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(Ki vo nat)
A Birgej – a torockói te me tõ – sír kö vei hû
tü kör ké pei a két száz-há rom száz év elõt ti
fa lu sa já tos gaz da sá gi, tár sa dal mi, mû ve -
lõ dé si vi szo nya i nak. A fel irat ok la pi dá ris
rö vid sé ge ter mé sze te sen ki zár ja az egyéb
írá sos for rá sok ér té ké vel va ló ös  sze ve tés
le he tõ sé gét, ám egy-két ada tuk sze ren -
csé sen ki egé szí ti az ok le ve lek tu dó sí tá sa -
it, mó dot ad a te me tõ tör té ne té nek a fel -
vá zo lá sá ra és meg erõ sí ti a job bágy fa lu
sok szí nû szer ke ze té rõl ki ala kí tott ké pün -
ket. Az aláb bi ak ban a sír kö vek egy ré szé -
nek le írá sát ad juk. A 17-18. szá zad ból
szár ma zók fel ira ta hi ány ta la nul he lyet ka -
pott. A na gyobb szá mú múlt szá za di em -
lé ke ket meg ros tál va, csak azo kat mu tat -
juk be, ame lyek szö ve ge a hely tör té net -
írás szá má ra hasz no sít ha tó tu dó sí tás sal
szol gál.

A torockói te me tõ irán ti tu do má nyos ér -
dek lõ dés egy idõs a fa lu nép ha gyo má nya it fel tá ró
és köz kinc  csé te võ nép raj zi ku ta tás sal. JAN KÓ
Já nos le ír ta a he lyi te met ke zé si szo ká so kat, s né -
hány nép köl té sze ti ter mék nek mi nõ sí tett sír fel ira -
tot is feljegyzett.1 A sír ásás nak a kõ zet ta ni vi szo -
nyok tól meg ha tá ro zott mód já ra töb ben is
kitértek.2 A szé kely föl di s a ka lo ta sze gi te me tõk -
ben fel lel he tõ nép mû vé sze ti ér té kek pár ját ke re sõ
KÖRÖSFÕY-KRIESCH Ala dár vi szont csa ló dot -
tan je gyez te meg: „A sí rok mel lett se ér té kes fej fá -
kat, se pe dig ér de kes sír kö ve ket nem találtunk.”3

Bi zo nyos fenn tar tás sal el fo gad ha tó ez a
nép raj zi fo gan ta tá sú meg ál la pí tás, a tör té nész nek
azon ban fel tét le nül meg kell vé tóz nia. A Birgej –

a torockói te me tõ – sír kö vei hû tü kör ké pei a két -
száz-há rom száz év elõt ti fa lu sa já tos gaz da sá gi,
tár sa dal mi, mû ve lõ dé si vi szo nya i nak. A fel irat ok
la pi dá ris rö vid sé ge ter mé sze te sen ki zár ja az
egyéb írá sos for rá sok ér té ké vel va ló ös  sze ve tés
le he tõ sé gét, ám egy-két ada tuk sze ren csé sen ki -
egé szí ti az ok le ve lek tu dó sí tá sa it. Em be ri pá lyá -
kat, sor so kat vil lan ta nak fel, s egyút tal mó dot ad -
nak a te me tõ tör té ne té nek a fel vá zo lá sá ra.

A ke resz tény kö zép kor tör vé nyek ben is
rögzített4 szo ká sá nak meg fe le lõ en a torockóiak
is év szá zad okon át bi zo nyá ra a cin te rem be, a
temp lom kert be te met kez tek. A sza po ru lat és a
torockói vi szo nyok kö zött fo ko zott mér ték ben
ér vé nye sü lõ hely szû ke pa ran csá nak en ged ve,
leg ké sõbb a 17. szá zad ban új te me tõ he lyet ke res -
tek. Er re kény sze rít het ték õket a temp lom új já -
épí té si mun ká la tai is.5 Át me ne ti leg – bi zony ság
rá a he lyi száj ha gyo mány és más fal vak pél dá ja –
al kal ma sint kert je ik be te met ték ha lot ta i kat. (Az
egy ko ri ál ta lá nos szo kás ké sõi csö ke vé nye ként a
kö zel múlt ban a mai te me tõ szom széd sá gá ban
hú zó dó ker tek egyi ké ben új sír kam rát ás tak).

Az ös  sze fu tó ker tek vé gé ben nyi tott sí rok
cso por to su lá sá ból két, eset leg több át me ne ti te me tõ -
hely is ki ala kul ha tott. Egyi kük a fa lu észak nyu ga ti
vé gé ben, a bá nyák fe lé ve ze tõ Feny ves domb-ut ca
jobb ol da li lan ká ján s a fö löt te emel ke dõ dom bon le -
he tett. Az it te ni gyü möl csös ker tek ben év ti ze dek kel
ez elõtt be om lott odúk ból elõ buk kant le let anyag, a
szom szé dos há zak fa lá ba épí tett s a ke rí té sek nek tá -
masz tott sír kö vek, vé gül a Fenyvesdombon ásott
pin cék hez kap cso ló dó száj ha gyo mány alap ján biz -
ton ál lít ha tó, hogy a kör nyé ken la kók egy kor itt han -
tol ták el halottaikat.6 E sír kert ko rá nak a meg ál la pí -
tá sá hoz az 1679-bõl szár ma zó egyet len is mert fel -
ira tos sír em lék nyújt tám pon tot.

A te me tõ hely vég le ges sé vá lá sát meg gá -
tol ta az a tény, hogy gaz da sá gi lag jól hasz no sít ha tó
he lyen fe küdt, ezért to váb bi ter jesz ke dé se ész  sze -
rût len lett vol na. Ez zel szem ben a Szentgyörgy ut -
ca há zai mö gött meg bú jó ker tek me re dek, kö ves
ta la jú domb ol dal ra fut nak, amely ép pen ezért ki tû -
nõ en al kal mas több nem ze dé ket is ki szol gá ló sír -
kam rák ki ala kí tá sá ra. Kez det ben bi zo nyá ra csak a
kö ze li tel kek la kói te met ték ide el hunyt sze ret te i -
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ket, de va la mi kor a 17-18. szá zad for du ló ján ez a
te rü let a fa lu egyet len te me tõ jé vé vált.

Rend kí vü li tör té né sek nek kel lett be kö -
vet kez ni ük, hogy a fa lu egész la kos sá gá nak be le -
egye zé sé vel sor ke rül hes sen az új te me tõ he lyé -
nek ki je lö lé sé re. Ilyen ese mény volt az 1702. évi
moz ga lom, amely nek so rán a torockói job bá gyok
a DDiipp lloo mmaa LLeeooppoollddiinnuummra s egyéb ok le ve lek re
hi vat koz va pró bál ták vis  sza sze rez ni sza bad sá gu -
kat. Ki sza ba dí tot ták jog ta la nul el fo gott bí rá ju kat,
meg ta gad tak min den fé le föl des úri szol gá la tot, s
sé rel me ik or vos lá sá ra kül dött sé get me nesz tet tek
Bécs be. Ám mind hi á ba. Az or szág gyû lés újó lag
vis  sza uta sí tot ta ké ré sü ket, TOROCZKAI Já nos
ké ré se nyo mán a csá szár RABUTIN tá bor nok
pa rancs nok sá ga alatt ka to na sá got ve zé nyelt ki a
pa rasz tok pél dás meg bün te té sé re. En nek so rán
1702. no vem ber 17-én a temp lom kert be te relt
hely be li ek el ret ten té sé re a fel ke lés két ve ze tõ jét,
EKÁRT And rást és SZA BÓ Ger gelyt fel akasz -
tot ták, az elöl já rók kal hû ség es küt írat tak alá, s a
nép fé ken tar tá sá ra ka to na sá got szál lá sol tak a
faluba.7 El kép zel he tõ, hogy a pi ac té ren tör tént
ki vég zés után a ki szen ve det te ket a Szentgyörgy
ut cai ker tek fö löt ti domb ol da lon föl del ték el. S
né ma tün te tés ként ezen túl a job bágy kö zös ség
egye tem le ge sen e vér ál do zat tal meg szen telt föld -
be te met te ha lot ta it. Így is tör tén he tett...

Nem sok kal ez után, 1704-ben, Nagy -
enyed la banc pusz tí tá sát kö ve tõ en a vá ros la kos -
sá  gá nak egy ré sze és a BETHLEN-kollégium di ák  -
sá ga Torockón ka pott me ne dé ket. A gyúj to ga tás -
ból és mé szár lás ból meg me ne kül tek so ra i ban
ara tott a ha lál, s gon dos kod ni kel lett tisz tes sé ges
el ta ka rí tá suk ról. Az uni tá ri us val lá sú Torockó
elöl já rói hoz zá já rul tak a re for má tus nagy enye -
diek ha lot ta i nak sa ját szer tar tá suk sze rin ti elhan-
tolásához.8 E cél ra ma gán tel kek nem jö het tek
szá mí tás ba, s így es he tett a vá lasz tás a Szent -
györgy ut cai ker tek foly ta tá sát ké pe zõ Birgejre.

Akár ho gyan is tör tént, két ség be von ha tat -
lan ada tok át té te le sen iga zol ják az em lí tett ese -
mé nyek nek a köz te me tõ szü le té sé ben ját szott
sze re pét. 1705-ös év szá mot vi sel a Birgej leg ré -
gibb is mert sír kö ve, ame lyet 1706-ból és 1712-
bõl szár ma zó újab bak kö vet nek. S szin tén a 18.

szá zad ele ji kez de tek re utal a te me tõ kön  nyebb
meg kö ze lí té sét cél zó si ká tor meg nyi tá sá ra vo nat -
ko zó 1719. feb ru ár 11.-i szerzõdés.9

E meg ál la po dás ér tel mé ben EKÁRT Já -
nos – föl des ura, TOROCZKAI Il lés en ge del mé -
vel – 25 ma gyar fo rin tért zá log ba ad ja a vá ros nak
a BOSLA Fe renc és BOT ÁR ali as SI MON And -
rás há za kö zött hú zó dó Szentgyörgy ut cai tel ké -
nek egy ré szét. Az ilyen for mán ki ha sí tott te me tõ -
re ki já ró si ká tor vé gé ben 3 ma gyar fo rint zá log
fe jé ben BÁ LINT Fe renc is át en ge dett egy da rab
föl det. A ke rí tés fel ál lí tá sá nak kö te le zett sé ge fe le
rész ben a vá rost ter hel te, el mu lasz tá sa ese tén
EKÁRT Já nos nak jo gá ban ál lott a si ká tor ke resz -
tül ker te lé se. Ez utób bi fel té tel tel je sí té sé nek el -
ha nya go lá sa mi att EKÁRT Já nos utó dai el re -
kesz tet ték a si ká tort, ez zel meg ne he zít ve a te me -
tõ meg kö ze lí té sét. Újabb köl csö nök fel vé tel ét
kö ve tõ en és az ek lé zsi á val szem be ni tar to zá sok
fe jé ben 1806. feb ru ár 24-én, 1814. áp ri lis 16-án
és 1829. szep tem ber 7-én kö tött to váb bi szer zõ -
dé sek ben az elõb bi fel té te le ket meg újí tot ták, az -
zal a mó do sí tás sal, hogy az ut cai ka pu el ké szí té -
se és jó kar ban tar tá sa a vá ro si elöl já ró ság, a fel -
sõ ka pué az ek lé zsia kö te les sé ge, a ke rí tés rõl pe -
dig a két tes tü let együt te sen gondoskodik.10

Te hát a te me tõ fenn tar tá sá nak a gond ja –
az 1719. évi szer zõ dés bi zony sá ga sze rint – ere -
de ti leg a vá ros ra há rult. „Hogy pe dig a Commu -
ni tás ezen te kin tet ben kön  nyeb bít tes sék, az Ek -
klé sia Elöl já rói ma gok ra vál lal ták” a si ká tor
fenn  tar tá sá val já ró egyes ter he ket (1814). Így
ala kult ki a te me tõ fö löt ti ket tõs – vá ro si és egy -
ház köz sé gi – bir tok jog. Az egy há zi fõ ha tó ság
uta sí tá sai is mé tel ten fel hív ták az ek lé zsia fi gyel -
mét a te me tõ bir tok jo gát bi zo nyí tó ok le ve lek biz -
ton sá gos õr zé sé re, a te me tõ rendbentartására.11

Egy 1840. évi le írás a kö vet ke zõ kép pen
ha tá roz za meg a te me tõ he lyét: „Te me tõ je va gyon
az ek lé zsi á nak a vá ros nyu ga ti szé lé ben, az úgy ne -
ve zett BBeerrggen, ke let rõl a vá ros szé le, dél rõl a szán -
tó föl dek vé gei, nyu gat ról az ek lé zsia Kis Bük ki er -
de je, és az úgy ne ve zett Berg te tõ, észak ról felyül
az írt er dõ, alább a ki já ró ker tek vége.”12

A te me tõ he lyé nek több szö ri meg vál toz -
ta tá sa össze függ he tett a ma gas ha lá lo zá si arány -
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szám mal. Ha tó sá gi fel mé ré sek 1835-ben ar ra a
meg döb ben tõ kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy
„Torockón más hely sé gek fe lett a férjfiaknak fe -
let te va ló idõ elõt ti el ha lá sok”. Az ag gasz tó fér fi
ha lan dó ság fõ oka „rész szerént a gyer me kek nek
idejek fe lett vas mun ká ra va ló szo rít ta tá sok, rész
sze rint if jan va ló meg há za so dá sok”. (A baj or -
vos lá sá ra he lyi dön tés sel meg til tot ták a 12 év
alat ti gyer mek mun ka al kal ma zá sát és a 20 éven
alu li le gé nyek házasodását).13

Nép- és gyer mek be teg sé gek, jár vá nyok
ti ze del ték vis  sza té rõ rend sze res ség gel a la kos sá -
got. A 18. szá zad ban éven te át lag 30-40 ha lot tat
te met tek. Az en nél jó val na gyobb szá mok mö -
gött ál ta lá ban va la mi lyen jár vány ra kell gya na -
kod nunk. Az 1757. szep tem be re és 1758. szep -
tem be re kö zött pusz tí tó „ször nyû dö gös be teg -
ség” 119 éle tet kö ve telt. 1767-ben 50 te me tés
volt, 20 gyer mek him lõ ben hunyt el. 1770 há rom
õszi hó nap já ban 31 sze mély halt meg. Az 1785.
esz ten dõ 102 ha lott ját a Ki rá lyok köny vé nek kö -
nyör gé sé vel bú csúz tat ta az anya könyv ve ze tõ lel -
ki pász tor: „Considera pro his qui mortui sunt”.
Az 1816. évi pes tis ide jén ös  sze sen 85 ha lál ese tet
je gyez tek fel. 1830-1831-ben a ko le ra alatt az el -
huny tak szá ma 73-ra, il let ve 43-ra emel ke dett.
Az 1836-os esz ten dõ 68 te me té se is va la mi lyen
jár ványt sejtet.14 A 19. szá zad má so dik fe lé bõl
ránk ma radt pon to sabb ada tok szerint15 a ha lál
leg gya ko ribb okai közt a tü dõ be teg sé gek sze re pel -
tek („szá raz be teg ség”, „tü dõ vész”, „aszkor”,
„mell víz”), gyer me kek nél a to rok gyul la dás (1874-
ben 17, 1875-ben pe dig 27 ha lál ese tet oko zott a
„ron cso ló to rok lob”) és a him lõ (1853-ban 17), to -
váb bá a ko le ra (1849-ben 50, 1873-ban 29).

A sa já tos mun ka bal ese tek ál do za ta i nál
ilyen be jegy zé sek ol vas ha tók: „a bá nya rá sza -
kadt”, „a bá nya ütöt te” (BOSLA Jó zsi if jú em ber
1768, LÁ ZÁR Já nos 1806), „bá nya om lás tól
meg öle tett” (LÁ ZÁR Fe renc 1780), „a ha vas ban
szén hely ben halt meg”, „in carbonario moritur”
(TA KÁCS Ist ván, 1766), „a szén hely rõl ho zat -
tat ván ha za, itt hon meg holt” (SZIL ÁGYI Si mon
1783), „szén csi ná ló, aki a ha vas ban fa ál tal meg -
üt tet vén erõ sza kos ha lál lal holt meg” (BOR -
BÉLY An dor 1833), „a ko hó ban hertelen halt

meg” (DEMÉNY György 1783), „a ve rõ ben lé -
vén, víz be esett egy víz ár adás al kal má val, s úgy
halt meg” (a 61 éves idõsb. KRI ZA Ger gely 1842).
E sor vé gé re kí ván ko zik az aláb bi te me té si be -
jegy zés: „Miklósvári bodosdi re for má tus DÁ -
VID György, aki is va sért jövén Torockóra, it ten
hertelen ha lál lal meg halt, annorum 62” (1829).16

A nem min den na pi, ám a he lyi ter mé sze ti adott -
sá go kat hû en tük rö zõ ha lál ne mek re is ta lá lunk
pél dát: „a vajorban fulladott” (TOBIS Ilo na 1783);
„az Ara nyos ba holt” (KRI ZA Já nos if jú le gény
1806); „az exameni innepélyre zöld ágat akar ván
sze rez ni a classis ki éke sí té sé re, a Szé kely kö vön
egy szik la csú cson lé te zõ fe nyõ bok ro kért vak me -
rõ en ki mász ván, on nan sze ren csét le nül le esett”
(BOTH Ist ván 12 éves is ko lás 1843).17

Ta lán a nagy tár sa dal mi meg moz du lá -
sok és a vi lág égé sek okoz ták a leg fáj dal ma sabb
vesz te sé ge ket. Le het, hogy a Birgej sír bar lang -
ja i ban ka pott nyughelyet a ku ruc-la banc idõk-
beli is me ret len szá mú nagyenyedi ál do zat. Az
1848-1849-es for ra da lom és sza bad ság harc má -
so dik évé ben el hunyt 111 ha lott egy ré szé rõl ki -
me rí tõ ada tok hi á nyá ban csu pán fel té te lez he tõ,
hogy nem zet õr ként, hon véd ként halt hõ si ha lált,
il let ve az ár tat lan ál do za tok kö zé so ro lan dó.
Ket te jük „a ha za sza bad ság har cá ban esett el”,
né hány ról pe dig tud juk, hogy „az olá hok ál tal
agyon ve ret ve ... haltanak el”.18 Ide gen föld ben
pi hen az el sõ vi lág há bo rú 40 ál do za ta s az újabb
vi lág égés 20 ha lott ja, akik nek em lé ke elõtt a
temp lom kert ben ál ló osz lop tisz te leg. Rend kí -
vü li eset nek szá mít, hogy VE RES Fe renc
(1881-1954) és ne je, MÉ SZÁ ROS Ka ta (1885-
1962) hõ si ha lott fi úk ne vét is fel vé set ték a
Birgejben emelt sír kö vük re: „Itt ál lí tunk em lé -
ket drá ga FE RI KÉNK NEK kit a há bo rú vi ha ra
el so dort s ide gen föld be (sic!) alus  sza örök ál -
mát”. Az OROSZ csa lád sír kö vé be fog lalt fe hér
már vány táb la fel ira ta: „Ifiju OROSZ Já nos szül
1914 hõ si ha lált h.1944”. A fa lu köz pont já ban
he lyet ka pott hõ sök te me tõ je az 1944. szep tem -
ber ele ji har cok 25 szov jet és egy ro mán ka to ná -
já nak nyújt örök nyughelyet. Még min dig vá rat
ma gá ra a köz ség ha tá rá ban el esett hon vé dek sír -
ja i nak il lõ meg je lö lé se.
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Ko ruk sze rint a ré gi torockói sír kö vek a
kö vet ke zõ kép pen osz tá lyoz ha tók: a 17. szá za dot
egyet len egy kép vi se li, a kö vet ke zõ szá zad ból
hoz zá ve tõ leg 30 õr zõ dött meg, míg a múlt szá -
zad ban szá muk ug rás sze rû en meg nõtt. Négy sír -
kõ ké sõ re ne szánsz em lék: sal lan gok tól men tes,
egy sze rû, tég la lap ala kú elõ lap juk van, gon do san
fa ra gott ka pi tá lis be tûk kel, a te te jü kön lé võ ere -
szes ki kép zé sen „MO NU MEN TUM” fel írás sal.
Mint egy 30 da rab 18. szá za di és 19. szá zad ele ji
sír kõ min den bi zon  nyal – a ba rokk íz lés tõl sem
men tes – he lyi mun ka. Er re utal az anya guk, kez -
det le ges meg dol go zá suk, amely jó ré szü ket alig
kü lön böz te ti meg a ter més kõ tõl, hi szen mind ösz  -
sze az elõ lap ju kat csi szol ták le úgy-ahogy. Ép pen
ezért vi szont nép raj zi ér té kük vi tat ha tat lan.
Ugyan ak kor újabb bi zo nyí té kai an nak a pol gá ro -
so dás irá nyá ba mu ta tó ön tu dat nak, amely en nek a
kor szak nak a bá nyász és vas mû ves torockói né pét
jel le mez te. A he lyi gaz da sá gi fel len dü lés ered mé -
nye kép pen a múlt szá zad el sõ év ti ze de i ben a ké sõ
ba rokk mel lé be tör tek az újabb eu ró pai mû vé sze ti
irány za tok, a klas  szi ciz mus és a ro man ti ka je gyei,
s ez zel az elõ zõ száz év kez det le ges torockói for -
ma nyelv ének a he lyét az Er dély-szer te di va tos íz -
lés fog lal ta el. A jó mód és a pol gá ri ön tu dat újabb
je le, hogy 1878-ban el ké szült a leg el sõ krip ta,
ame lyet szá za dunk ban to váb bi ak kö vet tek, s az
uni for mi zá ló dás nak ez a fo lya ma ta má ig, a jel leg -
te len mû kõ és be ton ko rá ig ve zet.

A kõ fa ra gók sze mé lyét ke res ve, két vá -
lasz adó dik. Az Er dély-szer te meg ho no so dott íz -
lés ben ké szült sír kö vek nagy ré szét min den bi -
zon  nyal a kö ze li vá ro sok kõ fa ra gó mû he lyei
szál lí tot ták. A 18. szá za di és a 19. szá zad ele ji
he lyi tí pu sú ak ké szí tõ it vi szont bi zo nyá ra a kõ
vi lá gá tól egyaltalán nem ide gen bá nyá szok kö ré -
ben kell ke res nünk. Két sír kõ nek a vé sõt és ka la -
pá csot áb rá zo ló fog lal ko zá si jel vé nye amel lett
ér vel, hogy a múlt szá zad ban egy ide ig ta lán sa ját
kõ fa ra gó ja volt a fa lu nak, aki fel te he tõ leg sír kõ -
ké szí tést is vál lalt. A kö zel múlt ban el hunyt KRI -
ZA And rás ke zét di csé ri az utób bi fél év szá zad jó
né hány sír em lé ke, mi több, mun kái zö mét tá vo li
te le pü lé sek te me tõ i ben ál lí tot ták fel. De õ a tu do -
má nyát nem hely ben sze rez te, s em lé ke ze te sze -

rint gyer mek ko rá ban a fa lu ban sen ki sem fog lal -
ko zott kõ fa ra gás sal. Ez a mes ter ség te hát Toroc -
kón nem ho no so dott meg, s en nek oka alig ha nem
a meg fe le lõ nyers anyag hi á nya volt. A he lyi kris -
tá lyos mészlõ nem olyan en ge del mes, mint a pu -
ha hi da si, tar tós ság ban pe dig nem ve szi fel a ver -
senyt az idõt ál ló grá nit tal vagy an de zit tel.

A he lyi ké szí té sû sír kö vek nem csu pán a
kõ fa ra gók mun kái. Szem be tû nõ az el len tét,
amely egy fe lõl a fa ra gás tör vé nye i nek nem en ge -
del mes ke dõ he lyi fej té sû kö vek több sé gé nek da -
ra bos sá ga, egye net len fe lü le te, más fe lõl pe dig a
be tûk gon dos raj za kö zött fe szül. A szám ta lan
be tû ös  sze vo nás s a ba rok kos vo nal ve ze tés –
amely a 19. és a 20. szá zad for du ló ján ál lí tott ka -
pu bál vány ok fel ira ta i ra is át örök lõ dött – azt ta nú -
sít ja, hogy vé sés elõtt a fa lu va la me lyik írás tu dó -
ja meg raj zol ta a fel irat vo na la it. Ez az írás tu dó
le he tett a fa lu pap ja, a rek tor, az arany vál tó hi va -
tal al kal ma zott ja, de Torockón nem ment rit ka -
ság szám ba a be tûk vi lá gá ban ott ho no san moz gó
bá nyász és ve rõs sem.19 S a szép írás SE BES Pál
rek tor sá ga ide jén a fiú- és a le ány osz tály ban egy -
aránt a leg ran go sabb tan tár gyak kö zé tar to zott.
Hogy a lá nyok-as  szo nyok sem vol tak hi á nyá ban
a rajz te het ség nek, azt meg gyõ zõ en bi zo nyít ja a
gyö nyö rû var rot ta sok má ig vi rág zó ha gyo má nya.

Kü lön tör té ne ti és nép raj zi ér té ket kép vi -
sel nek a fog lal ko zá si jel vé nyek. Szá muk nem túl
nagy, s mind egy re fogy, még is elég gé hû en tük rö -
zik a fa lu tár sa dal má nak fog lal ko zá sok sze rin ti
rétegezõdését.20 Leg több a bá nyász jel vény, ám
va la men  nyit év ti ze dek kel a torockói vas bá nyá szat
meg szûn te után ké szí tet ték. Múlt szá za di sír em lék
ba rokk orom za tá ba vés ték a ke reszt be tett ka la -
pács ból és csá kány ból ki ala kí tott bá nyász jel vényt;
a kõ ere de ti szö ve gét ma FAR KAS And rás már -
vány táb lá ja ta kar ja (A). A HILDEBRAND há zas -
pár sír bolt já ba te me tett (1889) Al só ut cai GÖN -
DÖL Já nos ne vét és sti li zált szí vet köz re fo gó csá -
kányt és ka la pá csot mé lyí tet tek az ere de ti sír kõ
orom za tá ba (B). MÓ RICZ Ger gely 1899. évi sír -
em lé kén sti li zált ko szo rú ke re te zi a le egy sze rû sí -
tett jel vényt (C). KÕ VÁ RI Si mon 1889-ben emelt
sír kö vén vi rág ko szo rú ba he lyez ték a két szer szám
raj zát (D). MÓ RICZ Geczi 1906-os sír em lék ének
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raj zán le vél ko szo rú nyug szik a két bá nyász esz köz
nye lén (E). A vas vál tó BOR BÉLY Pé ter obe liszk -
jén rész le te zõ pon tos ság gal raj zol ták meg a vál tó -
eke ke reszt be tett la pos- és hos  szú va sát s a fö lé jük
he lye zett ke rü lõ eke-va sat (F). A verõsgazda BOS -
LA csa lád krip tá já nak hom lok za tán gon do san fa -
ra gott dom bor mû rõl néz le a sti li zált le vél lé ala -
kult, ke reszt be tett két hos  szú vas s a rá juk fek te tett
ke rü lõ la pos vas (G).21 VERNES Is tók sír em lé kén
e há rom eke vas mér ta ni ra egy sze rû sí tett vo na la it
han gu la tos vi rág ko szo rú ke re te zi (H). Ugyan en -
nek a verõskovács-jelvénynek a raj za fe dez he tõ
fel az 1835-ben el hunyt SZÉ KELY Már ton mo nu -
men tá lis ba rokk sír kö ve két sar kán (J). A KI RÁLY
csa lád 1879-ben ál lí tott sír em lé ket a BOR BÉLY
Pé ter jel vé nyé nek má sa dí szí ti (K). A CZEGLÉDI
An dor sír kö vén - hát lap já ra utó lag KORONKI Fe -
renc csa lád já nak szen telt már vány lap ke rült - a
szûcs mes ter köd mön je it éke sí tõ ro zet ták pár ja lát -
ha tó (L).22 A BOCZA csa lád 1913-ban ál lí tott
sír em lé kén pon to san meg raj zolt ács szer szá mok -
fej sze és bárd - val la nak a csa lád fõ fog lal ko zá sá ról
(M). Kõ fa ra gó-esz kö zök - ka la pács és vé sõ - raj -
zát vi se li egy meg sem mi sí tett fel ira tú sír em lék (N)
és VAR GA Já nos sír kö ve (P). Két ke reszt be tett
ka la pács utal a szintán kõ fa ra gó SZENTMÁRTO -
NI csa lád fog lal ko zá sá ra (R). A fa lu múlt já ra vo -
nat ko zó elõ ze tes is me re tek nél kül jár va vé gig a te -
me tõt, egye dül ezek nek a jel vé nyek nek az üze ne te
alap ján, egy ön tu da tos kéz mû ves kö zös ség ké pét
raj zol hat juk meg. A múlt szá zad má so dik fe lé tõl
be kö vet ke zett élet mód-vál to zás sal lé pést tar ta nak
a jel ké pek is: az utób bi év ti ze dek ben egy re több a
sír kö vek re vé sett bú za ka lász nya láb.

Az alább kö vet ke zõ fél száz nyi fel irat
mint egy fe le olyan csa lád ra utal, amely gaz da sá -
gi-tár sa dal mi hely ze té nél fog va a fa lu job bágy-
tár sa dal ma fö lé emel ke dett vagy leg alább is an -
nak leg fel sõ szint jén he lyez ke dett el, s meg en -
ged het te ma gá nak kü lön le ges, fel tû nõ sír em lék
ál lí tá sát. Az egy sze rûb bek nek, sze gé nyeb bek -
nek be kel lett ér ni ük egy dur va ter més kõ vel,
amely be eset leg né hány be tût rót tak. A te me tõ
fel ira tos anya ga te hát mint egy meg erõ sí ti a job -
bágy fa lu sok szí nû szer ke ze té rõl ki ala kí tott
képünket.23

Az aláb bi ak ban a sír kö vek egy ré szé nek
le írá sát ad juk. A 17-18. szá zad ból szár ma zók fel -
ira ta hi ány ta la nul he lyet ka pott. A Torockón ké -
szült sír kö vek szö ve ge ugyan na gyon rö vid, de a
le vél tá ri ada tok mel lé ál lít va õket, la ko ni kus köz -
lé sük mé lyebb tár sa dal mi ér tel met kap. A na -
gyobb szá mú múlt szá za di em lé ke ket meg ros tál -
va, csak azo kat mu tat juk be, ame lyek szö ve ge a
hely tör té net írás szá má ra hasz no sít ha tó tu dó sí tás -
sal szolgál.24

SSíírr kkõõ llee íírráá ssookk 

1. A fenyvesdombi át me ne ti te me tõ hely egyet  -
len is mert fel ira tos em lé ke hi da si mész kõ bõl fa ra gott
ti pi kus 17. szá za di ál ló sír kõ. Elõ lap ja 130 x 150 cen ti -
mé te res tég la lap, te te jén ki ug ró pár kán  nyal. 1973-ig
DEMÉNY Ist ván ko vács mes ter 215. szám alat ti tel ké -
nek sö vény ke rí té se elõtt a ke rék ve tõ sze re pét töl töt te
be, ak kor egy te her gép ko csi le tör te a ta lap za tá ról, s ma
az ud va ron vár ja to váb bi sor sát. Az idõ já rás vi szon tag -
sá gai meg ron gál ták, bar bár ke zek a kö ze pé be lyu kat
fúr tak, en nek el le né re alak ja s a be tûk vo nal ve ze té se
meg õriz te ere de ti szép sé gét.
[MO]NUMEN[TUM] / IT FEK SZIK AZ U[R] / BAN
1679 ÉLETÉNE[K] / [...] ESZ[TEN] DE JÉ BE[N] /
[BOL]DOGUL KIM[ULT] / [GÖN]DÖL FEREN[TZ]
/ [KED]VES HÁ[ZAS] / [TÁ]RSÁVAL PE[TRI ?] /
[IL ?]KOVAL .../ [...] MULT KI 1[6..] / [É]LETÉNEK
60DIK E[SZ] / [TE]NDEÉBEN KIK[NEK] / IS[TE]N
ADGYON IO FEL / TÁ MA DÁST

A férj csa lád ne vé nek ki egé szí té se nem üt kö zik
ne héz ség be, hi szen egy kor a jel leg ze tes torockói ne vek
kö zé tar to zott. Az ezüst ter me lés vis  sza esé sé nek oka it ki -
vizs gá ló 1638. évi el já rás so rán a 123 ta nú kö zött több
GÖNDÖL is sze re pelt (And rás, Ist ván, Mi hály, Mik lós,
Pál). Az urak az zal gya nú sí tot ták job bá gya i kat, hogy so -
ro za to san meg ká ro sí tot ták õket. Egyik val lo más sze rint
“GÖNDÖL Mi hály egy darabcsa af fé le kö vet az bá nyá -
ból kijüvén ta lált az föl dön s felvötte”. Egyér tel mûbb vé -
le mény sze rint „GÖNDÖL Mi hály az ezüst bá nyá ból
ezüst nek va ló kö vet lo pott el” (A csök ke nés iga zi oka
azon ban a te lér ki me rü lé se volt: „Az urak va ló ban
miveltetik az bá nyát, de Is ten elvötte az ál dást ró la”).

1654-ben a kocsmáltatás he lyi szo kás jo gát
vizs gá ló ki hall ga tás so rán a ro kon ság több tag ja, köz tük
a 32 éves „GÖNDÖL Mi hály kö zép sõ” is val lo mást tett.

A GÖNDÖL utó dok egyi ke bir tok per be ke ve -
re dett. 1722-ben GÖNDÖL And rás, TOROCZKAI Pé -
ter job bá gya, fe le sé ge ré vén, aki nek ap ja TOROCZ -
KAI Zsig mond job bá gya volt, el akar ta nyer ni egy rét
bir tok jo gát. De a vár me gyei filiális szék – a job bá gyok
fel lebb vi te li fó ru ma – meg erõ sí tet te az úri szék vis  sza -
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uta sí tó ha tá ro za tát, dön té sét az zal indolkolva, hogy „az
ott va ló rend sze rint meg nem en ged te tik, hogy egyik
úr ré szi rõl az má sik úr ré szi re az le ány ág ál tal men jen”.

A 17-18. szá zad ban te hát ki ter jedt GÖNDÖL
ro kon ság gal szá mol ha tunk. A Birgej két sír kö vén is nyo -
mot ha gyott a csa lád. Ám nap ja ink ra mag va sza kadt.

A fe le ség fel té te lez he tõ ne ve rit ka ugyan, de a
18. szá zad tól má ig fo lya ma to san ada tol ha tó. Az Ilkó
be cé zõ név hasz ná la tá ra ugyan csak a 18. szá zad ból
van nak forrásaink.25

2. A Birgej leg ré gibb is mert sír kö ve. 1970-ben
a Szentgyörgy ut ca 307. számu te lek kert jé nek a te me -
tõ fe lé esõ kõ ke rí tés ében volt, ma az ud va ron he ver.
Elég gé sza bá lyos ha sáb ala kú (60 x 34 x 24 cm). Elõ -
lap ján a kez det le ge sen vé sett fel ira tot mé lyí tett ke ret
öve zi. Az év szám után egy be tû el mo só dott nyo ma s
egy bi zony ta lan jel kö vet ke zik.
IT F(EKSZIK) / MO(RICZ) AN(...) / 1705 [..?]

A csa lád név ki egé szí té sé hez nem fér két ség, a
MÓ RICZ csa lád ról a 17. szá za dig vis  sza me nõ leg tu -
dunk, s Torockón ma is él a név. A ke reszt név hely re ál -
lí tá sá hoz vi szont nem ren del ke zünk a 17-18. szá zad for -
du ló já ról szár ma zó ada tok kal. A fa lu fel nõtt fér fi la kos -
sá gá nak jó ré szét, 164 sze mélyt fel so ra koz ta tó 1702. évi
ki vizs gá lás so rán a csa lá dot csak MÓ RICZ Már ton kép -
vi sel te. Ezért fel té te le zé se ink kö ré be egyen lõ esél  lyel
von hat juk be a kor ban gyak ran hasz nált – és ös  sze cse -
rélt – An dort és And rást, il let ve a Torockón szá za dun -
kig leg nép sze rûbb nõi ne vet, az Annát.26

3. A Birgej má so dik leg idõ sebb sír kö ve a
feny vesdombi em lék ha gyo má nyát foly tat ja: re ne -
szánsz íz lé sû ere szes ha sáb. Elõ lap ja 70 cm ma gas és
60 cm szé les, ám tö re dé kes, hi ány zik az al ja, s a meg õr -
zõ dött rész is négy da rab ból áll. Né hány meg szo kott
ligatura s az ál ta lá ban hasz nál tak nál ki sebb mé re tû be tû
be szú rá sa te szi han gu la to sab bá a fel irat tük rét.
[ITT NYV]KSZIK AZ / [VRBAN B]OL DOG[VL] /
KI [MULT E]KART I[LONA ?] / ASZSZONY S[I -
MO]N / MI HÁLY [URA]M[NA ?]K / KED VES HÜ -
TES TÁR / SA [A]NNO D(O)M(I)NI [1]706 /
[A]ET[A]TIS S[VAE] 30

A fi a tal as  szony ve ze ték ne vé nek ki egé szí té se
nem igé nyel kü lö nö sebb fej tö rést, hi szen a né met ere de -
tû EKÁRT a gya ko ri torockói ne vek kö zé tar to zott. Az
1638. évi ki vizs gá lás so rán a ro kon ság hét fel nõtt tag ja
sze re pelt a ta núk kö zött. S ha son la to san a vas mû ves fa lu
fér fi la kó i nak több sé gé hez, õk is vas bá nyá szat ból és -fel-
dolgozásból él tek. Egy 1675-ben kelt testimoniális le vél
ta nú sít ja, hogy EKÁRT Fe renc el adott EKÁRT Mi hály -
nak „tiznöt szá mú vas csi ná ló ve rõt 11=tizenegy fo rin -
tért, az fel sõ ve rõ ben, örök áron, fi ú ról fi ú ra hihatat-
lanul”. S az utó dok nak is a vas biz to sí tot ta a min den na pi
ke nye ret. 1770-ben a vidalyi ha tár ban két új bá nyát nyi -
tó húsz torockói bá nyász kö zött négy EKÁRT sze re pelt.

A csa lád köz tisz te let nek ör ven dõ tag jai ki vet -
ték ré szü ket a köz ügyek in té zé sé bõl. AZ 1694-ben bí -

ró vá vá lasz tott EKÁRT Mi hályt, TOROCZKAI Mi -
hály job bá gyát, az zal a vád dal idéz ték a vár me gyei fil-
iális szék elé, hogy a fa lu en ge dett el fut ni egy kö rö zött
tol vajt. A bí rói vég zés sze rint, amen  nyi ben ti zen öt na -
pon be lül nem ál lít ják elõ a szö ke vényt és nem iga zol -
ják ár tat lan sá gu kat, a fa lu la kó i nak 500 fo rint bün te tést
kell ki fi zet ni ük.

EKÁRT And rás bá nyász le gény sze mé lyé ben
a csa lád ad ta az 1702-es meg moz du lás egyik már tír ját,
s Pé ter nek ju tott az a ter hes tisz tes ség, hogy ötöd ma gá -
val hi tes pol gár ként alá ír ja a torockói job bá gyok to váb -
bi szol ga sá gát szen te sí tõ hû ség le ve let.

Ilyen elõz mé nyek után szin te ter mé sze tes,
hogy az EKÁRTok – a fa lu egész né pé vel együtt – va -
la men  nyi en részt vet tek a II. RÁ KÓ CZI Fe renc ve zet te
ku ruc sza bad ság harc ban. A torockói if jú ság so ra i ból
mint egy het ve nen – köz tük EKÁRT Já nos, Fe renc, Mi -
hály, Ist ván és Já nos „ki sebb” – kard dal, pus ká val a ke -
zük ben küz döt tek a fe je de lem „Pro li ber ta te” fel ira tú
zász lai alatt. Na gyobb ré szük VAY Lász ló lo vas ez re -
dé ben szol gált. Az otthonmaradottak kard dal, pus ka -
csõ vel, go lyó val lát ták el a ku ruc had se re get, s a jó mi -
nõ sé gû va sá ért or szág szer te is mert fa lu a fegy ver gyár -
tás egyik fon tos köz pont já vá vált.

Élet ko ra alap ján fel té te lez he tõ, hogy a sír fel -
irat ban sze rep lõ Ilo na báty ja-uno ka báty ja volt EKÁRT
Ger gely, aki - más ek lé zsi ák ban tel je sí tett szol gá lat
után - épp a ku ruc sza bad ság harc le ve ré sé nek évé ben,
1711-ben tért ha za, s lett szü lõ fa lu já nak pap ja. 1740-ig
szol gált, s 79 éve sen te met ték el - al kal ma sint a
Birgejbe - azt az em bert, aki mert és tu dott pró fé ta len -
ni a ma ga ha zá já ban.

Je len tõ ség tel jes a PÁL ali as EKÁRT Já nos
sor sa. Is me ret len ok ból ki fo lyó lag ifj. TOROCZKAI
Pé ter 1714-ben el fo gat ta és bör tön be vet tet te, ahon nan
csak ke zes ség fe jé ben si ke rült sza ba dul nia, s az ura,
TOROCZKAI Lász ló tör vé nyes úton igye ke zett ár tat -
lan job bá gyá nak elég té telt sze rez ni. Ám TOROCZKAI
Pé ter to vább zak lat ta ál do za tát. A kö vet ke zõ év ben a
ma ga és a TOROCZKAI csa lád ne vé ben az zal a ko holt
vád dal ál lí tot ta a vár me gye filiális szé ke elé, s kér te ha -
lál bün te tés ki mon dá sát, hogy osztályostársával,
IMREH Já nos sal egye tem ben „az vá ros pe csé tit el lop -
ván, Albát [fo gal maz ványt – V.Z.] csináltanak olyan
intentummal, hogy azt vagy a váradi püs pök höz vagy
Ró má ba a pá pá hoz vi gyék, csak meg ne me sít se õket,
pá pis ták ká lésznek”. Úgy tû nik, a tör vény szék nem fo -
gad ta el a meg ala po zat lan vá dat. A tör té net újó lag iga -
zol ja, hogy nem csak a torockói job bá gyok re mé nye i -
ben élt a sza bad ság vá gya, ha nem ura ik is ret teg tek an -
nak le het sé ges meg va ló su lá sá tól.

EKÁRT Ilo na fér jé nek ki kö vet kez tet he tõ csa -
lád ne ve is mind má ig él a fa lu ban. RÁ KÓ CZI had se -
reg ének 1704-ben tör tént ös  sze írá sa kor két SI MON
Mi hály ne vû vi tézt is fel vet tek a jegy zék be, le het sé ges,
hogy egyi kük azo nos az éle te vi rág já ban el hunyt fi a tal -
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as  szony fér jé vel. 1714-ben TOROCZKAI Pé ter job bá -
gya, SI MON Mi hály volt a fa lu bí rá ja. A tisz tes ség gel
együtt vál lal nia kel lett a fe le lõs sé get is. Õt is az zal vá -
dol ták, hogy hagy ta ma gát meg vesz te get ni, s ön ha tal -
mú lag sza ba don en ged te az õr zé sé re bizott ra bot. A fel -
men tõ íté let ki mon dá sa kor a szék fi gyel mez tet te a
falusbírákat, „hogy en nek utá na az zal ma go kat nem
ment he tik meg, hogy szol ga bí ró pa ran cso lat já val cse le -
ked ték a ra bok nak elbocsáttatását”.27

4. Az elõ zõ vel ro kon tí pu sú, de sok kal épeb -
ben meg õr zõ dött sír kõ (70 x 50 cm). Szép, gon dos
mun ka, egye nes so rok kal, sza bá lyos be tûk kel, na gyon
sok ligaturával. Ki dol go zá sa gya kor lott kéz re vall.
MO NU MEN TUM / ITT FEK SZIK BOLDA GVL IS -
TEN / BEN KIMULT DEMEN [GE]RGEL[Y] / VR -
NAK KeDVES LE Á NYA [DEM] / EN KaTA KI NEK
IS LÖN [HALÁ] / LA An no saluus 1712

A nap ja ink ra meg csap pant szá mú DEMÉNY
iva dé kok ki ter jedt ro kon ság gal büsz kél ke dõ õsök tõl
szár maz nak. Az 1638-as ki vizs gá lás al kal má val meg -
kér de zett 123 torockói ta nú kö zül öten vi sel ték ezt a
ne vet, 1702-ben pe dig a 164 val lo mást te võ közütt
nyolc DEMÉNYt idéz tek a vizs gá ló bi zott ság elé be.
Egyi kük, Fe renc 1700-ban, Já nos pe dig 1722-ben a fa -
lu bí rá já nak tisz tét vi sel te. A fel irat szö ve gé ben sze rep -
lõ apa és lá nya sze mé lyé re vo nat ko zó köz vet len adat tal
saj nos nem rendelkezünk.28

5. 40 x 60 cm mé re tû kõ, hos  szab bik ol da lá ra
fek tet ve. A fel irat be fe je zet len, nem vés ték be a ké sõbb
el hunyt csa lád tag ne vét.
EPIT(A)F(I)U(M) / A(NNO) 1731 / ITT FE KÜSZ NEK
/ CZUPAR Is(tván) es

Nem nagy szám ban ugyan, de a CZUPOR
nem zet ség tag jai a 17. szá zad tól fo lya ma to san sze re -
pel nek az ok le ve lek ben. A sír fel irat ról ránk kö szö nõ
CZUPOR Ist ván hi he tõ leg azo nos TOROCZKAI Ist -
ván – a ké sõb bi ku ruc had ve zér – job bá gyá val, aki 30
éves ko rá ban egyi ke volt az 1702-es meg moz du lás ki -
rob ba ná sá nak kö rül mé nye it ki vizs gá ló ki hall ga tás ra
be idé zett 164 ta nú nak. A nyo mo zás cél ja a „bújto-
gatók” ki lét ének meg is me ré se, meg bün te té se s újabb
fel ke lés meg elõ zé se volt. Ám a bi zott ság erõ fe szí té sei
meg tör tek a toroczkói nép egy sé ges fel lé pé sén. CZU-
POR Ist ván is lé nye gé ben azt val lot ta, amit osztá-
lyostársai: „Mi vel hal lot tuk az atyá ink tól, hogy ne künk
is vol na sza bad sá gunk, mü ezért vá ro sos tól kicsintõl
fog va na gyig in dí tot tuk ezen zen dü lést és dol got,
müvel hal lot tuk az õfel sé ge pa ran cso lat ját is, hogy ki-
ki az õ igaz sá gát keresheti”.29

6. Sza bály ta lan, 55 x 35 cm mé re tû kõ, hosz  -
szabb ol da lá ra fek tet ve. Ké sõbb be épí tet ték a „KI -
RÁLY Já nos és fija Ferecz” 1900-as és 1866-os év szá -
mot vi se lõ obe liszk jé nek a ta lap za tá ba.
SA(KO) GE(RGELY) / 1733

A ZSAKO – a mult szá zad vé gé ig SAKO – ro -
kon ság egyi ke volt a fa lu leg né pe sebb csa lád já nak.

1638-ban öt, 1702-ben pe dig hat fel nõtt fér fi tag ját
idéz ték a vizs gá ló szék elé. Utób bi ak ta nú val lo má sai is
– a CZUPOR Ist vá né hoz ha son ló an – hû ki fe je zõi az
iga zát ke re sõ ön tu da tos job bágy kö zös ség ös  sze tar tá sá -
nak. Vál to zat la nul is mé tel ték, hogy csá szá ri pa rancs ra
in dul tak igaz sá guk ke re sé sé re, s hogy a zen dü lés „in dí -
tó ja nem más volt, ha nem Toroczkó vá ro sa kicsintõl
fog va na gyig” (ZSAKÓ Al bert). Ta gad ták, hogy bár ki
is buz dí tot ta vagy kényszerítette vol na õket a ro bot
meg ta ga dá sá ra: „az szol gá la tot pe dig sen ki nem til tot ta
meg, de hogy nem pa ran csol ták, hogy el men jünk az
szol gá lat ra, mü azért nem men tünk”. (ZSAKÓ Já nos).
A 18. szá zad ban töb ben is vi sel ték a vá ros pol gár tisz -
tét, ZSAKÓ Dá ni elt pe dig 1770-ben bí ró vá vá lasz tot -
ták. A kö vet ke zõ szá zad ban ZSAKÓ Ist ván ré vén a fa -
lu ha tá ra in túl nõtt a csa lád hí re.

A csa lád Ger gely ne vû fér fi tag ja 1733 elõt ti
írá sos for rá sok ban nem sze re pel. Meg le het, gyer mek -
ko rá ban hunyt el.30

7. 30 x 50 cm mé re tû meg dol go zat lan, sza -
bály ta lan kõ. Ere de ti leg hos  szabb szö veg volt raj ta, de
a fe lü le te le pat tog zott. Hi á nyos fel ira ta:
SA(KO) [...] / 173[3 vagy 5 ?]

1735 ta va szán rész le te i ben is me ret len per kez -
dõ dött a vár me gyei filiális szé ken, mely nek egyik sze -
rep lõ je SAKO Ger gely volt. Az el ha lá lo zás éve ta lán
ma gya rá za tul szol gál ar ra, hogy mi ért nem volt foly ta -
tá sa az eljárásnak.31

8. Felül sza bály ta lan fél kör íves zá ró dá sú, le fe -
lé egye net le nül szé le se dõ he lyi mész kõ. Elõ lap ja ugyan
hul lá mos, de si má ra csi szol ták. A leg fel sõ sor rész ben
le pat tant, ám az ere de ti szö veg tel jes bi zo nyos ság gal
hely re ál lít ha tó.
TO(BIS) IS(TVAN) / 1739 / TO(BIS) MI HÁ[LY] /
1743 / TOBIS SI MON / AN(N)O 1748

Az egy há zi sze mély né vi ere de tû TOBIÁS csa -
lád név mel lett Torockón – és csak is ott – ki ala kul tak an -
nak be cé zõ né vi rö vi dült for mái is: TOBIS, TOB. A
jegy zõ köny ve ket ve ze tõ ide gen, a fa lu ve ze ték ne ve i nek
vi lá gá ban tá jé ko zat lan sze mé lyek ös  sze cse rél ték a ha -
son ló hang zá sú ne ve ket az ál ta lá no san is mert TOBIÁS
ja vá ra, s ta lán ez a té ve dés is köz re ját szott ab ban, hogy
ma csak ez az ere de ti for ma lé te zik a fa lu ban. Ám a kö -
zép kor ban a TOBIS for ma volt az el ter jed tebb. Az
1638-ban ki hall ga tott 123 ta nú kö zött 3 TOBIS és csak
1-1 TOBIÁS és TOB sze re pelt. Az 1702-ben val lo mást
te võ 167 sze mély kö zött 6 TOBIS és 2 TOBIÁS volt.

Ha son la to san a fa lu la kos sá gá nak több sé gé -
hez, a TOBISok is vas fel dol go zás ból tar tot ták fenn
csa lád ju kat. A 17. szá zad de re kán TOBIS Ba lázs, id.
TOROCZKAI Ist ván job bá gya ke zel te a „Bor rév fe lé
le fo lyó pa ta kon” épült ve rõk egyi két, s fi ai, Vitályos és
Ist ván örö köl ték a bir tok jo got, ami ért vas dézs má val
tar toz tak a tu laj do nos TOROCZKAI csa lád nak. Év ti ze -
dek múl tán, 1755-ben is „TOBISok ve rõ jé”-nek ne vez -
ték a mû helyt, pe dig ak kor már más job bá gyok bir to -
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kol ták. Egyi kük, BAR TÓK An dor, TOROCZKAI Ger -
gely job bá gya, vá sár út ján ju tott a ve rõ rész bir to ká ba, s
mi vel nem adott vas dézs mát az egy ko ri tu laj do nos
TOROCZKAI György nek, ez pert in dí tott el le ne. A
vár me gyei filiális szék az úr el le né ben a job bágy ja vá ra
dön tött – „az dézs má nak dol ga az TOBISok verejében
hagyatik in statu quo” –, az zal ér vel ve, hogy a dézs ma
hi á nya a fel pe res job bá gya i tól szár ma zik.

A TOBIS csa lád ból több vá ros bí ró és es küdt -
pol gár ke rült ki. 1702-ben „Toroczkó vá ro sa hütös bí rá -
ja, TOBIS Mi hály”, TOROCZKAI Má tyás 40 éves job  -
bá gya a kolozsmonostori kon vent nél ke res te a fa lu fel té -
te le zett ki vált ság le ve lét, ami ért az tán a TOROCZKAIak
meg hur col ták. TOROCZKAI Pé ter „bíránkot meg fo -
gat ván nem az or szág út ján, ho lott is tisz tek rab jai és
más em be rek is szok tak jár ni, hor doz tat ta, ha nem az
más úton akar ta el vi tet tet ni, me lyet mi azt gon dol tuk,
hogy õke gyel me ta lán meg akar ja ölet tet ni, úgy in dul -
tunk osztán fel”. A jog ta lan el já rás a tra gi kus ki me ne te -
lû fel ke lés ki rob ba ná sá hoz ve ze tett. Ki hall ga tá sa kor a
bí ró ön ér ze te sen vál lal ta tet tét, s men te ni igye ke zett ki -
sza ba dí tó it: „az kik en ge met el vet tek, mi kor fog va vit -
tek, bá nyász le gé nyek vol tak, de ne ve ket nem tu dom”.
A fa lu ne vé ben til ta ko zott a ha tó sá gok nál az erõ szak al -
kal ma zá sa el len, s ki je len tet te, hogy ha tá ro zott szán dé kuk
ez után is „min den he lyes uta kon, mó do kon ré gi ne me si
sza bad sá gunk nak rehabeálásában mun kál kod nunk”.

A ki vizs gá lás ra be idé zett ta núk kö zött sze re pel
még há rom TOBIS Mi hály ne vet vi se lõ egyén. A 70
éves, „kõ ház nál va ló TOBIS Mi hály, id. TOROCZKAI Pé -
ter uram job bá gya” volt kö zü lük a leg idõ sebb. Mint a
fa lu egyik leg idõ sebb em be re és az öt hitespolgár egyi -
ke, vállania kel lett a meg aláz ta tást, hogy el sõ ként ír ja
alá a job bá gyi füg gést fel újí tó re ver zá list. A 60 éves
TOBIS Mi hály, TOROCZKAI Ist ván job bá gya az zal
bújt ki a ha tá ro zott vá lasz adás elõl, hogy nem vett részt
a zen dü lés elõ ké szí té sé ben „mi vel sem egy szer, sem
más  szor õtöt oda nem hítták”. A leg fi a ta labb TOBIS
Mi hály id. TOROCZKAI Pé ter 25 éves job bá gya volt.
Má sok val lo má sá val egy be hang zó an ál lí tot ta, hogy
cél juk a gyu la fe hér vá ri káp ta lan ban õr zött sza bad ság le -
vél fel ku ta tá sa volt, „és ezen zen dü lést azért cse le ked -
tük, ke zet pe dig egy más nak azért ad tunk, hogy egy -
más tól el ne sza kad junk ezen do log ból”. Élet ko ra alap -
ján hi he tõ leg az õ sze mé lyé vel azo no sít ha tó a KIS ra -
gad vány név vel is mert 1714. évi vá ros pol gár, va la mint
az 1727-es esz ten dõ ha son ló tiszt ség vi se lõ je. S ta lán
azo nos a sír fel irat ban sze rep lõ 1743. évi ha lot tal.

A fel irat ban ol vas ha tó má sik két név azo no sí -
tá sa nem le het sé ges. 1702-ben TOBIS Ist ván, id.
TOROCZKAI Pé ter job bá gya is részt vett az ese mé -
nyek ben, hi szen hitespolgár volt, s val lo mást kel lett
ten nie. Ám ek kor már 60 éves volt, s bi zo nyá ra nem ér -
te meg a szá zad ne gye dik év ti zed ét. TOBIS Si mon ne -
ve nem for dul elõ a for rá sok ban. Eset leg gyer mek volt
vagy még nem is élt a lá za dás ide jén. De a csa lá di sír -

bolt ban ham vai eggyé vál tak a nagy idõk ta nú i nak
maradványaival.32

9. Sza bály ta lan mész kõ, felül fél kör íves zá ró -
dás sal. Mé re tei: 60 x 60 x 15 cm. Be tûi gon do san raj -
zol tak. VERNES Já nos (sz. 1839) és ne je BOT ÁR Sá ra
(sz. 1848) sír kö ve mö gött áll alig ész re ve he tõn.
1750 / IT FEK SZIK / AZ URBAN BO / LDO GUL
KIMU / LT VERNES IST VÁN

A VERNES csa lád tag jai is a TOROCZKAI -
ak job bá gyai vol tak, és „vas ke nyé ren” él tek. VER NES
Ger gely rõl tud juk, hogy EKÁRT Ist ván nal kö zö sen
mû velt egy ko hót, s az on nan el lo pott vas és szén mi att
tör vény be hív ták APÁ CZAI Mi hály zsel lért (1723).

Több jü ket az apai ke reszt név bõl ala kult ra -
gad vány ne vü kön tar tot ták szá mon: VERNES ali as FE -
RENC And rás (1693), VERNES ali as AN TAL Mi hály
(1693), VERNES ali as JA KAB Is tók (1732). Csa lád fá -
juk a leg gaz da gabb volt a fa lu ban. Az 1638-as ki hall -
ga tá son 5 ta nú vi sel te ezt a ne vet, 1702-ben pe dig ép -
pen ség gel 17 VERNES je lent meg a vizs gá ló szék elõtt:
8 Mi hály, 3 Já nos, 2-2 And rás és Fe renc, 1-1 Ja kab és
Ist ván. Ezért meg sem kí sé rel jük az 1750-ben el hunyt
sze mély azo no sí tá sát. Épp meg em lít jük, hogy az 1702-
ben ki hall ga tott VERNES Ist ván ezt val lot ta: „Én azt
tu dom mon da ni, hogy ezen tu mul tus az vá ras aka rat já -
ból volt és in dít ta tott, ke zet pe dig azért ad tak egy más -
nak, hogy sen ki el ne áll jon ezen do log tól”, VERNES
Ist ván nak hív ták az 1744-es év egyik vá ros pol gá rát. Az
élõk sta tisz ti ká já val egy be cseng a hol ta ké: A Birgej 18.
szá za di sír kö ve in leg több ször – öt ször – ol vas ha tó ve -
ze ték név a VERNES.33

10. Kö rül be lül 60 x 60 cm nagy sá gú, sza bály -
ta lan ala kú, szép fe hér mész kõ, az aláb bi fel irat tal:
IT FEK SZIK / KRIZE ISTáN / AN(N)O 1752 Die
MaR(TII) 01

Né met te le pe sek le szár ma zot ta it kell sej te nünk
a csa lád ban, mely nek ne vét ko ráb ban KRISE (1638),
KIRIZA (1654), KRI ZA, KRISZE (1702) vál to za tok -
ban ol vas hat juk, ám a 18. szá zad de re ká tól (1749) egy -
ér tel mû en a KRI ZA ala kot hasz nál ták. Esze rint az
1752-ben ál lí tott sír kõ a ré gi írás mód (egyik) leg utol só
elõ for du lá sá nak tekinthetõ.34

11. 60 x 90 cm mé re tû, meg kö ze lí tõ leg tég la -
lap ala kú, hos  szabb ol da lá ra fek te tett, elég gé si ma he lyi
mész kõ lap. Elõ lap ján ki ve he tõk az egyen ge tést vég zõ
vé sõ nyo mai. A fel irat szö ve ge:
TAKATS MI(HÁLY) / AZ URBAN EL / NYUT TA -
KATS / ILO NA LEANYOM / IT NYUKSZIK / 1753
sep(tembris) / D(ie) 11

If jú ko ra leg szebb éve i ben ra gad ta el a lányt a
ha lál, hi szen a sír em lé ket ál lí tó ap ja öt év múl va, anyai
nagy any ja pe dig ép pen ség gel 1771-ben fog ja követni35.

12. Csú csá val fel fe lé mu ta tó, egyen lõ szá rú há -
rom szö get után zó ter més kõ, oldaléleinek hos  sza 80,
alap éle 100 cm. Szép si má ra csi szolt lap já nak a jobb fe -
lé rõl a fel sõ ré teg le pat tant, ezért a szö veg hi á nyos.
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IT[T] / FEKS[ZIK AZ URBAN] / VERN[ES ...] / AZ Ö
M[...] / AN[NO 17]57

A tö re dé kes szö veg tel jes ség gel le he tet len né te -
szi a sír em lé ken sze rep lõ sze mély azo no sí tá sát a ki ter -
jedt VERNES ro kon ság 1757-ben el hunyt négy tag já nak
– 2 nõ és 2 fér fi – bár me lyi ké vel. Még is név sze rint meg -
em lí ten dõ a szep tem ber 11-én meg halt VER NES An tik
(sic!). Nem csak azért, mert jó sze ré vel szá za dik élet év ét
töl töt te (ffeerrmmee cceenntteennaarriiuuss), ha nem mert egyi ke volt az
1757 szep tem be re és a kö vet ke zõ év azo nos hó nap ja kö -
zött dü hön gött „ször nyû dö gös be teg ség” leg el sõ ál do za -
ta i nak. Bi zo nyos je lek után ítél ve, vár ha tó volt a jár vány
be kö vet kez te, hi szen az anya köny vet ve ze tõ lel kész az
alsõ há rom ál do zat után – ok tó ber 2-án – már sej tet te,
hogy az alig meg kez dõ dött hó nap ban na gyon so kat fog
pré di kál ni (OOrraattiioo mmeennssiiss ooccttoobbrriiss nniimmiiss eerriitt lloonnggaa). S
va ló ban, az elõ re jel zé sek kel egy be hang zó an, ok tó ber ben
húsz ko por sót nyelt el a Birgej. A ti zen há rom hó nap alatt
pe dig 123 al ka lom mal hív ta te me tés re a ha rang a fa lu
né pét. A szá zad szo mo rú re kord ja.

Egyéb ként még 1757 ta va szán, a jár vány kez -
de te elõtt halt meg a bras sói szár ma zá sú Johann
Wellmess, aki a fa lu ban ka pott új ne vén ke rült az anya -
könyv be: „BRASSAI Já nos Luteranus et advena meg -
hal 17. Aprilis”. Nem ér het te meg a kö vet ke zõ év szep -
tem ber 11.-i öröm ün ne pet, ami kor Já nos fia fe le sé gül
vet te VERNES Ilo nát, s így vég leg gyö ke ret vert
Torockón a csa lád, amely nek az utol só er dé lyi po li hisz -
tor ként em le ge tett BRASSAI Sá mu elt köszönhetjük.36

13. El na gyol tan meg dol go zott, ba rokk for mát
után zó, 60 x 70 cm mé re tû vö rö ses ár nya la tú he lyi
mész kõ. BOT ÁR An dor és SZIL ÁGYI An na krip tá já -
tól nyolc mé ter nyi tá vol ság ra fek szik, észak nyu ga ti
irány ban. Szö ve ge:
AN(N)O / 1760 / IT FEK SZIK AZ URB[AN] / BOL -
DO GUL K[IMULT] / KOVÁTS PÉ TER

Ilyen ne vû sze mély nincs az 1760-ban el te me -
tett ha lot tak kö zött. „KOVÁTS Pé ter mát kás le gény” te -
me té sét 1768. már ci us 17-én je gyez ték be az anya -
könyv be. Esze rint vagy az anya könyv hi á nyos, vagy pe -
dig a sír kõ re vé sett év szám té ves. Az utób bi fel té te le zés
tû nik va ló szí nûbb nek. KO VÁCS Pé ter ro ko na – fia? –
le he tett az egy ház köz ség ek ko ri kán to rá nak, aki nek a
le ány ká ját 1760. má jus 17-én föl del ték el. In nen szár -
maz hat az ada tok ban föl lel he tõ za var: egyik el hunyt nak
az el ha lá lo zá si évét, a má sik nak a ne vét vés ték a kõbe.37

14. Sza bály ta lan, kö rül be lül 60 x 50 cm mé re -
tû he lyi mész kõ. El na gyol tan le csi szolt elõ lap ján gon -
do san raj zolt és mé lyí tett ka pi tá li sok, me lyek nek egy -
han gú so rát né hány ki sebb mé re tû be tû te szi han gu la to -
sab bá. Fel ira ta:
IT FEK SZIK AZ / URBAN BOL DO GUL / KU MULT
VERNES / FERENCZNEK K(EDVES) H(I TES) F(E -
LESÉGE) / SZABO JU DIT A(NN)O / 1763

Az anyaköny sze rint te me té se áp ri lis 10-én
volt. Né hány év vel ko ráb ban, az 1757-es jár vány ál do -

za tai kö zött volt egy má sik „VERNES Ferencné”, aki -
nek le ány ne vét nem is mer jük. A két azo nos ne vû meg -
öz ve gyült fér fi kö zül az egyik, „üdösb VERNES Fe -
renc”, 1776. szep tem ber 23-án új ból há zas ság ra ad ta a
fe jét, fe le sé gül vé ve né hai SZIL ÁGYI Mi hály öz ve -
gyét. VERNES Fe renc volt a vá ros 1773. évi bí rá ja, s
az 1779. évi egyik várospolgára.38

15. Sza bály ta lan, 50 x 60 cm mé re tû mész kõ a
KORONKA sír kö vé tõl há rom mé ter nyi re nyu gat fe lé.
Egyéb kö vek kö zé rejt ve, egy ké sõb bi sír fö löt ti ol dal
fenn tar tá sát szol gál ta. 1993-ban krip tát emel tek a he -
lyén, s a szét tört sír kõ da rab ja it az alat ta lé võ be sza kadt
sír bolt ba do bál ták. A bar bár ke zek mû ve mint egy fel -
erõ sí ti a bá na tos szö veg nyo masz tó ha tá sát:
AN(N)O 1765 / D(I)E 31 MAR(TII) IT FEK / SZIK
VER[N]ES ISTVÁNAK / KED VES HÁ ZAS TÁR SA
/ BOSLA SÁ RA GYERME / KÉVEL ETGYÜTT

Az anya köny vi be jegy zés iga zol ja, hogy a fi a -
tal as  szony ha lá la nap ját he lye sen ír ták a kõ re. Kis fia –
„VERNES Já nos puerculus” – má jus 2-án kö vet te
édes any ját a sír ba. A fi a tal fe le sé gét és gyer me két vesz -
tett fér fi eset leg azo nos az 1794. év bírójával.39

16. Egy sír kõ nek a kis tö re dé ke. Szö ve gét a
Birgejben tett leg el sõ sé tá im egyi kén, ha tá ro zott terv
nél kül má sol tam le. Jegy ze te im ren de zé se kor már nyo -
ma ve szett, ezért a mel lé kelt tér kép váz la ton meg je lölt
he lye bi zony ta lan. La pi dá ris tö mör sé gû fel ira ta:
1[766] / LACZKO JÁ[NOS]

A Torockón ma is me ret len, ám ko ráb ban is
rit  ka csa lád név már a 17. szá zad ból ada tol ha tó
(„LATZKO Mi hály”, TOROCZKAI Zsig mond job bá -
gya), s a 18. szá za di ha lot tak so rá ban is fel tû nik
(„1760. febr. 21. LACZKÓ Pálné le ány ká ja”). A sír kö -
vön sze rep lõ sze mély al kal ma sint azo nos az 1766. már -
ci us 26-án el hunyt LATZKÓ Já nos sal, TOROCZKAI
Zsig mond job bá gyá val. A vég tisz tes sé get te võk kö zül
bi zo nyá ra ke ve sen em lé kez tek ar ra, hogy az el hunyt if -
jú ko rá ban nem volt men tes a fi a tal kor ki sebb-na gyobb
vét ke i tõl. 1731. de cem ber 26-án „az Kõ vá ri ut cá ban az
TOL DI Fe renc és VERNES Is tók házok elõtt” több tár -
sá val egye tem ben egy ve re ke dés be ke ve re dett, s ezért
tör vény szék elé idéz ték. A vá dat kép vi se lõ al is pán így
ad ta elõ a tör tén te ket: BOR BÉLY Já nost, EKÁRT
Istókot és if jabb BOR BÉLY Mi hályt „meg tá mad tá tok,
igen ke mé nyen meg ver té tek, fe je ket bo tok kal öszve -
rontottátok... Emel lett hal la ni is ir tóz ta tó és Is ten ne vét
bos  szú ság ra in ger lõ ká rom ko dá sok kal káromlottátok
mond ván s. v. (salvum voco = en ge de lem mel le gyen
mond va -- VV..ZZ.), üsd az ör dög te rem tet tét”. A pa na szos
fél – vér on tás és tol vaj ki ál tás bû né ért – a vád lot tak
egyen ként ti zen két fo rint birs ág ra íté lé sét kérte.40

17. Egye net le nül ha sí tott kõ lap, 25 x 35 cm
mé ret tel. A be tûk vo nal ve ze té se na gyon egy sze rû, de
sza  bá lyos, s a so rok is egye ne sek, mert elõ zõ leg ár ko -
lás sal meg vo na laz ták a la pot. 1994-ben saj nos már az
el tûnt sír kö vek kö zött kell em lí te nünk. Szö ve ge:
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IT FEK SZIK / SIMÁNDI MÁR TON / NAK MÁR TON -
NAK [sic!] / MEG HOLT FIA SIMÁNDI IST VÁN / 1767

Gyász a vi ga lom ban. SIMÁNDI Már ton és
VERNES Ju dit 1767. de cem ber 27-én ün ne pel het te vol -
na egy be ke lé se he te dik év for du ló ját. Ehe lyett épp ezen
a na pon vesz tet ték el kis fi ú kat („puerculus”), Ist vánt.

Más fél év ti zed múl va gróf TOROCZKAI
Zsig mond job bá gya, az im már 52 éves SIMÁNDI Már -
ton sze re pet ka pott a job bágy fa lu és föl des urai közt fo -
lyó harc ban. Ta nú ként õt is be idéz ték an nak a pa nasz -
nak a ki vizs gá lá sá ra, ame lyet a torockóiak a fel vi lá go -
sult csá szár, II. Jó zsef elé ter jesz tet tek. A töb bi ta nú val
egybehangzólag val lot ta, hogy ura ik egy re több szol gá -
la tot kö ve tel nek tõ lük: a ro bot fe jé ben fi ze tett ta xa mel -
lett több na pi szé na gyûj tés re kö te le zik õket, a hús vé ti
és ka rá cso nyi ed dig szo ká sos ál ta lá nos két lótereh fa
he lyett min den 10 után kell szol gál ni uk, a dézs ma adás
alól tör vé nye sen fel men tett bí ró ré szét a fa lun hajt ják
be, el til tot ták õket a szom széd fal vak ha tá rá ban lé võ er -
dõk hasz ná la tá tól stb. Val lo má sát így ös  sze gez te: „sze -
re és szá ma nin csen a szol gá lat nak”.

A sír kõ és egyéb for rá sok egy be csen gõ ada tai
egyút tal he lyes bí tik JAN KÓ Já nos ada tát, amen  nyi ben
a SIMÁNDI csa lád nem a 19. szá zad ban, ha nem sok kal
ko ráb ban szár ma zott át Aranyosszékrõl Torockóra, sõt
17. szá za di (1638) ös  sze írás ban is szerepel.41

18. Kö rül be lül 80 cm szé les és 40 cm ma gas,
sza bály ta lan ala kú he lyi mész kõ, má sod la go san be épít -
ve egy jel te len sír ba. A mély vé se tû be tûk gya kor lat lan
kéz tõl szár maz nak. A ke reszt név há rom kö zép sõ be tû -
jét egyet len ligaturába kap csol ták.
A: D: 1770 / RÁCZ PÉ TER

Tra gi kus év volt az 1770. is. Bi zo nyá ra va la -
mi lyen ra gá lyos be teg ség pusz tí tott új ból a fa lu ban, hi -
szen 66-szor kon dult meg a lé lek ha rang, s az ál do za tok
fe le gyer mek vagy „if jú le gény” volt. Nyár vé gén kez -
dõ dött a jár vány, s a kö vet ke zõ év ta va szá ig tar tott, de
leg több ál do za tát (31) 1770 õszén szed te. Há rom hó nap
alatt an  nyi an hal tak meg, mint más kor egy egész év ben.
A ti ze dik esz ten de jét épp hogy be töl tött fi úcs ka (filio-
lus) egyi ke volt a leg el sõ ál do za tok nak. 1760. au gusz tus
28-án ke resz tel ték a kis RÁCZ Pé tert, s 1770. au gusz tus
25-én már utol só út já ra kí sér ték gyá szo ló hozzáratozói.
Rö vid éle té nél csak sír fel ira ta volt rövidebb.42

19. Meg kö ze lí tõ leg tég la lap ala kú, 65 x 30 cm
nagy sá gú, hos  szabb ol da lá ra fek te tett kõ lap. A jobb fel -
sõ sar kán le pat tant vé kony ré teg gel együtt a két ke -
reszt név is meg sem mi sült.
ITT FEK SZIK VAR GA I[STVÁN] / HÜTÖS TÁR SA
VERNES ... / AN NO 1770

VAR GA Ist ván le ány ká ját jár vány ra bol ta el
idõ elõtt (1758 jú ni u sá ban). Az 1770-es újabb jár vány a
fe le sé gét vit te sír ba. Ok tó ber ben volt leg mo hóbb a ha -
lál: 13 ko por sót kí sért ki a fa lu né pe a Birgejbe. Az el -
huny tak kö zött volt VAR GA Istvánné is, aki – a kor
szo ká sá val el len tét ben – nem a le ány ne vén ke rült az

anya könyv be. E tény va ló szí nû sí ti azt a fel te vést, hogy
fér je köz éle ti em ber volt, eset leg azo nos az 1764. év
egyik vá ros pol gá rá val és az 1768.-i vá ros bí ró val.

A VAR GA csa lád nem tar to zott az õs ho nos
torockóiak kö zé. Va la mi kor a 17. szá zad de re kán
„VAR GA Ist ván ne vû ide gen le gény” fe le sé gül vet te
TOBIS Ba lázs Annók ne vû le á nyát, s így vert gyö ke ret
a fa lu ban. A fe le sé gé vel – aki TOROCZKAI Ist ván
job bá gya volt – el nyer te egy szé na rét és a Tobisok ve -
rõ jé nek rész bir to kát. Utóbb a csa lád ro ko ni kap cso lat ba
lé pett a tõs gyö ke res torockói RÁCZokkal, KOVÁCSok -
kal stb. A fiú gyer me kek to vább vit ték ap juk ne vét, s
1702-ben már négy Var ga ne vû fér fi ról van tu do má -
sunk: ket ten TOROCZKAI Mi hály job bá gyai vol tak,
egyi kük if jabb TOROCZKAI Pé ter job bá gya, Mi hály
el len ben „liber”, sza bad em ber volt. Sok év múl va
VAR GA Fe renc csak nem a Kö rös be ve szett („aufugiált
az Kö rös ben”), s ezt kö ve tõ en a TOBISok ve rõ jé ben lé -
võ örök rész ét el ad ta BAR TÓK An dor nak (vö. 8. sír kõ).

Az utó dok büsz kén õriz ték sza bad szár ma zá -
suk em lé két. 1783-ban a 73 éves VAR GA Ist ván, bár
gróf TOROCZKAI Zsig mond job bá gya volt, ön ér ze te -
sen val lot ta, hogy há za és tar to zé kai „mind ma gunk
szerzeményei”.43

20. Fél kör íves zá ró dá sú hi da si mész kõ, 40 x
45 cm nagy ság ban, gon do san vé sett be tûk kel.
[ANN]O 1771 / [ITT F]EKÜSZNEK IS TEN / [BEN]
BOL  DO GUL KI / MULT BETZE JANOS / KED VES
ÉL TE / PÁRJÁ[VA]L BORB[ÉLY] / KATÁ[VA]L

Hos  szú éle té nek vál sá gos idõ sza kát él te if jabb
BETZE Já nos, hi szen édes ap ja, „BETZE Já nos senior”
egyik leg el sõ ál do za ta volt az elõ zõ esz ten dei jár vány -
nak, s egy év múl va, 1771. de cem ber 20-án a fe le sé ge,
„if jabb BETZE Jánosné” is el köl tö zött az élõk so rá ból.

A BOR BÉLY csa lád ne vét hi á ba ke res sük a
18. szá za di nál ré gibb fel jegy zé sek ben. BOR BÉLY
Már ton „ide gen em ber” – egy 1746. évi per ta nú sá ga
sze rint – va la mi kor az elõ zõ szá zad vé gén be há za so dott
a TOROCZKAI Má tyás job bá gya ként szá mon tar tott
BOT ÁR csa lád ba. Le te le pe dé se egy kis vál to za tos sá got
ho zott a job bágy fa lu egy sé ges ké pé be. Ne mes em ber le -
he tett, leg alább is egyik utó dát, BOR BÉLY Mi hályt –
bár TOROCZKAI György szol gá ló ja volt – ne mes nek
cí mez ték. BOR BÉLY Már ton tíz fo rint köl csönt adott a
fen ti BOTÁRokkal ro kon ság ban nem ál ló „Lá ba vá gott
BOTÁRnak.. lá ba gyó gyí tá sá ért”, s zá log ként egy szán -
tó föl det ka pott. Eb bõl az tán fél év szá zad múl va hos  sza -
dal mas per ke re ke dett a BOT ÁR és a BOR BÉLY csa lá -
dok kö zött. A fel pe res BOR BÉLY Já nos elõd je (nagy -
ap ja?) le he tett az 1771-ben el hunyt fi a tal  as  szony nak.

A BETZÉk sem tar toz tak a ki ter jedt ro kon ság -
gal büsz kél ke dõ torockói csa lá dok kö zé. En nek el le né -
re le he tet len az anya könyv be jegy zett BETZE Já no sok
ada ta i nak meg bíz ha tó szét vá lasz tá sa, sor suk vi lá gos
nyo mon kö ve té se. Ha az 1779-ben, il let ve 1784-ben
be írt két es ke tés (TOB An ná val, il let ve KO VÁCS Ka -

160



tá val) egyi ke a fi á val kap cso la tos, ak kor va ló szí nû,
hogy a má sik az 1771-ben meg öz ve gyült BETZE Já nos
újabb há zas sá gá nak kez de tét je len tet te. Hos  szú, meg -
pró bál ta tá sok tól nem men tes, de jómodban le élt éle tet
zárt le 1814-ben be kö vet ke zett ha lá la. A te me tést vég -
zõ pap be jegy zé se: Te met tem „24-ti Augusti BETZE
Já nost gaz dag em bert Annorum 80”.44

21. Sza bály ta lan sok szög ala kú kõ, szé les sé ge
az alap nál 45 cm, ma gas sá ga 30 cm, vas tag sá ga egyen -
le te sen 10 cm. A fel irat vo na la zott so rai egye ne sek.
1773 / [R]ÁCZ DA NI / [RÁ]CZ FE[R]EN[C]

Az anya köny vi be jegy zés sze rint már ci us 16-
án te met ték el „RÁTZ Dá ni elt, mint egy 60 esz ten dõs
ko rá ban”. A fel ira ton sze rep lõ má sik csa lád tag sze mé -
lyé nek azo no sí tá sa le he tet len, hi szen ak ko ri ban több
RÁCZ Fe renc is élt a fa lu ban. Egyi kük, az 1783-ban
meg halt „öreg RÁCZ Fe renc” eset leg test vé re volt
RÁCZ Da ni nak, s ta lán azo nos a hely ség 1741. évi bí -
rá já val. A töb bi há rom le he tett bár me lyi kük uno ká ja,
hi szen 1756, 1759, il let ve 1765 ka rá cso nyá nak har -
mad nap ján ke resz tel ték õket.45

22. 40 x 40 x 16 cm mé re tû, gon do san fa ra gott
mész kõ lap, le ke re kí tett sar kok kal. Fel ira tos me ze jét szé pen
raj zolt, ba rok kos cif ra sá gú be tûk és szám je gyek töl tik ki:

ITT / FEK SZIK AZ UR / BAN BOL DO GUL /
KIMULT ÜDÖSB / TOBIÁS IST VÁN / A(NN)O 177[3]

A meg sé rült kel te zést az anya könyv alap ján
si ke rült hely re ál lí ta ni. Az 1773. évi te me té sek közt sze -
re pel az aláb bi be jegy zés: Te met tem „April 20 Kõ vár
ut cai TOBIÁS Ist vánt vénségében”.46

23. 90 x 60 cen ti mé te res, rö vi debb ol da lán ál -
ló mész kõ lap, elõ lap ja szé pen le csi szol va, a töb bi el na -
gyol tan meg mun kál va. A fel ira tos me zõt sar ka in ho -
mo rú ívek kel le vá gott, há rom mé lyí tett pár hu za mos ból
ál ló ke ret be fog lal ták. Ba rokk íz lés ben fo gant dí szí té se
és rész ben be tûi, a szö veg hos  szú sá ga és tar tal mi gaz -
dag sá ga ré vén meg tö ri a több nyi re hely ben ké szült,
mû vé szi leg igény te len és tar tal mi lag sze gé nyes fel irat -
ok so rát, s mél tó foly ta tói is majd csak a kö vet ke zõ szá -
zad má so dik-har ma dik év ti zed ében fog nak je lent kez ni.
A mi nõ sé gi kü lönb ség re elég sé ges ma gya rá za tot szol -
gál tat a fel irat ban meg ne ve zett sze mély ki vé te les pá -
lya fu tá sa.
ITT / FEK SZIK AZ UR / BAN BOL DO GUL KI -
MULT / BARTOK FERENTZ / KEDVESSEIVEL A
KI / A KÖ ZÖN SÉ GES JONAK / ELÖ MOZ DI TÁ SÁ -
BAN VOLT / SOK FÁ RADT SÁ GI KÖZT NAP- /
JAI NAK SZÁMLÁ LÁSÁTOL / ÉLE TÉ NEK LXIIdik
Esztendejeben / Ap(ri) 1(i)s (na)k 17dik Nap ján 1783-
ban / ÉLETÉTÖL MEGSZÜNT

BARTOK Fe renc verõsgazda volt, ami jó mó -
dot biz to sí tott szá má ra. Tár sa dal mi ré te gé nek töb bi
tag já hoz ha son ló an – bá ró TOROCZKAI Jó zsef job bá -
gya volt – õt is a fel emel ke dé si vágy sar kall ta. Ezt a vo -
nást az apai ház ból hoz hat ta ma gá val, hi szen a csa lád
egy tag ja Abrudbányán volt pap. Hogy õ ma ga is a fa lu

írás tu dói kö zé tar to zott, ar ra bi zony ság a nap ló ja,
amely be éven ként be ve zet te szü lõ fa lu ja, az or szág és
Eu ró pa tõ le fon tos nak tar tott ese mé nye it. Fel jegy zé sei
olyan em ber re val la nak, aki nyi tott szem mel fi gye li a
nagy vi lág ese mé nye it, s rög tön fel fe de zi azo kat az ere -
ket, ame lye ken ke resz tül ezek jó vagy rossz irány ban
ki hat nak an nak a kö zös ség nek az éle té re, mely nek te -
vé keny tag ja õ ma ga is. Ezt a fa lu is fel is mer te, s egy -
ház fi ként, vá ros pol gá ra ként, 1761-ben pe dig vá ros bí -
rá ja ként vet te igény be szol gá la ta it.

A pol gá ro so dás út já ra lé pett job bágy kö zös ség
egyik ve ze tõ je ként lát juk vi szont ab ban a jo gi csa tá ro -
zás ban, ame lyet a fa lu sza bad sá ga el nye ré sé ért föl des -
urai el len foly ta tott. 1783 feb ru ár já ban az õ há zá ban
tar tot ták a gróf TOROCZKAI Zsig mond tiszt tar tó ja,
DÉSI Zsig mond vis  sza élé sei mi att be adott torockói pa -
nasz nak a csá szá ri ren de let re tör tént ki vizs gá lás cél já -
ból le foly ta tott ki hall ga tást. A fa lu hét leg idõ sebb la ko -
sá nak ki kér de zé se so rán az el sõ ként val lo mást te võ
BAR TÓK Fe renc ha tá ro zot tan val lot ta, hogy Zalat -
nához, Abrudbányához, Offenbányához ha son ló an
Torockó is sza bad „bá nyász vá ros nak írat ta tik. ... Most
er re pri vi lé gi u mot nem tu dunk mu tat ni, ha nem le het re -
mény ség, hogy káptolanba vagy egyébütt találtassék.
Az atyá ink tól hal lot tuk, hogy vol na va la hol”.

Nem ér het te meg a harc ered mé nyét – a ha mis
ok le vél ös  sze ál lí tá sát – és an nak a le gen dá nak a meg szü -
le té sét, amely mai na pig táp lá ló ja a torockói em ber büsz -
ke ön tu da tá nak. Egy kö zös ség ke gye le te írat ta a sír em -
lék re, hogy 1722 és 1783 kö zött tar tó pá lyá ján „a kö zön -
sé ges jó nak elõmozdítéséban volt sok fá radt sá gi” él tet -
ték. A som más ér té ke lés sel egy be vág a te me tést vég zõ
pap la ko ni kus anya köny vi jegy ze te: Te met tem „April 22
BAR TÓK Fe ren cet, éle té ben igen hasz nos embert”.47

1923-ban „BAR TÓK Si mon és ne je VERNES
Ilo na ab ban a tu dat ban, hogy el ha lá lo zá suk ide jén meg szû -
nik Torockón a „BAR TÓK” név, an nak meg örö kí tõ em lé -
ké re 1000 (Egy ezer lej) ala pít ványt tet tek” az egy ház köz -
ség ré szé re. 1926 ele jén BAR TÓK Si mon, a he lyi Nép ta -
ka rék pénz tár tit ká ra el hunyt, s ez zel Torockón ki halt a
BAR TÓK csa lád. Az ala pít vány te võk krip tá ja a Bir gej fel -
sõ ré szé ben áll (a tér kép váz la ton 2233aa jel zet alatt).48

24. 65 x 55 x 15 cm mé re tû, egyen lõ szá rú tra -
péz ra em lé kez te tõ, el na gyol tan meg dol go zott sír kõ. A
kö vet ke ze te sen hasz nált írott be tûk egyé ni vo nal ve ze -
té se, a Birgejben szo kat lan be tû ös  sze vo ná sok, va la mint
a kõ anya ga ide gen mun kát sej tet.
ITt FEK SZIK ÁRKOSI JÁ NOS Ezen SIRban / MEG -
HOLT NYOLtzVAN ESZtendejébe jöt té be / EZER HÉT  -
SZAZ Kilentzven Kilentzedikbe / NO Vem BER Tizen1be

Torockón rit ka az ÁRKOSI név, bi zo nyá ra
Aranyosszékrõl ke rült ide, s jö ve vény csa lád ként a for -
rá sok ban gyé ren buk kan elõ. Leg el sõ írá sos elõ for du lá -
sa 1735-bõl va ló, ami kor ÁRKOSI Bá lint és ALMÁSI
And rás „or szág út já ban egy más sal ös  sze vesz vén, fej -
szék kel ver ték és vag dal ták egy mást”. Mind ket ten vét -
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ke sek nek ta lál tat tak, s a tör vény szék sa la mo ni íté le tet
ho zott: „Ami ve re sé ge ket és üté se ket egy más tól kap-
tanak, szen ved jék bé ké vel. Vér bír sá got florenos 12,
tol vaj ki ál tást florenos 12 fi zes sék meg együtt. Egyi ke a
má sik nak költ sé git, fá rad sá gát is hogy meg fi zes se, meg
nem ítiltetett.” A csa lád ra vo nat ko zó újabb adat 1779-
bõl va ló, ek kor te met ték „ÁRKOSI Bálintnét, száz esz -
ten dõs öreg as  szonyt”. A csa lád Ilo na ne vû tag ja a KRI -
ZÁK csa lád fá ját gya ra pí tot ta.

ÁRKOSI Já nos te me té se után a vég tisz tes sé -
get té võ pap a kö vet ke zõ anya köny vi be jegy zést tar tot -
ta szük sé ges nek: Te met tem „8-va novembris ÁRKOSI
Já nost, aki temp lom aj tó ban contentus fuit 91”. A be -
jegy zés he lyes bí ti a sirfelirat hi bás szö ve gét: va la mi kor
a hó nap el sõ he té ben halt meg. A ha lott nak a temp lom -
aj tó ban va ló fel ra va ta lo zá sa rend kí vü li eset nek szá mí -
tott, amit az el hunyt ma gas élet ko ra (91 év), csa lá di
hely ze te vagy az el ha lá lo zás rend kí vü li kö rül mé nyei
in do kol hat tak. Ala pot szol gál ta tott hoz zá az a má ig élõ
szo kás, hogy a temp lo mi bú csúz ta tás ide je alatt az el -
huny ta kat a be já rat elõtt kü lön er re a cél ra ki ala kí tott
he lyen ra va ta loz zák fel.49

A kö vet ke zõ nyolc sír kõ re mind ös  sze né hány
be tût vés tek, ezért – ket tõ ki vé te lé vel – fel ol dá suk le he -
tet len. Anya guk, alak juk, meg dol go zá suk mód ja egy -
aránt a 18. szá zad ba, eset leg a kö vet ke zõ nek a leg ele jé -
re kel te zi õket.

25. 40 x 50 cm mé re tû sza bály ta lan he lyi
mész kõ lap, TOBIÁS An dor sír kö ve elõtt. A ve ze ték -
név után kö vet ke zõ két sor be tûi a víz ol dó mun ká ja
kö vet kez té ben ma már azo no sít ha tat la nok.
RACZ / ... / ...

26. 20 x 30 cm mé re tû meg dol go zat lan mész -
kõ. Rö vid fel ira ta:
GÖ(NDÖL) JÁ(NOS)

Az 1754-tõl meg le he tõs rend sze res ség gel ve -
ze tett anya könyv ben egyet len GÖNDÖL Já nos sze re -
pel: Fe renc 1791-ben szü le tett fia. Meg le het, hogy ne ki
ál lí tot ták a sír kö vet, bár nem ki zárt, hogy a szá zad el sõ
fe lé ben élt egy ha son ló ne vû ro ko na, aki rõl vi szont for -
rá sa ink hallgatnak.50

27. 60 x 40 cen ti mé te res, rö vi debb ol da lá ra
fek te tett szür ke mész kõ. A név kez dõ be tû it dur ván,
mé lyen kar col ták be:

H I
El te kint ve a for rá sok ban mind ös  sze egy szer

elõ for du ló sze mé lyek tõl (HU SZÁR And rás zsel lér,
HAJDU Ger gely job bágy stb.), akik nek a csa lád ja nem
vert gyö ke ret a fa lu ban, csu pán két csa lád név ve he tõ
szá mí tás ba: a HEGEDÜS és a HERCZE. Elõb bit Mi -
hály job bágy és Mi hály ko vács mes ter kép vi se li. El len -
ben a 17. szá zad ele jé tõl má ig is mert – bár so ha sem né -
pes – né met ere de tû HERCZE csa lád nak több tag já ról
is tu dunk, ket tõ rõl pe dig ép pen ség gel fel té te lez he tõ,
hogy õ rej tõ zik a név be tûk mö gött. Az 1702-es ki vizs -
gá lá son val lo mást tett a 40 éves HERCZ (sic!) Ist ván,

TOROCZKAI Ist ván job bá gya is, aki a töb bi ta nú val
egye zõ en mon dot ta: „Mü hal lot tuk, hogy a csá szár tól
olyan pri vi lé gi um jött ki, hogy min den em ber ez õ sza -
bad sá gát sza ba do son ke res hes se, mü azért minyájan
(az kik honn vol tunk) kicsintõl fog va na gyig egész vá -
ro sos tól kez det tük ezen zen dü lést. Te hát pe dig két esz -
ten de je hogy in dul ta tott ezen do log.” Al kal ma sint ké -
sõi le szár ma zott ja volt az a HERCZE Ist ván, aki nek a
ne ve 1792-ben ke rült a te me té si anyakönyvbe51.

28. A BARTOK Si mon és VERNES Ilo na
krip tá já tól egy mé ter nyi re dé li irány ban egy sza bály ta -
lan, 60 x 25 cm nagy sá gú, hos  szabb ol da lán fek võ mész -
kõ. Fel sõ ré sze utó lag le tört, eset leg év szám ál lott ott.

A fel irat a név kez dõ be tû it tar tal maz za:
T: B:
29. 40 x 60 cen ti mé te res, ere de ti leg is egye -

net len fe lü le tû sza bály ta lan mész kõ da rab egy jel te len
sír fö löt ti ol dal ban. A fel irat me ze jét a csa pa dék víz to -
vább ol dot ta, s ma csak a szö veg tö re dé ke be tûz he tõ ki:

[...]VB[...] GA[...]
30. Kö rül be lül 50 x 50 cm mé re tû sza bály ta -

lan he lyi mész kõ. A név két kez dõ be tû jét ligaturával
vés ték a kõ be:

VE
31. 80 x 40 cm nagy sá gú sza bály ta lan mész kõ.

A név kez dõ be tû it tar tal ma zó fel írást két pár hu za mos
egye nes kö zé vé sett x je lek bõl ál ló sze gély dísz ke re te zi.

B: A:
32. Mész kõ konglomerát, 85 cen ti mé te res

hos  szabb ol da lá ra fek tet ve, szé les sé ge 45 cm. A név
kez dõ be tû it vés ték rá:

V: G:
33. 50 x 50 cm mé re tû mész kõ. Jobb fel sõ sar -

ká ból ki pat tant egy da rab. A 18. szá zad ti pi kus torockói
sír kö ve i nek a ha gyo má nyát foly tat ja. A sír kõ fel ira ta:
AN(NO) 1801 18 [FEB RU ÁR] / MEG HOLT’s I[TT] /
FEK SZIK AZ URBAN / BOL DO GUL KIMULT /
NEHAI TOT FERENTZ

A TÓTH / TOT, THOTH / csa lád meg tisz te lõ
he lyet fog lalt el a hely ség tár sa dal má ban. TÓTH Fe renc
– a srkövön sze rep lõ sze mély (név)rokona – két szer is
(1743-ban és 1755-ben) be töl töt te a vá ros bí rá já nak hi -
va ta lát, majd pe dig (1760-ban) vá ros pol gár rá vá lasz tot -
ták. TÓTH György 1771-ben volt vá ros bí rá ja. A csa lád -
nak a fel irat ban em lí tett tag já ról saj nos csak an  nyit si ke -
rült ki de rí te ni, hogy 50 esz ten dõs ko rá ban, 1801. feb ru ár
18-án be kö vet ke zett el ha lá lo zá sát kö ve tõ ne gye dik na -
pon te met ték el.52 Az in du ló 19. szá zad ban egy má sik
TÓTH Fe renc az egy ház ve ze té sé ben fog ki emel ke dõ
sze re pet vál lal ni. De õ a ki ter jedt ro kon ság nak fel te he tõ -
en egy má sik ágá ból szár ma zott, hi szen csa lá di sír bolt ja
a te me tõ tõl észak ra esõ ker tek vé gé ben volt (37. sír kõ).

34. Alak ját te kint ve sza bály ta lan, 35 x 40 cm
mé re tû mész kõ, elõ lap ja le csi szol va. Bár na gyon gon -
do san vés ték rá a be tû ket, ma ne he zen ol vas ha tók ki,
mert a víz ki ol dot ta õket:
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AN(N)O 1806 / KIS FERENCÉ[S] / KOVÁTS MIHÁJ
A sír fel irat ban sze rep lõ két sze mély azo no sí tá -

sa ne héz sé gek be üt kö zik, mert az 1806. esz ten dõ anya -
könyv ben nyil ván tar tott 36 ha lott ja kö zött egyi kük sem
sze re pel. 1804. má jus el se jén te met ték el „KÜS Fe ren -
cet in fánst”, 1807. de cem ber 26-án pe dig a 39 éves KO -
VÁCS Mi hályt. Egy cse cse mõt s egy ja va ko ra be li fér -
fit, hi he tõ leg nõ ági ro ko no kat, ha el té rõ ve ze ték ne vük
el le né re kö zös sír em lé ket ál lí tot tak az el huny tak nak. A
fel ira tot a fér fi ha lá la után ké szít het ték – er re vall az
egy sé ges vo nal ve ze tés és a kö tõ szó be szú rá sa –, de
mint hogy az év utol só nap ja i ban halt meg, a sír em lék
meg ren de lé sé re már csak a kö vet ke zõ esz ten dõ ben ke -
rült sor. In nen szár maz hat a fél re ér tés s a té ves év szám.

Kü lö nös, hogy a ma gyar név adás ban sû rûn elõ -
for du ló KIS csa lád név Torockón oly rit ka ven dég. En -
nek el le né re fenn ma radt egy má sik fel ira tos em lí tés is. A
Kül sõ Kõ vár ut cai ví zi ma lom kõ pad já ba fa ra gott szö veg
ar ról tu dó sít, hogy 1752 no vem be ré ben KIS Ger gely
mes ter irá nyí tá sa alatt hoz ták hely re TOROCZKAI Klá -
ra malmát.53 Jó mun kát vé gez tek, hi szen a je len le gi tu -
laj do nos, BOTH Mik lós ke ze lé sé ben a nép raj zi és tör té -
ne ti ér té ket ké pe zõ ma lom ma is üze mel. 

KO VÁCS Mi hály 1769-ben mind ös  sze egy -
éves cse cse mõ volt, ami kor húsz torockói job bágy –
so ruk ban négy KO VÁC  CSAL, akik kö zül egyik az õ
fi a tal há zas ap ja le he tett – két új bá nyát nyi tott a vidalyi
ha tár nak egy „csu pa kõ szirt bõl s igen me re de kes hely”-
en lé võ ré szén, ame lyen „se szán ta ni, se ka szál ni nem
le he tett”. „Fa lu kö zön sé ges he lye lé vén”, a hely bé li or -
to dox  ek lé zsi á nak bért fi zet tek. Még is a ha tal mas ko dó
bá ró TOROCZKAI Ist ván le pe csé tel tet te a bá nyá kat, s
meg til tot ta ki ter me lé sü ket. A filiális szé ken 6 falustár-
suk és 22 vidalyi ro mán job bágy állt ki a jo ga ik ban
meg sér tett torockói bá nyá szok mellett.54

35. Az öz vegy VERNES Jánosné Szentgyörgy
ut cai há za (299. szám) mö gött fu tó kert fel sõ vé gé ben
ál ló sír kö vek egyi ke, El na gyol tan ki fa ra gott, elõ lap ján
le csi szolt, 80 x 60 x 20 cm mé re tû he lyi mész kõ. Biz tos
kéz zel, gon do san raj zolt és vé sett, né hány ligaturával
tar kí tott szép ba rokk be tûk al kot ják a szö ve get.

ANO / 1811 13 Mai / ITT KESZIK / SIMÁN DI
GER GELY NEK / HÜTÖS TÁR SA / KOVÁTS AN NA

A kõ fa ra gó té ve dett: két hó nap pal ko ráb ban
volt a ha lál eset. A leg szebb éve it élõ fi a tal as  szony vá -
rat lan el huny ta fö löt ti meg döb be nés írat ta a pap pal az
anya könyv be: Te met tem „14-ta Martii KO VÁCS An -
nát Annorum 36 szép asszonyt”.55

36. A 21. szá mú kõ tõl bal ra áll, egy azon sírt
je lö lik. Meg kö ze lí tõ leg de rék szö gû tra péz ala kú, he lyi
mész kõ bõl ha sí tott 17 cm vas tag lap, két lap ja 60, il let -
ve 65 cm, ma gas sá ga 50 cm. A ne vet kal lig ra fi kus kéz -
írá sos be tûk kel vés ték:
AN NO 1814 / IT FEK SZIK IF(JABB) / RÁTZ JÁNAS

Fér fi ko ra de lén, 44 éve sen tet ték sír ba if jabb
RÁCZ Já nost. Erõ sza kos ha lál ve tett vé get éle té nek: „a

tol vaj ci gá nyok a ká pol ná nál úgy ütöt ték fõ be, hogy
amíg ha za hoz ták, meghalt”.56

37. Öz vegy VERNES Jánosné kert jé nek vé gé -
ben, a 35. szá mú tól 4 mé ter nyi tá vol ság ra észak ke le ti
irány ban ál ló, 70 cm ma gas és 50 cm szé les re ne szánsz
sír kõ. A mész kõ nek a fel szín fö löt ti ré szét az esõ tönk -
re tet te, épp hogy ki kö vet kez tet he tõ az ere szen lé võ
MO NU MEN TUM fel irat. Az egy kor alá ja vé sett alap -
szö veg el sõ két-há rom so ra – a fel te he tõ év szám mal
együtt – saj nos tel je sen tönk re ment. El len ben a fel irat -
nak a föld ben lé võ ré sze épen ma radt. A szö ve get egy -
más tól 2 cm tá vol ság ra hú zott két pár hu za mos ból ál ló
ke ret sze gé lye zi, a so ro kat pe dig ha son ló, de fél an  nyi
szé les sáv vá laszt ja el egy más tól.
MONVMENTVM / ... / ... / [ITT FEK SZIK AZ] /
[UR]BAN B[OLDO] / GUL : KIMUL[T] / NÉ HAI :
BOR BÉLY / SÁ RA : TOT : FE(RENC) / VOLtt :
KED VES ÉL : / ETE : PÁR JA : KED- / 

A fel irat itt ért he tet len mó don fél be sza kad, a
ke ret le zár ja a szö ve get, bár a csi szolt kõ fe lü le ten ma -
radt hely bõ sé ge sen a foly ta tás ra.

Alak ja, va la mint a pár kány ra vé sett la tin szó
szép ka pi tá li sai és ligaturái alap ján a sír kõ a 17-18. szá -
zad for du ló já ra kel tez he tõ. Ám az alap szö veg töb bé-
ke vés bé sér tet le nül ma radt fel sõ há rom so rá nak nyom -
ta tott dõlt be tûi és utol só há rom so rá nak ba rokk íz lé sû
írott nagy be tûi min den két sé get ki zá ró an a 18. szá zad
vé gé re és a 19. szá zad el sõ év ti ze de i re utal nak. A sír kõ
ki ásá sa kor ké zen fek võ nek mu tat ko zott az a fel té te le -
zés, hogy az ere de ti re ne szánsz em lék elõ lap ját – az
eresz ki vé te lé vel – egy szá zad mul tán le csi szol ták, s a
kö vet új ból fel hasz nál va, a ré gi szö veg he lyé be újat
vés tek. E hi po té zist sze ren csé sen iga zol ják az anya -
köny vi be jegy zé sek.

Két száz év vel ez elõtt nem ment rit ka ság szám -
ba, hogy 18 éves „if jú le gény” és „ha ja don”, a gye rek -
kor ból alig ki lé pett „mát kás sze mé lyek” mond ja nak
igent az es ke tõ pap elõtt. Ez tör tént 1782. no vem ber
18-án, ami kor TÓTH Fe renc fe le sé gül vet te BOR -
BÉLY Már ton Sá ra ne vû lá nyát. A gyer mek sze re lem -
bõl szü le tett há zas ság nak az 1816. évi pusz tí tó pes tis -
jár vány ve tett vé get, amely 85 ál do za tot sze dett a fa lu -
ban. FERENTZI Já nos tisz te le tes ószö vet sé gi uta lás sal
(Ésaiás 5. 14) von ta meg az év szo mo rú mér le gét:
„Ezen esz ten dõ ben a ko por só igen küterjesztette vala
az õ ha sát, és tor kát fe let te igen fel tá tat ta vala.” Majd a
kö vet ke zõ kró ni kás fel jegy zés sel foly tat ta: „... az ek kor
itt ural ko dó petetsben [ol vasd: pes tis ben – V.Z.] egy -
más ra om lot tak le az em be rek. Né mely há zak ban, mint
az ispotályakban, mind egyszersmint fe küd tek az em -
be rek, de a mü igen kü lö nös, ezt a pusz tí tó nya va lyát az
if jak és gyer mek töb bi re mind meg lá bol ták, az erõ sebb
em be rek töb ben meg gyõ zet tek tõ le. So kan a ha lál ré -
vén úgy tu sa kod tak ezen nya va lyá val, mint a ka to na a
csa ta me zõn el len sé gi vel, de so ka kon a nya va lya lett a
di a dal mas fél. Né mely házakot egész familia szerént
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mind meg lá to ga tott.” S az élet ben mar adot tak is na -
gyon le gyen gül tek, ezért a kö vet ke zõ év gyen ge ter mé -
se mi att be kö vet ke zett or szá gos éhinség újabb 85 em -
ber éle tet kö ve telt. BOR BÉLY Sá ra a pes tis leg el sõ ál -
do za tai kö zé tar to zott: ja nu ár 25-én te met ték el.

De az élet ha ladt to vább. A fa lu ra és a csa lád ra
néz ve oly tra gi kus évet öröm ün nep pel zár ta TÓTH Fe -
renc. De cem ber 27-én né hai VAJ DA Ist ván öz ve gyé -
vel, PÁL Ju dit tal kö tött há zas sá gá ra ad ta ál dá sát a pap.
Az új fe le ség el sõ fér jét is a jár vány vit te sír ba. Két
meg cson kí tott élet ta lált egy más ra, köl csö nös tá masz ra.

Hát ra ma radt éve i ben TÓTH Fe renc egy há za
tar tós osz lo pá nak bi zo nyult: pres bi ter, 1821-tõl pe dig a
ta nács el nö ke, praesese volt. Nagy ter het vál lalt ma gá -
ra, hi szen az egy ház épí tés évei kö vet kez tek. 1822-ben
a berethalmi Samuel METZ – „igen em ber sé ges és de -
rék mes ter em ber” – fel sze rel te az or go nát, a Ma ros vá -
sár helyt le te le pe dett fran cia Maurice DUPONT új szó -
szé ket és szó szék ko ro nát ké szí tett (1823), a ko lozs vá ri
ANDRÁSOVSZKY ha rang ön tõ di nasz tia egyik (?)
tag ja pe dig új ra ön töt te az ek lé zsia meg na gyob bí tott,
má so dik, úgy ne ve zett as  szo nyok ha rang ját (1824). Vé -
gül 1828-1829-ben FE KE TE Mi hály nagyenyedi kõ -
mû ves pal lér irá nyí tá sá val újabb négy öl lel meg emel -
ték az ad dig 9 öl ma gas tor nyot, s BA GÓ Mi hály
nagykörösi ács pal lér ve ze té sé vel 8 öl ma gas to rony si -
sak kal zár ták le az új épít ményt. Mind ezek a meg va ló -
sí tá sok a fa lu né pé tõl megnövekedett anya gi ál do za to -
kat (pénzt, ka sza va sat, ka pa va sat), az elöl já ró ság tól pe -
dig – mely nek so rá ban FERENCZI Já nos tisz te le tes,
SE BES Pál rek tor és ZSAKÓ Ist ván vá ros bí ró mel lett
ott ál lott a praeses is – fo ko zott ügy buz gal mat kö ve tel -
tek. 1840-ben a kö zön sé ges jó ért vál lalt te en dõi kö ze -
pet te ér te a ha lál a 76 éves TÓTH Fe ren cet. Tiszt sé gé -
ben az ad di gi se géd el nök, BOSLA Fe renc követte.57

38. 50 x 45 x 20 cm mé re tû he lyi mész kõ, el -
na gyol tan meg dol goz va. Az elõb bi fel irat okon ész lelt
biz tos vo nal ve ze té sû, ligaturáktól sem ide gen ke dõ szép
ba rokk fel irat.
181[7] / BOT ÁR FERENTZ

A meg sé rült év szám ki egé szí té sét az in do kol -
ja, hogy a szá zad má so dik étizedében Torockón más
ilyen ne vû sze mélyt nem te met tek.

Az elõ zõ évi pes tis jár vány után 1817-ben
újabb csa pás, or szá gos ín ség sza kadt a torockóiakra,
fõ képp a tár sa da lom pe re mé re szo rul tak ra. FERENTZI
Já nos tisz te le tes az aláb bi jegy ze tet fûz te a 85 ha lott
(47 fér fi és 38 nõ) szo mo rú név so rá hoz: „Az 1817-ik
esz ten dõ ben ara tá sig a ga bo na rend kí vül drá ga és szûk
lé vén, akik ami att so kat éhez tek, azok õs  szel leg in kább
hul lot tak, úgy hogy ez az esz ten dõ a sze gé nyek ha lá la
esz ten de je.” Már ci us 25-én „BOT ÁR Fe renc gyer mek”
ko por só ját kí sér ték a te me tõ be, jú li us 15-én pe dig egy
ha son ló ne vû 36 éves fér fit te met tek. Meg le het, apa és
fia ha lá lát gyá szol ta a meg lá to ga tott csa lád. A két név
azo nos sá ga fö lös le ges sé tett min den ma gya rá za tot a

fel ira ton. Ha az azo no sít ha tó sír em lé kek több sé gét a fa -
lu tár sa dal má ban elõ ke lõ he lyet ki ví vott mó dos em be -
rek nek ál lí tot ták, ez a sze rény kõ egy szû köl kö dõ csa -
lád tra gé di á ját örö kí tet te meg.

Kü lö nös, hogy a BOT ÁR csa lád leg ré geb bi
sír kö ve a Birgejben en  nyi re újkeletû, ho lott a le vél tá ri
ada tok egy ér tel mû en bi zo nyít ják a csa lád tör zsö kös
torockói vol tát. A 18. szá zad de re ká tól szin te ki zá ró lag
a név BOT ÁR alak já val ta lál ko zunk, az elõtt a
BROTÁR és BOT ÁR vál to zat – el szi ge tel ten
BRODÁR, BRUTÁR, BOLTHÁR – ará nyo san vál to -
gat ta egy mást, föl leb bez he tet le nül iga zol va a név né -
met ere de tét. Te kin tet tel a ki ter jedt ro kon ság ra,
falustársaik ra gad vány ne vek kel (pél dá ul Lá ba vá gott
BOT ÁR) tet tek kü lönb sé get a csa lád egyes tag jai kö -
zött (l. a 20. sír kö vet). A köz ügyek in té zé sé bõl ki vet ték
ré szü ket: BROTÁR Si mon 1719-ben városplgár, BOT -
ÁR Já nos 1785-ben bí ró volt. BROTAR Já nos 1702-es
ta nú val lo má sa fél re ért he tet len ki fe je zõ je a job bágy fa lu
ös  sze tar tá sá nak: „... mû azért minyájan cse le ked tük
ezen zen dü lést kö zön sé ge sen egy tanácsból”.58

Itt le zá rul a jel leg ze tes torockói sír kö vek kor -
sza ka. Az ezt kö ve tõ msáfélszáz év nagy szá mú sír kö -
vét más hely sé gek mû he lye i bõl szál lí tot ták, vagy ha
hely ben is fa rag ták õket, az or szág szer te el ural ko dott
késõbarokk, klas  szi cis ta, majd ro man ti kus, il let ve a 20.
szá zad egy elõ re meg ne vez he tet len stí lu sá ban szü let tek.
Nép raj zi és tör té ne ti ér té ket csak kis tö re dé kük kép vi -
sel, ezért csu pán né há nyu kat so rol juk fel. Te kin tet tel
ar ra, hogy ki vé tel nél kül a múlt szá zad ban élt, jó részt
kor társ sze mé lyek re vo nat koz nak, ez út tal el te kin tünk a
sír em lé kek ál lí tá sá nak kro no lo gi kus sor rend jé tõl. Az
anya gi ja vak ter me lé sé ben és for gal ma zá sá ban el fog -
lalt he lyük alap ján kö ve tik egy mást a fel irat okon meg -
ne ve zett sze mé lyek, s a sort né hány mû ve lõ dés tör té ne -
ti vo nat ko zá sú fel irat zár ja.

39. A te me tõ be ve ze tõ si ká tor tól észak ra esõ,
az 1719-es szer zõ dés ben em lí tett BOSLA te lek kert jé -
nek vé gé ben van a Birgej 1878-ban emelt leg ré gibb
krip tá ja. Kõ épít mény, mész kõ ke ret be fog lalt vas aj tó -
val, ké tol dalt négy kül lõs ke re ket után zó mész kõ ab la -
kocs kák kal, te te jén ke hel  lyel. A be já rat fö löt ti mész kõ -
la pon a kö vet ke zõ fel irat áll:
E TEL KEN 1789-BEN SZÜL(ETETT) / BOZSLA
FERENCZ / KI MEG HALT 1875 ÁP RI L(IS) 14-ÉN /
HOS  SZAS FÁ RA DAL MAI UTÁN - / AZ 1861
ÁPR(ILIS) 21-ÉN EL HALT NÖJÉVEL: / MÉ SZÁ ROS
KA TA LIN NAL EGYÜTT / - ITT LEL TÉK VÉG NYU -
GAL MU KAT / 1878

A szö ve get a verõsgazdák is mert jel vé nye zár ja le.
A BOSLA (BOZSLA) csa lád dal kap cso la tos

leg ré gibb fel ira tos em lék a torockószentgyörgyi te me tõ
egyik kö ve, amel  lyel RÁ KÓ CZI két vi té zé nek, a vár
1704. évi vé del mé ben el esett KO VÁCS Mó zes fõ had -
nagy nak és SZA KÁCS Mik lós nak a kö zös sír ját je löl te
meg az elõb bi fe le sé ge, BOSLA Anna.59 Idõ rend ben
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BOSLA Sá ra 1765-bõl szár ma zó sír kö ve kö vet ke zik a
torockói te me tõ bõl (15. sír kõ). A csa lád több tag ja ki -
emel ke dõ sze re pet ját szott a torockói köz élet ben. Az
1719. évi szer zõ dés ben meg ne ve zett BOSLA Pé tert
1763-ban vá ros bí rá já vá, 1771-ben vá ros pol gá rá vá vá -
lasz tot ták, idõsb BOSLA Ist ván pe dig a 18-19. szá zad
for du ló ján hos  szú ide ig az egy ház köz ség dékányi tisz -
tét töl töt te be.

Ezt a ha gyo mányt foly tat ta a krip tát épít te tõ
BOSLA Fe renc. 52 évig volt az egy ház ta nács tag ja, il -
let ve dékány, se géd el nök, az utol só 35 esz ten dõ ben pe -
dig a ddoommeessttiiccuumm ccoonnssiissttoorriiuumm pprraaeesseessee. Õ volt az Egy -
há zi Fõ ta nács el sõ torockói il le tõ sé gû tag ja. E meg bí za -
tá sa i ban kez de mé nye zõ je volt a szó szék és a szó szék ko -
ro na el ké szí té sé nek (1823), ér de me ket szer zett a le ány -
is ko la bõ ví té sé ben (1832-1833), „a pa pi új lak ház”
(1844) és a rek to ri ház épí té sé ben (1860). Har mad ma -
gá val kép vi sel te fa lu ját az 1848. áp ri lis 11-i kövendi
gyû lé sen, ame lyen Aranyosszék és Torockó né pe hi tet
tett a pes ti 12 pont mel lett. El sõk kö zött vet te ki ré szét a
köz ter hek vi se lé sé bõl. A több nyi re fe le sé gé vel együtt
tett sok ado má nya kö zül kü lö nös kép pen ket tõ emel ke -
dik ki. Ket te jük tõl szár ma zik az is ko la fenn tar tá sát cél -
zó egyik leg na gyobb ös  sze gû ala pít vány (300 raj nai fo -
rint 1834-bõl, mely hez 1860-ban 63 új fo rin tot csa tol -
tak), amely a hely bé li uni tá ri us ta nu ló kat men te sí tet te a
tan díj fi ze tés kö te le zett sé ge alól, s egyút tal pó tol ta a rek -
tor és a le ány ta ní tó fi ze té sét. A fél év szá za dos há zas sá gi
ju bi le u muk évé ben el hunyt fe le sé ge em lé ké re BOSLA
Fe renc ezüst úr va cso rai tál cát ado má nyo zott, hát lap ján
a kö vet ke zõ fel irat tal: „A torotzkoi unitar: temp lom szá -
má ra készittette T. SZENTGYÖRGYI MÉ SZÁ ROS
Ka ta lin nak, há zas sá gok 50-k évé ben tör tént elmulása
emlékeül fér je BOSLA Ferentz. 1861.”

A ki vé te les jó mód ké pez te BOSLA Fe renc –
és elõ dei – tár sa dal mi rang já nak alap ját. Torockói fo -
gal mak sze rint te he tõs em ber nek szá mí tott, hi szen bá -
nyát, ve rõt, több szán tó föl det, a Szentgyörgy ut ca észa -
ki so rán két há zat mond ha tott ma gá é nak, s gaz da sá gá -
ban né hány szol ga is szor gos ko dott. S még sem volt a
ma ga ura, mert a fa lu csak nem va la men  nyi la ko sá hoz
ha son ló an a TOROCZKAI csa lád job bá gya volt. Tel -
ket vá sá rolt hát az ut ca leg ele jén – ma 295. szám –, ott
még egy há zat épí tett, amely re elé ge det ten írat ta fel:
„Is ten se ge del me ál tal épí tet te ezen há zat BOSLA
Ferentz és nõ je MÉ SZÁ ROS Ka ta lin az 1842ik év ben.
A sz. val lás és az erény vi rá goz zék, ál dás s a bé kes ség e
fal közt la koz zék.” Mi ért kel lett ne kik még egy te lek?
„... azért – vá la szol ta a kí ván csis ko dók nak ön ér ze te sen
a ház as  szo nya –, hogy hal junk meg sza bad föl dön.” Jó
bi zony sá gai õk a pol gá ro so dás út ját já ró job bágy fa lu -
ban vég be ment tár sa dal mi ta go zó dás nak, de egyút tal a
torockói em ber köz ügyek irán ti fo gé kony sá gá nak is.60

40. A ZSAKÓ csa lád szür ke már vány sír kö ve
elõtt a sír bar lang le já ra tát ne gyed szá za da be ton lap zár ja
le. A sír em lék fel ira ta la ko ni ku sabb szin te nem is le het ne:

A / ZSAKÓ csa lád / sír bolt ja. / KIBÉDI / PÉ TERFFI
GYU LA / igaz ga tó 1878-1942 ta ní tó / és ne je / VERNES
AN NA / 1881-1958.

A szö veg saj nos meg sem em lí ti a csa lád leg -
ne ve sebb tag ját, aki nek a vo ná sa i ból JÓ KAI oly so kat
köl csön zött az Egy az Is ten ADOR JÁN Manasséja ro -
kon szen ves alak já nak a meg raj zo lá sa kor. ZSAKÓ Ist -
ván – mert ró la van szó – 1809-ben szü le tett a ha son ló
ne vû bá nyász- és verõsgazda fi a ként. Mó dos em ber
gyer me ke lé vén, s mert ér tel mes volt, SE BES Pál hely -
be li is ko lá ja után Tordán is tenulhatott öt évig. S az tán
foly tat ta a torockói gaz dák éle tét: rész ben dol go zó le -
gé nyek kel együtt szállt le a bá nyá ba, a ve rõ ben ver -
senyt iz zadt a ko vá csok kal, s ha te het te, ma ga vit te az
áru ját a kö ze li vá sá rok ba. Hig gadt, ta nult, be fo lyá sos
em ber nek is mer het ték, s így több fe le lõs tiszt ség be vá -
lasz tot ták, ilyen in dok lás sal: „va la mint ed dig vi selt vi -
lá gi pol gá ri hivtalába pon tos volt, itt is min den re mény
ott áll, hogy ezen mind járt el kez den dõ dékányi kö te les -
sé gé nek is megfelelendõ”.61

1848-1849-ben csak nem tel jes egé szé ben az õ
vál lá ra ne he ze dett a fa lu ve ze té sé nek fe le lõs sé ge: vá -
ros bí ró volt s egyút tal a jú ni us 18-án ala kult nem zet õr -
ség szá za do si ran gú pa rancs no ka. SÁRDI Sa mu tisz te -
le tes és BOSLA Fe renc ol da lán õ kép vi sel te a torockói-
akat az 1848. áp ri lis 11.-i kövendi gyû lé sen, s a vi ta so -
rán Ma gyar or szág és Er dély uni ó já nak a kér dé sé ben
mér sé kelt ál lás pont ra he lyez ke dett. Rá ér zett ar ra, hogy
itt fog el dõl ni a ma gyar és a ro mán for ra da lom vi szo -
nya, amely nek ala ku lá sa dön tõ en be fo lyá sol hat ja szü -
lõ föld je sor sát. S a kö vet ke zõ hó na pok ban eré lye és jó -
zan sá ga vi szony lag ke vés ál do zat tal ve zet te át a rá bí -
zott te le pü lést a be kö vet ke zett tra gi kus ese mé nye ken.
A kör nyé ken egy más után gyúl tak ki a tü zek, de ne ki
si ke rült meg vé de nie a fa lu ja bé ké jét. A ki sebb por tyá zó
csa pa to kat fegy ver rel ver te vis  sza, a túl erõ el len pe dig
a tár gya lás mód sze ré hez nyúlt. 1848. no vem ber 11-én
sze mé lye sen je lent meg Iosif MOGA tri bun Torockó és
Torockószentgyörgy kö zöt ti tá bo rá ban, s a sza bad ság -
harc vég nap ja i ban, 1849. jú li u sá ban egy ma ga me rész -
ke dett a lán gok ban ál ló szom széd fa lu ba, hogy tár gyal -
has son Prodan SIMION alprefektussal. Mind két al ka -
lom mal el ér te, hogy éle lem és pénz fe jé ben az el len sé -
ges se re gek dú lás nél kül elvonultak.62 Ez csak olyan
va la ki nek si ke rül he tett, akit az elõ zõ bé ke idõk ben sza -
va tar tó, be csü le tes em ber ként is mer tek meg a
Torockóra sze net szál lí tó, on nan vas hoz ju tó mó cok.

A sza bad ság harc bu ká sa után ZSAKÓ Ist ván
foly tat ta hasz nos köz éle ti sze rep lé sét. Több ször vi selt
fe le lõs tiszt sé ge ket (két éves in ter reg num után 1877-
ben kö vet te BOSLÁt az egy ház ta ná csi el nök funk ci ó -
já ban), s in téz te be csü let tel fa lu ja ügye it (pél dá ul a köz -
sé gi is ko la szer ve zé sé vel kap cso la tos teendõket).63 A
mun ká tól so ha nem sza la dó, a köz ügyek bõl te vé keny
részt vál la ló szép élet fo na lát vág ta el 1892-ben be kö -
vet ke zett ha lá la. A vég képp le zárt csa lá di sír bolt ban

165



orosz lán lá ba kon nyug vó érc ko por só õr zi föl di ma rad -
vá nya it. Em be ri helyt ál lá sá nak pél dá ját egy kö zös ség
vall ja ma gá é nak. (Szentgyörgy ut ca 8. szám alat ti há zá -
nak hom lok za tát újab ban saj nos tel je sen ki vet kõz tet ték
ere de ti for má já ból, s az át ala kí tást rész ben át vé szelt ke -
le ti ár kád so ron sem ol vas ha tó már az 1863. évi épí tés re
uta ló egy ko ri fel irat).

41. Négy ze tes ha sáb alap za ton ál ló obe liszk,
te te jé ben ke hely. A fel irat az obe liszk há rom és a ha sáb
négy ol dal lap ján osz lik meg. A sír em lék elõ lap ján a
szö veg fö lött ko szo rú dom bo ro dik, míg a bal ol dal lap
te te jét két la pos vas és egy hos  szú vas dí szí ti.

Az elõ lap szö ve ge: 
EM LÉK / KÖ VE / ID(ÖSB) / BORBÉ(LY) / PÉ TER -
NEK / MEG HALT 18 / 89-IK ÉV BEN FEB// RUÁR
6-ÁN 78 ÉVI / BEN KI IS TEN / BEN BIZOTT /
EGÉSZ ÉLE TÉ BEN / LEL KE ÖR VEN / DEZZEN A
FÉ / NYESSÉGEKBEN / ÉR ZÉ KET LEN / FÖLD -
BEN BÉ KE / PO RA I RA

Bal ol dal lap ján: 
AKI LEGNA / GYOBB MÉR / TÉKBEN / ER DÉLY /
MIN DEN KERE- / TÉBEN E KIS / VÖLGY VAS / MI -
VELETÉT / SZÁLLITOTTA / MINDENHOLL / SZÉT

Jobb ol dal lap ján a fo gal ma zás za va ros, a fa ra -
gó is utó lag ja ví tott:
FE RENC / FIA KÉ RI / A / MIN DENT / HA TO BA -
AKI / IS TEN UTÁT / ÉS SZORGAL / MA ÁL TAL /
A NAGY SI LÁNY / SORSBOL DE - / SOK
KÜZDÉS/ UTÁN IS TEN / SE GE DEL ME / AN  NYI -
RA SE- / GITETT, HOGY / MA GÁ NAK BE / CSES
POL GÁ RI / NÉVT SZER ZET

A sír fe lõ li lap ján: 
EZ EMLÉKKÖ / VET TÉ TET TE / FIA FERENCZ /
AZ 1889-IK ÉV / VIII.IK HO 22-ÉN

A szö veg bõl ki vi lág lik, hogy BOR BÉLY Pé ter
a fa lu gaz da sá gi szer ve ze té nek csú csán ál ló vas vál tók
kö zé tar to zott. Vol tak ugyan ve rõ sök, ko vá csok, akik
ter mé ke i ket ma guk ér té ke sí tet ték, de a vas áru nagy ba ni
el adá sá val a vas vál tók fog lal koz tak. A múlt szá zad má -
so dik fe lé ben hat nagy ke res ke dõ vá sá rol ta fel a ve rõ sök -
tõl a va sat, s az tán vá sár ról vá sár ra jár va „Er dély min den
ke re té be” szál lí tot ták „e kis völgy vasmíveletét”. Vas sal
meg ra kot tan in dul tak, s ga bo nás zsá kok kal te li sze kér de -
rék kal tér tek vis  sza, amit oda ha za bu sás ha szon nal ér té -
ke sí tet tek. Mon do gat ták is, hogy „dol go zik a ve rõs éj jel-
nap pal a ve rõ ben, s a vas vál tó csak sze di a zsír ját”. Ezért
te het te meg 1824-ben legid. BOR BÉLY Pé ter – a sír kö -
vön sze rep lõ id. BOR BÉLY Pé ter ap ja –, hogy „a ré gi
ha ran got bévitte, és az újat ki hoz ta in gyen Ko lozs vár -
ról”. A fia is több ször tett ado mányt a köz ja vá ra. Az
1846-os aszályt kö ve tõ év hús vét ján pél dá ul egy ma ga
aján lot ta fel az úr va cso rai bort és ke nye ret, ami az adott
vi szo nyok kö zött fel jegy zés re ér de mes eset nek szá mí -
tott. 1886-ban pe dig 100 fo rin tos ala pít ványt tett a sze gé -
nyek se gé lye zé sé re. Az anya gi jó lét volt a büsz ke pol gá -
ri ön tu dat for rá sa, amely a fel irat szö ve gé bõl sugárzik.64

42. 150 x 90 cm mé re tû, fél kör íves zá ró dá sú
mész kõ, kö rös-kö rül pár kán  nyal. Az íven be lül lé võ fel -
sõ rész job ban ki van mé lyít ve, mert itt ki vés ték az ere -
de ti szö ve get, s a sír bolt ké sõb bi tu laj do no sá ra vo nat ko -
zó ada tok ke rül tek a he lyé be, két ke reszt be tett csá kány  -
nyal, köz tük pe dig egy sti li zált szív raj zá val. Az ere de ti
szö ve get nagy részt ka pi tá li sok kal ír ták, mind ös  sze öt
sor ké szült kal lig ra fi kus kur zív be tûk kel. A be tûk vo -
nal ve ze té se a BAR TÓK Fe renc sír fel irat ára em lé kez tet.

Az orom zat ké sõb bi szö ve ge:
ALSO UCZAI / GÖNDÖL JÁ NOS / SIR BOLTYA /
IRATTA CSÉP JÁ NOS 1889

Az alat ta kö vet ke zõ ere de ti fel irat:
HILLEBRAND GOTHARDOT

FE DI E SE TÉT BÓLT
MIG ÉLT KI RÁ LYI HIV ARANY-VÁLTO VÓLT
LXXII ÉVEK RE TER JEDT FÖL DI ÉL TE
-831ben EZT JOB BAL TSERÉLTE
TÁR SA IS KNAPP ÉVA ESZTENDÖT HOGY ÉRE
LXXIVet TÖLT VÉN ITT MEG=
NYUGOTT VÉLLE
TI ROL BAN SVATZ VÁ ROS SZÜL TE E KE GYES PÁRT
KI KET E NÉ MA SIR TSENDES KEB LÉ BE ZÁRT
Ván dor lá sok után lép tek jobb Élet re
Szent re mén  nyel vár ják
Krisz tust Itéletre

A sír kõ az egy kor Torockón folyt ne mes fém-
bá nyá szat nak egyet len is mert fel ira tos em lé ke. A 17.
szá zad ban a job bá gyok a fe je de lem nek fel aján lott ezüst -
ki ter me lés tõl vár ták a sza ba du lá su kat. A nagy re mény -
ke dés ered mé nye az lett, hogy ro bot ban kel lett dol goz ni -
uk a TOROCZKAIak ré szé re, min den ré sze se dés nél kül.
A kö vet ke zõ év szá zad ban foly ta tó dott az ezüst bá nyá -
szat, de ez út tal már csá szá ri el len õrök fel ügye le te mel -
lett, ami újabb ál la mi ter hek kel te téz te a job bá gyi szol -
gál ta tá so kat. Ez a hely zet a torockói arany vál tó hi va tal
Járába tör tént köl töz te té sé ig tar tott (1844). Az ál lam ha -
ta lom nyo má sát mér sé kel te egyes hi va tal no kok jó szán -
dé kú sze mé lyes vi szo nyu lá sa a fa lu ügyes-ba jos dol ga i -
hoz. A bá nyá szok kö zött él ve le éle tü ket, ezek a né met
em be rek ese ten ként azo no sul tak Torockó ér de ke i vel, s a
kö zös gon dok õket is tet tek re sar kall ták. Így tör tén he tett
meg, hogy a ha mis ki vált ság le vél öt le te min den va ló szí -
nû ség sze rint az oszt rák Adam HÜTTENMEYER agyá -
ban fo gant meg. Ha son ló kép pen a fel ira ton sze rep lõ
HILDEBRAND há zas pár ado má nyok, köl csö nök for -
má já ban ál lan dó an se gí tet te a fa lut. A hely ség ma gyar
ér tel mi sé gé hez – id. BRASSAI Sá mu el hez, SE BES Pál -
hoz – pe dig a leg me le gebb ba rát ság szá lai fûzték.65

43. Az aláb bi két kõ egy azon sír bol tot je lö li.
Az egy sze rû, kis mé re tû ere de ti há ta mö gé egy év szá -
zad múl tán az utó dok fe hér már vány obe lisz ket emel -
tek. A ré gi sír kõ fel ira ta:

Itt nyugosznak / Se bes Zsuzsánna / Szü le tett
1830-ban / Meg halt 1852-ben / Se bes Pál Szül(etett)
1786 ban / Meg halt 1864 ben.
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Az új sír kõ fel ira ta: 
ITT NYUGOSZNAK / KIS-SOLYMOSI / SE BES PÁL
/ SZÜL(ETETT) 1789, MEGH(ALT) 1864. MÁJ(US)
9. / SE BES PÁLNÉ / Vaj da Zsuzsánna / SZÜ -
L(ETETT) 1805. APR(ILIS) 12. / MEGH(ALT) 1886.
JU L(IUS) 28. / LE Á NYUK: / SE BES ZSU ZSÁNNA /
SZÜL(ETETT): 1830 AU G(USZ TUS) 19. /
MEGH(ALT) 1852 SEPT(EMBER) 9. / TORDÁN

Az uni tá ri us ok ta tá si rend szer ben – a ko lozs vá -
ri, tordai, székelykeresztúri test vér in téz mé nyei mö gött –
fon tos sze re pet ját szó torockói is ko la leg is mer tebb rek -
to rá nak em lé két idé zi a két sír kõ. Az egyen ként mind -
össze né hány évig ta ní tós ko dók hos  szú so ra – a ké sõbb
püs pök ké vá lasz tott CSA NÁ DI Pál, a szín ját szás tör té -
ne té ben szá mon tar tott FELVINCZI György és má sok –
után SE BES Pál 32 évig, 1812 és 1844 kö zött irá nyí tot -
ta a hely be li is ko lát. Ez alatt 801 ta nít vány for dult meg a
ke ze alatt, akik nek kö zel egy har ma da a kör nyék rõl meg
a Szé kely föld rõl jött ide el mé jét pal lé roz ni. En nek fõ
ma gya rá za tát a kor hi á nyos is ko lai há ló za tá ban, meg a
torockói alumnia rend sze ré ben kell ke res nünk, de bi zo -
nyá ra ré sze volt ben ne a hely be li rek tor jó hang zá sú ne -
vé nek is. Az aranyosszéki, udvarhelyszéki, há rom szé ki
szé kely, de a móc vi dé ki ro mán apa fü lé be is el jut ha tott,
hogy „Kissolymosi ke be les Ne mes Bir to kos SEBESS
Pál” így in ti ta nít vá nya it: „... nem a szü le tés és szár ma -
zás, ha nem a jó ne ve lés és hasz nos köny vek ol va sá sa ál -
tal meg ne me sí tett és kimívelt ne mes szív, a csi nos ma -
ga vi se let, a szép er köl csök és a jó cse le ke de tek tésznek
iga zi ne mes sé min den embert.”66 Fe let tes egy há zi ha tó -
sá gai is mé tel ten ki nyil vá ní tot ták a ta nu lók ör ven de tes
elõ me ne te le fe let ti meg elé ge dé sü ket. Pe dig egy szer re
száz nál több gye rek is volt a ke ze alatt. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött csak is úgy ér he tett el ered ményt, ha a kor
leg ha la dot tabb ok ta tó-ne ve lõ mód sze re it al kal maz ta. A
„már esmeretes LANCASTER dícséretes ta ní tá si mód ja
s nem ré gi ben ki adott 20 táb lá i nak hasz ná lá sa nagy elõ -
me ne tel lel gya kor lás ba ho za tott” Torockón is.

A fe le ke ze ti ta ní tók anya gi és er köl csi ki szol -
gál ta tott sá ga ma gya ráz za, hogy 1844-ben, idõ elõtt
nyug dí jaz tat ta ma gát. Or szá gos ba jok (pénz rom lás): a
szü lõk fi ze tés kép te len sé ge, a pap, a rek tor és a le ány ta -
ní tó kö zött emi att fel lé pett anya gi tor zsal ko dás, egyes
szü lõk rész ben meg ala po zat lan vá das ko dá sai – mind -
ezek le he tet len né tet ték to váb bi ered mé nyes mû kö dé sét,
s a meg ol dást a fél re ál lás ban lát ta. Elég té telt ak kor ka -
pott, ami kor hat évi kény sze rû szü net után fel kér ték,
hogy fo gad ja el a tordai gim ná zi um rek to ri tisz tét. 71
éves ko rá ban (!) vo nult vég leg vis  sza nyu ga lom ba. A
torockói csa lá di ház ba jött ha za meg pi hen ni. Most már
örök re. Hogy a fa lu tu da tá ban volt, mit kö szön het az
egy ko ri rek to ruk nak, azt tol má csol ja a kü lön ben oly
szûk sza vú ha lot ti anya könyv 1864. má jus 11-én, a te -
me tés nap ján be szúrt – egyéb ként té ves ada tot tar tal ma -
zó – rend ha gyó jegy ze te: „SE BES Pál úr elébb it te ni,
ké sõb ben tordai gimnaziális ta ní tó, ös  sze sen 50 éven.”

Vá lasz tott ne ve lõi hi va tá sá nak cél ját õ ma ga így fo gal -
maz ta meg: „Pál vol tam, plán tál tam, a töb bi nem raj tam
ál lott. Nagy és szent tö rek vé se volt lel kem nek gyer tya
mód ra hasz nál ni kis kö röm ben a vi lág nak. Az az édes
fan tá zia lel ke sí tett sok ne héz sé gû pá lyá mon, hogy em -
be re ket for má lok, s ugyan ezért vá lasz tott mon dá som
vala min dig: az én igám gyönyörûséges.”67 Igye ke ze té -
nek ered mé nye it mél tat juk más fél év szá zad múl tán ma
is, va la hány szor ki vé te les pá lyát be fu tott ta nít vá nya i ra,
KRI ZA Já nos ra vagy Ge or ge BARIÞra emlékezünk.68

44. Két mé ter ma gas, te te jén és ta lap za tán
sok szo ro san ta golt, négy zet ala pú ha sáb. Gon do san fa -
ra gott mun ka, de mál lé kony anya ga mi att a fel irat szö -
ve ge hi á nyos:

[Csíkszent]iványi / KORONKA AN TAL /
Toroczkoi Uni tá ri us pap / és Ara nyos Tordaköri / Es pe -
rest. / 1806 + 1885 Ja nu ár 15 / és fija / [KORO]NKA
AN TAL / [...]

Torockó az er dé lyi uni tá ri us egy ház erõs gyü -
le ke ze te volt, az át la gon fe lü li meg él he tést biz to sí tott,
ezért pa pi szé ké ért min dig is ver seng tek a je löl tek. El sõ
is mert pap ja PAT KÓ Ger gely volt (1583). Leg hosz  -
szabb ide ig szol gá ló lel ké szei kö zül a fa lu szü löt te,
EKÁRT Ger gely jó fél év szá za dos pá lyá já nak fe lét
(1711-1740) itt töl töt te. A nagy tu dá sú, gaz dag könyv -
tár ral ren del ke zõ FERENCZI Já nos ko lozs vá ri pap sá gát
fel ad va tért vissza Torockóra (1790-1794, 1815-1824).
Töb ben itt hal tak el, s itt is te met ték el õket, de csak a
KORONKA An tal sír kö ve em lé kez tet az egyis ten hí võ
gyü le ke zet szallemi ve zé re i re. (Csak a sír kõ, mert a
ham va kat a csa lád ex hu mál tat ta, s el vit te Torockóról).

KORNKA An tal abrudbányai, ká li, mész kõi,
vár fal vi és kövendi lel ké szi szol gá lat után, s öt éves
Aranyos-Torda ke rü le ti es pe re si mû kö dést kö ve tõ en
ke rült Torockóra. Hí re meg elõz te: len dü le tes, mag vas
be szé dei mi att „Aranyosszék Arany szá jú Szent Já no -
sá”-nak ne vez ték. Szent be szé de i nek ve zér fo na lát az
egy is ten ség uni tá ri us alap té te le ké pez te. Val lot ta, hogy
csak is a hit szi lárd alap já ra épí tett csa lá di, fa lu- vagy
nem ze ti kö zös ség áll hat helyt a meg pró bál ta tá sok ban.
Pré di ká ci ó it te o ló gi ai, fi lo zó fi ai, tör té nel mi, iro dal mi
pél dá za tok tet ték meg gyõ zõ vé, tar tal mas sá. Szó nok la -
ta it igé nyes ség ha tot ta át, va la mint az a szán dék, hogy
hall ga tó sá ga it a hit, er kölcs és szel lem ma ga sá ba emel -
je. Az a vágy sar kall ta, hogy gon do la tai a hí vek mi nél
na gyobb kö ré hez el jus sa nak, ezért több pré di ká ci ó ját
ki nyo mat ta, ima köny vei ré vén pe dig egy még szé le -
sebb – szán dé kai sze rint fe le ke ze ti kor lá to kat nem is -
me rõ – ré teg nek akart min den na pi küz del me i hez
erköcsi, hit bé li fo gó dzót nyúj ta ni.

Po li ti kai ál lás fog la lá sa a fon tol va ha la dók tá -
bo rá ban je löl te ki a he lyét. Cso dál ta SZÉCHENYIt, aki
ha zá ját „az eu ró pai ci vi li zá ció Pantheonjába béavatni
oly tü ze te sen, de vér ál do zat nél kül tö re ke dett”. Di nasz -
tia hû volt, s ki rály pár ti sá gá ban odá ig ment, hogy Fer di -
nánd ér de mé nek te kin tet te az 1848-as áp ri li si tör vé nye -
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ket. Is mert mo nar chis ta ként ki rá lyi hi va ta los (regalista)
mi nõ ség ben részt vett az 1863-1864-es szebeni di é ta
mun ká la ta in (1864. má jus 19. és no vem ber 13. kö zött).
Ez az országgyõlés ös  sze té tel ében szá molt ugyan Er -
dély et ni kai vi szo nya i val, de nyil ván va ló volt, hogy bi -
ro dal mi ér de ke ket szol gál. Az 1848-as tör vé nyek fel -
füg gesz té se mi att a ma gyar kö ve tek tes tü le ti leg tá vol
ma rad tak a mun ká la tok tól. KORONKA hos  szas bel sõ
tu sa után vál lal ta a nép sze rût len megbizatást. A szem -
ben ál ló né ze tek kö ze lí té sé ben lát ta sze re pét. S a vá ra -
ko zá sok nak meg fe le lõ en tá mo gat ta a ki rály jo ga it a
regalisták és a leg fõbb tör vény szék bí rá i nak ki ne ve zé -
sé ben, ugyan ak kor vi szont til ta ko zott ide ge nek (oszt rá -
kok) al kal ma zá sa el len. Párt fo gol ta a ro mán nem zet
po li ti kai egyen jo gú sí tá sá ról szó ló ja vas la tot, ám egyút -
tal ál lást fog lalt a négy nem zet egyen lõ kép vi se le te
mel lett. Gaz da sá gi (vas ipar) és kul tu rá lis (is ko la, az
írás tu dás ma gas fo ka) ér vek kel tá mo gat ta Torockó kö -
vet kül dé si jo gát. Ered mény te le nül. Az or szág gyû lés
fel osz la tá sa vé get ve tett vi ta tott po li ti kai pá lya fu tá sá -
nak. El ve i nek gyõ zel mét je len tet te a ki egye zés, ame -
lyet „vér te len di a dal”-ként, „a pol gá ri bé ke tû rés ju tal -
ma”-ként értékelt.69

45. Egy más tól nem mes  sze ál ló két sír kõ.
Anya guk, mé re te ik (70 x 85 cm), alak juk (ho mo rú vál -
lak, ívelt orom zat), a be tûk szép raj za (több sé gük ka pi tá -
lis, de a ne vek nél kur zív ba rokk, a zá ró mon dat nál pe dig
kis be tûk, sok ligaturával) s a két szö veg stí lu sa két ség te -
len né te szi, hogy ugyan ab ból a kõ fa ra gó mû hely bõl ke -
rül tek ki, s a sír ver sek szer zõ je is ugyan az a sze mély.
a. 
1825
UTAS KI A HOL TAK OR SZÁ GÁT
VIZS GÁ LOD ITT A NYU GO DA LOM
TSENDJÉT FEL TA LÁ LOD ITT LÁ TOD
NYU GOD NI KÉT BOL DO GULT PÁR NAK
PO RÁT KI KET A MENNY LA KO SI VÁR NAK
KRI ZA AND RÁST KI e BOL TOT ÉPITETTE
70 ESZTENDÖ A SIR BOLT BA TE MET TE.
ÁRKOSI ILO NA, KI MÉG FÉR JE ELÖTT, 
9 ESZTENDÖT SZÁM LÁLT ÉLE TÉ BEN, 
S MOST ITT NYUG SZIK A SIR TSENDES Üre gé ben
Élö kit még a por fe de lek nem fed nek
Ke resd bé kes sé gét Szivednek s Lel ked nek
Hogy rád is a hoszszas éjj után viradjon
Örök élet és Lel ked az Ég ben Vi gad jon

b. 
1831
UTAS KIITELMÉGYNÉZD
EZ MÁR VÁNY KÖ VET MELJ MÁ TÉ
GER GELY S KRI ZA
JU DIT NAK TÉ TE TETT EM LÉ KE ZE TEK
RE AKIK EZ ÉLET BE KI FUT VÁN PÁLJÁJOK
TÉ TET TEK EZ SIRBE. 84
ESZTENDÖT ÉL VÉN. HÁZASI

ÉLE TET 47tett TÖLT VÉN. MELJ
ALAT ÖT SA JÁT MAGZATOt NE VEL VÉN
PÁ ROS ÉLE TE KET S UNAKÁKAT ÉR VÉN
LE GYE TEK TSENDESEN MIIS IDE TÉ RÜNK
IS TEN ORSZÁGáb(an) IS MÉT EGYÜT ÉLÜNK
Vá ra koz ván itt már nyug szunk. Ad dig mig

Szo lit Jészusunk.
A két sír kõ, va la mint 10. szá mú pár juk kö zel -

sé ge jel zi, hogy a Birgejnek eb ben a ré szé ben vol tak a
ki ter jedt KRI ZA ro kon ság sír kam rái. A fa lu la kos sá gá -
nak több sé gé vel egye tem ben a KRI ZÁK is fõ képp vas -
mû ves ség bõl él tek. 1749-ben KRI ZA Ger gely nek ré sze
volt a GÁLok bá nyá já ban, Né me lyi kük a mó dos gaz -
dák kö zé emel ke dett, s szol gát tar tott (KRI ZA Já nos,
1749). Vál lal ko zó szel le mü ket dícséri, hogy 1781-ben
hat KRI ZA – ki lenc más torockóival tár sul va – meg ha -
tá ro zott fel té te lek kel hasz ná lat ba vet te TOROCZKAI
Zsig mond mé szár szék ét. A köz ügyek irán ti fo gé kony -
sá gu kat bi zo nyít ja, hogy KRI ZA Al ber tet 1785-ben es -
küdt té választották.70

Nem csak dol gos, ha nem ér tel mes em be rek is
vol tak. Így tör tén he tett meg, hogy a félkarját vesz tett s
ezért bá nya mun ká ra al kal mat lan ná vált le gényt, KRI -
ZA Já nost (1782-1855) szü lei to vább ta nít tat ták, s õ lett
az er dõ vi dé ki Nagyajta „cson ka pap”-ja. Szol gá la ta he -
lyén szü le tett a ke reszt ség ben szin tén Já nos ne vet ka -
pott fia (1811-1875), ké sõbb uni tá ri us püs pök, akit
édes ap ja 1820 és 1825 kö zött SE BES Pál scholájába
kül dött el mé jét pal lé roz ni. Kéz irat ok, le ve lek val la nak
a tisz te le tet pa ran cso ló tu dá sá ról, igé nyes sé gé rõl is mert
torockói rek tor és okos, me leg te kin te tû kis di ák ja kö -
zöt ti szo ros kö te lék rõl. A nép dal ok ból és mû dal ok ból
ös  sze ál lí tott ének gyûj te mé nyek (Szí vet ggyyöö nnyyöörr kköödd ttee --
ttõõ vvii lláá ggii éénnee kkeekk)) bi zo nyá ra ösz tön zé sül szol gál tak
KRI ZA ké sõb bi köl tõi és nép köl té sze ti gyûj tõ mun kás -
sá gá hoz. Tény, hogy már itt el kez dett ver sel get ni, s ta -
lán itt szö vö get te az oda ha za, Er dõ vi dé ken meg is mert
szé kely nép köl té sze ti kincs maj da ni gyûj te mé nye, a
VVaadd rróó zzssáákk meg szü le té sé hez ve ze tõ el sõ ter ve it.

De er köl csi-szel le mi ar cu la tá nak ki ala ku lá sát
a nagy szü lõi csa lá di kör nye zet is ked ve zõ en be fo lyá -
sol ta. A Bib li á ból „igen so kat ol vas gat tam nagy ke gyes
nagy anyám nak” – ír ja ké sõbb ön élet raj zá ban. Itt kezd te
is mer ke dé sét a ré gi ma gyar iro da lom al ko tá sa i val,
„ame lyek a torockói ol vas gat ni sze re tõ nép nél nyom ta -
tás ban vagy kéz irat ban nagy szám mal ta lál tat tak”.
„Pat ri ar ká lis egy sze rû er köl csök kel” ékes em be rek ként
is mer te meg a torockóiakat, akik kö zül a KRI ZA ro -
kon ság nak a sír em lé ken idé zett tag jai bi zo nyá ra a
nagy szü lõi ház gya ko ri ven dé gei vol tak. Nem test vé rek
vol tak ugyan, de egy azon nem ze dék hez tartoztak.71

Idõsb KRI ZA An dor – egyi ke volt a vidalyi
ha tár ban két új bá nyát nyi tó húsz bá nyász nak – ha son -
ne vû fi át 1755-ben tar tot ták ke reszt víz alá, ÁRKOSI
Ilo nát négy év vel ké sõbb. 1776-ban há za sod tak ös  sze, s
a kö vet ke zõ év tõl kez dõ dõ en egy más után jöt tek vi lág -
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ra gyer me ke ik. A mes ter ség gel és a vállalkozókedvvel
együtt örö köl ték a jó mó dot és a köz ügyek irán ti ér zé -
keny sé get. 1808-ban ezüst fe de let ké szít tet tek egy
1781-ben ado má nyo zott úr asz ta li ara nyo zott ezüst tal -
pas po hár ra. Fel ira ta: „Ezen fe de let tsináltatta KRI ZA
And rás, és fe le sé ge ÁRKOSI Ilo na. A(nn)o 1808-ban”.
Né hány év múl va a fe le sé ge ál do za tul esett az 1816.
esz ten dei pes tis nek, s ezért az or go na épí tés cél já ra tör -
tént ado má nyo zá sok lajst ro mán a tíz rénus fo rint mel lé
már csak a fér fi ne vét ve zet ték be. Szü le té se kor An dor -
nak je gyez ték az anya könyv be, ha lá la után anya könyv -
be és sír fel irat ra egy aránt KRI ZA And rást ír tak. Egész
éle tén vé gig kí sér te ke reszt ne vé nek ez az ak ko ri ban fel -
cse rél he tõ két alakja.72

A fi a ta labb sír kö vet idõ sebb há zas pár em lé ké -
nek szen tel ték. A sír vers és az anya könyv egy be hang zó
ada tai sze rint 84 éves MÁ TÉ Ger gely a marosszéki
Csók fal vá ról szár ma zott, õ te rem tet te meg a csa lád
torockói ágát. KRI ZA Ju dit tal kö tött há zas sá gát 1770-
ben je gyez ték be, te hát va ló já ban 61 évig vol tak há za -
sok. A sír kö vön sze rep lõ 47 év in kább 1785-ben ke -
resz telt lá nyuk élet ko rá val egyez tet he tõ. Kü lö nös,
hogy a sír fel irat ban és az anya könyv ben ho gyan hal -
mo zód nak az éle tük re vo nat ko zó hi bás ada tok. A te me -
té si szer tar tást vég zõ pap 63 éves nek ír ja az el hunyt fe -
le sé gét, ám ezt a té ves sze mé lyi ada tot az anya könyv -
nek egy azo nos ne vet vi se lõ más sze mély re vo nat ko zó
be jegy zé sé bõl kö vet kez tet het te ki. Valojában KRI ZA
Ju dit 1756-ban szü le tett. Bi zo nyos, hogy mind ket ten
1831-ben, a ko le ra lá za dás esz ten de jé ben hal tak me. A
fér fit feb ru ár 3-án, fe le sé gét pe dig négy nap múva te -
met ték. A két el ha lá lo zás idõ be li kö zel sé ge sej te ti,
hogy a jár vány vég zett az idõs házaspárral.73

Ör ven de tes, hogy a kéz irat le zá rá sa után a 17.
szá za di sír kö vek so ra ki e gé szült egy újab bal, a KI -
RÁLY csa lád sír bolt já nak a be sza ka dá sa nyo mán lát -
ha tó vá vált a múlt szá zad vé gén emelt obe liszk ta lap za -
tá ba - a 6. szá mú sír kõ vel együtt - be épí tett má sik em -
lék. A 45 X 25 cm mé re tû kõ elõ lap ján a kö vet ke zõ
cson ka fel irat ol vas ha tó:
IT FEK SZIK: BIRO [...] / AN(N)O 17[39?] / XI [die?] VI

Torockón rit ka a BIRÓ név. 1630-ban sze re -
pel egy Martinus BIRÓ. Az 1754-tõl ve ze tett anya -
könyv ben a csa lád egyet len tag já val sem ta lál ko zunk, s
e tény is az év szám fel te he tõ ki egé szí té se mel lett ér vel. 

A sze ren csés vé let len a Birgejben rej tõ zõ
újabb sír fel irat ok elõ buk ka ná sát ígé ri.

A fen tebb is mer te tett sír fel irat ok sze ret te i kért
s a fa lu ért ag gó dó-mun kál ko dó em be rek nek és ko rán
ki hunyt if jú re mé nyek nek a ta nú sá gai. Ál lí tá suk ide jén
még friss volt a seb, amit a ha lál az élet ben mar adot ta -
kon ej tett, s ál ta lá no san ér vé nyes jel kép ként ér tel mez -
he tõ az anya könyv egyik be jegy zé se: „Mi kor en nek ha -
ran goz tak, a szép sza vú nagy ha rang ek kor hasadott
el.”74 A sír kö vek te kin té lyes há nya dát a kö zel múlt ban
még föld ta kar ta. 1970 és 1974 kö zött hoz ta õket nap vi -

lág ra tanítványaim75 ügy sze re te te. De fenn áll a ve -
szély, hogy új ból be ta kar ja õket a föld. S az utób bi
évek ben el tûnt sír em lé kek szo mo rú ese te pél dáz za,
hogy meg tör tén het az a jó vá te he tet len vé tek is, hogy
meg sem mi sí tik a ré gi szö ve get és he lyé be újat vés nek,
il let ve egy sze rû en a di va tos be ton al kot má nyok nyers -
anya gá ul hasz nál ják fel õket. An nál sür ge tõbb va la -
men  nyi he lyi fe le lõs té nye zõ, a torockói köz vé le mény
egy sé ges fel lé pé se, hogy az utá nunk jö võ nem ze dé kek
szá má ra is meg õr zõd jék ez az ön is me ret-gya ra pí tó mû -
em lék-együt te sünk. Dol gos és har cos év szá zad ok hív
ta nú ja ként nyújt er köl csi fo gó dzót egy kis kö zös ség
egész sé ges to vább lé pé sé hez.
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(SSzzeerrkk.. mmeeggjj.: az írott for rá sok ból vett idé ze tek ben
is al kal ma zott majuszkulás csa lád név-ki eme lést
kö tet szer kesz té si szem pont ok in do kol ják, csak a
sír fel irat ok be tû tí pu sát hagy tuk meg a le jegy zés -
nek meg fe le lõ en.)

PPiieettrree ffuunneerraarree vveecchhii llaa RRiimmeetteeaa
((jjuudd.. AAllbbaa))
(Rezumat)

Pietrele funerare din cimitirul din
Rimetea oglindesc fidel condiþiile specifice eco-
nomice, sociale ºi culturale din secolele trecute
ale localitãþii. Inscripþiile sunt scurte ºi, desigur,
nu pot concura cu valoarea altor izvoare scrise,
totuºi, unele date reprezintã informaþii preþioase
pentru completarea celor din documente, ne fac
posibilã schiþarea istoriei cimitirului, ºi pun din
nou în evidenþã aspectul multicolor al structurii
comunitãþii iobãgeºti. Lucrarea descrie o par te
din pietrele funerare, toate inscripþiile din se -
colele XVII-XVI II. respectiv acelea din secolul
trecut care contribuie cu date la istoria localitãþii.

OOlldd TToommbbssttoonneess aatt TToorroocckkóó
((RRiimmeetteeaa,, AAllbbaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The tombstones in the cemetery of
Torockó reflect the specific local economic,
social and cultural conditions of the past cen-
turies. The inscriptions are short and obviously
cannot compete with the value of other written
sources. However, some data represent precious
information that completes those in the docu-
ments and one can also draw a sketch of the his-
tory of the cemetery. The paper describes part of
the tombstones, all the inscriptions from the 17th

and 18th centuries, respectively those from the
past century which contribute with data to the
history of the place.
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