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A beküldött írásokat, tanulmányokat, a diákok kisdolgozatát átnézte, 
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*** 

Várjuk a felnőtt szerzők, a középiskolás tanulók, egyetemisták, a néprajz 

iránt érdeklődők megszerkesztett írásait, a tárgykörhöz  tartozó  (etno)  

fotókat a KÚTFŐ következő számaihoz. 

A témakör vegyes anyagú (szellemi és tárgyi néprajz, iskola- és 

vallástörténet, műemlékvédelem, környezetvédelem, művelődés- és 

művészettörténet, névtan, kismesterség, népi gyógyászat, népi építészet). 

Írásaiknak közlési lehetőséget biztosít – támogatóink által – a  

Szerkesztőség 
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Burus János 

Halk szavú ünnep: KÚTFŐ – tizedszer 

  
 Mottó: 

„1753: minden Embernek aki tiszta vizet akar inya a kut  

főre kel menni s onnan merithet.” [Ilyefalva, Háromszék]. 

 

Kölcsey Ferenc (Vanitatum vanitas) szerint „Egy ezred, egy buborék.” Ha ez így van, akkor a mi 

iskolánk történetében a huszonöt év csak „egy fuvallat”, „egy perchozta tűnemény.” 

Nekünk, akik a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola ügyét „szolgáljuk”, ez a csekély 25 év is 

fontos. Egy „kis történelem”, amelyben jeles dolgok is „történtenek.” 

Ilyen jeles dolog, oktató-nevelő munkánk „erőssége” a KÚTFŐ című helyismereti, népismereti, néprajzi 

tematikájú folyóirat megszületése, felnövekedése. 

„Különös keresztlevél” 

 KÚTFŐ. Kis magyar néprajz diákoknak / és felnőtteknek 

Születésének ideje és helye: 2004 tavasza; Székely Károly Iskolaközpont és a Nagybükki Néprajzi 

Társaság – Csíkszereda, Hunyadi János út, 31. szám, Hargita megye 

Megálmodója névadója és 

felnevelője: 

Burus János magyartanár, főszerkesztő 

Bölcsőjénél bábáskodtak: Szakáts István volt igazgató, Györfy Ildikó aligazagatónő, Tankó István 

igazgató 

Gyámapa: Sipos Gábor tanár, felelős szerkesztő, műszaki- és képszerkesztő 

„Rokonság”:  

Szerkesztőbizottság: 

Fodor Bálint, Horváth Adél, Mirk László, Molnár Fülöp tanárok, 

András-Szabó István (X. o.), Csáki Rózália (XII.o.), Darvas Gábor 

(X.o.), Lajos Henrietta (X.o.), Oláh Tünde (XII.o.) – „dajkálók”, 

(diákszerkesztők) 

Megjelenik: félévenként 

Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal 

„Felöltöztette”. Nyomda: Alutus, Gutenberg Műhely 

Példányszám: 1000 

Fedőlap: Siklódy Ferenc képzőművész munkája 

„Felnevelését, növekedését,  

gyarapodását” támogatja: 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri 

Hivatala; Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Corvina 

Könyvesház, Csíkszereda 

„Perefernuma”: 

Állandó rovatai: 

Vallási néprajz, Népismeret, Örökségünk, Népi kismesterségek 

(foglalatosságok), Iskolatörténet – Oktatástörténet, Emlékidéző, Névtan, 

Dokumentum, In memoriam 

Születésének célja: „meghódítani a kerek világot” (természetesen ez túlzás); megismerni és 

ismertetni népi értékeinket; értékmegőrzés, értékközvetítés, 

értékteremtés; népünkhöz való hűség; javunkra fordítani a múló időt; 

ami a miénk, az legyen mindannyiunké is; a diákszerzők magyar nyelven 

írott helytörténeti, népismereti, néprajzi kisdolgozatai, tanulmányai 

megszületésének elősegítése, szakirányítása; a magyarok lakta 

(tömbmagyarság, szórvány) települések közölni vágyó fiataljainak 

lehetőséget biztosítani, fórumot, szellemi műhelyt teremteni a 

kibontakozáshoz; népi kultúránk, hagyományaink, szokásaink 

megörökítése, átmentése a mába; önismeretünk, önazonosságunk 

megőrzése a gyorsuló térben és időben; múltunk ismerete és ismertetése, 

az előttünk járók méltó tisztelete; bölcsőhelyünk, szűkebb szülőföldünk, 

Erdély magyarlakta településeinek ”népismei”, egyháztörténeti, 

művelődés- és művészettörténeti, oktatástörténeti, földrajzi, történelmi 

megismerése; a szórványban élő, a néprajz iránt elkötelezett magyar 

tollforgató diákok bevonása a tömbmagyarság kulturális életébe, 

vérkeringésébe, és fordítva, a „magunk keresése” útján. 
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A kútfej, kútforrás, kútfő szavak többféle jelentést is hordoznak. 

A Kútfő, mint dűlőnév gyakran előfordul magyar településeink helyneveiben, forrást jelölve. Szabó T. 

Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárában igen szép példákat találunk, különböző tájegységekről: 
1634: (A határ) azo(n) ... kut fönek az uizen ala menuen hassittia megh Pettkj Istua(n) Ura(m) ö kegme 

igassaganak hatarat [Cssz; BálLt 61]. 

1639/1687 k.: A’ Kùt főnél vagyon 2. hold főld [Nagyernye MT; MMatr. 279]. 

1700: Az masik vagyo(n) az Erdő alatt Kútfej nevű hellyben [Aldoboly Hsz; EHA]. 

1702: az erdő alatt rakottyás tó mellet… vagyon egy kutt forrás [Szentkirály Cs; HA] 

1714: Kutfǒ nevŭ helyben [Petek U; EHA]. 

1724: az Kutfőnek egyike, melly Vizzel tartya ezen Haltartot Istvan Déak Uramék  

birodalmáb(an) marad [Hévíz NK]. 

1744: Kut fön (sz, k) [Pipe KK; EHA]. 

1. átv. jelentése: vminek forrása 

2. 1710 k.: A jó hírnév, akár igaz, akár hamis... praesumáltatik, feltétetik az emberektől, hogy jó kútfőből, jó 

gyökérből úgymint a híres, neves emberek virtusiból... vészen eredetet [BÖn. 441]. 

1759: minden e világi haszontalan dolgokat tegyünk félre s csak egyedül felségéhez, mint élő víznek s minden 

tökéletes ajándékoknak kútfejéhez ragaszkodjunk [RettE 86]. In: Sz.T.: ET., VI. 675.o. 

Szk.: a gonosznak kútfejére emeli lelkét .*  a gonosznak kútfejére megy. * vminek a kútfejéből merít.*vminek a 

kútfejéül tesz. 

1662: ne azt tartsuk keserves bánatink, törődésinknek fő s első okának, hogy illy nagy rettenetes romlásba 

estünk, hanem a gonosznak kútfejére emeljük lelkünket, melly a bűn, s azt... sirassuk [SKr 701].- 

1662:... hogy illy rettenetes nagy romlásba estünk s vagyunk, hanem a nagy Istenért, a gonosznak kútfejeire 

menjünk 

1799:.énis csak ugyanazon kut fejekből merítem a Pénzt, ugy mint Istenŭnk Segedelméből a Sarlo kapa és 

kotzor után gyüjtegetünk [Ne; DobLev. IV/810. 1b Szántó Sándor lev.] 

A Kútfő földrajzi név megtalálható otthon is, az én elmúló, haldokló, utolsókat rúgó törékeny 

szülőfalumban, Pipén is (Kis-Küküllő mente, Maros megye). Nincs éltető remény, biztonságérzet. Semmi 

esélye sincs a túlélésre. Faluhalál. Vele együtt eltűnik ez a gyönyörű, nyomomba szegődő név is, örök 

útitársam, örök lelki jussom. 

Bevallom: nekem a Kútfő helynév erős érzelmi kötődést jelent. Hűs, bővizű forrása „ízzó forró nyárban” 

elfáradt gyermekként sokszor oltotta szomjamat. „Falu(m)beli vének” csodákat meséltek róla. Nagy 

szárazságok idején (1946) életet adott, életet mentett: emberekét, „lelkes állatokét.” Hajnalok hajnalán, 

szekérre rakott hordókkal, kádakkal indultak vízért az őseim a falutól öt kilométer távolságra lévő Kútfőre, 

„a csodaforráshoz”. Egymásra talált akkor Ember és Természet. Szép összefonódás.  

Istenem, hol vannak már a hajdani kútfők, a korán kelők, az útnak indulók, a régi utakat és ösvényeket 

ismerők?! Lábuk nyomát rég elfújta a játszi szél. 

Kicsiny lehetőségek között nagy erőfeszítéssel látott napvilágot a KÚTFŐ szépnevű folyóiratunk. 

Néhány lelkes, bölcsőhelyét szerető, értékeire figyelő tanár, diák írta-szerkesztette. 

Iskolánk életében ez a szellemi „termés” bizonyára a legnagyobb esemény, eredmény. Megszületését, 

„felnevelését” sok töprengés, törődés, kemény szellemi munka kíséri. 

Folyóiratunk Székelyföld- központú, tarka rovatú, sokszínű. Erdélyben az első ilyen jellegű próbálkozás, 

„jámbor szándék”. „Jószagú fenyők tövéből fakad”, Csíkországból, a Hargita aljáról. 

Továbbra is bízunk abban, hogy visszhangra, értő és érző szívekre talál és jó hírt, üzenetet hoz, sok szép 

dolgozatot (tanulmányt) „szül” az Olt, a Maros, Küküllők mentén, a Mezőségen, Csángóföldön, Partiumban. 

Ezek az írások gyarapítják, teszik széppé - vonzóvá, tartalmassá a KÚTFŐ további számait. Így, „kaláka 

szellemben” (falvaink életében mindennapos jelenség volt, főleg az emberi hajlék építésekor), együtt írjuk, 

szerkesztjük a lapot a magunk, olvasóink, érdeklődőink örömére. 

„1753: aki tiszta vizet akar inya a kut főre kel menni s onnan merithet.” [Ilyefalva, Háromszék]. 

Kedves Olvasó, bátran meríthetsz belőle. Vize jóízű, friss, tiszta. 

A KÚTFŐ folyóirat rólunk, nekünk és hozzánk szól – azokhoz, akik szeretik, értékelik a szépet. 

 

Tallózás a méltatásokból: 

Feltehető kérdés, hogy miért éppen ez a szakközépiskola vállalkozott e nemes feladatra? 

Mindenek előtt azért, mert Burus János tanár kezdeményezésére ezelőtt négy évvel (2000-ben) ebben az 

iskolában alakult meg Nagybükki Néprajzi Társaság néven a népi örökségünk iránt érdeklődő diákok köre, 

mely azóta is eredményesen tevékenykedik. 

Kristó Tibor (költő, újságíró). Hargita Népe. XVI. évfolyam. 2004. 123. szám 
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A Csíkszeredai Székely Károly Alapítvány kiadásában immár második alkalommal jelenik meg a 

Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, a Kútfő. A Burus János tanár vezette iskolai néprajzi kör diákjai 

ezúttal a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kutatásaikat kötötték csokorba, s tették le az olvasó asztalára. [...] 

Az Alutus nyomdában készült szép kivitelezésű folyóirat példája annak, hogyan lehet színvonalas iskolai 

folyóiratot szerkeszteni. 

 Kristó Tibor. Hargita Népe. XVII. évfolyam. 2005. 47. szám 

 

(Nem vagyok szórakozott, csak mindenféléről sok más mindenféle jut az eszembe.) Iskolai szakiadványt 

forgatok. Kis magyar néprajz diákoknak. És nemcsak nekik, tenném hozzá azonnal. Már adtunk hírt a 

dicséretes csíkszeredai kezdeményezésről, melynek gyümölcseként félévenként ízléses, szép nyomdai 

kivitelezésű, tartalmas néprajzi kiadvány jelenik meg a Somlyó alatti kis Athénban: a KÚTFŐ. Kiadja a 

csíkszeredai Székely Károly Iskolaközpont-Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság. Főszerkesztője 

Burus János magyartanár, felelős szerkesztője, egyben műszaki- és képszerkesztője Sipos Gábor 

tanár. A szerkesztőbizottságban négy tanár és nyolc diák. (Jó az arány). Az ezres példányszámú (!) lap 

eljutott II. évfolyamának 2., 2006–Tél  témájú számáig, és természetesen a téli ünnepkörrel foglalkozik, 

Karácsony–újévi ünnepköri szokások cím alatt. Feltétlen erénye a szerkesztői koncepciónak, hogy nem 

csupán a tömbmagyar régiókra szorítkozik közléseivel, hanem teret ad a „szegényebb” vidékekről érkező, a 

szórvány területekről származó kutatásoknak, dolgozatoknak is, Küküllőpócsfalvától Külsőrekecsinig. És 

nem csupán diákok gyűjtését közli, hanem úgyszólván minden korosztályt felvonultat, az időközben 

eltávozott Simén Domokos lelkésztől, id. István Lajos szövegein át, a derékhad képviselőin keresztül, a 

munkával most barátkozó, de már szakszerűen munkálkodó középiskolásokig. Akik természetszerűen adják 

a néprajzkutató utánpótlást. Így látja ezt Holló Zsolt, Horváth Adél, Mirk László és Molnár Fülöp is, 

közülük Mirk tanár urat ismerem, és tudom, hogy nemzedékek sorát nevelte néprajzra […]. 

Bölöni Domokos: Az embert elviszi az esze. Népújság. 2007. március 7. 

 

[…] A 104 oldalas, színes képekkel illusztrált folyóirat tartalma: Örökségünk. Dr. Keszeg Vilmos: A 

népmese előadásának módja és kontextusa, dr. Nicolae Bucur: Jelképek, titkos jegyek, Kelemen Katalin: 

Helyismereti munka a Kájoni János megyei könyvtár dokumentációs részlegén, Benedek Éva: Mesterségem 

– az értékmentés. Tavaszi ünnepkör – Vallási néprajz. Krizbai Béla: Pünkösd felé... (Ne siránkozzatok, 

sírjatok...), Teutsch Gabriella: Húsvéti ünnepkör, Ambrus Károly: Emlékképek a csíksomlyói pünkösdi 

búcsúról. Helyismeret. Farkas Aladár: A borszéki kisvasútról, Gábor Emőke: Gyimesfelsőlok ismertetése 

dióhéjban. Népszokások – hagyományok. Székely Ildikó: Hagyományőrző lakodalom 

Homoródkarácsonyfalván, Borbély Imola: Hagyományőrzés Újszékelyen, Gál Annamária: 

Székelyszenterzsébet rövid múltja, Boda Csilla: Szép ősi szokás ápolása Siménfalván – a hajnalozás. Népi 

kismesterségek. Szőcs Lajos: A szalmakalap- készítés emlékeiből Küsmödről és Korondról, János-Jakab 

Blanka: A kender útja, Barabás Klára: A kendertermesztéstől a fonás- szövésig. Népi gyógyászat – 

Növényismeret. Biró Izolda: Mérgező és gyógynövények a Nagyhagymás lábánál. Népi játékok. Népi 

játékok Lövétén. Iskolatörténet – Oktatástörténet. Borbáth Erzsébet: A csángó oktatási program 

megvalósítása Székelyföldön, Burus János: "Csángócskáim, az én csángócskáim..."  

Bölöni Domokos: A Kútfő idei 1–2-es száma. Népújság. 2008. szeptember 2. 

 

Ezer példányban (!) jelent meg a csíkszeredai Székely Károly Iskolaközpont és Alapítvány és a 

Nagybükki Néprajzi Társaság folyóirata, a KÚTFŐ [2009 Tavasz – Tél, V. évfolyam 1–2., (9-10.) szám]. A 

tartalom ezúttal is színpompás, gazdag –, helyszűke miatt csak néhány közlésre hívnók fel olvasóink 

figyelmét. A csíki magyarörményekről ír Beder Tibor, illetve az Ajtony Gábor–Ajtony Zsuzsa szerzőpáros; 

a csíkszeredai dalegyesület történetét Gergely András taglalja; István Lajos a régi korondi lakodalom 

leírására vállalkozott (násznagy- és vőfélyjelöltek figyelmébe!); Adorjáni Károly a désfalvi aratókalákáról, 

Gidó Mária a Felső-Nyárádmente "Szentföldnek" is nevezett tájegységének határkerülési szokását idézi fel, 

Svella Zsuzsa pedig az 1848-as szabadságharc emlékhelyeit veszi számba Segesvár és Székelykeresztúr 

körzetében. A KÚTFŐ szerkesztői – Burus János és Sipos Gábor tanárok – várják az ország minden 

tájegységéből a felnőtt szerzők, középiskolás tanulók, egyetemisták, a néprajz iránt érdeklődők 

megszerkesztett írásait, a tárgyalt szöveghez kapcsolódó (etno) fotókat – közlés végett. A témakör vegyes 

anyagú: szellemi és tárgyi néprajz, iskola- és vallástörténet, műemlékvédelem, környezetvédelem, 

művelődés- és művészettörténet, névtan, kismesterség, népi gyógyászat, népi építészet. 

Bölöni Domokos: Gazdagon buzogó Kútfő. Népújság. 2009. május 5. 
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Kedves Tanár Úr! Nagy meglepetés volt és nagy öröm is egyben kézhez venni újságukat. Gratulálok 

hozzá. A fiaim a nagy multú Baár Madas Református Gimnáziumban járnak, de nekik jelen pillanatban 

nincs újságuk. Szomorú dolog. 

Rögtön fel is merült bennem egy kérdés: ki a Kútfő, ahol tiszta vizet tudunk meríteni, amitől soha többé 

meg nem szomjazunk? Nagyon megérintett Szávuj Szidónia írása és szeretnék neki küldeni egy kis 

könyvecskét tiszteletül. Lehet az iskola címére küldenem?... Kívánok munkájukhoz jó erőt és kifogyhatatlan 

reménységet, hogy mindaz, amit a gyerekekbe fektetünk nem hiába való dolog. 

Őszinte tisztelettel: Dr. Klimó Hedvig, Budapest 

 

Örömmel láttam az utolsó oldalakon a fogalommagyarázó részt, azt hiszem, ha csak ezt olvasnák is el a 

diákok, akkor is megérte a lapkiadást vállalni. Azon gondolkodtam, nem lenne esetleg nekem valami olyan 

anyagom, amit alkalomadtán átküldhetnék, szívesen lennék alkalmi szerzője ilyen szép kiadványnak... 

Üdvözlettel és köszönettel: P. Buzogány Árpád (író, szekesztő), Székelyudvarhely 

 

Tegnap hozta a posta a Kútfő legfrissebb számát. Gratulálok hozzá: nagyon szép, nagyon gazdag. Van 

benne minden, ami egy ilyen folyóiratot értékessé, izgalmassá, vonzóvá tesz.  

Meglep a munkatársak nagy száma, az új, fontos közlés, a tanulók munkája, az ő nevelésükben ennek 

nagy szerepe van. 

Gratulálok a szerkesztőbizottságnak, a tanárkollégáknak, és további jó munkát, jó egészséget kívánok 

mindnyájatoknak. 

Baráti üdvözlettel: Péntek János (professzor, akadémikus), Kolozsvár, 2008. június 10. 

 

 

 
 

Kedves Tanár úr! Köszönöm a küldeményt. Ismét nagyon sok érdekességet találtam a Kútfőben. Szíves 

engedelmével terjeszteni fogom, azaz a Nyelvőrző rejtvényfejtő nézőinek adom jutalmul, illetve a 

Kívánságkosár nyelvi perceiben is szólni fogok róla. Sok sikert kívánok pótolhatatlanul fontos 

hagyományőrző munkájához! 

Szívélyes üdvözlettel: Matula Ágnes (Budapest, 2009. március 16.) 
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Kedves Tanár úr! Köszönöm a küldeményt. Megint rengeteg, hasznos olvasnivalót találok a 

kiadványban, népszerűsítem is majd a műsorokban. A Nyelvőrző évadzáró adásában jutalomként fogom 

kiosztani a példányokat arra érdemes nézőinknek. Kérem, írja meg, hogyan viszonozhatom a kedvességét. 

Tehetek-e valamit a kiadvány támogatására? 

Szívélyes üdvözlettel: Matula Ágnes (Budapest, 2009. május 6.) 

Kedves Tanár Úr! 

Köszönettel megkaptam korábbi küldeményét. Úgy emlékszem, jeleztem is egy villámpostai üzenettel. 

Talán nem jutott el Önhöz. Azóta is jutalomként osztogatom a Nyelvőrző feladatmegoldó nézőinek. Ha az új 

lapszámból is kapok, természetesen örömmel beszámolok róla a nézőknek, és azt is igyekszem majd az arra 

érdemesekhez eljuttatni. Hiánypótló munkájukhoz továbbra is sok sikert kívánok!  

Szívélyes üdvözlettel: Matula Ágnes (Budapest, 2010. április 12.) 

 

A napokban hozta meg a postás a KÚTFŐ legfrissebb összevont példányát, amelyet a csíkszeredai 

Székely Károly Iskolaközpont – Alapítvány és a Nagybükki Néprajzi Társaság ad ki, lelkes munkát végző 

tanárok és diákok szerkesztésével. 

Az idei, V. évfolyamában járó, 1 – 2. szám, sorrendben a 9 – 10. Tavasz – Tél témakörrel járja körül 

Maros-, Hargita- és a Csángóföld népszokásait, térképezi fel és mutatja be visszaemlékezésekben, 

dolgozatokban a csodálatos, megőrzésre kötelező néphagyományok gyöngyszemeit, mindazon 

örökségeinket, melyeket nem szabad veszendőbe hagynunk. 

Különösen fontosnak és kiemelendőnek tartom az örmények “Erdély ölelő karjában” való 

betelepedésének és meghonosodásának bemutatását. E témakörben három értékes népismereti dolgozatot is 

olvashatunk Beder Tibor ny. tanár, ex-főtanfelügyelő, Bogos Mária vallásoktató-tanfelügyelő és Ajtony 

Gábor – Ajtony Zsuzsa ny. főgyógyszerész; egyetemi oktató, Csíkszeredában élő szerzők tollából. 

Régi korondi lakodalmakról, kezdve az udvarlási szokásoktól, a leánykérési-eljegyzési ceremóniákon át 

egészen a lakodalmi hagyományokig, gyönyörű, szívet-lelket melengető, néha erotikusan pajzán, vagy 

pajzánul erotikus, vicces és humoros rigmusokat szedett „menyasszonyi”, de inkább násznagyi csokorba és 

nyújtotta át nekünk, „meghívott” lakodalmasoknak István Lajos ny. keramikus-mester, néprajzos, 

Korondról. 

Említésre méltónak tartom még – persze a teljesség igénye nélkül, szemelgetve, csipegetve az 

érdekesebbnél érdekesebb dolgozatokból – Györgyicze Vilmos csíkszeredai nyugalmazott tanár „Mit 

fejeznek ki a családneveink?” című írását. Szinte hihetetlen, hogy mennyi mindent képes volt befogadni, 

megőrizni a szépséges anyanyelvünk a vezeték- és keresztneveinkben is! 

A lapot, mint már megszokott, most is gazdag fotó- és dokumentum másolatok teszik színesebbé, 

teljesebbé és tartalmasabbá.  

A címoldalon Határkerülés a „Szentföldön” (Nyárádremete, 2008), Korondi múzeumház, Csíkmenasági 

néprajzi gyűjtemény, az utolsó oldalon pedig 2009. március 14.; Nyergestetői és csíkszeredai március 15-i 

Nemzeti Ünnepünket megörökítő színes felvételek láthatók. 

Befejezésül ezúton is köszönet falusfelemnek, sorstársamnak, Burus Jánosnak az „ikrekért”, kívánva 

neki, kollégáinak, diákjainak és olvasóiknak még sok szép, hasonló, nagy fájdalommal járó, de 

gyönyörűséges „ikerszülést”! 

Simó Edmund (költő, közíró). Sepsiszentgyörgy, 2009. október 10-én 
 

[…]A lap születéséről és szerkesztéséről az alapító-főszerkesztő Burus János magyartanárral 

beszélgettem, aki a címadáshoz még annyi adalékkal szolgált, hogy számára e helynév erős érzelmi kötődést 

is jelent, hiszen szülőfalujában, a Maros megyei Pipén (r. Pipea) a Kútfő egy dűlőnév. […] 

A néhány lelkes, értékeinkre figyelő tanár és diák közös elgondolásának és munkájának eredményeként 

született meg a KÚTFŐ, mely úttörő vállalkozás volt, s tematikáját tekintve ma is egyedülálló az erdélyi 

folyóirat-palettán. Jelenleg Burus János, Sipos Gábor tanárkollégájával együtt szerkeszti, a 

szerkesztőbizottság ma már négy tanár és nyolc diákból áll, akik rendkívül aktívak, „nélkülük semmire se 

jutottunk volna” – mondja a főszerkesztő. […] 

A folyóirat az első lapszámtól kezdődően mindvégig Székelyföld-központú maradt, eleinte azt is 

mondhatnánk, hogy Csík-központú volt, hiszen az iskola diákjai nagy része csíki származású volt, s amint 

már említettük a kezdetekben ki-ki a maga szülőhelyének népszokásait, történetét igyekezett bemutatni. A 

későbbiekben kezdett tágulni a kör, először átléptek a hegyen túlra – így tanulmányokat közöltek Küküllő-

mente (Vízmelléke), Udvarhelyszék, Gyergyószék településeiről –, majd Hargita megyéből is kiléptek, 

hiszen érkeznek dolgozatok Maros, Brassó és Bákó megyéből is. […] 
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A szerkesztői koncepció másik alappillére, hogy minden lapszámban egy-egy neves szakember 

vezércikkét, tanulmányát közlik le, melyet modell-értékűnek tekintenek. Szívesen és rendszeresen közöltek-

közölnek a lapban olyan neves néprajzosok, mint dr. Balázs Lajos, néhai Kardalus János, Tánczos 

Vilmos, Pozsony Ferenc, Gazda Klára, Keszeg Vilmos, akik a közlésen túl észrevételeikkel, építő 

meglátásaikkal segítenek úgy a szerkesztők, mint a diákok munkájában. „Fontos megemlíteni emellett, hogy 

több alkalommal szerveztük meg a magyar néprajzot oktató és az iránt érdeklődő erdélyi pedagógusok 

fórumát. Mintegy 40-45 résztvevő gyűlt össze, magam is tartottam előadást szakmai tapasztalatomról, de a 

néprajz olyan szaktekintélye is előadónk volt, mint Pozsony Ferenc. Szerénytelenség nélkül mondom, nálunk 

olyan műhely működik, amely tapasztalatokat és eredményeket képes továbbadni, ezért lehettünk mi a 

színhely” – jegyzi meg Burus János.  

Az első lapszámok tematikus számok voltak: húsvéthoz, pünkösdhöz vagy karácsonyhoz fűződő 

szokásokat térképeztek fel a diákok. Később nemcsak az év legfontosabb ünnepkörei jelentették a fő 

érdeklődési kört, s ennek eredményeként a következő lapszámokat már mozaikszerűen állították össze, a 

néprajz számos vonatkozásából, elágazásáról ízelítőt adva. Az állandó rovatok mellett, mint például a 

Vallási néprajz, Népismeret, Örökségünk. Helyet kapott a Néprajzi fogalmak című rovat is, ami 

elengedhetetlenül szükséges a néprajzzal foglalkozó diákok számára. 

A diákkör beindulásával majdnem párhuzamosan alakult meg a néprajzi társaság is, melynek nevében 

szereplő Nagybükk szintén Pipéhez kapcsolódik, ottani helynevet jelöl. A főszerkesztő ilyen gesztusokkal 

próbálja átmenteni az immár feltartóztathatatlanul kivesző faluját az utókornak. „1992-ben még közel százan 

lakták, mára alig maradt 30-40 lakója. Erősen fogy a magyar beszéd, s vele együtt apad a sok földrajzi név 

is. Legalább ennyit tegyek érte, ha már nem tudom megmenteni a pusztulástól…” 

A társaság tagjai iskolai múzeumot létesítettek, gyűjteményeik egyre gazdagabbak, rendszeres 

kiállításaik vannak. Ami pedig mindennél fontosabb: ezt a tanulókkal együtt sikerült megvalósítani. Évente 

szerveznek tanulmányi kirándulásokat, rendszeresen részt vesznek a megyei farsangbúcsúztatókon is. 

A szakkör tagjai és a folyóirat szerkesztői fontosnak tartották azt is, hogy más iskolák hasonló 

diákköreivel felvegyék a kapcsolatot, közös rendezvényeket szervezzenek, bevonják őket is a a 

terepmunkákba, valamint a szerkesztésbe. „Nagyon jó viszonyban vagyunk a csíkszeredai Segítő Mária 

Gimnázium néprajz-körének tagjaival, akiket Mirk László tanár úr irányít lelkesen már évek óta (ő benne 

van a szerkesztőbizottságban is), de a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő, az udvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium vagy a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont diákjaival is szoros az együttműködés. 

Célunk, hogy ne egymás ellenében, hanem egymást segítve, erősítve lépjünk előre!” 

A tanár úr nagy elégtétele, hogy nem egy volt diákja visszajár, tanácsokat kér, terjeszti a folyóiratot, 

bedolgozik továbbra is, annak ellenére, hogy más területen dolgozik. 

A folyóirat megszületésének, felnevelésének hátterében kemény szellemi, szerkesztői munka áll – 

kövessük végig röviden a folyamatot: kellő irányítással megszületnek a dolgozatok, a külső munkatársaktól 

beérkeznek a tanulmányok, betördelik a lapot, kikorrektúrázzák, beteszik a fotóanyagot, leellenőrzik a 

korrektúrát, tisztafejezik, s mehet a nyomdába – de a folytonosság biztosításához megfelelő anyagi 

támogatások is kellenek: „a bennünket következetesen támogató iskolai vezetőségen túl kiemelném a 

Csíkszeredai Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, illetve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

segítségét. Nélkülük nem jelenhetne meg a lap.” 

A főszerkesztő elmondása szerint induláskor fő célkitűzése az volt, hogy eljussanak a 15. lapszámhoz. 

Reméljük, hogy megszakítások nélkül, még jó néhány kerek lapszám megjelenéséről számolhatunk be az 

olvasóknak, hiszen ez az igényesen megszerkesztett, szépen kivitelezett folyóirat példaként állhat a jövő 

nemzedékei előtt is, mintegy bizonyítva, hogy igenis lehet diákokkal közösen színvonalas iskolai folyóiratot 

megjelentetni!  

„Továbbra is bízunk abban, hogy visszhangra, értő és érző szívekre talál és jó hírt, üzenetet hoz, sok szép 

dolgozatot (tanulmányt) „szül” az Olt, a Maros, Küküllők mentén, a Mezőségen, Csángóföldön, 

Partiumban. Ezek az írások gyarapítják, teszik széppé-vonzóvá, tartalmassá a Kútfő további számait. Így 

„kaláka szellemben”, együtt írjuk, szerkesztjük a lapot a magunk, olvasóink, érdeklődőnk örömére” – zárjuk 

a beszélgetést Burus Jánossal. Csak így tovább! 

Mirk Szidónia: Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. In: Honismeret. XXXVII. évfolyam. 2009/4. 32-33. o. 

A kérdés: – Hogyan tovább? 

– Merre tovább? 

– Lesz-e tovább? 

– Bizzunk a jövőben!... 



 12 

Ráduly János 
ny. tanár, néprajzkutató 

Kibéd, Maros megye 

Mikes egyik története a népköltészetben 

 

1. Ha Mikes Kelemenre (1690-1761) gondolunk, rögtön a Törökországi levelek című munkája jut 

eszünkbe: ezzel a művel írta be a nevét a magyar prózairodalom nagyjai közé. Kevesebb szó esik 

műfordításairól, holott a Mikes-kutató Hopp Lajos megállapítása szerint „... Erdélyben II. Rákóczi Ferenc 

udvarában és a Franciaországban (1713-1717) szerzett irodalmi kultúrájával a legtöbbet fordító magyar író 

volt a felvilágosodást megelőző évtizedekig.” (Hopp 1973.) 

Ma már tudjuk: „hatezer kéziratoldal terjedelemben” tizenkét könyvet ültetett át franciából magyar 

nyelvre. Ő maga 1759-ben egyik Háromszékbe küldött levelében – bizonyos elégtételt sugárzó büszkeséggel 

– meg is jegyezte: „sok francia könyveket magyarrá változtattam.” Munkamódszeréről szintén Hopp Lajos 

tájékoztat „... igényes fordító volt, fáradhatatlanul csiszolta kéziratait... egyengette mondatainak folyását, 

természetesen és világosabb fogalmazásra törekedett.” 

A bibliai-vallásos, tehát szakrális természetű fordítások mellett világi jellegű könyvek magyarítására 

is vállalkozott. Ezek közül kiemelkedő fontosságú a Mulatságos napok. 1745 című elbeszélés-gyűjtemény, 

amelynek forrása Madame de Gomez francia írónő regényciklusa. A mesék, szerelmi históriák közül néhány 

részletet leveleskönyvében is beépített: főleg példaerejű történeteket „honosította” (Hopp 1973.) 

2. A 77. levelében (Rodostó, 4-dik Decembris, 1726) olyan „sztorit” ad elő, amelynek főbb 

motívumait magunk az egyik Kibéden lejegyzett népmesében is megtaláltuk. Íme a Mikes szövegéből való 

részletek, amelyeket a Szigeti József által szerkesztett kötetből vettünk át. (Mikes, Bukarest, é.n.) 

„Mindazonáltal nincsen szebb dolog az állhatatos barátságnál. Franciaországban egy úri iffiú 

jegyben lévén egy kisasszonnyal, nem tudom hogy, az iffiat a tengeri tolvajok elfogják és Afrikában eladják, 

és egynehány esztendőkig semmit nem hallhattak felőle. Addig a leányt sokan kérték, de a mátkáját 

szeretvén, hűségit meg akarta hozzája tartani. Sok idő múlva valamely rabok arról a földről 

megszabadulván, hírét vitték a legénynek, hogy ilyen helyen ilyen nevű török úrnak a rabja. A leány azt 

megtudván, egy jó leány barátjával esszebeszél, férfiúköntösben öltöznek, és a leány annyi pénzt viszen el, a 

házból, amennyivel gondolja, hogy kiválthatja. Tengerre ülvén Afrikában érkeznek, felkeresi a mátkáját, aki 

is csak elcsudálkozik a dolgon. Azután a törökkel beszélnek a váltság felől, de a pénz nem volt elég,... A 

férfiú azt tanácsolta, hogy nincs más mód benne, hanem hogy a leány menjen visszá a pénzzel,... A leány 

arra reá nem állott,... „hanem mi a társammal itt maradunk rabságban helyetted, és te menj el, szerezz 

annyi pénzt, amennyi kívántatik a többihez.” Az iffiú a végezés szerént... és a két leányt helyében hagyá. 

Franciaországban érkezvén, ott csakhamar megszerzé a pénzt,…nem férfiú, hanem, hogy... leány rabokot 

hagyott helyében... Aki is szépnek találván mátkájához való hűségit, elbocsátá őket, és mind a hárman 

szerencsésen visszaérkezének hazájokban és házokhoz. És a lakadalom csakhamar meglett azután...” (268-

269 .o.)
1
 

3. A Bölcsőringató (1984) című kiadványban közöltük az Alekszánder című kibédi népmesét, 

amelyet a 61 éves Nagy Lajosné Bódi Anna mondott el. Adatközlőnk magyar ajkú cigány volt, napszámos 

munkából élt, a négy osztályt sem végezte el. „A régi öregek mondogatták e beszédet, szép történelem vót, 

leányka koromban hallottam” – mondta. Mesénk utóbb Gyöngyvirág királyfi című gyűjteményünkben is 

napvilágot látott, változatlan formában (Ráduly 2000.). Alább bemutatjuk a szöveg tartalmi kivonatát, a 

kihagyott részeket három pont jelöli, az idézőjelbe tett részek szó szerinti közlést jelentenek.  

„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl... volt egyszer egy kereskedő. Éppen tizenkét 

boltja volt... Alekszándernek hívták.” 

– Beleszeretett egy seprűkötő leányba, feleségül vette. 

– Alekszánder Törökországba ment áruért. 

– A basa lefogatta, majd börtönbe került. 

„Történt aztán, hogy Alekszánder egyik bizalmas embere megszökött a török fogságból... otthon 

mindent elmondott Alekszánder feleségének... Sírt a fiatalasszony, egyszer aztán elhatározta, hogy elmegy be 

Törökországba... csináltatott magának szép katonaruhát... megérkezett a török basa udvarába... a basa 

leányának erősen megtetszett a katona.” 

– Alekszánder megszabadul, a katonaruhás asszony pedig megszökik. 

                                                 
1
 Vö. Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1963. 173-174. o. 
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– Otthon többszörös ruhacsere után: „ – Hát tudd meg Alekszánder, én voltam az a katona, aki téged 

kiszabadított... aztán mind a ketten nagy örömükben összehívták a jó szomszédokat, rokonokat, az egész 

falut, s szép nagy mulatságot rendeztek... Ezzel vége a mesének.” 

4. Nos, a két történetben az „alaphelyzet” közelesen azonos. A típusképletek – röviden – így 

állapíthatjuk össze: 

A) Ifjú legény / férj / Afrikában / Törökországban rabságba kerül, török úrnál / basánál / raboskodik. 

B) Egy rab / bizalmas ember / visszatér szülőföldjére, hírt visz az ifjú / férj hollétéről. 

C) Két lány / feleség / katonaruhába öltözve megjelenik mátkájánál / feleségénél. 

D) A leány  / feleség / ott marad a férfi helyett raboskodni. 

E) Végül mindketten hazatérnek, otthon „lakadalom” / mulatság 

Feltünő, hogy Mikesnél az „iffiú” francia származású, Franciaországba térnek haza „házokhoz”. 

5. A leány katonaruhába öltöztetésének és hozzátartozó megsegítésének motívuma a magyar, sőt az 

európai népballada-költészetben is „honos”. A Csángómagyar népballadák című impozáns kiadványban két 

változatát találjuk A katonaleány típuscímbe foglalva. Cselekményük egyszerű: az öreg Dancia „magát 

siratgassa”, kilenc lánya van, nincs ki őt kiváltsa „katona-rabságból”. A legkisebbik lányok „vitézi gúnyába” 

öltöznek, s elmennek „idegen országba”. Itt próbák alá vetik őket, hogy megbizonyosodhassanak: tényleg 

vitézek-e vagy kegyesek? „Nem tudták kilelni kegyes mivoltukat”. (Faragó 2002.). 

Magyar nyelvterületen a balladaváltozatok száma nagyon kevés: Vargyas Lajos nagy összefoglalása 

mindössze 3 variánsról tudósít, a legkorábbi feljegyzés 1951-ból való, Moldvában kerültek elő (Vargyas 

1976.). A téma népköltészetünkben viszont nagyon régi: 1570-ben jelent meg („műköltői átírásban”) a 

Semptei Névtelen: Az Béla királyról és az Bankó leányáról szép história című verses feldolgozás: a szöveg 

Romániában is könnyen hozzáférhető, ugyanis napvilágot látott Molnár Szabolcs: Históriás énekek és 

széphistóriák című válogatásában (Molnár 1981.). A széphistória 38 versszakból áll, „mindegyik négy soros, 

legtöbb sora 12 szótagos”. Cselekménymenete jobbára azonos a népballadákéval. Itt a lány megöregedett 

édesanyja helyett indul katonának. Íme a vonatkozó két versszak: 

 „Kilenc hajadon szép lánya nekie vala, 

 Mely között ifjabbik a legszebbik vala, 

 De járása neki férfi módra vala, 

 Felele atyjának, ő ezt mondta vala: 

 „Én szerelmes atyám, borotváltasd hajamot, 

 Huszármódra mostan csináltasd ruhámat, 

 És énvelem adjad te jó lovaidot, 

 És velem bocsássad sok jó szolgáidot...” 

Az utolsó előtti versszakban a Névtelen elárulja fordításának forrását: 

 Horváttul magyarra nem régen fordéták, 

 Sebes Vág mentiben Sempte városában... 

Visszatérve a balladaváltozatokra: Faragó utal arra – Vargyas nyomán – hogy az epikus ének 

„francia, portugál, katalán, spanyol, olasz, német, délszláv, bolgár, román, cseh, morva, szlovák, lengyel, 

albán, abház, és (részben) dán...” változatokkal van képviselve. Vargyas belsőázsiai hősénekekre is utal. Ő 

már kertelés nélkül le is szögezi: „A katonalányról szóló ballada tehát a legkorábbi, a 14. századi francia 

átvételek közé tartozik.”  Mikes mindegy öt évig tartózkodott Franciaországban, a sajátos, eltérő jegyeket 

mutató történetet tehát ott is megismerhette. Szövege prózai: Vargyas említi, hogy „… a férfiruhába öltözött 

lány a hadseregben és a leleplezésére kitalált próbák más történetbe ágyazva más műfajokban is 

megjelennek, mesében, középkori legendákban, elbeszélésékben.” A kibédi folklór mélyéből előkerült 

novellamese tehát nem egyedülálló.  
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Solymosi Alpár 

unitárius lelkész 

Csíkszereda, Hargita megye 

A vallásszabadság erdélyi hajnalpírja 

 „...ahogy Ézsaiás mondja: Ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból 

van, a hallás pedig Isten igéje által.” Róm 10,16-17 

 
Vallásszabadság ünnepét megszentelő unitárius hittestvéreim, szabadelvű keresztények! 

„Bilincs a kézen, az ajkon lakat,  

De felhők felett, de vizek alatt  

Örvénylik, szikráz, zúg a gondolat!” 
(Reményik Sándor: A gondolat szabad) 

A 16. századi Európa istenkeresési hangulatát a fennti költői gondolat fogalmazza meg a leginkább. 

Luther Márton 1571-es Wittembergi fellépése az ősrobbanás elemi erejével hat az egyházra és a vallásos 

gondolkodásra. A reformáció során nemcsak a teológiai doktrínák, tantételek bontanak újabb és újabb 

virágokat a hit mezején, de az egyházak, mint intézmények, mint a vallásos gondolkodás edényei is 

változnak, megújulnak. Elég ha csak a lelkészek házasulási szabadságára, a templomok tekintetében pedig a 

letisztult formákra, a képek, szobrok, adott esetben az orgonajáték mellőzésére és a szószék központi 

szerepére gondolunk. 

A reformáció örvénylő, szikrázó, zúgó gondolatait Európa-szerte üldözik. A szabad vallásgyakorlatot 

egyrészt az inkvizíció igyekszik a szó szoros értelmében elhamvasztani, másrészt a politikai helyzet 

akadályozza. 

Ahhoz, hogy megértsük az 1568. január 6-13. -i tordai vallásbéke vallásszabadságot meghirdető 

törvényének rendkívüliségét, ahhoz ismernünk kell a 16. század európai vallási közhangulatát. E 

türelmetlen kor megismerésében lehet segítségünkre Pásztori- Kupán István: A tordai vallásbéke teológiai 

üzenete című tanulmánya (Keresztény Magvető. 115. évf. 2009/2). Ez a fontos tanulmány átfogó képet alkot 

az európai nagyhatalmakban uralkodó vallás-politikai helyzetről. Eszerint: 

Fraciaországban alig egy fél évvel a tordai törvény megjelenése után, 1568 augusztusában kitört a 

harmadik francia vallásháború. Bár történtek kísérletek a vallási türelem gyakorlatba ültetésére, mind az 

1562-es rendelet, mind az 1563-as II. Ambroise-i Rendelet rövid életűre sikeredett, és nem hozott szabad 

vallásgyakorlatot. A protestáns és katolikus fél közötti szakadék áthídalását a királyi házasságtól remélték, 

ez a remény azonban a történelem egyik legszörnyűbb vérfürdőjébe fulladt. 1572. augusztus 23-án  

IX. Károly francia király engedélyt adott a Szent Bertalan-éji mészárlásra. Azon az éjszakán háromezer, a 

későbbi összecsapásokban kb. húszezer hugenotta esett áldozatul a katolikusok és protestánsok közti 

vérengzésnek. 

A spanyol birodalom területén a tridenti zsinat szellemében 1567. január 1-jén megjelent királyi 

rendelkezés törvényen kívülinek minősíti a mór hagyományokat Granada területén. Betiltják az arab és a 

selyemből készült ruhák viseletét, a magán- és a közfürdők használatát. 1568 karácsonyán a moriscók
2
 

fellázadtak, és ezzel kezdetét vette egy kétesztendős kemény harc a mór hagyományok megmaradásáért. A 

lázadást végül a spanyol katolikus hatalom leverte és nyolcvanezer moriscót deportáltak Kasztíliába. 

Ezen a főként kuturális konfliktuson alapuló ellentéttől eltekintve is híres a spanyol inkvizíció üldözése. 

Spanyolország nem tűrte a más kultúrát és vallást, nemhogy az ország határain belül, de még a gyarmatain 

sem. Elég, ha csak az aztékok, maják és inkák leigázására és megtérítésére gondolunk.   

Hollandia számára az 1568-as év a Spanyol hatalommal szembeni szabadságharc nyitánya Orániai 

Vilmos holland- és Alba herceg spanyol- uralkodók között véres harcok dúlnak. A hollandok ma türelmes 

nemzetként határozzák meg magukat, a tolerancia gyakorlata azonban egyáltalán nem jellemezete a 16. 

század második felének zűrzavaros évtizedeit. A reformátusok képrombolási hullámokkal tisztították meg a 

katolikus templomokat, és az elfoglalt területeken meggyőzték a rendeket a katolikus mise teljes betiltásáról. 

A szabadságharc szellemétől megittasodott hollandok érthető módon mély megvetéssel, cinizmussal 

emlegették a „toleranciát”. 

Angliában a 16. századi vallásos életet VIII. Henrik és I. Erzsébet uralkodása határozta meg. Az anglikán 

államegyház Felsőbbségi rendelete (Act of Supremacy) és Hazaárulási rendelet (Treasons Act) értelmében 

                                                 
2
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elítélik és kivégzik Mórus Tamást és John Fisher bíborost. I. Erzsébet alatt 189 katolikus papot végeztek ki, 

ezen kívül még 40 halt meg Anglia börtöneiben.   

Ismeretesek ugyanakkor I. Mária, más néven Véres Mária római katolikus skót királynő (Blody Mary) 

intézkedései is a protestánsok ellen. 

Svájcban, a kálvinista reformáció fellegvárának számító Genfben, ez időben alapítja meg Kálvin János 

a saját rendtartásán alapuló kormányzatot. Az állami segédlettel fenntartott katonai jellegű vallásos 

parancsolgatás Genfet az intolerancia fellegvárává tette. Kálvin befolyására a városi tanács kötelezővé tette 

az istentiszteleteken való részvételt. Érdekességként megemlítendő, hogy 1551 és 1559 között különféle 

erkölcsi botlásokért a kálvinista fegyelem szigora alapján 380 egyháztagot excommunikáltak, közösítettek 

ki. 

Számunkra, unitáriusok számára, svájci vonatkozásban, azonban Szervét Mihály – 1553. október 26 – a 

Champel mezején gyújtott máglyatűzének a pattogása a legijesztőbb, mely emésztő tűzben az Egy Isten- 

hitet valló teológusunk így kiáltott fel: „Jézus Krisztus, örök Isten fia, könyörülj rajtam!”. Kivégzésének 

híre futótűzként járta be Európát. 

A vallásbéke 16. századi eszméjének az éltetéséhez, Erdélyen kívül leginkább Legyelország tudott 

felzárkózni. A megbékélés hangját, annak ellenére, hogy a katolikusok, lutheránusok, kálvinisták és 

antitrinitáriusok között valóban számos feszültség támadt, az utolsó Jagelló király, II. Zsigmond Ágost adta 

meg aki jóakaratú királyként hite miatt soha senkit nem küldött máglyára.   

1573. január 28-án a lengyel többség megszavazta a Varsói Konföderáció néven ismeretes egyezményt, 

mely vallási békét teremtett a nemesek között, garantálta az istentiszteleti szabadságot, zsinatok szabad 

szervezését, teológiai iratok nyomtatását. 

A hosszú törtlénelmi kalandozás után végre hazaértünk Erdélybe, a vallásszabadság szülőföldjére! 

A 16. század türelmetlen Európájából a szabadgondolkodók és a radikális reformátorok Erdélybe 

menekültek, ennek köszönhetően egyre inkább meghonosodtak a reformáció újonnan megszületett vallásos 

szemléletei. A szász rendek körében a lutheránus eszmék hódítanak, míg magyar nyelvterületeken a 

kálvinista és ezzel egyidőben az antitrinitárius (szentháromságtagadó) vallásos gondolkodás töri meg a 

katolikus dogmatika és egyházi hagyomány évszázadokra visszanyúló csendjét, nyugalmát.  

Szándékosan használom a „vallásos gondolkodás” kifejezést, hiszen Balázs Mihály, filológus- történész 

felhívja a ma élő emberek figyelmét arra, hogy az 1568-as tordai vallásszabadsági törvény kapcsán még nem 

beszélhetünk egymástól elkülöníthető vallásfelekezetekről. A felekezeti kérdés csak az 1595. áprilisában 

tartott gyulafehérvári országgyűlésen kerül napirendre: „Az mi a religió dolgát nézi, végeztük országul, 

hogy az recepta (bevett, elfogadott) religiok, tudniillik catholica sive romana, lutherana, calvinistica, et 

ariana libere mindenütt megtarthassanak.”   

A reformáció Erdélyben meghonosodó vallásos szemléletei nemcsak az egyházi emberek érdeklődését 

csigázták fel, de a köznép is lázas érdeklődésbe kezdett. A 16. században a hit kérdése a mindennapok 

kérdése lett. A megbolydúlt közhangulatot János Zsigmond fejedelem igazi, bölcs uralkodóként egy jó 

törvénnyel igyekezett helyreállítani. 

1568. január 6–13-a között összehívott tordai országgyűlés végül meghozta a vallási békét 

megkövetelő rendeletet: „Nem engedtetik ezt senkinek, hogy senkit fogsággal avagy helyéből való 

priválással fenyegessön az tanításért, mert az hit Isten ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás az Istennek 

igéje által vagyon.”  

A vallásszabadság törvényét az országgyűlésen jelenlévő székely, szász és magyar rendek vallásos 

szemlélettől függetlenül megszavazzák. Elfogadják, mert e törvényt a legfőbb tekintély, maga a Szentírás és 

az abból kiragadott pálapostoli gondolat szentesíti. Világi törvénykezésről lévén szó, egy rendkívüli 

eseménynek vagyunk az örökös, utód- tanúi. 1568-ban maga a Biblia adott ihletet az Európában tomboló 

vallási türelmetlenség feloldásához, a vallásbéke megalapozásához. 

A törvény kihirdetésével korántsem ért véget a vallásos hitnézetek ütköztetése, azonban e rendelet már 

egyenlő feltételeket teremtett a felekezetek megerődéséhez, a teológiai irányzatok kibontakozásához. A hit 

Isten ajándéka. Ez az ajándék azonban csak titokzatos módon tapasztalható meg, ugyanis, „hallásból 

lészön”, ez a hallás viszont „Isten Igéje által vagyon”, következésképpen a lelkipásztorok az evagélium 

prédikálásával járulnak hozzá a hit hallgatóság közötti terjesztéséhez. A lelkipásztorok prédikálását e 

törvény kihirdetésétől kezdve semmi nem akadályozhatta meg, hiszen senki nem üldözhette és 

fenyegethette meg őket.   

A lengyel vallásbéke-egyezményt öt évvel megelőző erdélyi törvény minden tekintetben egyedi a 16. 

század világtörténelmében. Úgy érzem, hogy méltán lehetünk büszkék az erdélyi magyar történelmünk 

vívmányára. A kor szellemisége azonban ma is kötelez bennünket. A 21. század keresztényeiként 
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számtalanszor vagyunk tapasztalói a vallásszabadság áldásainak. Mint amilyen sok virágot nyílik a mező és 

a kertészkedő, szorgos asszonyok virágoskertje, a teremtő és gondviselő Istennek kertjében, e világon is, oly 

sok a vallásfelekezet, amely az Istent hivatott dicsőíteni. A virágok között azonban nincsen kizárólagosság, 

versengés és felfuvalkodottság. 

A mai ünnep legfőbb kérdései nem a felekezeti hovatartozás, hanem a szabadság, a hit és a hallás körül 

fogalmazódnak meg:  

Lélekben felnőtté tudtál-e válni, hogy szárnyat tudj bontani a szabadság végtelenbe nyíló horizontja 

fölött? A szabadság ugyanis felkészültséget, önbizalmat és rátermettséget feltételez   

Van- e még hited, feltétel nélküli bizalmad a gondviselő Istenedben? Hited, mellyel ha hegyeket nem is , 

de önmagadat ki tudod mozdítani a lehetetlenség és kilátástalanság állapotából az Istenre való 

hagyatkozásod által.  

Van- e hallásod a jóra, az evangéliumi igazságokra? E zaj- és gondolatszennyezett világunkban ki tudod-

e szűrni a Lélek harmóniájának összhangzatos hangjait? Már a tanítómester is felhívta a figyelmünket arra, 

hogy a hallás nem pusztán vételezést, recepciót, de megértést is jelent.  

Van-e még szó, ami elhat a szíved gyökeréig? Ma, amikor viszonylagos szabadságban élhetjük meg 

hitünket, és a technika minden vívmányával élve is hirdethetjük az örömüzenetet, egyre kevesebb az 

önmagára és Istenre találó ember. 

A vallásszabadságról nem elég tudni! Vállalni is kell tudni a gondolati szabadság igényét minden 

körülmények között. A szabadság igényének a vállalása egy adott ponton túl kényelmetlen is lehet, mert 

elnyomásra, megtorlásra adhat idítékot.  

Az erdélyi vallásszabadság legnagyobb prófétája maga Dávid Ferenc volt, s bár 1579 novemberében 

derékba törték lelki szabadságának vágyait, ő maga megkóstolta a szabadság lángitalát.  
 

 

„Legyen tanyám kietlen szirtorom  

Vagy börtönöm pokolmély vártorony,  

Én amit akarok, azt gondolom! 

 

 

Ó, mi gyönyör! Ó, mily Isteni kép:  

Repülni! Dús képzeletem, ne félj, 

Nem gátol ebben zsarnoki szeszély. 

 

Repülj, képzelmem, csillagokig szállj,  

Az Isteneknek lángitalt kínálj! 

Durva őrszem rád nem rivallhat: "állj!" 

(Reményik Sándor: A gondolat szabad) 

Vezessen a jó Isten a lelki felnőttség útjára minél több erdélyi magyar keresztényt, hogy szabadon tudja 

vallani és vállalni a hitet, melyet drága örökségként kapott, avagy sokat keresett kincsként talált magának!  

Erősödjön meg az ősbizalom a teremtő és megtartó Istenünk iránt egyre több emberben!  

Adjon a jó Isten evangéliumos, igaz szót a lelkipásztorok szájába, mellyel fel tudják szántani a 

legkérgesebb mezejét is az emberi léleknek, és be tudják hinteni azt a derű és az isteni szeretet magvaival! 

Ámen. 

Csíkszereda, 2010. január 17. 
*** 

Kövendi Levente, XIII. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

Baptisták Erdélyben 

A tudatlanság a baptistákat sokak előtt rossz színben tüntette fel. Sokan nem tudják, kik ők. Néha hallani, 

hogy a baptisták „tévelygők”, „újítók”; a baptista felekezet megtűrt „szekta”. Világviszonylatban 100 millió 

ember baptista. (2000-es adatok szerint 1 milliárd ember katolikus, 200 millió ortodox, 340 millió 

református és evangélikus, 80 millió anglikán és 400 millió független alkotja a baptistákkal együtt a világ 

keresztyén lakosságát). A 2005. április 30.-ai adatok szerint Romániában 98.620 baptista tag van 

nyilvántartva, melyből a 8.634 erdélyi magyar megkeresztelt lélek önálló egyházszövetségben éli meg hitét. 

Hozzátartozókkal (gyermekekkel és rendszeres látogatókkal) együtt 12.802 magyar személyt tartanak 

nyílván. 

A mai baptisták hitelődeinek megjelenése hazánkban a nagy erdélyi fejedelem nevéhez, Bethlen 

Gáborhoz (1580-1629) fűződik, aki az ipar és a kereskedelem előmozdítására merkantilista jellegű 

gazdaságpolitikát kezdeményezett.  Az országába külföldi iparosokat telepített, morva anabaptistákat (régi 

magyar nevükön habánokat). 1621-23 között 1100 személyt telepített Alvincre, s vallásszabadságot és 

adómentességet adományozott nekik, hogy az erdélyi kézműves ipart fellendítsék. (A merkantilisták szerint 
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egy ország gazdagsága exporttöbbletétől függ, a külföldi árukat védővámokkal kell tartani távol, a hazai 

ipart kölcsönökkel kell támogatni.) 1625. augusztus 25-én oklevelet is kapnak Bethlentől, aki kiváltságokat 

adományozott nekik, és nyugodt életet biztosított számukra.  

Az anabaptizmus a reformació radikális ága. Neve a görög ana és baptidzó szavak összetételéből 

származik, és „újrakeresztelő”-t jelent – eredetileg az irányzat ellenzői használták, mint gúnynevet. Noha 

nem az újrakeresztelés szükségét hirdették, hanem a gyermekkeresztség ellen tiltakoztak. Hitük szerint a 

gyermekeknek előbb méltóvá kell válniuk a keresztségre, tudatosan kell vállalniuk mindazt, amit a 

keresztség jelent. Tehát nem újra kell keresztelni, hanem csak akkor kell keresztelni, amikor a gyermek a 

rendszeres valláserkölcsi nevelés révén erre már megérett. Ennek az elvnek értelmében keresztelték újra 

azokat a felnőtteket is, akik a mozgalomhoz már érett korukban csatlakoztak. Közvetlen utódai ennek a 

mozgalomnak a mai hutteriták, mennoniták és ámisok. Közvetve pedig (hitelvi szempontok szerint) a mai 

baptisták is.  

A habánok vagyonközösségben éltek, több mint harmincféle mesterséget űztek. Voltak köztük takácsok, 

posztósok, kalaposok, híresek voltak a habán késesek. Értettek a földműveléshez, szőlőmunkához. 

Éghetetlen szalmatetőt raktak. Híres orvosok is voltak köztük. Említésre méltó Jan Amos Comenius, az 

első modern pedagógus. Bármi munkát is végeztek, azt a legmagasabb színvonalon végezték, szemmel 

láthatóan jobban, mint szomszédjaik. Már kezdetben voltak fazekasok köztük, akik a 16. század végétől az 

ónmázas fehér edény, a fajanszkerámia készítéséhez is értettek. Titkát akkoriban Európa e tájékán egyedül 

ők tudták. Érdekességként, ők termeltek először pityókát Alvincen, melyet még a fejedelem is megkóstolt.  

A 18. századra azonban Európát – s így Erdélyt is – az utolsó habánok is elhagyták az akkori 

türelmetlenebb belpolitika miatt. A hasonló nézeteket vallókat erőszakkal térítették a nagyobb egyházak 

soraiba. Szorgalmuk és istenfélelmük azonban a korabeli krónikásokra nagy hatással volt.  

A világ első baptistának nevezett gyülekezetét 1609-ben angol puritánok alapították meg 

Amszterdamban, John Smidt vezetésével. Ennek a gyülekezetnek a missziója jut el Kelet-Európába és 

Erdélybe is. A mai baptista gyülekezetek közvetlen leszármazottai ennek. 1875. agusztus 26-án Barnas 

Sears megkereszteli Hamburgban J. G. Onckent, akit a „baptista misszió atyjának” is neveznek. Karl 

Johann Scharschmidt, Oncken segítségével megalapítja a bukaresti német nyelvű baptista gyülekezetet. 

Egy másik tanítványa 1866-ban költözött Budapestről Kolozsvárra, id. Rottmayer János, aki háromnyelvű 

Bibliával ellátott lerakatott létesített Erdély szívében: magyar, német és román nyelvűt. Bibliaterjesztő 

munkássága egész Erdély területére kiterjedt. Egy másik fontos személy Meyer Heinrich, Németországból 

Budapestre költözött baptista prédikátor, aki egész Erdélyt bejárta, úttörő munkáját Dél-Erdélyben kezdte az 

1800-as évek második felében, először a német nyelvű településeken. Ez időben alapította a Brassói német 

ajkú gyülekezetet is. 1826. augusztus 26-án keresztelkedett meg Meyer által Kornya Mihály Szalontáról, 

akit az erdélyi baptizmus legnagyobb parasztprófétájának is neveznek. Székelyföldet több ízben járta be 

gyalog, gyülekezeteket alapítva és azokat pásztorolva. Néhány ekkor megalakult gyülekezet Erdélyben: 

1888: Kalotaszentkirály; 1891: Kolozsvár; 1893: Kalotadámos; 1894: Torda; 1895: Bánfihunyad, 

Kiskapus, Lóna; 1897: Nagybacon; 1898: Székelyderzs, Szárazajta, Agyagfalva; 1903: Homorodalmás, 

Homorodszentmárton; 1905: Kézdivásárhely, Csernáton, Miklósfalva, Kovászna; 1910: Székelyudvarhely, 

Mezőbánd. 

Neves hitelődök között megemlítjük még Tóth Mihály (1836-1931); Lajos János (1833-1900); 

Csopják Attila (1853-1934); Kozma Imre, Lőrik István (1869-1946); Fancsali György, (utóbbi kettő 

székelyföldi) neveiket is. 

A baptista istentisztelet egyszerű, családias. Templomokban, imaházakban és családi házakban tartják. 

Központi része az igehirdetés, melyet hivatásos lelkipásztorok mellett laikusok is végeznek. Havonta 

úrvacsoráznak. A tagoknak lehetőségük van tapasztalataikat megosztani az istentiszteleteken. Nem előre 

megírt imádságokat mondanak. Nagyon gazdag énekgyűjteményeik vannak. Törekednek egyénileg megélni 

a hétköznapokban a Bibliában tanultakat. A korábban említett felnőttkorban történő keresztség és a 

szervezésbeli különbségeken kívül hitelveik megegyeznek a református-evangélikus hitelvekkel. 

Életmódjuk, embertársi jóindulatuk, családias közösségük miatt növekedik létszámuk.  

Megtiszteltetés számomra, hogy nagyműveltségű osztályfőnököm – Burus János magyartanár – , felkért 

ezek megírására, a Kútfő nevű folyóírat számára, melyben bemutathattam vallásfelekezetemet. 

Felhasznált irodalom: 
http://lexikon.katolikus.hu/A/anabaptist%C3%A1k.html Katolikus Lexikon 

http://hu.wikipedia.org szavak: hutteriták, anabaptisták, Bethlen Gábor, 

Kik a baptisták és mióta léteznek a Kárpát-medencében? – dolgozat Kiss Zoltán baptista lelkipásztortól 

http://www.baptista.hu/kemer/tanitas/nvkarpmed.html 

http://www.apologia.hu/pdf/international1900-2000.pdf 

http://lexikon.katolikus.hu/A/anabaptist%C3%A1k.html
http://hu.wikipedia.org/
http://www.baptista.hu/kemer/tanitas/nvkarpmed.html
http://www.apologia.hu/pdf/international1900-2000.pdf
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Simó Edmund 

költő, közíró 

Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye 

Hajdani pipei határkerülés, búzakerülés a hajdani Pipén 

Van Erdélyországban, jelenleg a Maros megyéhez tartozó, Szásznádastól (r. Nadeş) keletre, mindössze 4 

km-re, egy magas, dombos, de talán előhegyeknek is nevezhető magaslatok fenséges völgykatlanában egy 

csodálatos település, egy piciny, egyre fogyatkozó lélekszámú kis falu, melynek neve Pipe.  

Írásos dokumentumok már az 1325-ös esztendőben említést tesznek róla, de az első „fecskék” 

valószínűleg már jóval az előtt letelepedtek, fészket építettek e helyen. 

E kis falu valamikor, nem is olyan régen, egy félévszázaddal ezelőtt, még mondhatni „fénykorát” élte. 

Volt fiatalság, lendület, életkedv, optimizmus. Voltak gyönyörű szokásaik, hagyományaik, népművészetük, 

ének- és tánckultúrájuk, de mindenek felett hitük a hitükben, a megmaradásukban, a jövőjükben. Az akkori 

elszigeteltsége ellenére, vagy talán éppen annak köszönhetően, napjainkig megőrizte egyéni tájszólását, az 

„a-zó” nyelvjárását, ősi szokásait, amelyeket nemzedékről nemzedékre örökölt és továbbadott, és megőrizte 

nem utolsó sorban az unitárius hitét. 

A gyermekáldást mindenkor isten ajándékának tartották, ezért nem volt ritka az 5, 6, 7, vagy akár 10 

gyermekes család sem! De hol vagyunk ma már attól...? 

Hajdanán, ez a mindig maroknyinak mondható kis közösség, maga állította elő a megélhetéséhez, a 

ruházkodásához, a viszonylagos jólétéhez és boldogulásához szükséges összes terméket. Szántás-vetés-

aratás-„csépelés”; kapálás-kaszálás; szőlőművelés-szüret; kendervetés-„nyövés”-tilolás-fonás-szövés-

ruhaszabás-varrás; fakitermelés-faácsolás-házépítés; „kökeresés”-sírkőfaragás – megannyi kis családi 

manufaktúraként működött; a szabadságharcos, két világháborús, pestis- és tífuszjárványos korszakokat is 

sikerrel vészelte át, sokszor nagy veszteségek, véráldozatok árán. 

A „Társasgazdaság” bevezetése, majd az 1962-es „totális kollektivizálás” megvalósításával már más 

szelek kezdtek fújdogálni ebben a szoros kis völgykatlanban és a közösségben is. 

Távol álljon tőlem, hogy előrevetítsem a kis falu – szülőfalum – teljes pusztulásának, lemorzsolódásának 

vizióját, vagy olyan képet fessek róla, amelyhez nem kell látnoki szem, inkább arról szólnék – rátérve a 

címben jelzett témára –, hogy a jelenleg még alig ötven lelket számláló faluközösség emlékében hogyan 

élnek még a szép emlékek, köztük a határkerülés, a búzakerülés. 

Az alábbiakban hadd beszéljen erről özvegy Gergely Istvánné, szül. Simó Rozália, egyike a még élő, 

tevékeny és jó memóriával megáldott emlékező: „Pünkesd előtt tíz nappal vót szakásban Pipén a kanfirmálási 

szertartás. És kanfirmálás után, a fiatalság, legény és léjány, s akik megkanfirmáltak, azak is együtt mentünk 

kirándulni, búzakerülni. Hármas határ vót Pipén. Ha Kelemőgyébe(n) vót a búza, akkar adamentünk búzát kerülni, 

ha Szeresvőgybe(n), (Szelesvőgy) vót a búza, más esztendőbe(n), akkar ada mentünk búzakerülni; ha Szent Jánas 

vőgyibe(n) vót a búzavetés, akkar ada mentünk kerülni. A fiatalság összegyűlt a faluvégén s mielőtt elindultak vóna, 

elénekelték együtt a Tebenned bíztunk eleitől fogva című egyházi zsoltárt. S akkar elindultunk, léjány, legény, s ahal 

búza vót a határban, megkerültük, körbejártuk. Még közben leültünk, amikar felit megtettük az útnak, akkar újból 

énekeltünk egy-egy zsoltárt, például a Mint a szép híves patakra…, vagy más templami énekeket. Megpihentünk, s 

utána jöttünk, közeledtünk a falu felé. Amikar a Lajra értünk, a Szőlőtetőre, ami a falu felett van, akkar elénekeltük az 

Erős várunk nékünk az Isten című templami énekünket, s akkar megkandult a harang a falu templamtarnyában. Ez 

általában úgy délután háram óra körül lehetett má(r). A Tiszteletes úr várt a templam előtt bennünket, ő nem jött 

velünk. Miután elénekeltük az Erős várunk nékünk az Isten-t, akkar jöttünk be a Szőlőbe, s mire beértünk a faluba, a 

templam elé, arra má(r) húzták össze, megkandult a harmadik harangszó (mind a két haranggal, kis- és 

nagyharanggal egyszerre harangoztak – a szerző megj.). Akkar mindannyian bementünk a templamba és a 

Tiszteletes úr tartatt egy szép istentiszteletet. Evvel kezdődött a legény-léjány felszentelés, hagy is mandgyák na, 

nagykarúsítás, legény-léjány avatás, akkar avatták fel a frissen megkanfirmáltakat. Utánna vót amikar vót bál is, 

múlatság, de vót amikar nem. Akkar a Tiszteletes úr megköszönte mindenkinek a búzakerülést, s ha vót bál, akkar 

mindenki múlatatt, táncalt, ha pedig nem vót bál, akkar mindenki szépen hazament a családjáhaz. Megtörtént tehát a 

léjányak, legények nagykarúsítása. Nálunk, Pipén, nemcsak a legények, a házasemberek mentek búzakerülni, hanem 

a léjányok is. Ez vót a szakás. A léjányak és legények szedtek és fantak egy szép búzakaszarút, amit bevittek a 

templamba és elhelyezték az Úrasztala fölé. Ez att vót a következő esztendőjig, az újabb búzakerülésig. Sajnas, hagy ez 

a régi szép szakás mára má(r) teljesen kiment a divatból. Már senki nem jár búzakerülőre, nincsenek fiatalak a 

faluba(n). Mahalnap még az öregek sem leszünk... Ezt a hajdani szakást már több mint ötven esztendeje senki se(m) 

műveli. Ha jal tudam, 1957-ben lehetett az utósó búzakerülés....” 

Eddig tartott a Róza néni (Róza ángyóm) visszaemlékezése, amelyeket lélekben sóhajokkal és 

könnyekkel őrzött meg és ápolt, hogy most átadhassa, elmondhassa nekünk, távolba szakadt rokonainak, 
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földijeinek, amíg még teheti, amíg még lesz, akit mindez érdekel, amíg mindent be nem fed, el nem takar az 

örök csönd és a hallgatás. 

Mert egyre jobban szaporodnak a sírok a temetőben, míg gyermekáldásról egyre ritkábban hallani, 

mármint az őslakósok körében. 

Mégis szívemben azzal az érzéssel távoztam itthonról, a távolban lévő otthonom felé, hogy az elöregedés, 

a falu haldoklása, agonizálása csak rémálom. Nem lehet igaz! Mert itt, ezen a fenséges szépségű táj fölött 

lebeg egy elszakíthatatlan védőháló, egy olyan pajzs, amely az itt évszázadokon át élt, és a most is itt élő 

becsületes, szorgalmas kérges tenyerű emberek szellemének szálaiból szövődött, amelyet nevezzünk 

egyszerűen a „hely szellemének”, amely megvédi ezt a falut a pusztulástól, a teljes megsemmisüléstől. 

Megvédi, megőrzi értékeinek fennmaradását, mert igaz értékek, igaz kincsek születtek e szülőföldön, e kis 

völgykatlan-bölcsőben, amelyre méltán lehet büszke minden itt született, innen elszármazott, vagy 

ideköltözött ember... 

Szívemben feltöltődve, újjászületve vettem hát ismét búcsút a hegyeimtől, völgyeimtől, patakaimtól, 

forrásaimtól, dombjaimtól, erdőimtől, köveimtől, madaraimtól és a vadonatúj aszfaltút porától is, amelyet 

nem ráztam le a cipőmről, nem töröltem le még akkor sem, amikor ismét „hazaérkeztem”, a magam 

választotta otthonomba... 

Mert élő kútfőnk marad nekünk a szülőföldünk, bárhol legyünk is a nagyvilágban. És ebből az élet 

vizéből bármikor meríthetünk, bárhol. Csak annyit kell tennünk, hogy lehunyjuk a szemünket, emlékezünk, 

nem felejtünk... 

 

 
Szőlőtető, a hajdani határkerülés, búzakerülés fő színhelye 



Vallási néprajz. Tavaszi – Téli ünnepkör 

 20 

Ruczuj Emőke, XII. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Balla Piroska 

Húsvéti szokások Csíkszépvízen 

A húsvét egyik legnépszerűbb ünnep. Világszerte ünneplik a keresztény közösségekben. Még mindig őrzik 

a hagyományos szokásokat az előkészülethez. Már húsvét előtt hat héttel megkezdődik a 40 napos böjt, ami 

azt jelenti, hogy nem fogyasztunk húsos és zsíros ételeket.  

Nálunk, katolikusoknál, két szigorú böjti nap van: hamvazószerda és nagypéntek. E napokon csak 

háromszor szabad étkezni, egyszer lehet jóllakni.  

Az első nap a farsangi időszak végét, a nagyböjt kezdetét jelzi. Ekkortól szünetelnek a hangos mulatságok. 

A bűnbánat jeleként a plébános hamut szór a hívek fejére: „–Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá 

válsz” – mondja a szertartáson. 

Húsvét előtt felkészülünk lelkileg is szentgyónással és áldozással.  

A nagyhétben, csütörtökön a harangok, a csengők és az orgonák elnémulnak, ekkor történik az 

oltárfosztás, annak emlékére, hogy Jézust ezen a napon elárulták és elfogták.  

Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja.  

A vallási szertartásokkal összefonódik a népi hagyomány: nagypénteken úgy tartják, hogy, aki megfürdik 

(a patak vizében) reggel, azon nem fog a betegség.  

Szombaton már megkezdődik a sütés-főzés. Ilyenkor piros tojásokat festünk. Gyimesekben elterjedt az 

írott tojás, amelynek elkészítése aprólékos munkát igényel, de nagyon szép.  

Leginkább bárányhúst fogyasztunk, ami jelképes értelmű, az áldozati bárányra emlékeztet. Még készítünk 

főtt sonkát, főtt tojást, kalácsot sütnek. Amikor minden készen van, szépen összecsomagoljuk egy kosárba, 

amelyből a bort sem felejtjük ki, és vasárnap kora reggel elvisszük megszenteltetni, hogy a feltámadás 

ünnepén azt fogyasszuk. 

Miután vége van az ételszentelésnek, együtt reggelizik a család. Úgy tartja a népszokás, hogy a szentelt 

ételmaradékot, morzsát nem szabad eldobni, hanem elégetjük.  

Húsvéthétfőn mennek a fiúk a lányokhoz locsolni. Az öntözésnek a hagyomány szerint 

termékenységvarázsló ereje van.  

A legények verssel köszöntik a lányokat:  
„Kelj fel párnádról, szép ibolya virág. 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ. 

Meglocsollak az ég harmatával, el ne hervadjál.” 

Csíki székely falvakban elterjedt ősi köszöntés:  
„Betoppantam e kis házba, 

Hol van a ház violája?  

Hadd köszöntsem magyar szívvel,  

Öntözzem meg rózsavízzel. 

Erdélyország rózsáiból  

Gyöngyharmatot szedtem,  

Akit ezzel megöntözök, 

Áldja meg az Isten.” 

A leányok megtisztelik borral, pálinkával, tésztával a legényeket. A kisebb gyermekeknek piros tojást 

adnak, újabban pénzt is. Most kölnival, parfümmel locsolnak, de régebb a legények a kútból merítették a 

vizet vödörrel és a jéghideg vízzel öntözték meg a lányokat, akik székelyruhába öltözve várták őket. 

Minden évben boldogan készülünk a húsvétra, mert hagyományos vallási-népi ünnep, amikor Jézus 

feltámadását és egyben az örök tavaszt, az évente megújuló életet ünnepeljük. 

Az a véleményem, hogy a húsvéti ünnephez kapcsolódik az egyik legszebb népi hagyomány, amit ápolni 

kell, hogy soha ne múljon el ez a szokás, és a fiatalok is továbbadhassák gyermeküknek, unokájuknak. 

 

         
Írott tojások a Nagybükki Néprajzi Társaság Múzeumának gyűjteményéből (2001) 
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Pogár Pali, X. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

Magyarfalu húsvéti szakásai
3
 

 

 

Engem Pogár Palinak hívnak. 17 éves vagyak. 

Magyarfaluban (r. Arini, Bákó megye) születtem, 

ott is nőttem fel.  

Én nagyon szeretek tanalni magyarul. Kijöttem 

Csíkszeredába, ahol a Székely Károly 

Szakközépiskolába járak. Akarak írni Magyarfalu 

húsvétkori szakásairól.  

Az emberek nálunk egy halnappal (hónap) előre 

készülnek a húsvétra. Gyűjtenek tajást atthanról, mert 

ők nem szeretnek venni az üzletből. Minden 

családnak vannak tyúkjaik, amelyeket azért tartják, 

hogy tajjanak (toljanak).  

Húsvétra Magyarfaluba(n) az emberek felkészülnek. 

Először tajást festenek, mert kell a korindálóknak 

(locsolóknak). 

Karindálók: azt jelenti, hagy kisebb gyerekek, amelykek (akik) járnak a falund (járják a falut), hagy 

gyűjtsenek tajást, mert alyan (olyan) a szakás. 

Magyarfaluba(n) húsvétra festik a tajást, amelyet a nagymamák, édesanyák festik. A tajást több színbe 

(színűre) festik: zöld, sárga, kék, de többire (többnyire) pirasba, mert úgy szakták meg. Nagymama elküldi 

az unokáit a Gödör szélire, hagy hazzanak burjányakat (festőnövényeket), melyeket úgy hívják: 

vadcsihánfű, lucerna lapi, petrezselyem, eper lapi, hagy csináljanak virágas tajást is. Ezt úgy készítik, hagy 

először a lapit (levél), amelyket hazták a gyerekek, felrakják a fanájára és egy darab függönyt rea húznak a 

tajásra, megkötik egy darab cérnával a függönyt, hagy jöjjön ki szépen a virág a tajásan. Utána édesanyám 

berakja egy üstbe, amelykbe (amelyikbe) van forró víz és bajála. Bajála: az a tajásfesték, amelyik 

megpirasítja a tajást. Ritkábban festenek más színű tajást: zöldet, kéket, sárgát. Festenek alyan (olyan) 

színekkel is, de nem annyit, mint a pirassal. Zöldet, kéket, sárgát mindenik színből úgy 10-et, de nem annyit, 

mint a pirasból, amelyikből 40-50 tajást készítnek, melyből fele virágas. 

Az emberek megtartják a bűtöt (böjt), nem esznek sakat, nem isznak szeszes italt, szerdán és péntek 

napokon nem eszik meg a húst.  

Utolsó héten, mikar (mikor) jön a húsvét, akkor mindenki elmenen (elmegy) és meggyónik, hagy legyen 

tiszta lelkik. 

Húsvét napjára, szambatan (szombaton) mindenki (asszonyok) süti a kalácsat, festik a tajást, szalátát(?), 

és még van egy sütemény, amelyket csak húsvétkar szaktak sütni, úgy hívják, hagy pászka. A pászka úgy 

készül, hagy tehéntúrat raknak, tajást és búzalisztet kavarnak össze. 

Szambatan mindenki veszen bárányt. Elvágják (levágják), megsütik kemencében, a kalácsakkal és a 

pászkával együtt. Miután végeztek mindennel, akkar éjjel mindenki elmegy misére. Egy-egy szentelt 

gyertyát tartva a kezükben körüljárják a templamat háromszor, miközben a pap bácsi mondja (tartja) a 

misét. Utána megköszöni mindenkinek, hagy elvoltak a misére, és utaján (utolsóként) azt mondja, hagy:  

„– Krisztus feltámadott.” Mindenki azt feleli: „– Igaz, hagy feltámadott.” 

Haza mennek az emberek és várják a vasárnap reggelt, mert jönnek a karindálók.  

Húsvétkar mindenki beengedi házába a karindálókat. Vasárnap délben mise van. Déli egy órakor a 

gyerekek megállnak a karindálásból, hagy menyjenek a misére. Utána folytatják a karindálást, ott ahal 

(ahol) elhagyták. Meg is jegyzik, hagy milyen (melyik) háznál tartanak.  

Mise után mindenki hazamegy a családjáhaz. Előteszik a megsült bárányt, kalácsat. Esznek, jól isznak, 

mert eltelt a bűt (böjt). A gyerekek délután hat órától befejezik a karindálást, hazamennek. Megszámalják, 

hagy mennyi tajást szedtek össze falund (faluból), vagy ahal jártak. Örülnek, a sok tajásnak. Másnap 

mandják egymás közt, ki mennyit kapatt. 

Húsvétkor ezek a szakásak vannak Magyarfaluba(n). 

                                                 
3
 Az írás stílusán, nyelvezetén nem változtattam. A helyesírási hibákat javítottam – B.J. 
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Bartos Erika, XI. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Mirk László 

 

Újévi harsogtatás a Gyimesekben 

 

„Én a múlt évben kezdtem el járni harsogtatni. A csapatban én vagyok a versmondó. A versemet 

édesapám tanyította. Szilveszter estéjén szoktunk menni. De mű már jóval azelőtt próbálunk, hogy lám az 

ostorok jól szólnak-e? Én erőst szeretek menni. Má alig várom, hogy legyen szilveszter, s mehessünk. A 

házoknál adnak kalácsot. Nem es akarjuk a pénzt elvenni, de örökké belédugják a zsebünkbe. A végin 

elojszuk, amit kaptunk testvériesen. Csak fiúkul szoktunk menni, úgy 3-4-en, jó volna, ha jönne egy lány is 

versmondónak, de nem jő egy se. A vers, amit mondani szoktunk, az nem olyan hosszú, de elég nehezen 

tanultam meg: 

Jó estét, jó estét,  

kedves gazduram,  

beeresztenek-e? 

Ha beeresztenek,  

betipegünk, betopogunk, 

nyírfakerék az ostorunk, 

mi Szent István szolgái vagyunk,  

kinek keze, lába lefagyott, 

messzi földről jöttünk, 

nagyon megéheztünk. 

Hajrá, gyerekek, hajrá!  (nagyokat csattintanak az ostorokkal) 

Süssön a gazdasszony  

nékünk kürtőskalácsot,  

ha nem ad belőle, 

akkorát nőjjön az orra, 

mint a 100 esztendős  

berbécsnek a szarva! 

Hajrá, gyerekek, hajrá! (újra nagyokat csattintanak az ostorokkal) 

Mi nem onnan vagyunk,  

hanem innen vagyunk,  

ahol a málé akkora,  

mint egy dió,  

100 ember kell,  

hogy a hangya el ne hordja. 

Hajrá, gyerekek, hajrá!” (újabb erős csattogtatás 

Adatközlő: Baczoni Csanád, 12 éves 

 

„Nekem nagytatámtól van egy ostorom, amit a tavalyelőtt kaptam, s azóta járok harsogtatni. Nagyon jól 

szól, senkinek nem adnám oda. Szeretek járni. Az emberek örökké megdicsérnek, hogy milyen ügyesek 

vagyunk, s még pénzt es kapunk, de nem a pénzé megyünk. Az emberek úgy es adnak. Mi mondjuk, hogy nem 

kell, de... Nagytatám azt mondta, hogy ők régebb sokval többen jártak. Mű csak 3-4-en járunk. A leányok 

nem jönnek, csak a fiúk.” 

Adatközlő: Gábor Norbert, 12 éves 

 

„Hát én mit is mondhatnék.... Én nem mondtam verset, én harsogtattam. Szép idők vótak azok. Akkoriban 

még bőgőztünk es, ami olyan vót, mint egy dézsa. A külseje fából, a teteje bőrből, belé vót húzva a lófarok. A 

lófarkot megvizeztük, s úgy bőgőztünk vele. Akkoriban nem engedtük a leányokat, csak legényekül mentünk, 

s nem ilyen fiatalon mentünk, hanem 16 évtől felfelé. Az ostorok azok fából s bőrből készültek. Akkoriban 

nem kaptunk pénzt, az nem volt szokás.” 

Adatközlő: Gábor Csaba, 50 éves 
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Molnár Fülöp 

tanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

„Csíkgyimesi vám és vesztegzár”
4
 

 

 

 
 

Gyimes völgye – a Csíki-havasok legpompásabb 

völgye, mely átjárót képez – Erdély és Moldva 

határában terül el a Függéstelek 1050 m magas 

csúcsa alatt eredő Tatros folyó folyásának mentén 

1662 m magas Tarhavas lábánál lévő szoros 

bejáratáig. Földrajzi behatárolás szerint a Keleti-

Kárpátokban, észak-kelet irányban 30 km-es 

hosszúságban hosszúra elnyúlt völgy Moldva felé. A 

Tatros felső szakaszának erdős, hegyes területe alig 

néhány száz méter széles fővölgyből áll, amelybe 

jobbról-balról számtalan keskeny mellékvölgy, 

„patak” torkollik. A csángók földje, a Gyimesek, 

Hargita megye leghosszabb településfüzére. Gyimes 

völgyének közeli első szomszédtelepülése 

Csíkszépvíz, amelyet egy hegyláncolat választ el 

Pogányhavas az északi, a Kis havas a déli oldala, 

hátterében a Nagy Gozoruval és Kurta Gózonnal. Az 

út Csíkszépvíztől északra visz a Csermászó-patak 

völgyébe, honnan a völgyfőnél emelkedő Fügés-

tetőre hág ki. „Tetejéről szép kilátás tárul fel – írja 

Orbán Balázs. Hátul szép zöld fenyvesek felett a 

sötétkék Hargita, előttünk a Tatros völgye és egy 

másfelé hullámzatosan emelkedő, többnyire kopár 

hegylánczolatokon túl, a határszélt képező Tárhavas 

roppant sziklatömege.”
5
 Az úton, amelyen Gyimes 

völgyét elérhetjük, kezdetben töltött út volt, amely 

építése 1843-ban Balázsi József főkirálybíró által 

kezdődött el, mára pedig megközelíteni a 12A betonos-aszfalt főúton lehet, Csíkszereda felől 

Kománfalva (Comăneşti) irányában.  

Gyimes nevének eredete a hangzásbeli hasonlóságon alapuló magyarázat szerint olyan hely, ahol sok a 

gímszarvas: gimes. A nép körében a Gyimes név kialakulásához kapcsolódó képzetek ezt mondják:  

 „… S aztán vót egy olyan, aki a postát hordta a ló hátán, s annak a lovát úgy hívták, hogy Mes. Akkor ő 

mondta, hogy: 

– Gyí, gyí, gyí, Mes! 

Így maradt Gyímesnek.” (Áldomáspataka, Antal András János, 1996)
6
  

*** 

„Vót egy betyár, lóháton járt mindenütt. S erre is vonult el, mondta: 

– Gyí, Mes, gyí, Mes! – hajtotta a lovát. 

Úgy hívták a lovát, hogy Mes. Aztán ezt valaki hallotta, s úgy maradt Gyimes.” (Petkipataka, Gergely 

Katalin, 1996.)
7
  

Gyimes név korábbi névalakjai Gümez, Gűmetz (Gémes)
8
, Gijmes (1600), Ghemes vára

9
 (1677), 

Ghymes,
10

 (1693), Gyijmes
11

 (1853, 1869). Megjegyzendő az a tény is, hogy létezik egy hasonló nevű 

                                                 
4
 Ebben az alakban fordul elő a Gyimesi vár és vámnak egy régi elnevezése a 18. század első felében. 

5
 ORBÁN Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból. Pest, 1868. II. XVI. 82.o. 

6
 MAGYAR Zoltán: A csángók mondavilága. Gyimesi csángó népmondák. Magyar Népköltészet Tára III. Balassi kiadó, Budapest. 

2003: 389.o. 
7
 Uő.: 390.o. 

8
 Csíki székely krónika – A krónika magyar fordítása Aranka György magyarázó jegyzeteivel 1797-ből (1533). Hargita 

kiadóhivatal 2000. 18. vers, 19. vers, 30. vers, 38. vers.  
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település Gímes (más írásmóddal Ghymes, szlovákul Jelenec) község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a 

Nyitrai járásban. Fekvése Nyitrától 14 km-re északkeletre fekszik. A mai település első említése 1113-ban a 

zobori bencés apátság oklevelében történik Gimes néven.
12

 

Gyimes völgyének területe öt szomszédos csíki község tulajdona volt. A 19. század közepén a Gyimes 

területét a csíki községek birtokolták részben, illetve a közbirtokosság. Felső Közép és Alsó Gyijmes (vagyis 

mint helyben nevezik: Gyijmes, Gyijmeslok és Gyijmesbükk) havasi falvakat – írja Benkő Károly – 

terjedelmes hegyeivel völgyeivel együtt közösen bírja Szépvíz a következő helységekkel az egész Gyimesnek 

bírja Csikszentmiklós 1/5-ét, Borzsova 1/5-ét, Csikszentmihály 1/5-ét, Csíkszépvíz pedig 2/5-ét. Ezenkívül a 

Gyimes alsó felében elterülő Bálványos havasát a XVII. századtól a Szentpéter Egyházmegye, azaz 

Várdotfalva, Csobotfalva, Csomortán és Taploca birtokolta a moldvai vajda adománya képpen.
13

 Mára 

már egészen önálló, közigazgatásilag három egymásba olvadó községre oszlik. Csík felől kiindulva legelső 

és egyben legfiatalabb község Gyimesfelsőlok, középen Gyimesközéplok, 1952-ben Bákó (r. Bacău) 

megyéhez csatolt Gyimesbükk, helybeli megkülönböztetéssel: Bükk és Nagy Gyimes. 

Gyimes völgyének kiemelkedő sajátossága, és egyben Erdélyország, valamint az Osztrák-Magyar 

Monarchia történelmi része az „ezeréves határ” és a Rákóczi-vár (Gyimesi-vár). Az egykori vámtól, a Tatros 

vize és a vasútvonaltól délre, Apahavas oldalán, a Kő-orr vagy Kő-csup várrom sziklabástyái alkották az 

egykori Rákóczi-vár, a „Blockhaus” (Erőd) területét. Mára már romos falmaradványok jelzik a hajdani vár 

romjait, amelyet Orbán Balázs úgy említ, hogy az Erődöt a volt Gyimes vára (Ghemes vára) romjaiból 

építhették újra. Földrajzi koordináták szerint 715 m magasságban, szélesség N 46° 33,3340', hosszúság E 

26° 6,6160'
14

 található. A várat egyes adatok szerint Bethlen Gábor építtette 1626 táján, és ez egy 

bástyaszerűség, megfigyelőpont volt. Más adat szerint I. Rákóczi György idejében épült, az Ojtozi-

szorosban lévő Rákóczi-várhoz hasonlóan.
15

 A vár építésének népi mondái a következőket mondják el: 

„34. A Rákóczi határ itt van Gyimesen… Ott vót az őrségház. A futóárok ahol bé vót vezetve, megvót. 

Úgy hítták Rákóczi-vár. Keresztül ment a veres víz. Átment a Rákóczi határon, amelyik lefolyik Kászonból 

indul, a Sósmezőről, bé ide Romániába. 

Rákóczi fejedelem vót. A pogányokkal harcolt, ősztán ő verte le őket, Romániába hajtotta bé.” (Molnár 

Károly, Kuruc, Jávárdipataka, 58 éves, 1972. július.)
16

 

*** 

„Forró oltott mésszel a tatárok ellen építették a vármegye költéségén. A nép úgy tartja, hogy Rákóczi 

György fejedelem építette.” (Gyimesbükk) 

„Azt a várat Rákóczi építette. Mikor ment Lengyelország felé keresztül, s ott abba a várba megpihent. 

Ült valamennyit, s aztán menekült tovább.” (Tankó Ottó Gyula, Bokori, Kápolnapataka, 1996.) 

„Hát abba az időbe a Rákóczi Ferenc építette vót ki, ő csináltatta meg a várat, mert ott vár vót. Olyan 

vár vót. Olyan vár vót, a lépcsöket es ő öntötte. Ahogy a lépcsők lejöttek, akkor bé kellett menni a várba a 

víz alatt. Volt vár keresztül, túlfelől, úgy hívták: a Bástyakert. Arról tudom, hogy én es ott két hónapig tettem 

ott szolgálatot most, a negyvenes években. Mikor ténylegesen katona vótam. A Bástyakertbe nyílt keresztül a 

Rákóczi vár. Oda bétért mondjuk harminc-negyven személy. Akkora vár vót benn. Az őrséget látta el. S így 

mikor ilyen komoly idő vót, hogy támadást kaptak, onnét kilőnni az őrököt nem tudták, a magyarokat, mer az 

egy bérendezett vár vót.” (Póra Péter, szül. 1920, Ciherekpataka, 1996). 

*** 

„Mondták, hogy a gyimesi várban, a Rákóczi- várban volt egy kút is régen, ami a Tatrossal vót 

összekötetésbe. Ezt onnét tudták meg, hogy abba a kútba belévettek egy rucát, szépen megjegyezték festékvel, 

szalagval, s hogy az a ruca a Tatrosban jött vóna ki valami tíz perc múlva. Megcsináltak régen sok mindent, 

s ez igaz es lehetett.” (Tankó György, Bükkhavaspataka, 1995).
17
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A várnak, illetve a vámnak több elnevezése maradt fenn: Gyimesi-vár és veszteghely, gyimesi Passzus, 

Csíkgyimesi vám és vesztegzár, Magyar Királyi vámhivatal.
18

 Erről ad tanúságot a Kontumáci rész, ahol 

most is megtalálhatók a romos épületek maradványai, illetve teljes épségben és használatban lévő kontumáci 

római katolikus kápolna, amelyet 1783-ban szenteltek fel, Gyimes plébániája a vám kedvéért 1785-ben 

alapítatott.
19

  

Gróf Teleki József 1779-ből a „gyemesi passzusba” látogatásról így ír: „A Luncaba közel a Passzuzhoz 

lakossokra találsz, házaik szellyel vagnak. A határ szélén Contumatia, Harmintszad és felső őrizetek 

vagynak. A Contumacia Directornak, ugy a Cgirurgusnak és azoknak az Contumacian tartanak nem rég 

igen jó alkalmatosságot építettek, ugy depositoriumot is az Moldovából által hozott portekaknak. Az ország 

széle pallisadákkal ki van jegyezve, ezek egy felöl Csilimisig, más felöl Aldomas Sarkáig mennek. Erösséget 

tészi ezen Passzusnak négy Bastya és egy köfal, Hoznak bé Moldovából gyapjat, lovat, bort, disznót: a 

Szarvas marhával is nagyon kereskednek az örmények: minden héten esik itt heti vásár.”
20

 

A gyimesi-vár és vám hadtanilag igen fontos, könnyen védhető, erős pontot képezett. Mivel a völgy két 

ország – Erdély és Moldva – közötti fontos átjárót képez, már 17. század első felében a határőrség 

elindulásával a széki tiszttartók gondot fordítottak a határőrség működésére. A határok védelmére megfelelő 

haderőt hagytak otthon, szükség esetén a lakosságot is mozgósították. 1608-ban Báthory Gábor elrendeli, 

hogy, aki határőrséget vállal, hadmentességet élvez, otthon maradhatnak, utakat, helyeket és ösvényeket 

szorgalmasan őrizzék, jelentsenek tüstént. Felcsíkban, Dánfalva és Csíkmadaras falvak lakosainak volt 

feladata (állandó?) a határőrzés Gyimes felé. Egyenlő hadi szolgálat van 1609-ben – „teher” – az 

ösvényekre való vigyázás felől pedig a tiszttartók (szék tisztjei) kell intézkedjenek. Ez a rendelkezés csak 

pappíron maradt – Kászon megtartotta magát a kiváltságosnak.
21

 

1677-ben a Csíki vashámor feljegyzése szerint: „Ghemes várnál minden héten kette-kettem szoktak őrt 

állni vagy sztrázsálni.”
22

 

1691-ben kiadott I. Lipót-féle diploma (Diploma Leopoldinum) 14. pontja kimondja: „A szabad 

székelyek közterheket nem viselnek, hanem a haza védelmére, saját költségükön katonáskodnak.”
23

 

1693-ban a csíkjenőfalviak nem voltak ki várat őrizni „Gymesbe”.
24

 

 A gyimesi határőrzést valószínűleg „plajások” – határőrségi, csendőri, pénzügyőri és egészségügyi 

szolgálat – „őrállók” látták el. Az elnevezés „plajások” az oláh „plai” (síkság, havasi legelő és a latin 

„platinies”) névalkotásból jött létre.
25

 Ez az őrségi pozíció utal arra, hogy a határtól pár méterre épültek az 

őrházak, majd később a vám és vesztegzár épületei. 

A székely nemzet életében nagy hatással balsorsú esemény az 1694-es utolsó tatárbetörés Erdélybe, a 

Csíki-medencébe. Thököly Imre fejedelem idejében 1694 telén nagy hó esett, a székely határőrséget 

visszarendelték a hópénz bíztában, így a határ őrizetlen maradt. Február 13-15 napján Moldvában tartózkodó 

bucsáki tatárok előcsapata, mintegy 350 tatár, a Gyimesi-szorosnál váratlanul betört a Csíki-medencébe, 

feldúlták a csíki falvakat, 7 falut, és amilyen váratlanul berontottak, épp oly váratlanul vissza is vonultak. A 

csíkiak és gyergyóiak Sándor János alkapitány parancsára fegyvert fogtak, de csak két napig táboroztak a 

váron, majd hazatértek, nem is gondoltak egy újabb támadásra. A tatárok hirtelen visszavonulása csak 

színlelés volt. Február 15-én ugyancsak Gyimes felől újra betörtek, de most nagy sereggel, amely Felcsíkot, 

Csíkszentdomokostól, Csíkszentkirályig feldúlta, égettek, raboltak, az ellenállókat könyörtelenül 

leöldösték. Az életben maradottakat rabságba hurcolták, köztük Sándor János csíki vicekapitányt, feleségét 

és családját Csíkszentmihályról, Csereiné Apor Ilonát – gr. Apor István erdélyi kincstartó nővérét, a 

történetíró Cserei Mihály nagyanyját Rákosról, Endes Györgyöt családjával és másokat. Csíkszentmihály és 

Csíkszépvíz között lévő Ciberefalvát földig lerombolták, csak a név maradt fenn a Csíki krónikában, 

Csíkszentmihály ezer lakosából, hét ember menekült meg. Az esemény Funesta tragédia – gyászos tragédia 
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néven íródott be a székelység történelmébe.
26

 Csíkszentlélek határában látható a VERESKÉP nevű 

emlékoszlop, amelyet a tatárbetörés eseményének megörökítésére állították. 

1698-ban az országgyűlési végzésekben szó esik a szorosokban őrködő plajások és gornyikok 

(erdőőrök) felől, akiknek a határokat kellett őrizni s a szökevényeket feltartoztatni. A szorosnál lévő sánc 

(erősség) munkálatoknál Csík-Gyergyó-Kászonszék költségén a német katonák irányítottak.
27

 Ugyanabban 

az évben (1698) 4 ács 84 napig dolgozik.
28

 

1701-ben csíkszépvíziek és a várdotfalviak azt sérelmezik, hogy Brassóból a Gyimesi-várhoz feljáró 

muskétályosokat – minden héten ketten szoktak strázsára járni – Alcsíktól Gyimesig ők fuvarozzák, és az út 

közben való megszállásukról is gondoskodniuk kell.
29

 Aranyosszék 40, Marosszék 25, Csíkszék 90 köböl 

gabonát (super naturalia) kell szolgáltasson a Gyimesi-szorosban lévő hajdúknak, Csíkszépvízről minden 

héten 2 vágó marhát visznek. 1702-ben 400 székbeli ember dolgozik egy hétig – Kabala-hágón, a gyimesi 

sáncon.
30

  

A tatárbetörések, nagy és súlyos adózások, a szárazság (rossz termések), ebből fakadó visszaélések, 

önkényeskedések, jogoktól való megszorítások, katonasággal járó terhek, a pestis járvány a székelységet a 

falu közösségének elhagyására, kivándorlásra kényszerítették. Az elkezdődött szökések meggátolásáért 

megerősítették az őrséget, megszorítások következtek a passzus őrzésében. A vámháznál vendégfogadók, 

kocsmaházak jöttek létre, bor, kenyér, szalonna, hús, széna, zab ellátással, hogy a kereskedők ne 

panaszkodjanak. Ennek eredményeképpen 1717-1722 között a gyimesi vámnak 2851 rénes forint jövedelme 

van.
31

 

1770-ben a Gubernium a Gyimes völgyi lakosságnak okozott károkról kér jelentést. A következő 

esztendőben elrendeli a pestissel kapcsolatos összeírást, valamint az élelmiszerhiányban szenvedő ajnádi és 

Gyimes völgyi szegény lakosság megsegítését. Ebben az időben növekedett meg a Gyimes völgyi 

lakosoknak a száma. Az említett összeírás óta, alig múlt el 10 év és a csíksomlyói ferences szerzetesek 

1782-ben Gyimesen a vámhivatal közelében római katolikus templomot alapítanak. A templom 

anyakönyvébe a születéseket visszamenőleg 1780-ig bevezetik. 1780-ban a római katolikus 

egyházközségnek Csíkgyimesen, ahogy akkor nevezték ezt az egyházközséget, 574 és a bükki filiájának 416 

híve volt és még nincsenek ideszámítva azok, akik Gyimesfelsőlokon és Gyimesközéplokon laktak.
32

 

A gyimesi Rákóczi-vár történetéhez tartozik az a feljegyzés is – gyimesi huszárvirtus – miszerint 1789-

ben egy Lacz (Lancz) András nevű székely húszár (talán éppen a szentmárton-csekefalvi Lacz-családból) 

a 134 lépésű fedett folyósón (lépcsős út) le és fel lovagolt.
33

 Orbán Balázs leírásában: „Ezen erődhöz 134 

lépdés fedett folyosó vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal lehet oda feljutni, s mégis 1789-

ben fel és lelovagolt azon egy Lacz András nevű székely huszár.”
34

 Benkő Károly leírásában: „Itt a Tatros 

vize Moldovába folyásától nem messze van egy kőszikla, mely teteitől az aljáig hát gerincz formálag nyílik 

le, ennek magas csúcsán van a Commando háza, hová 134 lépcsőkből álló zsendélyfedéllel ellátott járdán 

juthatni, a Gímesi Harminczad Jegyző könyvében feliratok állítattik; miként Cs. Sz. Györgyi Lancz András 

Lovas Székely Katona 1789-ben e rémítő magasságra említett lépcsőkön lovával fel és onnan le is lovagolt 
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minden segedelem nélkül, holott egyetlen egy e meredekenni botlása neki s lovának rögtöni enyészteiket 

okozhatá.”
35

  

Népi elbeszélésben:  

„… És akkor, úgy mondták az öregek, hogy: 

– Ne, itt, Szent László lóháton ezen a lépcsőn kiment. Lóháton ment fel a lépcsőn.” (Vrencsán Anna, Gál, 

Kóstelek, 1994) 

*** 

 „Én a főhadnagy úrt es ismertem. Rudán főhadnagy úr vót. Ő vót a négyes őrs – mert ott a négyes 

őrs vót –, a négyes őrsnek a parancsnoka vót Rudán főhadnagy úr. Vót egy betyár lova, s felhajtott lóháton a 

Rákoczi várba. Van körülbelül vagy hetven lépcső. De igyenes fel. S a ló felment. S ő a hátán.” (Póra Péter, 

Ciherekpataka, 1996)
36

  

A gr. Teleki József szerint a Gyimesi-szorosnál minden héten esik itt hetivásár, amelyen gyapjúval, 

lóval, borral, szarvasmarhával, sertéssel kereskednek a moldvaiak, az örmények. A bevándorló és átvonuló 

népesség lassan állandósul, letelepedik. A gyimesi csángóság az 1848-as szabadságharctól ugyancsak az 

áhított szabadságot remélte, de a remények szertefoszlásával a völgyben az élet folyt tovább.  

A Csíkszereda – Gyimesbükk vasútvonal építése 1895 őszén kezdődött, s hihetetlen gyorsan, két év 

alatt be is fejeződött: 1897. október 18-án átadták a forgalomnak. Különös figyelmet érdemel három 

jelentős műtárgya. Az első a Karakó-patak völgyhídja, a második jelentős műtárgy a lóvészi állomást követi, 

ez a 112 m hosszú Ladók-viadukt, a harmadik jelentős műtárgy az 1223 m hosszú lóvészi alagút építése volt, 

melyet teljes hosszában kifalaztak, amihez ismét mintegy 5000 m
3
 faragott kőre volt szükség. Az 1895 

őszén megkezdett alagútépítés egy évet vett igénybe. Az alagútban van a vonal legmagasabb pontja, 1012 

méterrel tengerszint felett. Az Olt és a Tatros vízválasztóját átlépve a vasút már a 688 méteren fekvő 

Gyimesbükk felé lejt. Ebből a Sepsiszentgyörgyről induló, a Kárpátokat átszelő vonalból ágaztatták ki 

később Madéfalvánál az úgynevett „székely körvasutat”. A Madéfalvától számított hegyi vonal hossza 40 

km. Induló állomásának mégis inkább Csíkszeredát tekintik. Az említett műtárgyakon kívül további 

alagutakra és hidakra is szükség volt. Nevezetes közöttük az Utusaly-híd, a Bánya-híd és a Tatros-híd. Két 

kilométerrel Gyimesbükk után, újabb hárommezős Tatros-hidat követően, az egykori Rákóczi-vár tövében 

és annak lépcsőzetéhez simulva hagyta el a vasút az országot: a Galaţi felé vezető vonalon az első román 

állomás Palanca (Gyimespalánka) volt. Gyimesbükk hatalmas állomásépületét a MÁV magasépítési 

osztályának főépítésze, Pfaff Ferenc és munkatársainak tervei szerint építették. A városi épületekhez 

nívóban igazodó épületet emeltek a viszonylag ritkán lakott Kárpátokban Gyimesbükkön is, hangsúlyozva 

ezzel a határállomás jelentőségét, hiszen a beutazó idegen itt nyerte első benyomását az országról. S a 

vasútüzem és a vámkezelés miatt egyaránt valóban nagy épületre volt szükség. A 34 ablaktengelyes, 100 

méternél is hosszabb, két markáns rizalittal jól tagolt épülettömb Pfaff Ferenc egyik legsikerültebb 

alkotása.
37

 

Az első világháborúban csak Gyimesbükknek kb.150 hősi halottja volt a magyar és a román részről. A 

határ, a vám- és vesztegzár történetéhez kapcsolódik hadtörténeti, történelmi és irodalmi vonatkozású 

esemény, majd később, mint földrajzi terület: az Akasztottak erdeje. Köztudomású tény, hogy a határon túl, 

Sánc-patak egyik domboldalán, fenyőfák között akasztották fel azokat a katonaszökevényeket – 

hazaárulókat – akik át akartak állni az ellenséghez. Liviu Rebreanu, híres román regényíró, azonos című 

regényével (Pădurea spânzuraţilor) állít emléket Emil Rebreanu testvérének – Apostol Bologa 

regényhősben. Itt található egy síremlék is, az elesett szovjet katonák emlékoszlopa mellett. A helyi népi 

elbeszélések ezt mondják az eseményről: 

„Rebreanu hazaáruló vót. Szökött egyik hazából a másikba, s azért akasztották fel ott. Román ember vót. 

Szökött át a magyarokhoz s a rományokhoz es. Inné vitte a rományokról, s onné a magyarokról. Kémkedett. 

Aztán a magyarok fogták el, végezték ki, s a románok azért elvitték, s ottan nagy tiszteletbe tartották. Vitték 

őt, nem hagyták, hogy magyar fődbe temessék.” (Nyáguj Andrásné, Áldomáspataka, 1988) 

*** 

„Vót itt egy tanító, Urzikának hítták, itt a dombon, itt vót egy nagy csüre, s a tanító biztosan el vót 

menve, nem vót itthon. A csüribe csináltak egy lőszerraktárt. Mert itt ugye az ágyúk itt vótak a kertbe, két-

háromnak most es látszik a nyoma. S ez a Rebreanu kérkedett, hogy azt a lőszerraktárt robbantsák fel, mert 
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a román éjjel jő ki. Hogy ne kapja a lőszert. Akkor jött egy valamilyen német, az meglátta, oszt kiótotta. És 

akkor megkérdezte az őrt, hogy mi van? 

– Há parancsot kaptunk, hogy robbantsuk fel! 

Mert őrizték a lőszerraktárt, me az nem úgy van, hogy otthagyják. S akkor ott szépen a Sánc-patakán 

elfogták, mikor akart átszökni a román földre. Elfogták, aztán felakasztották. De a magyar fődön akasztották 

fel, itt Erdély felől, mert Sánc-pataknak hívják azt a helyet.” (Nagy Anna, Nagy Gyimes, 1996) 

*** 

„Molnár Gergé, az első világháborúkor ő vót a bíró. Vót neki egy leánya, Ilona. Ennek udvarolt Emil 

Rebreanu, aki hazaáruló vót. Utolsó éjjel ide vót bézárva a konyhába. Innen vitték akasztani. Gergé adott 

neki egy kalapot és kabátot, mert katonaruhában nem vót szabad akasztani.” (Gyimesbükk) 

*** 

„… Liviu Rebreanu öccse a magyar hadseregbe vót. S ott tett szolgálatot, határőrszolgálatot. Át akart 

szökni a románokhoz, s elfogták, s osztán felakasztották. Ott a Rákoczi-várnál künn az erdőben. De ott nem 

csak egyet, hanem sokat felakasztottak, azért mondják: Akasztottak erdeje.” (Tankó Gyula Ottó, Bokori, 

Kápolna pataka, 1996)
38

 

1964-ben Liviu Ciulei rendező 155 perces játékfilmet készített Pădurea spânzuratilor (Akasztottak 

erdeje) azonos címmel. Főszereplők: Victor Rebengiuc, Széles Anna, Stefan Ciubotaraşu, Kovács György. 

Meglehetősen patrióta-hazafias hangvételű film, nyilván figyelembe veszi a kort, amelyben született. Az 

1960-as évek elején Románia már kifelé evickélt a sztálinizmus diktatúrájából, a szovjetek 1958-ban 

elhagyták az országot, politikailag Románia függetlenebbé vált, s a művészeti életben is nagyobb lett a 

szabadság. Így szólalhatott meg a román nemzeti ideológiai is, ugyanakkor az Akasztottak erdeje a háború 

embertelenségét akarja elsősorban hangsúlyozni. Ciulei alkotása kitűnő példája a saját útját járó román 

filmművészetnek. 1965-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat, és filmje is versenyben 

volt az Arany Pálmáért.
39

 

Az I. világháború alatt Galícia, Oroszország és a Központi Hatalmak közötti nehéz harcok színtere volt. 

Az orosz hadsereg 1914-ben lerohanta a tartomány legnagyobb részét, miután az osztrák-magyar hadsereg a 

keleti fronton súlyos vereséget szenvedett a háború első hónapjaiban. 1915 tavaszán és nyarán azután őket 

verte ki az egyesült német és osztrák-magyar offenzíva. Az első világháborúban csak Gyimesbükknek kb. 

150 hősi halottja volt a magyar és a román részről. 

A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) értelmében a magyar csapatok megszállják Észak-

Erdélyt. Gyimesi-szorosban izgalommal várták a magyar katonák bejövetelét. Így beszélnek róla: „Mikor 

béjöttek vót negyvenbe a magyarok, le vótunk mi is a fogadáson. Gyimesből mi is le vótunk a várnál. Akkor 

egy zászlós fogta a zászlót a kezibe, s megindult futva fel. Mikor felért a tetőre, ott kitűzte. A rományoktól ott 

vótak a túloldalt. De nem csináltak semmit. Nem is mertek. De azért a zászlósban volt merészség, ahogy 

felszaladt a lépcsőkön, s kitűzte a várra a zászlót. A magyar zászlót.” (Antal András János, Áldomáspataka, 

1996)
40

 

A II. világháború alatt is a Gyimesi-szoros fontos szerepet töltött be a szovjet elképzelésben. A 

front a Gyimesi-szoros előtt is elérte az országot. A határnál, Gyimes községnél a 32. határportyázó-

század állt. Gyimesfelsőlokon, a 32/2. határvadász zászlóalj állomásozott a Mátyás István építészmérnök 

által – laktanya tervezője és építője – 3 hónap alatt felépített laktanyákban, Sebő Ödön főhadnagy 

parancsoksága alatt. Előtte 6 km-re Gyimesközéploknál a 32/3. erődszázad völgyzára biztosította. A 

felsőloki a szoros bejáratát zárta le, a középloki a Hidegségpatak völgyét, amelyen át a Békás-szoros hátába 

lehetett kerülni.  

1944. augusztus 23. után megváltozik a frontállás a háborúban. Románia kiugrása után közvetlenül 

is hadműveleti területté vált Magyarország. Hans Friessner vezérezredes Dél Hadseregcsoportja (6. és 8. 

német hadsereg) megsemmisítő vereséget szenvedett. Az így keletkezett több száz kilométer hosszú üres 

arcvonal védelmére eleinte csak magyar csapatokat mozgósíthattak. A honvédvezérkar az augusztus 

folyamán szervezett 7 póthadosztályt, a Lengyelországból hazaszállítás alatt lévő Huszárhadosztályt és a 

megszálló hadosztályokat, valamint az 1. magyar hadseregtől elvezényelt soralakulatokat használhatta csak 

föl, mivel az ország 1944. augusztusára már az összes mozgósítható magasabb egységét a Keleti-

Kárpátokban álló frontra vezényelte. Magyar csapatokat szinte kezdettől fogva német parancsnokságoknak 

rendeltek alá, „Fretter-Pico” illetve „Wöhler” hadseregcsoport névvel a 2. magyar hadsereget a 8. német 
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hadseregnek, a 3. hadsereget pedig a 6. német hadseregnek: a hadműveleti vezetés hadtestek, hadosztályok, 

sőt zászlóaljak szintjén is egyre inkább a németek kezébe csúszott.
41

 

A visszaemlékező Sebő Ödön – aki a Rákóczi-várnál is volt parancsnok – a könyvében így írja: „Ha 

sikerült volna az áttörés és a beözönlés, akkor az egész itt lévő magyar és német hadsereget bekeríthették 

volna, és teljesen egészében megsemmisíthették volna. Az is érthető, hogy éppen ezért ezen a helyen 

próbálkoztak nagy erővel áttörni. A szovjet nagy erőket sejtvén a Gyimesi-szorosban, kerülővel folytatta a 

támadást Temesvár környéke felé.”
42

 A közelharcok a határnál, Rákóczi-várnál 1944. augusztus 30. – 

szeptember 16-17. között zajlottak. Mivel Sebő főhadnagy csapatának több mint felét elveszítette, 

szeptember 16-17. között az utolsó kitörést hajtotta végre. A visszavonulás főiránya: Hidegség – 

Kováspataka – Kondrakereszt – Rézteteje – Kurtasarok – Csíkszentdomokos. Hősies harcokkal, 

kiállással védte a határt az egy kisebb létszámú csoport, oldalbiztosító őrs, vagy harcfelderítő járőrrel 

szemben Sebő és százada. „Az észak-déli irányú előrenyomulás után az ellenséges erők egy része Bacăunál 

északnyugatnak, a Beszterce völgye felé fordult, hogy megszerezze a Tölgyesi- és Békási-szorost. A német 

hegyi alakulatok ott álló gyenge harccsoportjai, fokozatosan visszahúzódva a hegyvonulat gerincére, 

megakadályozták ezt a szándékot. Más szovjet erők a Tatros völgyén a Gyimesi-szoros és a Keleti-Kárpátok 

déli átkelőhelye, az Ojtozi-szoros ellen fordultak. A szorosokat biztosító magyar-német egységek kemény 

harcokban mindenütt visszaverték az átkelési kísérleteket. Északon, a Kárpátok bukovinai előhegyei között, 

a korábbi arcvonalon lényegében csak helyi harcok voltak.” – írja Hans Friessner vezérezredes.
43

 

Ravasz István alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója művében
44

 részletesen írja le a 

hadi eseményeket. Augusztus 28-án a szovjet 5. lovashadtest jobbszárnya a Tatros mentén elérte a határt, 

elfoglalta a román oldali Palánka (r. Palanca) határvárost, s az attól 1 km-re lévő, magyar oldali Gyimest. 

Nem ért el azonban maradandó sikert, ugyanis a német Festner-csoport egy része, amelyik a Tatros 

völgyében Moldva felől visszavonulva éppen aznap ért a határhoz, Brusturoasa felől hátba támadta a 

szovjet harccsoportot, s visszafoglalta Palánkát, illetve Gyimest. A Festner-csoport azonban nem állt meg a 

határon, hanem tovább hátrált felfelé a Tatros mentén. Augusztus 29-én a Gyimesközéplok előtti völgyzárig 

vonult vissza. A völgyzár alatti falvakat (Gyimes, Tarhavaspataka, Gyimesbükk) feladta. Magában a 

szorosban 30-án nem voltak számottevő harcok, de a Palánkáról délre a hegyekbe felvezető úton a szovjet 

oldalőrsök felhatoltak a Csobányos völgyét északról határoló hegyekig, s (ellenállás nélkül) elfoglalták az út 

menti öt kis falut, ebből hármat – Gyepecze (r. Cadareşti), Sóstelek (r. Pajistea) és Kóstelek (r. Coşnea) – 

magyar területen. 

Augusztus 31-én, a hegyeken Csügéstől (r. Ciugheş) nyugatra átkelve, leereszkedtek a Boros-patak 

mentén, elfoglalták Borospatakát (r. Valea Boroş), s Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok között kijutottak a 

Tatroshoz. Gyimesközéplok, bár így a hátába kerültek, még nem esett el, oda kelet felől épp aznap érkezett 

be egy visszavonuló német zászlóalj. 

A Gyimesi-szorosban szeptember 1-jén újabb alakulatok jelentek meg: a szovjet 6. gárda-

lövészhadosztály, a román 103. hegyihadosztály, a 7. nehéztüzérezred és az 1. páncéloscsoport; a 24. szovjet 

gárda-lövészhadtest kötelékébe tartoztak, mint a 6-án ugyanott bevetett 72. szovjet gárda-lövészhadosztály 

is. A friss erők megjelenése azonnali eredményt hozott: keletről, Gyepece felől átkeltek a vízválasztón, 

leereszkedtek a Tatros völgyébe és átvágták az út- és vasútvonalat Gyimesfelsőlok és Sántatelek (r. Izvorul 

Trotuşului) között. 

Szeptember 2-án a 10. magyar rohamtüzérosztály támogatásával a 46. német gyaloghadosztály 

részeiből álló Festner-csoport azonban helyreállította az összeköttetést Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok 

között.
45

  

A vasúti sínek közvetlenül az őrbódé mellett haladnak el, a Rákóczi-várba felvezető lépcső a vasúti 

síneken túl kezdődik. Az őrbódé ép állapotban van. Egyik falához lapítva áll bunkerének mindkét lőállása. A 

magasabbik a föld felszínén van, míg az alacsonyabbik lőrésein át, a föld alatt állva lehetett tüzelni. A két 

lőállást földalatti folyosó köti össze. Ebből a folyosóból fel lehet jutni az őrbódé egyik helyiségébe egy 

csapóajtón keresztül, de ki is lehet jutni a szabadba, a Tatros-patak partjára. A földalatti folyosó – bár kissé 

szemetesen – akadálymentesen járható. Az alacsonyabbik lőállás – megépítésekor talán ez is volt a cél – 
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hasonlít a koronára. A ferde kereszt hiányzott róla, amit valaki mára már pótolt is, vastag, időtálló 

rozsdamentes fémkereszttel, vadvirágokkal feldíszítve.  

Mára a Rákóczi-vár, „az ezeréves határ” beépül a turista forgalomba, helyi látványosságnak számít, 

jellegzetességnek, hiszen magában őrzi Magyarország történelmét. Sok magyarországi turista látogatja meg 

a Kontumáci Nagyboldogasszony Anyatemplomot, az őrbódét, a lőállásokat, a várromot, otthagyva 

reményének jelét:
46

 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: 

Hiszek egy isteni örök igazságban,  

Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.” 
 

 
 

Az őrház renoválása. Háttérben a Rákóczi-vár 

 
 

„Újban” (2008) 

     
Rákóczi-vár és környéke 

                                                 
46

 Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna (1881-1923) költőnő Magyar Hiszekegy című írását hirdette ki győztesnek az ima, míg az 

ismeretlen szerzőjű „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország” frázist a jelmondat kategóriában. 

Az ima, a Horthy-korszak „nemzeti imádsága”, a jelmondattal együtt pedig a magyar irredentizmust máig kifejező „himnusza”, 

illetve jelmondata lett. Utóbbinak gyakori verziója, átirata még a „Csonka Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország 

mennyország”, melyben az „egész” szót a „Nagy” helyettesíti. Műve sikerén felbuzdulva Papp-Váryné 1921-ben Hitvallás 

címmel tizenöt szakaszos verssé bővítette ki. Ennek megzenésítésére még abban az évben pályázatot írtak ki, melyet Szabados 

Béla nyert meg. In: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar-Hiszekegy 



H e l y i s m e r e t  

 31 

Simó Edmund 

költő, közíró 

Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye 

Bölcsőhelyemen 

„Szülőföldem szép határa,/ Meglátlak-e valahára?” – zsongtak bennem a még zsenge gyermekkoromban 

tanult Kisfaludy-verssorok, amíg egy verőfényes, szép május-középi napon a szülőfalum felé, az egyre 

zsugorodó kis „csodafalu”, a Kis-Küküllő menti Pipe (Maros megye) felé gyalogoltam a szásznádasi 

buszmegállótól. 

És ahogyan egyre közeledtem a kis völgykatlanba rejtett falucska felé, lelkem úgy töltődött fel csordultig 

érzelmekkel és emlékekkel, mint friss, illatos, langyos, testmeleg tejjel a sajtár… 

Valaha innen, az élettel telített, szőlődombok közé rejtett kis, kecses bölcsőből röppentem ki az életbe, a 

nagybetűs VILÁGBA, hogy tágabb horizontokat, csúcsokat, hegyeket hódítsak meg, vagy néha elérhetetlen 

álom-lepkéket kergessek… 

És lám, bármilyen távolra, bármilyen sikerek, balsikerek felé sodort a sors, ha most már egyre ritkábban 

is, de néha-néha vissza kell térnem ide, a mindennél drágább és fontosabb BÖLCSŐHELYRE, mert ez a 

kapocs örök életre szól, lélekben csak itt lehetek otthon… 

Lassan feltünedeznek előttem az ismerős dombvonulatok, a völgyek, patakok, rétek és fák, és azonnal 

összetevődik a mostani valós kép az emlékeimben megőrzöttekkel.  

Bizony, bizony fájón mellbevág, szíven üt az elbozótosodás, az eldudvásodás, a lemorzsolódás-erodálás, 

hogy a hajdani Kelemőgye vőgyének pataka már nem a régi, Kútfője sem oly tiszta, üdítő, mint hajdan, 

amikor még ebben a völgyben is ilyentájt zöldelltek a búza-, árpa-, zab- és kukoricatáblák… 

A Szeresvőgy (Szelesvőgy) is „elkanászosodott”, sok a vadkan és a bozót. Szőlőtőkét alig látni, talán egy 

tenyérnyi helyen, ahol még küzdeni próbál a lehetetlennel egy álmodozó, szorgalmas szőlősgazdáné. De új 

fenyvesek sarjadtak az északosabb részeken, és kitűnő műút vezet fel most már a faluba, külföldi 

segélyeknek köszönhetően… 

A Csillaghegy (Csillakhegy) alá érkeztem. Fenségesen mosolyog rám a napsütésben, néhyán nagy, 

hajdani diófája most is dacol a zivataros időkkel, milliónyi szép emléket zsongítva meg a szívemben... A 

Hegy keleti oldalán pedig, az „Új temető”-ben (Kerekszőlőben), szüleim, testvéreim, rokonaim sírjai 

domborulnak – és sajnos, a sírok egyre jobban szaporodnak, míg a falu alig ötven élő lelket számláló kis 

unitárius közössége vészesen fogy, míg lassan kihal… 

Sajnos helyükre idegenek, nem e táj szülöttei kerülnek, akik beköltöznek az elárvult otthonokba, vagy 

egy-egy pénzesebb „Robinson”, aki itt teremti meg olcsón a maga kis, elrejtett szigetét, hétvégi nyaralóvá 

alakítva a megvásárolt házat, telket...  

A Tanyán, a hajdani „Buruslak”-ban is idegenek (német család) vertek már tanyát. A falu közepén, a 

hajdani szülőházammal szemben a régi, ódon, általam „Domokos-kúriá”-nak nevezett ház helyén most egy 

új weekend-ház épül. (Új tulajdonosa segesvári román). Az Alszegben és a Felszegben pedig egy pár régi 

benvalót, dicséretre méltóan az örökösök újítottak fel és lakják ma is – nagy örömünkre. 

Csöndes, nagyon csöndes volt a falu, amíg haladtam a Faragólyán fölfelé, fényképezgetve, az Unitárius 

templom felé, ahol aztán egy kissé megélénkült az élet. Ugyanis a falu néhány lelkes asszonya: Gergely 

Rozália, Simó Irma, Orbán Ilona, Bálint Amália és mások; a férfiak közül pedig mindössze hárman, 

élükön a gondnokkal, Gergely Áronnal és ifj. Bálint Gyulával éppen nagytakarítást folytattak a templom 

belsejében és a körülötte lévő Cínteremben. 

Jóleső érzés volt látni és megörökíteni a számomra oly kedves, ismerős és rokon arcokat, akik „utolsó 

mohikán”-ként, habár megfogyatkozva is, de ápolják és gondozzák azt a szent helyet, amely még áll a lassan 

teljesen rombadölő iskola mellett, a Templomot! Azt a szent helyet, ahol eleink annyi, de annyi szép 

imádsággal fordulhattak az Úrhoz, ahol megkeresztelődtek az Unitárius Anyaszentegyház nevében, ahol 

komfirmáltak, ahol házasságot kötöttek, ahol most is imádkozhatnak, ahol most is elénekelhetik az Erős 

várunk nékünk az Isten-t, vagy a Te benned bíztunk eleitől fogva című zsoltárokat, vagy nemzetünk, népünk 

himnuszait… 

Belépve e Szentélybe, úgy éreztem, mintha minden ősöm, nevelőm, tanítóm, papom és hajdani 

játszótársam, pajtásam és kamaszszerelmem mellettem volna. És nem is tévedtem, mert valóban ott voltak 

és vannak ők mindörökké… 

Ezek után a temetőket látogattam meg. A „Régi temető” (Kölpény, Kölpény árka) felé nem volt 

kockázatmentes áthaladnom-araszólnom az ingatag, ingadozó és korhadozó Pallón. De sikerült. A papilak 

udvarára érkeztem. Arra az udvarra, ahol hajdan a hittanórákat tartottuk, ahol a Kátét tanultuk, ahol 
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Adorjáni Rudolf Károly, jelenleg Dicsőszentmártonban élő nyugalmazott unitárius lelkésztől, később 

pedig a nemrég elhunyt Fóris Géza papbácsitól tanulhattuk a szépet és a jót, a tisztességet és a becsületet… 

A hajdani „fényes” papilak helyett viszont megdöbbentő, nagyon lehangoló látvány fogadott. Üresen 

kong, omladozik a ház. Ajtajai, ablakai eltűntek, folyosóján át süvít a húzat. Fájdalmasan ordít a üresség, a 

magárahagyatottság… 

Nem költözik már ingyen sem bele senki. Nincs pap, nincs bátor ember, aki oda költözne, aki gondjába 

venné, aki tatarozná, pedig a szép kertjéből, gyümölcsöséből, kaszálójából még meg is lehetne élni… De 

ahhoz erő kellene, vállalkozói kedv, fiatalos energia és talán egy kis remeteségre való hajlam is… 

Lassan így morzsolódik le, így kopik ki talpunk alul a szülőföldünk szent röge, ha nem kapunk 

végre észbe, ha elsíratás helyett nem teszünk valami érdemlegeset érte. 

Letört és megtört szívvel vettem ismét búcsút a bölcsőhelyemtől, de reménységgel a lelkemben, hogy Ő 

mindig ott lesz, otthon lesz és visszavár… 

 

 
Csillaghegy, háttérben Alsószőlő és Boczar-tető 

 
Alszeg (Ajszeg), a Hét oldala 

 
Palló 

 
Papilak 

           
Sírkövek (Régi temető, Új temető) 

Fotó: Simó Edmund (2009) 
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Cseke Gábor 

költő, közíró 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Tízen – két falon 

 

Elsőre nem is tudom, mit köszöntsek: a kiállítást magát, vagy létrehozóit? Azt a baráti közösséget, mely a 

Hargita Megyei Kulturális Központ tavalyi második, ún. szeptemberi fotósulija nyomán sereglett össze, és 

olyan jól érzi magát együttesen, folytatva immár szabad akaratból a közös tevékenységet, hogy nincs szíve 

feloszlatni önmagát.  

És amíg a tagjai így éreznek, azt tanácsolom, ne is tegye... 

Ám máris belátom, hogy igazságtalanul jártam el a fotósulisokkal szemben, mert ha jól megnézzük, az 

igazi eseményt mégis ez az első közös tárlatuk jelenti, amely itt látható, a Székely Károly Szakközépiskola 

néprajzi körének házmúzeumában. A kiállítás, mely önmagában is érték, többek között azért is üdvözlendő, 

mert kézzelfogható jelzése annak, hogy az iskolai vizsga legtöbbjük számára nem a gyakorlati végcélt – 

vagyis a kurzus során kiérdemelt diplomát – jelentette, hanem azt az alkotó szellemiséget, amit a fotósuli 

beléjük plántált, és amit sikerrel vittek át további, mindennapos életükbe. Honlapot indítottak, további hét 

végi fotóvadászatokra jártak közelebbi és távolabbi vidékekre, s most, a téli ünnepek tájékán szokásos 

általános ellazulással, elkényelmesedéssel mit sem törődve, legjobb egyéni munkáikból összehozták ezt a 

minden figyelmünket kiérdemlő közös tárlatot. 

Az alkotó közösségeknek mindig is megvolt a maguk helye és szerepe a művészi tehetségek 

kibontakozásában, fejlődésében. A boly, az összetartó társaság védelmet nyújt a pályakezdés kételyeivel és 

félelmeivel, buktatóival viaskodó alkotó számára. Az őt érő baráti, közösségi impulzusok hatására 

könnyebben próbálgathatja erejét, s a nyilvánosság reflektorfénye is jótékonyan megoszlik társai és 

őközötte. Ami az erénye, azt önzetlenül tovább adja, ami pedig a mások erénye, azt igyekszik ő is a magáévá 

tenni. E természetes, feltétel nélküli adok-kapok tölti fel cselekvő energiákkal az egyes alkotót, ösztönzi a 

folytatásra, a megújuló teremtő munkára. 

Ennek a felismeréséért s még inkább a gyakorlásáért dicséret illeti mindazokat, akik a mai tárlat 

létrejöttében saját munkáikkal láthatóan is az alkotó közösség tagjaivá váltak, részt kértek a közös 

megmérettetésből. Név szerint: Borbáth Áron, Czikó Éva, Fülöp Szilárd, Incze Domokos, Incze László, 

Kelemen Csaba, Lőrincz Lehel, Márton Ildikó, Sütő Gábor és Vitos Hajnal. 

Mindaz, amiről eddig szóltam, azonban az igazságnak csak az egyik – igaz, a nagyobbik – fele. Mert azt 

sem szabad elhallgatnunk, itt és éppen ma nem, hogy a közösség létrejöttében kulcsszerepe volt annak a 

nyitott szellemnek, amit a fotósuli oktatói, úgy, mint Ádám Gyula, Erdély B. Előd, Molnár Attila és Veres 

Nándor következetesen képviseltek, és közvetlen hangú, intenzív kurzusaik során a hallgatókra átsugároztak.  

Mindenre nyitott, maguk is szüntelenül tanuló, tapasztalt szakemberek és a szakmára termett, céltudatos 

tanítványok egymásra találásának és egymásra hatásának közös gyümölcse e mai tárlat, amelynek rövid 

megnyitó beszéde nem fejeződhet be anélkül, hogy a fotósuli születését, kibontakozását és máig tartó 

alakulását közvetlenül nyomon követő személyként meg ne osszam a jelenlévőkkel látogatói 

benyomásaimat, felsorolva, hogy mely kiállított munkák nyerték meg tetszésemet. Íme: 

Borbáth Áron: Rám figyeljetek – az elsődleges képi érdem a szobrászé ugyan, ugyanakkor a fotósé is, aki 

sajátos nézőszöget választva kiemelte és élővé varázsolta a bronzba öntött gesztust. 

Czikó Éva: Harangláb – egyelőre a csöndes, lírai, meditatív témák szólítják meg fotográfiai ambícióit, 

látványosabb kibontakozását talán már a közeljövő meghozza. 

Fülöp Szilárd: Sírok és a Szemek – minden érdekli, témái változatosak, a dekorativitással is kacérkodik, 

keresi a hangját. 

Incze László: Textúra – különösen szép, puritán, nem hivalkodó, érett, önmagáért beszélő felvétele ez, 

amilyen egy már tapasztalt, gyakorló fotóshoz illik. 

Incze Domokos: Krampusz – táj- és épületmotívumok foglalkoztatják, közülük kiemelkedik a szakmai 

felelősséggel és precizitással kivételezett ablakábrázolás. 

Kelemen Csaba: Panoráma – látványos, sok aprómunkát igénylő műfajban kísérletezik, széles befogású 

képkompozíciói akkor lesznek igazán hatásosak, ha a technikán túl a látvány tárgyát is uralja. 

Lőrincz Lehel: Árny(ját)ék – látványos, műgonddal kivitelezett tanulmány, a fény-árnyék hatások gazdag 

kiaknázásával. 
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Márton Ildikó: Prímás, Zeiss – kreatívan, eleven fotós szemmel látja és láttatja a világot, a kis részletek 

bátor felnagyításával, rájuk fókuszálva képileg sugallja a lényeget. 

Sütő Gábor: Házak őrei – a valóság iránti érdeklődés és tisztelet kitartó krónikása. Falusi életképei egy 

majdani szociográfiai-néprajzi munkásság előhírnökei lehetnek. 

Vitos Hajnal: Lovaim – új képeivel a legjobb oldalát mutatja, a részletek pontossága és kidolgozottsága a 

valóságfotó grafikai erényeit helyezi előtérbe. 

Csíkszereda, 2010. január 13. 

 
 

 

 
 

 

  
 

Tízen – két falon 

Fotó: Incze Domokos 
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Tankó Annamária – Bara Melinda-Bernadett, IX. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vallásoktató: Demény Magdolna 

 

Kászonföldje 

 

A mi szülőhelyünk a Székelyföld egyik hagyományőrző kis néprajzi tájegysége, a Kászonok vidéke. 

A Keleti-Kárpátok közé ékelt egyik legkisebb lakott medencéjében húzódik meg Kászon. Átlag 700 

méter tengerszint fölötti magassága sajátos színfolt Erdély, a Kárpát-medence néprajzi térképén, sajátos 

népviselettel, szokásokkal és építészettel. Területe magas hegyekkel: Paphegye (1165m), Répáti-tető 

(1291m), Fügetető (1198m), Nemere (1653m), Nagy Sándor (1639m) körülzárt 320 négyzetkilométernyi 

dombos, völgyes katlan. Éghajlatát a medence zárt jellege és tengerszint fölötti magassága határozza meg. 

Évi átlaghőmérséklete alacsony, 5-6 C
o
; a tél hosszú és hideg. Zord éghajlata ellenére mégis enyhébbnek 

mondható, mint a szomszédos Csíki-medence, mivel itt szinte elhanyagolható a ködös napok száma. 

Legjelentősebb vízgyűjtő a Kászonvize, mely délen kaput tör Felsőháromszék felé, majd a Feketeügybe 

ömlik. 

A kvasinu szó szláv eredetű, jelentése ’savanyúvíz’. Kászon esetében ez az utalás lehet a medence keleti 

oldalán található számtalan ásványvízforrásra. 

Orbán Balázs szerint „Csíknak első gyarmata megszállt tartománya 1324-ben” Lok Kászon néven említi 

egy emlékirat. 1333-ban a pápai tizedjegyzék Kazun, Kasin néven szerepel, 1477-ben Kasson formájában, 

1390 körül Zsigmond király Kászon lakóinak katonái szolgálatai jutalmául önkormányzatot adott, 1462-

ben, Mátyás király ezt megörökítette, 1840-ben Nagykászon vásárjogot nyert. 

Falunk lakosai állattenyésztéssel, földműveléssel, famegmunkálással, kapufaragással, keresztfa- és 

zsindelykészítéssel, szövéssel foglalkoztak, vízimalommal is rendelkeztek. 

Orbán Balázs így írt az utóbbiról: „fűrészmalom fűrészmalmot ér” a Kászonok vize mentén. 

Kezdetben a település az Altízi templom körül épült, Altíz, Feltíz és Impér falvakkal ma Nagykászon néven 

ismertek. 

Benkő Károly írja, hogy Nagykászonnak, noha ezekhez tartozik Jakabfalva és Újfalu is, Kis Kászon nevű 

falu (nem messze Jakabfalvától) Kézdi Székben, Sz. Lélek mellett van… 

 

 Kászonújfalu 

A Nyerges-tetőről leereszkedve Kászonújfalu fogadja az erre járót. 

A medence legfiatalabb településének Kászonújfalut tekintik. Legelső írásos említése 1447-ből való. 

A kászonujfalvi Nagyboldogasszony-kápolna 1886-ban épült „Oltára régi Szűz Mária Menybemenetele 

képpel a tabernaculum 1742 évvel jegyezve.” 

 

 Kászonjakabfalva 

1783-ig a Nagykászoni Egyházközség filiája volt. Templomát 1808-1818 között építették, 1817-ben 

szentelték fel a Szentlélek tiszteletére. Itt őrzik Ifjabb Szent Jakab ereklyéjét a templomban, az oltár mellett 

egy kifaragott ládában a falra felszegelve. 

A falu neve lehetett az indíték, amiért az ereklye idekerült. A plébánián őrzik még Árpád-házi Szent 

Margit ereklyéjét, ami egy ing. Az ereklyét Rómából küldték ide. 

A templomnak két oltára van: a főoltár és a Mária-oltár. Keletkezésükről nem sokat árul el az 

egyházközség krónikája. A főoltár a Szentháromság megfogalmazása, de hangsúlyt kap a Szentlélek 

ábrázolása is, és központi helyen van elhelyezve a vérző szívére mutató Jézus. 

A templom mellett az iskola fontos szerepet töltött be a székely falvak életében. A kászoni oktatásra 

vonatkozó első utalás az 1614 évi lustrában található. 

1930-ban nyílt meg a ma is működő állami iskola. 

2002. július 7-én volt az iskola névadó ünnepsége. Nevét a falu szülöttjéről, dr. Pataki József történészről 

kapta, aki a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd az I. Ferdinánd Egyetemen történelem és 

román szakon végzett. Tanári pályáját Kolozsváron kezdte, majd Marosvásárhelyen tanított, utóbb 

Csíkszeredában, a volt Római Katolikus Főgimnázium igazgatója (1941-1944). 1948-ban került haza az 

orosz hadifogságból. 1956-tól a kolozsvári Történeti Intézetnél és a Bolyai Tudományegyetemen dolgozott. 
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 Kászonaltíz 

A Kászoni-medence központi települése Nagykászon, közigazgatási központ. 

Kászonaltíz, a község mai névadója nem szerepel sem az 1567 évi, az 1614 évi összeírásban. 

Kászonfeltíz az egész székelység legnagyobb faluja volt. Valószínűleg két tízesre, majd két önálló falura 

oszlott. Mindez a határőrzéshez, katonáskodáshoz kapcsolható, mivel tizedekben és századokban vonultak 

hadba elődeink, hadnagyaink vezetésével. 

1750-ben jelenik meg külön Kászonaltíz és Kászonfeltíz. A kászonaltízi egykori románkori templom 

mindenképpen IV. Béla uralkodása után épült, de már 1332-ben a falunak plébánia temploma volt. 

A románkori templom helyén gótikus templom épült, valószínűleg 1487-ben, ebből maradt ránk a 

szentély. 

Az 1487-es építési évet egy mestergerendán találta meg Orbán Balázs. A szentély keleti falán két sorban 

rovásírásos felirat volt bekarcolva. Egyes leírások szerint a szentély vakolata alatt a hajó átalakításakor 

(1938, 1947) férfit ábrázoló szénrajz is előkerült, valamint az 1585-ös évszám, amely János pap halálának 

évét jelöli. 

A templom legrégibb ritka emléke az Árpád-kori keresztelőkút és a 2,52 méteres szentségfülke egyszerű 

gótikus díszítésével. 

Leiber Dénes, székelyudvarhelyi oltárépítő mester faragta a főoltárt és a templom (1938 és 1942 között) 

bővítése idején készült el. Az orgona 1940 körül készült, Budapesten, Riegel Ottó munkája. A mai torony 

1770-ben épült. A torony északi oldalán az 1984-es javítás alkalmával latin szövegtöredéket fedeztek fel: 

AEDIFICATA 

AUTOM HAECTIR 

RIS 1770 RM 

 

A torony nyugatra néző oldalán több évszám olvasható: 

ÉPITETETT 

1770-BEN 

ÁTALAKITVA  

KIJAVITATTOT 

1838-BAN ÉS 1938-BAN 

1984-BEN ÉS 2003-BAN 

 

1984-ig a tornyot cserépfedél borította, ekkor bádogborítást kapott. A délre néző oldalán napóra található. 

Legrégebbi harangja 1642-ből való. Összesen négy harang található. 

A régi templom két mellékoltárát Szent Péter és Szűz Mária tiszteletére 1648. január 11-én Vitus 

Pilucius marciopolitani érsek szentelte fel. Aranyozott kelyhe 1530 körül készült. Benkő Károly szerint e 

virágos díszítésű, reneszánsz műízlést eláruló kelyhet 1930-ban ellopták. Az igazság az, hogy a 

szentségtartót lopták el. Ez később előkerült, de a többi kászoni falvak lakói nem mulasztották el 

bosszantani az altízieket, mondván, hogy Kászonaltízen csak hat Szentség van, mert a hetediket ellopták. 

A templomot a hajó (1938-1942 között) bővítése után Márton Áron, Erdély római katolikus püspöke 

szentelte újra. Eddig a templom búcsúja Mindenszentek napján volt, ekkor Krisztuskirály napjára tették át. 

A templom bővítésekor (1941-1942-ben) készültek el a festett üvegablakok, Zsellér Imre úr műhelyében, 

Budapesten. 

Az ablakok szenteket és azok szimbólumait ábrázolják, észak-kelet-dél irányában haladva: 

1. Szent Katalin 

2. Mária szíve 

3. Piéta 

4. Szent Péter 

5. Szent Pál 

6. Jézus szíve 

7. Szent József 

 

Régen a búcsúk napján tartották a sokadalmakat, nagyvásárokat is. 

Kászonaltíz őszi nagyvására 1950-ig a Piacnak nevezett mai központban zajlott. 

A búcsúból kialakult sokadalom századokon át a Kászoni-medence falvaink valódi népgyűlése volt. 

A XIX. század végéig az altízi piacon sokadalmak, szombatonként tartott heti vásárok alkalmával a 

kézdivásárhelyieken kívül a szépvízi cipészek, a csíkmadarasi, dánfalvi és a korondi fazekasok, a haralyi 
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faedényesek, kozmási szűcsök, a berecki szekeresek, a brassói posztosok termékeiből válogathattak a 

vásárolni szándékozók, de az állatok csereberéje is ilyenkor zajlott. 

1972-ben, néhai Miklós Márton iskolaigazgató kezdeményezésére elindult Kászon tárgyi emlékeinek 

összegyűjtése. Nagyon sok olyan tárgy került össze, melyért egykoron sokat alkudoztak elődeink az altízi 

piacon. E tárgyakból készült kiállítás a kászonimpéri Balázsi-kúriában napjainkig megtekinthető. Nem 

csupán néprajzi múltidéző értékei miatt érdekes, hanem az egykori Kászon gazdasági-kereskedelmi életét is 

dokumentálja az ott kiállított anyag. 

Kászonaltíz a fehérkői ásványvízről vegyielemzést végeztetett el 1890-ben a község dr. Lengyel Béla 

budapesti egyetemi tanárral. A főkút a Szent István nevet viselte és hozama 1 liter másodtercenkén volt. 

A Főforrástól északra, a patak túlsó oldalán egy erősen kénes forrás tört a felszínre, melyet a 

szájhagyomány szerint csonttuberkulózis és reumás panaszok gyógyítására használták. A vizet kezdetleges 

módszerrel melegítették fel: kövekre tüzet raktak, és amikor ezek átforrósodtak a borvízzel megtöltött 

fakádakba dobálták villák és fogók segítségével. A telepen töltőház és istálló volt, valamint 3-4 vendégház 

állott a gyógyulni kívánók rendelkezésére. A főforrás vizét 1890-1944 között palackozták. 

A kénes forrást az 1970-es évek végén néhai Pál Imre és néhai Szőke József közmunkával kitakarították. 

Mellé egy kis építményt hoztak létre. A főforrás befedésére közmunkát szerveztek. Húsz évvel később erdei 

utat építettek, melynek során az építménnyel együtt a forrás is eltűnt. 

Kászonaltíz valaha helyi érdekű fürdőként is beírta magát a történelembe. 

 

Könyvészet 

András Ignác: A kőkerten túl. Kászonimper, a kászoni anyaközség rendhagyó útikönyve. Verbum Kiadó. 

2009. 11-19. o. 

András Ignác: A halálkapu mögött. A legfiatalabb kászon falu, Kászonaltíz rendhagyó útikönyve. Verbum 

Kiadó. 2009. 7-30. o.  

András Ignác: Temetőjük a nagyvilág. Kászonfeltíz rendhagyó útikönyve nem csak kaászoniaknak. 

Verbum Kiadó. 2009. 15-24. o. 

Váradi Péter – Pál-Gaál Anikó – Zsigmond Enikő: Erdély. Székelyföld. Alcsík és Kászon. KÖZDOK. 

Budapest, 1995. 63-64, 69. o. 

 

 
Kászon. Római katolikus templom és temető 

 

 
Kászonaltíz, Kászonfeltiz és Imper 

 
Dr. Lukács Mihály Általános Iskola 

 
A kerülő első keresztje  

Községközpont 
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Erdélyi szász – magyar kapcsolatok 

 

Az Erdélyben élő szász és magyar népesség közti kölcsönhatások kutatása és feltérképezése csupán az 

elmúlt évszázad második felétől vált igazán lényegessé, különösképpen a második világháború faji 

megkülönböztetései és annak jól ismert drámai következményei miatt. 

Sajnos ma már csak ezen kapcsolatok maradványaival foglalkozhatnak a néprajzkutatók, hiszen az 

egykoron negyedmilliós létszámmal büszkélkedő erdélyi szász közösség nagy részének távozása után  

(1990-es évek) már nem léteznek oly állandó élő kapcsolatok, amint az – főleg az Osztrák-Magyar 

Monarchia idején –, Erdélyben megszokott volt. Amint azt Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár 

leírja
47

, különösen a szászok tömeges távozása után keletkezett űrben tudatosul bennünk, milyen fontos 

szerepük volt régiónk etnikai, társadalmi, gazdasági, művelődési egyensúlyának és folyamatos fejlődésének 

biztosításában. 

Habár a több mint nyolcszázéves együttlét alatt e két nemzet tagjai nem mindig ápoltak egymás iránt 

baráti kapcsolatokat, mégis, a fontos történelmi pillanatokban kiálltak egy közös álláspont mellett, amely 

egy közös keresztény hitvilágból illetve a hasonló társadalmi szerveződést és kiváltságtudatot igazoló 

írásbeli
48

 (a szászok esetében) vagy szóbeli
49

 (a székelyek esetében) forrásokból származhat. E közös 

álláspontnak, illetve ezen régió többnyelvűségének (magyar, német, román, rroma) köszönhető a 

városainkban és falvainkban fellelhető szellemi és anyagi örökség, melyet nem csak ismerni, de megőrizni is 

hivatottak vagyunk.  

A konkrét kölcsönhatások már az első szász letelepedéstől érzékelhetőek, amikor is a magyar és szász 

okiratokban egyaránt rendelkeztek a szomszédsági viszonyokról. Egy ezek közül a közös segítségnyújtásról 

szólt, melynek szükségességét 1437-ben, a bábolnai felkelés idején erősítették meg a „Három nemzet 

szövetsége” (Unio trium nationum) című okirattal, melyet az erdélyi magyar nemesség, a székelység és a 

szászok között kötöttek. A határvédelemhez szükséges harci tudományok megosztása mellett e kölcsönös 

egymásra utaltság kifejeződött a gazdasági és kulturális életben is: földművesek, kereskedők, egyházi 

vezetők osztották meg tapasztalataikat a megmaradás és fejlődés közösen elfogadott céljából, legfőképpen a 

szórványközösségekben, illetve az etnikailag vegyes településeken.  

Az eredetileg a Rajna-Mosel folyók vidékéről fokozatosan betelepült szász csoportok magukkal hozták 

jellegzetes nyugat-európai kulturális, harci és legfőképpen gazdasági tapasztalataikat, melyeket új 

lakóhelyükön igyekeztek a szomszédos, őket befogadó népekkel megosztani. A szász értelmiségi elitnek a 

német államokkal tartott állandó kapcsolataik révén pedig fontos közvetítőjévé váltak a humanizmus, 

reneszánsz, protestantizmus, felvilágosodás és a polgárosodás elterjedésében is.
50

 Ahogyan származásuk, 

úgy erdélyi letelepedésük helyszínei is változóak: a Királyföldön (Nagyszeben és környéke), a 

Küküllővidéken (Segesvár és környéke), a Barcaságon (Brassó és környéke), a Besztercevidéken 

(Beszterce és környéke) és Szatmár és környékén találtak életteret maguknak. Ezért az itt élő magyar 

népességet érintő hatások változatosabbak illetve a kölcsönhatások helyenként különböző módon 

mutatkoznak. Nemcsak az iskolákban, kaszárnyákban, vásárokon nyílt alkalom a találkozásra, hanem főleg a 

vegyes lakosságú falvakban, ahol szomszédokként, sőt vegyes házasságban éltek, élnek. Ebből a 

kétnyelvűségből a román nyelv és kultúra hatására többnyelvűség született, ennek hatására pedig megszűnt 

az Erdélyben több száz évig honos zárt, egynyelvű szász közösségek önfenntartására irányuló elzártság 

értelme. E nyitás hatására Erdély minden részéről érkeztek magyarok és románok a gazdaságilag jóval 

fejlettebb szász városokba szakemberekként, cselédekként, de mesterséget tanulni is. Itt nevelkedett Kós 

                                                 
47

  Pozsony Ferenc: Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. Csíkszereda, 1998, Pro-Print. 5. o. 
48

 Az első, Erdélyben megtelepedett "királyi vendégekre" vonatkozó oklevél 1186-ból származik, amely szerint III. Béla király 

(1162-1196) az "erdőkön túli területeken", azaz Erdélyben megtelepedett "idegen vendégektől" 15 000 márka évi jövedelmet 

kapott. Az 1224-ben II. András által kiállított Andreanum pedig biztosította a szabadságjogokat Szeben provinciára kiterjedőleg, 

ily módon jogi egységbe fogva az ide települt szászokat. 
49

 A köztudatban az élt, hogy a székelység azon a jogon birtokolta ősi szabadságait és földjéhez való jogát, hogy ősfoglaló volt 

ezen a területen. Az egész székelység ügyeit intéző gyűléseket feltehetően már a letelepedés korában tartottak, de létüket 

igazoló első adatunk csak 1357-ből származik. 
50

 Pozsony Ferenc: im.(uo.) 248. o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_sz%C3%A1szok
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Károly, ide járt tanulni Barabás Miklós, itt hirdetett igét jó ideig Nyirő József
51

, akik nagyvonalakban 

közvetítették a szász-magyar értékeket.  

Pozsony Ferenc néprajzkutató terepmunkái
52

 bemutatják, hogy az eltelt évszázadok során közössé vált és 

megmaradt elemek legfőképpen a kalendáris ünnepek szokáselemeiből tevődnek össze, így alapvetően a 

hitvilág, a gazdaság, illetve a társadalmi élet széles köreiben nyilvánultak meg. Ezekre az elemekre 

legfőképpen a két etnikum érintkezési sávjában, a Homoród menti falvak
53

 építészetében és gazdasági 

szerkezetében lehet felfigyelni. Ezen falvakban fedezhető fel a szász városokban és falvakban is alkalmazott 

jellegzetes utcakép és építészet, a főutca egy kisebb-nagyobb piactérrel, ahol az ősibb, jobbmódú családok 

házai találhatóak; a szinte kimért, szorosan egymás mellé épített díszített oromzatú házak, melyeket magas, 

fedeles kőkapuk kötnek össze, tudatosan elzárva a külvilágtól az illető házhoz tartozó udvart (ahol viszont 

magyar módra külön válik a lakóház az egyes gazdasági épületektől); a főutca mentén magasabb helyen álló 

templom, helyenként vártemplom. Jó példa erre Székelyderzs, ahol a vártemplom a falu családainak értékeit 

(búza, szalonna, téli ruhaféle) volt hivatott tárolni, főleg támadások esetén.
54

 Mindkét népnél fellelhető a 

mennyezetes ágy, pompásan hímzett párnákkal, de szász hatásra került az erdélyi magyar házakba a Luther-

kályha, illetve a festett virágos díszítésű láda, ruhásszekrény, tányér stb. Szembetűnő kölcsönhatások 

érzékelhetőek a szász illetve magyar ruházat terén is.  

Ha manapság a hagyományos népviseletet tartjuk a régmúlt idők kifejezésének, tudni kell, hogy a 

középkorban és az újkorban is a nemesi illetve a polgári rendek öltözéke volt a mérvadó, mely nyugati 

mintákat ötvözött helyi, ősi motívumokkal. Viski Károly kutatásai szerint a szebenvidéki prémes nyakú 

köpönyeget (Kirchenmantel, Stolzenburger Mantel) „a történeti Magyarország területén csak az erdélyi 

szászság tartotta fönn, holott egyébként a fehér szűrnek az Erdélyen kívüli magyarság szinte egész területén 

még a XIX. század végén is nagy divatja volt. Nem valószínű, hogy ez a köpönyeg-forma Stolzenburgból 

(magyar: Szelindek) elindulva meghódította volna az egész magyarságot. Viszont bizonyos, hogy mióta a 

magyarországi szűrcsapó (szűrposztógyártó) mesterség elhanyatlott, – debreceni céhük 1395-ben keletkezett 

– az alföldi szűrszabók éppen Szelindek szomszédságából, Nagydisznódról (szász: Heltau) szerezték be 

szűrposztóanyagukat.”
55

 Ezért Viski nyilvánvaló rokonságot vél felfedezni a „magyar, ugyancsak 

kiöltetlenül viselt, nagygallérú, elején díszített s elül szíjjal összefogott szűrköpönyeg (szűr)” és a már 

említett Kirchenmantel között, illetve a „magyar dolmány (szász dolman) sujtásos, vitézkötéses” formáját  is 

felfedezi az erdélyi szász falvak népviseletében.
56

 Nem elhanyagolható viszont a szász népviselet hatása sem 

a magyarra: az evangélikus vallású Barcaság magyar falvaiban vagy a Szeben megyei evangélikus magyar 

Szakadát községben számos népviseleti elemét vették át a szász öltözetnek.
57

 Ebben fontos szerepet 

játszottak a szász leányokat bemutató farsangi alakoskodó játékok. Legjobb és leggazdagabb kifejezője ezen 

kölcsönhatásnak mégis a torockói népviselet. Ez mai napig őrzi a XVII–XVIII. századi városi polgári viselet 

mintáit, hiszen az akkori erdélyi polgárok – többségük szász – Szebenbe és Kolozsvárra jártak bevásárolni, 

ruházatukban és lakásaik berendezésében a nagyvárosok divatját utánozták.
58

 Mindez a mai napig tart és a 

hagyományos népviselet rovására megy, viszont reménykeltő dolog a főleg erdélyi kisvárosokban egyre 

jobban terjedő táncházak és népi bálok felelevenítése, illetve közösségi megélése, melynek során a régi 

népviseleti mintákat előszeretettel veszik újra fel, identitástudatuk erősítéseként. 

Az erdélyi szász-magyar kölcsönhatások máig is fennmaradt képviselői mégis azon kalendáris ünnepek 

és szokások
59

, melyeket nem eredeti rendeltetésükben vettek át, hanem üzenetükön módosítottak és így 

közös szórakozással, játékkal kapcsolatos funkciókat láttak el. Főleg a Kis-Küküllő menti falvakban, a 

Szászrégen és Beszterce közötti protestáns magyar közösségekben a karácsonyi ünnepkör fő elemei a 

szászok jelenlétének, illetve a szász-magyar vegyes családoknak tulajdoníthatóak be: pl. a karácsonyfa 

állítása, az adventi koszorú készítése, a karácsony esti éneklések a templom kivilágított tornyában. Az 

Újesztendőben a fiatal legények itt köszöntötték a közösséget ének- és harangszóval (XVI. századi szász 

szokás). Szászcsáváson kalandoztak: sípokat, kürtöket fújtak, ostorokkal pattogtattak, fazekakkal, 

                                                 
51

 Fám Erika: Jöttmentek- Nagyszebeni magyarok, http://nagyszebenhermannstadt.freeblog.hu/archives/2007/03/ 
52

 Pozsony Ferenc: im. 234. o. 
53

 (Jánosfalva, Városfalva, Szentpéter, Szentpál, Recsenyéd, Abásfalva, Keményfalva, Lövéte)  
54

 Viski Károly: Erdélyi népélet. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1940.  

Arcanum Adatbázis Kft. 2003 http://mek.niif.hu/04700/04729/html/19.html 
55

 Viski Károly: im.(uo.) 
56

 Viski Károly: im.(uo.) 
57

 Viski Károly: im.(uo.) 
58

 Lukács József: Torockó története. Erdélyi Gyopár 2006/2. 

http://www.rejtekhely.ro/modules.php?name=Gyopar&pa=showpage&pid=269 
59

 Pozsony Ferenc: Szól a kakas már című könyve nyomán 
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vasdarabokkal, csengőkkel zajt keltettek, rongyból készült álarcot és szakadozott, foltos rongyos ruhákat 

viseltek. Olthévízen petárdákkal, karbiddal, Zabolán náddugóval durrogtattak. Nem hiányoztak a késő 

estig tartó táncmulatságok sem (pl. Városfalva) a tűzgyújtások, a tüzes kerék gurítása, (Bágy, Bágyi 

várfesztiválon 1990. június 3-án tűzkerékeregetés, tüzes rudak dobása, amikor is énekkel és puskalövésekkel 

köszöntötték az újévet, például: Székelyderzsen, Székelymuzsnán, Szederjesen), az újévi alakoskodó 

játékok, mint pl. az aranycsitkó (mely ajándékot hozott a gyermekeknek (Torda, Torockó, Kercsed, 

Lőrincréve), vagy az ennél elterjedtebb angyalozás. Továbbá a tisztújitás a legényegyletben, a papucskirály 

(az év leggyávább férje) megválasztása (Városfalva, Szentpéter – Homoród menti falvak), az elöljáróság 

köszöntése, az ironikus óévbúcsúztató (Köröstárkány), fúvószenekarok koncertjei (Jánosfalva), a fiatalok 

meg a házasok által szervezett műsorok a kultúrotthonban (Zselyk). Majd újév első napjaiban mindez 

folytatódott négyszólamú népdalok, műdalok, hallgatók éneklésével. Ezt a falu minden házát érintő szokást 

találjuk ma is hajnalozásként Homoród vidékén, Szászrégen környékén és a Székelyföldön is (pl. Alsó-

Nyikó mentén: Siménfalván, Csehétfalván, Tarcsafalván; Felcsíkon pedig Csíkrákoson). 

Legtöbb átvett és megmaradt kulturális elem a farsangi szokások – a szakrális és gazdasági élet 

parodizálása – köréből származik. Ezen farsangi és karneváli mulatságokat a legényegyletek, céhek illetve 

szomszédságok szervezték, a szász falvak mintájára, így bizonyos részük a mai napig fennmaradt. 

Leggyakoribb és néhány elemében ma is élő hagyomány a húshagyókedd körüli mozgó színpados 

élőképeket bemutató utcai felvonulás, amely során hétköznapi helyzeteket igyekeztek csípős hangnemben 

feleleveníteni. Főleg palacsintasütést, (már az 1950–es évek elején Pipén, a Kis-küküllő mentén, 

Szásznádason, Uzonban, Torján, Berecken, 1991-ben Kézdivásárhelyen), földművelést (Zselyken), esküvői 

illetve temetési menetet (Magyarón) elevenítettek fel. A többnyire szánokon vagy szekereken felvonultatott 

figurák az illető jelenethez megfelelően (akár nyári ruhában is) beöltözve gúnyolták ki a munka vagy 

szórakozás formáit, hol állatbőrbe öltözve, hol pedig a szekereket vontató állatokat emberi ruhákkal 

felruházva. Majd bevonták a nézősereget is e játékba, a végén pedig közös étkezéssel, helyenként 

hamvazóbállal zárva. (Nagymoha, Uzon, Torja, Lemhény, Bereck, Zselyk, Halmágy). Másik érdekesség 

főleg a barcasági (Apáca és Ürmös) és a háromszéki (Bölön, Uzon, Gelence), de a székelyföldi (Csíkrákos) 

falvakban is a keréken forgó szalmabábuk bevonása farsang és nyári lakodalmak idején, melyek az ifjú 

házaspárt hivatottak jelképezni. Ugyancsak lakodalmak során használták a maszkuraszekér bábjait 

(Magyaró), melyeket főleg társadalmi, foglalkozási státusuk alapján, de helyenként etnikai, illletve politikai 

hovatartozásuk szempontjából (1989-es változások után) is megjelölték, illetve megfelelő képpen 

öltöztették. A lovas famaszkok felvonultatása nem csak a szász farsangi menetekben (Szászrégen, 

Szászkézd) élt, hanem a marosszéki (Mezőpanit, Teremiújfalu), illetve Nyárád menti falvakban is, ma 

pedig ezeket Kibéden és Dedrádszéplakon fedezhetjük fel. A közös szász-magyar elemek itt főképpen a 

lovas fejdíszének alakjában és díszítésében találhatóak. A farsang végi libanyak (tyúknyak) szakítás a 

Székás völgyében élő szászoktól kerülhetett a barcasági falvakba (Krizba, Barcaújfalu). Ennek során a két 

ház között magasan kikötött liba vagy tyúk nyakát próbálták lóhátról leszakítani, ezáltal sikert és 

megbecsülést szerezvén a versenyzőnek, illetve családjának. A főleg városi polgárok által megrendezett 

jelmezes karneváli mulatságok, társas bálok a szász polgárosodás hatására váltak az erdélyi kulturális élet 

szerves részévé (Kis-Küküllő, Homoród vidéke, Háromszék), a farsangi mulatságok szabadosságához képest 

pontosan meghatározott szabályok által irányítva, a felvonultatott maszkok terén főképpen az újdonságra, a 

meghökkentésre törekedve, ezáltal mellőzvén a hétköznapi jeleneteket.  

A húsvéti ünnepkör szokásai egészen változatosak: a magyarságnál már a középkorban is élő 

tojásjátékok (tojáskoccintás) főleg a XX. században bővültek az erdélyi szászok Nyugat-Európába történő 

vándorlása következtében (Pipén, Szásznádason az 1950-es évek legelején). Így főleg a királyföldi 

városokban és azok környékén vették át először a csokoládé tojások és nyuszik keresését, a tojásgurítást, 

tojásnyelő versenyt. A húsvéti locsolás szász mintára a legényegyletek által szervezve, csoportosan, 

muzsikaszóval történt.  

A kezdetben csak a természet tavaszi megújulását jelképező zöldágazás, a májusfa (főképp nyírfa) 

állítása, mint pogány rítus megváltoztatott eleme vált a szász és magyar falvak közös hagyományává, 

átalakulva egy, a házasélet termékenységét, illetve a halál örökkévalóságát jelképező szokássá (Héjasfalva, 

Sárpatak). Manapság elvilágiasodott alakja az iskolai évzáró ünnepségeken a tantermek és padok bükk-, 

cser- vagy fenyőágakkal való díszítése. Halmágyon a kapulevelező fa (megkonfirmált lányok számára) és a 

májusfa (a nagyon kedvelt lányok számára) állítása, illetve a pünkösdi oltár virágos díszítése a „zöld 

farsang” idején volt fontos, hisz abban a hitben éltek-élnek, hogy a rügyező zöld ág megvédi őket minden 
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ártástól és termékenységet hoz a házasságban, gyarapodást a gazdaságban.
 60

 Mindez a Közép- és Dél-

erdélyi Evangélikus szórványtelepüléseken (Halmágy, Nagymoha, Kóbor, Oltszakadát; a Kis-Küküllő 

mentén: Szénaverős, Cikmántor, Küküllőmagyarós, Fületelke; ezenkívül Balavásár környékén, 

Szászfehéregyházán) volt elterjedt. Hasonló termékenységvarázsló, illetve hősválasztó, legényavató 

funkciója van a kakasütés, libaütés (kakaslövés/libalövés) rituáléjának, mely az egyik legkifejezőbb máig 

fennmaradt szokáseleme ennek az időszaknak. A húsvéti locsolás, vagy a pünkösdi ünnepek 

kiegészítőjeként, helyenként különböző változatokban a királyföldi Oltszakadáton, a barcasági Apácán, a 

háromszéki Angyaloson, Hatolykán, Felsőlemhényen, Felsőrákoson, a Máramarossziget melletti 

Rónaszéken él mind a mai napig; a Gyergyói-medencében Csomafalván és Tölgyesen, a felcsíki 

Csíkszentdomokoson, a beszterce melletti Tacson, Zselyken egészen a közelmúltig fedezhető fel; a 

homoródmenti Székelyzsomboron, Városfalván, Recsenyéden, illetve Nagykenden és Havadon egészen 

az 1960-as évekig tartották; az udvarhelyszéki Medeséren és Etéden, de Udvarhelyen is csak a második 

világháborúig élt. Több napos előkészületi időszakában a helyi legényegylet tagjai, vadászok vagy iskolás 

gyermekek a falut végigjárva ének- és zeneszóval oldották meg a kakas- és a tojásszedést, majd a kakasütés 

napján (húsvét másod- illetve harmadnapján) istentisztelet után egyházi és hazafias dalokkal vonultak ki a 

falu melletti dombra vagy rétre, hogy táncmulatság közben a cövekhez kötött élő kakast/libát meghatározott 

rituálé szerint kivégezzék, majd a kivégzővel versenyfutást szervezzenek. Helyenként bohócok nehezítették 

meg a kakas/liba kivégzését, pénzdíj fejében. A mulatság végével visszatértek a faluba, hogy a szervező 

házában zártkörű lakomán a kakast/libát elfogyasszák és kivégzőjét megünnepeljék. 

A pünkösdi szokáskör fontos gyakorlati tevékenységekkel ötvöződött: kisebb legények tagjai előbb a 

mezei kutakat, a határbeli csorgókat és forrásokat kitisztították, majd a legényegylet tagjai zöld ágakkal és 

virágokkal feldíszített szekereken (szász falvakban) vagy gyalog (magyar falvakban) határkerülést tartottak, 

a termesztett növényeket óvó imával egybekötve, majd hazatérve a zöld ágak locsolásával megerősítve. 

Szászdarócon, Szásznádason, Pipén, Szépmezőn a pünkösdi csorgótisztítást áldozócsütörtökig 

halasztották, hiszen veszedelmes időszaknak hitték (veszedelmes boszorkányok és rontó elemektől akarták 

megóvni az állatokat és az embereket).  

A tavaszi szokáskör az egész faluközösségre kiterjedő mezei vagy erdei ünnepségekben, a majálisokban 

mutatkozott meg, ahol zsidók és románok lacikonyhákkal szolgáltak. Cigányok, szászok és magyarok közös 

fúvószenével, rövid színdarabokkal, játékos- és táncmulatságokkal gazdagították a programot (Halmágy, 

Nagymoha, Székelyderzs, Bágy, Ürmös, Parajd, Székelyhodod, Tacs, Beszterce). Nagyon népszerűek voltak 

az iskolai ünnepségek is, főleg a barcasági falvakban, de Háromszéken, Keresztúrszéken, Homoród mentén 

és Szászrégen környékén is, ahol főleg a diákok gazdag programsorozattal mutatkoztak be. Az utcákon 

zenekar kíséretében felvonuló diáksereg a helységek melletti erdőszéleken tornamutatványokkal, 

szavalatokkal és énekekkel köszöntötte szüleit, tanáraikat, akik őket cserébe gazdag lacikonyhákkal 

vendégelték meg. Az esti táncmulatság természetesen itt sem hiányzott. 

Mai napig az egész német nyelvterületen, így helyenként az erdélyi magyar falvakban is élő hagyomány 

a tavaszi-pünkösdi időszakban, de főleg a nyári napforduló alkalmából szervezett rúdmászás (különösen 

Segesvár környékén, pl. Sárpatakon), melynek során kitartási próbára hívták a falu fiatal legényeit. Ennek 

során egy 10 méter magas, simára csiszolt nyírfa tetejéből kellett egy általában hamuval töltött 

pálinkásüveget lehozni. A Maros megyei Pipén, a hajdani lakodalmak alkalmával a hamuval, borral töltött 

literesüvegeket, felkötözött murkokat kellett a vőlegénynek a magas nyírfa tetejéről lelőni. Ha a vőlegény 

nem volt katona, akkor a falucska egyetlen vadászának jutott ez a feladat – Burus János szóbeli közlése. 

Őszi szokásaink főleg a királyföldi protestáns felekezetű vegyes nemzetiségű falvakban a reformáció 

kezdőnapjának megünnepléséhez kötődnek, munkaszüneti nappal, irodalmi- verses templomi műsorokkal. A 

katolikus búcsúkhoz hasonló kirmec ünnepség (Kirmes, Kirchweihfest) pedig összehozta a szomszéd 

falubelieket és az eltávózott családtagokat is, ezáltal fontos társadalmi kapcsolatokat erősítve (Jakabfalva, 

Kiszsolna, Petres). Egész Erdélyben ismert volt még a Márton napi libavágás, illetve a juhászközösségek 

mulatsága.  

Fontos kitérni az erdélyi építészeti emlékekre is, hiszen számos ház, kastély, vártemplom, festmény őrzi 

az Erdélyben élő, különböző nemzetiséghez tartozó művészek együttműködésének gyümölcsét. Ilyen 

például a reneszánsz stílusú kolozsvári Farkas-utcai református templom szószéke (1646), Kőfaragó 

Benedek és Elias Nicolai szász szobrász műve. (Utóbbit úgy magyar, mint szász síremlékek elkészítésénél is 

foglalkoztatták). Korai főművén Apafi György, a fejedelem atyjának almakeréki síremlékén pedig a magyar 
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reneszánsz szobrászat hatása látszik, jelezvén, hogy valóban kölcsönhatások történtek. Ezen kívül nagy 

értékű szárnyasoltárok maradtak fenn a XV-XVI. századból, különösen a Székelyföldön. Például az 1543-

ban készült csíkménasági szárnyasoltár, illetve a székelykelyzsombori oltár szárnyképei és predellája, 

melyek nyugat-európai alapmintája a már korábban készült hasonló erdélyi szász oltárokon is fellelhetők.
 61

  

Sokszor a szász ötvösök műveit is nehéz megkülönböztetni a magyarokétól, hiszen a magyarok és 

szászok egyaránt dolgoztak a fejedelmi udvar számára s poharaikon, serlegeiken, tálaikon egyformán 

használták a magyar és a német vésett feliratokat. A szász szakemberek
62

 német nyelvű céhirataiban pedig 

nemritkán találunk magyar, a magyarokéban meg német ötvöstechnikai kifejezéseket, ezért az illető mestert 

gyakran egyaránt magáénak vallja a magyarság és a szászság.
63

 

A szász-magyar nyelvi és művelődési kölcsönhatások terén élénk és kétoldalú kapcsolat figyelhető meg. 

A többszázéves együttélés során többször átalakult az erdélyi életforma: megváltozott a ruházat, a 

hadviselés, a fegyverzet és a jogi élet, így fokozatosan eltűntek a rájuk vonatkozó fogalmak és elnevezések. 

Főleg az erdélyi nagyvárosokban (Kolozsvár, Temesvár, Nagyszeben, Brassó, Beszterce stb.), de a vegyes 

lakosságú falvakban és kisvárosokban élénk és természetes indíttatású két-vagy háromnyelvűség létezett, 

amely során a hétköznapi élet számos nyelvi kifejezője gazdát cserélt. Nagy Jenő helytörténeti kutató 

szerint a magyar nyelv hatása (Beszterce környékén) nagyobb volt, valószínűleg a számbeli kisebbségnek, 

de talán a német nyelv alkalmazkodó- és következetes szóátalakítóképességének köszönhetően is. Íme 

néhány példa a kölcsönszavak esetében: 

 A jogi élet fogalomköréből: aldamasch-áldomás 

 A háztáj fogalomköréből: aproleck-aprólék, bodon-bödön, carpit-kárpit (szőnyeg), csisse-csésze, 

hidwanig-hitvány, maradecka-maradék, pinzetock-pincetock, pocrotz-pokróc, veka-véka, 

wankosch-vánkos, kutschi- kocsi. 

 A földművelés és állattartás köréből: barhan-bárány, hatter-határ, reß-rész, kokesch-kakas. 

 A hadviselés és a fegyverzet köréből: bossgan-buzogány, schakan-csákány, darda-dárda, 

hußarisch-huszáros, kopia-kopja, pallosch-pallos, zabia-szablya. 

 A ruházat köréből: bundesch-bundás, dolman-dolmány, gatya, kentesch-köntös, koftany-kaftán, 

kurta-rövid, mente-mente, patchalat-patyolat, zifrascht-cifrázott, cifrás, poputsche-papucs.
 64

 

Kányádi Sándor: Egy kis madárka ül vala/Es saß ein klein Waldvögelein című erdélyi szász 

népköltészeti fordításkötete (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977) külön jelentőséggel bír ennek 

alátámasztásában: erdélyi szász verseket és népdalokat gyűjtött és fordított magyarra a két nép kulturális 

sajátosságainak és közös nyelvi értékeinek felkutatása céljából. Amint előszavában írja
65

, a mondókákban 

(Máriskóbogár, Katalinka, törökversek), a mondásokban („Türe zumachen! – Az ajtót becsinálni!” székely 

nyelvjárás), ősi meseelemekben fedezett fel közös nyelvi hatást, amelyek által a két nép 

motívumkészleteinek közös elemei illetve a történelem folyamán felvállalt sorsközösségük nyilvánvalóvá 

válnak. Kányádin kívül még Tóth Sándor és Jancsik Pál, illetve Bartáné Faragó Erzsébet ápolnak 

hasonló törekvéseket.  

Ami a hazai német irodalom klasszikusai és kortárs értékeinek magyar tolmácsolását illeti, a romániai 

magyar fordítók közül kiemelendő Kós Károly (Adolf Meschendörfer: Corona, 1933), Ritoók János és 

Jancsik Pál (Franz Hodjak), Áprily Lajos, továbbá Berde Mária, Veres István, Korvin Sándor és 

Méliusz József, akik más erdélyi német kortárs költők verseit fordították. Ugyanilyen jelentőséggel bírnak a 

jelenben B. Fejér Gizella, aki Franz Storch, Robert Flinker és Erwin Wittstock prózáját fordítja; Jagamas 

Ferencz Zsuzsanna, aki Arnold Hausert és Richard Wagnert tolmácsol; és Veres István, aki Adolf 

Meschendörfert fordít. Molnár Zsófi (Nora Schullerus) meseíró, ifjúsági elbeszélő, műfordító jelenleg 

Németországban tevékenykedik.
66

  

Az irodalmi és kulturális szervezetek és művészegyüttesek nagy mértékben támogatták főleg az elmúlt 

évszázad folyamán az egyre fogyatkozó szász-magyar kapcsolatok ápolását: így pl. a Maros 

Művészegyüttes, mely 1956 őszétől céljául tűzte ki, hogy összegyűjtse, feldolgozza és színpadon bemutassa 
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a romániai magyarok, románok, németek és más nemzetiségek népdalait, táncait, szokásait.
67

 A Művelődés 

című közművelődési folyóirat már indulásakor (1948) feladatának tekintette a falusi műkedvelő színjátszók, 

kórusok, tánccsoportok tevékenységének irányítását szakmai tanácsadó cikkekkel, versekkel, 

egyfelvonásosokkal, zeneművekkel.
68

 A kellő román és magyar műszaki szakszókincs ismeretéről pedig a 

műszaki szótárak gondoskodnak
69

.  

Mindezek után jogosan felmerülő kérdés, hogy napjainkban mennyire gyakoriak és élőek ezen 

hagyományok, illetve, mennyire aktuális téma ezekről beszélni. Erre egy válasz a hagyományápoló 

csoportok, illetve a külföldről visszatérő szászok intenzív hagyománymentő tevékenységében lelhető fel, 

melyekről úgy a nemzeti tévéadó nemzetiségi adásaiban, mint az erdélyi nemzetiségi újságokban, 

színházakban, múzeumokban, irodalmi és néprajzi kávéházakban szerezhetünk tudomást. Tény viszont, 

hogy az erdélyi magyar fiatalok többségének sem a történelmi helyzet, sem az éppen aktuális társadalmi 

igény- és értékrendszer nem adott lehetőséget e valóság felfedezéséhéz. Amikor a hiány még égetőbbé 

válik, akkor talán majd feleszmél, ha lesz aki feleszméljen és emlékezzen.  

Burus János csíkszeredai magyartanárnak ezúttal hálás köszönetem fejezem ki e válogatáshoz nyújtott 

áldozatkész segítségéért, a lektorálásért, emlékei felidézéséért, illetve számos e témát képviselő emléktárgy 

megosztásáért. 
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Vita Szilárd 

tanár 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

A Gyergyói Örménység rövid története 

Gyergyószentmiklós (r. Gheorgheni, Hargita megye) történetében az örmények letelepedése és 

tevékenysége gazdasági, társadalmi és kulturális szmpontból sajátos színfoltként volt jelen. 

Az örmények gyergyószentmiklósi letelepedésének kezdeti időszaka 1637-re tehető. Ebben az időben az 

Erdélyi Fejedelemséget viszonylagos stabilitás jellemezte, és ez kedvezett a főként kereskedelemmel 

foglalkozó örménységnek, amely a folyamatos török-tatár támadások miatt menekülni kényszerült 

őshazájából, majd a Krím-félszigetről. A Moldován áthaladó Lengyelországba menekülő örménység 

egyrésze a Kárpátok átjáróin keresztül Erdélybe települt.  

A tömeges áttelepülésre 1668-ban, I. Apafi Mihály fejedelem letelepedési engedélyét követően került 

sor. Az Erdélyben érkező örmények iskolákat, templomokat építettek, céheket alapítottak, és részt vettek a 

települések gazdasági, társadalmi életében. Gyergyószentmiklós esetében sem történt ez másként, és az 

itteni örmények is hamar beolvadtak a település életébe. A kisebb kereskedelmi nézeteltéréseket leszámítva 

az örmények harmonikusan éltek együtt a helybéli magyar közösséggel, amely mellett nehézségek és 

háborúk idején is kitartottak. 

Kezdetben az újonnan jött örmények a helyi székelyektől bérelt házakban laktak. Ezek a házak 

konyhából és általában két vagy három szobából álltak. A XVIII. századtól kezdődően, néhány örmény 

családnak engedélyezték a házépítést, így az örmény kereskedők 1770-1848 között 15 kőházat építettek. 

Az örmény kereskedők és iparosok által épített vagy vásárolt házak rendszerint kibővültek egy 

helységgel, amely kereskedelmi célt szolgált. 

A városban megalakult örmény céhek képezték a Gyergyószentmiklósi Ipari Társaság magvát, amely 

a gazdasági, kereskedelmi szerepe mellett művelődési tevékenységet is folytatott. A gyergyóiak régóta 

foglalkoztak tutajozással, de kétségkívül, az örmények letelepedése után, ez a foglalkozás ujjászületett. Az 

örménység érdeme, hogy abban az időben Gyergyószentmiklós a kereskedelem és az ipar szempontjából 

Csíkszék legfontosabb településévé vált. 

A társaság keretében műkedvelő színjátszócsoport és a Férfi Dalárda is működött. A helyi örmény 

nyelvű oktatás kezdetei 1794-re nyúlnak vissza, amikor létrejött az örmény kisgimnázium, ahol magyar és 

román gyerekek is tanultak. 1881-ben az örmény oktatás véglegesen megszűnik, és ezt követően az örmény 

nyelv is folyamatosan feledésbe merül. Napjainban már csak néhány egyházi éneket és a himnuszát ismeri 

saját nyelvén a helyi örmény közösség. Gyergyószentmiklósra leginkább az örmények építkezése nyomta rá 

a bélyegét, melynek köszönhetően kialakult a település mai városias arculata. Jelentős építészeti értékkel 

bírnak a mai Főtér és a Márton Áron utca örmények által épített polgári és kereskedelmi célból emelt 

épületei. Az örmény katolikus templom építése 1733-ban fejeződött be a korábban “idegenek temetőjeként” 

ismert helyen. 
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Örmény temető 

 
 

Örmény templom 

 

 
 

Görög Joachim egykori plébános síremléke 

        
 

Örmény családi házak a város központjában 

 

Az örmények jelentős szellemi tőkét is fektettek a városba, hiszen dr. Fejér Dávid, Görög Joachim 

plébános, Csíki Dénes növénykert-alapító, Karácsonyi János festőművész, Tarisznyás Márton 

helytörténész és múzeum-alapító, mind örmény származásúak voltak.  

A ma már nem gyakorolt esküvői, lakodalmi szokásaik is igen egyediek voltak. A menyasszonyi ruhát 

esküvőt követően az egyháznak ajándékozták, és ebből egyházi ruhákat, oltárterítőket készítettek. 

Ugyancsak az egyház birtokába került az újdonsült asszony első napon viselt ruhája is, amelyből díszes papi 

palástok készültek  

Az örmény konyha változatossága és ízvilága alátámasztja a közösség keleti gyökereit. A hagyományos 

ételek közül említést érdemel a hurutos ángádzsábor, a felakk, tukmadsleves, szuligleves, táskaleves, mákos 

leves. Süteményeik közül a káta, dáláuzi, a daktakhalva, a pászka volt ismeretes. 

Manapság az örmény közösség jelentéktelen számban van jelen a városban. Ennek okai a magyarságba 

való beolvadásban, az örmény iskola felszámolásában, vegyes házasságokban keresendő. 
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Györfy Ildikó 

igazgató helyettes 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

 

Hűség  

(Székely Károly élete és munkássága) 

 

 
Székely Károly (1862-1944) 

Az értékek átmentése, gondozása és gyarapítása kulcskérdésként 

jelentkezik egy földrajzilag és gazdaságilag meghatározott körzet jövőjében. 

Ezen elgondolás vezérelt bennünket tizenhat évvel ezelőtt, amikor az iskola 

névadójaként Székely Károlyt választottuk, annak az embernek a nevét, 

akinek élete és munkássága hosszú évtizedeken keresztül egybeforrott a helyi 

közösség érdekeivel, aki tanárként és az ipartestület titkáraként támogatója és 

lelke volt az egykori iparos életnek. 

A magában álló és zárt nemzeti egységben élő székelység rá volt utalva, hogy 

már kezdetben önerejéből állítsa elő mindazt, amire szüksége volt. Kitermelte 

tehát soraiból a szükséges iparosokat is, kiknek a hadfelszerelés pótláshoz, 

javításához szükséges része a harcoló sereggel együtt járt a különböző 

harctereken. Az iparosság életében, szervezetében lényeges és korszakalkotó 

változást hozott az 1884. évi XVII. törvénycikk, amely első szakaszában 

kimondta, hogy „Magyarországon bármely nagykorú egyén, nemzetre való tekintet nélkül, szabadon 

űzhet ipart.” Ezzel utat nyitott a szabad fejlődésnek és az egészséges versenynek, szervezte az ipartestületi 

intézményt, és hatáskörébe utalta a mesterek, segédek és tanoncok közti ügyek békés elintézését, a 

szegődtetést és felszabadítást, és szerves kapcsolatba hozta az elsőfokú iparhatósággal. Ennek folytán az 

elsőfokú iparhatóságok székhelyén, ahol elegendő számban voltak, megalakultak az ipartestületek. 

A hagyományok nélkül és történelmi múlt hiányában sokkal nehezebb és időigényesebb egy polgári 

városi társadalom kiépítése. 1884-ben jött létre a Csíkszeredai Ipartestület, amely ács-, asztalos-, bádogos-

, cipész-, fényképész-, fodrász-, kályhás-, kárpitos-, kéményseprő-, kovács-, kőműves-, lakatos-, mészáros-, 

nyomdász-, órás-, pék-, szíjgyártó-, szűcs-, és tímármestereket tömörített. 

Az iparos szervezkedés múltjában elsősorban megbecsülendő az a gerinc, amely példás előrelátással 

igyekezett egységben tömöríteni a kisipart. Az Ipartestület tagjai sokat dolgoztak azért, hogy a kisiparosok 

és családjainak a társadalomban méltó helyet biztosítsanak. 

Ennek a küzdelemnek író deákja volt Székely Károly csíkszeredai állami elemi iskolai igazgató. 

Tizennyolc éven keresztül titkára a Csíkszeredai Ipartestületnek, jóban-rosszban barátja a csíkszeredai 

kisiparosságnak. Az ő titkári munkája szedi nagyszerű gyöngyszem írásán keresztül rendszerbe mindazt a 

sok szép iparos törekvést, amelyet a kiváló iparos vezérek elgondoltak. Az ő alakja adja ennek a múltnak 

keretét, ennek a sok szép küzdelemnek az összefogó tartamát. Ebben a munkában összeforrott a helybéli 

iparossággal, annak minden szakmai, közművelődési, szociális vetületével. 

Székely Károly 1862-ban született, Csíkmenaság-Újfaluban. Csíksomlyón végezte a tanítóképzőt. 

Tanított Menaságon 2 évet, Miklósváron 6 évet, Felsőporumbákon 5 évet, Csíkszeredában 25 évet és 

Dunaföldváron 2 évet, összesen 40 évet. Mint tanító, a helybéli iparos és kereskedő tanonciskolában 25 évig 

tanított közismereti tantárgyakat, és így az iparos nemzedéket az iskola padjától képezte a jóra, a szépre, egy 

negyed századon át.  

Székely Károly tanítói teendőit lelkiismeretesen teljesítette. Kiváló tanújelét adta mind tanítói, mind 

szervezői tehetségének. Példaként említhető ilyen értelemben az 1898. március 30-án jutalomdíját kézbesítő 

tanfelügyelői levél, amelyet a felsőporumbáki iskolában, az anyanyelv sikeres oktatása és terjesztése 

elismeréséül kapott. „Uraságodnak a magyar nyelv sikeres oktatása és terjesztése körül felső-porumbáki 

állomásán kifejtett szorgalma elismeréséül 50 forint jutalomdíjat kegyeskedett engedélyezni. 

Fogaras, 1898. március 30.  Fogaras Vármegye Királyi Tanfelügyelősége” 

1920-ban lemondott a titkári állásásról és nemsokára repatriált Dunaföldvárra, ahol kétévi tanítás után 

nyugalomba vonult. 

Drága, jólelkű ember, akire ma is hálás szeretettel gondol a város iparos társadalma. Minden szabad 

idejét az iparosság kultúrtörekvései között töltötte. Támogatója és lelke volt minden elhatározásának. Az 
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1911-ben, az ipartestület elöljárósága által kiadott bizonyítvány is ezt a szorgalmas munkát méltatja, azt a 

munkát, amelyet az iparosok szellemi előrehaladásáért végzett.  

„… az iparosok szellemi előrehaladásáért végzi az ipartestület összes szellemi ügyeit, látja le az 

ipartestület minden egyes tagját, úgyszintén a segédeket és tanoncokat is, útbaigazító felvilágosításokkal. 

Csíkszereda, 1911. október 10. Filó Károly, ipartestületi elnök” 

Még számos ehhez hasonló okmány azt tanúsítja, hogy Székely Károly áldásos, jó munkában töltötte 

egész életét, amely városunk közéletére jótékony hatással volt.   

„Székely Károly igazgató-tanító úr nemcsak mint lelkiismeretes, kötelességét odaadással teljesítő tanerő 

volt ismeretes, de úgy társadalmi, mint tanítói működése által mindenkinek tiszteletét, nagyrabecsülését és 

elismerését érdemelte ki. A felekezeti iskolától csekélyebb segélyeken kívül fizetést nem kapott. 

Csíkszereda, 1922. január 21. Dr. Szekeres Károly, iskolaszéki elnök, plébános” 

1998-ban, névadónk plakett-avatóján szervezett ünnepi megemlékezésen Dr. Rónai Béla, a pécsi 

Hittudományi Főiskola nyugalmazott tanára, Székely Károly unokájának akkor még életben lévő házastársa 

a családi emlékekből, hangfelvétel segítségével idézte meg személyiségét: „Székely Károlyban, a 

családjáért minden áldozatra kész családapa, az oktatást-nevelést hivatásból végző nevelő, a népéhez, 

nemzetéhez mindhalálig hűséges hazafi szétválaszthatatlanul összetartozott. Trianonnal bekövetkezett 

tragédiájával, az új hatalommal dacolva, a bujdosást választotta. Az új, a megcsonkított hazában, csak az 

ugyancsak idesodródott fiai jelentettek valamelyes biztonságot, de a család érezte, sőt a szavaiból tudta, 

hogy a jobbik fele otthon maradt. 

Észak-Erdély visszacsatolása után, elsők között tért meg szülőföldjére, Csíkba. Menaságra már nem 

juthatott el, a halálos kór Kolozsvárott, édes leánya gondoskodása ellenére, terítette le. 

Testestől-lelkestől hazafi. Erről nemcsak a szóban öröklődött hagyomány beszél, hanem számos írásos 

bizonyíték is. 

Rövid megjelölésére a kulcsszó: HŰSÉG. Hűség a családhoz. Hűség a népéhez-nemzetéhez. Hűség az 

elvekhez, megalkuvás nélkül.” 

Akárcsak névadójának munkája, iskolánk tevékenysége is szervesen egybeforr a város és környezetének 

gazdasági életével. Intézményünk közössége igyekszik gyarapítani azt a mesterségbeli tudást, amely a 

vidékre jellemző, hagyományaira épül, és jövőjét hívatott biztosítani, eredményeivel pedig felnőni Székely 

Károly életművéhez.  

Szakirodalom: 
Jakab Attila: A pluralitás vonzáskörében: Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikroszociográfiája. Budapest, 2005. 

Bartalis Ágoston: Tallózás a csíki ipar és iparosság múltjából. Az 50 éves Ipartestület, 1884-1934. Csíkszereda és vidéke 

ipartestülete, 1934. 

Dr. Balogh Lajos, ipartestületi ügyész: Az 50 éves Ipartestület, 1884-1934. Csíkszereda és vidéke ipartestülete, 1934. 

Részegh Viktor, ipartestületi titkár: Az 50 éves Ipartestület, 1884-1934. Csíkszereda és vidéke ipartestülete, 1934. 

 

 
Székely Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképző, Csíkszereda  Fotó: Sipos Gábor 
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Miklós Zoltán 

néprajzkutató, szerkesztő 

Haáz Rezső Múzeum 

Székelyudvarhely, Hargita megye 

 

Az életmódváltás tükröződése a lakásbelsők átalakulásában 

(Korondi példa) 

Bevezető 

Székelyföld falusi társadalmainak folyamatos átalakulását mi sem szemlélteti jobban, mint a 

hagyományosnak vélt falukép fokozatos eltűnése, s ezzel egyidőben a kézműves foglalkozások és az 

ezekhez társítható tudás térvesztése. Az életmódváltás még a zárt kisközösségek esetében is tetten érhető, 

hiszen a mezőgazdaságból fakadó önellátás helyett, a fiatalabb generációk egyre inkább a szekunder vagy 

tercier ágazatokat részesítették előnybe. Az elöregedő falvak kevés hányada számíthat hatékony 

revitalizációra, ugyanis közszállítás, vagy egyáltalán az elemi közlekedési feltételek hiányában – a hasonló 

miliőben kiépült közösségekben – egyirányú migráció jegyezhető. A falvakban észlelhető tradicionalitás 

pedig nem a tudatosan választott életmóddal vagy természetközeliséggel magyarázható, sokkal inkább a 

szegénység fokmérőjeként lehet tekinteni. Hasonló körülmények közepette tehát a népi építészet tárgykörébe 

sorolható objektumok megsemmisülésének egyik közvetett okaként a demográfiai tényezőket kell számon 

tartani. 

Bár a gazdasági prosperitás a székelyföldi falvakban nem egy általános érvényű tendencia, bőven 

jegyezhetünk olyan településeket, amelyek a fakitermelés (Gyergyócsomafalva), szénégetés (Farkaslaka), 

kereskedelem (Korond), vagy vendéglátás (Zetelaka) révén sikeres életpályákkal szolgálnak. Az anyagi jólét 

biztosítását követően az aspirációk egyre inkább az egyén komfortjának megteremtésére irányulnak, a 

korszerű életterek létrehozása pedig nem kevés esetben „tájidegen” megvalósítások által konkretizálódik. Az 

előképet szolgáló modern építészeti stílusok formabontóknak tűnnek. Az élénk/hivalkodó színek 

alkalmazása révén az ingatlanok kitűnően példázzák a tulajdonosok törekvéseit: az adott 

mikrotársadalomban elfoglalt presztízspozíciót a nyilvános terekben is exponálni kell.  

A hajlékot képező építmény mindig is a legnagyobb anyagi termelési értéket képviselte, de a primér 

igény teljesítése mellett fokozatosan újabb funkciók kerültek túlsúlyba. Formája, mérete és díszítettsége 

mind olyan tényezők, melyek a benne lakók társadalmi státusát hivatottak kifejezésre juttatni. Napjaink 

lakásépítészeti gyakorlatában a birtokolt ingatlan státuszjelző funkciója hangsúlyosan fontossá vált, s az 

egyéni elképzelések megvalósítása érdekében a tulajdonosok sokszor minden területrendezési elképzelés 

hiányában építkeznek. Hasonló viszonyok közepette, már nem beszélhetünk az általam kutatott kistérség, 

Sóvidék falvainak tagolatlan architektúrájáról sem, hiszen sokan a hagyományos lakóterek felszámolása és a 

szokványossá vált kockaházak építése révén látták megvalósíthatónak a paraszti életforma „levetkőzését”. 

Bár az egykori lokális sajátosságok még fellelhetők, a települések épületeinek összlétszámához viszonyítva 

ezek csupán töredékes tárgyi emlékekként jelentkeznek  

A modern korszak 

Sóvidéken a XX. század második felében váltak észlelhetővé a modernizáció újításai, amelyek a 

lakásberendezésekben is nyomot hagytak. Az ipari termékek főként a fiatalabb generáció számára képeztek 

attrakciót. A falusi közösségekben is előtérbe került a személy komfortja, s elektronikai eszközök 

beszerzésével pedig a házi munkák gyakorlatiasítására törekedtek. Korondon az árukereskedésből származó 

jövedelmek messzemenően felülmúlták a földműves családok erőforrásait, így a két csoport 

tárgyhasználatában és az ingatlanok birtoklásában nyilvánvalóvá vált egy éles differenciáltság.  

Építészeti viszonylatban már a múlt század első felében lényeges különbségekre lehetett felfigyelni. 

Bözödi György a sóvidéki falvak általános összképének megbomlását látta a korondi családi házakon 

keresztül, s a következőképpen jellemezte a falut: „itt jólétről beszélnek a hatalmas házak, udvaron csűrök, 

galambbúgos kapuk. A fáradtságot nem ismerő munka mind azért van, hogy itthon építeni, gazdagítani 

lehessen, hogy minél nagyobbra nőjenek a hatalmas cifra deszkadíszítésű házak és óriási csűrök. A jólét 

megengedi a hivalkodást, sok sarkat csinálnak a házaknak, hogy minél több csatornának legyen rajta hely, 

mert a polgárosodás vágyától fűtött falusi társadalom ebben látja az óhajtott életforma külső 

megvalósulásának egyik ígéretét.”
70

 A XX. század második felében folytatódtak a központi irányítású 

korszerűsítések, oly módon, hogy villanyhálózat kiépítésére, a közintézmények és az utcahálózat felújítására 

is sor kerülhetett. Mindezen intézkedések maradéktalanul átrajzolták a falu utcahálózatát is. A főútszakasz 

                                                 
70 BÖZÖDI György 1938, 34–35.o. 
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vizsgálata által meggyőződhetünk, hogy az itt található udvarokon az 1960–70-es évektől gyakori kocka és 

„L” alakú családi házak mind a modernizáció jegyében épültek fel. Ugyanakkor a mellékutcák összképét is 

a szocialista és a modern típusú építkezés jegyei uralják. A családok az árukereskedelemből származó tőke 

nagy hányadát lakásaik korszerűsítésébe, bővítésébe fektették, az egykori kertek helyén pedig új 

lakóépületeket emeltek. 

A központi irányítás által ütemezett fejlődés a vártnál is dinamikusabbnak mutatkozott. A korabeli 

regionális sajtó több ízben is kihangsúlyozta a korondi jelenséget, mintaként említette a község 

teljesítményét. Egy 1983-as újságcikk a következőképpen jellemzi a falut és lakóit: „Sokat lát, sokat tanul 

jártába-keltébe, igényesebbé lesz, másképp kíván élni, mint korábban. Anyagi lehetőségei megengedik, 

ehhez igazítja hát életvitelét, úgy épít, hogy az új lakás saját kényelmét szolgálja. Nem hiányzik a 

fürdőszoba, s amennyiben a vezeték vízhozama győzi, használja is ezeket.”
71

 Az említett forrás, akárcsak a 

már korábban idézett Bözödi György megjegyzése valós tendenciát közölnek, hiszen főként a kereskedők 

körében ez időben erős versenyhelyzet alakult ki, mely az otthon komfortosságának növelésében is 

megnyilvánult.  

A rendelkezésemre álló – a lakások számára vonatkozó – adatok is azt hivatottak kihangsúlyozni, hogy 

Korond esetében mindvégig erőteljes lakásgyarapodási ráta a domináns. Külön figyelmet érdemelnek az 

1944 és 1977 közötti adatsorok, mely időintervallum alatt a lakosság enyhe számbeli csökkenése ellenére a 

lakásépítés továbbra is növekedést mutatott. Ezen gyarapodás azonban később sem torpant meg, hiszen 

1969–1982 között 431 új családi ház épült, többségük pedig az új főút mentén kapott helyet. 

 

Évszám Lakosok száma Házak száma 

1787 1092 228 

1850 2202 432 

1873 2906 673 

1910 3752 947 

1944 4533 1067 

1977 4224 1114 

2005 5362 1588 

 

A lakáskultúrában jegyezhető modern korszak hangsúlyos kibontakozása a XX. század közepére tehető, 

amikor az újonnan épülő lakásokba többé már nem helyezték el az örökölt bútordarabokat, a technikai 

fejlődés elemei minden háztartásban megfigyelhetővé váltak (tévé, mosógép, vasaló, porszívó, 

hűtőszekrény), s már a lakástervezés fázisában figyelmet fordítottak a személyek komfortjára. Mivel ezek a 

törekvések nem minden esetben finalizálódtak, a családok nagy része csak az úgynevezett kvázi-modern 

lakásbelső megvalósítását érte el. Általánosan érvényesnek mondható volt azon gyakorlat, miszerint az 

egyik szobát televízióra orientáltan rendezték be, kedveltek voltak a teljes falfelületet betöltő szobabútorok, 

s nem utolsó sorban nagy figyelmet fordítottak a reprezentációs tárgyakra is. A helyiségek alapfelületéhez 

képest hangsúlyozottnak tűntek a dekoratív elemek, s főként a fiatal generáció élettereiben nyilvános 

helyekre kerültek a nyugati országokból származó italos üvegek, valamint piperecikkek dobozai. Ellenben 

nem mondhatók általánosnak a porcelán nippek, sőt a faluban készített kerámia dísztárgyak teljesen 

hiányoztak a lakásokból. 

Gilyén Nándor azon kijelentését, miszerint napjainkban a hagyományos népi építészet megszűnésének 

folyamatát befejezettnek tekinthetjük,
72

 az általam vizsgált ütemesen urbanizálodó közösségben nem 

tekintem teljes mértékben érvényesnek, hiszen főként a Tószeg falurészben szórványosan fellelhetők a 

hagyományos építészeti jegyeket hordozó családi házak. Valós tény, hogy a folyamat jobban felgyorsult, 

mint valaha, s ennek lezárulása számos tényező együttes hatásaként értelmezhető. A korondi háztartásokban 

természetszerűnek tűnik a folyamatos gyarapodás, így egyre kevesebb esély marad a népi architektúra 

megőrzésére. Néhány olyan korszerűsítő munkálatról is beszámolhatok, melyek esetében a lakóház arculatát 

nem változtatták meg, a belső tereket viszont az újabb igényekhez alakították. Fontos azonban megemlíteni, 

hogy a hasonló tatarozások nem a népi építőművészet megőrzése jegyében történtek, sokkal inkább az illető 

családok tőkehiánya szabott korlátot az átalakításoknak.  

Az otthon radikális átalakítása, s főként új lakás építése mellett azon családok döntenek, akik a jelenlegi 

piaci kínálatból az átlagot meghaladó berendezésekre képesek pénzt fordítani. Az épületek mérete további 

bizonyíték arra, hogy a faluban tőkeerős vállalkozások működnek, s a jelenlegi értékrend nem hagyja 
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figyelmen kívül az otthon reprezentativitását. A tehetősebb családok nyom nélkül eltüntetik az örökölt vagy 

megvásárolt régi lakóépületeket, helyüket pedig impozáns ingatlanok foglalják el. Biró Gábornak, a 

Sóvidék népi építészetéről szóló könyvében
73

 ismertetett régi házak közül már csak egy (314. házszám) áll, 

tehát ezen tény is világosan példázza a faluban az újjáépítési tendenciát. 

Természetesnek mondhatók az 5–6 szobával és mellékhelyiségekkel ellátott családi házak, a falura 

jellemző átlag azonban 3 szobára tehető. A statisztikai adatok bizonysága szerint elmondható, hogy a 3-nál 

kevesebb szobával rendelkező háztartásokat elsősorban a falu periferikus részeit benépesítő cigányoknál 

találjuk. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Korond cigány lakosságát differenciált közösségként kell 

értelmezni, hiszen az etnikum kisebb hányada (seftelésből, valutaváltásból s egyéb – Magyarországon 

végzett – beláthatatlan gazdasági tevékenységből) tetemes vagyon megszerzésére volt képes. Az utóbbi öt év 

tanúsága szerint ezek a személyek vagyonukat ingatlanokba fektették, új lakások építésébe kezdtek. A két- 

vagy többszintes, öt szobánál többet magába foglaló, élénk színekre festett külső homlokzatok sajátos 

stílusuk révén élesen elkülönülnek a település többi építményei közül. Az épületek grandiózus volta miatt a 

falu lakosai a szóban forgó néhány lakóházat ironikusan kultúrotthonnak nevezik.  

Sok család – akár a fogyasztás rovására – hajlandó úgy átcsoportosítani erőforrásait, hogy a 

reprezentációs tér egyértelműen sugallja korszerűségüket, civilizáltságukat, tehetősségüket. Alapjában a 

lakóház egy intim szféra, de ugyanakkor – az adott társadalmi csoport számára – a legfontosabb közösségi 

cselekedetek színhelye is. A korondi viszonteladók életmódját folyamatos nyilvánosság jellemzi. A 

találkozások napi rendszerességgel is történhetnek, kötetlen munkaidejük miatt főleg a nők közötti 

beszélgetési alkalmak gyakoriak. Az összejövetel alkalmával a család lakásával kapcsolatosan megszűnnek 

a tabuk, ezáltal a lakásbelső már nem intim szféra, hiszen a családnak az illető mikroközösséghez való 

tartozás jegyeit reprezentálja, ez a tér vált a legfontosabb közösségi cselekedetek színhelyévé. A közvetlen 

tárgyi környezet meg kell feleljen az illető társadalmi csoporton belüli elvárásoknak, tükröznie kell a család 

vagyoni állapotát, a tulajdonosaik rugalmasságáról kell tanúskodjon és az újabb változtatásokra való 

fogékonyság fokmérője kell legyen. 

A terek tagolása és az alkalmazott bútorzat tekintetében a lakosok körében kettős ízlés ötvözése 

figyelhető meg. Egyrészt a nyugati lakáskultúra jellemzői kerülnek túlsúlyba, hiszen a lehetőségek 

függvényében a helyiségek külön megközelítésére törekednek, a konyhát a lehető legkisebb térbe 

zsugorítják, annál nagyobb hangsúlyt kap egy átmeneti szféra, amely társalgó és ebédlő szerepét hivatott 

betölteni. A gyerekek tartózkodására és játszásra pedig egy erre kijelölt felület (gyerekszoba) szolgál. A 

jelzett másik, keleti lakáskultúra viszont a felületeknek minél hangsúlyozottabb módon történő 

felszabadítása, s az egyre kevesebb bútorzat alkalmazása révén nyilvánul meg. A berendezéshez felhasznált 

tárgyak jegyzéke egészen változatos lehet, azonban funkciójuk szerinti csoportosításuk nyomán világosan 

körülhatárolható, s a legtöbb háztartásban megtalálható tárgyegyüttesek jegyezhetők.  

Korondon napjaink modernizációs szimbólumai közé sorolhatók az összkomfortos lakásbelsők, a színes 

és nyitott helyiségek létrehozása, a látványos és modern bútorok beszerzése, az egyéni hőközpont megléte, 

valamint a szobanövények minél gazdagabb sora. Nem maradhatnak ki a felsorolásból a technikai ágazat 

tárgyai sem, hiszen számítástechnikai, távközlési és szórakoztató elektronikai cikkek a bútorzat szerves 

részeként vannak tekintve. A szobák falát főként élénk színekre festik, a belső tereket ritkán díszítik, viszont 

a konyhában előszeretettel helyeznek el kisebb dekoratív tárgyakat. A lakások fűtésének központosítása 

révén nem okoz gondot, ha a helyiségek szinte teljes egészében egyetlen légtérként vannak megnyitva: a 

szobák között nem alkalmaznak nyílászárókat, az ajtók helyét leggyakrabban boltíves kiképzéssel 

dekorálják. A szobák bútorzatában fő szempontot képez a korszerűség és minél tágabb terek biztosítása, a 

gyerekszoba megléte a mindennapi szükségletek közé sorolható.  

Kiemelkedő értéket tulajdonítanak a szobanövények minél gazdagabb bemutatásának. Főként az 

egzotikus származású növényeket kedvelik, s a konyha, szoba vagy előszoba bútorzatán vagy a padlózaton 

helyezik el ezeket. Leggyakrabban az elektronikai cikkeket korszerűsítik, de szinte évi rendszerességgel 

végeznek részleges átalakításokat. Ezek közé sorolható a falak átszínezése, függönyök, szőnyegek, lámpák, 

ülő alkalmatosságok (fotelek, kanapék) kicserélése. A személyes aspirációk megvalósítására fektetett 

hangsúly révén, a lakásbelsők folyamatos átalalkulásnak vannak kitéve. A jelenkori berendezések éves 

rendszerességgel változhatnak, a presztízstárgyak viszont sokkal rövidebb idő alatt is kicserélődnek. 
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Összegzés 

Az építőipar fejlődése és az új építészeti stílusok széleskörű elterjedése a különféle lakásigények 

kielégítését tette lehetővé, s egyben a jelenlegi „sokszínű” falukép létrejöttéhez vezetett. Azonban Korond és 

a kistérség többi települése közti különbség elsősorban az előnyös gazdasági feltételek kiaknázása révén 

jöhetett létre. Az agrárnépesség csökkenése, a társadalmi és a földrajzi mobilitás felgyorsulása s az ezek 

nyomán bekövetkezett hagyományos értékrend fellazulása a családi otthonokban is váltásokat hozott. A 

faluközösség kereskedő társadalma a második gazdaságból szerzett jövedelmét a korabeli lehetőségek 

beszűkítése miatt egyrészt irracionális beruházásokba fektette, a személyes jólétét gyarapította. A gazdasági 

állapotok átrendeződése ellenére a közösség tagjai továbbra is az anyagi javak megszerzését helyezik 

előtérbe. Fő attrakciót a kényelmet és kellemes szabadidőtöltést szolgáló legújabb árucikkek képezik, ezek 

presztízstárgyak utáni hajszában túllicitálják egymást, s a lakberendezések változása is nehezen követhető. 
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Kiss Mónika, X. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Sipos Gábor 

 

Xantus-kápolna 

A Xantus-völgyének a szűkületénél van a Libidári domb, amelyen ezelőtt negyed évezreddel a Xantus 

Keresztes királybíró kastélya állott. A kastéllyal szemben, a völgy túlsó oldalán kápolnát építettek a 

székelyek az 1694-es utolsó csíki tatárbetöréskor a népéért elesett királybíró sírja fölé. 
A több évszázados veszteségeinket, valamint győztes csaták emlékét idézi a Xantus-kápolna, amelyet 

régebb Csonka-kápolnának is neveztek. 

Közel 300 év után, még az alapok is alig látszódtak. 1988 májusában Gondos Albert tanító úr elmesélte 

Balog József nagytatámnak, hogy ott járt a Xantus-kápolnánál és sajnos azt kellett látnia, hogy még a 

megmaradt alapot is ellepte az aljnövényzet. Arra terelődött a szó, hogy jó volna helyreállítani, de akkor, 

abban a rendszerben nem lehetett tenni semmit ez ügyben. 

Balogh József 1990. március 11-én, a fitódi és csíkszentléleki kísérettel, eljöttek a csíkmindszenti 

templomba és a híveket áthívták a Kicsi iskolához és a következő döntést hozták: 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 Készült 1990. március 11-én 

„A csíkszentléleki és a csíkmindszenti egyháztanács a következőkben állapodott meg: 

 1. Hogy a Bükkalján levő Xantus-kápolnát újra építjük önkéntes munkával és adományból, valamint 

Nagy Borbála: A Xantus-völgyi ütközet című történelmi tárgyú könyvét újra kiadatjuk, annak jövedelmét 

fordítjuk a kiadásokra. 

 2. A jelen aláírás szervezőbizottságnak számít, a megállapodást sajátkezűleg írják alá.” 
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1982-ben 

 
Fitódi iskola előtt a „Jöjjön velünk” – mozgalom csapata 

1989 decemberében megtörtént a 

rendszerváltás, és ismét szóba került a felújítási 

terv. Most már komolyan tervezhették az 

építkezést, mert már nem akadályozta őket 

senki. A csíkszeredai „Jöjjön velünk” csoport 

elindult farsangzárásra Csíkmenaságra. Ekkor a 

csoport elé állott Balog József és elmondta az 

embereknek, hogy mit is szeretnénk tenni a 

kápolna újjáépítésének érdekében. Jelen volt 

Beder Tibor tanfelügyelő úr is, akit arra 

kértek, hogy intézze el a szükséges papírokat, 

és ők megpróbálják felépíteni a kápolnát. Beder 

Tibor erre azt válaszolta, hogy itt van Sipos 

Gábor tanár úr, és amit tudnak, közös erővel 

tegyék meg. 

 
Romok keresése a hóban, az ágak között 

 
A Xantus-kápolna alapjának romjai 

1990. március 16-án a szükséges kőmennyiséget odaszállították. Egy méter magas kőfalat még aznap fel 

is raktak. Sipos Gábor tanár úr jegyezte fel a munkások névsorát és a ledolgozott munkanapok számát.  

     
Xantus-kápolna (1990) 
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Összesen 399 személy szerepel, akiknek átlagéletkora 33 év 281 nap. Vannak olyanok, akik a névsorból kimaradtak, 

mert nem a Xantus-kápolnánál dolgoztak, ezért nevüket nem jegyeztük. A szervezőbizottság ezúton is köszönetét fejezi 

ki azon csíkszeredai vállalatoknak, amelyek segítették a kápolna építését, környékének rendezését – Sipos Gábor. 

A munka március 22-étől hétvégenként folytatódott, egészen májusig. 1990. május 13-án (vasárnap) 

tartották a felszentelést, amelynek értelmében, az elkövetkezendő években is minden május második 

vasárnapján búcsút tartanak.  
Az építkezés nem volt egyszerű, mivel csak hétvégén dolgozhattak. A szükséges pénz egy részét 

adományokból szerezték, a többit pedig Nagy Borbála: A Xantus-völgyi ütközet című könyvének 

újranyomtatásával. 

Amikor az építkezés nagy vonalakban befejeződött – a kápolnaszentelésre készülődve – szükségessé vált 

az egyháztanács megválasztása. Összehívták az építkezési bizottság tagjait, a csíkszentléleki több 

évszázados öreg hárs alá, ahol hajdan elődeink is tartották a falugyűléseket. Megválasztották az 

egyháztanácsot. Fitódból: Balog Józsefet és Mihály Bálintot; Csíkszentlélekről: Gondos Albertet és Nagy 

Imrét; Boroszló-tízesből: Darvas Bélát és Páll Lajost; Mindszentről: Csomortáni Imrét, László Andrást, 

Nagy S. Antalt, Nagy Sándort, Vágási Gábort; Csíkszeredából: Lázár Istvánt, Sipos Gábort, Tompos 

Zsoltot és Xantus Istvánt. 

Eljött a várva-várt nap, a kápolnaavatás- és felszentelés időpontja.  

A Hargita Népe című megyei napilapunk e fontos eseményről (Bizonnyal megél) így írt: „Soha nem 

látott annyi népet Hosszúaszó-völgye, mint az elmúlt vasárnap, amikor Bálint Lajos gyulafehérvári római 

katolikus püspök felszentelte a közösségi összefogás, a tenni akarás sokatmondó megnyilvánulásaként pár 

hét leforgása alatt felépített Xantus-kápolnát.” 

Az avatásról a Hargita Népe így emlékezik: „…Az igazi eseményt természetesen a kápolnaszentelés 

jelentette, melynek való rangját Bálint Lajos püspök jelenléte adta meg, aki egy hónap leforgása alatt immár 

másodszor jött el Csíkba, ezúttal azért, hogy felszentelje a kápolnát, és hogy személyesen celebrálja az ebből 

az alkalomból tartott szentmisét. A felszentelésen jelen volt 22 pap és megközelítőleg 1000 ember.” 

 

A felszentelés Balog József beszédével kezdődött, aki köszönetet 

mondott a munkásoknak, az adományozóknak, mindazoknak, akik 

valamilyen módon hozzájárultak az építkezéshez. 

1990 óta ismét sokak által látogatott búcsújáró hely lett a Xantus-

kápolna. Minden év májusának második vasárnapján – tehát a csíksomlyói 

pünkösdi búcsú előtt – több száz magyar zarándok keresi fel a völgyet és a 

romjaiból újjászületett kápolnát. Részt vesznek a hálaadó szentmisén, 

imádkoznak, kegyelettel idézik az elesett hősök emlékét, de örömmel, 

büszkeséggel gondolnak a győzelemre is. 

Szerintem ez hihetetlenül jó példája Csíkmindszent, Csíkszentlélek, Fitód, 

Csíkszereda és Hosszúaszó összefogásának és együttműködésének, mert ha 

akkor azok az emberek ne tegyenek semmit, akkor talán még ma sem lenne 

újjáépítve a Xantus-kápolna. 

Az ifjú nemzedékre hárul őseink múltjának megismerése, hagyományaink, értékeink, örökségünk 

megbecsülése és megőrzése. 

 
A 21. búcsús szentmise (2010. május 9.)
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 I. MELLÉKLET: a Xantus-kápolna újjáépítésében részt vett személyek névsora. 

 

Csíkmindszenti lakosok névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

1. Ambrus Antal (id.) 55  55. Demes József 13  109. Málnási László (ifj.) 32 

2. Ambrus Borbála 13  56. Demes Kálmán 44  110. Márton Attila 17 

3. Ambrus Dénes 44  57. Demes Katalin 12  111. Márton József 45 

4. Ambrus Enikő 11  58. Demes Lajos 44  112. Márton Zoltán 22 

5. Ambrus Julianna 13  59. Demes Lajos 52  113. Mikes Gyula 41 

6. Balogh Benedek 40  60. Demes László (Lajosé) 15  114. Nagy Adélka 13 

7. Balogh Csaba 14  61. Demes Sándor 19  115. Nagy András 35 

8. Balogh Éva 11  62. Erdély János 67  116. Nagy András 18 

9. Basa Péter 38  63. Ferenzc József 43  117. Nagy András 32 

10. Bedő Béla 20  64. Fibula László 13  118. Nagy Antal (Sándor) 63 

11. Benedek Antal 40  65. Gál József 45  119. Nagy Antalné (Sándor) 58 

12. Benedek Béni 31  66. György Imre 50  120. Nagy Attila 22 

13. Benedek Csaba 12  67. Gyüjtő Antal 35  121. Nagy Balázs 13 

14. Benedek Dénes 43  68. Imre Árpád 18  122. Nagy Béla 66 

15. Benedek Domokos 38  69. Imre Attila 17  123. Nagy Béla 65 

16. Benedek Lajos 37  70. Imre Bálint 60  124. Nagy Beniám 35 

17. Benedek Melinda 14  71. Imre Bálintné (Irén) 53  125. Nagy Csaba 11 

18. Benedek Zoltán 11  72. Imre Géza (Gézáé) 43  126. Nagy Csaba 18 

19. Biró Balázs 54  73. Imre Géza (Kati) 48  127. Nagy Csaba 18 

20. Biró Béla 70  74. Imre Ildikó 13  128. Nagy Dezső 74 

21. Biró Imre 24  75. Imre Lajos 31  129. Nagy Dezső (ifj.) 40 

22. Biró Judit 13  76. Imre Lajos 60  130. Nagy Domokos 76 

23. Biró László 18  77. Imre Lajosné 25  131. Nagy Domokos 63 

24. Biró Péter 32  78. Imre László 18  132. Nagy Elemés 34 

25. Biró Tibor 30  79. Imre Márton 69  133. Nagy Ernő 49 

26. Csedő Mónika 11  80. Imre Mártonné 57  134. Nagy Gyula 26 

27. Csedő Péter 35  81. János Attila 8  135. Nagy Ignác 40 

28. Csoboth Gábor (id.) 53  82. János Erika 13  136. Nagy Ignác 60 

29. Csoboth Gábor (ifj.) 23  83. János Gyula 38  137. Nagy Imre 69 

30. Csomortáni Antal 36  84. János Ignác 21  138. Nagy Imre (Béla) 32 

31. Csomortáni Dénes 27  85. János Lajos 61  139. Nagy Imre (Domokos) 32 

32. Csomortáni Imre 64  86. János László 12  140. Nagy István 60 

33. Csomortáni Imréné 60  87. Kalányos Tibor 20  141. Nagy István (ifj.) 28 

34. Csóti Gábor 14  88. Kánya Dénes 48  142. Nagy Istvánné 52 

35. Csóti Lajos 44  89. Kánya Imre 45  143. Nagy Jakab 51 

36. Csóti Zoltán 17  90. Kánya Imréné 40  144. Nagy János 31 

37. Daró Péter 18  91. Kánya Lajos 50  145. Nagy János 37 

38. Darvas Béla (id) 45  92. Kánya László 13  146. Nagy János Csaba 25 

39. Darvas Gábor 59  93. Karacsi András 36  147. Nagy József 48 

40. Demes Ágoston 11  94. Karacsi József 46  148. Nagy Lajos 28 

41. Demes Antal 51  95. Kedves Antal 20  149. Nagy László 11 

42. Demes Antal 12  96. Kedves Árpád 50  150. Nagy Levente 19 

43. Demes Antal (ifj.) 21  97. Kedves Bálint 63  151. Nagy Márkos 69 

44. Demes Béla 28  98. Kedves Gyula 50  152. Nagy Márton 56 

45. Demes Csaba 19  99. Kedves József 63  153. Nagy Melinda 14 

46. Demes Elemér 18  100. Ladó Dénes 67  154. Nagy Mónika 14 

47. Demes Enikő 13  101. Ladó Ferenc 20  155. Nagy Péterné 51 

48. Demes Erika 11  102. Ladó Ferenc (id) 57  156. Nagy S. Zoltán 14 

49. Demes Gábor 11  103. Málnási Antal 36  157. Nagy Sándor 45 

50. Demes Hajnalka 11  104. Málnási Attila 33  158. Nagy Sándor (ifj.) 34 

51. Demes Ignác 23  105. Málnási Ferenc 32  159. Nagy Sándorné (Ilona) 40 

52. Demes István 46  106. Málnási Gábor 71  160. Nagy Tamás 42 

53. Demes János 58  107. Málnási Gábor 56  161. Nagy Vilmos 33 

54. Demes János 11  108. Málnási János 59  162. Nagy Zoltán 38 
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Folytatás: csíkmindszenti lakosok névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

163. Nagy Zoltánné 36  186. Sándor József 23  209. Szabó Ferenc 36 

164. Nagy Zsuzsa 15  187. Silló (Szőcs) József 28  210. Szőcs Ilona 10 

165. Neagu György 11  188. Silló András 60  211. Szőcs Imre 9 

166. Oroth Gyula 48  189. Silló Árpád 20  212. Szöcs József 19 

167. Pál Bálint 61  190. Silló Attila 21  213. Szőcs Tibor (S) 11 

168. Pál Csaba 19  191. Silló Bálint 55  214. Táncos Ferenc 35 

169. Pál Ferenc 47  192. Silló Bertalan 53  215. Táncos Vendelné 59 

170. Pál Gyula 28  193. Silló Csaba 11  216. Tankó János 20 

171. Pál István 41  194. Silló Dávid 48  217. Vágási Antalné 42 

172. Pál Istvánné 34  195. Silló Dezső 30  218. Vágási Enikő 12 

173. Pál József (id.) 56  196. Silló Domokosné 61  219. Vágási Gábor 34 

174. Pál Julianna 13  197. Silló Ernő 44  220. Vágási Gábor 28 

175. Pál Lajos 44  198. Silló Franciska 13  221. Vágási Károly 31 

176. Pál Lajos 45  199. Silló Gyárfás 46  222. Vágási Sándor 39 

177. Pál Mária 15  200. Silló Ildikó 14  223. Vágási Veronika 15 

178. Pál Péter 13  201. Silló Ilona 14  224. Vágási Zsolt 5 

179. Pál Szilveszter 67  202. Silló Imre 29  225. Varga Antal 65 

180. Pál Zoltán 11  203. Silló Izabella 10  226. Veress Dénes 24 

181. Péter Csaba 22  204. Silló József 41  227. Veress Gábor (ifj) 27 

182. Péter Vilmos 20  205. Silló Julianna 22  228. Veress Lajos 31 

183. Póra Ferenc 14  206. Silló Lajos 35  229. Veress Sándor 37 

184. Póra Róbert 11  207. Silló Magdolna 13  230. Veress Tünde 12 

185. Préda Sándor 21  208. Simon István 76  231. Vitos Imre 47 

 

Hosszúaszói lakosok névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

1. Csoboth Ferenc   3. Csöregi Timea   5. Forika János 32 

2. Csöregi János   4. Csöregi Zsuzsanna   6. Forika László 62 

 

Csíkszentléleki lakosok névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

1. Ambrus Ferenc 64  11. Gondos Albert 32  21. Molnár Levente 20 

2. Basa András 34  12. Hozó András 38  22. Molnár Zoltán 53 

3. Csóti Béla 48  13. Hozó Mária 14  23. Nagy Edit 10 

4. Dánél Erika 13  14. Karacsi Csilla 11  24. Nagy Erika 17 

5. Dánel Gábor 38  15. Ladó Elemér 40  25. Nagy Imre 46 

6. Dánél Katalin 10  16. Málnási Gyula 30  26. Nagy Jenő 61 

7. Gál Ferenc 54  17. Márton Enikő 13  27. Tamás József 60 

8. Gáll Éva 14  18. Mihály József 13  28. Táncos Antal 41 

9. Gáll László 11  19. Mihály József (id.) 50  29. Táncos Hajnal 13 

10. Gondos Albert 66  20. Mihály Zoltán 20     

 

 

Csíkszeredaiak névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

1. Balogh Dénes 42  15. Kelemen Dénes 54   28. Sipos Gábor 39 

2. Balogh Zsuzsanna 47  16. Kelemen Rozália 49   29. Sipos Kinga 14 

3. Bartalis Imre   17. Kemenes Vincze   30. Szabó Attila 37 

4. Burista László 55  18. Kiss László   31. Szikaszai László 29 

5. Demeter Dénes   19. Ladó Lajos 55  32. Tamás Klára 49 

6. Elekes Sándor 45  20. Ladó László 34  33. Tompos Zsolt 37 

7. Ferencz S. Imre 41  21. Martin Malvina 18  34. Vinczellér Etelka 37 

8. Forika Noémi   22. Mihály Ilona 40  35. Xantus Attila 26 

9. Füstös József 42  23. Nagy Csaba   36. Xantus Botond 16 

10. Gábor József 39  24. Nagy Gábor 57  37. Xantus Erzsébet 25 

11. Gegő Mihály 23  25. Nagy József   38. Xantus István (id) 52 

12. Gergely Attila 21  26. Sevcenko Mária 44  39. Xantus István (if) 30 

13. Kakucs Csaba 35  27. Sipos Erika 12  40. Xantus János 45 

14. Kánya Árpád 23      41. Xantus Réka 14 
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Fitódi lakosok névsora (sorszám, név, az akkori életkor feltüntetése) 

1. Adorján Dénes 48  32. Ferencz Szilveszter 38  63. Málnási András 57 

2. András Béla 63  33. Ferencz Zoltán 14  64. Márton Gábor 31 

3. Bács Erika 11  34. Gáll Árpád 50  65. Mihály Bálint 51 

4. Bács Ernő 21  35. Gere Dénes 40  66. Mihály Béla 35 

5. Bács Éva 13  36. Gere Erika 10  67. Mihály Ignác 33 

6. Bács Ferenc 41  37. Gere Ernő 7  68. Mihály Ilona 9 

7. Bács István 45  38. Gere Géza 67  69. Molnár Bálint 49 

8. Bács Lóránd 10  39. Gere Gyárfás 52  70. Nagy András 8 

9. Bács Zoltán 11  40. Gere László 8  71. Nagy Ferenc 41 

10. Bálint Gábor 47  41. Gere Tamás 30  72. Nagy Ingác 57 

11. Balogh Árpád 11  42. Gere Tibor   73. Nagy István 37 

12. Balogh Benedek 81  43. Gere Zsolt 9  74. Nagy Kálmán 40 

13. Balogh Gábor 29  44. Gere Zsuzsa 8  75. Nagy Lajos 37 

14. Balogh Ilona 12  45. Gere Zsuzsa 10  76. Nagy Mihály 21 

15. Balogh József 57  46. György István 46  77. Nagy Tibor 44 

16. Balogh József (ifj.) 13  47. Hozó Attila 7  78. Nagy Zoltán 16 

17. Balogh László (ifj.) 24  48. Hozó Lajos 47  79. Olti Géza 68 

18. Bámfi Emil 33  49. Hozó László 9  80. Péter Ferenc 71 

19. Bánfi Attila 9  50. János Kálmán (id.) 48  81. Péterfi András 7 

20. Biró Gábor 59  51. János Kálmán (ifj.) 17  82. Péterfi Ferenc 26 

21. Biró Lajos 28  52. János Magdolna 14  83. Simon Béla 50 

22. Borok Imre 42  53. János Péter 12  84. Szöcs Vilmos 48 

23. Burján József (id.) 52  54. János Péter (id.) 46  85. Veress Árpád 60 

24. Csibi Béla 60  55. Karácsony Irénke 10  86. Veress Csaba 28 

25. Csibi Ernő 19  56. Karácsony József 8  87. Veress Czikó László 46 

26. Csibi Gábor 33  57. Keresztes Balázs 28  88. Veress József 58 

27. Csibi Ignác 39  58. Kőszegi Bénián 58  89. Veress László (ifj.) 18 

28. Csibi Szilveszter 13  59. Köszegi Lajos (ifj.) 19  90. Viski Károly 65 

29. Farkas Rozália 9  60. Ladó Imre 57  91. Vitos László (id.) 60 

30. Ferencz Adolf 8  61. LászlóJános 7  92. Vitos László (ifj.) 17 

31. Ferencz Lajos 68  62. László János 34     

 
Az utolsó „simítások” után, a kápolnaszentelés előtt 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 58 

A Xantus-kápolna felszenteléséről megjelent újságcikkek a Hargita Népében 
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Demeter József, XII. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda. Hargita megye  

Vezetőtanár: Balla Piroska 

Csíkdelne műemléke, a Szent János templom 

Csíkdelne (r. Delniţa, Hargita megye) színmagyar székelyföldi település, amelyet már a 1333-as pápai 

tizedjegyzékben megemlítettek. Szláv néveredetű (dolna ’dombocska’). Csíkszeredától tíz kilométerre, 

északkeletre a Somlyó-hegy lábánál található. Saját plébániával rendelkező falu, körülbelül hatszáz lakosa 

van. Híres szülöttjei:  

Benkő Kálmán (1824-1890) író, színész, több mint 50 színművet írt és fordított.  

Bálint Lajos Gyulafehérvár első megyés érseke, aki 1929. július 6-án született; húsvét ünnepén, 2010. 

április 4-én hunyt el. Végakarata szerint szülőfalujában, a helyi Szent János templom cintermében helyezték 

örök nyugalomra.  

A Szent János templom felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értékeket őriz, a falu büszkesége.  

Csíkdelne és Csíkcsicsó közötti völgyben épült a Keresztelő Szent János tiszteletére emelt templom, 

amelyet Székelyföld legértékesebb műemléképületei között tartanak számon. A magányosan álló késő 

gótikus stílusú, csúcsíves mennyezetű templom építését 1450 tájára valószínűsítik. Feltehetően egy korábbi, 

románkori templom helyén építették. A megmaradt román stílusjegyei alapján erre lehet következtetni. 

Szentélye megőrizte eredeti formáját, a nyolcszög három oldalával zárul.  

A templomot tizenkét támpillérrel megerősített, kör alakú védőfal veszi körül. A szépen faragott, 

gyámköves szemöldökű déli bejárat fölött található hármas tagolású freskót 1934-ben tárták fel, a XV. 

század harmadik negyedében festhették. Az évek során megrongálódott, de felismerhető rajta középen a 

keresztrefeszített Jézus, Máriával és Magdolnával, balra tőle Szent Mihály a pallóssal és Szent Péter két 

kulccsal és könyvvel, jobbra pedig két siratóasszony látható. 

A templom más értékes műtárgyai: 

Szárnyas oltár: 

Reneszánsz szárnyas oltára 1675-ben készült. Ismeretlen mester alkotása. Festményei a barokk kort 

idézik. A középső képen a templom névadója, Szent János látható, a csukott szárnyak az angyali üdvözlettel 

Krisztus születését, a Szentlélek eljövetelét és Jézus mennybemenetelét ábrázolják. A húsvéti időszakban 

kinyitott táblák a Kálvária cselekménysorozatát, Jézus szenvedéstörténetét elevenítik meg. 

Kazettás mennyezet: 

A hajó mennyezetének 104 kazettája 1613-ból származik. Középen Mária és a kisded Jézus képe 

látható. A munka szerzője ismeretlen, de tény, hogy ízléses és finom, változatos mintákkal dolgozott, értékes 

kincset hagyott ránk. A kazetták színe a halványbarna és szürke között váltakozik. A boglár-motívum 

számtalan változatban fordul elő szegfű, búzavirág, indák társaságában.  

Orgona: 

Szent János templomban található orgonát Csíktaplocáról hozták. Az évek során nagyon tönkrement. 

Azóta felújították (2005 augusztusában). Most, hogy restaurálták, ismét olyan szépen szól, mint új korában. 

A templom építéséhez népi anekdota fűződik. Tréfás szájhagyomány szerint Delne és Csicsó község 

lakosai közösen építették a magányosan álló templomot a két falu között elterülő mezőre. Mivel a templom 

építésének pontos helyében megállapodni nem tudtak, következőképpen egyeztek meg: mindkét falu átküld a 

másikhoz cserébe egy-egy kutyát s azt, az adott jelre egyszerre engedik haza, azzal a céllal, hogy ahol a két 

kutya találkozni fog, arra a helyre építik majd a közös templomot. Mivel a delneiek a vendégkutyát sok jó 

étellel tartották, a jóllakott kutya lassabban futott, mint a csicsóiak által kiéheztetett hazaszaladó kutya. Ez a 

magyarázata annak, hogy a templom közelebb fekszik Delnéhez, mint Csicsóhoz.  

Egykor közösen járt ide szentmisére a három szomszédos falu – Csíkcsicsó, Csíkdelne, Csíkpálfalva – 

hívei. A 16. században viszont mindhárom falu önállósult. Mindenik említett település új templomot épített. 

Két tatárjárást szenvedett a Szent János templom. A legutolsónál (1694) a környező völgyben épült ősi 

település, Tordafalva leégett. A templomból is csak annyi maradt, ami kőből volt. A tatárok Gyimes felől 

támadtak, és errefelé az összes falut felégették. Ezután nem a templom mellé építették az új falut, hanem 

messzébb, ahol most is található. Delne közelében egy kápolna épült, ahová a hívek jelenleg szentmisére 

járnak.  

Az ősi templom környéke idővel elnéptelenedett. Az épületet egyre ritkábban használták. Évente két 

alkalommal gyűlünk itt össze: Keresztelő Szent János napján (június 24) tartják a búcsús misét, amelyen 

nagyon sokan vesznek részt. Csíkpálfalváról is átjön egy kis csoport, a ,,keresztalja”.  
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Még pünkösdhétfőn van mise. A falu lakói erre az ünnepre magyarországi vendégeket fogadnak. A 

szentmisét ilyenkor őseink műemléktemplomában tartják.  

A templom műkincseinek egy részét többnyire külföldi, anyaországi támogatásból restaurálták.  

 

 
 

 

       
 

   
Csíkdelne. Szent János műemléktemplom (1450 táján épült)  Fotó: Demeter József
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Burus János 

Készít: bunkósbotot, talpas guzsalyt 

(Csiszer Imre fafaragó kiállításairól) 

 
„Szeresd a szépet igazán 

Ez adja meg a lét becsét;  

A ki a szépet szereti,  

Széppé teszi az életét.” 

(Endrődi Sándor) 

 

A fenti mottó, költői hitvallás érvényes Csiszer Imre nyugalmazott tanító úr, fafaragó életére és 

munkásságára is. 

Több mint harminc éve, hogy megismertem az akkor ifjú „lámpást”, aki Csíkszentkirályon tanított 

 – nagy lelkesedéssel, odaadással. Akkor, a hetvenes évek elején, engem, a „kulturást” elsősorban nem a 

sokrétű minőségi tanügyi munkája érdekelt, hanem sokkal inkább múzeum- alapító tevékenysége. Most is 

magam előtt látom a helyi művelődési otthon egyik termében helyet kapó aránylag gazdag, igen érdekes és 

értékes néprajzi anyagot, a jól elhelyezett, kiállított tárlatot, amelyet ő hozott össze. (Lekötötték figyelmemet 

a vas tárgyakon lévő mesterjegyek – addig hasonlót nem láttam). 

Egyes munkatársai, a község hajdani vezetői „furcsa embernek” tartották. Most, közel négy évtized 

távlatából is megmaradt „furcsának”, mert egy cseppet sem fogyott, sőt nőtt a tenniakarása, a jobbra és 

szebbre való szakadatlan törekvése. 

Egyes nyugdíjas kortársai „különös”-nek tartják (számuk ezeknek a „pihenők”-nek nem is kevés), mert 

nem tud pihenni, a „fenekén ülni.” Ő ehelyett állandóan úton van, bújja az erdőt, mezőt, a cihereseket. Vágja 

a faragni való pálcákat, botokat, zsúfolásig töltve tömbházában lévő műhelyét. Aki ebbe az alkotó, teremtő 

faragó szobába lép be, az a „jövőbe lép be.” Aki innen kilép magával viheti a munkába, a szépbe vetett hitet, 

a nép szeretetét, az élni- és tenni akarást, népi értékeink megbecsülésének és megőrzésének reményét. Itt 

csak feltöltődni lehet – lelkileg, szellemileg. 

A pihenni nem tudó (és nem is akaró) faragómester életfelfogása: „Lelki élmény, fenntartó erő a faragás. 

Szeretném tovább adni a népi motívumkincset.” 

Lehet-e ennél szebb hitvallás annak, aki a botok, talpas guzsalyok „rabságában” él és alkot.  

Csiszer Imre néptanítónak csodálatosak, követésre méltóak a nyugdíjas évei. Alkotva rajzol, rajzolva 

alkot, fúr- farag, szépet teremt – önmaga és sorsközösségének örömére. Célja: megmenteni, átmenteni a 

jelennek és a jövő számára a tárgyi és szellemi értékeket.  

Áldásos, szép, nemes és alkotó évek ezek. Lázas, teremtő, értékes évtizedek. Ő tudja igazán, hogy „szent 

a verejték”, hogy maradandót csak kemény munkával lehet adni és hagyni. 

Csiszer Imre ny. tanító úr „megszállott” fafaragó. Keze által páratlan értékű, művészi gonddal 

kidolgozott tárgyak sokasága született és születik. Szép, felemelő ez az örök lobogás, a másoknak és a 

másokért való „tűzrakás”, tárgyi- szellemi otthonteremtés. 

Isten áldása legyen életén, munkásságán. 

 

Vélemények, méltatások a kiállított művészi alkotásokról (tallózás) 
Csíkszentkirály, 2005. május 25-27.  

”Csodálatos anyag tárul elénk, egy kiváló ember hosszú és értékes tevékenységének gyümölcseként,mely minden 

elismerést megér. Gratulálok és további sok sikert!” (Csiszér Andor) 

„Köszönjük ezt a csodálatos gyűjtő- és alkotómunkát, és bármilyen nehéz is, ne hagyja abba a múlt kincseinek 

átmentését a későbbi generációk számára!” (Boldogh Eszter) 

„Köszönöm ezt a csodálatos élményt. A Teremtő Atya áldja meg és adjon erőt!” (Fülöp Cserge, Kézdivásárhely) 

„Nagyon köszönjük, drága tanító bácsi.” (Izsák Elemér és Ildikó) 

„Míg ilyen ember él, nem hal meg a magyar remény.”  

„E község jelenlegi vezetőjeként köszönöm a magyarországi vendégeknek nyújtott felejthetetlen élményt, akik 

magyarságukban megerősödve térhettek haza Csíkszentkirályról. (Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere) 

 

Karcag – Beregfürdő (Magyarország), 2007. július 28-29. 

„Imádom az erdélyi művészetet. Egyszerűen gyögyörű. Örülök, hogy láthattam.” 

„Köszönet a szép kiállításért. Többször, több kellene belőle.” 

„Nagy élmény volt számomra, hogy Csiszer Imre fafaragó gyönyörű alkotásait megtekinthettem, a művészt 

személyében csodálatos emberkét megismerhettem!” (Kocsis Lajos, népi iparművész, Beregfürdő) 
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Csíkszereda, 2007. október 23 – november 23., Székely Károly Szakközépiskola  

„Ha az ember lelkét (és tudását, hozzáértését) viszi be a munkájába, abból mindig kizárólag tökéletes eredmény 

(alkotás, mű) születhet. Kitartást! További alkotásokhoz múzsát és jó egészséget! (Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának alelnöke, Csíkszereda) 

„Az értéket mindig a megszállott emberek adták.” (Kisgyörgy Borbála ny. tanárnő, Csíkszereda) 

„Nagyon örvendek, hogy láthattam munkáit. Múltunkat és örökségünket hogyha nem becsüljük, odalesz a jövőnk 

is.” (Hajdu Gábor, Csíkszereda város RMDSZ elnöke) 

„Nagyszerű óriási munka. Kifogástalan értékű a kiállítás.” (András Lajos és Fekete László faragómester) 

„Gyönyörű munkák. Már többször volt alkalmam megcsodálni. Büszkén gondolok arra, hogy a Tanító bácsi az én 

szülőfalumban tanított évekig. Csíkszentkirály mindig hálával gondol nagyszerű művészeire. Isten éltesse sokáig, sok 

egészséget!” (Todor Edit tanár, Csíkszentkirály) 

„Jó hogy eljöttem, mert még nem láttam guzsalyt.” (Bilibok Botond, XII. o., Csíkszereda) 

„Ötletes minták vannak itt. Nekem is ihletet adott. (Gergely Levente, XII. o., a Hargita Megyei Művészeti 

Népiskola tanulója) 

 

János Pál ny. múzeum-igazgató, Csíkszereda 
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P. Buzogány Árpád 

író, szerkesztő, művelődésszervező 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

Székelyudvarhely 

 

A kenyér a népnyelvben 

A kenyér jelkép (akárcsak a fő kenyérgabona, a búza, amit vidékenként életnek is neveznek), sok esetben 

általában az ennivalót, meg a bőséget jelenti, és ez így van szólásainkban, közmondásainkban is. Alapvető 

élelmiszerünk, amelynek mágikus erőt is tulajdonítanak (pl. kenyértésztát tettek a meggyulladt sebre, hogy 

„megkelessze”, vagyis gyorsítsa a betegség lefolyását, illetve a világ más részein a vízbefúltakat úgy 

keresték, hogy kenyeret bocsátottak a vízre, a holttest felett az megállt, amint Mark Twain írásaiban is 

olvashatjuk stb.). Készítik búza, rozs lisztjéből, vagy kettő keverékéből, sőt árpából, kukoricából is. Étkezési 

szokásaink jelentősen megváltoztak az utóbbi egy-másfél században, de faluhelyen idős emberek még 

manapság is reggel korán csupán „falnak”, pár falást fogyasztanak a kenyérből, úgy indulnak a mezőre 

dolgozni, kiadós étkezésük a helyszínre vitt frustukból van. Számos szokás kapcsolódik a kenyérhez (pl. 

tiltások: ki és mikor nem süthet), annak megbecsüléséhez: a kenyérgabonán Jézus képét vélik látni; a földre 

ejtett kenyérdarabot megcsókolják bocsánatkérésképpen, és nem dobják el; a pásztoroknak a bérébe eleve 

beleszámítanak gazdánként bizonyos számú kenyeret, amelyet az év folyamán az köteles – a megegyezett 

időpontban – feltarisznyálni. 

Az alább következő szólásokat, közmondásokat a Gagy mentén (r. Goagiu, Hargita megye) gyűjtöttem. 

Kenyérrel kapcsolatos szólás magyar nyelvterületen jóval több van, a vidéken ezeket használják. 

Közlésük azt a célt szolgálja, hogy használatuk megfelelő esetben színesebbé tegye beszédünket, 

érzékletesebbé mondandónkat. 

 

Szólások 

o kinyérbe esik – munkát talált, keresete van 

o kenyeres pajtások – jóban-rosszban egymás mellett kitartó barátok 

o kinyéradó gazda – régebb a szolgálatba szegődők használták a gazda megnevezésére, hiszen 

kenyerük, vagyis ellátásuk, fizetésük tőle függött 

o külön kinyérönn van – külön gazdaság, család, háztartás 

o ëgy kinyérönn élnek – együtt, egy háztartásban, élettársakként, illetve családtagokként élnek 

o keserü kinyérönn él – irgalomból tartják (beteg, munkaképtelen, idős embert, rokont) 

o amelyik kinyérönn megharagudott, azon meg is békűl – nem tart sokáig a harag, illetve nem kerül 

kenyértörésre a dolog; nincsen más választása, el kell tűrnie a neki nem tetsző dolgokat, 

viselkedést is 

o a maga kinyerit öszi, a maga kenyerinn van – önálló, kereső 

o kinyértörésre kerűl sor/a dolog – veszekedések, háborúságok miatt házastársak megkülönöznek, 

szétválnak, elhagyják egymást, illetve a nagycsalád közötti jó viszony megromlik, önálló 

háztartásban élnek 

o más kinyerit öszi – más szolgálatában áll 

o nem kinyere – 1. nem foglalkozik vele, nem ártja bele magát; 2. nem ért hozzá 

o kinyérre lehetne kenni – jóindulatú, jámbor természetű 

o ha megdobnak kővel, dobd vissza kinyérrēl – bibliai eredetű szólás, mely szerint a rosszra is jótettel 

kell válaszolni 
o kölcsönkenyér visszajár – valami rossz visszafizetésének jelzése: a rosszat is vissza kell adni 

másnak; ezt mondják pl. kisgyerekek, amikor alkalom adódik arra, hogy visszaüssenek 

o a kúlcs a zsebömbe, a kinyér a kredencbe, ögyél, amikór akarsz – 1. gúnyos utalás, megjegyzés 

arra az emberre, aki sajnálja az ételt alkalmazottjától, cselédjétől, napszámosától, szolgájától; 

 2. utalás olyan helyzetre, amikor valamilyen egyszerű ok, gátló körülmény miatt éhesen marad az 

ennivaló mellett 

o ha te nem volnál s a penész, ki önné meg a kinyeret? – általában kisgyerekre, ritkábban olyan 

felnőttnek mondják, aki adott helyzetben fontoskodik, bár mások szerint nyilvánvalóan 

fölöslegesen 

o lesz még szöllő s lágy kinyér – lesz még jobb is, jobb dolgunk, jobb életünk, nem kell elkeseredni a 

helyzet miatt 

o olyan, mind ëgy falat kinyér – jó, jóindulatú, jámbor, csendes 
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Szóláshasonlatok 

o úgy néz ki/olyan, hogy a kutya a kinyeret nem vönné ēl a keziből – nagyon csúnya 
o úgy búsul, mint akinek megötték a kinyerit – búslakodik, bánatos, szomorú 

o annyiszor jussak eszödbe, ahányszor kinyér van a kezedbe – emlékversből, falvédőfeliratról 

ismert sorok: a jóról jussak eszedbe 

Közmondások 

o ki dolgozni nem szeret, nem érdömöl kinyeret – szó szerint értendő megállapítás: aki nem 

dolgozik, az nem érdemli meg az ételét sem 

o ëgy sütet kinyérhöz elég ëgy kovász – figyelmeztetésszerű a megállapítás olyan helyzetben, 

amikor nem kell fölösleges erőfeszítést tenni: ennyi elég, s nem kell több 

o a kinyér jó útitárs – aki útra kel, legyen nála ennivaló, útravaló 

o rossz fa, rossz kinyér nincs – mint ahogyan a fát is a tűzre elhasználjuk, úgy a kenyeret sem 

szidhatjuk, hiszen azzal élünk 

o ëgy sütetből ëgy kinyér elég – 1. ha kipróbálunk valamit és nem tetszik, nem válik be, akkor 

használatos ez a megállapítás; 2. testvéreknek egy családból elég egyet házastársul választani 

(főleg, ha nem teljesen elégedettek vele) 

o ëgy szántás ëgy kinyér, három szántás három kinyér – minél többet dolgozunk, annál több az 

eredmény 

 
Gagyi utca 

 

 
Gagyi  látkép 
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Kedves Erzsébet 

óvónő 

Csíkszentdomokos – Csíkszereda 

Hargita megye 

 

Életem, munkám a szülőfalumé 

 

Csíkszentdomokoson (r. Sîndominic, Hargita megye) születtem. Elemi iskoláimat is ott végeztem. A 

Marosvásárhelyi Pedagógiai Líceumban óvónői oklevelet szereztem, 1971-ben.  

Szülőfalumban tanítottam 1999. szeptember 1-ig. Azóta a csíkszeredai Tulipán Napköziotthon óvónője 

vagyok. 

Sikeres embernek mondhatom magam. Minden fokozati vizsgát letettem. Felkészítőkre jártam. A Bolyai 

Nyári Akadémia képzésein is részt vettem, Csíkszeredában és Szlovákiában (Nagymegyerben). Elvégeztem 

a Magister-tanfolyamokat is. Mint vidéki pedagógus nagyon sokat tettem népi hagyományaink 

megmaradásáért. 

Olyan családban nőttem fel, ahol többen voltunk testvérek. 

Az 1950-es években, nem volt sok pedagógus a falumban. Arra emlékszem, hogy a szülői házunkban 

sokat és sokszor gyűltek össze a „tanyítók”: énekeltek, színdarabot tanultak, néha még táncoltak is az 

udvaron, egy-egy szereplés után. Mint gyerekek, mi csodáltuk őket. Tanultak, tanítottak, szerepeltek, 

táncoltak – egyszóval mindenre volt idejük, de a tisztelet is kijárt akkor a pedagógusnak.  

Sok szépet láttam e népnevelő munkában. Talán ez is hatással volt a pályaválasztásomra. Úgy 

döntöttem, hogy én is óvónő, tanítónő leszek.  

Szülőfalumban sokféle „kultúrmunkát” végeztem. Irányítottam színjátszó csoportot; bábszínházat 

vezettem; „népi egyetemet” szerveztem; tagja voltam az iskola énekkarának.  

Kristály Lajos tanár úrtól (művelődési otthon igazgató volt) azt a megbízatást kaptam, 1981 tavaszán, 

hogy Balog (Borcsa) Laci bácsit (prímás) és feleségét, Ida nénit (gardonos), valamint egy pár táncost 

Kolozsvárra vigyek Táncház Találkozóra. Itt éreztem, hogy ez az, amit szeretek tenni, és az érdekel is. 

Kolozsvárról hazatérve, Kristály Lajos tanár és Kristály Matild tanítónő irányításával megalakítottuk az 

„Öregek tánccsoportját”, mellyel 1981 őszén részt vettünk a IV. TÁNCHÁZ TALÁLKOZÓN, 

Székelyudvarhelyen. Az ottani szereplésünkről az Új Élet című folyóiratban így írtak: „ ... a legnagyobb 

élményt a felcsíki Csíkszentdomokos község székely táncosai jelentették a Barozda muzsikájára. Kedves 

Árpád és Timár Mihály korukat meghazudtoló, ritkán látott veretes csűrdöngölői után, a jártatóst és az 

ugróst tiszta hamvval táncolták. A négy párból álló, Kedves Erzsébet óvónő által bemutatott csoport 

szereplése a szakemberek számára felfedezés számba ment.” 

Ezután indult el a meghívások sorozata. Mindenhol ott voltunk, ahol e csoporttal a községet, a megyét 

képviselni lehetett. Elhatároztam, hogy ezektől az emberektől felgyűjtöm a népszokásainkat és az ők 

szereplésükkel színpadra is viszem.  

Részt vettünk 1981-82-83-ban a „Tiszta forrás” találkozón. A Román TV magyar adása felvételt 

készített a csoportunkról.  

A „Tiszta forrás” találkozón szerepelt először Bíró Guszti bácsi (Zsukás) és felesége. Bár csodálatosan 

táncolt, és szeretett is táncolni, nehezen tudtuk meggyőzni, hogy álljon be a csoportba. Ő mindig attól félt, 

hogy ha „Ceausescu meglátja őt a TV-ben táncolni, elveszi a nyugdíját” – mondta nagyon sokszor. Gyakran 

összegyűltünk, sokat próbáltunk. Guszti bácsi egyszer azt mondta : „– Tudom-e, hogy étlen aludni és 

szonnyan táncolni nem lehet.” Ennek az volt az „üzenete”, hogy táncpróbára vigyek pálinkát és valami 

„harapnivalót”. Fogtam a jelt: minden táncpróbára csomaggal érkeztem – persze az én pénzemből 

vásároltam. 

Néhány hónap után Kedves Árpád bácsi megkérdezte: – Ezt nekem kifizetik-e? – Nem. – Azért hozom, 

hogy legyen kedvük táncolni. Azóta ők is belepótoltak. Árpád bácsi a markát (tenyerét) tartva elindult körbe 

és mondta románul: „kite cinci, kite cinci” (magyarul: mindenki adjon 5-5 lejt) – így gyűlt a pénz a 

következő táncpróbákra.  

Ennek a tánccsoportnak köszönhetően 1983-ban megszerveztük (40 év szünet után) a Farsangtemetést. 

Nem is tudom elmondani, olyan nagy volt az öröm, a vígság a faluban. Sokan sírtak az utcán, főleg azok az 

emberek, akik 40 évvel ezelőtt „hamubotosok” voltak, annak öltöztek. E téren is hagyományt teremtettünk. 

Az „Öregek csoportjá”-val Marosvásárhelyen (1984-ben) részt vettünk az Öreg Táncosok 

Fesztiválján. Felvonultunk Marosvásárhely főterén. Dobálták nekünk a virágokat. Sírtak az emberek 
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örömükben, amikor ezeket a szép székelyruhás öreg embereket meglátták. Az ARTA Mozi mögött volt a 

színpad. Amikor mentünk be oda, azt mondta egy idős ember: „– A szentségit, csak ennyien mertek jönni?! 

– Jöttünk volna többen is, de nem lehetett” – mondtam. Akkor nagyon sokat írtak rólunk az újságok Maros 

és Hargita megyében is.  

Kölcsön kértem (1986-ban) dr. Balázs Lajos tanár úrtól a Pereces lakodalom című kéziratát. Ennek 

segítségével megírtam a Pereces lakodalom forgatókönyvét, és betanítottam. Az volt az elképzelésem, hogy 

mindent színpadra vigyünk a lakodalmassal: amit már elfeledtek, de azt is ami még él a faluban ezzel a 

népszokással kapcsolatosan (ágsiratás, perec, ruhagyertya, örömanyatánc, hét féle tánc, medvés(tánc), 

ételbemondások, énekek). Feketekávé helyett aszalt szilvát tettünk a lakodalmi asztalra. Ha valaki a reggeli 

beülésre nem jött vissza, utána mentek az emberek és tésztás (kenyeres) tekenyőbe fektetve hozták vissza, 

hangos énekszóval. Nagy sikerünk volt ezzel az előadással, de sajnos nem engedték meg, hogy legalább még 

egyszer szerepeljünk. „ – Tanította volna bárki, csak ne maga!” – mondta az akkori párttitkár. 

Engem akkor nagyon figyelhettek, mert igen mélyen kezdtem kutatni hagyományainkat.  

Ezekben az években már javában szervezték a 40-50 éves kortárstalálkozókat. Engem mindig a néptánc 

tanítására kértek fel. Ezekben az években tanítottam be újra a Hét féle táncot, Huszárcsárdást, Székely 

kerengőt, Magyar palotást. Az itt felsorolt táncokat Bálint Tiborné, született Ferencz Erzsike tanító nénitől 

tanultam meg, hogy több mint 30 év kihagyás után újra színre vihessem. 

Úgy határoztam, 1989-ben, hogy a Pereces lakodalomból tanítok meg egy részt, benne a fontosabb 

mozzanatokkal (30 percben). Mindenkinek nagyon tetszett. Azok az emberek nem szerepeltek, hanem 

játszották a lakodalmat a színpadon. Ezzel a csoporttal voltunk 1989-ben a Tavasz a Hargitán 

Folklórfesztiválon is (Zsögöd). 

Szülőfalumban összegyűjtöttem a fonók szokásait, a regruta búcsúztatót, a ma is ismert népdalkincset.  

Visszatérve a Pereces lakodalom repertoárjára, a magyarországi Magyar vetés című lapban ezt írták: 

„Nem véletlen, hogy Balázs Lajos néprajzgyűjtő éppen ebben a faluban jegyezte le a lakodalmas szokásokat, 

népdalokat, táncrendet. Kedves Erzsébet óvónő is felfedezte ezek fontosságát és a színpadra szerkesztett 

lakodalmas játékot előadatta a faluban. Megkereste a „gazda” szerepére alkalmas férfiakat… 

Csíkszentdomokoson a lakodalmas „gazdának” mindig csak leleményes, szépen éneklő, nagytáncú férfit 

kértek fel... A gazda szerepét megfigyelve, azt taglalva állapítják meg a folkloristák: a domokosi lakodalmak 

olyan játékelemeket őriznek, amelyeket még Ázsiából hoztunk magunkkal.” 

Ma is tisztelettel, szeretettel gondolok ezekre az emberekre, mert a „sít” (bánya) és a mezei munka után 

szívesen jöttek a táncpróbákra, hogy sokszor azt éreztem, hogy én tőlük kapok erőt, bíztatást. Ha megszólalt 

a zene, minden bajukat elfelejtették. Gyönyörűen táncoltak székely ruhában a színpadon. Kimondhatatlanul 

boldog vagyok, mert olyan embereknek sikerült táncot tanítanom, akik 50 évesen álltak életükben először 

színpadra. Nem tudom leírni, hogy milyen boldogok voltak. Mindig azért csodáltam őket, mert akartak 

táncolni, és mindent megtettek azért, hogy az jól sikerüljön is. 

Hálával, szeretettel és tisztelettel gondolok mindenkire, akit táncra taníthattam – óvodában, művelődési 

otthonban –, akikkel sok helyen érdemben képviselhettük szülőfalumat, Csíkszentdomokost. 

Csíkszereda, 2010. március havában 
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Művelődési élet Csíkszentdomokosan (1985-1998) 

 

 
Pereces lakodalom (1985) 

 

 
Pereces lakodalom (1985) 

 
9-es Számú Óvoda 

 

 
9-es Számú Óvoda (1986) 

 
Öregek tánccsoportja a japán táncmesterrel (1991) 

 

 
50 évesek találkozója (1992) 

 
Betlehemezés (1995) 

 
Budakeszin (Magyarország, 1998. augusztus 20.) 
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Művelődési élet Csíkszentdomokosan (1985-1998) 
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Farkas Beáta 

III. éves néprajz szakos egyetemi hallgató 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

Keszeg Vilmos egyetemi tanár 

 

Gidró László halottbúcsúztató versei Csíkkarcfalváról 

Régi családi iratok között kutakodva találtam rá egy halotti búcsúztatójára. Felismertem benne a már 

szüleim és nagyszüleim elbeszéléséből hallott életrajzi adatokat és felkeltette az érdeklődésemet. Körülbelül 

ennyi volt az indok, ami a továbbkérdezésre sarkallt és végül dolgozatom témája is lett. A mai temetések 

szerkezetéből mára teljesen kimaradt a halottak ilyen típusú elbúcsúzása, búcsúztatása, de még él az a 

generáció, amely ezt a szokást ismerte.  

Dolgozatom egy kántor bizonyos időintervallum alatt írt halottbúcsúztatóinak elemzése. Elsődleges 

célom a halottbúcsúztatás mint szokás hagyományának, gyakorlatának, funkciójának bemutatása. Külön 

figyelmet szeretnék fordítani a műfaj közösségi, lokális megítélésére, értékelésére és nem utolsó sorban az 

utóéletére. Meg szeretném vizsgálni, milyen helyet kap a halottbúcsúztató a temetési szertartásban, 

mennyire tartozik szervesen az egyházi temetéshez, illetve a közösségnek az igényeit figyelembe véve 

milyen mértékben éri el a kívánt hatást. Ha a műfaji meghatározások mindenike kiemeli a szerző szerepét és 

jelentőségét. A szerzővel kapcsolatban elsődlegesen a közösségben betöltött szerepét, a tekintélyét 

szeretném közelebbről megvizsgálni. 

Kutatásomat egy felcsíki községben, Csíkjenőfalván (r. Ineu, Hargita megye) és Csíkkarcfalván  

(r. Cărţa, Hargita megye) végeztem. A két falu közösen alkot egy egyházközséget, a Nagyboldogasszony 

Egyházközséget. A vallásos életüket tekintve is együvé tartoznak. Közös templommal, temetővel, közös 

szakrális terekkel rendelkeznek. A települések felekezeti hovatartozását illetően egy színkatolikus 

közösségről van szó.  

Dolgozatom szakmai hátterét elsősorban Bartha Elek, Kríza Ildikó, Keszeg Vilmos munkái képezik. A 

gyűjtést megkönnyítette az, hogy az említett kántor gondosan megőrizte búcsúztató verseit. A településről, a 

temetkezési szokásokról az információk saját ismereteimből származnak, mivel a közösség tagjaként 

rendelkezem az alapvető ismeretekkel. Elsődleges informátorom Farkas Teréz 66 éves csíkjenőfalvi lakos 

volt, aki negyven évvel ezelőtti visszaemlékezéseit osztotta meg velem, amikor nagymamája temetésére 

rendeltek búcsúztatót.  

Elemzésem tárgyát tehát Gidró László 72 éves nyugalmazott kántor 1960 és 1970 között írt 

halottbúcsúztató versei képezik. Gidró László nyolc osztályt végzett, csíkkarcfalvi gazdálkodó ember. 1952 

és 1998 között az egyházközség kántoraként dolgozott. Halottbúcsúztatót először 1956-ban írt egy kedves 

barátja temetésére. Ebben az időszakban az említett egyházközségben nem búcsúztatták a halottakat ilyen 

módon. Elmondta, hogy ő soha nem várt el fizetséget ezért a szolgáltatásért. A halottra vonatkozó 

információkat általában a halott hozzátartozóitól szerzi be, de az is előfordult már életében, hogy a saját 

ismereteire támaszkodva írta meg a búcsúztatót. Ez csak abban az esetben történt meg, hogyha a halottnak 

nem élt senki hozzátartozója.  

A téma szakirodalmának jelentős részében találkozhatunk a problémával, ami a műfaji besorolást illeti. 

Kunt Ernő a következőképpen fogalmaz: „Amíg a sirató népköltészeti alkotás, addig a búcsúztatók 

félnépies, közhellyel teli szövegek, egyházi és világi szövegből kölcsönzött pátosszal.”
74

 Balázsi Dénes is a 

sirató és a búcsúztató műfajának különbségével határozza meg a halottbúcsúztató sajátosságait. „A 

halottbúcsúztatónak a  szertartásban meghatározott helyére, tartalmára, szerkezetére, stílusára és zenei 

elemeire, dallamára egészen pontos megállapítások vannak.”
75

 A  halottbúcsúztató félnépies volta saját 

gyűjtésemben is beigazolódott. Mikor arra kérdeztem rá, hogy a vizsgált kántor hogyan ír, hogyan születnek 

meg az alkotásai, azt a választ kaptam, hogy a legnagyobb részük saját költés, de a máshol hallott 

búcsúztatókból is szerzett ötleteket, amelyeket saját szerzeményeibe is beillesztett. Ugyanakkor kiemelte a 

nyomtatott gyászjelentők hatását is: „Az olyan hivatalos gyászjelentők vereseiből es vettem egy-egy sort.” 

Ezt a jelenséget a témával foglalkozó kutatók félnépiességnek nevezik. Kríza Ildikó megemlíti a 

ponyvairodalomnak a halottbúcsúztatókra gyakorolt hatását is.
76

   

A következőkben azt a rituális kontextust szeretném bemutatni, amelyben az említett halotti búcsúztatók 

helyet kapnak, élnek és kifejtik hatásukat. Nagyboldogasszony Egyházközségben a halott búcsúztatása a 

                                                 
74

 Kunt 1995. 159.o. 
75

 Balázsi 2000. 363.o. 
76

 Kríza 1997. 473.o. 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 70 

temetési szertartás része. Mivel a község ravatalozója csak most van épülőben, ezért a temetési szertartás a 

halottas háztól indul. A pap és a kántor közösen végzik el a szertartást, a halott megszentelését, majd a 

koporsó lezárása előtt kerül sor arra a búcsúztatási formára, amely e dolgozat tárgyát képezi. A 

búcsúztatásnál a pap is jelen van. A búcsúztatást dallam kíséretében maga a kántor énekelte el. Hogy az 

eljárás mennyire tartozott a hivatalos egyházi temetéshez, az vitatható. Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás című 

munkájában azt írja, hogy a búcsúzásnak ez a módja nem képezi az egyházi szertartás részét, még akkor 

sem, ha a helyi hagyományok egyházi személyhez kötik
77

, az általam vizsgált esetben a kántorhoz. Bartha 

Elek annyit hangsúlyoz ki, hogy a búcsúztatás a temetésnek, mint szokáskörnek a legfontosabb része, amely 

mély vallási élmény átélését teszi lehetővé.
78

 

A búcsúztatót mindig a halott családja, legközelebbi hozzátartozója rendelte meg. A legtöbb esetben 

mégis elmondható, hogy férfira bízták ezt a feladatot, így a férj, a testvér, az édesapa, a sógor vagy esetleg a 

koma feladata volt az is, hogy közölje a szükséges információkat a búcsúztató szerzőjével. Itt olyan 

információkra kell gondolni, mint a halott életrajzi adatai; életkora; mennyi időt volt házas; mennyi ideig 

volt beteg; foglalkozása; életének megpróbáltatásai. A búcsúztató legfontosabb része az, amelyben a 

halott elbúcsúzik név szerint szeretteitől. Itt az a halottbúcsúztatót író személynek nagyon 

körültekintőnek kellett lennie, hogy véletlenül se maradjon ki senki, mert az komoly konfliktusokhoz 

vezethetett a temetés után. Keszeg Vilmos a következőképpen foglalja össze a halottbúcsúztató 

fontosságát a halott emlékének megkonstruálása tekintetében: „A halottról szóló orális és írott szövegek a 

halott emlékének megkonstruálását, kimerevítését, átmentését szolgálják. Az emlék egyik formája a narratív 

természetű biográfia.”
79

 

A dolgozat további részében konkrét halottbúcsúztató verseket szeretnék megvizsgálni Gidró László 

repertóriumából – szerkezet, írásmód, nyelvezet, társadalmi funkciók és a közösségben betöltött szerep 

szempontjából. A rendelkezésemre bocsátott búcsúztatók általában 13-18 négysoros strófa között mozognak. 

A szakirodalom három szerkezeti egységről beszél. A bevezető rész a halott életkorára, a halál okára és 

körülményeire utal. Ez után következik a búcsú maga, amely a vers legterjedelmesebb része, s amelyet a 

záró rész fejez be.
80

 Az általam vizsgált versekben is kimutatható ez a szerkezeti hármasság.  

A bevezető rész általában egy vagy két versszakból áll, és arra a köztudott tényre utal, hogy temetés van 

és a gyásznép egy halott mellett gyűlt össze:  

 

Jó keresztény hívek, kik ide jöttetek, 

A jóságos részvét vezetett titeket. 

Szeretettel nézzünk e kedves halottra, 

A most elköltöző jó Dénes bácsira. 

 

Jaj, be szomorú hely, hova most jöttetek, 

Jó édes apáért hullanak a könnyek. 

Csak 58 évet töltött itt közöttünk 

Érte jött a halál s immár elmegy tőlünk. 

(Dénes búcsúzója, Gidró László írása, Csíkkarcfalva, 1969) 

 

A bevezető megnevezi a halottat, a halott életkorát, és utalást tesz arra is, hogy gyermekei rendelték meg 

a halottbúcsúztatót. Egy hat hónapos kislány búcsúztatójának indító strófája hasonlóságot mutat a 

népdalokkal. A természeti képpel való indítás, a virágmotívum a népdal műfajára emlékeztet: 

Viruló szép rózsa virág voltam én, 

Szépen illatoztam szülőim kebelén. 

S íme reám tört az irigy halál, 

Gyenge virágomra enyészet száll. 

(Gegő Piroska búcsúzója, Gidró László írása, Csíkkarcfalva, 1967)  

A következő szerkezeti egység maga a búcsú. Ez a legterjedelmesebb, eléri a tíz versszakot. 

Már említettem, hogy mind a szerző, mind a búcsúzó megrendelője erre a részre fordítja a legnagyobb 

hangsúlyt, mivel senki sem maradhat ki azok közül, akiktől el kell búcsúzni.  
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Bartha Elek a búcsúzásnak ezt a felsorolásszerű részét nagyon találóan seregszemlének nevezi.
81

 Kunt 

Ernő a búcsúztató lényegi tartalmi egységeit a nemzetséglevéllel hozza kapcsolatba.
82

 A temetésen 

résztvevők is nagy figyelemmel követik, hogy kik kerültek be a felsorolásba; ki az, aki esetleg nem került 

bele; ki az, akire számítottak, hogy bekerül és mégsem hangzott el a neve, ugyanis a faluközösség társadalmi 

rendjének továbbalakulására vonatkozó információk itt hangzanak el.
83

 Ebben a keretben bemutatásra kerül 

az elhunyt és családja személyes kapcsolatrendszere.
84

 A búcsúzásban megfigyelhető egy rokonsági 

hierarchia, egy fontossági sorrend, ami szintén megrendelői kérés.  

És most búcsút veszek drága Reginámtól, 

17 éven át hűséges páromtól. 

(Gál Károly búcsúztatója, Gidró László írása, Csíkkarcfalva, 1971) 

 

Istenem, hogy kezdjem búcsúszavaimat, 

Barabás, jó fiam, menyem, Rozália. 

(Lukács Karolina búcsúzója, Gidró László írása, Csíkkarcfalva, 1966) 

A búcsúzó részben nem csak személyek kaphatnak helyet. Nagyon sok esetben a világtól, a szülőháztól, 

a természettől és egyáltalán az élettől vesz búcsút a halott. 

Teremtő nagy Isten, fáj ha rá gondolok, 

Hogy a természettől végképp elszakadok. 

Harminc esztendőn át az erdők ölében 

Csendben, békességben, s boldogságban éltem. 

(Antal Józsefné búcsúztatója, Csíkjenőfalva, 1970. március 11.) 

Az utolsó szerkezeti rész a befejezés, a zárás. A halott itt kéri Isten áldását, valamint azt, hogy vigye őt el 

az örök hazába. Ez a rész a legtöbb esetben csupán egy versszakot foglal magába. A záró részre mondható el 

a leginkább a sablonszerűség. A bevezető és a búcsú a személyes vonatkozások miatt minden esethez külön 

igazodik, de a befejezés nagy mértékű egyezést mutat. 

Jöjj el őrangyalom, végy szárnyaidra, 

Vezérelj a boldog égi hazára, 

Hol az ártatlanok örömében 

Részt nyerjen lelkem a dicsőségben. 

(Gegő Piroska búcsúzója, Gidró László írása, Csíkkarcfalva, 1967)  

Ismétlődő formulák: „Porból vett testemet a sír készen várja”; „Ó irgalmas atya, vedd hozzád lelkemet”; 

„Elhangzott ajkamnak végső búcsúszava”. 

A búcsúztatókat a kántor dallam kíséretében adta elő. Néhány vers fölé oda van írva az a vallásos ének, 

amelynek a dallamára énekelte. A megszövegezésben az egyes szám első személy és az egyes szám 

harmadik személy keveredik. Van olyan vers, amely teljesen a halott nevében íródott. De előfordul az is, 

hogy a bevezető rész egyes szám harmadik személyben indul és csak a búcsúban szólal meg a halott. A 

búcsúztató mély vallási élményt vált ki a képanyag, a metaforák, jelzők segítségével. („Kedves kis 

méhecskék, szorgalmas állatok / Ti zengjetek nekem egy szép gyászindulót”; „Angyaloknak lettem 

szűzjegyese”; „A temetőkertben immár megpihenek” stb.). 

A szakirodalom kiemelt figyelmet fordít a halottbúcsúztató társadalmi funkciójára, a közösség életében 

betöltött szerepére. Kunt Ernő beszél a hagyomány fegyelmező erejéről, ami alatt azt a kulturálisan irányított 

folyamatot érti, amely a halott családját átsegíti a veszteségen. Szerinte a nyilvánosság előtti búcsúztatás 

pszichikai stratégia, ahol a halottbúcsúztató a családot segíti, hogy átlépjen a sokkhatáson, felszabadítja, 

levezeti a érzelmeket.
85

 Bartha Elek szerint az elhunyt kapcsolatrendszerének kinyilvánítása, a 

megszólítottak sorrendjének összeállítása, a halott közösségi szerepkörének megnevezése, az érzelmi 

megnyilvánulások kiváltása mind a műfaj társadalmi funkciói közé tartozik.
86

  

Dolgozatomban arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált közösségnek szüksége van a 

búcsúztatókra, hogy általa érzelmeit ki tudja fejezni. Mindezt alátámasztja a temetési szertartásban elfoglalt 

kiemelkedő helye, a szerző közösségi elismerése. A halottbúcsúztató versek utóéletét tekintve meglepetten 
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tapasztaltam saját családomban, hogy milyen féltve őrzik meg ezeket az alkotásokat, ezzel is kifejezve az 

elhunyt iránti mély tiszteletüket.  
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*** 

Antal Józsefné búcsúztatója 

 
Özvegy életemnek határához értem 

Isten meg eléglé fájdalmim, simlésem(?), 

Meghallgatta fájó sóhajtásaimat 

S végkép letörölte könnyhullatásimat. 

 

Immár bevégeztem 81 évemet 

Örökre lezárom földi életemet. 

19 évi özvegy élet után 

Eltávozom innen, értem jött a halál. 

 

Hosszú éveken át özvegységben éltem, 

De reményem s hitem nem szűnt meg Istenben. 

Tudtam, hogy ő nem hagy özvegyen magamra, 

S rendel gyámolítót vigasztalásomra. 

 

Édes gyermekeim, kedves unokáim, 

Az Isten veletek, jó gondviselőim. 

Legyetek boldogok kedves látogatok, 

Én a sir ölében pihenni indulok. 

 

Szeretett testvérem, én immár elmegyek 

Neked az Úr Isten adjon egészséget. 

Összes jó rokonok, részvétnyilvánítók 

Istennek áldását esdeklem reátok. 

 

Teremtő nagy Isten, fáj ha rá gondolok, 

Hogy a természettől végképp elszakadok. 

Harminc esztendőn át az erdők ölében 

Csendben, békességben, s boldogságban éltem. 

 

 

Drága szentes kútja, szívemnek szerelme, 

Te az én lelkemnek tiszta gyógyfürdője 

Te az én sorsomnak tanú bizonysága 

Te voltál életemnek minden boldogsága. 

 

Búcsúzok tőletek, fenyőfák s patakok, 

Kakukk s pacsirta, erdei állatok. 

Kedves kis méhecskék, szorgalmas állatok, 

Ti zengjetek nekem egy szép gyászindulót. 

 

Villásfarkú fecskék, szeretett lakosok 

Nem sokára jösztök s engem nem találtok, 

De azért ti most is rakjatok csak fészket, 

S elárvult házamat népesítsétek be. 

 

S most hozzátok szólok, hegyek, völgyek, dombok 

Tiszta kútforrások, illatos virágok 

Tartsatok gyásznapot az én emlékemre, 

Szépséges természet nem láthatlak többet. 

 

Megváltó Jézusom, már hozzád indulok 

Te szent irgalmadból üdvözülést várok. 

Bocsásd meg bűnömet, lelkemet vedd hozzád, 

Áldott szent jobbodon add örök nyugalmát. 

 

 

Gidró László, Csíkkarcfalva, 1970. március 11. 
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Gegő Piroska búcsúzója 

 
Viruló szép rózsa virág voltam én, 

Szépen illatoztam szülőim kebelén. 

S íme reám tört az irigy halál, 

Gyenge virágomra enyészet száll. 

 

Jó szülőim sírnak koporsóm mellett, 

Kedves Piroskájuk halála felett, 

Bánat között tartják menyegzőmet, 

Örömük, reményük elenyészett. 

 

Korán befejeztem földi életem, 

6 hónapos korban már el kell mennem, 

De a mennyországba várnak az angyalok, 

Ott majd szüleimért imádkozni fogok. 

 

Édes apám s anyám, ne zokogjatok, 

Mert az Úr Jézushoz szállt kislánykátok. 

Angyaloknak lettem szűzjegyese, 

Örömeimnek sohsem lesz vége. 

 

Mindkét részről való drága nagyszüleim, 

Kicsi unokájuk végkép elbúcsúzik. 

Kedves keresztszülők, Isten magukkal, 

Halmozza el Isten minden jóval. 

 

 

Drága Margit néni értem hogy aggódott, 

És Imre kisfia testvérinek mondott. 

Jó nagybátyám, Anti és nagynéném, Vilma 

Legyetek boldogok s Istentől megáldva. 

 

 

Isten legyen veled édes jó apám, 

Töröld le könnyedet anyám, hű dajkám. 

Enyhüljön meg fájó szívsebetek, 

A boldogságban részt nyerhessetek. 

 

 

Szerető szülőim, hát ne sírjatok, 

Ezek végszavaim, „Isten hozzátok”. 

Hervadt tagjaimat nyughelyére 

Kísérjétek már a gyászsírkertbe. 

 

Jöjj el őrangyalom, végy szárnyaidra, 

Vezérelj a boldog égi hazára, 

Hol az ártatlanok örömében 

Részt nyerjen lelkem a dicsőségben  
 

 

Gidró László, Csíkkarcfalva, 1967 

.

 

Dénes búcsúzója 
Jó keresztény hívek, kik ide jöttetek, 

Jóságos részvét vezetett titeket. 

Szeretettel nézzünk e kedves halottra, 

A most elköltöző jó Dénes bácsira. 

 

Jaj, be szomorú hely, hova most jöttetek, 

Jó édes apáért hullanak a könnyek. 

Csak 58 évet töltött itt közöttünk, 

Érte jött a halál s immár elmegy tőlünk. 

 

És most búcsút veszek bánatos társamtól, 

32 éven át hűséges páromtól. 

S ki koporsómat átölelve tartja, 

Ó, mért nem nyithatok vigaszt fájdalmára. 

 

Nehéz évek voltak, miket eltöltöttünk, 

Mindig gyengélkedtem ahogy egybekeltünk. 

Csak négy évet voltam egészséges ember, 

És te mégis mindig megbecsültél engem. 

 

Szeretett hitvesem, miként háláljam meg 

A te hűségedet és nagy türelmedet? 

Ennyi jóságodat megköszönöm szépen, 

Minden lépésedben segélyen az Isten. 

 

 

Teremtő nagy Isten, fáj ha rágondolok, 

Hogy Irén lányomat többé nem láthatom. 

Tudom, hogy neked is fáj, hogy már nincsen apád, 

Így rendelte Isten, nincsen más választás 

 

Édes jó leányom, ne sírjál, ne zokogj, 

Mert a jó Istennek gondja lesz reátok. 

Le fogja törölni hulló könnyeteket, 

És megvidámítja fájó szíveteket. 

 

Lázár, jó testvérem, családoddal együtt 

Segélyen az Isten mindenben mindenütt. 

A sok segítségért köszönetet mondok, 

Isten bő áldását hullassa reátok. 

 

A temetőkertben immár megpihenek. 

Márton és családja, az Isten veletek. 

El kell menjek innen, nincsen maradásom, 

A síri hazába lesz az én lakásom. 

 

Papp Árpád sógorom, áldja meg Az Isten 

Családostól együtt boldogan éljenek. 

Részvét és fájdalom tölti el lelküket 

Ó, mert halva látnak feküdni engemet. 

 

Karda Imre sógor, ó hogy köszönjem meg 

A sok segítséget, a sok szívességet. 

Mindig készen állott, hogy rajtunk segítsen, 

Nyerje el jutalmát Istentől az égben. 

 

Mielőtt elmennék végképp, elbúcsúzok. 

Fülöp Félix sógor s kedves családjától. 

Kegyetlen a halál s elszakít egymástól, 

De majd viszontlátjuk egymást a síron túl. 

 

 



N é p s z o k á s o k  –  H a g y o m á n y o k  

 74 

Névvel nem említett összes jó sógorok, 

Összes unokáim, komák, komaasszonyok. 

Drága jó szomszédok, keresztgyermekeim, 

Az Isten veletek, összes rokonaim. 

 

Porból vett testemet a sir készen várja, 

Hogy a föld porával egyesüljön újra. 

Lelkemet vedd hozzád irgalom szent Ura 

Engedd, megtisztultan állhassak jobbodra. 

Gidró László, Csíkkarcfalva, 1969 

 

Lukács Karolina búcsúzója 
Mulandó világi életem végére 

Jutottam koporsóm sötét rejtekébe. 

Sok szenvedésnek, fájdalomnak vége, 

Felmentet ezektől az Isten kegyelme. 

 

Ó, mily sok fájdalmat, sok kínt átszenvedtem, 

Míg reám tekintett az örök kegyelem. 

Nem volt éj-nap nyugtom, nem volt enyhülésem, 

Míg végére nem ért hosszas sínlődésem. 

 

Jaj be szomorú hely hova most jöttetek, 

Jó édesanyáért hullanak a könnyek. 

73 évet töltött itt közöttünk, 

Érte jött a halál, s immár elmegy tőlünk. 

 

Koporsómnál zokog búba merült párom, 

Ő volt vigasztalom, gondos hű ápolom. 

Bús özvegyi sorra, kit már itt kell hagynom, 

Fogadd oltalmadba őt, ó szent alkotom. 

 

Jöjj, Károly, jó férjem, elhagyott bús hívem, 

Aki könnyeidet hullatod felettem. 

Szép 46 év volt veled házasságom, 

Elszakított tőled íme gyászhalálom. 

 

Te betegágyamnál sokszor fent virrasztál, 

Fájdalmimat látva könnyeket hullattál. 

Szenvedéseimben szeretve ápoltál, 

Beteg nejed mellett sokat fáradoztál. 

 

Istenem, hogy kezdjem búcsúszavaimat: 

Barabás, jó fiam, menyem, Rozália, 

De váratlanul jött az én gyászhalálom, 

Mikor nem gondoltuk, akkor kell távoznom. 

 

 

Katonavacsorát elkészítettétek 

És mulatság helyett sírtok és könnyeztek. 

Ó, mert megszűnt élni jó édes anyátok, 

Kit szívből s lélekből őszintén sajnáltok. 

 

Vilma, jó leányom, s jó vejem Ferenc, 

Ó, hogy szomorkodtok távozásom felett. 

Fáj az én szívem is, hogy már el kell menjek, 

Jó gyermekeimtől végbúcsút kell vegyek. 

 

Véró, jó testvérem, Ágoston, jó sógor, 

Rozáli testvérem, s férje Ágoston, 

Isten bő kegyelmét árassza reátok, 

Bútól s minden bajtól ő megoltalmazzon. 

 

Édes unokáim most hozzátok szólok: 

András, Erzsi, Zoli és szeretett Vilmos, 

Gizi, jó férjeddel boldogan éljetek, 

Kedves jó véreim az Isten veletek. 

 

Szeretett anyatárs, az Isten magával, 

Én már elmegyek a holtak országába. 

Jól voltunk mi együtt, s azért olyan fájó 

A végső búcsúzás a végső búcsúszó. 

 

Komák, komaasszonyok, és drága szomszédok, 

Keresztgyermekeim, s minden, akik itt vagytok. 

Testvérem gyermeki, s összes jó unokák 

Árassza reátok Isten bő malasztját. 

 

Végső könyörgésem tehozzád repüljön, 

Kimúló életemet vezérléd e földön. 

Ó, irgalom atyja, vedd hozzád lelkemet, 

Az üdvözültek közt adj örök örömet. 

Gidró László, Csíkkarcfalva, 1966 

 

 
Csíkkarcfalva. Római katolikus műemléktemplom és temető 
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Adorjáni Júlia 

néhai pipei tanítónő 

Dicsőszentmárton, Maros megye 

Hiedelemvilág Pipén (Kis-Küküllő mente, Maros megye)
87

 

I. Szülés-születés  

Állapotos asszonnyal kapcsolatosak 
 Állapatas asszanynak

88
 nem szabad gyöngyöt tenni a nyakába, me(rt) nehezen szabadul meg (nehezen szül). 

 Nem szabad senkinek vizet adnia. 

 Nem szabad kötél alatt átmennie. 

 Nem szabad a fát fardítva tennie a kemencébe, me(rt) a gyermek fardítva születik. 

 Nem szabad megméretkeznie. 

 Köténybe nem szabad semmit tennie. 

 Nem szabad megcsadálnia semmit. 

 Ha valamin a szeme rajta marad, köpje le. 

 Nem szabad állatat ölébe venni. 

Újszülött gyermekkel kapcsolatosak 
 Az újszülött gyermeket be kell karmazni, hagy ne igézzék meg. 

 Az újszülött gyermeket le kell köpni, hagy ne igézzék meg. 

 Az újszülött gyermek feje alá könyvet tesznek, hagy akas (okos) legyen. 

 Az újszülött gyermeknek a körmét ha levágad, körmös lesz. 

 Ha (az anya) macskába rúg, a kisgyermek szőrös lesz. 

 Ha az újszülött gyermek megijed, akkar (akkor) kutyaszőrével meg kell füstölni. 

 Ha a haját egy éven belül levágják, az nem nő meg. 

 Ha a kicsi gyermek asztalra ül, nem nő meg. 

 Ha szaptatas (szoptatós) asszany látagat meg hasanlót, egymást lefejik. 

 Ha betegasszany ágyára űsz (ülsz), elviszed a tejit. 

 A gyermeknél cérnát kell hagyni, hagy jól aluggyék (aludjék). 

 Kereszteléskar (kereszteléskor), ha sír, jó énekes lesz. 

 Ha új tekenyőbe fürösztik, jó énekes lesz. 

 Ha a gyermeket megverik, hamar megnő. 

 Ha a kicsi gyermek fejin (fején) keresztül nézünk, meghal. 

 Ha a bőcsőt (bölcsöt) üresen rengetik, üres marad. 

 Ha sakat (sokat) csakalják (csókolják), akkar savány lesz. 

 Gyermeket keresztelés előtt nem jó patakan, folyón átvinni. 

 Kereszteletlen gyermeket nem jó egyedül hagyni. Seprűt kell tenni az ágya mellé, hanem a baszarkányak elviszik. 

II. Jeles Napokkal összefüggő 
 Újesztendő napján, ha szárnyast eszel, elröpül a szerencséd. 

 Újesztendő napján, ha lencsét eszel, sak (sok) pénzed lesz. 

 Újesztendő reggelén, ha férfiva(l) találkazal, szerencséd lesz. 

 Újesztendő reggelén, ha asszannya(l) (asszonnyal) találkazal, nem lesz szerencséd. 

 Vízkeresztko(r) nem szabad a marhát befagni, me(rt) e(l)törik a lába. 

 Március elsején, ha háttal mész ki az ajtan, nem fú(j) meg a szél. 

 Március elsején éjje(l), ha az asszany mesztelen és szótalanul kisepri a házat, a szemetet kiviszi, nem lesz balhája 

(bolha) abba(n) az évbe(n). 

 Ha valaki húshagyókedden fan (fon), a kendere szulákas (gyómos) lesz. 

 Nagypénteken nem jó fanalat tekerni, me(rt) a tehenyek összetekerednek. 

 Ha a tehén nagypénteken barjúzik (borjúzik), akkar két barjúja lesz. 

 Húsvét első napján nem szabad piras tajást enni, me(rt) e(l)törik a lábad. 

 Ha húsvét másod napján megöntöznek, nem hervacc (hervadsz) el. 

 Szentgyörgy napja előtt, ha dörög, hengerésszé(l) a fűbe, és nem lesz fájas (fájós) a fejed. 

 Szentgyörgy napja előtt, ha vízbe esel, nem leszel beteg. 

 Szentgyörgy napja előtt nem jó sak (sok) fuszulykát, faszulykát enni, mert sak szemőcsöd (szemölcsöd) lesz. 

 Szentgyörgy napja hajnalán vadrózsát kell tenni a kapura, akkar nem jár a baszarkány (boszorkány). 

 Szentgyörgy napján kigyúlnak a pénzek. 

 Szentgyörgy napján nem jó árnyékba fekünni (feküdni), me(rt) a halatt (halott) ada (oda) megy és elvisz. 

 Ha Szentgyörgy napján mennek ki a jahak (juhok), s akkar születik valaki, majar (major) lesz belőle. 

 Szentgyörgy napján, ha lefekszel a fődre (földre), nem nősz meg. 

                                                 
87

 Adorjáni Júlia unitárius tiszteletesné asszony, tanítónő irányítása alatt, a pipei iskolások által gyűjtött hiedelmek, 1947-1956 

között. Megjelent: Pipei hiedelmek. In: Vallási Néprajz 14. szám. Barka Kiadó. Budapest, 2008. 181-186. o. 
88

 Pipén erős az a-zás  (pl.: hogy – hagy; malom – malam; asszony – asszany; fon – fan; komám – kamám)  

N.B.: Az itt közölt szöveget „átírtuk pipei beszédre”, abba a formába, ahogy ott mondják – Pypei Burus János 
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 András napján ha bőjtősz (böjtölsz), meglátod a párad (párod). 

 András napi mondóka: „Ágyba járak,/ párnám záram,/ mandd meg,/ ki lesz a páram?”. 

 Luca napján megszűnnek az emberben a hasszas (hosszas) betegségek. 

 Két karácsany között nem szabad fuszulykát (paszulyt), lencsét, borsót enni, mert a jahak (juhok) kergetesek 

lesznek. 

 Két karácsany között aki fan (fon), a keze zsibbadas (zsibbadásos) lesz. 

 Két karácsany között, ha siríti a cérnát, a cérna nem szakad el. 

 Csonka héten nem jó sak fuszujkát enni, me(rt) kelésünk lesz. 

 Csonka héten nem jó marhát befagni (befogni), me(rt) e(l)törik a lába. 

 Szilveszterko(r) mennyél (menj) ki a disznyó (disznó) ólhoz, ahányat a disznyó röffen, annyi év múlva férjhez fogsz 

menni. 

 Szilveszterko(r) álliccs (állíts) fel a család minden egyes tagja részére egy hasábfát, amelyik ledől, az az illető 

eltávozik a háztól. 

 Szilveszterko(r) baríccs (boríts) le jegyűrűt, kenyeret, sót. A kenyér bő áldást, a jegyűrű házasságat, a só bánatat 

jelent. Amelyiket felemeled, abba(n) lesz részed. 

 A szilveszteri gombócfőzés megmonggya  (megmondja), hagy ki lesz a párad. 

III. A hét napjaihoz fűződő 
 Ha vasárnap mész a várasba, nem lesz szerencséd. 

 Ha vasárnap ültecc (ültetsz) tyúkat, mind kakas lesz a tajásból. 

 Ha a tehén vasárnap barjúzik, bika lesz. 

 Ha csütörtökön barnyúzik a tehén, ünő lesz. 

 Pénteken nem jó új munkába kezdeni. 

 Ha szövésko(r) a fanalat (fonal) pénteken húzzák fel, nem jár jól. 

 Ha pénteken ültecc (ültetsz) tyúkat, nem kel ki a tajás. 

IV. Holddal kapcsolatosak 
 Nagy munkába, fantas (fontos) dalagba (dologba) nem jó holdtölteko(r) kezdeni. 

 Újságra (újhold) nem jó tyúkat ültetni, me(rt) mind megnyamarékasadnak (megnyomorékosodnak). 

 Újságra nem jó retket, ubarkát (uborkát) ültetni, me(rt) a retek kikaradzik (kikorozik), az ubarka csak virágat terem. 

 Ha újságra barnyúzik (borjúzik) a tehén, a kis barjú nem akar szapni (szopni). 

 Újholdra meszelni nem jó, me(rt) a lakás megbagarasadik (megbogarasodik). 

V. Munkával kapcsolatosak 
 Kovászt, ha kiacc (kiadsz a háztól), egy darabkát törj ki, me(rt) ha nem, kár ér. 

 Dagasztás közbe(n) nem jó vizet inni, me(rt) a tészta megszaparadik (megszaporodik). 

 A tűz, ha szikrázik, haragat (haragot) jelent. 

 Ha leköpjük a tüzet, a szomszédra megy a harag. 

 Ha tyúkat ültecc, a tajást csarda (csorda) kihajtásko(r) tedd alája, me(rt) mind kikel. 

 Ha az asszany fan (fon), és az orsót üresen leejti, nem mand (mond) igazat. 

 Ha fanásko(r) a megmaradt kicsi csepűt a többiekhez tesszük, kavász (kovász) lesz belőle. 

 Amiko(r) szövőt teszünk, és utána férfit látunk, jal (jól) jár a szövőszékünk. 

 Ha ilyenko(r) asszanyt látunk, rasszul (rosszul) jár a szövőszékünk. 

 Ha a szövő lefagyatt (lefogyott) és aznap nem vágjuk le, sakáig fagunk vanaglani (vonaglani). 

VI. Állattenyésztéssel kapcsolatosak 
 Csardahajtásko(r) láncat teszünk a marha eleibe (elejébe), hagy a farkas meg ne egye. 

 Hazajövet, ha a tehénre seprűvel legyintesz, a baszarkányak a tejit nem viszik el. 

 Ha a tehén barnyúzik (megborjúzik), háram napig a háztó(l) nem szabad semmit se(m) kiadni. 

 Ha a tehén barnyúzik, a tejit gyűrűn kell keresztül fejni, akkar nem viszik el. 

 Amelyik asszany elviszi a tejet, az a kapuzábéra felteszen négy szalmaszálat, és abból is tejet fej ki. 

 Ha a tejit elvitték, masagatórangyat (mosógatórongyot) kell tenni az istálló küszöbére, és kalapáccsal ütögetni, a 

tejet visszahazzák. 

 Ha a tehennek a tejét valaki elvitte, ütheted a tehenet, me(rt) annak fáj, aki elvitte. 

 Ha a té (tej) kifut, a tehen elrúg. 

 Ha ajjan (olyan) helyre acc (adsz) tejet, ahal (ahol) már van, akkar háram kalánnyal (kalánnal) öncs (önts) be az 

asztal alá, me(rt) ha nem, elviszik a tejet. 

 Ha lófej csontvázat felnyújtunk az istálló gerendájába, elmegy a menyét. 

 Istállófelirat: Kázmér napján pusztulj patkány,/ Kázmér napján halj meg patkány. 

 Ha a bárányt megcsakalad (megcsókolod), elviszik a farkasak. 

 Ha a jahat a seregbe(n) megszámlálad, elviszik a tejit. 

 Ha egy majar (major) a másik majartó(l) ótót (oltót) kér, elviszi a tejet. 

 Majarháztó(l) nem jó sót kérni. 

 Ha a disznyót hódfagytára (holdfogytára) öljük meg, nyüves lesz a szalanna. 

 Ha a disznyót cigány vágja le, a család egészségben, békességben fagja (fogja) elfogyasztani. 

 Ha a disznyót seprűve(l) megüted (megütöd), megdöglik. 

 Ha a szamár bőg, farkasjárást jelez. 
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VII. Szerencse, szerencsétlenség 
 Pappal találkazni nem jó. 

 Fehér lovat, katanát (katonát), papat egyszerre látni, jó. 

 Ha a szappany kicsúszik a kezedbő(l), szerencsétlenség ér. 

 Ha evésko(r) az evőeszközt, vagy a falatat (falatot) elejted, nem szívesen adják. 

 Ha a szemetet este kidabad (kidobod), kár ér. 

 Ha a kakas este kukarékal (kukorékol), rassz (rossz) ember jár. 

 Ha vásárba méssz és asszannyal találkazal (találkozol), nem lesz szerencséd. 

 Ha cigánnyal találkazal, szerencse ér. 

VIII. Időjárással kapcsolatos 
 Ha az ökör a szőrét visszanyalja, eső lesz. 

 Ha a kakas este kukarékal (kukorékol), lágy idő lesz. 

 Ha a tyúkak karán (korán) elülnek, eső lesz. 

 Ha a kutya parézik (?!), eső lesz. 

 Ha a kutya hengerészik, szélfúvás lesz. 

 Ha a tyúk a farkát lefelé tarcsa (tartja), eső lesz. 

 Ha elősző (először) halljuk a dörgést, és nem hengerészünk, fájas (fájos) lesz a derekunk. 

 Ha a varjú az udvaran kárag (károg), kár ér. 

 Ha a varjú télen kárag, azt jelenti, hó lesz 

*** 

 
 

 
 

Pipei unitárius templombelső (2006) 
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Nistor István, X.o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Burus János 

 

Mezei munkák Lábnyikon 

 
Az én falum Lábnyik (r. Labnic, Bákó megye). Elmesélem a falumbeli emberek munkáját.  

Tavasszal van a legtöbb munka a mezőgazdaságban. Miután kitavaszodik, már áprilisba kezdik szántani 

és vetni a kukoricát. Az emberek szántanak traktorral, de sokan lóval, tehenekkel is.  

A szőlőt tavasszal (ha karós) lekarózzák és levágják a száraz felit (venyige) kipucolják, hogy lehessen 

megkapálni. Miután megkapálták, újra felkarózzák és felkötik rá. Egy hónap után újra megkapálják, hogy ne 

legyen „burujan” (búrjányos, gazos). 

Tavasszal a falusi emberek vetnek pityókát, céklát, különböző magokat. Az asszonyok veteményeznek a 

veteményes kertben. Zöldségeket ültetnek, különböző magokat vetnek el.  

A kukoricát belevetik a földbe, és rá három hétre nőni kezd, megkapálják. Amikor már akkora lett, hogy 

térdig ér, akkor még egyszer megkapálják. A kukoricaföldbe még ültetnek fuszulykát és tököt. Vetnek az 

állatoknak zabot, lucernát, árpát, hogy legyen télire takarmány. 

Júniusban már jó meleg van. Kezd már érni a búza, zab, árpa.  

Nyárban az emberek kaszálnak télire az állatoknak. A szénát hazaviszik és összerakják bugjába (boglya), 

vagy elhelyezik a csűrben. 

Július végén, augusztus elején már a búzát aratják, amelynek szemét a múlt ősszel vették el (vetették).  

A búzát a dombokra vetik, hogy jobban süsse a nap, hamarabb megérjen. A faluban a legtöbb búzát az 

Arinoasa dombra vetik, mert ott terem jól. A búzát a vaddisznók és a borzok szokták rontani (pusztítani). A 

búzát learatják, hazaviszik a magját, és szúszékba rakják, száraz helyre. Ezt csak valami (bizonyos) idő után 

lehet malomba vinni és megőrölni, hogy kenyér lehessen belőle.  

Miután a búzát learatták, hazaviszik a szárát is (szalmát) télire az állatoknak, vetésnek (románul: aşternut, 

magyarul: alom), ajjazni, vagy másra is felhasználják.  

Közeledik az ősz. A falusi embernek az ősz a legszebb évszak, mert akkor látja, hogy mit dolgozott, a 

termést.  

Ősszel sok a munka. Kezdődik a szőlő leszedésével, amit a gazda haza viszen, kádba töri szőlőtörővel. 

Amikor úgy gondolják, hogy már bor lett belőle, leeresztik és hordóba teszik, a pincébe.  Miután a bort 

leeresztik a kacsról (szára, kipréselt szem) pálinkát főznek. Akiknek gyömölcsöse van, az főz szilvapálinkát, 

ami nagyon finom és fejbeverő, ha sokat bevesz (iszik) belőle.  

A szőlőt dombra ültetik, de lapos helyekre is: Szőlősháta (itt csak szőlő van), Bükk (itt szőlő meg legelő 

van), Koporsófedél (ez a domb olyan, mint egy koporsónak a fedele és szőlővel van ültetve, meg 

gyümölcsössel). 

Ősszel megérnek a gyümölcsök. Megérik a kukorica, ami fontos a falusi embernek. 

Kukoricát ültetnek a Tábla (ez egy nagy egyenes hely), Paphelye, Rét, Dineci oldal nevű területre, olyan 

helyre, hogy hozzáférhessenek szekérrel, traktorral, ne legyen nagyon dombos terület, mert könnyebb 

szállítani a termést; még a szárát is, a „csokánt” (kocsán, töröbúza szára) is felhasználják.  

Az ősz egy kicsit csúf évszak is, mert ha esik az eső, akkor sár van. 

Ősszel a kukoricát leszedik, hazaviszik és kasba helyezik. A kukoricásból a tököt (r. bostani) is 

hazaviszik a disznóknak. A kukoricaszálat levágják solóval (sarló), kévébe kötik és hazaviszik szekérrel. 

Télire az állatoknak nagy bugjákat raknak össze belőle.  

Amikor már a kukoricát is hazaszállították, várhatják a telet egy kancsó jó borral. 

Falumban a legelőhelyek ott vannak, ahová nem lehet ültetni mást. A legnagyobb legelőhely, az a 

legnagyobb domb, neve Giligor (ez a csángóneve). Más legelők: Hegy, Dineci oldal, Gyéres (ennek a másik 

neve Csutakos), Csereerdő (itt a juhok legelnek), Cserési legelő (ez kicsit kisebb domb).  

Kaszálóhelyek: Carina (r. Ţarină), Lonka (r. Luncă), Bohor, Tábla.  

Én, amikor a vakációban otthon vagyok, örömmel végzem a mezei munkát kint a falum határában, ez 

által is segítem a szüleimet. 
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Rózsa Tekla-Beáta 

III. éves néprajz szakos hallgató 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

Keszeg Vilmos egyetemi tanár 

A feliratos falvédő divatja és története Havadon 

 

„A tárgyak fejlődéstörténetében a funkció játszik központi szerepet. Ez határozza 

meg formájukat, anyagukat, kidolgozottságukat és egyéb tulajdonságaikat...” 

Keszeg Vilmos 
 

A szöveges falvédő 1871-ben született meg az iparművészettel egyszerre. Jacob Falke a különböző 

minták javaslatával csak a művészietlen női kézimunkák elterjedésére kívánt közbelépni, mit sem sejtve, 

hogy ártatlan kezdeményezéséből ilyen nagyszabású divat alakul ki. K. Csilléry Klára a következőképpen 

vélekedett a falvédők elterjedéséről: „Hamarosan eljutott ez az olcsó és könnyen tisztán tartható, lényegében 

falikép szerepet nyert, tetszetős lakásdísz a legszerényebb otthonokban is, és már a századfordulón ott a 

munkásoknak és a parasztoknak a lakásában.”
89

 Eleinte az angolok, hollandok, svédek körében, majd az 

Osztrák-Magyar Monarchia területein honosodik meg. Bécsből kerül be Magyarország és Erdély területére. 

A falvédők funkciójukat tekintve hol a falak tisztántartása, hol esztétikai értékük, hol pedig csupán az 

egykori divat miatt használatosak még ma is. A falvédők kétségtelenül folklorizáción mentek keresztül, így 

kerültek és terjedtek el városról vidékekre is. 

Kutatásom helyszíne Havad község (r. Neaua, Maros megye), kis falu Erdélyben, Marosvásárhelytől  

22 km-re, délkeletre, a Havad-patak mellett, a patak két forrás ágának egyesülésénél fekszik. A 2002-es 

népszámlálás 386 főt számolt, többségben magyar anyanyelvűeket. A polgármesteri hivatal által végzett 

2009-es felmérés szerint Havad községben (ide tartozik Geges, Vadasd, Szentsimon, Havad és Rigmány) 

1545 a lélekszám. Ebből 6 román, 1431 magyar, 1 német, 106 roma és 1 más nemzetiségű. Vallásban is 

megoszlik a lakosság: 5 ortodox, 1474 református, római-katolikus 26, unitárius 1, más vallásúak 

(adventista, evangélista, baptista stb.) 39-en.
90

 

A gazdálkodás a lakosságnak szerény megélhetést biztosít. A 386 lakosból 2009-ben 121-en jelezték, 

hogy nem rendelkeznek jövedelemmel. Az iparban dolgozó személyek száma kb. 82, mezőgazdaságban 108, 

szolgáltató iparban 26, építkezésben 33, valamint más téren (közigazgatás, tanítás, egészségügy stb.) 38 

személy dolgozik. Már a statisztikai adatok is mutatják, hogy a lakosság jelentős része mezőgazdasággal 

foglalkozik, mégha ez nem is jelent jó jövedelemforrást. A község központja Havad. Itt található a 

rendőrség, a posta, a polgármesteri hivatal, az orvosi és állatorvosi rendelő, gyógyszertár. Van egy üzlet és 

egy bár, meg egy óvoda és iskola (I-VIII. osztály). 

A fiatalok nemcsak Havadra járnak iskolába. Aki teheti, inkább Nyárádszeredába megy. Szentsimonhoz 

közelebb is van, Vadasdról pedig inkább Erdőszentgyörgyre mennek. Egyetemre Marosvásárhelyre és 

Kolozsvárra jelentkeznek.  

Kutatásom célja felfedni a szöveges falvédők divatjának történetét. A falvédő kivarrását a tanítónők 

tanították kézimunkaórán. Havadon néhol még tart a falvédő divatja, viszont van ház, ahol már csak a 

szekrények polcain idézi virágkorát.  

A gyűjtés során 13 háznál jártam. Három háznál egyáltalán nem található már falvédő. Összesen 25 

darabot sikerült azonosítani, melyből 3 szöveg nélküli és két-két változat két helyen is előfordul, ismétlődik. 

Legtöbb a keresztszemes és magyaros falvédő, egy helyen pedig perzsa faliszőnyeg díszítette a szobát. Öt 

háznál a falon, a konyhában találtam rájuk, míg ugyancsak öt háznál a falvédők a szekrényben voltak eltéve.  

A felkutatott szálöltéses szöveges falvédők többsége az 1920-60-as évek között készült, divatja az  

1960-as években érte el népszerűsége csúcspontját, majd újabb divat áldozatává vált. A feliratos falvédőt a 

keresztszemes, illetve a magyaros minta, majd ezt követően a perzsa faliszőnyeg váltotta fel. Egyes 

helyeken a bádoglemez falvédők is megjelentek a kályhák fölött, emellett a falak tisztán tartását a 

konyhaasztal fölött és mellett elhelyezett mintás papírfalvédők is biztosítják. Az említett negyven év 

leforgása alatt beszélhetünk a falvédővarrás hagyományáról. A falvédő készítői a nők voltak, leánykorukban 

készítték. A domináns színek a piros és kék, ritkábban a piros a zölddel. Az alább bemutatandó falvédők az 
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esős idők, valamint téli esték fáradozásainak eredményei. Ahhoz, hogy egy személy egy falvédőt kivarrjon, 

legalább egy hónapot dolgozott. 

A kutatás során használtam a résztvevő megfigyelői technikát, illetve a kép és szöveg közötti 

összefüggést kereső tartalomelemző módszert. A továbbiakban megkísérlem elemezni a felkutatott 

falvédőket, s megpróbálom összefüggésbe hozni a település lakóinak életformájával és mindennapi életével. 

Nézzük meg, miről árulkodnak a falvédők. 

A falvédők tükrözik a legjobban készítőik vágyait, rejtett világát, a konyhák „világképét”, „ a 

midennapoknak ezt a mitológiáját”, amely mintha abban a pillanatban „lépett volna le a falvédőről.
91

 A 

falvédőkön megjelenő leggyakoribb témák a vallásos szentenciák, a hétköznapi normatívák és a nóták, 

műdalok idealizált szituációi.
92

  

1. A vallásos témák közé tartoznak a következő falvédő feliratok: „Jézus, Mária segíts minket!”; „ 

Minden szükségben bízzál Istenben.”; „Hol hit, ott szeretet/hol szeretet, ott béke/hol béke, ott áldás/ hol 

áldás, ott Isten/ hol Isten, ott szükség nincsen.”; „Istennek legfényesebb napsugára, /világíts e házra.”  

Sokak emlékezetében megmaradt a házi áldás, talán ezzel is illene kezdenem a falvédők bemutatását. 

Egy háznál sem hiányzott. A vallásos szentenciát hordozó falvédőket általában az ajtóval szemben helyezték 

el, ugyanis ez a felirat nem csak az ott lakóknak szólt, hanem minden egyes vendégnek. Nemcsak anyáról 

leányra maradtak öröklődő tárgyak. Vízi János, aki a mai napig is a konyha falán őrzött falvédőit 

édesanyjától örökölte, elmondta, hogy édesanyja még leány korában varrta, kb. az 1940-es években, amikor 

szolgálni volt. Mivel négyen voltak testvérek, négy gyereket kellett fenntartani, „muszáj volt menni 

szolgálni” – mondotta. A szolgák és cselédek voltak akkoriban a divat, az újítások meghonosítói, mert vagy 

városon dolgoztak vagy nagyobb uraságoknál. A szövegeket mindeki saját stílusához, igényeihez igazíthatta. 

A 15-16 év körüli lány a szolgált pénzen staférumot vásárolt magának a jövendő háztartásba, tányértörlőt, 

törölközőt, ágyneműhúzat stb. Ezért is mentek leginkább Marosvásárhelyre szolgálni, mert ott 

megtanulhatták a takarítás, a főzés, a mosás, a vendégek kiszolgálásának fortélyait. Lenézték azokat a 

személyeket, akik nem rendelkeztek ilyen tudással. A falvédő a mai napig megtalálható a házban, a 

konyhában, a falon, meghitt hangulatot teremtve. A vallásos szemlélet ma sem halt ki. Falun mindig úgy 

vélekedtek, hogy az a jó ember, aki szorgalmasan látogatja Isten házát és hite gyakorlását környezetére is 

kiterjeszti. Ma már aki nem tud elmenni a templomba, rádión keresztül vagy televízióban követi az 

istentiszteletet. Ünnepeken gyakoribb a templomlátogatás.  

2. A vallás mellett a táplálkozás is külön tartalmi kategóriát jelent. Ide tartoznak az alábbi feliratok: „Ha 

az ebéd jóízű, a férj jókedvű.”;„Ígyál, egyél, de ne henyélj!”; „Haza jöttem kedves párom, az ebédet alig 

várom / Hoztam pénzt eleget, így panaszod nem lehet”; „Konyha pénzem legyen elég, /Mindig finom lesz az 

ebéd.” 

A következő falvédőt akkor vásárolták, amikor a tulajdonos, Adorjáni Mária még kislány volt. Felirata: 

„Ha az ebéd jóízű, a férj jókedvű.” Emlékezete szerint édesapja vásárolta meg kinyomtatva valamelyik 

hetivásáron. Ez az egyedüli férficentrikus falvédő. Édesanyjától hallotta, hogy akkor még az volt a divat, 

hogy a végét beszegték piros anyagból készült szegővel. A kép idealizált polgári öltözetű házaspárt jelenít 

meg, virágokkal körülvéve. A férj kezében virág, a nő kezében egy tányér tészta. Mintha a férj épp akkor 

toppant volna be a lakásba, a feleség meg kész ebéddel várja urát. Tóth Zoltán szerint a normatív feliratok a 

családi élet értékeit képviselik; a kispolgári életvitel alapvető eszménye pedig a szolíd, bensőséges kiscsaládi 

élet.
93

  

Az étkezés a mindennapi élet fontos része. A hagyományos étkezés szerint reggel nyolckor bőségesen 

reggeliztek az emberek, hogy bírják a nehéz munkát. Ilyen reggeli volt a puliszka, mártás kolbásszal, 

túrospuliszka, rántotta. Ebédre kétfogásos ételt főztek: húsnélküli levest, húsban gazdag második fogást. A 

második fogás úgy készült, hogy ha a munka miatt nem volt idejük újra főzni, vacsorára is maradjon belőle. 

Adorjáni Ilona szerint „falu szinten nem élnek vajas kenyérrel.” Tavasszal, mikor a gólyák megjönnek, a 

nap már annyira hosszú, hogy uzsonnát is beiktatnak az étrendbe. Az idősebbek még tartják azt, hogy délben 

pihenni kell, ha a szőlő levele már annyira megnő, hogy betakarja az ember szemét. 

Egy felirat szerint: „Ígyál, egyél, de ne henyélj!” Az evés-ivás megengedett, a henyélés viszont nem. 

Egy kisebb közösségben, ahol mindeki ismer mindekit, nem tolerálható a megszokottól eltérő viselkedés. Az 

emberek azt teszik, amit láttak és megtanultak az előző generációktól, szülőktől és nagyszülőktől. A felirat 

elterjedtsége jelzi, hogy egy adott időben ezt tartották meghatározó életvezetési elvnek. Mindkét tulajdonos 
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az 1920-as években született: Gáspár Juliánna 1926-ban, míg Török Aranka 1929-ben. Török Albertné a 

következőket mondta: „Akkor ilyen volt a divat, varrtunk, fontunk, szőttünk.”  

Bizonyára mindeki tapasztalta már és tudja, hogy vendéget ellátni gonddal jár: sütéssel-főzéssel, 

vásárlással. „Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég” – olvassuk a falvédőn. Ilyen környezetben 

a legkedvesebb vendég még marasztalással is alig maradna. Habár a tulajdonos szerint a falvédő nem a 

vendéget akarta elűzni a háztól. Osváth Margit szerint a falvédőt egyik tehetséges, szépen rajzoló 

marosvásárhelyi rokona rajzolta meg. A képen látható alakok ruhája a polgári öltözetet tükrözi. 

A vendégvárás igen nagy sürgés-forgással járt. Már azelőtt 2-3 nappal megkezdődtek a munkálatok: a 

takarítás, a majorság levágása, a házikenyér és kalács sütése; a pálinka mellé sósrúdat, borhoz poronyó 

omlos, krémes tésztákat készítettek. Az ebédet megelőzte a sósrúd és pálinka kínálása, amely kétféle 

lehetett: volt köményes és tiszta szilvapálinka. Az ebéd előétellel kezdődött, ami salade boeuf-ből állott. 

Ezután húslevest tálaltak és sóbafőttet (a levesben megfőtt hús krumplipürével és paradicsomszósszal). 

Ezután a flekkent rizzsel vagy krumplival. A krumplit különbözőképpen készítették el, petrezselymes 

krumpli, savanyú krumpli, azaz krumplisaláta, vagy éppenséggel szalmakrumpli formában. Italnak házibort, 

vizet és krémes tésztát tettek az asztalra. Ha nemcsak rokonok jöttek, hanem magasabb rangú személyek, 

akkor már torta is készült, amelyet a tészták után tálaltak fel. A nagy előkészület annyira fárasztó volt, hogy 

a háziak három nap alatt ki is fáradtak, a falvédő felirata erre utalhat. A vendégek azonban nem is ültek 

három napnál többet vendégségben.  

3. A falvédőfeliratok egy következő csoportja a női sorssal kapcsolatos. („Nincsen a világon nagyobb 

boldogság, mint a szerelemből kötött házasság”; „Minden madár az én bánatomat zengi / Ahogy én 

szeretek, nem szeret úgy senki.”;  „Fehér selyem csipkés szélű, Drága kicsi kendő”; „Férjem szereti a vizet,  

Ha nincs pénze más nem fizet”;  „Piros rózsa gyöngyvirág, kettőnkön áll a világ”.;  „Repülj, repülj 

hétpettyes katica-bogárka , Ennek a szép kislánynak hófehér vállára”.; „Naptól virít, naptól hervad a rózsa 

/ Hogy szeretlek nem tehetek róla”.; „Mikor egy mosolynak ezer könny a vége, nem kell a boldogság / csak 

a csöndes béke.”; „Udvarolsz, de mond meg végül, Mikor veszel feleségül?”; „Árnyas erdőben szeretnék 

élni nyáron át, Nekem e zöld árnyas erdő vídám kedvet ád”.; „Eljönne-e vélem Ha szépen kérem / Nem nagy 

időre,  Mondjuk örökre.”; „ A rózsa piros, a nefelejts kék / Szívemből kívánom, áldjon meg az ég.”; 

„Halvány sárgarózsa, ha tudnál beszélni / Elmondanád nékem, hogy nem érdemes élni.”; „Száz szál piros 

rózsát küldök én tenéked.”; „Ritka rózsa, ritka rozs/Ritka kislány takaros.” ) 

Köztudott dolog, hogy a kendő az udvarlás fő részét képezte. Ha egy legény udvarolt egy lánynak, akkor 

a lány ajándékba adott neki egy zsebkendőt – általában szépen kivarrta monogramjával –, hogy azt majd 

mindeki láthassa. Havadon se volt ez másként. Az ajándék általában selyemből vagy finom gyolcsból 

készült, amely szélét horgolótűvel behorgolták és csipkét kötöttek rá, az egyik sarkára meg monogramot 

varrtak, amit koszorúval vagy éppenséggel virággal varrtak körül. A fiú ezt a zsebkendőt a bal szivarzsebben 

tartotta, ahova húsvétkor és nagy bálok alkalmával – amit minden vasárnap tartottak – piros szegfű is került. 

Virágot tettek a kalapjukra is, piros szegfűt rozmaringgal vagy majoránnával, ami falun minden háznál 

virágzott – még télen is – az ablakban. Főleg leányos háznál volt sok virág. 

Falun gyakran hallható, hogy az asszonyok helye a konyhában, a férjé meg a pincében a bor mellett van. 

Na, de itt nem erről van szó. A falvédő felirata szerint a ház kincse a konyában és pincében rejlik: „Konyha 

és pince, Háznak a kincse”, azaz az élelem, mely előteremtése mindkét fél feladata. Régebb ritkán lehetett 

látni háznál kamrát. A kamra jóval később jelent meg és előbb városon. Nyáron, hogy a hús ne romoljon 

meg, egy ételhordóba tették, melyben az ételt hordták a mezőre. A fogóját hosszú kötélre kötötték és úgy 

eresztették le a kútba. Régebb tehát a konyha nem rendelkezett kellő felszereléssel.  

 A családban a férj kereste meg a konyhapénzt és övé volt a házban a hatalom. A falvédők a polgári 

család életeszményét tükrözik és az idealizált házaspárt jelenítik meg: „Hoztam pénzt eleget, így panaszod 

nem lehet” – mondja a férj, aki munkába jár. A feleség addig otthon a házimunkában jeleskedik és délben 

finom ebéddel szolgálja ki urát. Figyelemre méltó a falvédők konyhacentrikus szemlélete, ahogyan azt 

Hoppál Mihály is megállapította: „E tárgyak a konyha díszítésére készültek és a gondolatvilág, amit 

kifejeznek alig lép túl a sütés-főzés és evés világán, és persze a férfin, akiért az egész történik.” 
94

 

„Piros rózsa gyöngyvirág, / kettőnkön áll a világ.” A felirat a fiatalok önálló döntését sugallja. Azonban 

itt is csak idealizált képről beszélünk, mert nem mindenki büszkélkedhetett beteljesedett szerelemről és 

boldogságról árulkodó házassággal. Sok volt az érdekházasság, amikor a szülők mindkét fél hozományát, 

rangját figyelembe vették. Ha a másik fél alacsonyabb rangú volt vagy szegényebb, nem engedték őket 

egybekelni. Volt olyan eset, amikor a szülők a házastársakat már kicsi korukban kiválasztották egymásnak. 
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 Hoppál Mihály 1998. 39.o. 
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Egy nótából átvett szerelmi vallomás: „Repülj, repülj hétpettyes katicabogárka,/ ennek a kislánynak 

hófehér vállára./ Mondd meg néki, hogy én/ őt igazán szívemből szeretem.” Ezt az idézetet emlékversekben 

is felhasználták, de leginkább szerenád dalaként énekelték. A szerenádot a bálok után adták a kiszemelt lány 

ablaka alatt. A legény elhívott a bálból két-három zenészt, hegedűst és egy harmonikást. A szerenád három 

énekből állott. Ha a fiú jól tudott énekelni, akkor kísérte a zenét, ha nem tudott énekleni, akkor elhívta egy 

szépen éneklő barátját, vagy egyik zenész segítette ki. Az ilyenkor énekelt énekek az Akácos út, a Barackfa 

virágja ne bontsd ki leveled. A szerenád fegyelmezetten zajlott le, ezzel megtisztelték a lányt és családját is. 

A lány három gyufa meggyújtásával fogadta az énekeket. Minden ének közben egy félköríves égő láng 

lobbant fel, vagy éppen szív alakot formált az égő lánggal.  Ahol ez nem történt meg, ott elutasították a 

legényt. Ezért olyan esetről is hallottam, ahol az apa kénytelen volt az alvó lányai helyett fogadni a 

szerenádot adó legényt a szégyen elkerülése végett. 

„Eljönne-e vélem /Ha szépen kérem, / Nem nagy időre, / Mondjuk örökre.” Leánykérésnek lehetünk itt 

tanúi. Az első lépés az volt, mikor a legény megkérte a leányt. A második, mikor az édesapa elment a leány 

szüleivel beszélni; ha az édesapa egészsége vagy beszédkészsége nem volt megfelelő, akkor a fiútestvérét 

küldte el maga helyett vagy a legény nagyobbik testvérét, ha volt. Volt rá eset, amikor a legény annyira 

bátor volt, hogy egyedül ment el a szülőkhöz, viszont ez nem volt minden esetben elég hiteles és meggyőző, 

kételyek merülhettek fel a lány szüleiben a legény szüleinek döntésével szemben. Ha a kérést beleegyezés 

követte és ott együtt a részleteket megbeszélték, a gyűrűvételt és az eljegyzést hamarosan esküvő követhette. 

A falvédő mintát az asszonyok vásárolták, vagy másolták. A mintákat általában tetszés szerint színezték, 

varrták kékkel, pirossal vagy piros-zöld kombinációval. A mintát választhatták kalendáriumból és könyvből 

is. Egy időben divat volt a monogram feltüntetése is. Akad példa arra is, hogy a feliratot tetszés szerint 

átdolgozták. A keret elkészítésére sem volt szabály: leggyakrabban boszorkányöltéssel vagy horgolással 

történt. A végén a kész kézimunkát kimosták, kikeményítették és kivasalták. 

Ahogy a régebbi kézimunkákat kiszorította a falvédő, úgy jött be új divat, mely a falvédőknél is erősebb 

volt. Ilyen volt a keresztszemes kézimunka. Manapság Havadon kevés háznál látható a falra kitett szöveges 

falvédő, helyére festmények (csendélet), korondi cserép dísztárgyak (kancsó, tányér) és az írásos mintájú 

falvédők kerültek. A falvédők iránti szeretet azzal a ténnyel is bizonyítható, hogy a nők többsége szeretett 

kézimunkálni. Mihály Irma így nyilatkozott: „Ahol nem volt kézimunka a háznál, ott nem is volt 

háziasszony.” 

A falvédő története a divattal állt kapcsolatban. Adorjáni Mária a következőket vallotta a falvédők 

sorsával kapcsolatosan: „Négy-öt éve azt mondják, hogy nem divat a fénykép és a falvédő a falon, 

ugyebár ki kell azt mosni és vasalni, nem is olyan könnyű.” 
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Adatközlők: Vízi János (1942); Adorjáni Mária (1923); Adorjáni Ilona (1941); Gáspár Juliánna, szül. 

Simándi Irma (1926); Osváth Margit, szül. Adorjáni Margit (1922); Mihály Irma, szül. Fogarasi Irma (1941) 

Melléklet 

Vallásos feliratú falvédők 
1. Hol hit, ott szeretet/hol szeretet, ott béke/hol béke, ott áldás/ hol áldás, ott Isten/ hol Isten, ott szükség 

nincsen. 

2. Jézus, Mária segíts minket! 

3. Minden szükségben bízzál Istenben. 

Hétköznapi normatívák 

4. Ne hagyd el azt ki téged szívből imád. 

5. Ha az ebéd jóízű, a férj jókedvű. 

6. Ígyál, egyél, de ne henyélj! 
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  7. Konyha és pince, háznak a kincse. 

  8. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég. 

Nóták vagy műdalok idealizált szituációi  

  9. Nincsen a világon nagyobb boldogság, mint a szerelemből kötött házasság. 

10. Minden madár az én bánatomat zengi, / Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. 

11. Fehér selyem csipkés szélű, / Drága kicsi kendő. 

12. Férjem szereti a vizet, / Ha nincs pénze más nem fizet. 

13. Piros rózsa gyöngyvirág, / kettőnkön áll a világ. 

14. Repülj, repülj hétpettyes katica-bogárka / Ennek a szép kislánynak hófehér vállára. 

15. Naptól virít, naptól hervad a rózsa, / Hogy szeretlek nem tehetek róla. 

16. Mikor egy mosolynak ezer könny a vége, /nem kell a boldogság, /csak a csöndes béke. 

17. Udvarolsz, de mond meg végül, / Mikor veszel feleségül? (Adorjáni Mária, Adorjáni Ilona 

emlékezetében is megmaradt). 

18. Árnyas erdőbn szeretnék élni nyáron át, /Nekem e zöld árnyas erdő vídám kedvet ád. 

19. Eljönne-e vélem, / Ha szépen kérem, / Nem nagy időre, / Mondjuk örökre. 

20. Haza jöttem kedves párom, az ebédet alig várom / Hoztam pénzt eleget, így panaszod nem lehet. 

21. A rózsa piros, a nefelejts kék / Szívemből kívánom, áldjon meg az ég. 

Emlékezetből felidézett falvédőfeliratok 

22. Halványsárga rózsa, ha tudnál beszéln,i / Elmondanád nékem, hogy nem érdemes élni. (Adorjáni 

Ilona) 

23. Konyhapénzem legyen elég, /Mindig finom lesz az ebéd. (Adorjáni Ilona) 

24. Isten hozott kedves vendég.(Adorjáni Ilona) 

25. Száz szál piros rózsát küldök én tenéked.” (Adorjáni Irma) 

26. Ritka rózsa, ritka rozs / Ritka kislány takaros. (Osváth Margit) 

27. Istennek legfényesebb napsugára, /világíts e házra. (Dósa Gizella) 

28. Piros rózsa, gyöngyvirág / Kettőnkön áll a világ. (Dósa Gizella) 

29. Házi áldás. (Dósa Gizella és Pál Gizella) 

30. Isten hozott, kedves vendég! (Adorjáni Ilona) 
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Nagy István 

fegyver-restaurátor 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda, Hargita megye 

Egy 19. század eleji keleti puska restaurálásának menete
95

 

A tárgy adatainak leírása 
A keleti puska a XIX. század elejéről való. Eredetére és tulajdonosára vonatkozó adatokat nem 

ismerünk. 1952-től a Csíki Székely Múzeum tulajdonában van. A leltárkönyvben 80-as számmal 

vadászpuskaként szerepel. 

- hossza: 1444 mm, 

- csőhossz: 1095 mm, 

- csőfarnyúlvány: 55 mm, 

- űrméret: 15 mm. 

Francia kovás szerkezeti rendszerrel rendelkezik, mely korábbi zártípusok legelőnyösebb tulajdonságait 

foglalja magába: egy darabból álló tűzcsiholó acél és frizzen (lőporserpenyő fedél), meg a frizzenrugó, 

melyek a lakatlemez külső felén találhatóak a kakassal, míg a főrugó, kengyel, billenőcsukló, elcsattanó 

csap és rugója a lakatlemez belső felén a lőfegyver oldalába süllyesztve helyezkednek el. Katonai területen 

ez lett a gyújtózár utódja. Kevés változtatással ezt a típust kb. 1830-ig használták. A lakatszerkezetet 

maratással díszítették.
96

 Jelen esetben a lakatszerkezet felületén indák, levelek, madarak, a lakatlemezen a 

„LONDON WAPANTED" felirat olvasható. A puska sátorvasát kovácsolással vasból készítették. 

Lakatosmunkával alakították. Felülete sima, dísztelen. 

A puskacső sima furatú. Külvilága a nyílás felőli részén hengeres, majd kónuszosan folytatódik. A 

lőporkamrai részén elcsúcsosodó, damaszkolt
97

, ezüsttel tausírozott
98

 (indák, levelek, pontocskák). A cső 

célgömbbel és rövidvágású irányzékkal van ellátva. A csőfarnyúlvány is tausírozott díszítésű. Az említett 

minták mellett 1812 felirat (valószínűleg évszám – N.I.) látható. Végén furat található. Ezen keresztül 

rögzíthető – csavarral – a cső a tushoz. A fegyvernek mesterjegye, amit általában a csövön jeleznek, nincs. 

A diófából készült tusát és a faágyazatot két részből készítették, a tus nyakánál összeillesztették, 

ragasztották és két csappal biztosították. Mindezt berakott gyöngyházlapocskák, ónlemezek, ébenfacsapok, 

valamint a közéjük vert rézszegek – ékeléssel is rögzítik a lapocskákat – díszítik. A tus gerincén vésett 

ezüstcsík van. Alsó részén inda-motívumokkal domborított, cizellált, kovácsoltvas szegekkel rögzített 

ezüstsáv található.
99

 A csőrögzítő bilincsek és a puskavessző-tartó is ezüstből – ezzel az eljárással készült. 

A tárgy állapota restaurálás előtt 

A restaurálást az állapot leírása előzte meg, amelyet restaurátorlapon is rögzítettem. Az állapotot 

fényképekkel is dokumentáltam. 

A puska nagyon megrongált állapotban került hozzám. Múzeumba kerülése előtt korábban már 

javították, ami a tárgy legnagyobb károsodását okozta. A tárolási körülmények sem voltak megfelelőek. 

A sátorvas hiányos és korrodált, a bilincsek elszakadtak, felületükön ezüstszulfidos fekete elszíneződés 

látható. Illesztéskor nyilvánvalóvá vált, hogy a fegyver tartozékai. A faágyazaton meg a csövön lelt nyomok 

a bilincsek számára és helyére utalnak. A cső elhajlott, a faágyazathoz bádoglemezből készült két darabot 

bilinccsel és csontenyvvel rögzítették, durván átfúrták „megsüketítették". A faágyazatból két darab, egy  

138 mm és egy 150 mm hosszú (brutméretű) rész hiányzik. Amikor a csövet az ágyazatból nehezen 

kiszabadítottam, megállapítottam, hogy a hiányos, megrepedezett, hosszan hasadt ágyazatot egy 

csontenyvvel beragasztott vászondarab tartotta össze az ugyancsak beragasztott csővel. A tus nyakánál az 

illesztés össze volt szegelve. A puska nem teljes, hiányoznak: l db cizellált ezüst sáv (a robbanókamra alatt), 
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 A Csíki Székely Múzeum által rendezett Restaurált és tisztított fegyverek című kiállítás anyagából 
96

 Készítése: a fémet viasszal borítják, s ezt a bevonatot átkarcolják, a felületére savat visznek fel, ami a karcolásokon behatolva 

belemar a fémbe. Ezt követően eltávolítják a viaszbevonatot, a fémfelületet pedig kifényesítik, így szürkén megjelenik a 

mélyített minta. 
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 A damaszkolt, vagy más néven dömöckölt acél nem külső díszítés, hanem a csőkészítés módjának megnevezése. Különböző 

széntartalmú vas és acél összeolvasztásakor, kovácsolásakor keletkezik. Cső esetében a felhevített huzalokat egy magra 

csavarták és melegen összekovácsolták, majd a magot eltávolították. A felületet savakkal kezelték, ezáltal hullámos, 

mozaikszerű árnyékolások keletkeztek, aszerint, hogy a sav a lágyabb vagy a keményebb részeket támadta-e meg jobban. 
98

 A tausírozás a nem nemesfémnek nemesfémmel való berakásos díszítése. A díszítésre kerülő tárgyon a mintát vagy annak 

körvonalait kimélyítik, kivésik. Az így nyert érdes felületre kalapálják rá a vékony nemesfém szalagot, huzalt. 
99

 A domborítás vagy trébelés, kidomborodó dekorációra utal, amit a fémlemez hátoldalának a kikapcsolása eredményez. Ha a 

domborított mintát a külső felületről viszik fel pontozó szerszámmal és vésővel, akkor a díszítőeljárást cizellálásnak nevezzük. 

Ezt az eljárást általában domborítással együtt alkalmazzák. 
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151 db gyöngyház-berakás, 8 db ónlemez, 216 db ébenfa-csap, l db süllyesztett fejű, 46 mm hosszú M5 x 

1,70-es csőfarnyúlvány-szorító csavar, l db gömbölyű fejű, 40 mm hosszú M5 x 1,70-es lakatszerkezetet 

leszorító csavar, 13 db 8 mm-es kovácsolt kisméretű vasszeg, a faágyazatot elől lezáró ezüstlemez, a 

töltővessző és számtalan rézszeg. 
A tárgy állapota restaurálás előtt 

 

 

 
 

 

 

 
A berakások közti farészek az előző javításkor töredezhettek le. A hiányzó berakásokat csontenyvből, 

gipszből és homokból készült keverékkel töltötték ki. A teljes faanyagot csontenyvvel mázolták be. A 

lakatszerkezet és a tuszáró lap nagyon korrodált. A cső kívül enyhén korrodált, mivel előzőleg teljes 

hosszában csiszolóvászonnal megcsiszolták. Belvilága korrodált, nem volt tisztítva. A fegyver egész 

felülete olajos-zsíros szennyeződéssel telített. A feladat az előző javítások hibáinak a helyrehozatala volt. A 

puskát úgy kellett restaurálnom és kiegészítenem, hogy az kiállíthatóvá váljék és ne szenvedjen további 

károsodást. A kiegészítéskor figyelnem kellett arra, hogy betartsam az esztétikum és a tárgy állapota 

megkövetelte határt, jelezve a pótlásokat. 

Anyagvizsgálatok 
Az anyagvizsgálatokat a lehetőségek szerint különböző intézmények szakembereivel – laboránsokkal – 

készíttettem el. 

Tisztítás, restaurálás  

Farész 

Miután a tárgy anyagát megismertem, hozzákezdhettem a tisztításához. A cső után különválasztottam a 

fától a többi fémrészeket (szerelvényeket) is. A puska farészéről az olajos-zsíros szennyeződéseket rövidre 

nyírt ecsettel, alkohollal tisztítottam meg. Ezt követően a mázolt csontenyv réteget többrendbeli  

35-40 °C-os desztillált vízzel és kemény sörtéjű kefével, valamint puha, száraz ronggyal való letörléssel 

távolítottam el. A díszítőmintákat kiegészítő homok-gipszenyv keveréket vizes vattával áztattam, majd 

helyükről szikével pattogtattam ki. Ekkor jöttem rá, hogy a gyöngyház-lemezek jórészét az előző javításkor 

nem tették a helyükre. Ezt a lemezeken lévő, letöredezett, lecsípett ébenfa csapok és a fában lévő furatok 

igazolják. Ezeket a gyöngyházlemezeket is el kellett távolítanom. Tisztítás után a fát 2%-os denaturált 

szeszben oldott pentaklór-fenol oldattal kezeltem és fertőtlenítettem. 

A zsíros szennyeződéstől részlegesen megtisztított csövet két egyforma keményfa hasábra helyezve, 

kéziprés alatt megegyengettem. A cső és az ágyazat közé papírt helyeztem, hogy a szorításkor kipréselődött 

ragasztót a csőtől eltávolítsam. A csövet ideiglenesen visszaszereltem a helyére, hogy az ágyazaton több 
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helyen levő repedések pontosan illeszkedhessenek egymáshoz. A tus és a csőágyazat illesztését követően a 

munkaasztalon két leszegzett fa között, az oldalszorítókkal lefogva 2 db 6 mm-es átmérőjű diófa csappal 

csapoztam és ragasztottam. Az előzőleg beütött szegek helyét diófával tömítettem, eltüntettem. Az 

ugyancsak zsírtalanított, de még nem tisztított lakatszerkezetet ideiglenesen a cső mellé helyeztem 

(visszaszereltem), mivel a ragasztások és hiányzó farészek kiszerkesztését csak ily módon lehetett pontosan 

elvégezni. 

Az összeragasztott testen hozzákezdhettem immár a hiányok pótlásához. Egy letört kis részből meg 

tudtam állapítani az ágyazat teljes hosszát. Ebből kiindulva analógiák és néhány fénykép segítségével 

tisztázódott a hiányzó részek hossza és alakja. 

A hiányzó farészeket egy 138 x 42 x 52 mm-es és egy 150 x 22 x 18 mm-es hosszúságú diófa hasábból 

egészítettem ki. Ezekre a hasábokra rajzoltam a szerkesztéseket, melyek szerint különböző profilú vésőkkel 

kifaragtam. Ezután következett az illesztés. Az illesztések egyenes és V alakú felületek. Ezek kialakításához 

szükséges volt az eredeti farész hasonló kialakítása, faragása. Oldalanként 3-5 mm-es veszteséget jelentett. 

Mivel az egyszerű ragasztást nem találtam elég biztonságosnak, kénytelen voltam az erősítéshez diófa 

csapot használni.  

A ragasztások után, ahol lehetőség volt rá, lecsiszoltam, máshol levéstem a fölösleget, majd 

összedolgoztam. A gyöngyházelemek helyét kifaragtam. Ezután az eltávolított gyöngyházelemeket 

megszabadítottam a letöredezett és lecsípett ébenfa csapoktól, s így a formák meg a furatok szerint, 

nehezen, de megtaláltam az eredeti helyüket és ébenfa csapokkal, rézszegekkel, valamint egy kevés UHU-

PLUS ragasztóval rögzítettem. A hiányzó ónlemezeket szintén ónlemez betétekkel egészítettem ki. Miután 

a 46 db gyöngyházlap a helyére visszakerült, hozzákezdtem a hiányzó részek kiegészítéséhez. A 

gyöngyházlapokat készen vásárolt gyöngyház-utánzattal pótoltam. Ezeket, a mozaikszerű lapocskákat 

lombfűrésszel vágtam ki. A minták folytonosságát minden esetben meg lehetett állapítani, formája a 

szimmetrikus megmunkálás miatt egyértelműen mutatkozott. A lapocskák kirakása után az egyenes 

közökbe az alapanyagnak megfelelően 1-2 mm-es diófa lemezeket ragasztottam be. A görbe megmintázott 

közöket UHU-PLUS ragasztóba kevert diófa reszelékkel egészítettem ki. A műgyanta kikeményedése után 

a pótolt részek megmunkálását finom vésőkkel, késekkel, szikével, reszelővel végeztem. Utoljára hagytam a 

kis ébenfa csapok helyének a kifúrását, majd az általam készített 2 x 4 mm-es és 4 x 4 mm-es ébenfa 

csapok, rézgyűrűk és 1 x 4 mm-es rézszegek beütését. Miután a fegyver farészén pótoltam a hiányzó 

berakásokat, kiegészítettem, összedolgoztam, políroztam és megfelelőképpen patináztam, a teljes farészt 

lenmagolajjal áttöröltem. Ezáltal egységes fényt kapott. A további munkálatokig a farészt megfelelőképpen 

tároltam. 
 

Részletek a tárgy restaurálásáról 
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Részletek a tárgy restaurálásáról 

 

 

  
 

Fémrész 

Cső 

Mivel az előzőleg megtörölt, zsírtalanított csőről a lövegzárat nem lehetett leszerelni, mert nem 

menettel, hanem bekovácsolva volt felszerelve, nagyon megnehezítette az amúgy is korrodált belvilág 

pucolását. Más megoldásom nem volt, mint, hogy az elektrolitikus kezelést alkalmazzam, de úgy, hogy az 

ezüsttel tausírozott cső külvilágát a kezelés ne érje. Ezért más megoldást használtam. (A gyújtó- és a 

„süketítő"-lyukat fadugóval bedugtam). Az eljárást előzőleg egy darab korrodált vízvezeték csövön 

kipróbáltam. A kísérlet után a hosszában elvágott vízcső egy részén megállapítottam, hogy az eredmény 

kielégítő. (Feszültség: 12 V; kezdeti áramerősség: 6A/dm, később 3A/dm2; elektrolit: 5%-os NAOH; anód: 

1080 mm x 4 mm-es rozsdamentes huzal). 

A fürdőt többször megismételtem az áramerősség állandó csökkentésével, közben 20%-os zsíralkohol-

szulfátos melegvízzel, puskacsőkefével keféltem. Az eljárást addig ismételtem, míg egészen tiszta 

öblítővizet nem nyertem. 

Különös gondot igényelt a tausírozott külső felület, melyet rövid ideig EVIPASS-al kezeltem, majd 

mechanikusan tisztítottam, ügyelve, hogy a meglévő tausírozott részek ki ne hulljanak. Mivel az előzőleg 

csiszolt külső felületen durva hosszanti csiszolásnyomok látszottak (az előző tisztítás nyomai -N. L), a 

tisztítás után enyhén filccel és krómtisztító pasztával, először kereszt-, majd hosszanti irányban políroztam. 

Ezt követően zsíralkohol-szulfátos meleg vízzel mostam át, azután desztilláltvíz fürdőben többször 

kifőztem. Megtöröltem és kb. 100 °C-on szárítottam. EVIPASS-al kívül-belül vékonyán átkentem, s azt 

puha ronggyal jól bedörzsöltem a felületbe, újból szárítottam. A „süketítést" Diamantkittel tömítettem, majd 

fegyverápoló MINOL-B 11 -aeroszollal kezeltem. 

Zárszerkezet 

A zárat darabjaira szereltem és elektrolitikus kezelésnek vetettem alá. A fürdőbe helyezéskor ügyeltem 

arra, hogy a tárgyak a legnagyobb felületükkel forduljanak az anód felé. (Feszültség: 12 V; áramerősség 3 

A/dm2; elektrolit 5% NAOH; anód: 3 mm-es krómnikkel lemez). Többszöri forgatás után gépi és kézi vas-

karc kefével átkeféltem. Ez elősegítette a rozsda lazulását. Közben a mélyben ülő, korróziós gócokat ki 

kellett pattintgatnom. A folyamat, bár igen hosszadalmas volt, jó eredményre vezetett. Az acélrészeket 

(rugókat) nem ajánlatos az említett módon tisztítani, mert felületi edzést, újabb feszítés esetén törést 

eredményezhet. A rugók tisztítását mechanikusan végeztem. Az elektrolízist mechanikus tisztítással 

párosítva, a korróziós termék teljes eltávolításáig folytattam. A megtisztított szerkezeteket desztillált vízben 

főztem, szárítottam, EVIPASS-al passziváltam és MINOL-B 11 fegyvertisztító aeroszollal kezeltem. 

 

Sátorvas 

Tisztítását a lakatszerkezet darabjaival egyszerre végeztem. Ezt követte a hiányzó 6 mm átmérőjű 

rozetta elkészítése, felhegesztése, tűreszelőkkel való összedolgozása, és a 2,5-ös furat elkészítése és 

zenkolása. A passziválást az előzőleg bemutatott módon végeztem. 

A hiányzó csőfarnyúlványt és lakatszerkezetet leszorító csavarok hosszát a fegyveren található furatok 

hossza a menet léptékét a fémrészen levő menetelt furatok, meg egy eredeti csavardarab szerint 

rekonstruáltam. A csavarokat melegen kovácsoltam, majd a meneteket esztergapadon, pontosan kiszámított 

menetemelkedés szerint, az általam készített profilkéssel vágtam. Ezt a műveletet azért végeztem így, mert a 

csavarok menetemelkedése és profilja eltér a ma használatban levőktől és nem találtam megfelelő korabeli 

szerszámot. Elkészítésük után hevítéssel olajban barnítottam. 
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A tárgy restaurálás után 
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Szegek 

A 13 db hiányzó 8 mm-es kis szeget a meglévő 4 db mintájára, magam készítette szerszám segítségével 

kovácsoltam, majd szintén barnítottam. 

Töltővessző 

A puskához tartozó töltővessző hiányzott. Azt analógként felhasznált hasonlókról készített fotók alapján 

rekonstruáltam. A csavarokat, a szegeket és a töltővesszőt betonvasból készítettem. 

Szíjtartók 

Megfelelő állapotban voltak. EVIPASS-al és krómtisztító pasztával tisztítottam azokat. 

Ezüstdíszítések, szelvények 

A meglévő részeket, a tus végén és az ágyazaton levő veretek, a tusgerincen levő csík, a töltővessző 

hüvely, az oldallemez és a 4 db csőszorító bilincs felületét, az olajos szennyeződés alatt – fekete ezüst-

szulfid korrózió borította. A szennyeződéseket zsíralkohol-szulfátos lemosással távolítottam el. Mivel az 

alkatrészek a fémig tisztíthatok voltak, – nielló vagy aranyozásmentesek –, ARGENTOL ezüsttisztító 

oldatban mostam át többszöri átecseteléssel, és KOMFORT általános fémtisztítóval kezeltem. A 

megtisztított alkatrészeket egyszer csapvízben, majd desztillált vízben áztattam, utána közömbösítés 

céljából kifőztem. 

A négy leszorító bilincs deformálódását különféle fogók segítségével hoztam helyre. A bilincsek 

ragasztását ezüstforrasztással végeztem. A forrasztás és tisztítás után 5 rész kálium-szulfid, 10 rész 

ammónium-karbonát és 1000 rész víz hideg oldatában patináztam és fegyverolajjal kezeltem. 

A hiányzó részeket – robbanókamra alatti veret, egy db leszorító bilincs, ágyazatot lezáró lemez –, 

gyenge minőségű ezüstlemezből készítettem. A cizellálást az eredetiek után készített rajz szerint végeztem. 

A kidolgozáskor, megkülönböztetés végett, kissé eltértem az eredetitől, így a pótlás közelről felismerhető, 

de 1-2 m-es távolságból nem rontja a tárgy jellegét. 

A puska alkatrészeinek letisztítását, konzerválását és kiegészítését az összeszerelés követte. 
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Barabás Klára, VIII. o. 

Benedek Elek Általános Iskola 

Szentábrahám, Hargita megye 

Vezetőtanár: Zsigmond Ibolya 

 

Nagyanyáink nagymosása 

A szennyes ruhákat két-három hónapig gyűjtögették, egyik ünneptől a másik ünnepig. Legtöbbjük 

háziszőtt ruha volt. 

Lúgot készítettek. Lobogó vízzel leforrázták a hamut. Amikor megszállt, leszűrték, vegyítették vízzel, 

hogy legyen jó síkos. Este a ruhákat beáztatták a lúgba. Reggel kidörzsölték háziszappannal és szapulókádba 

tették. A kádat fölhelyezték egy háromlábú vagy négylábú széklábra. A kádon alul volt egy lyuk, ahol a víz 

kifolyt. A lyukba alulról földugtak egy lazán összeszorított vesszőcsomót, de úgy, hogy a lyuk ne duguljon 

be. A lyukra egy törött cseréptányért borítottak, hogy a ruha ne tömje be azt. 

Ezután kezdődött a szapulás. A szapulókádba legalol rakták a zsákokat, utána a vastag lepedőket, 

amelyek vászonból készültek. Azután jöttek a törölközők, abroszok. Ez után elterítettek egy lepedőt és 

beleraktak minden gyolcsneműt. Csak vászon- és gyolcsneműt lehetett szapulni. 

A lepedő végeit visszahajtották a ruhákra, hogyha netalán fogna valamelyik, ne fogja meg a többi ruhát. 

A tetejére is raktak vastag dolgokat. 

Volt külön egy hammas lepedő, vastag vászonból, azt kiterítették a kád tetejére, amire hamut szitáltak. 

Volt egy szapulóüst, amibe már forrt a víz, azt a vizet ráöntötték a hamura. A víz lecsorgott végig a ruhákon, 

és a kád alján levő lyukon kifolyt a cseberbe, amit odahelyeztek a kád alá. A cseberből a vizet visszamérték 

az szapulóüstbe, azt megint felforralták, újra ráöntötték a hamura. Ezt a folyamatot egy-két óráig végezték. 

A kád tetejére terítettek még néhany vastag lepedőt. Arra is öntöttek két-három üst forró vizet,  úgy hagyták 

másnap reggelig. 

Reggel bevitték a szapult ruhát a patakra és súlykolópadon kisulykolták. Három-négy ruhát összefogtak, 

a vízbe mártották, utána a sulykolópadra tették és háromszor végigsulykolták. A ruhákat kicsavarták a lúgos 

víztől, egyenként a patakban kirázták és megint jól megsulykolták. Ezt így kétszer megismételték. Utoljára 

addig rázták a vízbe, amíg tiszta leve lett. 

Vizesen összefogták. A padon hagyták, amíg kifolyt a víz belőle. Utána hazavitték. Otthon kiterítették. 

Amikor megszáradt, tiszta és jó illatú ruha lett belőle. 

 

 

*** 

 

 
 

 

 

Török Csaba fafaragó dísztárgyai (Csíktaploca) Fotó: Nagy I. Gábor 
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Nagy László 

unitárius lelkész 

Marosvásárhely, Maros megye 

„Erőssen a szívire szállt a jettség” 

(Ónöntés ijedtség gyógyítására) 

 

A homoródalmási (r. Mereşti, Hargita megye) özv. Vaszi Miklósné Péter Julianna (1921-2007) 

nagyanyjától, Tódor Rebekától (1939-ben halt meg) tanulta meg az ónöntést. Közel laktunk egymáshoz. 

Fia nem sokkal idősebb, mint én. Sokat játszódtunk házuk előtt. A valamikori nagy árnyas diófa nagyszerű 

lehetőséget adott az utcában lakó több mint 30 egyidősforma legénykének a játékhoz. Már akkor, 

gyermekkoromban hallottam, hogy Jula néni ónt önt, ha valaki megijedt és megmondja mitől is ijedt meg a 

gyermek vagy a felnőtt. Akkor ilyen is volt. Nyolc évvel ezelőtt (2000-ben) felkerestem a hátgerinc 

ferdüléses, általam nagyon jól ismert asszonyt, hogy avasson be tudományába. Jókor érkeztem, mert egy 

dédnagyanya éppen Jula néni segítségét kérte unokája bajára, aki minden éjszaka felsírt. Elmondta, hogy a 

most tanár unokájának is valamikor sokszor öntetett ónt. 

Jula néni készségesen elmondta „tudományát”. A művelethez szükséges eszközök: óndarabkák, amit egy 

befőttes üvegben szokott tartani; meregető kanál, amelyben az ónt megolvasztja és egy pléh tál, tányér, 

amelybe a megolvasztott ónt kiönti. A tányérban víz van. Amikor a forró ónt beleönti, az a vízben különböző 

formákat alkot. Így látható például: szív, különböző állatformák (kutya, kakas stb.), emberalak, vagy az ón 

apró forma nélkülivé oszlik szét. A formából megmondható, hogy mitől ijedt meg a gyermek.  

Az ónöntés alatt a tálat a megijedt beteg egy ruhadarabjára rátette, legtöbbször a majóra (izoming) és a 

következő kis imát mondta:  
„Táteluse, fiuluse, funtul bute, 

Menjen a kőbe s a fába minden fájdalmai. 

Boldogságos Szűz Mária dicsőséges szent nevibe, 

Az Úr Jézus nagy kínszenvedésibe, 

Kérlek, hallgasd meg az én könyörgésemet, 

Most és mindörökké, Ámen. 

Három éjjel a ruhadarabban kellett aludni. 

Az edényben levő vizet elvitték, egy részét a beteg megitta, a másik részét a fürdővízbe tették. Az 

ónöntést háromszor meg kell ismételni az elkövetkező három hét alatt.  

Pénteken és vasárnap nem öntött ónt.  

A művelet alatt a betegnek nem szükséges jelen lennie. 

Még Brassóból is eljöttek ónt öntetni.  

Megtörtént, hogy az egyik egyetemista lány vizsga előtt összeesett, és Jula néni segítségét kérték a 

gyógyulásához.  

Végül szelíden megjegyezte: „még mind helyrejöttek, akiknek én ónt öntöttem.” 
 

 

*** 

 

Pomjánek Béla 

ny. tanár, szakíró 

Csíkszereda, Hargita megye 

Tavaszi virágparádé 

 

A tél nem könnyen mond le uralmáról a tavasznak, de előbb-utóbb a kikelet győz, s az eseményt 

virágözönnel ünnepli. Az ünnep résztvevői, a tavaszi virágok, ugrásra készen várják az első melegebb 

napokat, hogy kinyissák gyönyörű virágkelyheiket, derűs jókedvet biztosítva a természeti szépségek iránt 

fogékony embereknek. Rég felkészültek az eseményre, még az elmúlt évben tartalékoltak hagymáikban, 

gumóikban, gyöktörzsükben tápanyagot, amit most gyorsan felhasználhatnak. Hirtelen nagyon sok virág 

jelenik meg, említsük meg a legkorábban megjelenőket. 

Enyhébb teleken a kertekben már január-februárban megjelenik a hóvirág. Neve is mutatja, hogy néha 

már a hóból is kidugja fejecskéjét. Különlegessége, hogy a levelei és virágai nem fagynak meg. A 

virágainak a levelei nem különülnek el csésze- és sziromlevelekre, hanem egyformák. Az ilyen virágtakaró 

alkotóit lepelleveleknek nevezzük. A három külső lepellevél nagyobb, a belső három jóval kisebb, 
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csúcsukon zöldes színűek, belső felszínükön egy-egy félhold alakú sárga folttal. Bogyószerű toktermése 

van. Hagymája gyógyhatású alkaloidot, galantamint tartalmaz, innen a latin neve: Galanthus nivalis, 

melyben a nivalis havas vidéket jelent. 

A hóvirághoz hasonló a tavaszi tőzike. A melegebb vidékek lombhullató erdeinek a virága. A 

hagymából 1 cm széles levelek nőnek ki, ezek fényes zöldek, szíj alakúak. A tőkocsány csúcsán helyezkedik 

el a bókoló, harang alakú, illatos, fehér virág. A virágban mind a hat lepellevél egyenlő nagyságú, a csúcsa 

megvastagodott, zöldes folttal. Szintén toktermésű. Szépségéért és korai nyílásáért a kertekbe ültették át.  

Korán nyílik az illatos ibolya is. Illatos lila vagy fehér virágai a tavasz közepéig nyílnak. Hagyma 

helyett gyöktörzse van a földben, ebből vékony, hosszú indák fejlődnek a földben, ezekkel terjeszkedik. 

Levelei szív alakúak, tőállóak, vagyis nem száron nőnek, hanem a földből, a tőkocsányból nőnek ki. Ajakos 

virágait a méhek keresik fel a nektárért, édes magvait a hangyák hordják széjjel. Virágából az egyik 

legdrágább illóolajat vonják ki. Latin neve Viola odorata, melyben az odorata: illatos, jó szagú. A viola a 

virág színét, az ibolyát mutatja. Az ibolya a népköltészet legismertebb virága, a szerénység megtestesítője. A 

középkorban Mária alázatosságát szimbolizálta. Lila színe Krisztus szenvedésére és a mennyei királyságára 

utal. 

Ahogy melegszik az idő, utak mentén, töltéseken, sáncok oldalában megjelenik a martilapu virága. 

Tömeges megjelenését az teszi lehetővé, hogy a földben gyöktörzséből szerteágazó gyökérrendszer fejlődik 

ki. A virága hason1ít a gyermekláncfűéhez, de míg a gyermekláncfű virágának a szára üreges és sima, a 

martilapu szára pikkelyes. Miután elvirágzott és a szél a repítő készülékekkel ellátott magvakat elhordta, 

megjelennek a karéjos, fonákjukon molyhosan szőrös levelek. A martilapu a légzőszervi betegségek 

elsőrendű gyógynövénye. A szárított levél és virág forrázatából készült tea befedi és védi a gyulladt 

nyálkahártyát, enyhíti a köhögést, a váladékot fellazítja. Latin neve is erre utal: Tussilago farfara: köhögést 

elűző. Külsőleg gyulladásokra, fekélyekre összezúzott levelei vagy erős főzete használható. 

A patakok mentén mindenütt a tavasz beköszöntét hirdeti az acsalapu. Fejlődési ritmusa hasonlít a 

martilapuéhoz, először a virágok jelennek meg, majd a levelek. A piszkosfehértől a rózsaszínig vagy pirosba 

játszó laza laza fürtvirágzat magasra nő, majd a terméseket a szél repíti széjjel. Ez után megjelenő 

kalapnagyságú levelek enyhén fogazott szélűek, fonákjuk szürkés-molyhos színűek. A nagy friss leveleket 

nemcsak ficamos, rándulásos vagy feltört lábra rakhatjuk fel, de mindenfajta égési, rosszindulatú fekély 

gyógyítására is felhasználhatjuk. A friss, megmosott, szétzúzott leveleket rakjuk fel a sebre vagy a beteg 

testrészre. 

A hó elolvadása után a napos domb- és hegyoldalakon megjelennek a tavaszi sáfrány virágai. Latinul 

Crocus vernus, így magyarosítva krókusznak is hívják. A nálunk élő tavaszi sáfrány lila lepellevelei hosszú 

csövet alkotnak. Hagymás növény, sokan összetévesztik az őszi kikericcsel. A sáfrány fajok többsége a 

Földközi-tenger vidékén és Kis-Ázsiában honos. Az ókori Egyiptomban a jómód jelképeként becsülték, mint 

fűszert, illatszert, gyógyszert és ruhaszínezékként használták. A fűszersáfrány megszárított bibéjéből nyerik 

az úgynevezett sáfrányt, amely illóolajokat, zsírokat és színezékként a murok színét is adó karotint 

tartalmaz, és az ételek ízesítésére, színezésére használták. Nem csoda, hogy Egyiptomban a jómód jelképe 

volt, mert a sáfrány nagyon drága dolog, az ára vetekszik az arany árával. 

A meleg tavaszi napokon az erdőkben tömegesen jelenik meg a májvirág. A virág rövid tőkocsányon 

helyezkedik el, a virágtakarót alkotó 6-10 lepellevél színe többnyire kék, innen a népies neve a kékberek, de 

lehet fehér és rózsaszín is. A háromkaréjú levelei a virágzás után vagy a virágzási idő vége felé jelennek 

meg, egész nyáron, ősszel és télen is kitartanak, s csak az új levelek kihajtásakor pusztulnak el. A növény a 

tudományos nevét a leveleiről kapta, melyek a májhoz hasonlítanak. Valamikor azt tartották, amilyen 

szervhez hasonló a növény levele, azt gyógyítja.  

Érdekes virág a fürtös gyöngyike. Virágai kicsi gömb alakúak, teljesen összeforrt szirmokkal. Ezek a 

tetején még ibolyakékek, lefele haladva egyre mélyebb tónusban pompáznak. Az illatos virágaiból csak az 

alsók termők, a felsőknek díszítő, rovarcsalogató szerepük van. A keskeny, 2-6 mm széles levelei merevek, 

csatornaszerűek, így a vizet a gyökérhez vezeti. Szívesen ültetik kertekbe, ahol sokkal nagyobbra nőnek, 

mint a szabad természetben 

A legismertebb növények közé tartoznak a szellőrózsák. Az erdőkben, összefüggő állományokban 

fordulnak elő. Két egymáshoz hasonló szellőrózsa faj ismert. A berki szellőrózsa virágainak fonákja és a 

szára enyhén rózsaszínes, a hármas levélkör közel van a virághoz, az erdei szellőrózsa virága viszont 

nagyobb. Mindkettőnek fehér a virága és ezek egyesével állanak. Leveleik hosszú nyelűek, tenyeresen 

szeldeltek, a szeletek tovább hasogatottak vagy fűrészes szélűek. A népi hiedelem szerint egész évben nem 

lesz lázas az, aki az első három szellőrózsát megeszi. Az előfordulhat, hogy nem lesz lázas, de az biztos, 

hogy hasmenést kap, mert a növény mérgező. 
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Általában kevéssé ismert a kakasmandikó, pedig szép, mutatós virága van. Könnyen felismerhető a 

tőállású, széles leveleiről, melyeken szabálytalan barna foltok váltakoznak. A virágzás előrehaladtával a 

foltok fokozatosan kifakulnak. Virágai bókolók, lepellevelei harang alakúak, élénk bíborpirosak vagy 

rózsaszínűek. A termés sokmagvú tok. 

A rövid felsorolást zárjuk azzal, hogy gyönyörűek a természet virágai, de ott szépek, ahol nyílnak. Ne 

szedjük le, mert a sorsuk nagyrészt az, hogy eldobjuk. Hagyjuk az élőhelyükön, hogy még az unokáink is 

láthassák. 

 

 
Hóvirág 
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Lőrincz József 

tanár-költő 

Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely, Hargita megye 

 

Az abszurd fogalmának tanítása falusi iskolában 

 

1971-78 között a székelyderzsi iskola V-VIII. osztályában, majd ettől kezdve 1989-ig a kányádi 

iskolában tanítottam. Tizenöt éves falusi tanárkodásom egyik kísérletét, módszerét mutatom be. 

Motiválja a gyerekeket a tanulásban, hogy az ő alapkultúrájukból veszem a példákat, hogy ők is 

könnyen tudnak adni új meg új példát. A módszer egy nagyon fontos kérdés megoldásához is 

hozzájárul: a népi kultúrába való belenevelődést szolgálja, népi kultúránk több ezer éves értékeinek 

áthagyományozásában segít. 

A modern irodalomban igen sokszor találkozunk az abszurd jelenségével. Szerepe: játékos hangulat 

keltése, feszültségteremtés, melynek feloldása esztétikai gyönyört okoz. Az abszurddal, az abszurd ábrázolás 

kérdésével a hagyományos esztétika, poétika nem foglalkozott. Első teoretikusa Albert Camus (1913-1960) 

volt. Ettől függetlenül az abszurd, a köznapi fantázia logikáját túllépő, felrúgó, meghökkentő nyelvi, művészi 

fogás tetten érhető a népköltészet legrégibb termékeiben is. Érdemes tehát a népi kultúrára alapoznunk 

ennek a kifejezési, megjelenítési módnak a tanulmányozásakor. Miután tisztázzuk az abszurd fogalmát, 

tanulóinkat minél több példa elemzése révén juttathatjuk el a kívánt ismeret- és készségszintre. Legkézen-

fekvőbbek a népköltészet nyújtotta példák. Íme: 
Dib, dáb, daruláb, 

Tarka kutya nagyot nyerít, 

Neked hányja a farát. 

 (Gyermekmondóka) 

Lényege a lehetetlen, hihetetlen – mondom én – s erre már mondják is a tanulóim (sőt énekelik): 

Megfogtam egy szúnyogot,  
Nagyobb volt egy lónál, 

Kisütöttem a zsírját, 

Több volt félakónál. 

Aki eztet elhiszi, 

Bolondabb egy lónál. 

Na, ugye, hogy hihetetlen, lóvá akar tenni! Vagy: 
Száraz tónak nedves partján 

Döglött béka kuruttyol. 

Hallgatja egy süket ember,  

Ki a vízben lubickol. 

(Népdal) 

Kiment a ház az ablakon, 

Benne maradt a vénasszony... 

(Népdal) 

Egy petki tanuló a lakodalmi rigmusból idéz: 
Háromlábú gólya s annak alsó lába, 

Százesztendős ökör minden porcikája, 

Beteg szúnyognak kövér oldalbordája... 

Valaki emlékezik, hogy a pencel asszonyok mondanak hasonlót. Fiatal asszonyok, menyecskék, akik a 

peteki lakodalomban (Petek, r. Petcu, félreeső, elszigetelt falu Hargita megyében) jó tanácsokkal látják el az 

új párt. 

Másik órára meg is keresem a szöveget a lakodalomról készített magnófelvételről. Így szól: 
Ebbe belé van főzve sok jó mindenféle, 

Szúnyog oldalborda, s a legkisebb légynek 

Egész keresztcsontja. Ökörszemnek mája, 

S a legkisebb egérnek tüdeje, zuzája. 

Hasonlót olvasni Arany János egyik művében, a Buda halálában. Ott a hun király udvarában így énekel 

az udvari bolond: 
"Borju nyerítését, uraim, kergettem, 

Nyúl köhögős álmát agyon is ütöttem, 

Veréb árnyékába szalmanyilat lőttem, 

Vén fa csikorgással tarsolyt teleszödtem ". 
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Bizonyára Arany is a népköltészetből ihletődött, könyveljük el elégedetten a népi kultúra mindenható 

szerepét. És már jelentkezik is egyik tanuló, hogy ő Benedek Elek: Apám lakodalma című tréfás meséjében 

talált abszurd elemeket. Igaz. Örülünk neki, ahogy elolvassa: 

"Eccer csak azon veszem észre magamot, hogy hát apám házasodni akar, s anyámot akarja elvenni feleségül. " 

"Próbálom a járompálcát, s hát nem talál a helyire, dugom egyik helyett a villa nyelit, másik helyett a szekérkötő 

rúdat, s hát minden rendben. " 

"Keresek egy átalvetőt, felviszek a híjúba három tarisnyát, megtőtök kilenc derekaljat olyan búzával, mint a 

makk." 

Sugallom, hogy találós kérdésként megfogalmazott zűrzavar, abszurd is létezik, de ezt rendbe rakja a 

megfejtés. Találunk is példát rá eleget: 
Halott minden háznál, mégse harangoznak, 

A halottas háznál nem is siránkoznak. 

Amely napon meghalt, el is temettetett,  

S másnap a meghótnak gyermeke született. 

Mi az? 

(Szilveszter és Újév) 

Ki az, aki huszonnyolc éves koráig csak hétszer érte meg a születése napját? 

(Aki február 29-én született)  

Nyúl vóna, nyoma vóna, 

Vidra vóna, vére vóna, 

Harcsa vóna, farka vóna, 

Nyúl sincs, nyoma sincs, 

Vidra sincs, vére sincs, 

Harcsa sincs, farka sincs. 

Mi az?   (Pillangó) 

Szerintük még az is abszurdum, hogy: 
A szántói híres utca 

Cimbalommal van kirakva. 

Ha még egyszer végig megyek rajta,  

Nótát ver a csizmám rajta. 

Vagy: 
Körösfői templom előtt 

Háromágú diófa nőtt, 

Sej, három ága, hat levele, 

Tilos a szeretőm neve. 

Ez ennél egy kicsit bonyolultabb, abszurdnak is vehető, de stilizálás, tudom. Mégis igazat adok nekik. 

Mert csengetnek. Hogy ez az óra milyen jól sikerült! Abszurdum. 

*** 
Kányád fekvése, földrajzi környezete

100
 

Kányád a Kelet-Erdélyi Udvarhelyszék délnyugati részében található, Székelyudvarhelytől 15 km-re, Székelykeresztúrtól pedig 

mintegy 25 km-re, a Hodos-pataka völgyteknőjében „eldugottan” húzódik meg, 550-575 m tengerszint feletti magasságban. 

Miklósfalvától délnyugati irányban haladva közelíthetjük meg a 137A jelzésű kövezett megyei úton. A legközelebbi 

községközpont Székelyderzs (5 km), Felsőboldogfalva 11, Székelyudvarhely 16 km-re fekszik 

A falu egy kis földteknőben települt, szerkezetét tekintve kis dombvidéki halmazfalu. Nyugaton az Erős-tető (777 m) 

emelkedik, keleten a Kőhát (796 m), délen a Berecki-tető (659 m) és az Őrhegy (756 m) képez határt Petek felé. A falu 

belterületét az északra folyó Hodos-pataka szeli át, melynek déli folyása már Hidegség-pataka néven ismeretes (ez pedig Berecki-

patak néven a Petektől délnyugatra eső Verőfény-tető (735 m) északi oldalából ered). A Hodos-patakba ömlik jobbról (keletről) a 

Setét-patak, Kendereskert-árka, Szentegyház-pataka, balról a Kerekesné-pataka, a Kiscsere-patakával és a Dengő-árkával. A 

térség éghajlata mérsékelt szárazföldi. Azonban a dombvidékre jellemző éghajlatot némileg befolyásolja a Hargita tömbjének 

közelsége, különösen a térség északi településein. Az évi középhőmérséklet 7-8 C
0
 körül alakul, az éves csapadékmennyiség 

általában 550–650 mm között váltakozik. A vörösesbarna erdei talaj a domináns, csekély arányban a podzoltalaj. A falu határában 

számos védett növény található: nárcisz, pünkösdi rózsa, lila vadliliom. (Vofkori 1998. 480-481. o.; Derzsi 2006). 

Nevének eredete 

Kiss Lajos szerint a személynévként is használt „kánya” madárnévnek a – d képzős származéka. A román név a magyar név 

tükörfordítása. (román: uliu = héja) Kiss 1997. I., 680. o. 

Rövid története 

1333-ban és 1334-ben Kanad néven említik a pápai tizedben – "Stephanus sacerdos de Kanad...". Már ekkor volt temploma, 

amely a Régi temető nevű helyen feküdt és Jásfalvával közös volt. "– Egykor kolostor is tartozott hozzá." Kolostora nem volt, 

amint azt a régészeti feltárások is bizonyították, a hagyományt Orbán Balázs jegyzi fel a pálos kolostorról. 1642-ben javították, a 

mai templom építésekor bontották le, köveit felhasználták az új templom építéséhez. Mai református temploma 1791 és 1798 

között épült, melybe a régi templom sok kövét is beépítették. 1909-ben rossz állaga miatt újjá kellett építeni. 

A falunak 1910-ben 443 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Udvarhelyi járásához tartozott. 

1992-ben 336 lakosából 331 magyar és 5 román, társközségeivel együtt 1312 lakosából 1288 magyar, 18 cigány és 6 román volt. 

                                                 
100
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Mirk László 

tanár 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda, Hargita megye 

„Jó szíves vagy, komám!”  

(Emlékképek egy KALOT-tanfolyamról) 

„Testvér! Nem pár órára, nem is pár napra, hanem néhány hónapra jössz és leszel a csíksomlyói KALOT Székely 

Népfőiskola lakója. 

Ha tudod, hozd magaddal a következőket: 4 db nappali inget, 4 db alsónadrágot, 2 db hálóinget, 8 pár fuszeklit, 

zoknit vagy kapcát, 6 db zsebkendőt, 4 db törülközőt, valamint mosdószappant, fogkefét, fogkrémet, cipőkrémet, 

cipőkefét, sárkefét, ruhakefét, borotvakészletet, fésűt, hajkefét, cérnát (fehéret, feketét), varró- és biztosítótűt, 

nadrágtartót, tartalék gombokat, ceruzát, tollat, kis noteszt, vagy jegyzetfüzetet. Hozhatsz még ha van: 1 

ünneplőruhát, meleg szvettert, leventesapkát, papucsot, meleg télikabátot, hangszert, ha tudsz rajta játszani, 

fényképezőgépet, ha van, villanylámpát. 

Fontos! 

l. A vonatok indulását és érkezését idejében tudd meg. Ügyelj az átszállásokra! 

2. Ha nem tudsz jönni, azonnal értesíts távirat útján, hogy mást hívhassunk helyetted. 

3. Elindulás előtt alaposan tisztálkodj meg, mert a Népfőiskolán már az első nap orvosi vizsgálat lesz. Készülj fel 

és jöjj! Szeretettel vár a csíksomlyói KALOT Székely Népfőiskola.”  

Ezzel a géppel írt tájékoztatónak is szánt egykori meghívóval várt csíkszentgyörgyi otthonában a 84 éves Kánya 

Sándor bácsi, aki 1942 és 1943 telén hónapokat töltött a Népfőiskolán, mint a neves kolozsvári szobrász, 

Szervátiusz Jenő tanítványa a fafaragó tanfolyamon. Szívesen emlékezett vissza a hetven évvel ezelőtt történtekre, 

társaira, a szabadidejükben szervezett emlékezetes programokra, de mindenekelőtt a faragászat titkaiban elmerülni 

vágyó alig 15-16 éves legényke lelkes igyekezetére, hogy minél szebb, ihletett darabok – kazetták, csillárok, 

kendőtartók, gyertyatartók, asztalok, székek, papírvágó kések stb. – kerüljenek ki a keze alól, az ő és mestere, a 

„művész úr” legnagyobb megelégedésére. 

– Még ma is azt sajnálom, hogy csak három-három hónapot maradhattam-tanulhattam Csíksomlyón, s nem 

több ideig, mint számos társam, mert szigorúan hazahívott a gazdálkodás Csíkszentgyörgyre – mondotta Sándor bácsi, 

majd így folytatta: – Hogyan is kerültem én akkor a Somlyón induló KALOT Népfőiskolára? Édesanyám 

testvérének, Miklós Gergely akkori tanfelügyelőnek az ajánlatára történhetett, hogy két évben, decembertől 

márciusig „berukkoltam” Somlyóra, a faragótanfolyamra. 17-en voltunk a csoportban. Ottani életünket, tanulásunkat 

katonai rend, értékteremtő nemes szándék jellemezte, és ezek mellett játék, kirándulás, tánc- és színdarabtanulás 

tette máig is emlékezetessé. Korán reggel volt az ébresztő, utána mosakodás, 7 órától szentmisére mentünk 

valamennyien a kegytemplomba, ahol páter Leánder ferences atya celebrált. Lelkileg feltöltődve indultunk 

reggelizni, s utána következett a komoly munka: délig egy külön teremben csak rajzzal foglalkoztunk. A művész úr 

a táblára felrajzolta az aznapi virágmintákat, motívumokat, amelyeket a lehető leghívebben le kellett magunknak 

másolnunk a rajztáblánkra erősített rajzlapra. Érdekes, én mindig a szívből indultam ki, akár hóvirágot, akár tulipántot 

vagy más virágot kellett rajzolni. Mondta is nem egy esetben kedvesen a művész úr: „–Jó szíves vagy, komám!” Mert 

ő ugye mindegyre körbejárt a rajzteremben, megnézte, s ha hibát talált, oda vonalat húzott, és útbaigazított, mondván 

hogyan kell csinálni. A hibát ott nyomban, legkésőbb másnap ki kellett igazítani. És csak azután következhetett a 

faragás. Ez úgy történt, hogy délutánonként a már hibátlan rajzot rá kellett másolni a fára, szabadkézi rajz formájában. 

Szó sem lehetett arról, hogy valaki a rajzát a fára téve lekopírozza! És amikorra már jól mutatott a rajz a fán, és a 

művész úr maga is elégedett volt a munkával, akkor neki a vésőkkel és szépen, árnyaltan kezdtük kifaragni a mintákat. 

Hát ez bizony napokig is eltartott. Volt két ügyes kezű mestere is a művész úrnak, az udvarhelyszéki Fábián Jóska és 

a falumbeli Gál Vilmos, akik igen szakszerűen követték-felügyelték a foglalatosságainkat, számba vették az 

elkészített darabokat. Mindenkinek megvolt a maga külön feladata, amit esténként szigorúan ellenőriztek 

feljebbvalóink. Leginkább juharfából és tölgyfából dolgoztunk. Tiszafából egyedül csak jelvényt faragtunk – két 

cseremakkot a levelekkel – leventesapkákra. Nagyon szerettem csillárokat faragni. Ezek rendszerint 4-5 ágúak voltak, 

mindenik végébe egy-egy lófejet kellett kifaragni, de ezeket már sötétbarna színű égerfából. A közepébe aztán égőt 

erősítettek. A csillárokat főleg, de a többi munkáinkból is számosat külföldre szállítottak. Gondolom, talán ebből, 

de különösképpen a Csíki Magánjavak állták az igen tetemes költségeket: a szállást, az étkeztetést, a taníttatást, 

a szervezett kulturális programokat, a kirándulásokat. 
Még hadd említsem meg, hogy a tanulás és a munka mellett minden nap jutott elégséges szabadidőnk is, amit 

hasznosan és ésszerűen szerveztek meg elöljáróink. Táncokat tanultunk, csűrdöngölőt. A csíksomlyói Ambrus 

Károly volt a táncoktatónk, akit a jó Isten még sokáig éltessen! Ő tanított nekünk néhány balladát is, amiket 

szerepekre osztva elő is adtunk a közönségnek nagy sikerrel. Mivelhogy én télen jártam a tanfolyamra, hát kivittek a 

Somlyó-hegyére és a Nyeregbe sízni. Nyárba kirándulást szerveztek a Szent Anna-tóhoz, és ha jól tudom, Fiuméba is, 

de ezeken már nem vehettem részt az itthoni munkáim miatt. Így is boldogan elmondhatom, felejthetetlen 

élményként őrzöm magamban, amíg csak élek, a csíksomlyói KALOT Székely Népfőiskola tanfolyamán 

eltöltött gyönyörűséges időt. 
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Dr. Péter Sándor 

tanár 

Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye 

Térszínformanevek a háromszéki Gelence helyneveiben
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"Gelencze nem Velencze, mondja a példabeszéd, de ha Adria királynéval nem mérkőzhetik is, 

azért az egyike a leggyönyörűbben fekvő faluknak, mely a hasonnevű pataknak a Kárpátok közé 

benyúló kies völgyében fekszik. A szép fenyveserdők egészen a falu mellett kiszökellő előhegyekig 

benyomulnak, a völgy hátterén szép alakzatú büszke havasok magasulnak fel…" – írja Orbán 

Balázs nagy művében.  

Amióta e méltató sorok, az adriai Velencéhez való merész hasonlítás napvilágot látott, talán nincs olyan, 

Gelencéről (r. Ghelinţa, Kovászna megye) szóló magvasabb híradás, amely e rendhagyó párosítást ne 

tartalmazná. Engedtessék meg nekem, hogy bár nyelvészeti dolgozatról van szó, idézzem magam is ezt a 

gyönyörű költői képet, amely nem csupán a település páratlanul szép fekvésére, aránylag tehetősebb 

lakóinak másokéhoz képest előnyösebb életfeltételeire, gazdag erdőségeire és bő füvű legelőire 

vonatkoztatható, hanem a nyelvi leleményre, névadó kedvre, a belterület, dűlők, vizek és erdők 

elnevezésének rendkívüli változatosságára, sokszínűségére, gazdagságára is. Háromszéki vonatkozásban 

akár hatalmasnak is mondható községnek a határa is hatalmas, a Feketeügy öntözte lapálytól átnyúlik a 

Vráncsai-hegyeken túlra, mély árkok, bő vízfolyások és száraz patakok, völgyek szabdalják sok - sok részre, 

lábtól a fejig az égbe felnyúló havasokat, s ahány darab, annyi elnevezés, de külön név illeti itt meg nemcsak 

az óriást, de a tájegységből alig előbújó domborulatot is, erecskék iramodnak alá a szörnyű magasságokból, 

s hogy mennyire fontos ezek pontos leltárba vétele, bizonyítja a 76 víznév. Ugyanakkor 210 erdőnév, 92 

dűlőnév és 100 belsőségnév került a jegyzetfüzetbe. 

A földrajzi köznevek nagy családján belül legnépesebb, érthetően, a térszínformanevek csoportja – 79. 

Sántha Tibor tanár úr, aki gazdag földrajzinév – anyagát rendelkezésemre bocsátotta, 478 élő és történeti 

helynevet kutatott fel, s ezek 46,025 %-a alakult térszínformanévvel. 

Összehasonlításképpen hadd említsem meg, hogy Tamásné Szabó Csilla Székelyhodosról 190 helynevet 

említ, ebből 53 (27,894%) alakult 27 térszínformanévvel. (Térszínformanevek Székelyhodos 

helynévanyagában. Megjelent Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai című gyűjteményben. 

Budapest - Miskolc, 1997). Árvay József Kalotaszeg 41 településének helynévanyagából 88 (A térszíni 

formák nevei Kalotaszegen. Kolozsvár, 1943.), a barcasági Hétfaluból 54 (A térszíni formák nevei a 

barcasági Hétfalu helyneveiben. Kolozsvár, 1942.), Benkő Loránd a Nyárádmentéről 72 (A Nyárádmente 

földrajzi nevei. Budapest, 1947.), földrajzi köznevet mutat ki, magam pedig a Borsa-, Dobokai- és Tőki-

völgy 40 községének gazdag földrajzinév-kincsében 93 térszínformanevet fedeztem fel, ezekkel alakult a 

közel háromezer helynév 37,13%-a, azaz 1082 ! 

Ezekhez képest tehát a gelencei térszínformanévkincs igen gazdagnak mondható, s bizonyítja többek 

között a népi leleményesség és képzelőerő, hisz egyetlen településről van szó, a humor és a találékonyság, a 

költői képek spontán, nem mindig tudatos, de roppant találó megnyilatkozásának névgyarapító szerepét. Ezt 

igazolandó, hadd említsem meg, hogy a Gelencén helynévtagként szereplő 79 térszínformanévből 33 olyan, 

amelyekkel a fent említett dolgozatok tanúsága szerint, az ott ismertetett területeken földrajzinév nem 

alakult. Ami, nyilván, nem azt jelenti, hogy jó néhányuk ne lenne ott is ismert, hisz Gelencén is, a helynevek 

magyarázatakor számos olyan térszínformanév elhangzott – például: völgy, meredek, mélység, begy, bütyök, 

csúcs, ereszkedő, észak, far, fenék, homlok, honcsok, lejtő, lok, nyereg, omlás, omladék, orom, ormó, nyereg, 

part, sarok, sánc, szakadék, szoros, verem stb. –, amelyek a mindennapi beszédben használatosak, 

közismertek, de velük helynév nem alakult, ilyen szempontú szerepüket más köznevek vették át. A völgy, 

mint már előbb is említettem, sem önállóan, sem tulajdonnév tagjaként nem szerepel, holott a község 

határában több tucatnyi a kisebb vagy nagyobb talajmélyedés. Szinonimái viszont, az ág, árok, átkelő, 

barázda, bevágás, csapás, fej ~ fő, gödör, kapu, lyuk, patak, puc ~ pucka, tő, vállas, vápa önállóan avagy 

névrészként különböző megterheltséggel szerepelnek a helynévanyagban.  

Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy a korábban említett 33 térszínformanév jelentős hányada elsősorban 

a népi humor, a helyi névadó kedv, a direkt névadás sajátos terméke: alámenő (1-0), asztag (6-5), asztal (1-

1), átkelő (0-1), bánya (1-0), csapás (1-0), derék (1-0), gát (1-1), gusa (1-0), kalap (1-0), kapu (2-9), kard ~ 

kardos (3-2), kert (5-3), koporsó (1-0), kút (5-2), láncozó (1-0), mocsár (4-3), patak (4-1), pilis (2-1), pince 

(1-1), pizda (1-0), porond (2-2), puc ~ pucka (2-0), róna (3-0), savanyú (1-0), sepedék (1-0), szál ~ kőszál 
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(0-1), szöktető (2-0), tó (1-1), vágás ~ bevágás (1-1), vállas (1-3), vár (6-0), vontató (1-0). (A zárójelbe tett 

számok az élő nevekből és a történeti adatokból kimutatható térszínformanév előfordulását jelzi.) 

Érdekességként említem meg, hogy ezek nagy részével aránylag kevés helynév keletkezett, az olyanok, 

mint a kard, láncozó, pizda, savanyú, sepedék, szöktető, vállas, vontató pillanatnyi benyomás 

eredményeként születhettek, egy - egy elszólásból emelkedhettek helynévi rangra. 

A 79 térszínformanévből 7 (ág, átkelő, dűlő, (ki)hágó, szál  kőszál, szeglet, vágás) csak történeti 

helynevekben fordul elő, 32 (alámenő, bánya, barázda, bevágás, csapás, derék, elő  eleje, farok, gusa, 

kalap, koporsó, láncozó, mart, mál, meg, mellék, (nagy)erős, nyak, oldal, orr, pizda, ponk, puc  pucka, 

róna, savanyú, sepedék, szikla, szöktető, tér, tő, vár, vontató) a száma azoknak, amelyek csak mai helynevek 

tagjai. 

Természetesen a történeti anyag nem nyújt kellő támpontot a valamikori helynévadás mikéntjéről, a 

gyűjtő rendelkezésére álló, aránylag szegényes történeti névkincsből nem lehet végleges következtetéseket 

levonni. Inkább arra figyelhetünk fel, hogy jó néhány földrajzinév eltűnt ugyan, de a bennük előforduló 

köznevek ma is ismertek, használtak. (A történeti névanyag a következő kiadványokból került elő: Bogáts 

Dénes: Háromszéki helynevek. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. 

Sepsiszentgyörgy, 1929; Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s 

népismei szempontból. Pest, 1869). 

A csak mai helynevekben szereplő térszínformanevek közül az alámenő, barázda, csapás, nagyerős, 

savanyú önmagában, rag és képző nélkül tölt be tulajdonnévi funkciót, többtagú helynév velük nem jött 

létre. A róna önállóan rag és képző nélkül szintén előfordul tulajdonnévként Rónya alakban, de alakult vele 

két többtagú helynév is (Rónya pataka, Rónya pusztája). A fenti helynevek keletkezésénél kétségkívül a 

közvetlen tapasztalat játszhatott nagy szerepet, többszöri használat után állandósulhatott, s válhatott 

megkülönböztető névvé a köznév, illetve önállósulhatott a jelző (nagyerős oldal, alámenő terület, savanyú 

útszakasz). 

Negyven térszínformanév történeti és mai helynevekben egyaránt előfordul (aljajja, asztag, asztal, árok, 

bérc, domb, él, fej fő, gát, gödör, halom, havas, hát, hegy, kapu, kard  kardos, kert, kő, köz, kút, láb, 

lapály  lapjas  lapos, lyuk, mező, mocsár, pad, patak, pilis, pince, porond, puszta, rét, szeg, szél, tanórok, 

tető, tó, vállas, vápa, verőfény). 

A legkisebb megterhelésű földrajzi köznevek az alámenő, átkelő, bánya, bevágás, csapás, derék, 

(ki)hágó, kalap, koporsó, láncozó, mál, (nagy)erős, orr, pizda, savanyú, sepedék, szál  kőszál, szeglet, 

szikla, tér, tő, vágás, vontató, amelyekkel mindössze egy-egy történeti vagy mai helynév keletkezett. Két-

három tulajdonnévben szerepel az asztal, ág, dűlő, elő  eleje, farok, fej  fő, gát, gödör, halom, hát, köz, 

mart, meg, mellék, nyak, pilis, pince, puc  pucka, róna, szél, szöktető, tó, verőfény. 

Legnagyobb megterhelésűek (10-nél több helynévben) a puszta (32 mai és 3 történeti helynévben fordul 

elő), pad (8 – 13), mező (8-10), bérc (7-6), asztag (6-5), kapu (2-9), ponk (10-0), vápa (8-2). 

Akár érdekességként is említhető, hogy e rendkívül változatos domborzatú területen aránylag kevés 

tulajdonnévben fordul elő az árok (3-4), a domb (3-5), a halom (1-1), a havas (2-7), az oldal (5-0), a szikla 

(1-0), a völgy, a gerinc, a csúcs pedig egyáltalán nem helynévalkotó elem. 

A helynevek túlnyomó többsége több elemű. Egy elemű helynevekben szerepel az alámenő, barázda, 

csapás, domb (Dombon), gát, gödör (Gödre), halom, (ki)hágó (a ki hagoban), kard  kardos (Kardos  

Kardonyos  Gardonyos), kút (Kutak), lapály  lapjas  lapos (Lapijas), pad (Pad, a padon), pilis (Piliske), 

pince (Pince, a Pintzében), pizda (Pizdán), porond, rét, róna (Rónya), savanyú (Savanyú  Savanyó), szál  

kőszál, szeglet (a Szegeletben). 

A földrajzi köznév jelzőként vagy jelzett szóként, elő-vagy utótagként egyaránt előfordul a helynevekben. 

A térszínformanév  mellé járuló meghatározó elemek sok esetben a térelemek apró részleteit is 

megragadják, mintegy hangsúlyozandó a megkülönböztetési szándékot a hasonló felszíni formák között. 

Például: Kisasztag, Kisasztag pataka, Kisasztag ponkja, Kisasztag-havas, Nagyasztag, Nagyasztag pataka, 

Nagyasztag pusztája, Bércút, Bércúton belöl, Kisbérc orra, Kisbérc ponkja, Kisbérc, Kis-Kóróbérc pataka. 

Gelence helynévanyagában olyant is találunk, amelyeknek az eredeti viszonyjelző funkciója már 

megszűnt, de a név továbbra is jelöli azt a helyet. Ilyen a tó köznévvel keletkezett földrajzinév ( a tóban 

vagyon egy darab Rét), a vállas (hajdan mély árok volt, de később betömték, de a neve megmaradt), asztal 

(Báró asztala a Nagygelence patak jobb partján állt, a II. világháborúban felrobbantották, de  a helynév ma is 

él), bánya ( a kőbányászat rég megszűnt, de a név maradt). 

A következőkben szócikkekben közlöm a helynévalkotó térszínformaneveket, a velük keletkezett 

tulajdonneveket, végül, zárójelben a velük alakult mai és történeti helynevek számát. 

ág: 1. völgy ága; 2. hegy, domb rövidebb nyúlványa. 
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Finta ága nevezetű hellyen (1795) (az adatközlök szerint a Vráncsa - Varáncsa hegységben lehetett), 

Kétág (1820) ("Vagynak körül erdeink ugymint Kétág), Templom ága (1800) ~ Szent egyház ága (1751) ~ 

Templomszere (1700) (-3). 

alámenő: lejtős terület, Alámënő (1 -) 

alj ~ ájja ~ alatt:  1. hegyoldal alsó része; 2. hegyoldal vagy más helyrajzi tényező alatt, tövében, közvetlen 

mellette fekvő terület. Füzele alja, Hilib alja ~ Hilipajja, Kalap alja ~ Kalapajja,  

Kertalja ~ Kertajja, Kert alatt (1795), Kőház alja ~ Kőházajja, Kőház alatt (1745), Temető alja ~ 

Temetőajja, Vasút alja ~ Vasútajja (7-2). 

árok: 1. hosszan elnyúló széles földmélyedés; 2. mesterségesen készített vízlevezető sánc; 3. időszakos 

vízfolyás; 4. patakmeder; 5. völgy. 

Az eredeti vízrajzi jelentése mellett alakult ki a többi jelentés. Érdekes, hogy bár a völgy köznév gyakran 

használatos, vele tulajdonnév nem alakult, helyét az árok, illetve a patak vette át. Hatforintos árok, Hilib 

árka ~ Hilipárka, Kut árkánál (1745), a Kut árkán hátul (1795), Malom - árok, Malom árka (1745), 

Gelencei Malom árok (1808) ( 3-4). 

asztag: vízválasztó hegy. Eredeti jelentése: gabonakévékből szabályosan rakott magas, nagy halmok 

(MÉKSZ). A hasonlóságon alapuló névátvitel nyilvánvaló. Kis Asztag (1745), Kis - Asztag, Kis - Asztag 

pataka, Kis Asztag ponkja, Kisasztaghavas (1758), Nagy - Asztag, Nagy Asztag (1792, 1795, 1820), Nagy 

- Asztag pataka, Nagy - Asztag pusztája (6-5). 

asztal: asztal alakú lapos szikla. "A vízparton egy asztal alakú lapos sziklát Báró asztalának hívnak, mert itt ebédelt 

régen a vár ura, mond a hagyomány" (Orbán Balázs). A Nagygelence jobb pontján állt, a II. világháborúban 

felrobbantották, de a helynév ma is él. Báró asztala ~ Bárasztala, Báró asztala (1869) (1-1). 

átalkelő: kisebb szoros, mélyedés. A Petöfalvi ut által kelöben (1745) (-1). 

bánya: mesterséges úton keletkezett gödör, ahonnan a követ kibányászták. Felsőbánya ~ Fesöbánya (1 -). 

barázda: árok. Borozda (1-). 

bérc: 1. nagyobb talaj-kiemelkedés, domb, hegy; 2. hegyél, hegytető, hegycsúcs. Él út ~ Bérc út, Berc uton 

belöl (1745), Kisbérc orra ~ Kisbércorra, Kisbérc ponkja ~ Küsbérc ponkja, Kisbértz (1864), Kis - 

Kóróbérc pataka, Kóróbérc, Korobértzin (1792) Kórobertz (1795, 1890), Kóróbérc - pataka, Csereponk 

teteje ~ Nagybérc, Nagybércz (1864) (7-6). 

bevágás: mesterséges úton keletkezett árok. Ronkorondi bévágás (1-). (A Kóróbérc keleti részén egy kisebb 

hegygerincet átvágtak a drótkötélpálya építésekor, a század elején.) 

csapás: mesterséges vágat, sánc. Csapás (1-). Irtás és bevágás az erdőtűz terjedésének megakadályozására. 

derék: hegy, domb középső része. Szarvaskő dereka (1-). 

domb: a hegynél kisebb talajemelkedés. Dombon (1700), Iván dombja ~  Jovana - dombja , Ivana dombján 

(1795), Keresztes domb ~ Kërësztës - domb, Keresztes Domb Mezejében (1745), A Keresztes Domb 

Tartományában (1793), Palkó dombja, Palkó Dombjánál (1754) (3-5). 

dűlő: valamilyen  irányba lejtő határrész. Cseremező alsó dülőben (1879), Kános  alsó dülőben (1879) (-2). 

él: 1. hosszan, keskenyen elnyúló talajkiemelkedés; 2. hegynek vagy más térszínformának vékony széle, 

szeglete, szegélye, pereme; 3. hegynyúlvány, hegycsúcs, hegygerinc. Babosóggya éle, Bonyó éle, Cigány 

Estány éle ~ Cigányëstányéle, Csutakos éle, Élút ~ Bércút, Berc uton belöl (1745), Laposél, Laposéll 

(1820), Laposél teteje (7-2). 

elő ~ eleje : egy térszínforma vagy bármely más helyrajzi tényező elülső része vagy valami előtt fekvő 

terület. Fehérek eleje, Kakadérelő (2-). 

farok: hegy vagy más térszínforma elkeskenyedő vége, nyúlványa. Farkafenyő, Padfarka ~ Padláb (2-). 

fej ~ fő: 1. hegy, domb teteje; 2. völgy, árok eredete. Rákosfej, a Rákos Fején (1795), Rákosfej felső Lábban 

(1871) (1-2). 

gát: mesterséges töltés. Gát, Fürész Gát (1808) (1-1). 

gödör: 1. természetes vagy mesterséges talajmélyedés; 2. szakadékos hely. Gödre, Nagy Gödör (1800) (1-1). 

gusa: földkiemelkedés. Gusás kút (1-) .(Nevét alakjáról nyerhette). 

hágó ~ kihágó: meredek oldal vagy út. a ki hagoban (1745) (-1). 

halom: kisebb talajemelkedés lapos földterületen. Feketehalom (1805), Halom (1-1). 

hát: földkiemelkedés hosszan elnyúló legmagasabb része. Szajhát, erdeink ugymint Szajhát (1820), 

Szajhát pataka, Szajhát pusztája (2-1). 

havas: magas hegy, amelyről későre olvad el a hó. Jakab - havasa, Jakab havas Nevezetü Havas (1811), 

Jakab Havassán (1829), Kisasztaghavas (1756), Kis - Asztag - havas (1758), Musat nevű Havassa 

(1792), Nagybányahavas, Nagybányahavassa (1712), Zernye nevezetü Havassa (1792) (2-7). 
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hegy: nagyobb talajemelkedés. Borzos nagysága hegye ~ Bozzosnaccságahëgye, Szőlőhegyoldala ~ 

Szölöhëgyódala, Szöllöhegy (1700, 1760, 1795), Veres-várhegy ~ Vërësvárhëgy (3-3). 

kalap: kőszikla. Kalap alja ~ Kalapajja (a faluvégi házak fölé benyúló, körív alakú, a kalap pereméhez 

hasonló kőszikla) (1-). 

kapu: szűk, mély út, bejárat. Alsó kapu (1800), Fogas kapu (1745), Gecsekapu (1752), a Getze kapujánál 

(1795), A Közép Kapunál (1745), az Közep Kapun fellyel (1800), Rákos Kapunál (1795), Szélkapu, a 

Szélkapunak nevezett hellyen (1825), Tanolt kapu, a gelentzi Tanorok kapunál (1795) (2-9). 

kard ~ kardos: az útból kiálló éles, hegyes kövek. Kardos ~ Kardonyos ~ Gardonyos, a Kardos 

levágatásakor (1826), Kardos (1864), Kardos kútja ~ Kardoskuttya, Kardospataka (3-2).  

kert: sík terület, puszta. Dögkert pusztája, Haralyi köleskert ~ Harajiköleskert, Kertalja ~ Kertajja, a Kert 

alat (1795), Kocsis kertláb, a Kotsis Kert alat (1795), Köleskert, Tanorok kertek (1745) (5-3). 

koporsó: kiálló kőszikla. Koporsókő (nevét alakjáról kapta) (1-). 

kő: feltűnőbb szikla vagy sziklaalakulat, köves talajemelkedés, kőtömb. Fúrott kő (nagy kőtömb a 

Nagygelence partján, a századfordulón, az ipari vasút építésekor fel akarták robbantani, ezért több lyukat 

fúrtak bele), Koporsókő, Kőszikla, Köves út, Szarvaskő (4-0). 

köz: két térszinforma közötti rész. Kétérköze, a Két ér között ( 1800) (1-1). 

kút: mesterségesen készített gödör; lapos, puszta hely. Dög-kút, Kutak, a Kutakon belöl (1745), a Kut 

Mezöbe (1792), Kút-árka, a Kut  árkánál (1745), a Kut árkán hátul (1795), Kútmocsárláb, a Kut 

Motsárban (1795) (4-5). 

láb: valamely talajkiemelkedésnek az  alsó része, alacsonyabban fekvő vége. a Tserére menő Lábban 

(1745), Földze láb ~ Fődláb, Kútmocsárláb, Kocsis-kertláb, Padláb, a Pad Lábon (1745), Sásramenő láb 

~ Sásramënöláb (5-2). 

láncozó: meredek útszakasz. Vizesláncozó (a nagyon meredek útnak azt a részét nevezik így, ahol a talyiga, 

szekér kerekét vagy a szán talpát lánccal meg kell kötni) (1-). 

lapály ~ lapjas ~ lapos: sík földterület, lapos dombtető. Lapijas, Laposél, Laposéll (1820), Laposél teteje 

(3-1). 

lyuk: kisebb mélyedés. Bagolylik ~ Bagojlik, a Bagoly lik alatti (1826) (az egyik nevét hegyoldalban álló 

üreges kőszikla neve, amelyben baglyok tanyáznak), Rókalik, Rókalik pusztája (3-1). 

mart: 1. víz partja, vízmosás; 2. emelkedő hegyoldal. Csórémart, Veresmart ~ Vërësmart (2-). 

mál: délnek fekvő hegyoldal. Máléoldal ~ Máloldal (1-). 

meg: hegy vagy más helyrajzi tényező mögött fekvő  földterület. Kisvár möge ~ Kisvármëge ~ 

Kisvármëgye, Nagyvár möge ~ Nagyvármëge (2-). 

mellék ~ mejjék: valami mellett fekvő sík földterület. Kános melléke ~ Kánosmejjéke, Poklos melléke ~ 

Poklosmejjéke, Rákos ~ Rákos melléke (3-). 

mező:  rét, tisztás, lapos földterület. Cseremező, a Tsere mezejében (1800), a Cseremező alsó dülőben (1879), Felső 

mező, az Felső mezöben (1800), az Kissebbik Mezőben (1800), Kismező ~ Küsmező, a Kis mezőben (1745, 1800, 

1810), Kismezői út ~ Küsmezöiút, Klastrom mezeje, Klastrommezeje (1687), Középső mező, az közép mezöben 

(1800), az Oltsa mezején (1825), Oroszpap mezeje, Tótné mezeje (8-10). 

mocsár: lapos, vizenyős hely. Belső közmocsár, Belső Közmotsár (1820), Közmocsár, a Közmotsárban 

(1754), Kútmocsár láb, a Kut Motsárban (1795), Külső Közmocsár ~ Küsöközmocsár (4-3). 

(nagy)erős: nagyon meredek hegyoldal. Nagyerős a Gyöngyöllénél ~ Nagyeröss a Gyöngyöllénél (1-). 

nyak: két hegyet, hegyet és farkát összekötő keskeny hát; hegygerinc. Bakanyanyaka, Berege nyaka ~ 

Bërëgenyaka, Szőcs János nyaka (3-). 

oldal: hegy vagy völgy lejtős része. Csere ~ Csereoldal, Máléoldal ~ Máloldal, Szőlőhegy oldala ~ 

Szöllöhëgyódala, Tőkés oldal ~  Tőkésódal, Zernye oldala ~ Zërnyeódala (5-). 

orr: hegy erősen kiugró része. Kisbérc orra  ~ Küsbércorra (1-). 

pad: lapostetejű földemelkedés; lapos, sima terület. Alsópad ~ Asópad, az Asó padon (1745), Also Padon 

(1751), Cipa padja ~ Cipapaggya, a Tzipa padgya szélin (1754), a szomszédos Czipa padján (1831), 

Felső pad ~ Fösőpad, az felső Padon (1792), Gergelypad ~ Gergëjpad, Gergely padja (1687, 1755, 

1792), a gergélly padján (1795), Kecskéspad, Ketskéspad (1744), Ketskés padgya (1763), Pad, Padláb, a 

Pad Lábon (1745), a padon (1841), Zsinórpad ~ Zsindelypad ~ Zsëndëjpad ~ Sinórpad (8-13). 

patak: völgy, árok. Málnás-pataka ~ Mánáspataka, a málnáspatak felé (1898), Mélypatak ~ 

Méjjpatak, Mélypatak hídja ~ Méjjpatak higgya, Szárazmélypatak ~ Szárazméjjpatak (4-1). 

pilis: kopasz hegycsúcs. Piliske, ugymint Piliske (1820), Piliske pusztája (2-1). 

pince: mély, szakadékos hely. Pince, a Pintzébe (1844) (1-1). 
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pizda: mély, vizenyős terület. Pizdán (1-). 

ponk: hegyhát kiemelkedő része, hegycsúcs. Botos ponkja, Csereponk teteje ~ Nagybérc, Kis-Asztag ponkja, 

Kisbérc ponkja ~  Küsbércponkja, Kisvár ponkja, Mihályka ponkja ~ Mihájkaponkja, Musát ponkja ~ 

Mosát ponkja, Nagyvár ponkja, Szénégető ponkja, Zernyeponk ~ Zërnyeponk (10-). 

porond: lapos, kavicsos terület. Porond, Falu Porongyának hivnak (1745), a falu Porond Hellye (1795), 

Porondszer ~ Porondszër (2-2). 

puc ~ pucka: gödör, szakadékos völgy. Botos pucka, Musát pucka (2-). 

puszta: havasi rét, tisztás. Aratás pusztája ~ Orotás pusztája, Baric útja pusztája ~ Baricuttyapusztája, fel a 

Baricz Uttya pusztájánál (1805), Botos-puszta, Cseh István pusztája ~ Cseëstványpusztája, Dögkert 

pusztálya, Falu pusztája, Hertány pusztája ~ Hërtány pusztája , Hidegkút pusztája, Hosszú puszta, a 

Jávoros-puszta, Jáhoros Pusztájára (1898), Kisvár-puszta, Kettőspuszta, Kerekpuszta, Kápolna pusztája, 

Kántor-puszta, Lespatak pusztája, Ligeti pusztája, Majkány pusztája, Malomhely pusztája, Musát 

pusztája, Nagy-Asztag pusztája, Nagypuszta, Nyíres puszta ~ Nyirëspuszta, Nyúlpuszta, Piliske pusztája, 

Rókalik pusztája, Rónya pusztája, Sónyalás pusztája, Szajhát pusztája, Tisztabikk pusztája, Veröfény 

pusztája (1762), Zernye-puszta ~ Zërnyepuszta, Zúgás pusztája (32-3). 

rét: sík földterület. Kis szénarét ~ Rétszeg ~ Küsszénarét ~ Rétszëg, a Kis Széna Rétben (1745), a 

Malomrétben (1795), a Rét Szegen (1795), Rét ~ Malomrét ~ Fürészrét, a Falunak Fürész Rétye nevü 

hellyen (1792), a tóban vagyon egy darab Rét (1745) (2-4). 

róna: sík, lapos, egyenletes terület. Rónya, Rónya pataka, Rónya pusztája (3-). 

savanyú: nagyon meredek oldal, útszakasz. Savanyú ~ Savanyó (tréfás helynévadás eredménye) (1-). 

sepedék: ingoványos, mocsaras sík terület. Sepedék kútja ~ Sepedékkuttya (1-). 

szál ~ kőszál: szikla. Kőszál (1752) (-1). 

szeg: szeglet, sarok, zug. Rétszeg ~ Rétszëg, a Rét Szegen (1795), Alszeg, Felszeg, alsó Határon a 

Szegvápába (1745) (3-2). 

szeglet: sarok, zug, szeg. a Malom Árkán fellyel a Szegeletben (1795) (-1). 

szél: valamely térszínformának a külső része, pereme. Szélkapu, a Szélkapunak nevezet hellyen (1852), a 

Tzipa padgya szélin (1754) (1-2). 

szikla: nagyobb, összefüggő kőtömeg. Kőszikla (1-). 

szöktető: erdei úton kiálló szikla. Belső szöktető ~ Besöszöktető, Hátsó szöktető (az adott útszakaszon a 

kiálló sziklák ide-oda dobálják, szöktetik a szekeret) (2-). 

tanórok: rét, kaszáló. Tanolt kapu, Tanorok Kertek (1745), Tanorok kapunál (1795), Tanorok (2-2). 

tető: hegy, domb felső része. Csereponk teteje ~ Nagybérc, Laposél teteje, Kis vártető (1869), Nagy-Vártető 

(1869) (2-2). 

tér: kisebb sík földterület. Kozmák tere (1-). 

tó: alacsonyan fekvő sík terület. Alsó-tó ~ Halastó ~ Tók ~ Asótó, a tóban vagyon egy darab Rét (1745) (1-1). 

tő: 1. talajemelkedés alsó része; 2. völgy alsó vége. Jákó töve (1-). 

vágás: mesterségesen készített bemélyedés. a Vágás nevü (1842) (-1). 

vállas: mély út, sánc. Vállas út, a Vallas Ut által Kelöben (1745), Vállasútramenő (1767), az valas ut mellett 

(1800) (az adatközlők szerint olyan vállas (mély) volt, hogy a megrakott szénásszekér alig látszott ki 

belőle; a 60-as évek  elején betöltötték, felszántották a helyét, de a név megmaradt) (1-3). 

vápa: teknő alakú mélyedés, kisebb völgy. Egres vápa ~ Egrisvápa, Külső egres-vápa ~ Küsőegrisvápa, 

Mogyorós vápa ~ Magyarós vápa, Nagyvápa, a Nagy Vápa alat (1795), Puci vápája, Pükösdvápa, Sáros 

vápa, alsó Határon a Szegvápába (1745), Viricses Vápa ~Viricsësvápa (8-2). 

vár: domb, magaslat. Kisvár möge ~ Kisvármëge ~ Kisvármëgye, Kisvár ponkja, Kisvár-puszta, Nagyvár 

möge ~ Nagyvármëge, Nagyvár ponkja, Veres-várhegy ~ Vërësvárhëgy (ezeken a helyeken 

építményeknek nyoma nincs, az elnevezés tehát azért születhetett, mert odaképzelték a várat a 

kiemelkedő magaslatra) (6-). 

verőfény: hegy, domb és völgy napnak kitett lejtője. Nagyverőfény, Veröfény pusztája nevezetü hellyben 

(1762) (1-1). 

vontató: meredek út. Oláleány vontatója- Olálëjányvontatoja (1-). Email: office @ lkk.educv.ro 
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Jánosi Csaba 

geológus mérnök 

Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület 

Csíkszereda, Hargita megye 

A Tusnádi Borvízmúzeum 

Nincs a földkerekségnek még egy ilyen kis pontja, mely oly bőkezűen ontaná magából a felséges üdítő- és 

gyógyító italt, mint a Hargita vidéke. Ennek a felismerésnek a tudatában döntöttük el még 1998-ban,  a 

Csomád-Bálványos kistérség fejlesztési stratégiájának az összeállításakor, hogy itt a tündérek és az óriások 

földjén létrehozzuk a Székelyföld első borvízmúzeumát. A Kelemen-Görgényi-Hargita vulkáni vonulat 

legfiatalabb kitörési központja a Csomád-hegység. Annyira fiatal ez a vulkáni építmény, hogy a krátereiből 

felszálló füstöt az ősember is megcsodálhatta. Úgy tűnik, hogy ez az élmény, a vulkáni tevékenység leírása 

fennmaradt a Csomád-hegységhez kapcsolódó népmondákban is. A Szent Anna-tó legendájában 

olvashatjuk: „Megrendült a föld, villámlott, mennydörgött, meglódult a vár tornya, majd összeomlott az 

egész és elsüllyedt. A vár helyén nagy tó keletkezett...” Egy geológus se írhatná le jobban, találóbban a 

vulkánkitörést megelőző és kísérő jelenségeket, mint a monda ismeretlen szerzője. A mélységi erők által a 

felszínre préselt gyönyörű vulkáni kúpokat, Nagyharamot, Kisharamot, Vártetőt, Büdöshegyet s a 

Bálványosvárát, a nép tündérekkel, óriásokkal, rossz szellemekkel népesítette be, amelyeknek alakjai 

gyakran megjelennek a völgyből felszálló felhőfoszlányok között, a „pipáló hegyek” tetején és a kénes 

fortyogók gázban gazdag vízében, amelyben vöröses-fehéres „ördögfülek úsznak”. Ennek a fiatal vulkáni táj 

termékeinek, a szortyogó, rotyogó, fortyogó kénes széndioxidos gázömléseinek, savanyú sós és büdös 

vizeinek állítottunk emléket a Tusnádi Borvízmúzeum felépítésével és berendezésével. A helyszín a 

Csomád-hegység északi lejtőjén fekvő Tusnád, Nagytusnád, adott volt. A nagytusnádi 50 éves borvízkútnál 

jobb helyet nem is lehetett volna találni. Látogatott a hely, hisz naponta több ezren oltják itt szomjukat. Már 

csak egy megfelelő épület tervezése volt hátra. Eleink fürdőkultúráját tanulmányozva akadtunk rá 

Hérodotosz szkítaföldi leírásra: „... a szkíták felállítanak három karót, egymás felé hajlítják őket, majd 

nemezlapokat erősítenek rájuk, s amilyen szorosan csak lehet, összekötik őket. Azután izzó köveket dobnak ... 

a karók között álló edénybe. A szkíták... a kender magvakat az izzított kőre vetik: ezektől a magvaktól olyan 

füst és gőz keletkezik, amilyent semmilyen hellén gőzfürdő nem múlna felül. A szkíták nagyon élvezik a 

gőzfürdőt és sikongva ugrándoznak...” Ez a fajta fürdőkultúra a magyarság körében is tovább élt. Ezt 

bizonyítja a Fehér M. Jenő domonkosrendi szerzetes-történész által a  „ A gyógyító sámánok” című írásában 

említett történet: „A sámánok gyógyítási művészete egyéni volt, egyik a másikétól elütött, bár mindegyik 

nemzedékről- nemzedékre, apáról-fiura öröklődött. Így volt ez Boksa fia Boksa estében, ahol az egyik tanú 

szerint a vádlott hevített köveket dobált a vízbe és a felszálló gőzzel gyógyított reumatikus betegségeket”. De 

hasonlókat ír le a krónikás a csíkszentsimoni Aladári fürdő esetében is. A múlt század elején a 

csíkmenasági Vigaszótövi büdös vizet és a tusnádi Nádasfürdőnél a borvizet ovális fakádakba kimerték és 

felforrósított követ dobáltak bele, így tették elviselhetőbbé a rendkívül hideg fürdővizet. A székelyföldi 

borvízfürdők nagy száma arra enged következtetni, hogy régebb fejlett fürdőkultúra virágzott e vidéken. 

Nyári időszakban, amikor kevesebb mezőgazdasági munka volt, akkor felkerekedett a család apraja nagyja 

és ellátogatott a legközelebbi borvízfürdőhöz. A hasonló sósmezői zarándoklatot írja le Torja község  

1864-es Pesty Frigyes-féle helynévösszeírása: ”azon mezőn van egy Sósforrás-mely gyógyfürdőnek 

használtatik s minden évben Csík-és Háromszék falvaiból avagy Közönségeiből az érintett fürdő mindenfelől 

számos látogatókat von magához.” De a székelyföldi fürdők és források környékén még más ősi szokások is 

élnek.  Kászonfeltízen, a répáti Szemvízforrásnál, Bodokon a vásárpataki Szemvíznél és a torjai Szemmosó 

kútnál lévő fákon és bokrokon színes áldozati rongyokat lenget a szél. Ez a szokás Vitos Mózes korában a 

XIX. század végén  még igen elterjed volt: „Manapság is pl. a torjai Büdöshöz, a csicsói Kénbarlanghoz, a 

szentimrei Büdöshöz, Bányapatakhoz s más több gyógyhelyekhez és fürdőkhöz zarándokoló beteg közember 

öntudatlanul is még mindig áldoz a szent berkekben áldozó ősök példájára, midőn e helyhez közellevő fák, 

sziklák valamelyikére ruhadarabokat, rongyokat akaszt azon hitben, hogy ezzel megmenekszik a 

betegségétől Ilyen rongyokat nagy számban lehet látni különösen azon fürdőhelyek körül, a melyeket a 

köznép szokott gyakrabban látogatni”. A székelyföldi ember nemcsak a természetes „büdös likakat” 

látogatta, hanem a gázömléses helyekre elmés alkalmatosságokat építet a hatásosabb gyógykezelés céljából: 

„a talajt kiemelték, a gödör falait megtámasztották, s tetejére deszkából fedelet készítettek, a melyen csak oly 

nagy nyílást vágtak, hogy az ember feje kifért rajta. A bajára gyógyulást kereső, szénsav-gázfürdőt venni 

akaró egyén úgy ült be a gödörbe, hogy csak a feje látszott ki a magára borított fedél (lappancs) nyílásán.” 



N é v t a n  

 104 

Hasonló „gőzlő” ma is található Kovásznán. A csíkverebesi dr. Kovács Károlyról, aki a tusnádfürdői 

mofettát felújíttatta, a nagyérdemű gyógyulni vágyó közösség hálából versbe is foglalta: 
Kovács dr. büdös lyuka 

Meggyógyít, ha beteg vagy. 

Feküdj le a fenekére, 

S nem kell kenyér jövőre. 

Kovács Károly büdös lika, 

Mit adhatna egyebet. 

Hajolj le a fenekére, 

S nem eszel több kenyeret. 

Korán megkezdődött a székelyföldi borvizek palackozása és forgalmazása. Először hordókban szállították 

a borvizet, de a rázkódástól elveszítette szénsavtartalmát, így fogyasztásra alkalmatlanná vált a víz. 

Kezdetleges módszerekkel, de már a XVIII. században megkezdik a Korondi borvíz töltését. Ezt követte 

később 1806-ban Borszéki borvíz palackozása. Alsóborszéken üveghuta is működött, ami ellátta a töltődét 

borvizes üveggel. A Gyergyószéken palackozták még a tölgyesi Attila és a gyergyóúfalvi Hajnal borvizet. 

Udvarhelyszék nevezetes palackozott vizei voltak a Korondi mellett a székelyudvarhelyi Sarolta, 

Homoródfürdői Klotild, a Székely Seltersz, a kirulyi Hargita (Festő Borvíz), a felsőrákosi Mária, a 

vargyasi Borsil, a bibarcfalvi Baross és Borhegyi. Csíkban először 1866-ban a Tusnádot kezdték 

palackozni, majd cserépkorsóba a hosszúaszói Erzsébetet, a csíkszentmártoni Annát, a csíkverebesi 

Mercurt, a csíkszentkirályi Hargitát és Hargita Gyöngyét, a csíkzsögödi Annavie, és végül a csíkszeredai 

Hargita forrást kezdték tölteni. Gyimesben, Sötétpatakon az 1990-es évek elején kezdik el palackozni a 

Hegyek Varázsa nevű borvizet. A híres kászoni borvizek közül a Fehérkői, a Répáti, a kászonjakabfalvi 

Salutaris, és Veresszéki Pán igen keresett palackozott borvizek.  Háromszéken a Bodok, a mikkóújfalvi 

Hunnia, a málnásfürdői Siculia és Mária, az oltszemi Salus, az árkosi Gloria és Benkő, az előpataki 

Erzsébet, a bölöni zugói, a nyáraspataki Ţăranca, a torjai Szeregető vagy Diana, a kézdipolyáni Venus, és 

a kovásznai Horgász, Galambok, Árpád volt palackozva. 

Ennek a szellemi és tárgyi örökségnek a tudatában került egy jurta formájú épületbe a „borvíz világot” 

bemutató kiállítás.   

Az Esztány Győző tervezte jurta külső falát két vízben álló „rühös kecske” reliefje díszíti. A 

néphagyomány szerint a málnásfürdői Bugyogó és a homoródalmási Kecskésferedő vizének a 

gyógyhatását pásztorok fedezték fel, miután a borvízben kúrált rühös kecskéik meggyógyultak. A 

Kaukázusban élő ingusoknál az esőisten bakkecske képiben jelenik meg. Kós Károly a Veresszéki Pán 

borvíz címkéjét, a görög mitológia kecskelábú szőrös testű, nyájak, erdők és mezők istenével, Pánnal 

illusztrálta. A korai kereszténység Pánt a pokolbeli lények közé sorolta és „nappali ördögnek” nevezte el.  

Nagy tisztelet övezte a székelyföldi borvizeket és forrásokat is, hiszen hajdanában „vízbírói” tisztség is volt. 

Józsa Lajos a Háromszék napilap hasábjain eleveníti fel azt az 1842-es sepsiszentgyörgyi borvízszentelési 

szokást, amit a Csizmadia Céh rendelt el: „Céhünk egyenlő akaratából a borvíz megszentelésére négy vider 

bort” vitettek ki a forráshoz.  

A múzeum belső terének első pannója „A víz az élet szentsége” címet viseli és egy fohásszal kezdődik: 

„Víz angyala áradj a vérembe, és add testemnek az élet vizét ...” Érdekes a Teodor Schwenk vízáramlási 

kísérletének a rajza is, hiszen egyezik az udvarhelyszéki székely kapuk faragott motívumaival. 

Apáczai Csere János soraival indul a „Szemelvények a Székelyföld geológiájából” című kiállítás: 

„Annak utána pedig új hegyek is lettek a földingásokból, melyek a földet néhol igen felemelték, sőt még a 

vizeknek nagy kirohanásokból is melyek a földnek valamely részét elragadták és másuvá vitték”. Ez nem 

más, mint a kor nyelvén megfogalmazott folyamatok ismertetése. A Székelyföld szöveges leírása mellett 

régi földtani térképek, az ásványvizekből kicsapódott kőzetek, és más tárgyi eszközök (fúrószárak, szűrők, 

fúrófejek) láthatók. 

A következő tárlón tisztelettel adózunk a tudós, pedagógus, geológus-geomorfológus Kristó András 

(1930-1994) emléke előtt, aki a Székelyföld természeti értékeinek feltárását, kincseinek széleskörű 

ismertetését és védelmét tekintette hivatásának. 

A „Gyógyüdülés, gyógy-turizmus” sarok a hajdani fejlett székelyföldi fürdőéletet mutatja be korabeli 

képeslapok, fürdőkalauzok, reklámok és tárgyi emlékek révén. 

A kiállítás központi részén áll a Kárpát-medencét bemutató műholdas és a Székelyföld ásványvizes 

térképe. 

A következő kiállítás a csíklázárfalváról 2001-ben elindult Székelyföldi Fürdőépítő Kaláka, mára már 

mozgalommá fejlődött életképeit mutatja be. A több mint 150 székelyföldi népi borvízfürdőből a kaláka 

keretében, 2001-ben felújítódott lázárfalvi Fortyogó vagy Nyírfürdő, 2002-ben a tusnádi Nádasfürdő, 

2003-ban a csíkkozmási Sószékfürdő, a 2004-ben a kászonjakabfalvi Sóskútfürdő, 2005-ben a 

csíkszentkirályi Borsárosfürdő és a csobotfalvi Kerekeger-feredő, 2006-ban a csíksomlyói Barátok 

feredeje és homoródkarácsonyfalvi Dungófürdő, 2007-ben a csíkszenttamási Szent Anna fürdő, 2008-ban 

a gyegyócsomafalvi Felsőnyírfürdő. 2009-ben a Borszékra készül a kaláka. 
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Az „Ivókultúra és palackozás története” bemutatja a palackozás történetét, a cserépkorsótól a 

pillepalackig, a tölcséres töltéstől a modern palackozó gépsorokig. A tárlatot színesítik a korabeli 

palackozókból fennmaradt borvizes címkék, reklámok, edények, üvegmosó gépek és dugaszoló eszközök.  

A múzeum központi részét a „szkíta üst” és a „rongyos ág” uralja. 

Az első székelyföldi Borvíz Múzeum kivitelezésének a motorja a Csíki Természetjáró és Természetvédő 

Egyesület volt. A kivitelezési költségeket a Csíkszereda székhelyű Polgár-Társ Alapítvány „Élő Örökség 

Programja” biztosította. A kivitelezési munkálatokat az Esztány kft. végezte. A kiállítási tárgyak nagy részét 

a Csíki Székely Múzeum kölcsönözte és a csernátoni Haszmán testvérek, valamint több magánszemély 

adományozta. A kiállítás tervezője és kivitelezője Herczeg Ágnes és Takács Edvárd a budapesti Ars Topia 

Alapítvány tájépítői. Segítőink voltak még a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti 

Kulturális Alapprogram, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a budapesti Országos Széchényi 

Könyvtár, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Tusnád Ásványvíz Rt. a bukaresti SNAM, a csíkszentkirályi 

Hargita Gyöngye, a Mineral Quantum, Tusnád Helyi Tanácsa, és még sokan mások. 

A Tusnádi Borvízmúzeum avató ünnepségét 2005. április 22-én, a Föld napján tartották. A megnyitón 

az első romániai és székelyföldi borvízmúzeum fontosságát Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány 

igazgatója, Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója és Jánosi Csaba, a Csíki Természetjáró és 

Természetvédő Egyesület elnöke méltatta.  

2005 nyarán a magyarországi Lovasi Zsolt és édesapja tölgyfából kifaragta a természetvédők és egyben a 

tusnádi templom védőszentjének Assisi Szent Ferencnek szobrát. A Székelyföld talán egyedüli szabadtéri 

Szent Ferenc szobrának a faanyagát Tusnád község polgármestere, Rafain Endre biztosította. A szobor a 

borvízmúzeum előtti teret díszíti. 

A szórólapunkra írt hívogató soraival zárjuk a Tusnádi Borvízmúzeum bemutatását: 

„Isten hozta a Tusnádi Borvízmúzeumba! Szeretettel látjuk itt, ahol a székelyföldi borvizekkel, 

kialakulásuk és használatuk történetével, a hozzájuk kapcsolódó természeti világgal és kultúrával 

találkozhatnak. Tudományos megalapozottsággal, de nem a teljességre törekedve alakítottuk ki 

ismeretterjesztő gyűjteményünket. Reméljük, hogy a vidék legfontosabb kincsének a bemutatása, a hely 

hangulata hozzájárul az értékek felismeréséhez, tudatosításához, védelméhez, s a kiállítást végigjárva kedvet 

kapnak a Székelyföld felfedezéséhez.”  

Szakirodalom 

Bakay Kornél 1989. Feltárul a múlt? Budapest.  

Bányai János 1941. Ásványvizek világa. In. Székelyföld írásban és képben. Budapest. 

Jánosi Csaba-Péter Éva-Herczeg Ágnes-Takács Edvárd (szerk.) 2005. Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek. 

Szombathely. 

 

Tusnádi Borvízmúzeum belseje
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1942 októberében kaptam a behívót a 2-es Székely hegyi huszárszázadhoz Szilágysomlyóra. Egy évig 

kemény kiképzésben részesültünk, figyelembe véve a helyzet alakulását. A magyar hadvezetőség nem akart 

beavatkozni a háborúba, a célja az volt, hogy megvédi a határokat, az országot. Leváltották azon 

államférfiakat, akik nem értettek egyet a háborúval. A németek tették meg Sztojait miniszterelnöknek, 

akivel aláíratták Magyarország hadkötelezettségét. Ekkor került magyar hadtest a Don-kanyar harcaiba, 

ahol sajnos a veszteség óriási nagy volt. Az én alakulatom a kettős hegyi Dandárhoz tartozott, amely 

alakulatot a kettős Székely hegyi huszárszázaddal Lengyelországba vetettek be. Szvoboda mellett volt egy 

kórház, amelynek kertjében 6000 emberünk van eltemetve. 

Többek között 1944. augusztus 15-én azt a parancsot kaptuk, hogy el kell foglalni az 1075 méteres 

magaslatot, a Makovicát. A 19-es hegyivadász zászlóaljjal közösen a sötét leple alatt előrenyomultunk, de 

amikor erős aknatüzet kaptunk, úgyhogy az őrnagy kiadta a parancsot, hogy egy lépést se előre, mindenki 

ásson lövészteknőt rejtekhelynek, s felfejlődött tüzelő állasba a tüzérosztag, amely Nagyboldogasszony 

napján tíz órakor megnyitotta a tüzet az orosz álláspontokra. Azt mondtuk, hogy a tüzérek beharangoztak a 

Nagyboldogasszonyi misére. Hátra tett karabélyokkal foglaltuk el Makovicát, élve csak egy oroszt találtunk, 

és annyi halott volt, hogy egy hétig hantoltuk el a halottakat, mert nagyon meleg volt, gyorsan kellett a 

halottakat elhantolni. Amikor szeptemberben a honvéd közlönyön keresztül értesültünk, hogy az oroszok 

áttörték a gyimesi határt, kértük, helyezzenek erre a frontszakaszra, azért, hogy ne idegen földön harcoljunk, 

inkább a szülőföldön, de nem engedtek. Innen októberben kaptunk parancsot a visszavonulásra, 

Csehszlovákián át vonultunk Magyarországra. A Mennyből az angyalt Hárkut-Szádalmás közti térségben 

énekeltük. 1944 karácsonya volt. A szentestén átszóltunk az ellenséghez, azzal a felhívással, hogy: „– Tüzet 

szüntess! – Bravo-kamarad!” – válaszolták. De ennek az ígéretnek nem hittünk, az előőrsöt kiküldtük 

figyelőbe, akik fél kettőkor adták a jelentest, hogy az ellenség készül támadásba. Mi hamar riadóztattuk az 

alakulatot, mivel én rádiós is voltam, ezért nem ért váratlanul a támadás. Részt vettem a magyarországi 

harcokban. Győr mellett Rába-palotán megsebesültem, amivel Bécsbe kerültem a 221-es kórházba. Az 

aknaszilánkot kiműtöttek a fejemből. Három nap múlva jött az orvos ezredes, hogy az oroszok már Bécs 

külvárosánál vannak. Ezért, aki tud menni, adják az enklasungot és mehet tovább. Egy zászlós 

ágyastársamnak hiányzott az egyik karja, egy másik főhadnagy volt, akinek a combján 18 cső volt, mivel az 

aknaszilánkok szétroncsolták. A főhadnagynak a könny kiesett a szeméből, hogy ő is szeretne tovább menni, 

de nem tud. Mondtam a zászlósnak, hogy segítsük meg a főhadnagyot és kivittük az állomásra, és felültünk 

a vonatra. Így utaztunk Linzig, ahol egy kórházban helyet is kaptunk. Az én sebem hamar gyógyult, ezért 

Grafenboltre helyeztek engem, ahol egy német kiképzőtábor volt. Az ilyen felgyógyult sebesültekből 

összegyűlt egy magyar ezred, amelyet a németekkel karöltve bevetették az amerikaiak ellen. Ez nem tartott 

sokáig, mert egy este a németek visszavonulási parancsot adtak ki, amit a magyar ezredesünk közölt velünk. 

De mi azt válaszoltuk: „A hazánk elesett, tovább nem harcolunk.” Másnap az amerikaiak előre 

nyomultak, jöttek a megszálló csapatok, akik számba vettek minket. Itt kezdődött a fogoly életünk. Az eső 

kezdett zuhogni. A 3000 embert bekerítették dróttal egy Passaui szántóföldön. Úgy felgyúródott a sár, hogy 

szárközépig süllyedtünk a sárba. Szerencsére nem tartott sokáig. Jött egy autókonvoj, felkapaszkodtunk az 

autókra és elértünk Elzaszlotharingiaba, Strasburgtól 12 km-re Hatten faluba. Ott volt egy fogolytábor a 

„Maginot” térségben. Ahol minden össze volt törve-zúzva és mi takarítottuk el a romokat. Itt már egy kicsit 

emberséges volt a bánásmód. A fogolytábor főnöke Ms. Bavallari mérnök volt, akivel tudtunk egyezkedni. 

Kértünk kenyeret és rendes ebédet. Ami tőle telt, meg is adta. Közbe engem kivittek mezőgazdasági 

munkára egy olyan családhoz, ahol 3 lány volt, mivel a férfiakat úgy összeszedette Hitler, hogy csak néhány 

öregember maradt. A legkisebb lány nagyon szimpatizált engem és kértek, hogy maradjak náluk. Én meg is 

ígértem, hogy maradok, de mikor megkaptuk az enklasungot, úgy elfogott a honvágy, hogy a világ összes 

kincséért sem maradok idegenbe. Amikor tudomásukra adtam, hogy nem maradok ott, a három lány kezdett 

csomagolni és egy nagy hátizsák élelmet raktak össze, és a fogolymenet után Hattentól Strasburgig 

gyalogoltak, ahol átadták a csomagot nekem és bánatosan tértek haza otthonukba. Mi is szerencsésen 

megérkeztünk Kaposvárra, onnan Nagyváradig, majd Csíkszeredába értem. Így hála Istennek hazaérkeztem 

szerencsésen 1946. május 24-én. 
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Ravasz Ákos 

Székely Károly Szakközépiskala volt diákja 

Csíkszentkirály, Hargita megye 

125 éves a csíkszentkirályi fúvószenekar 

125 éves fennállását ünnepelte 2009-ben a helyi fúvószenekar. Jelentős évfordulónak számít ez, hiszen 

több mint egy évszázada annak, hogy olyan mozgalmat sikerült útjára indítani, amely rányomta bélyegét 

községünk életére. Bátran kijelenthető ez, ugyanis a mindenkori zenekart e közösség tehetséges tagjai 

alkották, akik igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a kellő időben és helyen „szolgáljanak”. Tették 

mindezt önkéntesen, nem kevés időt, energiát és pénzt áldozva rá. 

1884-ben kezdődött az elindulási történet, a helyi Domus Historiában leírtak alapján. Hosszú Ferenc 

akkori csíkszentkirályi plébános átköltözésekor néhány csíkszentkirályi ifjú látta Miklósváron a nagyajtai 

fúvósokat játszani. Ettől kedvet kapva, még abban az évben megalakították az idehelyezett plébános úr 

vezetésével a fúvószenekart. Hogyan szerezték be a hangszereket és kik voltak az első tagok, nem ismeretes.  

Az első fénykép a zenekarról 1887. május 24-én készült, amelyen tíz személy látható. Sajnálatos módon 

csak egynek sikerült a nevét kideríteni, a Kristó Lázárét. Egy másik, az 1900-as évek táján készült képről 

már négy személyismerős: Csiszer Ignác, Bors Gábor, Kristó Bálint, Lakatos Lázár.  

A zenekarról és tagjairól további információk nem állnak rendelkezésünkre. Feltételezhetően a zenekar 

felbomlásában szerepet játszhatott a század eleji viharos politikai időszak, később az első világháború is. 

A továbbiakban a második generáció történéseiről már pontos információk vannak a néhai Csiszer 

Gellért elmondása alapján, aki alapító tagja volt ennek a „bandának”. 

A naptárakban 1943-at írtak. Csiszer Gellért és Urszuly Lajos fiatal falibeli legények, jó barátok 

meggyőzték az akkori közbirtokosság vezetőségét, hogy karolja fel kezdeményezésüket és támogassa abban, 

hogy új hangszereket tudjanak vásárolni egy „rezesbanda” megalakítása céljából.  

A közbirtokosság elnökében, Benedek Gáborban kitűnő mentorra találtak a fiatalok. Még abban az 

évben sikerült tizenegy új hangszert vásárolni Budapestről, Reményi Mihály hangszerboltjából. Gellért bácsi 

elmondása szerint egy nagy fadobozban érkeztek a hangszerek a helyi vasútállomásra. Az előző bandától 

maradt még egy klarinét, amelyen Gellért bácsi édesapja, Csiszer Ignác játszott. Ezen tanul meg játszani a 

későbbiekben Léstyán Bálint. 

A karmesteri teendőkkel a kotormányi Sándor Gergelyt bízták meg, akinek hamarosan sikerült egy 

ütőképes csapatot kialakítani a lelkes fiatalokból. 

Névük méltán említendő: Urszuly Lajos (trombita), Bartis István (trombita), Léstyán Bálint (B 

klarinét), György Imre (Esz klarinét), Csiszer Gellért (bariton), György Gyula (bariton), Lőrincz Mihály 

(Esz trombita), Csiszer Ágoston (helikon), Balázs Gábor (nagydob), André Jenő (pergődob). A felsoroltak 

közül csak Urszuly Lajos él egyedül.  

Repertoárjukban indulók, keringők, csárdások szerepeltek. „Nem nagyon volt olyan hétvége, amikor 

valamerre nem kellett volna menni. Abban az időben csak itt volt rézbanda nálunk, s mindenhova minket 

hívtak. Lakodalmakot, bálokat, temetéseket és egyéb ünnepeket mozsikáltunk. Egyszer egy alkalommal 

elhívtak egy nagy párttitkár temetésire. Mi nekiálltunk a gyászindulót mozsikálni, amikor elindult a menet. 

Egyszer csak lássuk, hogy megállítsák a menetet s fut egy nagy kommunista, s azt mondja: – Hó, hó, a Trei 

culort fújjátok” – emlékezett vissza Gellért bácsi. 

Elmondása szerint zenekaruk mintájára lassanként a környékbeli településeken is sorra alakultak a 

rézbandák, de az ő hírnevük, amelyre az évek során rászolgáltak, töretlen maradt. „Olyan faluba es jártunk, 

ahol vót rézbanda, de amikor mi lementünk bált zenélni, akkor ünnep vót” – mondta nevetve. 

Az idő teltével a zenekar tagjai kiöregedtek, elhaltak. A ’90-es évek vége felé már nem tudtak zenéléseket 

vállalni, mert kevesen maradtak. 

Ekkor kezdett körvonalazódni a harmadik generáció megalakulása. Pár helyi lakós kezdeményezésére a 

fiatalok lelkes csoportja úgy gondolta, hogy beáll az idősebbek mellé tanulni, lassan átvenné a stafétát tőlük. 

Az elképzelést tettek követték és így alakulhatott ki 2002-re egy huszonkét fős csoport. 

Karmesternek Urszuly Árpád karnagyot kérték fel, aki nagy lelkesedéssel látott munkához. 

Összeverbuválta a falu tehetséges fiataljait, akik nagy odaadással harsogtatták a rézhangszereket. 

Megemlítem, hogy az 1943-ban vásárolt hangszerek közül hét még megvan, amelyből hármat használnak 

ma is. 

2005-től a fúvószenekar új egyenruhában díszeleghet, amelyet nagyrészt önerőből és néhány helyi 

vállalkozó támogatásával sikerült kivitelezni. 
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A harmadik generáció megalakulása óta lassan eltelt tíz év. Most már úgy látszik, hogy sikerült átvenni a 

stafétát. Lassan már azon kell gondolkodni, hogy a jövő nemzedéket hogyan lehet beépíteni, kiképezni 

annak érdekében, hogy ez a lánc ne szakadjon meg.  

Azáltal, hogy őseink szinte másfél évszázaddal ezelőtt próbáltak nagyot álmodni, és azt megvalósítani, 

olyan „kincset” kaptunk tőlük, amelyet nem szabad hagynunk porba hullni. Minden csíkszentkirályi büszke 

lehet arra, hogy egy olyan közösség tagja, amelyben a fúvósmozgalom már százhuszonöt évet ért meg. 

A fúvószenekar példája igazolja azt, hogy ahol van közös akarat és összefogás, azt a „rezesek” 

meghálálják. 

Forrásanyag  

Gál Mária: Mikor is alakult a csíkszentkirályi fúvószenekar?  

Ravasz Ákos: saját feljegyzéseim, néhány zenekari tag elmondása alapján 

Adatközlő 

Néhai Ciszer Gellért zenekari tag, élt 85 évet 

 

 
1887. május 24. 

  
1900-as évek eleje 

 

 
Múlt (1943) 

 
Jelen (2005-től) 

 

  
 

Indulás a csíksomlyói pünkösdi búcsúra (2007. június 3.) 
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Kerestély Ágnes, XII. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda, Hargita megye 

Vezetőtanár: Balla Piroska 

A szolgálás 

1945 után a lányok szolgálni jártak. Tizenöt éves kortól szolgáltak. A lányok csak akkor mehettek el a 

bálba, fonóba, ha előzőleg a templomban tartott szentmisén voltak. 

Egy idős néni visszaemlékezését jegyeztem le: "Antal Bertának hívnak. 78 éves vagyok, 15 évesen 

mentem szolgálni Brassóba, egy zsidó családhoz. A zsidóknak nagyon sok számunkra különös szokásuk van. 

Külön edényeik voltak, amibe csak egyfélét főztek, pl.: tejes edény, zsíros-, húsos-, leveses edény. A zsidó 

gazdák a házi állataikat nem ölték meg otthon, hanem vágóhídra vitték. Szórakozóhelyekre nem jártak, 

elzárkózottak voltak.  

Több helyen is voltam szolgálni, nem csak a zsidóknál: Csíkszeredában, Brassóban, Vásárhelyen.  

1949-ben Csíkszeredában szolgáltam, a Petőfi utca 3. szám alatt. Erdélyi Jánosnak hívták gazdámat. Ő 

bihari születésű volt, a feleségét pedig Román Rozáliának hívták, nagyváradi születésű. Egy évet szolgáltam 

Erdélyiékni. Szerettem itt szolgálni. Jól viszonyultak hozzám a gazdámék, mert jól végeztem a munkám. 

Nem feleseltem, szépen beszéltem. Ennek jutalmaként hetente szabadnapot kaptam. Csíkszereda után 1950-

ben Brassóba mentem, mert magasabb bért adtak. Itt is egy évet voltam, azután hazajöttem és férjhez 

mentem. 1952-53-ban Marosvásárhelyen, András Obsky professzornál szolgáltam. Itt már mostam, főztem, 

takarítottam. Ebben a családban négy gyermek volt. Őket óvodába, iskolába kellett vinnem, a nagyobbik 

leányt zeneórára.  

Vasárnap délután szabad volt. Elmentem a templomba, utána a főút mellett enyelegtünk a fiatalokkal, 

utána mindenki ment haza. Este nyolc órára haza kellett érjünk.  

A legények is jártak szolgálni, de nem úgymint a leányok. A legények házon kívüli munkát végeztek, 

 pl.: kertészkedés, állatgondozás, mezőgazdaság – többnyire a grófi családnál szolgáltak. A legények közt 

voltak olyanok, akik ott laktak gazdáiknál, de mindenki egyedül dolgozott, külön háznál, nem voltak nekik 

társaik.  

Voltak jó és rossz élményeim, de a legfőbb célom az volt, hogy becsületes munkával pénzt tudjak 

keresni." 

A beszélgetésből az derült ki, hogy régen a fiataloknak korán munkába kellett állniuk. A lányokat 

elsősorban háziasszonnyá nevelték (szövés-fonás, sulykolás, kenyérsütés, főzés, aratás).  

Ritkán adódott lehetőség és idő a továbbtanulásra.  

*** 

    
Brassóban szolgáló csíkszentsimoni és háromszéki lányok (1946) 
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Simén Domokos 

ny. unitárius lelkész 

Csíkszereda – Marosvásárhely 
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Egy vén jámbor keserve (1856) 

 
Egykor egy vén jámbor  

ily panaszt inditta  

Három felesége életében vala 

A szerentse pedig néki szolgál vala, 

Mert kedve kereső mind a három vala. 

 

Az első igen szép jó és jámbor vala 

Tsak, hogyminden koron dérel dural vala 

Házam amig éle szép és tiszta vala 

Harmadnapban egyszer mert ki sepri vala 

A kenyeret bezzeg meg tudta sütni 

De elfelejtette sot beléje tenni 

Sülten azt mindenkor ki tudta szedni 

Igy szokott volt szegén engemet tartani. 

 

Meg hala a sütő imár a nyavaljás 

Kiirt rejám szálla szörnyü nagy busulás 

Siralmas jajokkal szörnyü nagy busulás 

Sirás keserüség iszonyu kárvallás. 

 

De ismét tsak hamar érkezék jó kedvem  

Mer löh(n) harmadnapra leán feleségem  

Ki megvidámitsa gyászban borult fejem 

Kinek a joságát el sem felejthetem. 

 

E mindenre jó volt mire nékem kellett 

Tsak a szövés fonás nékie nem kellett 

A hol tzégért látott oda el sietett 

Akár ki ivot ot de tsak ő fizetett. 

A mikor szegének a pénze el fogyott 

A kontját bé itta de még is jollakott. 

Részegen négykézláb szegén haza mászott 

Én mellém le fekütt ott végig okádott. 

 

Ugyan a kortsomán ö szegén meg hala 

Holtigvalo gyászban fejem érte hala 

Hullanak könyeim ortzámra gyakorta  

Midön eszembe jut ennek ö jo volta. 

 

Harmadikott végre elvön feleségül 

Kinek az én szivem már felette örül 

Örömömben hajam tsak hogy meg nem öszül 

Mert rejám tekintvén én rajtam könyörül. 

 

Ugyanis felkölt e mindenkor jo reggel 

Mikor a tyuk vakart szemeten (kotni?) 

Még akor sem látott tsipás szemeivel 

Hanem azt dörgölte szaros pendejével. 

 

Nem volt elég neki tsak éjjel alunni 

Hanem mindenkoron szokott ö szunnyodni 

Mikor fel ébredett jol tudott koslatni 

Egyik szomszédbol ki s a másba bé menni. 

 

Ugyan a szomszédba ö szépen meg hala 

Holtig valo gyászba fejem érte hala 

Nem lesz már éltemnek soha vig Arája 

Mert a más kettönél még is tám job vala. 

 

200 éves népköltészet a Homoród mentéről (Almás-Szentpál?). Szószerinti másolat (és az eredeti 

tulajdonosa): Simén Domokos ny. unitárius csíkszeredai lelkész (1928. december 14. – 2006. október 8.) 
 

1856. bolondság 
Halyuk: marhát üttek szempáliak szerbe  

Husát singel mérték töltötték vederbe 

Föveb mészáros volt T.(tekintetes) Dimény simond ur 

Segédje Fartzádi ur mint a hir kondult 

Részvényes társai a két tisztelt Papok  

Kik közül mindeni(k) kiváltságot kapott. 

Valjon e marhának miljen volt a böre 

Szürke piros veres avagy barna szöre 

Elosztották azt is egy más között (lottal?) 

Oskola tanito mester Ferentz (Tottal?) 

Már az után a bor mindég (?) röffel  

Lányok a legént házaságra kérik 

E világban minden dolog ál fonákul 

A magyar is tanul németül deákul 

A német cseh lengyel olosz frantziául 

A tzigány sváb és Toth görögül oláhul 

Igy ál most az Almási Retsenyédi s Bágyi 

Ezután az marhát kupával mérjük el 

Mustod hambárodba röfökkel szürjük el 

a bort meg bárdal vágja a mészáros  

Vilával méri el a hust a tsapláros 

Nem csoda mert minden meg vagyon fordulva  

Mivé lesz a világ még több idö mulva 

Az ég boltozatja alá ereszkedik 

És heljébe a föld légbe emelkedik 

A nap északról kel és délre megyen alá 

A polákbol magyar, magyarbol lesz oláh  

Igy ál most a világ csongrágyi világyi 

Almási szent páli retsenyédi Bágyi 

Mi több a férfi szül ezután magzatot  

A nö nem viselend férfi ruházatot 

Minden étel oltso tsak a viz lesz drága, 

Lovak szárnyasulnak, légynek lesz nadrágja 

Földes ura szolgál régi jobágyának 

S vége a sidok jubileumának 

Aranynak ezüstnek valora le szállott 

A papiros pénzé helyébe fel állott. 

 

Vers, ének, búcsúztató, névnapi köszöntő, vőfélyvers gyüjteményből, 1856-os évszámmal, egy cérnával 

összefűzött, kézzel írt gyűjteményből. 
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Székedi Ferenc, 

közíró, szerkesztő 

Csíkszereda, Hargita megye 

NPZ 

Amikor a Romániai Fotóművészek Szövetségének és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének a 

vezetősége megkért, hogy a nevükben is szóljak Nagy Pál Zoltán fotóművész nyitott sírjánál, úgy éreztem, 

hogy egész egyszerűen nem tudom megtenni. Nem, mert Zoli nekem is a legjobb barátom volt, akivel 

majdhogynem két évtizedet, több ezer órát dolgoztam együtt a napilapgyártás rohanó életvitelében, akinek 

sok-sok kiállítást megnyitottam, akinek művészetéről többször is írtam és akinek azt hiszem, ismertem az 

élettel, a családdal, a munkatársakkal, a fényképezéssel kapcsolatos minden gondolatát. Néhány nappal 

ezelőtt még a Hargitára hívtam, hogy fotózzon néhány olyan remek téli tájat, amelyet csak ő tud és nagy 

örömére vittem neki abból a frissen megjelent könyvből, amelyet idősekről-időseknek írt egyik volt 

Sapientiás diákom és fedőlapját az ő, egészen friss fotójával illusztráltuk. Mert hiába gyötörte a betegség, 

hiába korlátozta mozgásképességét, ő még mindig fotózott és még mindig ugyanolyan szenvedéllyel mutatta 

legújabb munkáit, mint fiatalkorában. Valahogyan úgy képzelem el életútját, mint egy óriási, több mint 

negyven éven át tartó expozíciót, ahonnan előhívás és kellő idejű rögzítés után egymásután tolonganak elő a 

hétköznapok és ünnepnapok emberei, eseményei, tárgyi kellékei, szűkebb és tágabb környezetünknek, 

életünknek és változó időnknek megannyi töredéke, amelyeket Nagy Pál Zoltán sok ezer fotója őrzött meg 

számunkra, amelyek igazi értékeit még csak ezután tudjuk felbecsülni. Bíró, Andory Aladits és Seiwarth 

után Csíkszeredában ő volt a fotós. Marx József után Erdélyben ő volt a klasszikus művészfotós, és ha a 

világ valamelyik táján azt mondták, hogy romániai fotósok alkotásait kellene kiállítani, akkor megint csak 

előtűnt az a három betű, az NPZ, amely bejárt minden kontinenst. És nem csupán nevében, művészetében 

viselte a nagyságot, hanem emberségében is. Kemény, könyörtelen vagy szelíd időkben mindig jó kedélyű, 

közvetlen, barátságos és szerény tudott maradni. Tudását, tapasztalatát időssel és fiatallal, bárkivel 

megosztotta, aki hozzá fordult. És hogyha valamin elkeseredett, az nem volt más, mint a dilettantizmus, a 

mesterség és szakma szabályainak a semmibevétele. Fotós társai szívesen örökítették meg szakállas, 

barázdált, karakteres és szenvedélyes arcát, de most az Idő készítette el róla az utolsó fényképet, amelyet 

valahol fent, a magasságban, egészen bizonyosan mindörökre kiállítanak. És talán ott szerepel majd a 

szűkszavú képaláírás is: élete volt a fotó. És mi, itt lent a Földön, fotós és nem fotós barátaid, úgy visszük 

tovább ezt az életet és úgy visszük tovább fényképeid, hogy Te mindig ott maradjál, ahol a helyed van: a 

fókuszpontban. Élesen, kiemelkedve a háttérből, de mégis közöttünk.  

Isten veled, drága Zoli, és tudom, szinte lehetetlen megnyugvást és vigasztalást kívánni általad olyannyira 

szeretett családodnak és valamennyi barátodnak, akik életed minden napján tiszteltek és becsültek!  

Isten veled! 

Most gép nélkül indulsz utolsó utadra, de mindig itt maradsz velünk! 

Csíkszereda, 2010. február 13. 
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Ünnepség az „ezeréves magyar határnál”  

Gyimesbükk, 2008. május 11. 
 

     
 

 
 

 
Fotó: Sipos Erika 
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Tárlatok a Nagybükki Néprajzi Társaság termében  

(A rendezvények moderátora és házigazdája: Burus János tanár)  

   

Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola, Csíkszerda (2009. ápril is 27.)  

   

Hargita Megyei Művészeti Népiskola, Csíkszereda (2009. május 16.)  

  

Incze Domokos (2009. október 6.)  

   

„Tízen –  két falon” (2010. február 2.)  

   

Incze Domokos (2010. február 12.)  
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Tárlatok a Nagybükki Néprajzi Társaság termében  

   

Szabó Attila tanítványai (Hargita Megyei Művészeti  Népiskola, 2010. március 3.)  

   

Hegyi Anikó ref. tiszteletesné asszony perefernuma (2010. március 23.)  

   

Örmény relikviák (2010. április 14.)  

   

Sütő Gábor, Vargyas (2010. május 4.)  

   

Vitos Hajnal (2010. május 19.)                                 Fotó:  Incze Do mokos és Sipos Gábor  
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Tusnádi Borvízmúzeum 

 
 

 
 

 

  
Fotó:  Jánosi  Csaba  


