy a virágvasárnapot megelőző napon, virágszombaton gyűjtötték a szentelni való pimpót. Gyermekek 

szedik, felmásznak érte a fára. Van, ahol először a paphoz viszik, s ő osztja ki a megszentelt ágakat. 

Vizántán ez a megyebíró dolga. A szentelésig hűvös helyen tartják a pimpós fűzfaágat, hogy virágvasárnapra 

ne nyíljék ki a barka. De egyébként is az a rendje a dolgoknak, hogy szentelés előtt nem szabad bevinni a 

házba, mert akkor „nem tojnak a tyúkok”, vagy „eltojnak a tyúkok”, valamint azért, hogy „jól kőccsenek a 

kotlók”. Szentelés után már benn van a helye a házban, mégpedig igen megbecsült részen, a kép után, vagyis 

a szentkép mögött. Ügyelni kell rá, hogy a szentelt pimpó „ne essen a földre, ne tapodóggyék”. 

Virágvasárnapon valamennyi misén szentelnek pimpót. Régebben ilyenkor megkerülték a templomot, 

ezt egyre több helyen elhagyják, ami az idősebb hívek nemtetszését váltja ki. Acélfalváról, Bogdánfalváról, 

Buteából, Dzsidafalváról, Frumószából, Jugánból, Kickófalváról, Magyarfaluból, Pusztinából, Szabófalváról 

és Vizanteából ismeretes, hogy a pimpó szentelésekor még a közelmúltban is megkerülték a templomot. A 

helyek sokfélesége mutatja, hogy a szokás korábban általános lehetett, fennmaradása főként a helybéli pap 

hagyományellenességétől függ. Maga a szentelés vagy a templom előtt, a szabadban történik (pl. Pusztina, 

Szerbek, Szoloncka), vagy benn a templomban úgy, hogy a hívek középen állnak két sorban (pl. Diószén). 

Esetenként egyéb növényeket is szenteltettek ezen a napon.
130

 

A virágvasárnapon megszentelt pimpó sok mindenre használatos, elsősorban bajelhárításra szolgáló 

szentelmény. Felhasználásának egyik területe a nagyidő, a vihar eltérítése. Mikor „nagyidő, csattanás, 

miféle közeledik, görget, jegel, reatesszük a tűzre a szóbában a szentelt burjányokat, hogy ne jőjön a jég” – 

mondják Pusztinában. Alkalmazásának másik területe a gyógyítás. Megijedt, fülfájós gyermeket, de olykor 

felnőttet is, ezzel füstölnek meg. Közvetlenül a szentelés után, a templomban is „le kell nyelni” a szentelt 

pimpóból három szemet gelka (torokgyík, diftéria) ellen, hogy „ne sérjék [fájjon] a nyakad”. Frumószában, 

mikor sütöttek valamit, egy ág szentelt pimpót tettek a kemencébe. Állatok gyógyítására is használják. 

Diószénben, Dzsidafalván, Lészpeden
131

, és bizonyára máshol is, szentelt pimpóval füstölik a tehén tőgyét 

ellés után, hogy a tejét el ne vegyék, vagy meg ne rontsák. Bogdánfalván a virágvasárnapi miséről hazatérve 

megveregetik állataikat a szentelt pimpóval, hogy a betegségtől megvédjék őket.
132

 Klézsén szentelt pimpó 

füstjével, párájával csalogatják ki a mezőn elalvó gyermekből a száján át bebújt kígyót
133

, Diószénben a 

holdkórost füstölik szentelt virágokkal, hogy elaludjék.
134

 A következő esztendő hamvazószerdáján az 

előbbi virágvasárnapkor szentelt pimpó elégetésével nyerik a hammazáshoz szükséges hamut. 

A nyári virágokat Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én szenteltetik. Úgy tartják, hogy ezen a 

napon az egész mező minden burjánját megszenteli a boldogságos Szűz Mária, de még jobb, ha külön is 

elmennek vele a templomba. Van, aki csak néhány szálat visz, de a legtöbben arra törekednek, hogy 

lehetőleg minél többféle növényt szenteltessenek, Ilyenkor nem számít a virág szépsége, illata, hiszen a 

szentelést követően nem a természetes adottságait használják, hanem a szenteléstől kapott erejével a 
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virágvasárnapon szentelthez hasonlóan beteg, „megijedt” gyermeket, megrontott tehenet füstölnek, nagyidő 

elejibe füstölődnek.  

A különböző népszokások alkalmával használatos virágos pálca nyilvánvalóan onnan kapta a nevét, 

hogy részben, vagy egészen virágokból készült, vagy azzal díszítették, s ezt a nevet megtartotta, noha ma 

már inkább színes szalagok, papírcsíkok díszítik. Ezt a virágos pálcát a nuntában [lakodalom] használják, 

leginkább hívogatáskor, de ha fiatal temetésére kerül sor, onnan sem marad el, s ilyenkor a pálcán lévő 

virágokat Diószénben temetés után bedobták a sírgödörbe.
135

 

Már az eddig elmondottakból is látható, hogy a virág mennyire szerves része volt – és jórészt az ma is – 

a moldvai magyarok hagyományos életének. Mutatja ezt a virág kultikus megbecsülésének számos jele. Így 

Pusztinában – s bizonyára máshol is – úgy tartják, hogy „aki a virágokat szereti, öntözi, grézsilja [ápolja], 

az annyi, mintha Krisztust grézsilná, mert ő fel volt virágozva”. Számos tilalom igyekszik korlátozni a 

virágok leszakítását, kezdve azzal, hogy a temetőben csak a harangozóné szedhet virágot, de ő is csak a 

templom vagy valamely útszéli kereszt díszítésére. Lábnyikból jegyezték fel: „Ha virágot szakít, akkor 

valaki meghal a rokonságból”
136

; Klézsén pedig egyenesen azt tartják, ha valaki virágot tép, az 

gyermekhalált okoz.
137

 Egy somoskai asszony így emlékezett: „Mikor a kislányom meghót, előtte két hétvel 

azt álmodtam, hogy a kertben virágot szedtünk.”
138

 De nem csak a temetőben, sehol sem tartja 

helyénvalónak a hagyomány a céltalan virágszedést. Somoskán hallottam még 1978-ban: „Ha a mezőn 

letépsz egy virágot, egy gyümölcsöt, akarmit, egy kalászt... haszontalan, mert aztán eldobod, akkor a jég 

elveri azt a mezőt.” 

Az ikres virág – akárcsak a gyümölcs – hatásának tulajdonítják, ha a várandós anyának ikrei lesznek. 

„ha leszakasztja az ikres virágot, akinek két bongja van egymás mellett, és azt szagolja, amikor terhes, 

akkor abból es ikre van” – tartják Klézsén.
139

 Több helyen is úgy tudják, hogy „Ha a viselős asszony 

virágot tesz a kebelibe, és elfelejti, hogy betette, akkor lesz jegy a gyereken”
140

  

Az álomban megjelenő virág általában rosszat jelent, csak Magyarfaluból
141

 és Diószénből
142

 van olyan 

adatunk, hogy a virág az álomban jót, örömöt jelenthet. De a virággal való álom az esetek többségében 

„szűfájás, szűszakadás, ijedtséget jelez”,
143

 a diószéniek szerint „virág az álomban azt jelenti, hogy fiatal 

hal meg”. „A piros hamar halál. Uljan szép rózsákat vittem a temetőbe, és haltak meg ifjak, akiket én 

üsmertem. A virág es halál, ha leszakítja.”
144

 

Ezen kívül még számos helyzetben van együtt a virág és a halál. Pusztinában halottak napján többen 

olvasót raknak a sírra virágból. Az olvasó tíz titkát sárga botosból, a tíz titok közti szemet veres 

dumitrikából [krizantém] szurkálják a sírhely földjébe.
145

  

Talán jelképnek is szép, amikor az elhunyt által a mezőn gyűjtött sokféle vadvirággal tömik ki azt a 

párnát, amely a koporsóban a halott feje alá kerül. Erről szinte minden településen hallottak, de csak 

Pusztinából és Lábnyikból ismerünk részletesebb leírásokat. „Régen sokan csinálták – mondta a pusztinai 

Dani Péterné –, milyen virágot kaptak a mezőn. Gyërgyina, botos, sárigbotos, milyet kaptak, meggyűjtötték. 

Nyárban, mikor a sok szép virág, fűek ott van a kertben, gyűjtik meg, és amikor meghalt, akkor megtőtötték 

virágval a párnáját. Azt mondták, a bódogságos Szűz Mária es virágval vót eltemetve. Csájnak valót, 

gyógyításnak valót vettek, azt díszes odatenni. Kóróját nem tették belé, csak a tetejit, a virágot. A kóró szúr a 

párnán. Több virágból gyűtötte az asszon, s megszárasztotta, szépen eltette egy zacskóba. Mikor meghótt, a 

párnáját abból csináták. Mint a csájnak valót szárasztod meg, s úgy eltette. Mikor meghótt, akkor megvót. 

Gondolom, tehetett bele olyat es, melyik vót szentelt virág.” Csak azt a virágot tették a párnába, amit saját 

kezükkel gyűjtöttek. A szokás erősségét mutatja, hogy az 1940-es években Magyarországra menekült 
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csángók közül idős asszonyok jó ideig még itt is gyűjtötték a halotti párnájukba való virágot.
146

 Lábnyikban 

is szokás volt a virággal tömött párna, „hogy a hótt üljön ritta”.
147

 

Miként a temető óvja mágikus tiltásaival a virágokat, úgy maga a virág is védi, óvhatja az élőt. Amikor 

egyedül hagyják a kisgyermeket, hogy a rosszak meg ne igézzék, meg ne rontsák, el ne cseréljék, Klézsén a 

gyermek mellére tettek egy szál virágot, Pusztinában pedig virágszirmokat ragasztottak a homlokára, 

mégpedig nyállal, ami már önmagában is a mágikus védelmet szolgálja.
148

 

Előfordul a virág számos népszokásban, folklóralkotásban. Az úrnapi körmenetkor a kislányok 

virágszirmokat hintenek az útra,
149

 az asszonyok kalibákat készítenek nyírfaágakból, virágokból, s a pap a 

hívekkel mindegyiknél imádkozik. 

Lakodalomkor és temetéskor is készítenek virágos pálcát, de míg a temetéskor használtat így nevezik, a 

nuntához valónak inkább hívogatópálca a neve. Ezt Klézsén a következőképpen készítették és használták: 

„... mikor a nunta indult meg, akkor a lyányokat esszehívták, s a lyányok csináltak egy szép botot, úgy 

hívták, virágos bot, s azt a lyányok megkötték szép virágból. S mikor az a virágos bot készen vót, akkor a 

nyirásza megállott egy sarokban, s a keresztanyja, vagy egy nagynénje azt a botot megtáncoltatta. S azt a 

botot amikor táncoltatták, akkor sétáltak vele a házban elé, s vissza, s mondták: 
  Az ajtóig, s még vissza, 

  a gyűrűmet add vissza. 

  Vége lett a leányságnak, 

  mint a nyári virágszálnak, 

  hujujujujujuju!” 

Klézsén és általában a Szeret mentén lévő csángó falvakban szokás volt, hogy „Mikor meghalt egy 

legény, vaj egy leány, annak csináltak iljen virágos botot. S amikor kivitték a temetőbe, s eltemették, akkor a 

virágos botot odakötték a keresztjéhez, s az volt ott emlékül örökké. Volt uljan anya, aki évente elment és 

megújítta azt a virágos botot. Ez nálunk koszorú helyett szolgált, mert ott nem tettek koszorúkat”– mesélte 

Mekényesen a Klézsén született László Mihályné Benke Mária.
150

 A koporsót vivőket a temetés után a 

virágos pálcákra tűzött kendőkkel, szervetekkel ajándékozták meg.
151

 

A moldvai emberek és a virágok közti kapcsolat szorosságát mutatja, hogy nemcsak a templomaikban, 

temetőikben, kiskertjükben, ünnepeiken van szerepe és becsülete a virágnak, de az otthonaik falára feszített 

szőtteseiken, s a testükön hordott ruháikra hímzett motívumokban is megtaláljuk a különféle virágokat, vagy 

azok stilizált mását. Így van ez egyébként a szomszédságukban élő románoknál is. Szentimrei Judit már az 

1950-es években felfigyelt arra, hogy a szőtteseken és a varrottasokon a hímek nevei között olyan 

növénynevek szerepelnek, amelyeket a kertekben hiába keresnénk. „Keskeny és széles csíkok: náluk ezek a 

kis- és nagyvirágok. Érdekes – írja Szentimrei Judit –, én rózsával, liliommal, pünkösdirózsával a 

Csángóföldön sohasem találkoztam. Az trandafil volt, liliák, meg buzsor. De virág, csokor nyílt már a 

legegyszerűbb beleznás szőttesen vagy a vásáros gyapjútarisznyán és a halottas ágy elé térgyeplő-

festékesen. Formája a legkevésbé sem hasonlított a mi virágképzetünkhöz, de színében, hangulatában veres 

alapon a fehér vagy sárgával szegett zöld vagy kék, fekete alapon a fehérrel szegett fehér csík felidézte a 

vasárnapi csokorba kötött kiskerti virágokat.”
152

 

Tehát a különféle virágokkal kapcsolatosan a Szeret menti csángók Moldvába kerülése óta eltelt 

évszázadok alatt kétféle folyamat következett be. A díszítőművészetben ábrázolt virágok megtartották a 

Kárpát-medencéből hozott nevüket és az akkori időkre jellemző „régi stílusú”, geometrikus jellegű 

ábrázolásmódot; a kertekben virágzók azonban a folyamatosan zajló „nyelvcsere” áldozatai lettek. De 

fogalmazhatunk úgy is, hogy a kerti virágok elnevezései jobban ki voltak téve az idegen hatásnak, mint az 

otthonok védelmében őrzött, sokszor a ládák fenekén lapuló szőttesek, varrottasok. „Érdekes még – írja 

Szentimrei Judit –, hogy a csángó Mezőségen az ágyvető és a lécser csokros, de a keskeny csík már vesztra 

vagy vreszta [csík, sáv]. Pusztinán viszont 1940 előtt még virágos, csíkos tarisznyát szőttek. Sőt még ma is 

virág, ha egyigés keskeny – fehér, sárga vagy zöld – csíkok közé kétigés vagy háromigés fekete, veres vagy 

zöld sávot öltenek.”
153

 S hogy a moldvai románok díszítőművészetétől sem idegenek a különféle virágok, 
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azt mutatják az egyes növényfajoknál később hivatkozott motívumnevek, továbbá a Beszterce-völgyi 

bundákon szereplő floricele [virágocska] név is.
154

  

Már a hiedelmek elemzése során is szembetűnt, a különböző folklóralkotásokban azonban még 

egyértelműbb, hogy a virág a leány, a lányság jelképe, a virágszál leszakítása pedig a leányság elvesztését 

jelenti. Hogy a virághoz kötődő jelkép kapcsolata mennyire erős, azt minden fejtegetésnél jobban kifejezi az 

alábbi, trunkinak tartott, de a diószéni születésű Benke Jánosnétól, Szárászon gyűjtött dal. Az eredetiben a 

kétsoros képek az énekben rendszeresen megismétlődnek: 

A trunki leányok 

Porondi virágok. 

 

A dzsoszéni lányok 

Buzori virágok. 

 

A ketresti lányok 

Őszirózsa szálok. 

 

A hordzsest lányok  

Nagyhegyi virágok. 

A lábnyiki lányok 

Erdei virágok. 

 

A gajcsáni lányok 

Nagyhegyi virágok. 

  

 Nagypataki lányok 

Pataki virágok. 

 

Somoskai lányok 

Botosvirág-szálok. 

 

Telis-tele vannak tehát a csángó kiskertek szebbnél szebb virágokkal, amelyek arról üzennek, hogy fiatal 

lány van a házban, akinek van ideje, kedve, főként pedig igénye a kertbéli virágok gondozására. De a 

balladákban még ennél is gazdagabbak és áttételesebbek a virágok és a virágoskertek párhuzamai.  

A Lészpeden gyűjtött, lányságát elvesztett, megesett lányról szóló balladában a tömlöcre ítélt leány a 

virágaival sirattatja magát: 

„Anyám, édesanyám, 

Engedjen meg nékem, 

Anyám, édesanyám, 

Engedjen meg nékem: 

Mennyek bé a kertbe, 

Nejzem meg virágim, 

Mennyek bé a kertbe, 

Néjzem meg virágim! 

 

Virágim, virágim, 

Szép csukros virágim, 

Virágim, virágim, 

Szép csukros virágim, 

Fődre lehulljatok, 

S ingem sirassatok, 

Fődre lehulljatok, 

S ingem sirassatok!” 

 

 Ugyancsak a virággal fejezi ki a dalban választottja iránti érzelmeit a szerelmes klézsei legény:  

„Tavaszi szél vizet áraszt, 

Virágom, virágom, 

Minden madár társat választ 

Virágom, virágom. 

 

Há én immár kit válasszak 

Virágom, virágom, 

Én tégedet, te ingemet, 

Virágom, virágom. 

Vetek rózsát, vetek árpát, 

Virágom, virágom. 

Közepibe csokros rózsát, 

Virágom, virágom. 

 

Árpát, búzát learatom, 

Virágom, virágom. 

Csokros rózsát megválasztom, 

Virágom, virágom.” 
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Egy Klézsén gyűjtött dalban az apai bántalom miatt nekibúsult, s „világgá ment” leány álmában úgy 

érezte, hogy 

 
„Hegyen, földön járogatok vala, 

 Virágecskát szedegetek vala, 

 Bokrétába kötögetem vala, 

Bokrétába kötögetem vala. 

 

Ágból, bogból, fehér liliomból, 

Cifra piros kósai rózsából,  

Ágból, bogból, fehér liliomból, 

Cifra piros kósai rózsából. 

 

S a virágja olyan az örömben, 

Szép illatja szálljon a szívemre, 

Szálljon, szálljon, csak megvigasztaljon, 

S a jó Isten ingem el ne hagyjon.” 

 

A növényeknek és a virágnak a moldvai magyarok életében, gondolkodásában, életérzésében betöltött 

jelentőségét talán legszebben a Pokolpatakról – most Kicsipatak – való, „a virágszálból vált leány meséje” 

fejezi ki. Nem más ez, mint az ember – természetesen leány – és a virág népmesékben gyakran előforduló 

átváltozásának, „metamorfózisának” szép, költői megformálása:  
„Hát ëccer vót egy bojér s az a bojér mindég járt trëszurávol. Az mënt el vezetőjivel e temëtőnél. Hát ulyan szép 

virág ki vót nyilva e temetőbe! Asz mongya vezetőjinek: »Herety te – aszongya –, aszt a szép virágot szakazd le! Ilyen 

szép virágot mék sohasëm láttam.« Ēlmënën a vezetője, lëszakasztotta aszta virágot s hazavitte. Mikor hazavitte, 

bévitte ja szobájábo s bétëtte ja pohárbo. Annak a bojérnak még nëm vót felesége. Hát ü mëg másnap még béfokták a 

trëszurábo a lovakot, elment a vezetőjével. De még a szolgák künn dolgosztak, hát halyák: ulyan szép énekszó van ott 

e bojérnak e szobájábo. Asz mongyák, hoty: »Hát mi énekëlne ott a bojérnak a szobájábo?« »Hát nëm tuggyuk.« 

Mikor hazajér a bojér, leszálott e, mikor a bojér ēlmënt hazunnat, akkor az e virákszál vállott ëty szép lëjányé. 

Nekifogot főzögetni, sütött, főzött, az asztâlra elétëtte. Mikor a bojér mënd be az ajtón, akkor ő még vállot virággé s 

fëlült az ablakra. Hát, no mikor bémënën, aszongya ja bojér szulgáknak: »Ki járt e szobábo?« »Hát, ü ulyan szépën 

énekel –  asz mongyák a szulgák – de nem tuggyuk, hoty ki jár bé.« »Hát it van – aszongya – főzve, sütve, hoty ki járt 

lësz bé a szobámbo?« Hát asz mongyák a szulgák, nem tuggyák. Másnap meg ēlmënën az a bojér e vezetőjivel. Mikor 

elhaladott, az a lëán, az a virág még vállot lëányé, mék fogot főzni, sütni. Ulyan szépën énekëlt. Mikor hazaért a bojér, 

ű még elétëtte az asztälra, készen vót, akkor mënt az ablakon a pohárbo bé, vállot virággé. 

Akkor hát no mék kérdi szulgákot: »Mos së láttátok, hoty ki járd bé szobámbo?« »Nem.« Hát akkor ő az gondúlta 

magábo, az a bojér, hogy harmadikszor hát ü tëszi mágát, hogy ő ēlmënën, hogy ő aszt kapja mëk kicsida. Hát az a 

virág még lëánnyé vállott, ő még ēlkezdëtt énekëlni szépen, főzni, sütni. De a bojér még nem mënt el hazunnat, hanem 

ő mëk kileste. Mikor ő ulyan szépën énekëlt, főzni fogot, mëk sütni, akkor kinyitta az ajtót akkor mëglátta, hotyhát ëggy 

igën szép lyány vállott abbul e virágbúl. No asz mongya az a bojér: »Hát immá te nekëm feleségëm kël légy!« »Nëm 

bírhatok – aszmongya – magának felesége lënni, mer ha ingëmët mëksüt e nap, akkor ém mëkhalok!« »Nëm bäj!« – 

monta bojér annak e lyánnak, annak, mëlik virágból vállot, lyánnyé vállott. »Hát, nëm baj, én csinálok ulyan 

palátokot, hoty tégëdët a nap nem süt mëg.« Jó, beléëggyezëtt az a lyány, hogy mëgmarat feleséginek. 

Csinált ës az a bojér ulyan naty palátokot, hogy űt e nap sohasë sütte. Hát, tőt-mút az üdő, születët nekik ëty kis 

fijujik. Az a kisfiucska mëgnőtt akkorára, ott e palatágba sétált, mék kiment a fászerek alá. Hát küzsgyerëk mënt lábon 

s kiment e napfényre, az édësannya mék kinyúl a gyerëk után, hogy në mënnyën ki napfényre. Akkor neki mék sütte e 

nap e kezit s akkor ujra mëkhót s elmaratt az a kisfijucskájo mégint árván. Mëkhât, mék kinőtt a temetőbe ëty szép 

virákszál belőlle.” 

Ez a mese – vagy ha úgy tetszik: a génjeinkben hordozott emlék – azokat az időket idézi, amikor az 

ember még szerves része volt az őt körülvevő világnak. Vagy legalábbis még éltek közöttünk olyanok, akik 

különös kegyelmi állapotban át tudták lépni azt a válaszfalat, amit az ember bűnbeesését és a paradicsomi 

állapotokból való kiűzetését követően önmaga emelt, vagy legalábbis vont maga és kisebbik testvérei: az 

állatok és a növények közé. 
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Apám műhelyének közönsége olykor kibővült a fonó szomszédasszonyaival. A soros rendszerrel 

működő fonó, vagy a kukoricafosztó kaláka népe nagyon beszédes szokott lenni. A negyvenes évek elején a 

fonót az is indokolta, hogy a háború miatt Észak-Erdélyben hiánycikk volt a lámpaolaj (petróleum). Úgy 

spóroltak a fonóasszonyok, hogy többen egy helyre gyűltek össze, így csak egy lámpát kellett égetniük. 

Nálunk viszont minden este égett a lámpa, mert a mesternek sok volt a megrendelése, és a magyar állam az 

adófizető mestereknek a Hangya szövetkezeteken keresztül biztosította a munka zökkenőmentes 

folytatásához szükséges fotogént (petroleum), valamint a talp- és bőrkiutalást. Volt is ezért irigység, de 

anyám a soron felüli fonó befogadásával próbálta elvenni az irigyek nyelvének az élét.  

A suszterműhely éjszakába nyúló mesélési partijait szívesen hallgatta apám, mert ezek mellett megállás 

nélkül dolgozhatott. Jól jött neki egy-egy figyelmét felébresztő rémtörténet, amelyet Sobri Jóska és Bogár 

Imre betyárról mesélt a sokat olvasott Kerekes Ferenc szomszéd. A Rika és a Bogát rengetegeiben 

rejtőzködő híres rablókról regélt az életét szekerességben eltöltött Tóth István bácsi, vagy a nagy 

tudományú, gyöngybetűs írású Mózsi bátyánk a vidékünkhöz kötődő tolvajokról adott elő szavahihető 

történeteket. Hát mindez hogy esett nekem, a csupa fül, csupa szem gyermeknek, aki a műhelyben Nannyó 

hátába bújva tettem magam, hogy alszom a kihúzós kanapéban! Gyakran ellenőrizték az ébrenlétemet, 

különösen akkor, ha kikapós menyecskékről, férfiak és legények szexuális kalandjairól volt szó. Neveket 

elhallgatva vagy rejtett mimikával, gesztussal adták egymásnak tudtára, hogy „jól tudjátok, kiről van szó.” 

Máskor figyelmeztettek, hogy dugjam be a fülem, mert meg találom álmodni a rémtetteket, ami elég 

gyakran meg is történt. Az álmomból felriasztó hisztizéseim miatt ónt is öntetett anyám az öreg Barcán Biri 

nével. A fejem felett tartott mosdótálba dobott ónból egy lovas katona alakja formálódott ki. Az orvosság 

ellene az volt, hogy lószőrt kellett rádobni a szeneslapáton a kályhából kivett, parázsló szénre és annak a 

büdös füstjét kellett beszívnom, hogy többet ne verjen fel mély álmomból a huszár. Hiábavaló volt, mert 

lótól és lovastól soha meg nem ijedtem, de szipós gúnártól és harapós kutyától annál többször. Olyankor 

felugrottam az ágyból, nyitott szemmel ordítottam és semmit sem tudtak kiszedni belőlem, hogy miért sírok, 

mi vagy ki bánt. Csak felnőtt koromban ástam ki emlékezetem mélyéről azt a szörnyű álomkép-sorozatot, 

amelynek főhőse a szomszéd Perciék rongyos, nagy fekete kutyája volt. Egyszer, amint a felállítós kerítés 

deszkái közt hergeltem egy vesszővel, a kutya nekilendült az egyik gyengén álló deszkának és rám döntötte 

úgy, hogy át is vágtatott felettem. Az eset befejező részére nem emlékszem, de folytatása lett ennek a 

minden rémálmomban megismétlődő, rám rontó kutya, aki elől sem a házak fölé emelkedve, szállva, mint a 

madár, sem a földön villámgyorsan rohanva sem tudtam szabadulni. Mindig a nyomomban volt, éppen egy 

harapásnyira maradt csak el mögöttem az a ronda szörny. Az ilyen felijedés és nyitott szemmel való, 

magamból kikelt ordítozás után valamiképp lecsillapodtam, elhallgattam, és álomtalan mély alvásba 

zuhantam. Ezt az ágybavizelés követte, ha nagyanyám idejében észre nem vette, hogy hamar közbelépve 

megmentse az ágyneműt az átázástól. Az álombeli látomás-élményemet sohasem mertem elmondani 

senkinek, mert még nappal is reszkettem tőle. Az ágybavizelést viszont egy idő után szégyellni kezdtem. 

Későre nőttem ki ezt a gyengeségemet.  

A homoródalmási Rebi né, a javasasszony azt mondta anyámnak, hogy farkashús levest kell etetni 

velem, hogy bátorodjam és elmaradjanak rémes látomásaim. A farkashús leves ízére nem emlékszem, lehet, 

hogy elmaradt a kúra és azért lettem olyan gyáva gyermek, aki ugyan hirtelen indulatú volt, de szándékos és 

megfontolt bosszúállásra sohasem vetemedett. Akkor nem gondolt anyám valamilyen örökölt vagy a 

növekedésem alkalmával előállt ideggyengeségre, fantázia-túltengésre, amit az orvos által rendelt 

nyugtatóval vagy vitamin pótlásával próbált volna megszüntetni, hogy kimaradjon ez a fejlődési 

rendellenességem.  

A falusi, vagy nevezzük úgy, hogy a népi gyógyászatnak nagyon erős beidegződései még éltek akkor 

nemcsak a mi családunkban, hanem a Homoródok mentén élő emberek tudatában is. Ha valakinek fejfájása 

volt, rossz volt a közérzete, mindjárt a dörgölő (masszírozó) asszonyhoz mentek javulást keresni. Nekem 

nagy szerencsém volt, hogy Mári nannyó kiválóan tudott dörgölni. Ha megcsemereltem, mert jólesett az étel, 

vagy éppen nem szeretett ételt erőltettek rám, hogy megegyem és emiatt fejfájás gyötört, vagy hányinger 

kerülgetett, Nannyó kézre vett. Leültetett a kicsi székre és a megszokott arc-, fej-, nyak- és háttájékokon 
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kezdte a jó erős, csontos kezével a masszírozást. Közben szappanos vízbe mártotta a kezét, hogy ne tépje a 

bőrömet, hogy jobban síkuljon a keze a nyakamon és az állkapcsomon. Utána megmosdatott és almaecetes 

vízzel még egyszer végigsimogatott.  

Megjegyzem, vadalma- és vadvackorecetet rendszeresen készítettünk. Ősszel, amikor a legelői vad 

gyümölcsfákon megérett a termés, egy-két napot rászántunk. Az egész család felrándultunk a hegyre és 

megszedtük az évi ét- és gyógyecetnek valót, amit a Bartha-kastély pincéjében ledaráltunk, kipréseltünk és 

otthon nyitott szájú fahordókban (csobánokban) forraltunk ecetté. Az érlelés első napjaiban kellemes ital 

volt a must (csűgör), aztán egyre csípősebb lett. Ágyat (vastag habot, majd „bőrt”) húzott magára, amelyet 

lopóval törtünk át, hogy kész ecetet húzzunk használatra. 

Nannyó rendszeres páciense volt az öreg Csala bá’, aki piritust (szeszt) hozott, hogy a dörgölés után 

azzal kenje le őt az öreg barátnője. Már említettem, hogy ők ketten a piritust helyben vízzel felhígított 

állapotban használták, nemcsak külsőleg, de belsőleg is.  

A vizet vetést is elég gyakran alkalmazták a mi családunkban szemmel verés ellen. Ha valamelyikünknek 

megfájdult a feje, de nem gyomorrontás vagy táplálkozási eredetűnek gondolták a gyengeséget, akkor azt 

mondták, hogy megigéztek. Akinek összenőtt, sűrű szemöldöke volt, az tudott igézni. Volt olyan, aki akkor is 

igézett, ha nem akart. Ha jóindulatú volt az ilyen ember vagy asszony, és meglátott egy szép kis babát vagy 

újszülött állatot, azt mondta: Ptű, ptű, nehogy megigézzelek! Különösen a kis húgaimnál alkalmazta anyám 

is. Igézés ellen egy pohár vízbe égő parazsat dobtak, amit a kályhából vettek ki. Keresztet vetettek és valami 

kuruzsló szót mormoltak. Valami „kurucsát” is emlegettek (krucsa – nem a kereszt román neve-e?). A szén 

sisteregve leszállt a pohár fenekére. Ebből is jósoltak valamit. A vízzel megspriccolták a megigézett arcát, 

majd itattak belőle egy pár cseppet. A fejfájásnak el kellett múlnia. Az igézés állatra és növényre is hatott. 

Ellene való védekezésképpen piros szalagot vagy cérnát kötöttek a virágra, facsemetére vagy a kis bárány 

nyakára. 

A szemünkre nőtt árpát learatta Nannyó. A szemünk előtt arató mozdulatot végzett a sarlóval, közben 

ezt mondta: – Árpa, árpa, learatlak, kévébe kötlek, hazaviszlek, kicsépellek, megrostállak, megőröllek, 

megdagasztalak, kemencébe vetlek, jól megsütlek. Ptű, ptű! Ragadj a papné s…gire! 

Boszorkánytörténetek is elhangzottak a műhelyünkben. Marciné volt a falu boszorkánya, akiről azt 

tartották, hogy este amerre elszáll a seprűnyelén, ott a veteményből azt emel föl a kötényébe, ami éppen neki 

tetszik. Templomba a hívek nagy megbotránkozására mindig a tiszteletes úr imája alatt somfordált be. 

Emlegettek egy férfi boszorkányt is, aki a tehenek tejét lopta el éjszaka. A boszorkányt megcsináltatta a 

károsult az almási javasasszonnyal és másnap már fél szemére megvakult az illető. F. M.-t én is ismertem, 

fekete bőrvédőt viselt az egyik szemén. 

Lüdérccel ijesztgettek a nagyobb fiúk, M. A. és a faluban szolgáló Kalányos nevű pakulár. Ezek a 

cigányok hiedelemvilágából hozhatták a rémmeséiket. Azt mondták, szürkület után alacsonyan, a földhöz 

közel repülnek ezek a kötőrúd hosszúságú, tűzcsóva alakú szörnyek. Aki útjukba kerül, azt elragadhatják, 

vagy a földre tiporják, ezért nem tanácsos este csavarogni. Esti harangszó után a gyermeknek otthon volt a 

helye. 

Az egyik cigány szomszédunk elmesélte, hogy a kalugyerekkel (görgényi román szerzetesekkel) miként 

csináltatta meg az anyósát. Tejszín- és vajkereskedéssel foglalkozott Mátyás Károly. Egy kondér friss 

tejszín szállításra várt. Brassóba, a Korona vendéglőnek a megrendelésére vásárolta fel a Homoród menti 

gazdák szövetkezetétől a tejtermékeket. Jól fizetett, mert a megrendelő is bőkezű volt a gyors, friss és 

garantált termékért. Indulás előtt még egyszer ellenőrizte a kondért. Megrökönyödve látta, hogy erjedésnek 

indult (összement) a tejszín, mert valaki kenyérmorzsát dobott bele. Eladhatatlan lett az áru. Miután 

megoldotta a problémát, a családtagjaihoz fordult, hogy vallja be a tettes, mert ha idegen, rosszindulatú a 

tettes, akkor ő bosszút áll azon. Senki sem vállalta magára, hogy belekóstolt a tejszínbe. Elment a 

kalugyerekhez, és megcsináltatta, hogy a bűnös élete végéig hordozza a tettének a következményét. Amikor 

hazaérkezett Görgényből, elszörnyedve látta, hogy az anyósának a szája a bal füléig csavarodott, s úgy ordít, 

mint egy állat. 

– Anyám, hát mért nem mondta meg, hogy maga volt, nem tettem volna meg ezt a nagy utat s a nagy 

költést, akkor csak a tejszín kárával maradtam volna – szidta anyósát a veje. Károlyné, a feleség is 

jajveszékelt, hogy ilyen csúffá tette az édesanyját a tulajdon veje. Az lett a megoldás, hogy Károly bának el 

kellett mennie ismét Görgénybe, hogy a kalugyerrel visszarendeztesse a csinálmányt. S ez ismét sok 

pénzébe került neki.  

Ha már a babonáknál tartunk, hadd említsem, amit ugyancsak ő mondott el, hogy a nagyapja milyen 

hirtelen halt meg. A Homoród partján sétált a vénember, kosárnak való fűzfaporontyot szedett. Egyszer csak 

megjelent előtte egy hosszú, földig érő, fehér szakállú ember. Amikor meg akarta szólítani, a szakállas hátat 



N é p i  n ö v é n y i s m e r e t  –  N é p i  g y ó g y á s z a t  

 101 

fordított neki és eltűnt a füstben. Otthon elmondta, hogy milyen élményben volt része. A felesége azt 

tanácsolta, hogy menjen el Bükkfalvára a görög katolikus paphoz, mert odatartoztak ők. A pap 

meggyóntatta, és azt mondta, hogy készüljön fel, mert a látomás az öreg Isten maga volt, s hamarosan az ő 

országába hazavárja. A cigányok hiedelme szerint, aki az Istent meglátja életében, az hamar halálát leli. 

Ezeket a történeteket olyan őszinteséggel adták elő azokon a téli estéken, hogy az én gyermeki 

agyamban soha meg sem fordult a kételkedés gondolata. Minden mese olaj volt a tűzre, ami az én 

rémálmomnak újabb tápanyagot adott. 

Apám és általa az egész család tagja volt az Ipartestület által szervezett Betegsegélyző Intézetnek. Őrzöm 

a tagsági könyvét. Először akkor vitt el engem dr. Bakk Elekhez, a betegsegélyző orvosához 

Székelyudvarhelyre, mikor a sasfészek miatt lecsúsztam az óriás fenyőfáról. Látva, hogy kímélem a lábam, 

és furcsán hordozom a derekam, illetve az ágyékom táját, azt gondolta, hogy sérvet kaptam. A vizsgálat 

megállapította, hogy az egyik heregolyóm bomolhatott ki a fáról való lecsúszásom alkalmával, s valamilyen 

kenőcsöt írt, hogy azzal kenegessük az ágyékom táját és a herezacskómat. A nyári meztelen fürdéskor a 

társaim felfedezték a furcsaságot, s rögtön megkaptam a jelzőt, hogy féltökű, mint a Laji bá’ malaca. A 

következő nyáron már elfeledték, én sem adtam több jelentőséget ennek az esetnek. Apám (aki Brassóban 

inasiskolába járt és a mesterét arra kötelezték, hogy hetente két-három délután elengedje inasát az 

ipartestület által ellenőrzött oktatásra) elmondta, miként keletkezhetik sérvem, és hogyan kell vigyáznom a 

testi épségemre.  

Valahonnan megtudta apám, hogy a nagy kamasz legénykék, akik már konfirmáltak ugyan, de még a 

vasárnap délutáni korzózásba nem vették be őket a nagylegények, a magamfajta tízévesekkel járják a határt. 

Nyulásztunk. Kutyát is vittünk magunkkal. Az egyik pihenő alkalmával elkezdett dicsekedni N. L., hogy 

neki már teljesen belepte a szőrzet a nemi szervét. Megmutatta, hogyan kell ondót kiverni a hímvesszőjéből. 

A tőlünk kisebb O. Dezsőt arra biztatta, hogy kenje be a hímvesszője makkját kutyatejjel, ha azt akarja, hogy 

neki is megnőjön a hímvesszője. Szegény gyermeknek estére úgy megdagadt a vesszőcskéje, hogy az anyja 

vizes borogatást kellett rátegyen éjszakára. Ez után az eset után mondta el apám, hogy nemcsak az 

inasiskolában, hanem a mesterné asszony konyhájára ebédelni járó kosztos nagy diáktól is sok hasznos 

dolgot hallott. Beszélt a nemi szervek tisztántartásáról és az önfertőzés (onánia) ártalmáról is. 

Természetesen a megfelelő korban került sor ezekre a bensőséges beszélgetésekre a mezei munka közben, 

amikor csak mi, férfiak magunkban dolgoztunk. Másodszor akkor voltunk dr. Bakk Eleknél, amikor ősz 

elején elkezdődtek a fülfájásaim, mert ezek minden kisebb-nagyobb téli meghűléseim alkalmával 

megismétlődtek. Volt erre ugyan házi gyógymód: vászonzacskóban melegített kukoricaliszttel, zabbal vagy 

sóval való borogatás, ami sokszor megszüntette a lüktető fájdalmat, esetleg a fülfű (fedéli kövirózsa, 

házcserépen is megtelepített dudvás szárú és levelű növény) leveléből szorított levet csepegtették a fájós bal 

fülembe. Ez alkalommal fülfolyásba ment át a betegségem. Apám már nem tűrte a sok bábáskodást és bevitt 

a városi doktorhoz. Kimosták ott a fülem. Emlékezetes maradt, hogy a kezelés végén hukkázni kellett. Ez 

abból állt, hogy az orromba feldugta egy gumilabdának a szelepes vékony műanyag csövét, és amikor 

levegőt pumpált az orromba, akkor azt kellett kiáltanom hirtelen, hogy: hukk! Honnan találta ki az orvos, 

hogy én nyári fürdőzéseim és halászásaim alkalmával roppant élveztem a búvárkodást, nem tudhatom, ha 

nem apám árulta el neki ezt, ami fülfájásaim első rendű okozója lehetett. Arra tanított a doktor, hogy 

kerüljem ezután ezt a szenvedélyes és káros foglalatosságomat, ha mégis víz menne be fürdőzés közben a 

fülembe, akkor fél lábon ugrándozva, és a fülemet a tenyeremmel csapkodva, amolyan szívató mozgást 

végezve távolítsam el az ártalmas vizet a fülemből. Fülcseppet is rendelt, hogy azt vegyük meg a patikában 

és használjam. 

A kelevények kezelésének egyik barbár szokásmódjára nem emlékszem, mert akkor néhány hetes 

csecsemő lehettem. Anyám mesélte, hogy nyakamon, a kontyom alatt akkora nagymarint (kelés) lett, mint 

egy tojás. Nem tudom, ezt nevezték-e Szent Antal tüzes kelésének. Ezt pirított és megőrölt lenmaglisztből 

gyúrt tésztával érlelték, amíg kifakadt és azután nyomkodással eltávolították belőle a völgyét (gennygócot). 

Emlékszem viszont arra, hogy mit szenvedtem azok miatt a keléseim miatt, amelyeket egy rozsdás szeg 

okozott. A másik halálos szenvedélyem a madarászás volt. Bomhér János új háza szabad játszóhelyünk volt, 

mert még sem kapu, sem ajtózár nem állta utunkat. A rozsdafarkú, a pintyőke és a veréb is szereti az ilyen 

készítetlen házak kínálta lyukakat, réseket, ahol kedvére fészkelhetett, de nem éppen olyan biztonságosan, 

mert ahová egy macska vagy én el tudtam jutni, az már kész veszedelem volt a számukra. A cinkék és a 

rozsdafarkúak fészke a tojásokért, azoknak érdekes színéért, a fiókák öltözetéért és a fészekrakás módjáért 

érdekeltek. A megismerés kíváncsisága hajtott erre. A verebekre a gazdaember ítéletet hirdetett. 

Kártékonynak és haszontalannak mondták a szegény verebeket, akiket pusztítani kellett. Tehát a tojásukat 

elvehettük, a meztelen fiaikat földhöz verhettük. A szénacsűrökben veszélyesnek tartották a verebek 
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fészkelését, mert a takarmányba beleszórt tollaikat, ha a kérődző állatok megették, az emésztési zavart 

okozhatott. Szóval a verebészés hasznos tevékenységnek számított, ha mi magunk is a fészkek ledobálásával 

nem szórtunk tollat az odrokba. Itt a B. J. készítetlen házában nem veszélyeztettük a szarvasmarhák eledelét, 

tehát nyugodtan madarászhattunk. Veszélyt jelenthetett volna a szarufákon és a gerendákon való mászkálás 

ránk nézve, mert alattuk fa, tégladarabok és kőtörmelék hevert. Azokra esni kész láb-, kéz- vagy gerinctörést 

jelentett volna. Ez viszont nem történhetett meg velem, mert a macskák hozzám járhattak volna mászkálási 

tanfolyamra. Úgy kúsztam fel a szarufán, mint a kígyó. Egyszer apám meghallotta, hogy a szomszéd 

csűrben gyermekbeszéd folyik. Óvatosan odalopózkodott, és észrevétlenül besurrant a csűrbe. Földbe 

gyökerezett a lába, amikor felfedezett engem, hogy az egyik kakasülőről lépek át a másikra. A jelenlévő 

gyermekeknek intett, hogy hallgassanak. Amikor a szénával telt odor fölé érkeztem, felkiáltott nekem, hogy 

azonnal jöjjek le. Le is ejtőernyőztem a puha szénába. Amikor beszélgető távolságba kerültem vele, 

megmarkolta a karom és felmutatott az egyik kakasülőre. Ezt mondta: – Látod-e, hogy ott a pókháló tele van 

szúporral? Azt jelenti, hogy akármikor leszakadhat az a darab fa, s te akkor ide a csűr közepébe az üres 

szénásszekérre zuhansz. Én azután egy életen át fájó szívvel, tehetetlenül nézlek, mint egy nyomorékot, te 

pedig amíg élsz, addig bánod, hogy miért is születtél erre a világra.  

Nem a magasság és a mélység iszonya volt az én ellenségem, hanem a fa- és deszkadarabokban rejtőző 

vasszegek. Úgy szúrta át a cipőm talpát egy szeg, hogy a lábam fején is kidugta a hegyes orrát. Alig bírtuk 

lerántani a cipőm. Becsületesen kinyomkodtuk abból az utolsó csepp vért is, de a játékot tovább kellett 

folytatnunk. Este azon csodálkozott anyám, miként bírtam ki, hogy haza ne menjek. Meleg szappanos vízzel 

lemosta a lábfejem és liliomlevelet kötött rá, hogy a seb tüzét lehúzza. Másnapra felduzzadt a lábam feje, 

majd egy tüzes daganattá húzódott össze az almaecetes borogatás után. Úgy lükögött (lüktetett), hogy fel 

kellett tennem a lábam egy párnára. Cukros tésztát pakolták rá. Amikor kisárgult a teteje, liliomot vagy talán 

gyöngyvirág levelet kötöttek rá, ezután következett a kelés kifakasztása és nyomkodása. Állati módon 

üvöltöttem, akik közreműködtek, azokat olyan folyékonyan és találóan címkéztem föl, hogy még ma is 

emlegetik. Ez megismétlődött a térdem alatt a lábszárcsontomon, és innen felment a vérmérgezés, nevezzük 

nevén, az ágyékomba. Itt libatojás nagyságú csomóvá dagadt. A hidegrázás vett erőt rajtam. L. Gy. 

szomszéd bácsi azt tanácsolta, hogy kössenek a kelésre borsos emberürüléket, és ha reggelig nem fakad ki, 

akkor vigyenek doktorhoz, mert ebből még nagy baj is lehet. Képzeljük el, hogy nemcsak a lábam, hanem az 

életem is kockán forgott. Apám akkor átképzésen volt, azt hiszem, mert ő ezt az állatkínzást nem engedte 

volna meg. Azt csak én tudom, hogy csodával határos módon szabadultam meg ettől a bajtól. A lábfejemen, 

a lábam szárán és az ágyékomon őrzöm a sebek forradásos emlékét még ma is.  

Ma elborzadnak az egészségügyi szakemberek, mikor elmesélem, hogy gyermekkoromban miként 

váltam immúnissá a tetanusz ellen. Mezítláb jártunk Szent György-naptól Szent Mihály-napig az éles 

kavicsos úton, a szúrós tarlón, esőben és sárban. Mégsem lett semmi bajunk. Megbotlottam és leütöttem a 

lábujjam begyét. A vér csorgott belőle. Úti port szórtam rá és a véres sár megalvadt, majd elállította a 

vérzést. Játszottunk tovább. Csak az esti lábmosásnál derült ki, hogy mi történt. Felnőtt koromig tartott ez az 

ellenálló képességem, de azóta már néhányszor kaptam tetanusz elleni oltást. 

A sárgaság ellen javasolták, hogy ha valaki kezd sárgulni, akkor emberi ürüléket csomagoljon egy 

szilvába, és azt nyelje le az illető, mert akkor hamarabb besárgul, és gyorsabban meggyógyul. Meg lehet 

magyarázni, de hála istennek kinőttünk ezekből a primitív orvoslásokból. A sebre való pókháló tételét is 

gyakoroltuk. Ha sározás meg a vizezés miatt a kezünket kifújta a szél és a bőrünk fájdalmasan berepedezett, 

akkor azt javasolták, hogy pisiljünk reá, és hamar meggyógyul. Állítom, hogy igaz és jó. Magyarázzák meg 

a gyógyszerészek, hogy miért. Talán az ammóniákot tartalmazó vizelet baktériumölő hatásának tudható be? 

Mi a feleségemmel, a lányaim majd az unokáim nevelése folyamán hasonló esetekben az orvoshoz 

fordultunk, tanácsát és segítségét is kértük, de tudjuk azt is, hogy gondos neveléssel és egészséges napi- és 

életrend betartásával meg lehet szüntetni a kellemetlen jelenségeket.  

Piritussal kenegetett 

A faluban aligha volt még egy olyan ügyes kenőasszony, mint Nannyó. A családban, a szomszédságban 

vagy a faluban ha valaki fejfájásra, gyomorbántalmakra, csemerre (csömör) panaszkodott, azzal irányították 

hozzá: – Menj Mári nénihez, ő megkeneget, s meglátod, helyrejössz! Úgy is volt. Erős, csontos kezeivel úgy 

megtapogatta, dörzsölte, dögönyözte az ember fejét, homlokát, nyakát, hátát, s a karjait. Aztán megrángatta, 

és húzogatta a karjait a betegnek, hogy a frissítő mosdatás után, amivel befejezte Nannyó a kezelést, a 

betegben megpezsdült az élet, s helyből hálálkodott, hogy a jó Isten tartsa meg az erejét, s a tudományát 

Mári néninek. Elég gyakran kerültem a kezébe torkosságom miatt. Ilyenkor azt kérdezte, hogy mi esett olyan 

jól, mert attól csemereltél (csömöröltél) meg. 
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Györgyicze Vilmos ny. tanár – Pásztohy Enikő tanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Csíki-medence földrajzi névadásának fontosabb sajátosságai 

Ha meg akarunk ismerkedni egy tájegységgel, egy vidékkel, először arra a földrajzi területre vonatkozó 

úti kalauzokat, útleírásokat, monográfiákat és más információs forrásokat tanulmányozunk át, amelyek 

alapján aztán elindulhatunk, hogy személyesen is megismerkedjünk a minket érdeklő vidék népével, 

szokásaival, építészetével, növény-és állatvilágával, történelmével – egyszóval mindennel, ami arra a tájra 

jellemző. 

Ha szűkebb pátriánkkal, a Csíki-medencével akarunk megismerkedni, akkor úgy tűnik, hogy itt mindent 

ismerünk, mindent tudunk, amit illik tudni erről a számunkra csodálatosan szép vidékről. Ha azonban 

alaposan akarunk tájékozódni, kiderül, hogy nem is tudunk mindent. S ha ezt felismertük, következhet a 

kutatás, tájékozódás, modern kifejezéssel élve az információgyűjtés. Leghamarabb a földrajzi nevekkel kell 

megismerkednünk. A földrajzi névadásnak vannak általánosan elfogadott szabályai, és vannak olyan sajátos 

névadási sajátosságai, amelyek csak egy bizonyos térségre, egy vidékre jellemzőek. Az alábbiakban a Csíki-

medencére vonatkozó néhány sajátosságot mutatunk be. 

Elsőnek említjük meg a Csíki-medence településeinek Csík- előtagját. A környező tájegységek: Gyergyó-, 

Nyárád-, Maros-, Sepsi-, Kézdi- településeinek a nevében ott található a megfelelő előtag, például 

Gyergyószentmiklós, Nyárádszereda, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, így a Csíki-

medencében is majdnem az összes település nevének előtagjaként ott találjuk a Csík- előtagot, lásd 

Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás.  

A fenti felsorolás alapján a kevésbé tájékozott érdeklődő azt hiheti, hogy teljes a felsorolás, pedig ha 

ránézünk egy részletesebb térképre, azonnal szembetűnik, hogy Balánbányától Tusnádfürdőig jónéhány 

település található, amelyek nem rendelkeznek a Csík- előtaggal. Nem beszélve a Kászonokról és a 

Gyimesekről, valamint a vízválasztó Csíki-havasok gerincétől keletre elhelyezkedő, de közigazgatási, 

közbirtokossági és egyházszervezési szempontok alapján mindig is Csíkhoz kapcsolódó településekről.
 156

 

Létezik olyan elmélet, amely szerint a Chic-szó (1238) pusztát jelent. Mások szerint Cik – török főnév és 

határt jelent. Ismét mások úgy értelmezik, hogy eredetileg vízforrást jelent, s az áttelepülő székelyek hozták 

magukkal egykor a nyugat-dunántúli szállásterületükről. Szőcs János muzeológus szerint határsávot jelent 

török nyelven. 

Károly Róbert által az Aporoknak adományozott Lok Kászon királyi birtokrész miatt kirobbant vitáról 

szóló iratban fordul elő először Csík-formában, 1324-ben. 

Ha a csíki települések nevének a kialakulási folyamatát próbáljuk nyomon követni, számtalan 

érdekességre bukkanunk. Helyszűke miatt csak két település névtörténetét elemezzük, de hasonló helyzettel 

találkozunk a legtöbb csíki település esetében is. 

Vizsgáljuk meg először Csíkszentdomokos neveinek kialakulását. A dr. Balázs Lajos által összeállított 

és szerkesztett Csíkszentdomokos monográfiájában
157

 a falu neve címszó alatt megtudhatjuk, hogy e felcsíki 

nagyközség első település magvának neve TORKU volt. A Csíki Székely Múzeum Csíki adatok 

jegyzékében háromszor is szerepel Torku, Torko helynév 1333 körüli időből. Ehhez hasonlóan Bálint Lajos 

egyháztörténeti dolgozatában említi, hogy „1332-1337-es erdélyi pápai tizedjegyzék észak felé haladva a 

csíki egyházközségek sorában mint legészakabbra fekvőt Csíknagyboldogasszony és Szenttamás után 

Tarkő egyházközséget említ”. Szószerint „Nycolaus sacerdos de Torkow”. Ilyen nevű település Felcsíkon 

nincs, de Csíkszentdomokostól északra Balánbánya közelében van a Tarkő-Terkő nevű helység. 

Feltételezhető, hogy a Torko, Torkow nevű község Csíkszentdomokos őse, s a falu első telephelye Tarkő 

vidékén lehetett. 

Mivel az 1333-1337-es pápai tizedjegyzék „Tarkő egyházközséget Csíknagyboldogasszony (Karcfalva) és 

Szenttamás társaságában említi, amelyek mai is létező települések, ebből arra következtethetünk, hogy Tarko 

egyházközség említésekor csakis Szentdomokos elődjéről lehet szó. Addig, amíg a két szomszéd település felvette az 
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 Honnan ered a Csík elnevezés? Több elmélet is létezik. Orbán Balázs Csíkszék leírásánál tér ki Csík 

elnevezésének eredetére, ahol Lakatos Siculiájának sorait idézi, mely szerint: „...midőn honfoglaló őseink a 

Mitácson átjöttek, nagyon megéheztek volt s eledel után látva az Olt mocsaraiban igen sok csíkot (halat) találtak, 

azért a felfedezett, addig lakatlan tartományt ezen legelőbb ízlelt produktumáról Csíknak nevezték el.” 
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1999. 44-60.o. 
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európai kereszténységre való áttérést jelző helynevet, a Torku beliek, habár ők is felvették a katolikus hitet, hiszen 

egyházadót fizettek, de megtartották a régi település nevet, s csak később adták fel a Tarkó-Terkő nevet. A 

Szentdomokos név felvétele fokozatosan történhetett. Egy 1567-es évi regisztrumban Zent Damokos formában 

szerepel. Az 1638-as dokumentumban Sanctus Dominicus néven említik”. 
Pál-Antal Sándor felhívja a figyelmet, hogy még nem tisztázott a pápai tizedjegyzékben szereplő Tarkő 

és Csíkszentdomokos azonossága. A csíki plébániák között 1334 után többé nem szerepel Tarko (Tarkő) 

egyházközség, s később már Zent Damokos szerepel. A puszta szentnév a tájra vagy a megyei 

hovatartozásra utaló előtaggal csak 1808-ban egészül ki és nyeri el mai alakját: Csíkszentdomokos. 
158

 

Még megemlítjük Csíkszenttamás nevének kialakulását. A falu nevét a templom védőszentjéről, a 

hitetlen Szent Tamás apostolról kapta. Az 1332-34-es pápai tizedjegyzékben latin névvel szerepel: de sancto 

Thoma. Az első írásos magyar névváltozata a puszta szent név: Zent Tamás 1441-ből. Ez a puszta szentnév, 

mint helynév 1456-ban már előtaggal egészül ki: Chijk-Zenthamas. 1597-ben elmarad a Csík (Chijk) előtag, 

de kiegészül a -falva utótaggal: Zent Thamásfalva. 1741-től már a mai formájában szerepel, de a három elem 

kötőjellel kapcsolódik össze: Csík-Szent-Tamás. 

Az előbbiekben említett Csík- előtag nem létezett mindig. A településnevek kialakulásakor a névadási 

mód természeténél fogva nagyon sok azonos, alakilag egyező településnév keletkezett. Elég, ha 

megemlítjük, hogy a magyar nyelvterületen több mint száz, Erdélyben is 16 Szentmárton nevű település 

létezik. Szükségszerűvé vált a hasonló településneveket valamilyen formában elkülöníteni, valamilyen 

megkülönböztető szerepű jelzővel ellátni. Ha ez nem alakult volna ki magától a népi névhasználatban, akkor 

erről a hivatalos helységnévadás gondoskodott, például: Csíkszentmiklós, Gyergyószentmiklós, 

Csíkszentgyörgy, Sepsiszentgyörgy stb. 

Mint már előbb említettük a Csíki-medencében nem rendelkezik minden település a Csík- előtaggal. 

Ennek is megvan a megfelelő magyarázata. Lássunk néhány ilyen kivételt. 

A medence legészakibb települése Balánbánya, amely Csíkszentdomokos egyik tizeseként szerepelt. 

Első írásos említése 1790-91-es évi országgyűléses jegyzőkönyvekben történik, azon alkalomból, hogy Csík 

és Udvarhely székelysége fegyverviselés alól felmentést kér a baláni és madarasi bányászok részére, s 

egyben próbamesterek küldését kérik a bányászat szintjének fellendítésére. Itt csak egyszerűen Balán néven 

említik – írja Barabási László: Balánbánya története 
159

 című munkájában. 

Nevét Balánhavasról kapta, melyben a legenda szerint a XVIII. században egy Balán nevű betyár 

tanyázott. Barabási szerint a Balánhavast borító bükkerdők sárgás-szürke színével kiütköztek a környező 

fenyőerdők zöldjéből. 

Mi egy új magyarázattal járulunk hozzá Balánbánya nevének megfejtéséhez. 1995 nyarán diákjainkkal a 

Terkői menedékháztól a Naskalat-hegy gerince felé tartottunk, hogy az ottani sajátos növényvilágot 

tanulmányozzuk. Az egyik útelágazásnál egy pásztorfiút megkérdeztünk, hogy jó úton haladunk-e. –Igen, 

menjenek tovább ezen az úton, de vigyázzanak, mert az út mellett van a jenőfalvi esztena, s ott van egy 

hamis balán kutya, amely még a medvétől sem fél. 

– Milyen az a balán kutya? – kérdezte az egyik diák. – Hát még azt sem tudja? – Hát egy nagy fehér 

kutya – felelte. Ha a nép s ez esetben a pásztorfiú beszédében a balán szó azonos értelmű a fehér szóval, 

akkor Balánbánya neve Fehérbányát jelent, mint ahogy létezik Gyulafehérvár, Székesfehérvár stb. Nem 

szeretnénk nyelvészeti vitába bocsátkozni senkivel sem, de feltételezhető, hogy szláv nyelvben előforduló 

belüj=fehér szóból származhat. 

Mivel Balánbánya 1899-tól Csíkszentdomokos tartozéka volt, ezért a község neve mellett Balánbánya 

néven vették fel az Országos Községi Törzskönyvbe. 1954-ben városi rangú bányászközségi, 1968 

februárjától pedig városi rangot kapott. Mivel az 1898-as évi törvénycikk alapján létrehozott Országos 

Községi Törzskönyvbizottság rendszerezte a történelmi Magyarország helységneveit, s ahol szükség volt, ott 

megkülönböztető eszközöket alkalmaztak, „az egy település-egy név” – elve azt jelentette, hogy az olyan 

településnevek, amelyek csak egymagukban fordulnak elő, azok megmaradhatnak eredeti nevükkel. Így 

maradt meg Balánbánya eredeti nevével. 

Hasonló a helyzet több más Csíki-medencebeli településnél, például: Göröcsfalva, Ajnád, Csaracsó, 

Fitód, Kotormány, Pottyond, az összes kászoni települések, a Gyimesek és a vízválasztótól keletre levő 

települések, például: Csügés, Kóstelek, Csobános, Egerszék, Csinód, Úzvölgye esetében, amelyek szintén 

nem rendelkeznek Csík-előtaggal. Ezek nagyrészénél az előbbiekben már említett Törzskönyvbizottság nem 

tartotta szükségesnek, mert Balánbányához hasonlóan csak egymagukban fordulnak elő, sőt egyes esetekben 
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a szükségtelen és fölösleges előtagot törölte, például: Csíkkarcfalva, Csíkgöröcsfalva. Ennek ellenére, 

például Csíkkarcfalva esetében napjainkban is rendszeresen használják a Csík- előtagos megnevezést. 

Más a helyzet Tusnád községgel, amely mindig Csíkhoz tartozott, de csak elvétve találunk Csík-

előtaggal való előfordulást. Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a huszadik század végén című 

könyvében 
160

 Csíktusnád címszó alatt tárgyalja a Nagytusnádra vonatkozó ismereteket. Az anyafalu-Tusnád 

neve először 1421-ben bukkan fel: Thusnad (Thwsnad) formában. 1569-ben Tusnádfalva, ezt követően 

mindig Tusnád néven fordul elő Csík-előtag nélkül. 1822-ben hatalmas tűzvész pusztított Tusnádon. A falu 

nagyrésze leégett. A kárvallott gazdák egy része Oltelvére telepedett át a Mitács-patak mellé s az új 

települést Újtusnádnak nevezték. 

Az anyaközség területén létrejött fürdőtelep közigazgatásilag Nagytusnádhoz tartozott, csak 1934-ben 

választották le és vált közigazgatásilag önálló településsé. 1968-ban nyilvánították várossá. Látható tehát, 

hogy egyik Tusnád nevű település sem rendelkezett a megkülönböztető Csík-előtaggal. 

Hasonló a helyzet a Kászoni-medence településeivel, amelyek ugyan Csík főszékhez, később Csík 

vármegyéhez tartoztak, de mint Kászonszék alkotó települései, mindig a Kászon előtaggal rendelkeztek: 

Kászonaltíz, Kászonimpér, Kászonjakabfalva stb. 

A Gyimesek a Tatros felső folyása mentén és a Tatrosba ömlő patakok völgyeiben kialakult települések 

láncolata, amely három községet alkot: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Mindhárom község 

kialakulásától kezdve mindig is Csíkhoz tartozott. Gyimesbükköt 1952-ben politikai okok miatt Bákó 

megyéhez csatolták, de mint római katolikus egyházközség a Gyulafehérvári Főegyházmegyéhez tartozik és 

a Felcsíki főesperességhez. 

A népi hiedelem szerint a Tatros folyó neve onnan származik, hogy a határőrizettel megbízott csíki 

határőrök portyázásuk során gyakran találkoztak a folyó menti erdőkben tatárokkal, ezért tatárosnak, majd 

az á hang elvesztésével Tatrosnak nevezték el. A gyimes szót, mint a Tatros felső folyása mentén levő 

tájegységet kifejező földrajzi nevet annak alapján adták, hogy az itteni erdők tele voltak gímszarvasokkal. 

Gimes- majd Gyimes lett ennek a mesevilágba illő tájegységnek a neve. 

Miután hosszasan elemeztük a Csík-előtaggal kapcsolatos sajátosságot, rátérünk egy másik jelenségre, a 

Szent nevű települések vizsgálatára. Tanulmányozva a történelmi Magyarország településneveit, 

megállapíthatjuk, hogy minden tájegységben találunk valamely szent nevét tükröző helységnevet, de ilyen 

kis területen ilyen sűrűn előforduló szent nevet tartalmazó falvakat sehol máshol nem találunk. Északról dél 

fele haladva sorakoznak: Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, Csíkszentmihály, Csíkszentmiklós, 

Csíkszentlélek, Csíkmindszent, Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csíkszentmárton és 

Csíkszentgyörgy. Amint azt már Csíkszentdomokos esetében láttuk, a település neve szerepelt mindig a 

jelenlegi formában Torkó vagyis Tarkő vagy Terkő, majd Zent Damokos, Szent Damokos, Sanctus 

Domonicus és végül Szent-Domokos, 1808-tól Csíkszentdomokos. A többi szent nevű település esetében is 

feltételezhető, hogy a templom felépítése és valamelyik szent tiszteletére való felszentelésére, majd ennek 

alapján a településnek a szent neve alapján történő elnevezése előtt más néven szerepelhetett. Az is fennáll, 

hogy valamelyik egyházközség neve a későbbiek során nem vált a település hivatalos nevévé, például 

Csíknagyboldogasszonyfalva, amely magába foglalta Csíkmadarast, Dánfalvát, a Dánfalvával összenőtt és 

az Olt partján épült Oltfalvát, Karcfalvát és Jenőfalvát. Ebből a nagy egyházközségből egyik település sem 

vitte tovább a Csíknagyboldogasszonyfalva nevet. 

Első hallásra úgy tűnik, hogy a keresztnévvel rendelkező települések mind szent- előtaggal 

rendelkeznek, de mint minden szabálynál, úgy itt is vannak kivételek, például Csíkjenőfalva, amelynek 

Karcfalvával közös templomát Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték, tehát semmiképpen sem 

nevezhették el a települést a templom védőszentjéről. Csíkpálfalva Csíkdelnével képezett egy közös 

egyházközséget, közös templomuk a Szentjános templom volt. 1843-ban építettek egy kápolnát, majd 1949-

ben épült fel a jelenlegi Szent Pál tiszteletére felszentelt templom. A falu ma is a delnei plébánia filiája. 

Abban az időben, amikor a többi csíki szent nevű települések névadása megtörtént, Csíkpálfalvának nem 

volt saját temploma, tehát a falut nem nevezhették el a templom védőszentjéről. 

Lázárfalva nevében, az alapító Lázár család emlékét őrzi. Templomát Úrnapja tiszteletére szentelték, 

tehát a falu neve nem egyházi eredetű. Hasonló a helyzet Kászonjakabfalvával is, ahol a település az alapító 

Jakab család nevét őrzi. 

Találunk ilyen vonatkozásban más furcsaságokat is. A Csíkszentsimonhoz tartozó Csatószeg templomát 

Szent Simon és Júdás apostolok tiszteletére szentelték fel. Ez a falu volt az egyházközség központja. Ide 
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tartozott Csíkszentsimon is, amely csak 1959-ben vált önálló egyházközséggé. Csíkszentsimon templomát 

Szent László tiszteletére szentelték. Itt sem esik egybe a település neve a templom védőszentjének nevével, 

de az anyaegyházközség templomának egyik védőszentje a mai községközpont névadója. 

Egy másik sajátosság, hogy több település nevében megtaláljuk a -falva, -falu utótagot, például: 

Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkcsobotfalva, Kászonújfalu, de vannak olyan falunevek, 

amelyek eltűntek a társadalmi fejlődés során, de valamikor önálló települések voltak, például Ábránfalva 

(Karcfalva) határában az Ábrán nemzetségre, Jenőfalva a Jenő nemzetségre utal, de a többi -falu utótagú 

település is valamilyen kisbirtokos, kisnemes, grófi család, vagy az első telepescsalád nevét őrzi. 

Feltételezések szerint Karcfalva ősi telephelye a mai Madicsafürdő környékén lehetett, s ez a név a Madocsa 

változata, a honfoglaláskori kabar-székely személynév emlékét őrzi. 

Indítéka lehet a helynévadásnak a sok állat előfordulása, például: Madaras, Rákos Verebes, ahol az 

állat nevéhez kapcsolt, -s képzőnek a valamiben való bővelkedést fejezi ki.  

A Lóvész település neve nehezebben magyarázható. Ez a hegyvidéki szórványtelepülés csak a 18. 

században keletkezett. Nevének eredetére vonatkozóan több elmélet is napvilágot látott. Rugonfalvi Kis 

István szerint: „egészen elkülönítve, bekerítve a község tartozott fenntartani egy megfelelő nagyságú legelőt 

a hadi lovak számára, melyet lóvész vagy lókötő néven emlegetnek a községi szabályrendeletek. Rugonfalvi 

szerint a -vész szót a halfogó eszköz jelentésű vejsze szóból lehet eredeztetni. A Magyar Néprajzi Lexikon 

szerint a vejszét Magyarország keleti részén vésznek mondják, a vejsze vagy vész olyan – a halak szokásos 

útját keresztező falféleség, amelynek szűk nyílásán át a különböző alakú ketrecekbe, fogó részekbe terelik a 

halakat. Feltételezhető, hogy a halászatban általánosan ismertté vált vész szóval más állatok befogására vagy 

gyűjtésére fenntartott területeket is megjelölhettek. 

Szőcs János múzeológus szerint a Lóvész olyan lólegelőt jelent, ahol a szél, a vihar ledöntötte az erdőt 

vagy az ember végzett erdőírtást. János Pál ny. múzeumigazgató szerint a lovak biztonságosan bekerített 

legelőjét is jelölhették a lóvész névvel. Mi egy másik elméletet is megemlítünk. Ferencz Simon néhai 

csíkszentmihályi tanító, helytörténész véleménye szerint a Lóvész területen legeltetett lovakra gyakran 

rátört a Csíki-medencéből kiszorított hideg levegő által kiváltott hideg eső, havaseső, amely a lovak vesztét, 

pusztulását okozhatta, s ezért Lóvésznek nevezték el a legelőrészt. 

Érdekes megemlíteni a Fiság és a Menaság eredetére vonatkozó népi magyarázatot is. Mivel a 

székelység határőrszolgálatot teljesítő katonás nép volt, s a szolgálathoz sok lóra volt szükség, ezért az erre 

alkalmas helyeket ilyen célra hasznosították. A Csíkszentgyörgy és Menaságújfalu határán a Csíki-

havasokból előbukkanó patak mentén a kancákat, vagyis a fialó, nőstény lovakat tenyésztették, ezért a 

völgynek ezt az ágát Fiaságnak, majd lerövidítve a Fiságnak nevezték. Ezzel szemben az északi irányban 

elhelyezkedő Fenyővize patakmenti völgyben a méneket (hímlovakat) tenyésztették, ezért a völgynek ezt az 

ágát Méneságnak, majd Menaságnak nevezték. Ma is egyes útleírásokban és térképeken is Ménaság néven 

szerepel, de a csíkiak mindig csak ékezet nélkül: Menaságnak hívják. 

A növények is szolgálhatnak indokul az egyes helységnevek kialakulásánál, például: Bükkloka, 

Gyimesbükk, Bükkhavas, Várbüke, Egerszék stb. Érdekes egyes helységnevek eredetének a nép ajkán élő 

változata is. Például Ajnád nevével kapcsolatban az előbb már említett Ferenz Simon csíkszentmihályi és 

ajnádi öregekre hivatkozva úgy magyarázta az Ajnád név kialakulását, hogy Csíkszentmihály falu fent a 

hegyek között, Csigafalva és Ciberefalva területén helyezkedett el. Lent az aljban, a Rákos-patak áradásos 

területein sok nád termett, alj, népiesen aj+nád =a két szó összefonódásából kialakult az Ajnád név, s ez 

lett a kialakult település neve. 

Ilyenszerű a Tusnád neveinek népies magyarázata is. Az Olt folyó Tusnád határában a 19. század előtt 

hatalmas területeket árasztott el, állandó tavak keletkeztek, amelyek partján sok nád nőtt. TO+NÁD = TO S 

NÁD, s két szó összekapcsolásából kialakult a Tosnád, majd az o hang módosulásából a Tusnád. 

Gyimesközéplokhoz tartozó település Barackos. Eddigi kutatásaink során nem találunk semmilyen 

magyarázatot a helynév keletkezésére vonatkozóan. Az biztos, hogy itt barackot nem termesztettek sohasem 

a zord éghajlati feltételek miatt. Talán a gyimesi erdőírtás, fafeldolgozás időszakában a település 

keletkezésénél tevékenykedhetett itt olyan személy, akinek a neve megőrződött a helynévben. 

Lóvész román neve Livezi, amely magyarra fordítva „gyümölcsöst” jelent, Lóvész viszont nem éppen 

gyümölcstermesztéséről híres. Még furább helyzet alakult ki a Szellő-hegy románra fordításánál. A hatóság 

által kinevezett személy, aki a fordítást és a román nyelv sajátosságainak megfelelő szerkezeteket kellett 

volna biztosítsa, a Szellőt valószínűleg Szőllőnek érthette, mert Dealul Viei-ként fordította. Itt az 1496 m 

magas hegyet nem lehet dombnak nevezni, s ebben a magasságban a szőlővel kapcsolatot teremteni, 

értelmetlen lenne. Ezt a tévedést igazították ki, s a jelenlegi térképeken Viscol néven szerepel. 
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A helységnév indokaként szerepelhet az a napnév, amelyen a heti vásárokat szokták tartani, például: 

Csíkszereda, Nyárádszereda. Máskor a vásárok helye szerepel a helynévben. Például: Kézdivásárhely, 

Marosvásárhely stb. A Csíki-medencében ilyen jellegű településnevet nem találunk, de találkozunk egyes 

helységeken belül olyan tizes megnevezéssel, amelyről feltételezhetjük, hogy ott régebb rendszeresen 

vásárokat tartottak, például, Dánfalván a Város nevű tizes lehetett ilyen hely – János Pál nyugdíjas 

múzeumigazgató szerint. 

Erdély több nagy városának nevében szerepel a -vár szó, például: Segesvár, Kolozsvár, Gyulafehérvár. 

A Csíki-medencében kimondottan, az előbbiekhez hasonló helységnév nincs, de várra utaló területnévvel 

gyakran találkozunk, például: Csíkszentdomokos határában a Várbüke nevű terület, ahol egy hajdani vár 

körvonalai és várromok figyelhetők meg. A történészek véleménye szerint itt lehetett Csíkszentdomokos 

hajdani településmagva a már említett Torko-Tarkő (Terkő). Ehhez hasonlóan több csíki település határában 

(Csíkrákos, Csíksomlyó, Csíkzsögöd, Tusnádfürdő) találunk hajdani várakra utaló helyneveket. 

A helységnevek között találunk olyanokat is, amelyek alapján következtethetünk arra, hogy melyik 

folyó vagy patak partján fejlődött ki az illető település: Oltloka, Csíkszentdomokos egyik tizese, Oltfalva 

Csíkdánfalva Olt melletti tizese. Háromkút arra utal, hogy a Kisbékás három kútból, forrásból indul. Itt 

említjük meg Dél-Kelet Európa egyetlen épen megmaradt vulkáni krátertavát, a Szent Anna-tavat. Ez az 

egyetlen női szentről elnevezett földrajzi név, a többi szent nevű település mindenikét férfi szentről 

nevezték el. 

A Csíki-medence földrajzi névadásánál számtalan olyan névvel találkozunk, amelyek megmagyarázására 

helyszűke miatt nem vállalkozhatunk. Annyi azonban megállapítható, hogy a helység, és általában a 

földrajzi nevek a történelem során változtak. Ez a névadási folyamat ma is tart, hiszen új települések, új 

utak, folyószabályozások jönnek létre, erdők tűnnek el szemünk láttára, máshol a legelők beerdősülnek. 

Hajdani szántóföldek alakulnak át kaszálókká, legelőkké, s ennek megfelelően módosulnak a földrajzi 

nevek.  

Mindannyiunk feladata, hogy megismerjük, helyesen használjuk az őseinktől örökölt földrajzi 

neveket. Ne engedjük feledésbe merülni ezeket, mert ezek is múltunk részét képezik, és a jövőben 

keletkező földrajzi névadásoknál tartsuk tiszteletben édes anyanyelvünk szerkezetét, tisztaságát. 
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Szőcs János 

történész 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

Csíkszereda alapítása 

Szereda a csíki hetivásárok és sokadalmak színhelye. A városalapítás ideje, körülményei a nehezen 

tisztázható dolgok közé tartoznak. Ez az időszak tág határok között jelölhető ki: 1350 körültől 1550 körülig 

terjed. 

Úgy gondolom, hogy az 1400-as években a város bizonyosan létezett. Luxemburgi Zsigmond király 

1427-ben a Torjavásárhely (Kézdivásárhely) részére kiállított szabadságlevele szerint, akkor minden székely 

székben létezett egy szabadságjogokkal felruházott város, vásárhely.
161

 Itt ez csak Csíkszereda (r. Miercurea 

Ciuc, Hargita megye)lehetett. 

A marosvásárhelyi levéltárban található egy oklevél 1448-ból, bár hitelessége vitatható, mely Szeredát 

is említi.
162

 

A csíki, szerda napi vásáros helyet a gazdasági élet törvénye, az árucsere, a kereskedelem szüksége 

hívta életre. 

Azzal, hogy a vásáros hely a mai Szereda területére került, azzal annak az igénynek tettek eleget, hogy 

az a Csíki-medence központi részén, a lakosság által minél könnyebben elérhető térségben kapjon helyet. 

Benkő Károly, az első csíki monográfia szerzője, Losteiner Lénárd 1777-es datálású kéziratos 

könyvére támaszkodva írja: „Szereda, másképp szűk, mint állítatik, Taploca és Zsögöd szántóföldeire 

építtetett.”
163

 

Vámszer Géza állítja: Szereda nem faluból lett város. Későbbi alapítású, mint Taploca, Zsögöd és a 

többi régi csíki község. Fösvényen kiporciózott vásárhelyből lett mezőváros – írja Vámszer Géza.
164

 

Izabella királyné 1558-as kiváltságlevelének a lényeges sorait idézzük: „…Mi, főbb székely híveink 

közönségének legalázatosabb kérésére, mely Csíkszereda mezővárosunk lakói részéről felségünkhöz tétetett, 

továbbá tekintetbe véve azokat a többszöri károkat, melyeket ők a különböző időkben és változásokban 

hadjáratok folytán szenvedtek, ezen lakosságot és Csíkszereda mezővárosunk összes lakosait minden 

rovatal, bér, adó, valamint segély és kamarai nyereség fizetésétől, kivévén a hatalmas császárnak és a 

magas portának leendő és fizetendő bizonyos adót, vagy segélyt, örökre kiveendőknek és felmentendőknek 

találtuk…”
165

 

1759-ben a csíkzsögödi Salló Miklós lófő törvényszék elé idézi a csíkcsicsói Silló István és Mihály 

nevű lófőket. A felperes, Salló Miklós prókátora, Boros István, neves szépvízi ügyvéd, aki a madéfalvi 

veszedelemben esett el, ezeket nyilatkozza: „Ez okon citáltattam az I(nktuso)któl (alpereseket), hogy 

birattatik (.) az I(nktuso)tól az C(sík) Delnei Templom felől való határban, melly Sögöti Lábnak hivattatik, 

(ex eo [azért]), hogy mikor Csík Szereda Várossa hellysége exscindáltatott [kiszakíttatott] az Sögöti 

határból, akkor a Delneiből ezen Láb föld adatott Sögöti Emberek[nek], hogy Szereda Várossa mind Fell-

Csík, mind All-Csík résziről az közhatárra essék), egy darab szántóföld, melly földet adott volt Zállogba 

Néhai C(sík) Sögöti Salló Gábor C(sík) Csicsai Silló Imrének, sőt Salló Gáborral Egytestvér C(sík) Sögöti 

Salló Benedek, Salló Benedeknek fia volt Kissebb Salló István, az én Atyám. Nevezett Silló Imréről pedig az 

I(nktuso)kra deveniált (szállt), megkínáltam Zállogjával az I(nktuso)kat mint Vér, de nem leválták (nem 

vették el), most is, ha jelen volnának kínálnám… „…ott pedig Senkinek másnak birodalma nincsen csak a 

Sögödi Poss(z)ess(z)oroknak…”
166

 

Csík vásáros helye korábban a mai Delne területén, a Szent János-templomtól északra eső részen volt. 

Később, de nem tudni mikor, a szék vezetői a lakosság óhaja szerint a szerda napi hetivásárok helyét Fel- és 

Alcsík határán, Taploca és Zsögöd területén jelölték ki. A zsögödi földtulajdonosokat, akiktől a városiak 
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felerészben a földjüket kapták, a korábbi vásárhely területén adott földdel kártalanították, rekompenzálták. 

Erre a tényre az 1859-es dokumentum jól érthetően világít rá. 

De következtetésünkben megerősít maga Orbán Balázs is: A Szent János-templomtól „északra egy 

helyet Vásárkapunak neveznek, a hagyomány szerint, azért, hogy míg Csíkszereda vásárjogot nem nyert 

addig itten, Felcsík ezen központi helyén tartattak Csík heti vásárai, s akkor egy Sz(ent) János nevű kis 

helység is volt itt, melyet a tatárok dúltak fel.”
167

 

 

 
Munka közben 

 Restaurálás előtt 
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Dáné Szilárd 

tanár, szaktanfelügyelő 

Hargita Megyei Tanfelügyelőség 

Egy 1790-ben írott bágyi misszilis levél stílustörténeti elemzése 

 

Ritka szerencse manapság több száz 

éves feltáratlan magyar nyelvű 

dokumentumokra akadni.  

Néhány évvel ezelőtt ilyen ritka 

szerencsével hozzám került a bágyi 

Lőrincz család levelesládája Zsombori 

Sándor közvetítésével, akinek nagyapja a 

Lőrincz család egyik telkével, házával 

együtt a levelesládát is megvásárolta. A 

család leszármazottai ma is élnek 

Bágyban (r. Bădeni, Hargita megye),  

amely a Nagy-Homoród mentén fekszik, 

Székelyudvarhelytől 20 kilométernyire. 

A levelesládában több mint ötven 

okirat volt, köztük négy oklevél 1669-

1700 között íródott, 31 darab 1700-

1792-ig, a többi pedig 1800-1900 között 

keletkezett. Végrendelet, kihallgatási 

jegyzőkönyv, királybíróhoz intézett 

levél, tanúságtétel, birtokszerződés, 

birtokcseréről, zálogosításról szóló, 

adósságlevél és egyezséglevél egyaránt 

van köztük. 

A gyűjteménynek egyik érdekes darabja 

az 1790-ben írott panaszlevél, melyet 

Lőrincz János özvegye, Sándor Rebeka 

intézett a dályai királybíróhoz. A 

panaszlevél a kétrét hajtott kézirat belső 

részén van, a királybíró válasza pedig a 

levél külzetén. 

A levél karakterei jellegzetesen 18. századiak. Megfogalmazója feltehetően egy iskolázott bágyi lakos, de 

a levél az özvegy szavainak stílusát is magán viseli. 

A kézirat szövege a következő: 

„Tekéntetes ur kirájbiro ur nékem kegyes jo pátrónus uram 

Enek ellőtte mint egy negyven hat esztendőkkel Bágyban lakot de Istenben ez világbol kimult nehai Lörincz János 

uram mellö adattam vala hites társul, de mikor ökegyelmihez mentem tsak két rosz ökre és egy tehene volt, hogy nem 

tudtunk rajta élni, hanem az házol hozot költségimet adtam melléje ugy cseréltünk jobbat, hogy élhesünk rajtok. Földe 

széna füve csak kevés volt ugy az epülettye haszontalan volt. De az utan együt laktunkban fáradságunk után való 

szerzeményeinkel nem különben tulajdon magam joszágom hasznaibol sok marhat vettünk szaporitottunk ugy földet 

szena füveket is kit örökösön kit zallagara. Sokat vettünk, azkiről kontraktusaink vadnak nem különben epületeketis. 

Sokat csináltatam az uramal az Apámnak és Anyámnak reám maradot joszágok és felkelhetö vagyoikból és tulajdon 

magam Bágyban által cserélt jószágaim hasznaiból, ugy anyira hogy mikor meg halálozot az uram maradot nyoltz 

ökör amellet sok utána szolgalo tehén ménes juhok azkiben sem fiam sem menyem egyetis nem szaporitotta en ezekböl 

semit nem párticipálodtam nemis adnak noha kértem sok izben. De nevezetesen az menyem sok renden reám táamadot 

meg akarván verni. De nevezetesen most a menyem rutul meg vert tépet véremet kibotsátotta mellyet nem lehet többé 

nékem öregségemben szenvedni. 

Melly okokra nézve instálom az urat tekintse meg az ur ebbeli nyughatatlanságomot árva és özvegy voltomot 

rendejen az ur közinkben ollyas elöl járot az Bágyi hitesekel együtt azkik meg visgalván ez mélto pretensiomot s nekem 
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az tulajdon hazol hozot vagyonomot és uramal együt aquirált in mobili et in mobili szerzemenyimet ki adatni és 

azonelenem fel tamadot menyemet rollam el tiltani és edig valo velem rutul bánáséért meg sátisfaktioztatni 

Várom a Tt. kiráj biró ur válaszat Bágyi Lörintz János Őkegyelme el maradott özvegye Sándor Rebeka mellyet az 

arvák Istene megis fizet az urnak.” 

Válasz: 

„Ambár az felsöbségek Rendelése szerént Ország Gyülése előtt az osztályról való perek nem follyhatnak, 

mindazonáltal hogy az igen öreg állapotra jutott özvegy Instáns hátra lévö kevés napjait, mindenek elött tudva lévő 

feles keresménye között nyughatatlansággal és éhezéssel ne töltse, szüret után hivja meg a panaszoltatottakat instans 

mellé a nemesi székbe hogy élete módgyáról helyes rendelés tétettethessék addig is pedig a Bágyi Biró és Esküttek 

szükséges elelmet adassák ki. A menyinek végtére azért hogy az instánst meg tépte verte,vérit ki bocsátotta a Bágyi 

Biró 12 forint erő köntössit vétesse el és hirem nélkül ki ne adgya  Subpt 12. Dállya 15-a 8-br 1790. D. Kandó 

Mihály V. K. Biró.” 

A levél az 1790-es évekből származik, azokból az időkből, amikor a nyelvújítás gondolata egyre 

élesebben merült fel. Alig l00-150 esztendeje írtak magyarul, s a barokk kor cirkalmassága nemcsak az 

irodalmi, de a hivatalos stílusjegyeken is megmutatkozik. Általánosak a körülményes, túlbonyolított 

fordulatok, latinizmusok és körmondatok. A hivatalos levél a hivatalos tárgyalások hangnemében és 

témakörében a hivatalos stílus sajátosságaihoz igazodik. Megjegyzendő azonban, hogy ez csak a 19 század 

közepétől jelenti azt a személytelenül tárgyias modort, amely ma használatos. A régebbi korokban ez a 

levélfajta is színesebb, díszesebb formulákhoz igazodott. 

Az özvegy panaszának oka az, hogy férje halála után fia és menye elvette vagyonát, s mikor 

szemrehányásokat tett, menye csúnyán megverte. A bíró válasza egyrészt a meny megbüntetését, másrészt az 

özvegynek az esküdtszék általi eltartását, gondozását rendeli el. 

A panaszlevél négy szerkezeti egységre tagolható. A bevezető formula, a megszólítás (Tekéntetes ur 

kirájbiro ur nékem kegyes jo pátrónus uram) általánosan használatos forma mind a korábbi mind a későbbi 

ilyen jellegű levelekben. Ezután egy hosszabb leíró rész következik, melyben az özvegy vagyona 

megszerzésének és elvesztésének történetét mondja el. A levél harmadik részében vagyonának visszaítélését 

és menye megbüntetését kéri, majd a záróformulában Istenhez, az árvák istenéhez fordul. 

A panasz tehát egészen hétköznapi, egyszerű esemény. Ehhez viszonyítva a levél stílusa terjengős, 

körülményes, bonyolult, lényege elvész a díszítések mögött. 

Bár magyarul íródott, megőrizte a hivatalos stílus latin terminusait: „participálódtam”, „pretensiomot”, 

„aquiralt in mobili et mobili”, „satisfaktióztatni”. A válaszlevél egyedüli latinizmusa a fordított sorrendű 

keltezés: „Dállya 15-a 8-br 1790”. 

De fellelhetők a levélben s hivatalos stílus magyar terminusai is: „joszág”, „felkelhetö vagyoik”(ingóság), 

„instálom” (alázatos megszólító vagy kérlelő formula), „instáns” (folyamodó, kérelmező). A „felkelhető” 

terminus az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban különböző szókapcsolatokban szerepel: „felkelhető bonum”- 

1751, „felkelhető háziportéka”- 1780, „felkelhető javacskái”-1826. Szintén a hivatalos stílusra jellemzően 

nagy számban vannak jelen a műveltető igék. Az özvegy kérésében: „kiadatni”, „el ti1tatni”, „meg 

satisfaktióztatni”. De a királybíró válaszában is: „tétettethessék”, „adassák ki”, „vétesse el”. 

Nem hiányoznak a nyelvi klisék sem, ezek a levél pillérei, melyek köré a panasztevés épül. Ilyen klisé 

már maga a megszólítás is, de az „enek ellőtte”, a „nevezetesen”, a „sok renden”, „mely okokra nézve”, 

„abbéli nyughatatlanságomot”, „özvegy voltomot”, és a záróformula: „Várom a Tt. kiráj biró ur válaszat” is. 

A királybíró válasza is bővelkedik klisékben: „mindazonáltal”, „mindenek elött tudva lévő”, és 

közhelyekben: „ilyen öreg állapotra jutott”, „hátra levő kevés napjait”. 

A gyakori Isten felé fordulás a vallásos szellemről árulkodik: „Istenben ez világból kimúlt”, „árvák 

istene”. 

A panaszlevél legplasztikusabb részlete: „rutul meg vert tépet véremet kibotsátotta mellyet nem lehet 

többé nékem öregségemben szenvedni”, gyakran használt formula a korabeli okiratokban. Egy 1722-ben, 

Kecseden írt levélben például így jelenik meg: „Pap Péter Ur(am)...Egj Bátyámat Gavra Simont rútul meg 

verte az Fejét bé rontotta s vérét ki bocsátotta”, az 1735-ös radnai iratban pedig így: „(Kosztin Mitre) 

sokakat meg vert, véreket ki bocsátotta”. A királybíró szinte szó szerint ismétli meg ezt e formulát 

válaszában: „meg tépte verte, vérit kibocsátotta”. 

A levél nyelvtörténeti, társadalomnéprajzi vonatkozásban is érdekes, és arra is kitűnő példa, hogyan írták 

a hivatalos leveleket alig pár évvel a nyelvújítás előtt.  
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Fülöp Lajos 
múzeumigazgató 

Dr. Molnár István Városi Múzeum 

Székelykeresztúr, Hargita megye 

100 éve született dr. Molnár István múzeumalapító, néprajztudós 

A múlt év, 2011. december l7-én, születése 100. évfordulóján tisztelgett Székelykeresztúr  közönsége, az 

önkormányzat, egykori munkatársak, barátok és ismerősök a város első díszpolgára, a múzeumalapító 

emléke előtt.  87. életévében, tisztes korban távozott az élők sorából, gazdag és értékes tárgyi hagyatékát a 

város múzeuma őrzi, s hűségesen ápolja emlékét, s igyekszik megvalósítani azokat az elképzeléseket, 

amelyeket dr. Molnár István megálmodott. Halála után a múzeum az ő nevét viseli. 2008. augusztus 8-án  

Györfi Sándor karcagi szobrászművész bronzból készült mellszobrát avattuk a nagy előd emlékére. 

Bordoson született (Maros megye). Korán megismerte a falusi életformát. Találkozása a 

néprajztudománnyal iskolai éveire vezethető vissza. 1922-ben a Székelykeresztúri Unitárius Főgimnáziumán 

kezdi el középiskolai tanulmányait, ahol az egykori jeles pártfogók, tanítványok és tanárok – Orbán Balázs, 

Kriza János, Szentiváni Mihály, Marosi Gergely – példája lelkesítette, meg a Balázs Ferencé, aki 

világlátott körútja után éppen innen készülődött el Mészkőre. A Kolozvári Egyetemen (1930-1935) 

történelmet és földrajzot hallgatott, de a népszerű Romulus Vuia professzor előadásait is látogatta. Tanári 

kinevezését Alma Materéhez kapta. Itt örömmel fogadták a népi ismeretekben is járatos egykori tanárai: 

Nagy Lajos, Szentmártoni Kálmán, Szolga Ferenc, Péter Ferenc és mások. Már ekkor 

megfogalmazódott az Iskolai Múzeum alapításának gondolata, amelyre végül 1946-ban került sor. „A 

Gimnázium Előljáróságának  94/1946. számú felterjesztéséből örömmel vesszük tudomásul, hogy a Keresztúr vidéki 

néprajzi értékeink elhelyezésére és szakszerű megőrzésére a gimnázium kebelében egy néprajzi múzeumot létesítenek, 

Molnár István afia  /atyánkfia/ vezetésével. E.K. Tanács utólagos jóváhagyása reményében engedélyezzük, hogy a 

néprajzi múzeum elhelyezésére a tornaterem karzata és a hozzavezető folyosórész alakítassék át, tekintettel arra, hogy 

a karzat ilyen irányú felhasználása nem jelentene semmi hátrányt a tornateremre. Tudomásul vesszük azt is, hogy az 

nem fog sem a gimnáziumnak, sem az egyházi főhatóságnak külön terhet jelenteni” – olvassuk az Erdélyi Unitárius 

Egyház Előljáróságának egyetértését dr. Kiss Elek segédpüspök kézjegyével ellátva. A leendő keresztúri 

városi múzeum születési bizonyítványa ez a jóváhagyás, s nem véletlen, hogy épp a gimnázium indította 

útjára a hajdani szék központjának új szellemi műhelyét, amely mind a mai napig annyi szállal fűződik az 

anyaintézményhez, s annak megtartó szelleméhez. 
„…nem gyökértelen jelenség tehát, hogy a keresztúri múzeum szervezését is az iskola múltjába  ágyazódó 

művelődési, művelődési vágytól telített hagyományos közszellem indította útnak l946-ban közvetlenül a második 

világháború befejezése után…a történelmi hagyatéknak a megbecsülése, az iskola közszellemének, Keresztúr 

hagyományainak mindig szerves tartozéka volt. Nagynevű elődök…munkássága híven tükrözi ezt. Szellemi hagyatékuk 

táplálta a századelő két lelkes tanárának – Nagy Lajosnak és Szentmártoni Kálmánnak – ilyen irányú tevékenységét is, 

akik  – szakoktatás céljára, de ugyanakkor a népi alkotások megbecsülésére való nevelés érdekében – az 1900-as évek 

elejétől népművészeti, rajzszertári, illetve történeti-filológiai gyűjteményt létesítettek. A múltból általuk megőrzött 

értékmentő hagyomány tevődődött át a háborút átélt iskolai nemzedékre is, ösztönzés gyanánt, a vidéken veszendőbe 

indult népi kultúrkincsnek az Iskolai Múzeum keretébe való megmentése...” – így emlékezik a negyedszázados 

évfordulón (1971) elődeire dr. Molnár István igazgató, akire az önálló tudományos intézmény 

megszervezésének és továbbfejlesztésének feladata maradt. S ha az azóta eltelt évtizedek küzdelmes és 

kitartó munkájáról akarunk bármit is megtudni, akkor mindenekelőtt a több tízezrnyi begyűjtött tárgy 

emléket kell vallatóra fognunk. 

Az egykori Keresztúr szék hagyományos foglalkozásainak tárgyi emlékanyaga – népi ipari szerkezetek; 

a kismesterségek szerszám készlete; festet és faragott bútorok; népviselet, népi textília; porszaruk; kerámia – 

alkotják a néprajzi gyűjtemény gerincét, s a tervszerű régészeti ásatásokból származó leletanyag ugyancsak 

jelentős. A természetet kedvelő tanárember élővilágot is varázsolt a múzeumába – mindezt a táj jellegének 

szemléltetése céljából. Évről-évre izmosodott múzeuma, nemsokára pedig szabadtéri részleggel egészült ki.  

A gyűjtőmunka, a szakszerű múzeumi rendezés és nyilvántartás tovább tágította a tudományos 

munkálkodás kereteit. Már 1948-ban Az Alsó-Nyikó mente népi gazdálkodásának fejlődése címmel doktorált 

a fiatal vidéki tanár a Kolozsvári Egyetemen. Ezután folyamatosan jelentek meg – főleg a múzeumi 

gyűjtőmunkához kapcsolódó néprajzi dolgozatai, módszertani jegyzetei, művelődéstörténeti cikkei. A 

Múzeum fennállásának 25. évfordulójára szervezett tudományos ülésszak anyagából Emlékkönyvet 

szerkesztett, s időközben néhány tanulmánya már kötetté érett. Két, gyakorlati célt is szolgáló albumáról van 

szó, az első 1971-ben jelent meg Sóvidéki keresztszemesek, míg a második 1975-ben Csontkarcolatok, 

porszaruk rajzai címmel (társszerző Ughy István). 
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1936-1848 között az Unitárius Főgimnáziumban, 1948-1956 között a tanítóképzőben tanított. Sokszáz 

tanítványa a kiváló pedagógust, az emberséges embert tisztelte benne. Közéleti tevékenysége – évtizedekig 

volt a helyi Filharmonikus Társaság hegedűse –, műkedvelő színészként nyújtott alakításait sokáig 

emlegették. Számtalan népszerűsítő előadást tartott – újra csak azt példázza, hogy Molnár István számára a 

vidék nem a vidékiességet jelentette, hanem a felelősséggel végzett cselekvést. Az igényes munkát népének 

tudományos neveléséért, értékeink megmentéséért, egyházának, az unitárius egyháznak megerősödéséért. 

Várat még magára összegyűjtött írásainak kiadása. Ezáltal válhat teljessé egy vidéki magyar értelmiségi 

küzdelmes, egyben gyümölcsöző életútja, a következetes sors- és áldozatvállalása a kisebbségi magyarság 

sorsával. 

Élete teljes egészében a múzeumhoz kapcsolódott. Az intézménynek új székhelyet kellett keresni. 1950-

ben már új hajlékban várta látogatóit a múzeum. A főtérre került, az erre a célra átalakított egykori 

üzlethelyiségbe. 1953-ban a kaszinó épületével és a hozzátartozó telekkel bővült, s azóta is itt van a 

székhelye. Így vált lehetővé, hogy a fiatal intézmény a város és környéke közművelődési életében is egyre 

jelentősebb szerephez jusson.  

A három évtizedes irányító-szervező, tudományos, oktató-nevelő munka meg is hozta az eredményt: a 

környék egyik legkisebb városkájának múzeuma nemcsak a vidéken, hanem a határon túl is ismertté vált. 

Népszerűségét történelmi és néprajzi kiállításai, valamint vonzó rendezvényei éppúgy növelték, mint az 

időközben egyre gazdagabbá vált néprajzi részlege, ahová egy 1853-ban épült kecseti ház is bekerült, meg 

több kötött kapu a környék falvaiból, faragott csűrkapusarkak, a székely építő- és díszítőművészet megannyi 

remeke. A környéken egyedülálló a népi ipari szerkezetek gyűjteménye – magtörők, kézimalmok, 

posztóványolók, vízimalom, vízifűrész – a hagyományos népi gazdálkodás emlékei. Nem egy közülük az 

egykori Udvarhelyszék távolabbi falvaiból került be. 

Az alapító igazgató 1977-ben vonult nyugdíjba, de azután sem pihent. Továbbra is segítette az új 

munkaközösség munkáját. Rendezgette kéziratait, de az összes munkáinak kiadását már nem készíthette elő. 

1997. január 10-én hunyt el. Hamva a timafalvi temetőben nyugszik. 

Példaképe lehet minden pedagógusnak és diáknak, akiket érdekelnek népi értékeink sorsa, azok 

megmentése, közkinccsé tétele. 

 
Molnár István bordosi édesanyjával 

 
Nagy Lajos és Molnár István, múzeumalapítók 

 
Kecseti ház, épült 1853-ban (Farkaslaka község) 

 
Dr. Molnár István mellszobra 
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Hollóházi tányérok és csuprok  (2011. március 25.)     Fotó:  Incze Domokos, Sipos Gábor  
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