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A pünkösdi búcsú előtti héten hagyományosan Megye-
napokat szerveznek Hargita megyében. Konferenciák, elő-
adások, gyermekprogramok, koncertek, vásárok sorakoz-
nak a programfüzetben. Ez az első tavaszi rendezvényso-
rozat, amikor a téli bezártság után kisétálhatunk a szabad-
téri előadásokra, versenyekre, szétnézhetünk a vásárban, 
bekapcsolódhatunk a pezsgő programokba. A búcsúra ér-
kező rokonok, ismerősök számára bő kínálatból tudunk vá-
lasztani a kulturális, hagyományőrző és tudományos ren-
dezvények közül.

Csíkszereda főtere megtelik kézműves termékekkel 
megrakott sátrakkal. A kézműves mesterek változatosabb-
nál változatosabb portékákkal érkeznek a vásárba, amely a 
búcsúval zárul. A pünkösdi búcsú forgatagával ellentétben 
itt kényelmesen végigsétálhatunk a sátrak között, szóba 
elegyedhetünk a csipkeverő, gyöngyfűző nénikkel, a fa-
faragó mesterekkel, az üvegművesekkel. A kiállított termé-
keket szemügyre véve, adatokat szerezhetünk az adott 
mesterség történetét, a használt motívumok eredetét 
illetően is. Ha szerencsénk van, akár szemtanúi is lehetünk 
egy-egy darab elkészültének. Egy ilyen vásárban besze-
rezhetjük a házilag szőtt szőnyeget, falvédőt, asztalterítőt, 
de hagyományos – hétköznapi és ünneplő – ruhákat is vásá-
rolhatunk. A vásári felhozatal alapján úgy tűnik, hogy egy-
re nagyobb becsben tartjuk a hagyományos kézműves ter-
mékeket, a minőségi kivitelezésű iparművészeti tárgyakat.

A kézműves vásárral azonos időben zajlik a Hargita 
Kiadó által szervezett könyvvásár, ahol elsősorban a helyi 
kiadók, könyvkereskedők vonultatják fel újdonságaikat, 
népszerű áruikat. Olyan kiadványokkal is találkozhatunk 
itt, amelyeket évközben nem találunk meg a könyvesboltok 
polcain. Mint minden vásárban, itt is számíthatunk vásári 
kedvezményekre.

Barta Tóni Bábszínháza rendszeres attrakciója sok vá-
sárnak, a csíkszeredai gyerekek pedig hálás közönségnek 
bizonyulnak minden alkalommal. Idén a főtéri vásár fény-
pontja Paprika Jancsi Csúzlizdája volt. Amíg a szülők a 
könyveket lapozták, a kézműves termékek közül válogat-
tak, a mesterekkel beszélgettek, alkudoztak, addig a gyer-
mekek türelmetlenül, de fegyelmezett sorban állva várták, 
hogy „dióra töltött” parittyával célba vehessék a Csúzlizda 
örökmozgó ördögfiókáit. 

A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett 
hagyományos és iparművészeti termékek vására, valamint 
a könyvvásár egyre színesebb felhozatala azt mutatja, hogy 
a vásárlátogató közönség igényli a változatos, minőségi 
termékeket. Csíkszereda lakossága egyre szívesebben láto-
gatja a hagyományőrző, kulturális eseményeket felsora-
koztató megyenapi rendezvénysorozatot.

Bíró Emese
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A telekfalvi Somoserdő fölötti kong-
lomerátum sziklapad meredek oldalá-
ban rejtőző üregeket sem kímélte meg a 
természetes eredetű pusztulás, amelynek 
oka elsősorban kőzetük tulajdonságában 
kereshető, a viszonylag laza, kavicsos a-
nyag geológiai értelemben nagyon gyor-
san erodálódik. Az objektumok létrejöt-
téről és használatáról nincsenek történeti 
forrásaink, talán ennek is tulajdonítható, 
hogy teljesen kiestek az érdeklődés és a 
kutatás fókuszából, Orbán Balázs óta – 
Bányai János barlangtani kutatásait le-
számítva – szinte egyáltalán nem foglal-
koztak velük. Természetes pusztulásuk 
lényegében megakadályozhatatlan, emi-
att felmérésük, dokumentálásuk és az 
emberi tényezővel szembeni védelmük 
egyre sürgetőbb. Történetük a mondák 
homályába vész, így nem meglepő, hogy 
a ma embere semmit nem tud ezekről az 
objektumokról, bár naponta elhalad a 
közelükben, ugyanis zömük jól látható 
és a települések közelében található.

Orbán Balázs általában röviden em-
líti barlangjainkat, ám a telekfalvi bar-
langrendszerről vázlatos felmérést is ké-
szített, olyannyira felkeltette az érdek-

lődését. Joggal, hiszen a Somoserdő 
bokrai mögött feltáruló barlangcsoport 
látványa ma is lenyűgöző, és nem hagyja 
a kutatót csak úgy továbbhaladni. A bar-
langrendszer közelebbről való felderí-
tése gyorsan meggyőzhet bárkit arról, 
hogy ennek létrehozása és fenntartása jól 
meghatározott céllal történt, és komoly 
szervezőerőt, valamint technikai tudást 
igényelt.

A telekfalvi barlangrendszer három 
barlangból áll, közülük a két kisebb bar-
lang néhány tíz négyzetméteres terüle-
tével és jellegzetes kettős szerkezetével, 
„ablakaival” az Udvarhely környéki, 
konglomerátumba ásott barlangok 
klasszikus példáját képviseli. A középső, 
3. nagybarlang teljesen egyedi a tér-
ségben, ugyanis egy nagyméretű előtér-
ből öt másik barlangkamrát mélyítettek a 
sziklába, sőt az ötödikből további bar-
langfülkéket nyitottak. A speciális meg-
oldásra nyilván statikai okok miatt volt 
szükség (ez magyarázza a többi barlan-
gok kettős osztását is), a köztes tartópil-
lérek, falak fennhagyása révén lehetett 
elkerülni a nagyobb terek beomlását. A 

2nagybarlang területe eléri a 155 m -t, 

mely kezdetben a másik kettőhöz hason-
ló méretű lehetett. Készítőjében talán a 
környékbeli barlangok fő tervezőjét sejt-
hetjük, aki „főműve” révén a szikla tulaj-
donságaival, de saját képességeivel is kí-
sérletezett. A barlang falán ma is jól lát-
ható a kalapácsok és vésők nyoma, ame-
lyekkel a nehéz munkálatokat végezték.

Orbán Balázs felmérése szerint a bar-
langrendszert délről kettős sáncvonulat 
is védte, a keleti oldalon magasodó Őr-
hegy pedig szintén a védelmi rendszer 
része volt. 

2007 májusában régészeti kutatást 
végeztünk a telekfalvi nagybarlangban. 
Választásunk azért is esett Telekfalvára, 
mert a nagybarlang részben leomlott elő-
tere alatt megőrződött kultúrrétegeket 
sejtettünk. Reményünkben nem is csa-
latkoztunk, de előtte el kellett távolít-
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sunk mintegy 55–60 m  kavicsos-köves 
omladékot. A kísérleti régészet során 
megtapasztalhattuk az egykori barlang-
ásók nehézségeit, felbecsülve az elvég-
zett munka volumenét és idejét (4-5 fő 6 
nap alatt távolította el a fenti anyag-
mennyiséget a barlang előteréből).

A barlang egykori „padlóján” kibon-
tott járószintek perdöntő információkat 
nyújtottak számunkra az itt zajlott min-
dennapi élettevékenységekkel kapcsola-
tosan. Az elhullatott, széttaposott kerá-
miatöredékek, állatcsontok, elkallódott 
csonteszközök és fémleletek (késnyél, 
hajtű, francia ruhakapocs) a barlang 
használati idejét a XVI–XIX. századra 
teszik. Kulcsleletünk egy 1534-ben vert 
lengyel garas, Elbing város pénze, mely 
a barlang megásását is keltezi, és a többi 
lelettel együtt hitelesíti a mondai hagyo-
mányt, miszerint a telekfalvi barlangot a 
török támadások idején védelmi céllal 
használták. A barlang előterében több 
helyen tüzelési nyomokat tártunk fel, 
melyek, akárcsak a leletek, egyre fogy-
tak a barlangjáratok belseje felé, tehát a 
világosabb, melegebb és oxigéndúsabb 
részeket használták ki jobban. Megfi-
gyeléseink szerint a barlangot rendsze-
resen ki is tisztíthatták. A sziklaoldal pe-
remén feltárt, agyagba kövekkel beerő-
sített gerendaszerkezet a feljárat részét 
képezte. Úgy tűnik, hogy a barlang bejá-
rata szélesebb és nagyobb volt, mint azt 
Orbán Balázs ábrázolta.

A telekfalvi barlangrendszer védelmi 
jellegét ásatási eredményeink is meg-
erősítették. Elhelyezkedésük és fekvé-
sük révén a barlangok végső menedéket t 

Telekfalvi védbarlangok 

Székelyudvarhely környékén meglepően nagy számban találunk mestersé-
gesen létrehozott barlangokat. Ezeket a köznyelv egyszerűen likaknak mondja, 
akárcsak más, természetes eredetű üregeket. Legjellegzetesebb csoportjukat 
pontusi konglomerátumba vájt barlangok alkotják, ilyeneket láthatunk Má-
réfalva fölött, az Udvarhely melletti Rez oldalában vagy a Budvár kopasz szikla-
falain. A kénosi Veresmart barlangjainak egyik csoportja kőbányászat áldozata 
lett, a távolabbi Muzsna határában mára szintén lepusztult a barlangok nagy 
része, Tibódon már csak avatott szem ismeri fel egykori meglétük nyomait. 

A telekfalvi barlangok
a Somoserdő fölött

História
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nyújthattak az ide menekülő népesség 
számára. A kutatás jelenlegi szintjén 
még nem tudunk pontos választ adni ar-
ra, hogy mely települések számára bizto-
sított védelmet a barlangcsoport, feltehe-
tően a Telekfalvához közeli kis falvak-
nak is. Amennyiben kellő mennyiségű 
víztartalékot tudtak elraktározni, a bar-
lang hosszabb idejű ostromnak is ellen 
tudott állni. Csekély szerepe lehetett az 
emberi védelemben a Somoserdő előtt 
húzódó – véleményem szerint többnyire 
természetes eredetű – sánc(ok)nak, 
ugyanis az általuk közrezárt terület a bar-
langok fölül könnyen támadható volt. 
Annál inkább közrejátszhatott az állatok 
megóvásában.

A telekfalvi barlangrendszer, egyedi 
jellegzetességeit leszámítva, mégsem 
egyedülálló. Udvarhely város környé-
kén 7-8 km sugarú körben még öt másik 
helyen (mindössze Muzsna esik távo-
labb) találunk konglomerátumba ásott 
barlangokat, amelyeket több tényező 
kapcsol egymáshoz. Ezek a barlangok a 
települések közelében találhatók, né-
hány száz méternyi, maximum egy kilo-
méteres távolságban. Létrehozásuk bi-
zonyos természetes tényezők kihaszná-
lása révén történt. A barlangok helykivá-
lasztásában kivétel nélkül a dél-délkeleti 
irányban felgyűrődött konglomerátum-
üledékek leszakadt meredek oldala volt 
meghatározó, a természetes módon ösz-
szecementálódott kavicsos kőzetbe a ve-

tők (törésvonalak) mentén ásták a bar-
langokat. Az objektumokat több formai 
hasonlóság is összeköti. Egyetlen bar-
langkamrát sehol sem találunk, a bar-
langüregek mindig csoportosan jelennek 
meg. Ennek oka szintén a természetes té-
nyezőkben rejlik. A mállékony kőzetbe 
általában csak kis alapterületű kamrákat 
áshattak, a befogadó tér megnövelését a 
kamrák számának bővítésével érték el. A 
nagyobb kamrákra az ún. kétosztatú 
szerkezet jellemző, mely esetében – sta-
tikai szempontokat figyelembe véve – a 
barlangteret egy beugró természetes 
„faloszlop” tagolja. A barlangokat álta-
lában viszonylag szűk szájnyílással, és 
esetenként ablakokkal látták el.

A barlangok – geológiai értelemben 
vett – gyors pusztulását alapkőzetük 

fizikai tényezői határozzák meg, ugyanis 
hamar leszakadnak a vetők mentén. En-
nek alapján már eleve kizárható őskori 
létrehozásuk. Az objektumokat a fenti 
tényezőkön kívül egy csoportba sorolják 
a hozzájuk fűződő mondai elemek is, 
amelyekben a török-tatár harcok emléke 
jelenik meg. Így hát egy olyan barlang-
horizontról beszélhetünk, melynek ösz-
szetevői egy időszakon belül, azonos 
szemléletben és ismeretek birtokában, 
egyazon igény hatására születtek. Meg-
látásom bizonyításához további régé-
szeti kutatások szükségesek.

A török elleni védekezés jellegzetes 
székelyföldi emlékei a templomerődök 
és a különféle természetes védhelyek 
(erdők, barlangok), ez utóbbiak legis-
mertebb példáját a Vargyas-szoros – ese-
tenként fallal megerődített – mészkőbar-
langjai képezik. A kevéssé kutatott, de 
sokak által ismert „tatárpincék” a hábo-
rús időszakban elrejtett termények, ja-
vak biztonságát szolgálták (Udvarhely-
széken pl. Homoródalmáson és Homo-
ródjánosfalván találhatók ilyenek). A tö-
rök elleni védekezés speciális emlékcso-
portját képezik a mesterségesen ásott 
barlangok, melyek sora a bemutatotta-
kon kívül tovább bővíthető (pl. a homo-
ródkeményfalvi Hollókő andezitjébe 
mélyülő nagyméretű sziklaüreg). A Var-
gyas-szoros természetes üregei és erődí-
tett barlangjai védelmi objektumokként 
hasonló szerepet töltöttek be, de földraj-
zi jellemvonásaik révén, technikai vo-
natkozásban és feltehetően hadászati 
értelemben is már más védelmi típust 
képviselnek.

Sófalvi András

A 2007. évi feltárás résztvevői

História

A telekfalvi barlangok összesítő 
alaprajzi felmérése

1. barlang

2. barlang

3. barlang
0 5 m

N

feltárt
felület
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Lánynevelés és -védelem
a két világháború közötti Székelyföldön

A XIX. század második felében töb-
bek közt a jobbágyfelszabadítás, illetve a 
vasúthálózat kiépítése következtében áta-
lakulásnak, korszerűsödésnek indult Er-
dély agrártársadalma. A haladás üteme 
lassú, de mindvégig folyamatos volt. A 
modernizációs folyamatból a Székelyföld 
sokáig kimaradt, sőt az 1880-as években a 
hagyományos székely társadalom tartós 
válságon ment át.

A válság okát már a kortársak is a nö-
vekedő népességet eltartani képtelen, kül-
terjes mezőgazdaságban jelölték meg. A 
történelmi-társadalmi fejlődésből kifo-
lyólag a Székelyföldön többnyire kis föld-
birtokok alakultak ki, amelyek a további 
felaprózódás következtében képtelenek 
voltak eltartani az egyre növekvő népes-
séget. A terméshozam mennyiségét és mi-
lyenségét a köztudottan zord időjárás is 
befolyásolta. A válság másik okát a nagy-
ipar megtelepedésének késésében keres-
hetjük, ugyanis a nagyipar munkalehető-
séget nyújthatott volna az agrárszektorból 
kiszorulók számára. Az így kialakult ag-
rár-túlnépesedés egyfajta megoldásaként 
megindult a székely fiatalság elvándor-
lása. Miközben Udvarhely vidékéről fő-
ként Amerikába vándoroltak ki, addig a 
csíkiak és a háromszékiek – a földrajzi 
elhelyezkedésből adódóan is – Óromániá-
ban keresték boldogulásukat. Az ott szer-
zett pénzen a hazatérő fiatalok rendszerint 
szántóföldet, kaszálót, igavonó állatokat, 
gazdasági felszereléseket vásároltak, 
esetleg házat építettek.

A Trianont követő hatalomváltás után 
a székely fiatalságnak az egzisztenciate-
remtés céljából idegenbe való vándorlása 
annyiban módosult, hogy ezután útjuk ki-

mondottan a román nagyvárosok, Buka-
rest, Galac, Brăila, Ploieşti stb. felé irá-
nyult. A hosszabb-rövidebb időre elván-
dorlók közt nemcsak legények, hanem lá-
nyok is voltak, akik a férjhezmenetelhez 
szükséges kelengyét alkotó tárgyakat, 
háztartási eszközöket szerezték be az ide-
genben gyűjtött keresetükből.

A két világháború közötti időszakban 
az ifjúság, s különösen a leányok szerepe 
felértékelődött a hit, a hagyomány és a faj-
védelem szempontjából. A román meg-
szállás első éveiben az ellenállás külső 
megnyilvánulása „a magyar ruhának az 
utcára való kivonulása” volt. A székely 
leányok és asszonyok a román hatalom 
nemzetellenes politikájával szemben egy 
mozgalom elindításával tiltakoztak, a-
mely által átmentették a mának a régi, 
gyönyörű népviseletet. Ebben a mozga-
lomban a csíkszeredai dr. Pál Gáborné és 
Hirsch Hugóné Filep Judit járt az élen. Az 
utóbbi Domokos Pál Péterrel közösen 
szervezte a szőttesbál mozgalmat, ami azt 
jelentette, hogy a falusi értelmiség ve-
zetésével a lányok-asszonyok mind szőt-
tes ruhát öltöttek, a férfiak harisnyát, és 
műsoros bálokat rendeztek. Nagyon ní-
vós, társadalmi eseménynek számító bá-
lok voltak ezek, amelyeknek bevételét va-
lamilyen jótékonysági célra fordították. 

A népviselet megőrzésére tett esküt 
1931. július 7-én ezerhatszáz csíki szé-
kely leány is az első Ezer Székely Leány 
Napja alkalmával. A Páter Takács Gábor 
csíksomlyói ferences házfőnök, Stettner 
Andrea és Zakariás Flóra Szociális 
Testvérek Társaságának tagjai által első-
ként egybehívott ifjúság – nemzeti visele-
tének megőrzése mellett – fogadalmat tett 

a hitéhez, erkölcséhez és szokásaihoz való 
ragaszkodására is. A papság és a katolikus 
tanítók erőteljes támogatásával az Ezer 
Székely Leány Napját a következő évek-
ben is megszervezték, hacsak a hatóságok 
nem akadályozták meg. A székely ifjúság 
keresése, az egész magyar ifjúságnak a 
„csíksomlyói gondolat áramkörébe” való 
bekapcsolása kiszélesedett, amit a szé-
kelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, kolozs-
vári, budapesti rendezvények igazolnak.

Az udvarhelyszéki egyházak, feleke-
zetek szintén kötelességüknek érezték az 
ifjúság támogatását, képzését. Az Udvar-
helyi Református Egyházmegyei Nőszö-
vetség elnöke, dr. Gyárfás Pálné 1931. évi 
jelentésében nagy jelentőségű, de ugyan-
akkor megoldatlan kérdésnek nevezi a 
leányvédelmet, amelynek megszerve-
zését elengedhetetlennek tartotta. Falun 
már alig lehet leányifjúságról beszélni, 
mert a lányok zöme elözönlötte a román 
városokat. A beszámoló adatai szerint 
1931-ben 369 református vallású lány 
szolgált idegenben, mindössze 33-an ta-
nultak különböző intézetekben. Ezért a 
nőszövetség szükségesnek tartotta, hogy 
mind a távollevők, mind az itthon maradt 
lányok közt intenzív munka induljon 
meg. Az egyházmegyei nőszövetség ve-
zetősége ennek érdekében a szervezet 
tagjai által készített háziipari termékekkel 
vett részt a marosvásárhelyi mezőgazda-
sági kiállításon, illetve októberben Szé-
kelyudvarhelyen önálló háziipari kiállí-
tást rendezett. Mindkét kiállítás erkölcsi 
és anyagi sikert hozott, sőt a nőszövetség 
50 ezer lej értékű háziipari és népművé-
szeti termék előállítására kapott megren-
delést. A két kiállítás fellendítette a szé-
kely népművészet és háziipari cikkek 
iránti érdeklődést, így a nőszövetség ve-
zetősége joggal reménykedett, hogy elér-
kezik rövidesen az az idő, amikor minden 
székely hajadon előveszi népviseletét, ke-
lengyéjét maga készíti el, s nem kénysze-
rül arra, hogy elhagyja szülőfaluját.

A szőttesek előállítása új háziipari 
ágat teremtett az iparosítás terén akkor 
még nagyon elmaradt Székelyföldön. Ez a 
háziipar egyben a szőttes szőnyegek, cser-
gék, len- és kenderszőttesek iránti keres-
letet is megnövelte. A háziipar és a nép-
művészet fellendítésében szakszerű irá-
nyítást Haáz Rezsőtől, a székelyudvar-
helyi református tanítóképző tanárától 
kaptak, aki maga is nagy érdeklődést 
mutatott a népművészet iránt, évtizede-
ken át gyűjtötte tanítványaival együtt a 
tárgyi emlékeket. A régi székely var-
rottasok felelevenítése érdekében a nő-
szövetségi vezetőség – Haáz Rezső bevo-
násával – Bertalan Vilmát szakképzett 
varrónővé képezte ki, aki 1931 elejétől 
eljárt az egyes nőszövetségekhez, hogy az 

História
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asszonyokat és leányokat bevezesse a 
munkafolyamatba.

A Székelykeresztúri Református Nő-
szövetség háziipari szakosztályának 
munkája 1931. augusztus és 1932. január 
között 37.000 lejes forgalmat hozott, 
aminek több mint egyharmada munkadíj-
ként a székely asszonyok kezébe jutott. 
Ezenkívül Bethlen Mária grófnő további 
35.000 lej értékben rendelt háziipari ter-
méket. Habár ezek a megrendelések nem 
jelentettek jelentős összeget, mégis szá-
mottevő bevételhez juttatták az Udvar-
hely környéki asszonyokat és lányokat 
akkor, amikor a gazdasági világválság 
éveiben nem sok kereseti lehetőség adó-
dott még a városokban sem.

A népművészet és háziipar fellendíté-
se mellett az egyházmegyei nőszövetség 
számos tanfolyamot is szervezett az ott-
honmaradt leányok számára. 1933 nyarán 
négyhetes női gazdasági tanfolyamot in-
dítottak el a Székelykeresztúri Unitárius 
Téli Gazdasági Iskolában a vidék leányai 
részére. A cél azoknak a háztartási és gaz-
dasági ismereteknek az átadása volt, ame-
lyek birtokában jövendőbeli családanyák-
ként fokozni tudják a család jövedelmét. A 
napi három elméleti óra mellett főleg gya-
korlati ismereteket nyújtottak: háztartás-
tant, egészségtant, baromfi- és sertéste-
nyésztést, gyümölcstermesztést, gyü-
mölcs- és zöldségkonzerválást, tejfeldol-
gozást és méhészetet.

Az egzisztenciateremtés és -fenntartás 
lehetőségeinek megmutatása, s ezáltal az 
otthonmaradás feltételeinek biztosítása 
mellett a nőszövetség nem hanyagolta el a 
lányok lelki gondozását sem. A nőszövet-
ség keretében működő 31 asszonyi biblia-
kör mellett 13 leány bibliakör is működött 
226 taggal. Évente többszáz vallásos és 
kulturális estélyt is szerveztek. A román 
hatalomnak az anyanyelvű oktatás elsor-
vasztására tett kísérlete ellensúlyozására 
pedig 35 vasárnapi iskolát tartottak fenn.

Forró Albert

Ezer Székely Leány Napja, 
Csíksomlyó

Seiwarth László felvételei (1936)
Kriza János Néprajzi Társaság 

fotóarchívuma
(11399, 11397, 11398, 11400 jelzetek 

alatt)

História
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A székelyudvarhelyi újságírás 
fénykora 1894-ben kezdődött, az 
Osztrák–Magyar Monarchia korsza-
kában, amikor megjelent a Székely-
Udvarhely című lap, és ez az időszak 
az első világháború kitöréséig tartott. 
A Székely-Udvarhely volt a város első 
olyan lapja, amely túlélve az indulás 
nehézségeit, az udvarhelyi elit kedvelt 
hetilapjává vált. Azonban, mivel leg-
inkább a helyi ellenzék nézőpontjait 
képviselte, rövid időn belül felmerült 
egy második hetilap beindításnak az 
igénye a kormánypárti elit részéről.

Az 1896-os millenniumi ünnep-
ségek hatása, az információk iránti 
igény egy újabb hetilap megjelenését 
szorgalmazta Székelyudvarhelyen. 
Hamarosan megkezdte pályafutását 
az 1877-ben egy évig létező Udvar-
helyi Híradó második kiadása. A szép-
irodalmi, társadalmi, közgazdasági 
hetilap a Becsek Aladár által irányított 
Becsek Dániel Fia Könyvnyomdá-
ban kapott otthont. Első száma 1898. 
január 1-jén jelent meg. Kezdetben 
nem politikai, ha-
nem ún. vegyes 
lapként jelentkezett 
minden vasárnap, 
négyoldalnyi terje-
delemben. A laptu-
lajdonos és egyben 
az egyik szerkesztő 
Becsek Aladár volt, a lap felelős szer-
kesztője pedig Cs. Szabó Kálmán író.

A lap fennállásának kezdeti perió-
dusát helykeresési időszaknak minő-
síthetjük. Politikamentességgel pró-
bálkozott, az első évfolyamokban így 
nagyobb hangsúly került a társadalmi, 
gazdasági élet megnyilvánulásaira. 
1903-tól változtak az irányvonalak, 
ekkortól Udvarhely megye politikai-
közgazdasági lapjaként került ki a 
nyomdából. Becsek 1903. június 21-
én a lap 25-ik számában kijelentette 
„…az Udvarhelyi Híradó politikája: 
magyar. […] A jog, törvény és igazság 
zászlója alatt fogunk küzdeni a kor-
mánnyal, ha ezek lesznek zászlójára 
írva, ellene, ha arra a polcra az erő-
szak, korrupció szelleme lép.”

1905-ben, a liberális kormánypárt 
választási veresége után közel egy

Az Udvarhelyi Híradó második kiadása

évig tartó politikai válság alakult ki 
Magyarországon. A lap igyekezett 
megtalálni a helyét ebben az időszak-
ban is. 1905 nyarán függetlennek je-
lölte magát. A szerkesztést egy több-
nyire ellenzéki értelmiségi elitből ala-
kult csoport vette át. A szerkesztőségi 
tagok közt említhetjük: dr. Pál Ernőt, 
id. Szemlér Ferencet, Vajda Ferenc re-
formátus lelkészt (később esperes), dr. 
Valentsik Ferencet, aki 1910-től a vá-
ros függetlenségi képviselője volt. Az 
új szerkesztőcsoport csak rövid ideig 
vezette a lapot, ugyanis Becsek to-
vábbra is a Szabadelvű Párt érdekeit 
képviselte, így lassan a fent említett 
személyek eltűntek a szerkesztők so-
rából. A rivális Székely-Udvarhely 
mindenre kaphatónak nevezte az Ud-
varhelyi Híradót. A két lap közötti vi-
szony elmérgesedett, a vége bírósági 
ügy lett.

1906 júliusában a lap az Udvar-
helyvármegyei Jegyzői Egylet hiva-
talos lapjává vált. Végül 1911. április 
11-től nyerte el végső formáját a fej-

léc. A továbbiakban az Udvarhely-
vármegyei Jegyzői Egylet és az Ud-
varhelyvármegyei Gazdasági Egylet 
hivatalos közlönyeként jelent meg.

A politikai irányvonal keresésével 
párhuzamosan előtérbe kerültek a po-
litikai és a helyi jellegű városi, vár-
megyei problémák a lap oldalain. 
Azonban az egyik legkedveltebb ro-
vat mindvégig a Tárca maradt, ahol a 
kor irodalmi kiválóságainak – Mik-
száth Kálmán, Gárdonyi Géza, Her-
czeg Ferenc, Karinthy Frigyes, Bródy 
Sándor, Bartha Miklós, Benedek 
Elek, Krúdy Gyula stb. – az írásai je-
lentek meg. Az Udvarhelyi Híradó 
ugyanakkor közlési lehetőséget te-
remtett a helyi írók és költők számára. 
A lap oldalain fellelhetjük Fülei Lajos, 
id. Szemlér Ferenc, Bíró Lajos, Em-
bery Árpád írásait is.

Az első világháború kitörésével a 
lap szerepe és szerkezete egyaránt 
megváltozott. A háború éveiben szinte 
mindennaposak voltak a rendkívüli 
kiadások, amelyek a legfrissebb hadi 
és politikai eseményeket közölték. A 
háborúval együtt a lap hasábjain meg-
jelentek a sebesültek és az elesettek 
listái. A harctéri tudósítások, a kisebb 
hőstettek leírása a lakosság győzelem-
be vetett hitét próbálták erősíteni. A 
háború 1916 szeptemberében elérte az 
addig hátország szerepét betöltő Szé-
kelyföldet is. A román betörés miatt – 
az augusztus 27-én kiadott 35-ik lap-
szám után – a szerkesztőség elme-
nekült a városból, ideiglenesen Buda-
pestre tette át székhelyét. Így jelent 
meg a Budapesten kiadott egyetlen 
Udvarhelyi Híradó 1916. október 15-
én. A kiadóhivatal átmenetileg a Prá-
ter utca 5. szám alatt működött. A ro-
mán csapatok kivonulását követően, 
1916. november 5-től a lap ismét Szé-
kelyudvarhelyen jelent meg. A város 
1916 végén és 1917 elején hadmű-
veleti terület volt, a cenzúra miatt üre-
sen maradt részekkel, törlésekkel ta-
lálkozhatunk a lap hasábjain.

Az Udvarhelyi Híradó 1918 végé-
ig igyekezet ellátni a 
várost és környékét in-
formációval. Az utolsó 
lapszám 1918. novem-
ber 17-én jelent meg. A 
lappal együtt meg-
szűnt a Becsek-féle 
nyomda is. Az újonnan 

megjelent Székely Közélet 1918. no-
vember 24-i első számából tudjuk, 
hogy a Becsek Dániel Fia Könyv-
nyomdát és az Udvarhelyi Híradót 
egy e célból alakult részvénytársaság, 
a Székelyudvarhelyi Könyvnyomda 
Részvénytársaság vette át. Ezzel az 
udvarhelyi újságírásban egy teljesen 
új korszak vette kezdetét. A kisebb-
ségbe került udvarhelyi magyarság ér-
dekeit és céljait a Székely Közélet 
igyekezett szolgálni.

Gidó Csaba
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Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzó́k.

A lakásbelsők folyamatos változá-
sa egyes bútordarabok nyomtalan el-
tűnését eredményezte. Ezen vissza-
fordíthatatlan irányzat miatt díszes 
tárgyi örökségünk értékes darabjai 
merülnek feledésbe. A lakótér korsze-
rűsítésére való törekvés nem újkeletű 
jelenség, hiszen – a korabeli viszo-
nyok közepette – minden család az ál-
tala elfoglalt presztízspozíciót a ház-
tartás milyenségével is igyekezett je-
lezni. Pontosan e törekvések révén ho-
nosodtak meg és terjedtek el falusi 
környezetben a festett berendezések, 
a XX. század első negyedében pedig 
ugyancsak a korszerűsítési törekvések 
késztették a bútorzat váltását, s helyet 
biztosítottak az újszerű, iparilag előál-
lított berendezési kellékeknek. 

Napjainkban azonban a festett népi 
bútorokat ambivalens megítélésben 
részesítik. Legtöbbször a tárgyakat 
birtokló családtagok a maradiság, sze-
génység képzetét társítják ezekhez, 
így nem csoda, ha nagy igyekezettel 
kizárják az aktív életterekből. Hajdan 
a tisztaszobát ékesítő ágyak, ládák, 
kendőszegek vagy tékák jelenleg sze-
repüket vesztett, megtűrt kellékekké 
váltak. A falusi közösségek újítási vá-
gyát főként a kereskedők használták 
ki, akik a ’90-es évek kezdetétől tu-
catjával vásárolták fel az „elfekvő-
ben” lévő festett bútorokat, s a vételár 
sokszorosáért juttatták ezeket ki az or-
szágból. Az értelmiségi elit és a köz-
gyűjtemények már a valós értékek tu-
datában próbálták begyűjteni a jelleg-
zetesebb darabokat, de sokszor ezek a 
törekvések az erőforrások hiánya mi-
att nem érték el céljukat. A berende-
zések iránti kereslet folytán a tulajdo-
nosokban végül megfogalmazódott 
azon – késői – felismerés, miszerint a 
nagyszülők hagyatékát még akkor 
sem érdemes elidegeníteni, ha azok-
nak lakásbelsőikben semmilyen sze-
repet nem szánnak.

A fentebb ismertetett folyamat lát-
szott kirajzolódni a székelyudvarhelyi 
Kuckó Egyesület kezdeményezése ré-
vén folytatott felmérés során is. A fes-
tett bútorállomány leltározására kivá-
lasztott településeket – Homoród-

almás és Székelyderzs – gazdag anya-
gi kultúrával rendelkező falvakként 
tartjuk számon. Míg az almási bú-
torfestő asztalosság kiválóan adatolt 
történeti távlatba helyezhető, a derzsi 
festett bútorok készítőiről sem a szak-
irodalom, sem a szájhagyomány nem 
őrzött meg hiteles adatokat. Annál in-
kább felértékelődik az elkészített ka-
taszter, amely tételesen rögzíti a szó-
ban forgó településeken még fellel-
hető hagyományos lakásbelsők tarto-
zékait. A pozitivista módon végzett 
adatgyűjtés eredményeit 2005-ben a 
Homoródalmási bútorfestők nyomá-
ban, 2007-ben pedig a Székelyderzsi 
bútorfestők nyomában címmel tették 
közzé. A gazdag képanyaggal ellátott 
kiadványokat nem a néprajzi szakiro-
dalom tudományos mércéjével kell 
szemlélni, hiszen mintegy helyzetje-
lentést adnak az illető településeken 
talált állományról. Elsősorban a civil 
kezdeményezés révén végzett leltáro-
zási művelet fontosságát kell hangsú-
lyozni. A teljességre törekvő gyűjtés a 
település minden egyes háztartásában 
tett látogatások formájában zajlott, 
melynek során Almáson már csak kö-
zel nyolcvan, Derzsen pedig ennél is 
kevesebb bútordarabot sikerült lefo-
tózni, méreteiket rögzíteni, a múltbeli 
és jelenkori szerepüket dokumentálni. 

Egy hasonló gyűjtés sokrétű infor-
mációval szolgál, hiszen mindazok 
mellett, hogy egy adott tárgytípus ösz-
szeírását tartja szem előtt, valójában a 
faluközösség lakáskultúrájának ke-
resztmetszetét nyújthatja. S néprajzo-
sokként bármennyire is óvakodunk a 
közösség természetes életvitelébe be-
avatkozni, bizony mindkét település 
lakói számára a gyűjtés egyfajta tuda-
tosítási, megerősítési tényezőként 
szolgált. Bizalommal bocsátották be a 
felmérést végző személyeket lakása-
ikba, adott esetben a melléképüle-
tekbe, vagyis a porta azon szegleteibe, 
ahol még őriztek festett bútorzatot. A 
lakótérben talált bútorok konyhák, 
nyárikonyhák kellékeiként voltak je-
gyezhetők, és sok esetben átértéke-
lődött szereppel bírtak. Számtalan 
olyan megtűrt tárgy található a ház-

Dokumentum értékű állományfelmérés

tartásokban, amelyeket már fölösle-
gesnek ítélnek, s csupán az érzelmi 
kötődés miatt nem váltak meg ezektől. 
A padlásokról, színekből előkerült lá-
dák, vagy másodlagosan beépített bú-
tortöredékek díszítésének puszta rög-
zítése is sokatmondó, ugyanis ezek 
által a bútorfestés oktatásával foglal-
kozó Kuckó Egyesület e kézműves 
ágazat iránt érdeklődő személyek szá-
mára hiteles előképekkel szolgál. Re-
mélhetőleg az eddig megjelent két ki-
advány nem kizárólag a kézműves 
foglalkozás elkezdésére/folytatására, 
hanem a bútorfestő múlttal rendelke-
ző más településeken szervezhető fel-
mérésekre is ösztönzőleg hat.

Miklós Zoltán
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virágjánál megkötötték, az alját széthúz-
ták, hogy az is tudjon megszáradni). Miu-
tán a kévék kiszáradtak (3-4 nap), ötösé-
vel összekötötték. Öt ilyen kötés alkotott 
egy kalangyát. Ahogy a kötések elkészül-
tek, folyóra, patakra vitték áztatni. 

Az áztatás úgy történt, hogy a folyó 
szélében térdig érő mélységű helyeket 
kerestek, behordták a kötéseket, majd 
nagy, lapos kövekkel megnyomtatták a 
kötések széleit. Egy hét áztatás után meg-
nézték, hogy „a szála feljött-e”, vagy a hé-
ja különvált-e a pozdorjától. Ha alkalmas-
nak látták kiszedni, csoportosan elmentek 
a folyóra, hogy „vessék ki a kendert”. Ez 
azt jelentette, hogy kiszedték a vízből és 
megmosták szép fehérre, hogy az iszap-
tól, ami a vízben ráragadt, megtisztuljon. 
Úgy „vették”, hogy erővel csapkodták a 
vízbe a kötéseket. 

Ezek után a szárítás következett, ami 
sokszor nagyon hosszú ideig elhúzódott. 
Majd kezdődött a törés (v. nagyolás). Ez 
kendertörőn történt, célja a kender meg-
puhítása volt. A kévék végét egyformára 
levágták, majd a tövitől felfelé haladva 
kezdték törni. Ha a közepét elérték, a he-
gyétől a közepe fele kezdtek haladni. Tö-
rés után megcsavarták a kendert. A ke-
letkezett csomót fejnek mondták. Ezt új-
ból a napra tették száradni.

A szárítást a tilolás követte. Ehhez a 
munkafolyamathoz keményfából készült, 
házilag kifaragott tilót használtak. A tilo-
lás eredményeként a kenderszálak meg-
hasogatódtak, megfinomítódtak, a ken-
derrostok így szabadultak meg az erős, fás 
részektől. Mindezt a héhelés követte. A 
művelethez használt szerszám a héhelő 
vagy gereben volt. A héhelő 78–80 cm 
hosszú, 15–20 cm széles deszkadarab, 
melynek közepén kör alakban ráerősített 
szegcsomó található, ez a kender fésülé-
sére szolgál. 

A fésülést követően a fonásra elő-
készített kenderszálakat fonni kezdték. 
Ahogy a hideg beállt, naponta eljártak fo-
nókba. A fonó sajátos téli estéken szerve-

A kendertől az osztovátáig

Nagyon sok embert ismerek, aki szeretne elutazni, elköltözni unal-
masnak hitt szülőfalujából, mivel úgy gondolja, hogy falun semmi ér-
dekes nem történik, egyhangú az élet, sok az idős ember, a pletykás 
anyóka. De annak, aki így gondolja, azt tudom tanácsolni, hogy nézzen 
körül, kutasson faluja múltjában, az idős emberek életében, és mindjárt 
rájön, hogy számos titkot rejtenek, érdekes emlékeket őriznek.

Nagygalambfalva Hargita megyében, 
a Nagy-Küküllő felső folyásánál, Széke-
lyudvarhelytől 18 km-re, Székelykereszt-
úrtól 7 km-re található, 425–475 m ten-
gerszint fölötti magasságban.

Nagygalamfalva nagyon gazdag tár-
gyi és szellemi örökséggel büszkélkedik. 
Asszonyaink, lányaink még ma is műve-
lik a szövés mesterségét. Nagymamám 
idejében még hagyománya volt a kender-
termesztésnek és -megmunkálásnak. A 
XIX. század végéig – pontosabban 1887-
ig, míg a vasútvonal el nem készült – vi-
dékünkön a gyapot ismeretlen volt. Ab-
ban az időben a ruhanemű házilag készült. 
Nagyszüleink öltözéke nem volt változa-
tos. Egy része posztóból készült, más ré-
sze kenderből, kinek meg juha volt, bun-
dába öltözött. A „legváltozatosabb” ter-
mékek kenderből készültek. Nagyga-
lambfalvára vonatkozóan már az 1607-es 
peres iratok kenderből készült termékek-
ről tesznek említést. Sajnos a második vi-
lágháború után a kendertermesztés visz-
szaszorult. Manapság már csodaszámba 
megy, ha valakit ezzel látunk foglalkozni.

A kender termelése és megmunkálása 
rengeteg munkát igényel. A gazdálkodó 

Népi kultúra

embernek idejében kellett gondoskodnia 
a föld előkészítéséről. Erre a célra a ter-
mőföld legjavát hagyták meg, amit na-
gyon puhára műveltek, megtrágyáztak. A 
magot április 15-ig vetették el – termé-
szetesen kézzel –, belekapálták a földbe és 
elgereblyélték, hogy a madarak ne tudják 
felszedni, majd hamut és trágyát szórtak 
rá. A vetés érdekes szokással zárult: a ve-
tőmagos zsákot jó magasra feldobták, ez-
zel azt az óhajt fejezve ki, hogy a kender 
magasra nőjön.

Miután a növény megnőtt (1–1,5 m), a 
virágja már kezdett hullni, akkor követke-
zett a nyűvés (kézzel gyökerestől kitép-
ték). Nyűvés közben át-átkiáltottak egy-
másnak: „Szomszédasszony, látott-e ken-
derből tornyot? Látja én most is látok, 
mert kenderben állok, s onnan tornyot lá-
tok.” A kendert kévékbe kötötték és felál-
logatták. Általában 5 kévét állogattak 
egymásnak, mely egy csomót alkotott. 
Miután a kender virágja megszáradt, kez-
dett a lomja hullni. A termelő akkor kis-
széket vagy padot vitt a mezőre és kévén-
ként leverte a növény lomját (lomolás).

Lomolás után minden egyes kévét 
egyenként kecskéltek ki (felállították, a 

Borittómeccés
Szente Gyula rajzai

A kender kévébe kötése

A kötéseket a folyóra vitték
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Népi kultúra

zett tevékenység volt, amikor az asszo-
nyok és leányok megfonták a szövéshez 
szükséges kendert, gyapjút. Egy este kéz-
zel kb. 2-3 orsót fontak, fonókerékkel en-
nél többet. 

A lányokhoz este 9 óra tájban elmen-
tek a legények is, együtt töltötték az időt. 
Amikor befejezték vagy megunták a fo-
nást, táncoltak, különböző játékokat ját-
szottak és énekeltek, például ezt a közis-
mert éneket:

Este van már, késő este,
Kilencet ütött már az óra.
Az én csárdás kis angyalom
Mégsem jön el a fonóba. 

Bár dolgozni mentek oda, mégis jól érez-
ték magukat. Az ilyen esték elfelejtették 
pár órára gondjaikat, bajaikat. 

Miután 10–15 orsó fonalat fontak, fel-
vetették matollára. A matolla 180 cm 
hosszú, keményfából készült eszköz, 
amely a fonal lemérésére és motringba 
rendezésére szolgált. Matollálás után a 
fonal fehérítése következett (szapulás). A 
fonalat nagy kádba helyezték, hamut szór-
tak rá, erre forró vizet öntöttek és ezt meg-
ismételték 3-4-szer is. Hogy a hamut ki-
rázzák a fonalból, folyón (patakon) ki-
lúgozták és 2-szer, 3-szor megszapulták, 
hogy a fonal kapja meg a szép sárga szí-
nét. A megszárított fonalakat gombolyag-
ba tekerték. Ehhez a tekerőt használták. 

A gombolyagról a fonalat, hogy a szö-
vésre alkalmas legyen, illetve hosszúsá-
gát is megtudják, vetőkaróra vetették. A 
vetőkaró vagy vetőszeg 2 m magas faesz-
köz, amelynek függőleges tengelye körül 
két egymást keresztező keret forog. 

A fonal megvetésénél mindig két asz-
szony volt jelen, két gombolyagról hajtot-
ták fel a fonalat a vetőkaróra. Vetés előtt 
elnyújtották a fonalat, vagyis egy sing (63 
cm) hosszúságú száldarabokat mértek le 
egymás ujjaira. A singeket számlálták, 10 
sing után színes szalagból vagy pamutból 

A mosott gyapjút megszárították, 
majd következett a tépés, melynek folya-
mán a tépő a gyapjús kosár mellé ülve, a 
gyapjútömbből ujjnyi nagyságú darabo-
kat szakított és egy másik kosárba rakta. A 
fehér és fekete gyapjút külön tépdesték, 
külön is dolgozták fel. Ezután következett 
a fésülés művelete, melynek munkaesz-
köze a fésülőpad volt, illetve a gyárilag 
készült két kézi fésű. A két fésű közül az 
egyiket a padra helyezték és ezzel szem-
ben a padon ülve, a másikkal fésülték a 
gyapjút. Fésülés után a gyapjú fonása kö-
vetkezett. Ezt a munkát nyáron végezték. 
A szövést is igyekeztek nyáron befejezni, 
hogy a tél közeledtével meleg ruhákat ké-
szíthessenek a megszőtt posztóból. Ma-
napság gyapjúból már csak szőnyegeket, 
ágyterítőket készítenek. 

Bár kihalófélben van a szövés tudo-
mánya, mégis nyugodt lélekkel elmond-
hatom, hogy Nagygalambfalván majd-
nem minden konyhában szőttes terítővel 
takarják le a mindennapi kenyeret és 
ugyancsak szőttes, csipkével díszített tö-
rülközők függenek a fürdőszobákban. 
Egyes házaknál a kender szőttesek ott ros-
kadoznak a sifonokban, régi kelengyék-
ben, néha a tisztelet és hagyományőrzés 
miatt nem kerülnek ki a mindennapi hasz-
nálati tárgyak mellé, de van olyan eset is, 
hogy divatos darabokkal helyettesítik. 

E mesterségről egyre kevesebbet me-
sélnek már nagyszüleink is. A hagyomány 
kihalásának okát talán az emberek élet-
vitelében kell keresni. Azonban jó lenne, 
ha a hagyományos mesterségeink meg-
maradnának, hiszen csak így lehetünk 
biztosak benne, hogy elődeink szellemi és 
tárgyi hagyatéka nem megy feledésbe. 

Papp Emőke 

jegyet kötöttek a szálra. Így tudták meg a 
fonal hosszúságát, s azt, hogy szövéskor 
mennyi beverőszál kell a következő 10 
sing megszövéséhez.

A megvetett és megszámlált fonalat 
azután kalácsba szedték fel, vagyis a vég-
ződéseket hurkokba kanyarították. Egyik 
hurok tartotta a másikat, de csak egy rán-
tás kellett és újra hosszú fonalra lehetett 
bontani az egész fonalköteget.

A vetőkarón megvetett szál a szövő-
széken a hosszanti irányban haladó nyúj-
tószál vagy felnyújtószál, a keresztben be-
öltött pedig a bél (beléverő, bélfonál). A 
nyújtószál lehetett kender és gyapot, de a 
kettő együtt is.

A beverő szál nem olyan finom, mint a 
nyújtó, ezt a csöllővel vagy csörölővel 
csőre csőrölték. A szövőszéken a kereszt-
be haladó szálat ugyanis vetöllővel öltöt-
ték be, s ennek a bélfájára húzták rá a szál-
lal telecsévézett bodzafacsövet.

Szinte minden házban volt osztováta 
(szövőszék), ez volt a jelképe az asszony 
serénységének. Úgy szőttek, hogy „mire 
az eke kimenyen, a vászon kész legyen”.

A szövést a fonal felhúzása, nyüstbe és 
bordába fogása előzte meg. Ezeket a mű-
veleteket két személy végezte. Ezt köve-
tően „elindították” a fonalat. A megszőtt 
rész szétfeszítésére szépen faragott, hí-
mes vászonfeszítőt használtak. Ennek a 
tetszés szerint hosszabbítható eszköznek 
a két végében apró szegek voltak, melyek-
be a vászon széleit beleakasztva a vásznat 
kifeszítették. 

A kender mellett gyapjút is használtak 
szövésre. A gyapjú hasznosítása a juh-
nyírással kezdődött. Ezt követően a gyap-
jút a szálak közé rakódott trágyától és e-
gyéb hulladékoktól megtisztították.

Az utolsó meccő-mester
Balázsi Dénes felvétele (1985)

A kender tilolása

A gyapjú mosása
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Régen az ünnepi női népviselet kifejez-
te, jelképezte a nő életkorát, családi állapo-
tát. A szőttesek csíkozása, a fersingek, kat-
rincák szabása, díszítése falvanként válto-
zott. Egy sokadalom alkalmával meg lehe-
tett állapítani, ki melyik faluból jött.

A leányok ünnepi viseletéhez tartozott 
a párta. Úrvacsoraosztáshoz csak pártásan 
járultak. Orbán Balázs leírása alapján tud-
juk, hogy akkor a leányok cifrán hímzett, 
aranyos-ezüstös pártáját „nem a fő elejére 
tették, hanem hátrább a konty helyére.” 
(Ebben az időben a leányok mind piros 
csizmát viseltek. Az új asszony még egy 
évig viselhette a leánykori csizmát, de azu-
tán fekete csizmára kellett azt cserélnie.)

A gyöngyös, cifrázott pártafélék egész 
Európában léteztek, a felsőbb társadalmi 
kategóriáktól terjedtek el. A párta tulajdon-
képpen a szüzeket megillető virágkoszorú 
helyét vette át.

Lakodalmas szokásaink, hagyománya-
ink régi időre nyúlnak vissza. A házasság 
az élet nagy fordulópontja. Mivel ez az 
esemény az életben általában csak egyszer 
fordul elő, nagy előkészülettel rendezték 
meg a két napig tartó ünnepséget.

A főkötő a lakodalom második napján 
kapott szerepet. Ekkor került sor az új asz-
szony bekontyolására. A násznagyasszony, 
aki a kelengye, a hozomány szállításánál is 
segédkezett, feladata alapján a kontyoló, il-
letve avató asszony tisztét is betöltötte. Ez 
a megtiszteltetés a legfiatalabb nagynénit, 
esetleg sógorasszonyt illette meg.

A fiatalasszony fejére a befont két haj-
fonatból kontyot formáltak, amit egy fém-
ből hajlított hajtűvel, a kontytűvel rögzítet-
tek. A konty fejen elfoglalt helye az asz-
szony életkorát is jelezte: a fiatalok fel-
jebb, az öregek lejjebb tűzve viselték a 
kontyot, ami a fejkendő viseletének is elté-
rő formát adott.

A főkötő a leány asszonnyá avatásának 
külső szimbóluma: „bekötik a fejét”. A leg-
régibb fejrevaló a négyzet alakú fehér 
lepel, a kendő vagy keszkenő, amit össze-
hajtva, esetleg összehajtás nélkül borítot-
tak vagy kötöttek a fejre, vagy vető formá-
ban tették fel. (A kendő szó Székelyföldön 
törülközőt is jelent.)

Ilyen öltözetben láthatjuk Orbán Ba-
lázs Székelyföld leírása… című kötetében 
az udvarhelyi, lövétei és felsőrákosi asszo-
nyokat. Ezt a kendős viseletet a legtovább 
a moldvai csángó asszonyok őrizték meg, 
ők még a XX. század második felében is 
hosszú vagy rövid kendővel „bekendőz-
ték” a fiatalasszonyt. A hosszú kendő dí-
szes végeit kétoldalt a vállon hátravetették. 
A csángó asszonyok kendőt viseltek min-
den életkorban, de kendőt kötöttek a babák 
és a kislányok fejére is. Ők (a csángók) 

Tornyos vagy magyar főkötő
nem is jutottak el a főkötő divatjáig.

Amint már említettük, az esküvőt kö-
vető nap volt a fiatalasszony beavatásának 
napja. Régen erre az alkalomra nagy me-
legben ingből és lajbiból álló felső ruháza-
tot adtak a fiatalasszonyra a tászlis rokolya 
mellé. Hűvösebb időben a lajbi helyett csu-
kott, testhez álló felsőrészt, ún. vizitkét vi-
selt az új asszony. A fejét „bekötötték”, 
egyes falvakban csepeszt tettek rá, más vi-
déken tornyos jegyfőkötőt.

A csepesz bársony vagy selyem anyag-
ból készült, csipkefodorral díszített főkötő. 
A kikeményített csipke a homlokrészt pár-
taszerűen övezte, mint egy koszorú. Hátsó 
részén selyemszalaggal gazdagították, 
amelyet az áll alatt egy csokorral rögzítet-
tek. A szalag két ággal lecsüngött a háton, 
egészen az asszony faráig.

A tornyos főkötő textilanyagai azono-
sak a csepesz anyagaival, csak az első ré-
szén, a csipkefodor helyett pártaszerűen, 
tornyosan emelkedik a tarajos dísz: dró-
tokra erősített apró művirágok (selyemből, 
bársonyból), levelek, fekete gyöngyök. A 
szakirodalom tarajos vagy magyar főkötő-
nek írta le (Apor Péter, Vámszer Géza), vi-
dékünkön tornyos főkötőnek mondták. Ez 
a főúri hölgyek gyöngyös főkötőjének ha-
tására, annak mintájára készült. Míg azt jó-
féle gyöngy (korall, igazgyöngy) díszítet-
te, addig a falusi asszonyok főkötőjét 
üveggyöngyök és művirágok tették „pom-
pássá”. Mind a csepesznél, mind a tornyos 
főkötőnél az uralkodó szín a fekete, még a 
művirágok levelei is fekete színűek, közte 
kevés lila, sötétkék, egy-egy kivillanó ibo-

lya-, nefelejcs-, vagy apró fehér, rózsaszín 
virágocska. A főkötő formáját és részleteit 
vidékenként másként alakították, ez adta 
annak helyi jellegét.

A XIX. században főkötőműves meste-
rek készítették. A XX. század elején Szé-
kelyudvarhelyen a keddi hetipiacon, vasár-
napi vásárokon sátrakban kirakodva még 
árusították az erre szakosodott kisiparo-
sok. Ha a vásárló nem talált megfelelő mé-
retű főkötőt, akkor megrendelésre, méretre 
elkészítették. Ezt a vőlegény vette a meny-
asszonynak, voltak falvak, ahol a jöven-
dőbeli anyós vásárolta. Minden esetben 
jegyfőkötőnek mondták. A leány a hozo-
mányban, kelengyéjében semmiképp sem 
vitt főkötőt.

A lakodalom második napjának reg-
gelén a főkötősen felöltöztetett fiatalasz-
szonyt a násznagyasszony és az öltöztetők 
bemutatták az újdonsült férjnek, az öröm-
szülőknek és az összehívott násznépnek. 
Ilyen ünnepélyesen vezették a vasárnap 
délelőtti istentiszteletre, a beavatásra, ami-
kor a férj családjának asszonyai a családi 
székbe ültették. (A templomi padokban 
családok szerint ültek. Ez a jog örökölhető 
anyai, apai ágon, illetve a férj után.)

A jegyfőkötő az asszony legdíszesebb 
öltözete, ruházatának kiegészítője. A me-
nyegző második napján az asszonyi beava-
tásra tették először a fejére, azután na-
gyobb ünnepek alkalmával, úrvacsoravé-
telkor, a templomba, illetve temetésre vi-
selték. A nagynyoszolyó a lakodalomba 
szintén főkötősen öltözött. Ha ritka eset-
ben előfordult, hogy leánykorban – tehát 
idő előtt – teherbe esett a menyasszony, ak-
kor nem tehette a fejére az ártatlanság jelét, 
a mirtuszkoszorút. Ilyen esetben a jegye-
sek az egyházi hivatal emberei (pap, me-
gyebíró és presbiterek) előtt úgymond 
megyét követtek (eklézsiakövetés, nyilvá-
nos bocsánatkérés a hívek közösségétől), 
amikor nyilvánosan beismerték bűnüket, 
együtt imádkoztak a bűnbocsánatért. A 
szertartás után már rendes ceremóniával 
szervezhették az esküvőt, csak a menyasz-
szonynak asszonyosan, főkötősen kellett 
felöltöznie.

A főkötő, az asszony ünnepélyes szim-
bóluma sokáig tartotta magát különleges 
ünnepi alkalmakkor. A negyvenes évek 
elején, „a magyar világban” még jeles ün-
nepnapokon használták az asszonyok a fő-
kötőt, de már csak a régi, megőrzött 
darabokat, mert újak már nem készültek. A 
szakértő mesterek elhaltak. A főkötőt köl-
csönkérni nem lehetett, de örökölni sem, 
mert bármilyen idős korban temették is el a 
tulajdonost, a fejére tették a jegyfőkötőjét. 
Legtöbbször a távozni készülő még éle-
tében „átok alatt meghagyta”, hogy e kí-
vánságát teljesítsék.

A Székelyudvarhely környéki falvak-
ban két főkötőt sikerült felkutatnom. A fa-

Szász Margit tanítónő népviseletben, 
főkötővel
A szerző felvétele

Népi kultúra
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„Külömbféle szavak lajstroma”
lumban, Székelydályában Bálint Gézáné 
Kovács Juliska (szül. 1909) őrzi a jegyfő-
kötőjét, megkímélt, jó állapotban, de csak 
fényképezésre adta ide. Halála után – 
kívánsága szerint – a fejére kell tenni, mert 
az úgy volt szokás. A másik főkötő igen 
elkopott, hiányos díszítéssel maradt meg, 
Gergely Sándorné Gergely Anna (szül. 
1901) tulajdona volt. 96 éves korában halt 
meg, de a főkötőt nem tették a fejére az 
öltöztetésnél annak kopottsága miatt. 

Ezt a főkötőt sikerült felújítatni. Szé-
kelyudvarhelyen Barkóczi Juliánna (szül. 
1923) 16-17 éves korában a fejrevalók, ka-
lapok, főkötők készítésének mesterségét 
tanulta. Ő újította fel a régi ismeretek alap-
ján az öreg főkötőt.

Régen a székely falvak asszonyai csak 
bekötött fejjel járhattak a kapun kívül, de 
még a kapun belül is. Árapatak román és 
szász falvak közé ékelődött magyar falu a 
Székelyföld szélén. Lakói őrizték a népi 
hagyományokat, keresztszemes varrotta-
saik széles körben értékeltek. Dénes János-
né Bálint Mária (szül. 1906) emlékei sze-
rint az 1800-as évek végén a faluban a 
csepesz terjedt el, kiszorította a kendőt, fá-
tyolt, amit a selyemhernyó fonalából ma-
guk fontak, szőttek, ezért volt fátyolszerű, 
vékony. A csepeszt is mindennap viselték. 
Ezért készült egyszerű kivitelezési for-
májú, amelyet a mindennapi munka vég-
zése közben is viseltek, illetve cifrább, dí-
szesebb, a vasárnapi, ünnepi alkalmakra. A 
XIX-XX. századfordulóján lett ismert, ter-
jedt el a főkötő igazi díszes formája, a cifra, 
magasított, tornyos, gyöngyös főkötő, 
amelyet csak ünnepi alkalmakkor viseltek.

A gyári kelmék gyártása azonban fej-
lődött, ennek hatására változott a falvak di-
vatja is. Az első világháború után, a főkötő 
divatjának múlásával, mindinkább elter-
jedt a fejkendő a főkötő helyett. A vőle-
gény már nem jegyfőkötőt, hanem jegyru-
hát, fejkendőt vásárolt. 

A régi időkben az asszonynak a legna-
gyobb melegben is kötelező volt a fejre-
való viselése, hétköznap, vasárnap, otthon 
és a kapun kívül egyaránt. Ünnepélyesen 
elöl, az álluk alatt kötötték meg, munka 
alatt menyecskésen hátrakötötték. Ha ken-
dő nélkül megindult egy asszony, megszól-
ták, elmarasztalták. A fejkendőt üzletben 
vagy piaci sátrakban, kereskedőktől vásá-
rolták. Télire posztó és szőr szövetanyag-
ból, meleg időre delin, karton és selyem-
kendőt viseltek. Színe az életkorral egyre 
sötétedett. Általában az egyszínű anyagok 
voltak a közkedveltek: fehér, barna, szür-
ke, fekete. Vidékünkön a rózsásat nem 
kedvelték, cigányosnak tartották.

Cs. Gergely Gizella

Külömbféle szavak lajstroma
1. Magyar szókönyv pótlék. Olyan szavak 
ezek, melyek a legteljesebb szabályos ma-
gyar Szótárakban sincsenek meg, de a ma-
gyar, kivált székely köznép száján min-
dennapi használatban vannak.

Maga a szó – Ennek jelentése vagy 
értelme
A.
Áncsorogni – Azaz ide s tova cél nélkül 
állani, járni.
Ánkálni – Mélázva, tétova járni, bámulva 
állni.
Ajongani – Szégyellve akarni megnyerni 
valamit.

B.
Belezna – A szövés alatti leszakadt fonal 
ürege vagy csorbája.
Belétőked – Valakibe belé kötölőzik vagy 
belébonyolodik.
Belékutul – Belényúlogat tilalmason 
vagy tisztátalanul.
Béseg v. Péseg – A vér stb. ingerlőleg 
forradoz, zsibbadoz.
Bojász v. Bakrász – Bódorog, ide s tova 
tévedez, mint a bak.
Bódorog – Ugyan az.
Bozlány – Borzas, bokros, tövises 
erdőújulás.
Buditska – Kalitka v. galicka (datki szó).
Bece, kényes bece – Delicatus.
Bóka, kicsi bóka – Kicsi malac.

C. Cs.
Csecskó – Gúny nevezet.
Csecskős – Apró veresstráfos v. vonalas 
fehér törökbúza szem.
Csepcsel (le) – Lelocsol a víznek 
tenyérrel ütésével.

Cirmolni – Szidni kisebbítőleg, néha ok 
nélkül.
Cuna – Kisleánykák, szűz leányok pinája.
Condollott – Elrongyollott.
Csemcsegni – Mikor ember v. disznó 
eszik, ily hangot ád.
Cihogni – Azaz kacagni össze a többivel 
lassancskán.
Csőcselék – Hitvány, aljas. Családi apró 
tagok, gyermekek.
Csükészni – Tallózni a beszedett termés 
helyén.
Celebula – Mindenféle, elegyes portéka.
Csürök – Mészkatlan begyújtó szája.
Csármál – Lármáz, mint a madarak.

D.
Dévaj – Kicsapongó, gonoszkodó ember.
Derendocia – Nagy lármával, dörgetéssel 
járó szekerezés.
Ducifaros – Nagy, kiálló gömbölyded 
farú személy.
Duvasztani v. uvasztani – Fűzfa héját stb. 
épen lehúzni, vagy bőrt is.
Durga – Csepűvászon lepedő, búza stb. 
szárasztó.
Dáridó – Vendégségi táncos, lármás 
mulatság.

E.
Elvederedett – Elhányódott, 
eltaszigáltatott.
Elkámpicsorodik – Elkeseredik, száját 
nyomorékul vonván el.
Ergöje – Féleszű, helytelen magaviseletű.
Elernyedni – Mikor valamely épület stb. 
széjjel kezd menni.
Egercsélni – Azaz egér módra imitt-amott 
kutatni, rágódni.
Ebhendi – Alávaló gazember.

Jánosfalvi Sándor István (1804–1879) tudós unitárius pap neve ismerős a 
Székelyföld, és különösképpen a két Homoród vidékét kutatók előtt. Az 1827-
ben pappá szentelt Sándor Istvánt elsősorban az 1942-ben megjelent Székely-
honi utazás a két Homoród mentén című művéért tartja számon az erdélyi iroda-
lom- és művelődéstörténet. Életrajzával és kéziratos hagyatékának feldolgo-
zásával azonban még adós nemzetközösségünk. Igaz ugyan, hogy Darkó Sán-
dor, Benczédi Pál és legutóbb Veres Péter egy-egy tanulmány erejéig megpró-
bálta bemutatni a szokásostól teljesen eltérő lelkészi életpályát, de a méreteiben 
is impozáns kéziratos hagyaték feldolgozására nem vállalkozhattak. A nyolc 
fóliánst kitevő kéziratos anyag Székelykeresztúron, Marosvásárhelyen és Ko-
lozsvárott várja a kutatókat. Jelen írásunkban – ízelítő gyanánt – Jánosfalvi Kü-
lömbféle szavak lajstromát adjuk közre, melyet az 1867–1868-ban írt Bibliai ’s 
más közéleti nevezetes tárgyak… című, közel 600 oldalas gyűjteményének 
részeként hagyott az utókorra. Jánosfalvi gyűjtése nem csupán megelőzte Kriza 
János Erdélyi tájszótárát, hanem szerencsésen ki is egészíti azt. Szeretettel 
ajánljuk hát Jánosfalvi e kis tájszótárát Erdély minden szerelmesének.

Kovács Sándor

Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben
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F.
Foszlány – Ringy-ronggyal fityegő 
köntös, mely foszlik ki.
Fikarc – Valaminek legkisebb része.
Fanyalogni – Valamit félénken akarni 
megnyerni.
Furfangos – Sokféle ravasz mesterséggel 
élő ember.
Fonyorodott – Azaz elfonnyadott, 
fonnyadni kezdett arca.

G. Gy.
Gozs v. gazsó – Cserebogár.
Gezemuza – Mindenféle elegyítéke a 
dolgoknak.
Giligógyi – Bolond magaviseletű.
Gar, nagy garral – Maga reátartó 
kevélységgel szóló.
Gúggadoz – Ti. törpe helyeken, élőfák 
ágai alatt.
Gészkönke – Kicsiny szoros utcafenék.
Gányolni – Valamely köntöst imígy, 
amúgy összevarrni.
Gyökinteni – Sántán lépni v. álmos fejét 
le-le ejteni.
Gór (tyúk) – Hosszúlábú, magos, 
nagyfajú tyúk.
Gyaka – A szekérben felállított hegyes fa 
lajtorján.
Gób (ülj bé abba a góbba) – A tűzhely 
alja, vagy cserepes kemence alja.

H.
Harél – Nagy illetlenül sokat beszél.
Hüppög – Mikor a félkurta lábú ember 
sántítva megy.
Hötyke – Magarátartó, kevély, hegyes 
menésű stb.
Hencegni – Kevélyen piszkálódik, 
bírálgat, ítélget.
Hingyolni az ágyat – Az ágyat össze-
vissza mászni gyermekeknek.
Hamaríttani – Siettetni.
Habatolás – Gutaütött ember beszéde.

Hatlatom – Halogatom.

I.J.
Imola – Imaház, kápolna.
Ibrikál – Szarik.
Ikrandik v. megikrandik – Valamitől 
megirtózik, csömörlik.
Jámbortalanság – Régi magyar szó.

K.
Kajla – Horgas, leálló szarvú vagy fülű 
ökör.
Ketyeg – Az óra mikor jár.
Katipila – Asszonyos természetű férfi.
Kolontos – Nem elég okos.
Kóté – Kevéssé esztelenecske.
Kauncolni – A kutya mikor megütve fut.
Kúttogni – Valamely búvóhelyen rejtőzve 
üldögelni.
Kúcogni – Valamit vékony hangon 
félsírva kérni.
Kibidgyen v. biggyen – Kiesik, kifordul 
valamely test, hogy függjön.
Kodohodtt – Az éhség miatt hasa 
megüresült.
Kutatni – Keresgélni az elrejtett szoros 
helyeken is.
Katyfolni – Valami ételt stb. sokféléből 
összekeverni.

L.
Lehergelni – Valamit valahonnan leverni, 
nyomdosni.
Lepreckelni – Vízzel stb. apró harmat 
alakban levizezni.
Lebelegni v. nebelegni – Ügyetlen 
tréfásan bánni valakivel.
Lepocskondiázni – Valakit ok nélkül 
lemocskolni, nyelvelni.
Lempefülű – Leálló, fityegő fülű.
Lődörög – Ide s tova mozog valamely 
kemény test.
Lárifári – Haszontalan, kerengő, nem 
igaz beszéd.
Lok – Valamely patak melletti völgy.
Libbenteni – Sántálva lépni, kinek egyik 
lába rövidebb.
Lipinkázni – A gyermekek szoktak 
deszkán stb., mint a kompona.

M.
Maszók – Bőrről levakart apró szőrök 
pokróc szőni.
Múszli – Ugyan az. (Bágyi szó, hol 
szövik a pokrócot.)
Majszogni – Szuszogva, csemcsegve 
enni.
Matat – A vak vagy sötétben lévő ember 
valamit keres.
Mutuj – Nem sok beszédű, hallgató, 
ügyetlen ember.
Mókázni – Valakivel tréfálkodni, 
gúnyosan enyelegni.
Megkörmözött – Gyengén befagyott víz 
és sár.
Makuc – Odvas fa fekete pora.

Macsalog – Azaz valahol ok nélkül 
mozgásokkal múlat.
Mocsolya v. pocsolya – Híg sár az úton.
Mókol – Össze vissza varrogat stb. 
tudatlanul valamit.
Megtincselni – A disznót, malacot stb. 
holmi aprósággal hizlalni.

N.
Nyüskölődni – Olyanformán mozgolódni 
fel s alá, mint a nyüst.
Neszere – Bolondforma magaviseletű.
Nyikitelni v. nyaklatni
Mikor a kutyát s szekrény fedelét 
nyikorgatja.
Nyiszitelni – Rossz késsel vágni valamit.
Netet – Valaki bolond módra ide s tova 
nézegel.
Nyekken – Mikor valaki leesve torkából 
hangot ád.
Nyammog – Mikor valaki csúful, 
nyammogva eszik.
Nyöszörög – Valamely szenvedő beteg 
állat.
Nyikkan – Mikor valamely megütött állat 
megnyikkan.
Nám – E helyett – Lám, azaz lám, tegnap 
jó volt stb.

O.
Ordos v. törkös – Törökbúza melynek 
fehér szemein veress vonás van.
Összecsebzett – Azaz, mint a csepű 
összebonyolódott, zavarodott.

P.
Piszmogni – A dolgot serényen nem 
végezni.
Puca – Kis leánykák szeméremteste.
Poszárlik – Valami széjjel hányódik, 
szóródik.
Piszonyodik – Meg kezd gyengén 
penészedni.
Peszlek – Valami apró pórtéka vagy 
eszköz.
Pisolyog – Gyengén mosolyog.
Popiskálni – Törökbúza szemeket a 
tűznél pattogtatni.
Pacsékol – Elpazarol, osztogat, veszteget.
Püffög – A kása, s egyéb efféle mikor fő.
Piszeg – Mikor a síró gyermek fojtott 
hangon piszeg.
Pezzen v. megpezzen – Valami vékony 
réz, lapi vagy drót.
Permete – Gyenge cseppekből álló 
harmateső.
Peckelődni – Valami magosságra felhágni 
bajjal.
Parpáj gyermek – Azaz bátor, 
kedvkereső.
Potyor – Híg sár az úton.
Pallókázni – Lipinkázni (datki szó) 
valami deszkán.
Pislen – Kicsiny csirke.
Pözmete – Mindenféle tűzgyújtó apróság, 
csepű, papír, szalma stb.

Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben
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R.
Ringyó, rima – Szemtelen kurva.
Rippadoz – Gyönyörködve, mohón 
kacag.
Renyődni – Szorongó szívvel valami 
felett panaszkodni.
Rostolni v. ratymatni – Ide s tova, ki és 
bé gyakoron járkálni.
Retyegni – A békáknak.
Rebegni – Nem balbutire [hebegés, 
dadogás], hanem tremere [reszketés, 
remegés] jelentéssel.
Rittyegtetni – Ostorát stb.
Rönkesz – Törpe.
Rövebb – Rövidebb helyett.

S. Sz.
Szódé – Vad forma, nyers magaviselet.
Szepegni – Valamely gonosztól való 
félelemmel lenni.
Súrujka – Igen szűkön, kurtán készült 
köntös.
Suhancár – Vékony termettel felnőtt ifjú.
Sinkópál – Koldulva, fél sírva kéreget 
valamit.
Sziriktálni – A tüzet szurdalni, hogy 
jobban égjen.
Sustorékol – A tűz hányja a szikrát 
ropogva.
Szottyan – Valahonnan leesik valami 
könnyűdeden.
Sejtem – Homályosan gondolom, 
képzelem lenni.
Sajdítom – Előérzéssel képzelem, érzem.
Sompolyog – Valami körül lassan jár 
vagy megy el.
Silákol – A tűz, mikor csak gyenge 
lánggal ég.
Szőnye – Az erősen szürke gyapjú.
Sápítoz – Megrebbenve kiáltoz.
Süllög – A tűz mikor rosszul ég vagy 
rántódik valami.
Szilokba szaggat – Apró darabokra 
szétszaggatni.
Szüszküpü – Mindenféle szóhajtásba, 
dologba részes.

Szappankázni – A víz tetején valami 
lapos követ elhajítani.
Sikóta – Kis cserép vagy 
csontfurulyácska mely sikolt (datki szó).
Sukutolni – Suttogva váltólag beszélni 
sokat.

T.
Tongyó – Aki rendetlenül öltözködik.
Tepölődik – Amikor valaki valahonnan ki 
akar mászni.
Tácsogni – Mikor valaki szájtátva néz 
valamit.
Titi muti – Ügyetlen magaviseletű.
Túszol – Rágalmazólag szót hajt.
Terécsel – Mikor ok nélkül mindent 
össze-vissza beszél.
Tepelák – Törpe, leppögő menésű 
hitvány ember.
Tepsed – Szétlapul.
Tesped – Mikor valaki vagy valami 
sinlik, emésztődik.

Z. Zs.
Zuvatolni – Sokféle rágalmas szót 
hajtani.
Zándorodik – Összeszólalkozik valakivel.
Zokon venni – Megilletődve venni 
valami vádat stb.
Zernyén járni – Csak félig öltözve járni.
Zsana (nagy zsana van) – Nagy 
érthetetlen beszélgetés.
Zobban – A kapu mikor béteszik.
Zsibog – A lába az embernek, mintha 
valami járna benne.
Zavara – Hosszan vágott keskeny deszka.
Zsillamat – Zsírnemű, akármiféle 
szalonna, vaj stb.

V.
Vatatni – Sokat beszélni ok nélkül.
Viszkolódni – Annak, aki ülőhelyét nem 
szereti.
Vaszkolódni – Annak, aki ülő-, 
fekvőhelybe akar fészkelődni.
Vaszarkodik – Erőlködik valami cél 
elérésére.
Virgóhely – Mely felett az emberek 
huzalkodnak, perelnek.
Vápahupáshely – Hol völgyecskék, 
dombocskák vannak.
Vakkanni – Mikor a síró gyermek 
zokogva szól.
Vacsog – A sár, mikor megy az ember 
benne.

Csudálatos bővsége a magyar nyelvnek 
némely tárgyaknak különböző szavakkal 

való kifejezésben is az állapotokhoz ké-
pest. Pl.:
1. A fehérnépek szeméremtestét kisleány-
ka korban, addig míg a hószám rajta megi-
ndul pucának, azon túl, míg mint szűz le-
ány úgy él pinának, ha férjhez megy míg 
rajta a hószám megáll picsának, azon túl, 
mint circiter ötven éven felül levő asszony-
nak, valagnak szokták nevezni.
2. Ugyanazon fehérnépeket, míg a hószám 
rajtok megindul leánkáknak, azon túl férj-
hez menetig leánynak, férjhezmenete után 
45. évéig menyecskének. Azon túl vénasz-
szonynak, banyának mondja a nép.
3. Hasonlólag a férfiak szeméremtestét is 
azon életidőig, míg a nemző mag bennök 
teremni kezd és megindul monynak, vala-
mint a férfiaknak is mikor fel nem áll mere-
vedve. Ezen túl pediglen fasznak hívják, ha 
ti. felállott, s a közösülésre elkészült.
4. A disznónak mikor még malac így 
mondják: Heccs bé ne! Heccs el ne! Mikor 
disznóvá nőtt így: Hújki ne! Hújbé ne! S 
így bolondul kétszer tanítják.
5. A tyúknak is, míg kicsike pislen a neve, 
mikor nagyobbra nő: csirke! Mikor megál-
lapodik Tyúk. És így a csirkét így szólítják: 
Csüke! Csüke! Pirike! Mikor tyúk lesz: 
Gutya! Gutya! Tehát ezeket is kétszer 
tanítják.
6. A kicsi borjút így szólítják: Pücsi bé! 
Prüg bé! A nagy marhát: Hí bé!

Festett díszítések almáriumokról
Balázs Pál munkája 
(Homoródkarácsonyfalva)
(Malonyai Dezső: A magyar nép 
művészete. II. Bp., 1909. XXIII. színes 
tábla.)

Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben
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Feliratos emlékek a Kis-Homoród 
mentéről

Feliratos emlékek, bár sokuk meg-
semmisült, nagy számban maradtak ránk 
a Székelyföldön is. Elsősorban a templo-
mokon és templomokban, lakóépületek 
homlokzatán vagy mestergerendáin, 
ezek falain, temetőkben (sírkövek, ún. 
tumbák, azaz koporsó alakú kövek feli-
ratai), templomi, illetve egyházi kegy-
szereken, használati tárgyakon (haran-
gok, keresztelőkutak, miseruhák, oltár-
képek, freskók stb.), és nem utolsó sor-
ban házi eszközökön (kályhacsempék, 
szőnyegek, kárpitok stb.), fegyvereken. 

Az alábbiakban néhány olyan felira-
tos emléket mutatunk be a Kis-Homoród 
mentéről, amelyek a XV–XIX. század 
között keletkeztek. Úgy gondoljuk, hogy 
néhány ezek közül régisége, „üzenete” 
alapján kuriózumnak is minősíthető. Egy 
részük elpusztult ugyan, de néhány ere-
deti vagy másodlagosan beépített állapo-
tában ma is látható.

Az oklándi unitárius templomban, 
amelyet 1937-38-ban egy középkori 
templom kibővítésével építettek mai for-
májára, több régi faragvány is található 
eredeti helyén vagy másodlagos elhe-
lyezésben. Ezek közé tartozik a szentély 

helyén épült új rész északi falába elhelye-
zett egykori kőkeretes, szemöldökgyá-
mos sekrestyeajtó, amelyen eddigi isme-
reteink szerint a környék legrégibb feli-
rata olvasható. Az ajtó szemöldökrészé-
re, kidomborodó antikva betűkkel a 
következő név van vésve: MICHAEL 
KOVA[CS] azaz Kovács Mihály. A 
templom különálló támpilléres tornyán 
egykor – az 1789. évi jegyzőkönyv sze-
rint – ilyen írás volt olvasható: „1654 9a 
JULIJ … HOC OPUS EXTRUEBAT 
ANDREAS NOMINE KÁLMÁNY AT 
LOCIUS [!] LABORIS FRANCISCUS 
NOMINE MAYORUS.” E felirat a XVI. 
században épült torony első magasítá-
sának emlékét őrizte meg. 

Mielőtt Oklándról eltávoznánk, min-
denképp meg kell említenünk a vidék 
legrégibb kapujának, amely az unitárius 
parókia előtt áll, feliratát is. Az egy év 
híján 200 éves kötött cserefa kapu tük-
rében a következő feliratot olvashatjuk: 
AZ OKLANDI UNITARIA ECCLA 
ÉPIttEttE T. P. ALBERT SIGMOND 
IDEJÉBE FELSŐ KOVÁTS MIHAj 
CURATORSÁGÁBA ANNO 1809 Die 
7º Auii.

Gazdagnak mondható epigráfiai em-
lékanyaggal bír Homoródkarácsonyfal-
va is. Ezekről egy korábbi lapszámunk-
ban már szóltunk (Lásd: Örökségünk, I. 
évf. (2007) 3. sz. 4-5. o.). Közlésünkből 

akkor két felirat kimaradt. Ezek a felira-
tok (két bibliai idézet) a templom 1996. 
évi festésekor a diadalíven kerültek elő. 
A szakemberek szerint a betűtípus és a 
két szöveget elválasztó ornamentika 
alapján a famennyezettel (1752-ben ké-
szült) lehetnek egyidősök, de az sem ki-
zárt, hogy még a XVII. században ké-
szültek. Szövegük: Ha szintén mi vagy az 
Angyal Menyből hirdet néktek azon 
kiivül á mit hirdettünk átok legyen. Gal. 
I. V III.; Vigyázzatok, maragyatok meg 
hitben emberkegyetek és erősödgyetek 
megh. Cor. XVI. V XIII. 

Homoródalmásról is több XVII. szá-
zadi feliratot ismerünk. A falu délnyugati 
részén, a Német utca sarkán (18. szám) 
áll az a kékre meszelt, meredek cserép-
tetős ház, amelynek középső mennye-
zeti, szépen faragott, profilált, hornyolt 
és véséssel díszített gerendáján a követ-
kező háromsoros latin nyelvű felirat ol-
vasható: MICHAEL SZILA/GI ET 
UDVARHELI/ A : D : 1645. A felirat a 
gerenda közepén van elhelyezve, két ol-
dalról levéldíszt (sás?) vagy kosarat for-
mázó díszítővonalak fogják közre. A li-
gatúrát (egybeírt betű) is tartalmazó, 
gondosan metszett feliratban az ácsmes-
ter az építtető nevét (Szilágyi Udvarhelyi 
Mihály, aki valószínűleg almási prédi-
kátor volt) és az építés évszámát örö-
kítette meg. 

Időrendi sorrendben az a felirat kö-
vetkezik, amelyik az almási unitárius te-
mető északi részében, az első lépcsősor 
legmagasabb pontjától az út felé mintegy 
hat méterre található. Az itt fekvő kopor-
só alakú sírkő (tumba) felirata a követke-
ző: ITT FEKSZIK ALMÁSI NEMES 
PÉTER DEÁK, a bal oldalán pedig: AN: 
D 1658 AETATE 58/MIVL/. A tumba
alatt nyugvó almási Péter deák Bethlen 
Gábor idejében a fejedelmi kancellária

A feliratos emlékek gyűjtésével, kutatásával a történelmi segédtudományok 
egyike, az epigráfia (felirattan) foglalkozik. Az ókor feliratainak gyűjtését év-
századok óta végzik már a kutatók, de a középkori feliratos emlékek vizsgála-
tának is régi múltja van. A feliratok készítése a későbbi korok emberének is 
szokása volt, s maradt napjainkig.

De mit is értünk feliratos emlékek alatt? Erre a kérdésre R. M. Kloos, a kö-
zépkori epigráfia első kézikönyvének szerzője így válaszolt: „feliratos emlékek 
alatt olyan, különböző anyagokra – kőre, fára, fémre, bőrre, szövetre, zománc-
ra, üvegre, mozaikra stb. – írt szöveget értünk, amelyeket nem az írástanítás-
hoz és a kancelláriai szervezethez tartozó erőkkel és módszerekkel készítettek.” 
Tehát a feliratos emlékek közé azok az írásos emlékek tartoznak, amelyek 
általában nem a szokásos íráshordozóra (papír, hártya), illetve nem a szokásos 
íróeszközökkel készültek, hanem pl. vésővel.

Felirat a homoródkarácsonyfalvi
templom támpillérén

A Király Kútja forrás felett található 
feliratos andezitkő

Az oklándi unitárius templomban, a 
sekrestyeajtó szemöldökrészén 
található felirat

Tárgyi örökségünk
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íródeákja és esküdt jegyzője volt.
A harmadik XVII. századi emlékünk 

harangfelirat. Erről az 1749. évi generá-
lis vizitáció jegyzőkönyve tájékoztat. Az 
akkor leltárba vett kisebbik harangon a 
következő felirat volt olvasható: ANNO 
1685. 13 APR. FUSA IN TEMPORE 
STEPHANI BACZO,  ANDREA 
KOVATS, STEPHANI SZABO.

Az Almás község határához tartozó 
Vargyas-patak szurdokvölgyében, az 
Orbán Balázs barlangban lévő XVII. 
századi felirat a Hic Fuit feliratok cso-
portjába tartozik. A felirat vagy inkább 
rövid kézjegy olvasata: H. F. KADACSI 
1690. A település korábbi templomának, 
amely a falu közepétől keletre emelkedő 
dombon állt, építési évszámát megörökí-
tő kő a mai templom tornyába van beépít-
ve. Rajta a következő rövid felirat látha-
tó: ANNO 1693.

Lövéte lakóházain, azok homlokza-
tán és sarokkövein, gerendáin, a teme-
tőkben lévő kereszteken is számos „üze-
netet” olvashatunk. Régi, középkori 
templomának egykori harangját a kö-
vetkező felirat ékesítette: JESUS 
NAZARENUS REX JUDEORUM 
1545. A harangfeliratok e variánsa a XVI.

század elején tűnik fel Erdélyben (Beret-
halom). „Édestestvére” lehetett ennek a 
harangnak Homoródkarácsonyfalva 
középkori kisebbik harangja, amelyen az 
1715., illetve az 1789. évi püspöki vizi-
tációs jegyzőkönyv szerint a lövéteivel 
teljesen megegyező írás és dátum volt 
olvasható. 

Lövéte lebontott középkori templo-
mának temetőjében áll még ma is az a 
nyolcszögre faragott lábazattal rendelke-
ző, zömök, arányaiban kissé furcsa, rövid 
keresztszárú kőkereszt, amely alighanem 
a legrégebbi a Kis-Homoród mentén, 
vagy talán az egész Udvarhelyszéken. 
Nehezen olvasható, felszínesen, nem ki-
forrott mesterkézre utaló feliratának ol-
vasta véleményünk szerint a következő: 
† ITT FE[KSZIK?] az ISTE[N]BEN EL

[H]OLTT PETER JAnos 15808 [1588?]. 
A kőkereszt ezek szerint a XVI. század 
második felében „állíttatott” volna. Mi-
vel sem a felirat helyességében, sem az 
évszám pontos feloldásában nem va-
gyunk teljességgel bizonyosak és megfe-
lelő analógiákkal sem rendelkezünk, 
ezért a kérdést a szakma számára to-
vábbra is nyitottnak tekintjük. 

És álljon itt Lövétéről az a 
XIX. század második felé-
ben keletkezett felirat is, 
amely örök érvényű 
gondolatot hordoz. A 
felirat néhai Demeter 
József telkén (Deme-
ter utca, 889. sz.) álló 
csűr egyik, másod-
lagosan beépített ra-
kófáján (korábban egy 
régi ház gerendája lehe-
tett) olvasható, és így 
hangzik: 1876-BA JUNI. 
12-IK. / NEM A HÁZ TART 
MEG MAGÁBAN HANEM ISTEN 
ŐRIZ ABAN EMBÖR TEHÁT 
I M Á D K O Z Á L  H O G Y  I S T E N  
LEGYEN HÁZADNÁL. E felirat 
közkedvelt volt – vallásfeleke-zeti 
hovatartozás nélkül – a Nagy-Homo-ród 
mentén is. Bizonyság erre, hogy „ha-
sonmásával” Abásfalván, a Fő úttól a 
templom felé kanyarodva, egy 1872-ben 
épült ház homlokzatán is találkoztunk.

Hogy feliratos emlékekre bárhol, 
még az erdők mélyén is bukkanhatunk, 
azt az utolsóként bemutatásra kerülő epi-
gráfiai emlékünk bizonyítja. Meg kell 
vallanunk, hogy felfedezésünk nem vé-
letlenszerű, hanem tudatos keresés ered-
ménye. Felfedezőutunkra a Gróf Teleki 
József 1799. évi útleírásában található, a 
Hargita havasára vonatkozó, alábbi fel-
jegyzés indított: „egy más oldalon va-
gyon egy más forrás, amelyet királly kut-
jának neveznek […]. Mellette egy kőtáb-
lán találtunk valami írást, de el nem ol-
vashattuk. Az a tradicio van a nép közt, 
hogy egy Magyar Királly vadaszotjában 
itt ebédelt és hogy innen vette nevét a 
forrás.”

Nos, valóban van a Hargita havasá-
nak délkeleti oldalában Király kútja ne-
vezetű forrás, ráadásul elég könnyen meg 
is közelíthető. Szentegyházától a Szé-
kelyudvarhelyet és Csíkszeredát össze-
kötő úton kell haladni, át a Cseretetőn 
Kékvize patakáig. Itt északra a Hargi-
tának fordulva, követve a patak jobb ol-
dali folyását, rövid kapaszkodó után föl 
is leljük azt a Virágosvész (1017m) 

tengerszint feletti magasságon fakadó 
forrás egy kövekből mesterségesen ösz-
szehordott nagyobb halom alól csor-
dogál. A kút felett található a martban, a 

földbe besüppedve az a nagy ande-
zitkő, amelyen ottjártunkkor 

(2008 tavaszán) a követ-
kező feliratot találtuk: 

Ha ELMO TÜZED / 
VILÁGIT ELŐTEM 
/ Én áTVÁGOM / 
ÉRTED AZ / ÉLET 
ÉJTZAKÁT. A fel-
iratot évszámmal is 
ellátták, de ez sajnos 

ma már nem olvas-
ható. Az ujjnyi mély és 

arasznyi nagyságú be-
tűkből álló felirat alatt egy 

nagyméretű „monogram” is 
lát-ható (egy kereszt és egy nyomtatott 

nagy E betű összevonva). 
Ezen utóbbi felirattal kapcsolatosan 

jelen cikkünkben nem bocsátkozunk fel-
tételezésekbe, de újabb adatok felbukka-
nása esetén, témánkhoz a következő lap-
számok valamelyikében visszatérünk.

Mihály János

1 Approbaták – Erdélyországnak és Magyar 
ország hozzákapcsolt részeinek megerősített 
végzeményei (Approbatae Constitutiones regni 
Transilvaniae et partium Ungariae eidem 
adnexarum). Tulajdonképpen az 1540–1653 
közötti országgyűlési határozatok gyűjteménye, 
amely 1640-ben, II. Rákóczi György idejében 
került kiadásra.A lövétei kőkereszt

Homoródkarácsonyfalvi epigráfiai 
emlékanyag (bal alsó, középen)

Tárgyi örökségünk
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– Egyetemi professzori státusza mellett 
Pozsony Ferencet főként a Kriza János 
Néprajzi Társaság elnökeként ismerik. A 
társaság 1990-es megalakulása óta szá-
mottevő változás figyelhető meg az intéz-
mény működésében, fokozatosan megújuló 
kihívásoknak kellett eleget tenniük, így az 
egykor elsődlegességet élvező dolgok is 
számtalan alkalommal átértékelődtek. Ho-
gyan jellemezné az elmúlt évek történéseit, 
milyenek a kilátások a Kriza János Nép-
rajzi Társaság számára?

– A Kriza János Néprajzi Társaság sajátos 
helyet foglal el a romániai magyar intéz-
mények sorában. 1990. március 18-án első-
sorban érdekvédelmi szervezetként alakí-
tottuk meg. A kezdeti extenzív korszakban 
évente két-három tematikus konferenciát 
szervezett Erdély városaiban és falvaiban. 
Ezek a tudományos rendezvények igazi 
szakmai felkészítők és szemináriumok 
voltak, mivel a résztvevők megismerked-
hettek a magyar néprajztudomány legújabb 
eredményeivel, az európai etnológia elmé-
leti és fogalmi újdonságaival. 

Mivel dr. Péntek János már 1990-től 
kezdeményezte és beindította a néprajz 
szakot a Babeş-Bolyai Tudományegyete-
men, hamar felnőtt egy fiatal, szakképzett 
nemzedék is, mely már alkalmas volt ko-
moly, összehangolt tudományos feladatok 
elvégzésére. A társaság 1994-től székházat 
vásárolt Kolozsvárt. Itt archívumot, szak-
könyvtárat, kiállítások és előadások szer-
vezésére alkalmas termet is berendeztek. 

Az 1990-es évek végétől a KJNT 
dokumentációs központja már egyre in-
kább a kolozsvári néprajz szakos egyetemi 

képzés háttérintézményévé vált. Ekkor 
bontakozott ki a társaság intenzív korszaka, 
mely elsősorban közép- és hosszú távú tu-
dományos programok megtervezésével és 
megszervezésével járt együtt. A moldvai 
csángó falvakban folyó jelenkutatás, az 
erdélyi szórványközösségekben szervezett 
anyakönyves vizsgálatok mellett – immár a 
fiatalabb nemzedékek bevonásával – olyan 
kutatásokat szerveztünk, amelyek az 1989 
után gyorsan kibontakozó modernizációs 
folyamatokat dokumentálták. Kutatásaink-
ból és tematikus konferenciáinkból több 
mint 80 szakkiadványt jelentettünk meg.

Erdély és Moldva néprajzi szintézisé-
nek előkészítésére indítottuk el az Előmun-
kálatok a romániai magyarság néprajzá-
hoz című programunkat. A program kere-
tében néprajzi szakirodalmi adatbázist épí-
tünk ki, ugyanakkor hozzákezdtünk egy vi-
zuális adatbank elkészítéséhez is. Eddig 
14.000 fényképet dolgoztunk fel és tettünk 
hozzáférhetővé az interneten.

– Ma a KJNT az egyetemi néprajzi oktatás 
nélkülözhetetlen háttérintézménye. Melyek 
azok a kutatásai programjai a társaságnak, 
amelyekben a diákok részt vállalhatnak, 
közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek?

– A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen fo-
lyó néprajzos oktatásban részesülő diákok 
tanáraik irányításával részt vehetnek a 
moldvai jelenkutatásban, az erdélyi szór-
ványközösségek vizsgálatában, élettörté-
netek gyűjtésében, a népi vallásosság elem-
zésében, a népi díszítőművészet kutatásá-
ban, az írásbeliség és a népi kultúra kapcso-
latának feltárásában stb. 

– A moldvai csángó falvakban végzett 
jelenkutatás már több éves programként 
jegyezhető, számos szakmai konferencia, 
kiadvány is bizonyítja az elvégzett munka 
szakszerűségét. Ezen kutatások hozzájárul-
tak-e a „csángókérdés” tisztázásához? 

– A moldvai falvakban társaságunk és tan-
székünk már 1991-től kezdeményezett 
alapkutatásokat. Ezt két okból tettük: a to-
talitárius korszakban egyáltalán nem lehe-
tett átfogó, összehangolt, csoportos kuta-
tásokat végezni csángó falvakban, más-
részt pedig a moldvai településekben is a 
modernizáció, a munkamigráció hatására 
felgyorsult az akkulturáció, mely a szinte 
napjainkig fennmaradt archaikus életvilá-
gokat, kulturális elemeket hirtelen eltün-
teti. Az elmúlt másfél évtized folyamán 
Moldvában elsősorban a társadalom- és 
gazdaságszerkezet gyors átalakulásával és 
hatásaival, különböző etnikai folyamatok-
kal, valamint az identitás szerkezetének 
változásaival foglalkoztunk. Számos hazai 
és nemzetközi konferenciát szerveztünk, 
szakmai kiadványokat jelentettünk meg 
magyar, román és angol nyelven. Ugyanak-
kor a közelmúltban adtuk ki a moldvai 
csángókkal kapcsolatos szakirodalmi kö-
tetünket is. A háromszéki Zabolán pedig 
Csángó Néprajzi Múzeum alapítását kez-
deményeztük. Úgy vélem, hogy sajátos és 
szerény eszközeinkkel hozzájárultunk a 
csángók érdekvédelméhez is.

– A moldvai csángókról írt kötetét három 
nyelven (magyar, román, angol) is megje-
lentették, az erdélyi szászok szokásvilágát 
taglaló kötete magyarul és német nyelven is 
napvilágot látott. Ez azt bizonyítja, hogy az 
erdélyi szerzők szakszerű írásai iránt széles 
körű az érdeklődés?

– Az erdélyi magyar néprajzkutatók az 
1989-es változásokat követően már cselek-
vően bekapcsolódhattak az erdélyi, a ma-
gyarországi, a romániai és az európai tu-
dományos életbe, nemzetközi kutatási és 
oktatási programokba léphettek be, ered-
ményeiket szélesebb körben is forgalmaz-
hatták, minősíthették és értékelhették. A 
politikai, a művelődési és az oktatási élet, 
valamint a média képviselői sokszor nem is 

„Sajátos és szerény eszközeinkkel hozzájárultunk
a csángók érdekvédelméhez is”

Miklós Zoltán beszélgetése Pozsony Ferenc néprajzkutatóval

Pozsony Ferenc
Születtett Zabolán,1955. április 16-án.
A kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság elnöke; egyetemi professzor a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén.
Kutatási terület: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása; az erdélyi 
szászok társadalomszerkezete és népszokásai; az erdélyi magyar szórványközösségek 
családszerkezete; interetnikus kapcsolatok; cigány közösségek.
A filológiai (etnológiai) tudományok doktora, tézisének címe: Szász hatás az erdélyi 
magyar jeles napi szokásokban.
Több kutatási projekt vezetője, munkásságát szakmai kitüntetésekkel díjazták, több 
önálló kötete, számos tudományos írása került kiadásra.

Megkérdeztük
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figyelnek az itthon megtermelt tudomá-
nyos eredményekre, javakra. Döntéseikben 
kevésbé érvényesítik a tudományos élet 
eredményeit.

– Mit tanácsolna a néprajzi egyetemi okta-
tás iránt érdeklődnek?

– A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 
1990 őszétől folyik néprajzos képzés. A 
magyar néprajz előbb csak mellékszak-
ként, majd főszakként, az utóbbi években 
már külön szakként is választható. Közben 
kiépítettük a magiszteri képzésünket is, s 
előbb Keszeg Vilmos, majd én is doktori 
programokat indíthattunk. Tanszékünkön 
tehát teljes képzést biztosítunk a népi kul-
túra iránt érdeklődő fiataloknak, akik első-
sorban múzeumokban, különböző kutató- 
intézetekben, oktatási intézményekben, 
médiában, kulturális intézetekben helyez-
kedhetnek el. 

Az utóbbi években Románia is rátért az 
úgynevezett bolognai rendszerre. Annak 
keretében az alapképzés három évig tart, 
míg a magiszteri két, a doktori program 
pedig három évig. Ettől az évtől egy olyan 
nemzetközi, elsősorban frankofon magisz-
teri program résztvevői vagyunk, amely-
nek keretében fiataljaink Olaszország, 
Franciaország, Magyarország és Románia 
egyetemein tanulhatnak, utána Európa-
szerte elismert diplomát nyerhetnek. 

Sajnos, Romániában vagy egyetemün-
kön sem megy könnyen a bolognai rend-
szerre való áttérés, mivel az (a romániai 
törvények szerint) nem engedélyezi a nép-
rajz összekapcsolását a nyelv és irodalom 
szakkal. Remélem, hogy a mostani nehéz-
ségek és buktatók után nyugodtabban fog-
lalkozhatunk a néprajz szakot választó fia-
talok képzésével. 

született, mert a tanya gazdája Vízlapos-
ban Jakab Gyula volt.

Fancsali Antal mondta el, hogy édesap-
ja, az öreg Fancsali Vencel bácsi egyidős 
forma volt Tamási Áronnal. – Egyszer fü-
rödtek a Molnár Elek gátjában. A nyári na-
pon még sok gyermek lubickolt a vízben. A 
gát tetejéről ugrottak, de ugrás előtt elki-
áltották magukat: „Csiga-biga bújj ki, két 
szarvadat dugd ki”. S akkor a két ujjukkal 
befogták az orrukat, aztán be a vízbe, 
vagyis a víz alá, ahonnan rövidesen ki is 
dugták a fejüket, ami azt jelentette, hogy a 
csiga kidugta a szarvait. Ő azonban, már-
mint Vencel bácsi, nem dugta ki. Tamási 
Áron észrevette, lemerült, megfogta és ki-
húzta az úszni nem tudó fiút. Egy későbbi 
nagy család leendő apját mentette meg – 
mondta Anti.

Ágnes néni, Tamási Áron húga férjé-
vel, Fancsali Bonda Mátyással, a „szilaj 
sógorral” a Kalóz utcában lakott. Házuk 
egyszerű falusi ház, magas tornáccal, me-
lyen még Ágnes néni öreg korában is nyí-
lott a muskátli. A földszinten kőből rakott 
pince s fönt két szoba. Az egyikben szí-
vesen tanyázott Tamási, mert Ágnesnek 
nem voltak gyermekei, itt tehát csendesen, 
nyugodtan tudott dolgozni.

Orbán Áron bácsi mondta el: – Az író 
legtöbbször Ágneshez érkezett meg. Mi a 
szomszédban laktunk, sokszor bementünk 
beszélgetni. A kertben terítettek, ott mulat-
tunk, énekeltünk, ő velünk énekelt, de a 
táncban nem vett részt. Simó Mihály meg-
hívta Bagzosba, ami egy tanya a Kalanda-
tetőn. Mi is mentünk vele, ő szekérrel, mi 

Ismét itt van május hónapja, 1966-ban 
ebben a hónapban temettük el Tamási 
Áront. Egyre többet gondolok Rá. Egyre 
nagyobb tisztelettel és szeretettel. Egyre 
jobban, döbbentebben látom nyelvezeté-
nek nagyszerűségét. Érzem azt a végtelen 
szerető féltést, amellyel annyira kötődött 
ehhez a kis néphez, amelyből vétetett.

Többször emlékeztünk Róla Farkasla-
kán, a szülőfaluban, és én többször meg-
próbáltam összegyűjteni a falusi emberek 
emlékeit Tamási Áronról, az emberről. 
Akik elmondták emlékeiket, azok szerre 
elköltöztek a temető hantjai alá. Kis, je-
lentéktelen emlékek, mégis olyan kedve-
sek és jellemzőek a közülük kiemelkedő 
író emberi voltára.

1955-ben találkoztam Vele először. 
Azokban az őszi napokban történt, hogy a 
férjem, Jakab Zsigmond és Jakab Árpád 
kirándulni vitték Tamásit a szép Nyikó völ-
gyébe. Én csecsemő gyermekemmel itthon 
maradtam. Férjem naplójában így örökí-
tette meg a számukra nevezetes eseményt: 
„Szép napunk volt. Hazajött Budapestről 
Tamási Áron bácsi s mi nem tudtuk örö-
münkben, hogyan fogadjuk. Elvittük ki-
rándulni a Nyikó völgyébe. Én voltam a 
kocsis s olyan büszkén hajtottam a lovakat, 
mintha a székelyek királyát vittem volna. A 
víz mellett hátrafelé sarjúkaszálók állottak 
meg munka közben, s levett kalappal kö-
szöntöttek. Az asszonyok, menyecskék 
ránk mosolyogtak. A fák még épek, a bok-
rok színesek. A vargacseresznye bogyói, 
mint gyöngyszemek piroslanak fürtösen. 
Vízlaposban Gyula bátyámék, akiket gyer-
mek korából ismert az író, nagy szeretettel 
fogadtak. Sétáltunk a kertben, megkós-
toltuk a torzsátlan körtét, a ringlószilvát, 
vajas-mézes kenyeret ettünk. Áron sze-
rette, hogy olyan szép méhészetet, gyü-
mölcsöst állított Gyula bátyám.

Aztán mesélt Pestről, az ottani életről, 
könyveiről. Elmondta, hogy négy évig egy 
sort sem közöltek írásaiból, nehezen éltek. 
Azután »megbocsátottak«, pedig nem 
kérte a bocsánatot. Érdemei elismeréséül 
Kossuth-díjjal tüntették ki. A könyveit ki-
adták, melyeket szeret a magyar közönség. 
De csak korlátozott számban adják ma is 
ki, nem úgy, mint a marxista írók könyveit, 
és nem is terjesztik úgy.

Ahogy beszélt, huncut, hamis mosoly 
játszadozott szája szögletében és a szemé-
ben. Megengedte, hogy lerajzoljam. Elmo-
solyodott, messzire nézett, és azt írta a rajz 
alá: »Mintha jóbarátok között a jövőbe 
szeretne látni
Gyulaföld, 1955. IX. 13. Tamási Áron.«”

Tulajdonképpen Gyulaföld határnév 
nincs Farkaslakán, ez a név Tamási tollán 

Tamási Áron közöttünk élt

Tamási Gáspár 

Jelzések, emlékek, vélemények
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Erzsi nénitől hallottam, hogy amikor 
Orbán Domokos megnősült, ők is hiva-
talosak voltak a lakodalomba. Erzsi néni és 
férje, Sípos Ferenc voltak a keresztszülők, 
ők a főasztalhoz ültek. Feri bácsi kicsit il-
logatott is és szépen énekelt. Másnap Áron 
üzent, hogy a sógor menjen le Ágnes néni-
hez. Feri bácsi kicsit szorongott, mert 
röstellte azt, hogy a tegnap megrészege-
dett. A sógor úr, vagyis Tamási arra kérte, 
hogy énekelné el az este énekelt nótát. Feri 
bácsi húzódozott, de Ágnes feloldotta a 
helyzetet, szerzett egy kis italt, s töltött 
egy-egy pohárkával. Így jegyezte le Áron a 
lakodalomban hallott szép népdalunkat:

Jó estét, jó estét, de nem mindenkinek,
Csak annak a barna lánynak,
aki engem szeret.

Hol van az a betyár, aki
gyócsingbe jár?
Nem fekszik az én ágyamba
minden kutyabetyár.

Mert az én ágyamban széna-
szalma vagyon, 
Minden széna-szalmaszálon
piros rózsa vagyon.

Id. Fancsali János 1942-ben Budapes-
ten volt szabósegéd. Egy sorbaállásnál ta-
lálkozott Pakot F. Fülöp bácsival, s ő na-
gyon örült a földinek, meghívta magához 
vasárnapra. János el is ment s ott találta 
Tamási Áront, aki jó barátságot tartott Fü-
löppel. Megkérdezte Jánost, hogy ki fia, s 
mikor megtudta, hogy az Andrásé, akkor 
szívesen emlékezett vissza az apjára. Azt is 
megtudta beszéd közben, hogy KALOT 
(Katolikus Legény Egylet) tag, örült és a 
lelkére kötötte Jánosnak: vigyázzon arra, 
hogy az egylet kötelez, mert célkitűzése: 
„Krisztusibb embert; Műveltebb falut; 
Életerős népet; Önérzetes magyart”.

Egy másik alkalommal – János már itt-
hon volt szabó –, 1962-ben lehetett, Áron 
benézett hozzá a műhelybe, amelynek ab-
lakán keresztül a korcsmára lehetett látni, 
ahol Kovács Juliska néni árult. Nézte a kor-
társait s csóválta a fejét. Kiment közéjük a 
korcsma elé, azok nagy szeretettel fogad-
ták, s volt, aki magázta. Erre azt mondta 
Áron, hogy olyan két pofot ad annak, aki őt 
magázza, s nem emlékezik, hogy együtt 
játszottak a porban, hogy a szeme kiszö-
kik. „Aki idősebb, mint én, az nekem bá-
tyám, aki fiatalabb, az nekem öcsém ebben 
a faluban”. Tanácsot is adott Jánosnak, 
hallva, hogy szószólóskodik: vigyázzon a 
lakodalmak rendjére, mert a templomban a 
papé a szó, de a lakodalomban a szószólóé, 
és ő felel annak rendjéért és hangulatáért.

Erzsi néni életében többször felmen-
tem az emlékházhoz, ahol ő fogadta és ízes 
beszédével elbűvölte a turistákat. Szeret-
tem hallgatni a beszédét. A Nagy utcán, 

ölk

ahol végigmentem, a kapuk előtt ki voltak 
ülve az asszonyok a kis padokra. Hívtak 
maguk mellé és én többször le is ültem, sok 
kedves régi emléket mondtak el a faluról, a 
lakókról, Tamásiról. Kovács Magdó (Du-
sza) emlékezett arra, hogy Márta néni (Ta-
mási édesanyja) virrasztójában ő is ott volt. 
A család tagjai, a rokonok az első szobában 
ültek a halott mellett. A szomszédok a hát-
só szobában, ide jött ki a halott mellől az 
író felesége, Terézke (ő volt Aliz). Nagyon 
sírt, nem tudták vigasztalni. Azt mondta, 
hogy ő nagyon sajnálja ezt a szegény öreg-
asszonyt, aki igazán jó asszony volt, és na-
gyon jó fiat nevelt. 

A sírt a rokonok, szomszédok ásták 
meg, ott volt köztük Dénes András is. Tőle 
hallottam, hogy amikor a sírásók hazajöt-
tek és leültek falatozni, közéjük ült Áron is, 
beszélgetett velük. Szó hozódott az újság-
írásról. Márton Árpád kezdte volna mon-
dani, hogy ő mit olvasott az újságban. Ta-
mási közbeszólt: – Árpád, te hiszel az új-
ságoknak? – kérdezte. – Én is voltam új-
ságíró, tudom, hogy azok kicsiből is na-
gyot csinálnak.

Erzsi néni, a Tamási-testvérek legki-
sebbike kevés beszédű asszony volt. Külö-
nösen örültem, amikor mégis szívesen be-
szélgetett. Elmondta, hogy öreg édesany-
juk Gáspárral lakott egy szobában. Egy 
kulcs megütötte nagyon a szemét, mego-
perálták, s az orvos eltiltotta a munkától. 
Márta néni nem tartotta ki a két hetet, na-
gyon beteg lett. Áronék éppen itthon vol-
tak a feleségével, összegyűlt a család többi 
tagja is. Este Áron a feleségével átment az 
első szobába lefeküdni, de a testvérek ott 
maradtak az anyjukkal, még éltek négyen: 
Anna, Gáspár, Ágnes és Erzsi. Észrevet-
ték, hogy az anyjuk haldoklik, áthívták 
Áront is. Ő anyja mellé lépve megfogta a 
kedves kezet és megcsókolta, majd letér-
delt az ágy mellé és ott imádkozott egészen 
a halál bekövetkeztéig.

Erzsi az apjuk halálakor 16 éves volt. 
Áront hazahívták Kolozsvárról. Amikor 
megérkezett, apjuk már a ravatalon feküdt. 
Áron megcsókolta az arcát, szomorúan 
vette tudomásul, hogy a szigorú apa, akit ő 
azért nagyon szeretett, nincs többé. Erzsi 
volt a legkisebb, még rendezetlen gyer-
mek, így Áron az ő családi örökségét rá 
akarta ruházni, de az édesanyjuk nem aján-
lotta, nem akart a többi testvér között bé-
kétlenséget.

Fancsali Vérkó leány korában az édes-
apjával, Józsi bácsival Mákföldjén lakott, 
a kedves erdőalji tanyán. Tamási sokszor 
meglátogatta az édesapjukat. A mára meg-
öregedett asszony kedvesen emlékezett 
azokra az időkre. – Azt mondta Tamási 
Áron édesapámnak, hogy ha az Iligy kút-
jából ihatik, nem adná egész Budapestért. 
A hátára vetett egy szvettert, s összejárt a 
farkaslaki határon minden forrást. Nekünk 
cukrot hozott a zsebében. Egyszer azt 

gyalog. Jó beszédes asszonyok is jöttek, 
mint Ezzsi Juliska, Antiné Eszternéni, De-
mény Péterné. Simó Mihály tárogatózott s 
mi énekeltünk. Az abroszt a fűre terítették, 
rajta túró, sajt, orda, szalonna, néha pala-
csintát is sütöttek. Az író nagyon szerette 
hallgatni a beszédünket, néha elévette a 
ceruzát, s írt is valamit. Szép, magas, csi-
nos feleség volt mellette, talán Erzsike.

Márton Géza szerint Aliz, vagy Teréz-
ke (Bazilidesz Teréz) olyan szép volt, hogy 
sok fiatal férfinak megdobogtatta a szívét. 
1956-ban voltak együtt itthon, akkor vitte 
el őket Géza szekéren – amely elé két szép 
csikót fogott – Varságra Sári János bácsi-
hoz. Azt mondta, hogy a világ végére is 
elvitte volna, csak nézhesse. A szekéren 
Áron keveset beszélt. Varságra a Tatár út-
ján, gyönyörű helyen vitt az út. Az öreg 
Sári János nagy vadász hírében állott, far-
kaskoponya gyűjteménye párját ritkította. 
Két hetet töltöttek itt, s akkor Géza utánuk 
menve hazaszekereztette, mert itthon lako-
dalomba hívták. Gyurkáné Nagy Lajosnak 
volt lakodalma, és unokatestvér lévén, Ta-
másiék el is mentek a lagzira. Tamási nem 
táncolt, de megkérte a fiatalokat, hogy a fe-
leségét táncoltassák meg, amit nagyon szí-
vesen meg is tettek. A csűr döngölt padló-
ján Alizka vidáman ropta a csárdást a far-
kaslaki legényekkel.

Tamási Gáspár bácsitól, az író öccsétől 
hallottam annak idején: Magdóval azon 
különböztek össze, hogy Magdó szívesen 
tartotta volna bent a kutyát a házban. Ta-
mási, a világjárt ember azonban bizonyos 
szempontból ragaszkodott paraszt ősei tör-
vényeihez, akik szerették a kutyát, de 
lakásukat és fekhelyüket semmiképpen 
nem osztották meg véle.

Tamási Áron
Jakab Zsigmond rajza

Jelzések, emlékek, vélemények



21

mondta: – Jó neked, Józsi, mert olyant 
szippantasz ebből a jó levegőből, ami-
lyeneket akarsz, s aztán klánétálsz, s még 
az is van, aki járja. Igaz, volt is, mert ott 
voltunk mi hárman leánykákul. Kért egy 
csipor zsendicét, mert juhászkodtunk is, s 
mikor megitta, azt mondta: – Ez a zsendice 
megérné Budapest 24 kerületét.

Többen mondják, hogy nem hagyott 
anyagiakat a falunak. Szeretném elmon-
dani, amit egy idős asszonytól hallottam 
titoktartás mellett. Elmondhatom, már 
mind halottak, s lehet, ha nemsokára én is 
követem őket. Az ötvenes években javí-
tották a templomot, s nem volt pénz, csak 
amit a hívek adogattak össze. Tamási itt-
hon volt, s hallotta a gondokat, mert a la-
kosság is szegény volt azokban az időkben. 
Elment a paphoz, valószínűleg Kovács 
Antal plébános úrhoz és adott az egyház-
nak háromszáz lejt, ami akkor nagy pénz 
volt, hiszen nekünk egyhavi fizetésünk is 
annyi lehetett. Viszont volt egy olyan kéré-
se, hogy neve se írásban, se szóban ne sze-
repeljen sehol. (Gondolom, hogy az akkori 
viszonyok között ebből kellemetlenség 
származhatott, az is lehet, hogy ő, a művelt 
ember nem akarta adományát dobra verni.) 
A plébános úr titokban mondta el az 
asszonynak.

Sokszor keseregtem, hogy a magyar 
népdal, amely évszázadokig szólt falva-
inkban, kihalófélben van. Felváltotta vala-
mi más, ami távol esik a magyar lélektől, 
pedig a magyar népdal a magyar lélek 
tükre. Falujárásom közben behívtak ifj. 
Pakot Imréékhez. Négyen voltak együtt 
valamikori tanítványaim és olyan csodála-
tos dalokkal kedveskedtek, hogy tele lett a 
szívem örömmel. Csupa népdal. Akkor 
hallottam Imrétől, akit a nagyszülei: Pakot 
Mátyás bácsi és Véri néni neveltek, hogy 
ők sokat jártak Ágnes nénihez, Tamásit lá-
togatni, ha itthon volt. Az öregek Tamási-
val kártyáztak, máriásoztak. Mátyás bácsi 
együtt gyermekeskedett Tamásival, a kö-
zeli utcában laktak, s a gyermekkori alma-
lopásban ő is jelen volt, állt a kertajtóban, 
míg Áron felmászott a fára. Tamási is meg-
látogatta őket, a két öreg sokat énekelt, 
muzsikált. Véri néni nagyon szépen cim-
balmozott. Imre így emlékezett: „Mámám 
cimbalmozott, s Áron bácsi hallgatta, egy-
szer azt kérdi: – Imre, te tudsz-e cimbal-
mozni? Erre én nagy büszkén odaültem s 
jól játszottam, mire az író megdicsért. Sze-
rette, ha a fiatalok átveszik az öregek tudá-
sát. Emlékszem, sokszor énekeltette papó-
ékkal azt, hogy:

Hej, búra, búra, búbánatra születtem,
Nem is édesanya nevelt fel engem,
Nem is édes, nem is egész mostoha,
Azt szerettem, akit nem kellett volna.
(változat: Úgy nőttem fel, mint az 
erdő madara.)

Hej, a mindenit ennek a nagy világnak,
Rosszabbul megy dolgom, mint 
a kutyának,
Mert a kutya lefekszik a vackára,
Hej, én meg csak úgy járok
a nagy világban.”

Jakab Ottóné, Ilonka mondta el, hogy ő 
kisiskolás volt, amikor hallotta, hogy haza-
jött az ÍRÓ. Író akkor csak egy volt a far-
kaslaki ember, de különösen a gyermek 
számára, mert Ilonka szerint élő írót itt 
nem láttak soha. Így hát a kíváncsiság fel-
vitte Ágnes nénihez, sokat leskelődtek a 
kapu előtt, hátha kijönne Tamási Áron, s ők 
meglátnák. Egyszer kijött a tornácra egy 
kopaszodó férfi, mosdótálat tartott a kezé-
ben és abból kiloccsantotta a vizet. Nagy 
volt a meglepetés és a csalódás, mert hogy 
az író is olyan volt, mint más ember. 

Dr. Tasnádi Gábor Tamási végrendele-
tének utolsó élő aláírója. Tőle tudom a kö-
vetkező történetet: 1947-ben a Mezei pró-
féta forgatása idején történt. A Mátrában 
forgattak. Benkő Gyula alakította a film 
főszerepét. A parádi fogadóban az alig sült 
hús elvette Benkő Gyula étvágyát. Reg-
gelire kenyeret, vajat és alig sült húst ad-
tak. Az egészet összecsomagolták, és az er-
dőszélen vették elé. A színész étvágya a sá-
padt húsra itt sem jött meg. – Még egyszer 
meg kell sütni – mondta Tamási Áron. Be 
is ment az erdőbe. Kalapjában keserűgom-
bával és kakukkfűvel tért vissza, majd tü-
zet gyújtottak. A székely író egy lapos kö-
vet helyezett a tűzre, amelyet előzőleg le-
tisztított és leégetett, majd tetejére vajat 
kent. Rövidesen sercegett a vaj a tüzes kö-
vön. Az író rátette a húsdarabokat, a gom-
bakarikákat s mindezekre kakukkfüvet 
szórt, melyek a füsttel együtt csodálatos 
illatot árasztottak. Benkő Gyulának ez volt 
legízletesebb reggelije. Amikor a színész 
Tamási huncutul csillogó szemébe nézett, 
azt olvasta ki belőle, hogy nemcsak táp-
lálkozni kell, hanem ismerni kell az erdő, 
mező fűszereit, amellyel az étkezés külön 
élvezetet nyújt.

Régi barátunktól, dr. Pál Józseftől hal-
lottam az alábbi történetet: 1964-ben író-
olvasó találkozót tartottak a kisbériek Ta-
másival. 1962-ben adták ki a nagy székely 
író Szirom és boly című könyvét, amely a 
Tolna megyei székely telepesek életét me-
séli el. Pál Jóskát bízták meg, hogy az írót 
kísérje el a találkozóra. Hodek József, a há-
zigazda nagy irodalompártoló volt és bará-
ti kapcsolat fűzte Tamásihoz. A találkozó 
végén Battyán-pusztán Hodek cinkos ka-
csintással fogadta Tamásit. A terített asz-
talon tányér, kenyér volt elhelyezve, de
evőeszköz sehol. A gőzölgő birkapörköltet 
tálalták és a gazda jó étvágyat kívánt a szá-
mos vendégnek. Tamási a zsebéből kivette 
a bicskáját s jóízűen megkezdte az ebédet, 
a kenyérszeleteket bicskavégre szúrva 
mártogatott. A bicskátlanok ott szerencsét-

lenkedtek, amíg hoztak kést és villát. Az 
író meg is rótta őket, mondván: Farkas-
lakán férfiember bicska nélkül nem jár.

Pál Jóska a SZVOSZ (Szövetkezetek 
Országos Szövetsége) elnöke volt. Édes-
apja erdélyi származású. Többször bízták 
meg, hogy kísérje el Tamásit író-olvasó ta-
lálkozóra. Egy alkalommal, már sötéte-
dett, Biatorbágynál a hatalmas híd környé-
két eső utáni víz borította. Egy kis száraz 
folton ott szorongott egy rókafiú. A fény-
szóró megvilágította. Tamási leszállt, pró-
bálta volna megfogni a rókafiút, mondván 
„Rókafiú, rókafiú, nem bántalak, állj meg, 
később elengedlek, mert a szabadság min-
dennél többet ér.” A rókafiú, úgy látszik, 
nem hitt Áronnak, valahogy egérutat kap-
va kiszabadult és eltűnt.

Szintén dr. Pál József leveléből tudtam 
meg a következőket. Pécs mellé ment szö-
vetkezetet avatni, ahová Tamásit is meg-
hívták tiszteletbeli elnöknek. A megnyitón 
a székely író szép beszédet tartott, ebben 
mondta el, hogy fiatal író korában a szülő-
faluja, Farkaslaka meghívta a fogyasztási 

szövetkezet tiszteletbeli elnökének. Jakab 
Antal (a férjem nagyapja), a szövetkezet 
akkori elnöke szép köszöntőt mondott, s 
neki mindig jólesett szülőfaluja bizalma. 
Az édesanyja – mesélte tovább Tamási – 
ezek után azt gondolta, hogy ő ingyen vá-
sárolhat, ha a fia elnök. De kis kosarával 
sírva ment haza a bevásárlásból, mert né-
hány banival többet is fizetett, mint kellett 
volna. „Nekünk az a célunk, hogy ne sírja-
nak az édesanyák” – fejezte be a szövetke-
zetavató beszédet.

Jakab Rozália

Tamási Gáspár
Jakab Zsigmond rajza
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Kászon földje, „Kászonszék”

Csíkszereda dél felőli kijáratától Koz-
másig haladva, a község alsó végén balra 
fordulva, a Nyergesen át Kászonújfaluba 
érünk. A központban balra kanyarodva 
Kászonba, jobbra Kézdivásárhelyre hala-
dunk. Kászon felé kerülőt teszünk, de 
megéri, mert sok a látnivaló. Ha kiszál-
lunk a kocsiból, kellemes napot tölthe-
tünk el. A sok borvízforrás, a gyönyörű 
tájak, a friss levegő, az eredeti székely 
beszéd és a kedves fogadtatás feledhetet-
lenné tehetik élményeinket. A központban 
balra fordulva, Feltízen fel két kitűnő bor-
vízforrást látogathatunk meg. Sátorozni is 
lehet, van bőven alkalmas hely erre a cél-
ra. Ha a központban jobbra fordulunk, 
Kászonimpérre érünk, továbbhaladva pe-
dig Kászonjakabfalvára. Ott, ha az iskola 
mellett balra fordulunk, a Szalutáriusz 
borvízhez érünk. Sajnos ma már üres, 
rideg, elhagyott, csak a töltöde működik, a 
környékbeli falvak népe szekerekkel, au-
tókkal, traktorokkal hordja saját szükség-
letére a borvizet. Régen a fürdőtelep né-
hány szerény külsejű házból, vendéglő-
ből, fürdő- és lakóházból állott. Ezekben a 
házakban 50 csinosan berendezett, egész-
séges szoba állott a vendégek rendelkezé-
sére. A fürdő forrásai közül a fő forrás 
látta el a fürdőket, mely forrás egy ho-
mokkő sziklából előtörő gazdag sava-
nyóvíz. Ezt a vizet a rendkívül nagy szén-
savmennyiség, illetve a benne előforduló 
jód, vas és nátriumsók alapján a legkitű-
nőbb élvezeti és gyógyító vizek közé so-
rolták. Régen a kászoni szekeresek egész 
Galacig elvitték, cserekereskedelmet 
folytattak vele. A fő forrás nem kizárólag 

irat [Ez az oklevél igen valószínű, hogy 
későbbi hamisítvány – megj.: M. J.]. Az 
1332–34-es pápai jegyzékben már szere-
pel egy kászoni település „Nycolaus de 
Kazun” (Kasim) név alatt. 

A kászoniak nem szerettek Csíkhoz 
tartozni, sokszor kérték külön székké vá-
lásukat, de nem sikerült. Egy XVI. szá-
zadból való feljegyzés szerint Zsigmond 
király 1390-ben Moldovába ment, a ká-
szoni határőrök őt nagy hűséggel szolgál-
ták. A király kérdezte őket: „hová va-
lók?”, ők felelték: „egy magának szakadt 
szegletföldön való népek vagyunk, Ká-
szonszék határőrei.” Kérték a királytól, 
hogy engedje meg nekik a Csíktól való 
elszakadást, a bíró- és hadnagyválasztást. 
Zsigmond király erről szabadságlevelet 
adott. Amikor a kászoniak ennek alapján 
széket akartak ülni, a csíki főnépek rájuk 
támadtak, közülük tizenkettőt elfogtak, s 
megöléssel fenyegették, ha a szabadság-
levelet ki nem adják. 

Mátyás király uralkodása alatt a ká-
szoni Pataki Antal lófő buzgólkodott „Ká-
szon szabadságában”. A csíkiak ezért rab-
ságra vetették. Lázár Bálint, egy csíki ne-
mes Patakit kiszabadította a fogságából és 
megszervezte a széki különválást. Lázár 
Bálint Kászonba költözött, ahol a kászo-
niaktól hálából birtokot nyert. A Zsig-
mond királytól kapott szabadságlevelet 
Mátyás 1462-ben Medgyesen kiadott 
rendeletével erősítette meg. Lázár Bálint 
maradékai pedig viselték a bírói és a had-
nagyi tisztségeket.

A XVI. századtól kezdve Csíkban 
négy alkirálybíróság volt: Alcsík, Felcsík, 
Gyergyó és Kászon. 

Csík, Gyergyó és Kászon régi szoká-
son alapuló falutörvényei a XVII. század-
ban keletkeztek. Ezek többek közt megha-
tározták:

1. Ha a falubeliek nem vették meg, a 
földet más falubelinek is eladhatták, de 
csak a földek hasznát. Egy közepes nyíl 
ára 2 forint, a kicsié 1 forint volt.

2. Az erdő között nem szabad rétet 
vagy kaszálót bekeríteni. Tűzzel, égetés-
sel senki ne merjen irtani. Tölgy- vagy 
csereerdőt, makkost senki le ne merjen 
vágni.

3. Minden nemű baromnak pásztort 
kell fogadni „rüdeg marhának, lónak, te-
hénnek borjúval együtt, ökörnek, juh-
nak.” Minden falunak farkasgödröt kell 
ásni, és 50 verébfejet a széki aldullónak 
beszolgáltatni. A vetéskapukat felállítani, 
a hajtókerteket megépíteni, s a tilalmas 
határban kapott állatokat abba berekesz-
teni, és a gazdáit megbírságolni.

az ivókúrához szolgáltatott vizet, hanem a 
melegfürdőhöz is. A fürdő körül fedett sé-
tahelyet is kiépítettek. A telep többi for-
rásai a tükör fürdőt látták el vízzel. A te-
leptől félóra járásnyira, délre egy igen bő, 
kénes, savanyú forrás bugyog fel, amelyet 
a nép Szemvíz kútnak nevezett, szembe-
tegségeket kezeltek vele. A fürdő 714 mé-
ter tengerszint feletti magasságban fek-
szik. Klímája havasi, minden oldalról ma-
gas hegyek veszik körül, de levegője ma-
gas fekvéséhez képest kellemes, enyhe. 
Teljes szélcsend, idilli nyugalom, balzsa-
mos tiszta levegő és pormentesség jellem-
zi a fürdőt. A madárdal az ébresztő, a pa-
tak csobogása, erdő zúgása az altató. Igen 
alkalmas hely arra, hogy a munkában ki-
fáradt lélek szabaduljon gondjaitól, erőt 
nyerjen az újrakezdéshez. A fürdő Balázs 
Lajos megyei nagybirtokos tulajdona 
volt. Nagy kár, hogy nem akadt a fürdőről 
gondoskodó utóda. 

Visszatérve a faluba délre fordulunk, 
előre haladunk lefelé a völgyön, a víz fo-
lyásával párhuzamosan.

A Kászon földjét székelyek lakják, 
akik török-besenyő származásúak. [Ezt 
többen kétségbe vonják, akárcsak a Ká-
szon név török eredetét. A Kászon név, 
nyelvészeink szerint, a szláv kvasny (= 
savanyú) melléknévből ered s a környék 
savanyúvíz forrásaira utal – megj.: M. J.] 
Csíknak első fiúszéke volt. Ferenczi 
Sándor szerint lakói határőrök voltak, 
akik a XII. század második felében vég-
rehajtott nagy határvédelmi átcsopor-
tosításnál kerültek a Kászon völgyébe. 
1324-ben „Lok-Kászon” néven említi ok-
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A Balási udvarház (Kászonimpér)
Mihály János felvétele
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4. Bíró, polgár, esküdt Szent György 
napkor a hivatalaikat tegyék le. A kisbíró a 
templom előtt hirdessen. A szégyenpadot 
használni akkor, ha valaki bűncselek-
ményt követ el. Aki lop, a lopott tárgyát 
kössék a hátára, és a falun kísérje két csen-
dőr, a tolvaj kiáltsa: „Így jár, aki lop” stb.

1A településekről mogyoróhéjban:
1. Kászonaltíz. Már 1324-ben említik oki-
ratok „Lok-Kászon” név alatt. [Lásd a 
fentebbi megjegyzést.] 1567-ben nem 
szerepel a többi kászonszéki település 
között. 

1850-ben 1092, 1930-ban 911, 1992-
ben lakossága 483 fő volt (34 román kivé-
telével mind magyarok).

Utcái: Bodók utcája, Csáburdé, Víz-
mejéke, Gálok utcája voltak. Átfolyik raj-
ta a Csáburdé- és a Kászon-patak.

Altíz délnyugati végénél a fenyves er-
dő árnyalta Egyházhágó nevű dombtetőn, 
a temető közepén áll Altíz-, Feltíz- és Im-
pérfalva későgótikus „megyés templo-
ma”. Nagykászon temploma néven is is-
meretes. A gótikus templom a román kori 
templom helyén, részben annak alapjaira 
épült a XV. században.

2. Kászonfeltíz. Már 1324-ben említik ok-
iratok. 1567-ben „Felseó ffalw” 42 kapu-
val. 1616-ban „Kászonfelsöfalu” néven 
szerepelt.

Utcái: Kővár, Veres-szer, Pápaor-
szága, Veresmart, Mezőáltal, Gyöngyös. 

1850-ben 662, 1930-ban 529, 1992-
ben 822 lakosa volt (67 román és 156 ci-
gány kivételével mind magyarok).

3. Kászonimpér. 1567-ben fordul elő mint 
„Imper ffalwa” 23 kapuval.

Utcái: Fenyőalja, Vízága, Tekerőpa-
tak, Bakmáj, Dobaj, Éger. Újfaluból a ré-
ten keresztül 1890 előtt út volt Impérre, a 
közös templomhoz, melyet az újfalvi és az 
impéri székelyek építettek. 

1850-ben 1072, 1930-ban 973, 1992-
ben 461 lakosa volt (104 román és 9 
cigány kivételével mind magyarok).

Itt van a Balási családnak egy 1838-
ban neoklasszikus stílusban épített egy-
emeletes, szép oszlopos udvarháza. Késő-
barokk stílusban épült udvarház, szim-
metrikus beosztású. Az emelet kivételével 
minden más helyiség mennyezete bolto-
zatos. Árkádos belső folyosója van.

4. Kászonjakabfalva. Először 1567-ben 
az adóösszeírás említi „Jakabh ffalwa” 
néven 33 kapuval. Valószínű, hogy már 
100–200 évvel azelőtt létezett.

Tízesei: Alszeg, Tolcson, Buta, Bor-

A mai római katolikus temploma 1792 
és 1796 között épült. A falunak azelőtt egy 
kis kápolnája volt, melyet 1701-ben emel-
tek Szent Miklós tiszteletére.

Mihály Domokos

vízpatak, és a gyönyörű fürdői táj: a „Sza-
lutarisz-borvíz”.

1850-ben 1329, 1930-ban 911, 1992-
ben lakossága 405 fő volt (66 román és 4 
cigány kivételével mind magyarok).

Római katolikus temploma 1808–17 
között épült. A Szent Lélek tiszteletére 
szentelte fel 1817-ben Rudnai Sándor er-
délyi római katolikus püspök.

5. Kászonújfalu. 1567-ben az adóösz-
szeírásban szerepel „Wj ffalw” néven 26 
kapuval. Az első házak „Nádalján épül-
tek, innen költöztek egyesek át Vasmat-
ba”. E két településből terjedtek el a szeg-
letekre. Tízesei: Felszeg, Középszeg, Al-
szeg, Ajnád, Versmart és Hermánszeg.

1850-ben 1959, 1992-ben lakossága 
886 fő volt (8 román és 30 cigány kivéte-
lével mind magyarok).

1 A következő összeállítás Vámszer Géza: 
Csík vármegye településtörténete (Csíksze-
reda, 2000) című munkája alapján készült. 
Az adatokat vesd össze Szabó M. Attila: 
Erdély, Bánság és Partium történeti és közi-
gazgatási helységnévtára. I-II. Csíkszereda, 
2003., Varga E. Árpád: Erdély etnikai és fe-
lekezeti statisztikája. Kovászna, Hargita és 
Maros megye. Népszámlálási adatok 1850– 
1992 között. Csíkszereda, 1998.

Kászon földje
A szerző által rajzolt térkép
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A korondi fekete kerámia

Valamikor régen, még 1942-ben 
Csíksomlyón, a K.A.L.O.T. Népfőisko-
lában egy fekete cserépkorsóval szok-
tam borvizet hordani. Mivel korondi 
voltam, azelőtt pedig a korondi kerá-
miagyárban már nyolc évet dolgoztam, 
ezen ipart szerettem, elkezdett érde-
kelni a fekete cserépedényeknek a ké-
szítése. Egy akkori csíkmadarasi bará-
tomtól megkérdeztem, hogy e tárgyak 
az égetéssel lesznek-e fekete színűek?

Később a kezembe került egy agyag-
ipari szakkönyv töredéke, melyben a 
magyarországi Mohácson készülő feke-
te edényeknek és azok égetési módsze-
rének részletes leírására bukkantam. 
Ugyancsak az említett könyvön keresz-
tül szereztem tudomást arról is, hogy a 
magyarországi Nádudvaron is van egy 
fazekas, aki fekete edényeket készít. 
Majd tudomásomra jutott, hogy Sucea-
va mellett is készítenek fekete edénye-
ket, hogy Csíkdánfalván – a hagyomá-
nyos használati tárgyakon kívül – már 
fekete virágvázákat is gyártanak, Csík-
szeredában pedig szép fekete kerámiát.

A fekete edények megismerésétől, 
1942-től 1962-ig kereken 20 év rohant 
el. Ez idő alatt sok minden történt a ko-
rondi cserépedény üzemekben. Az üze-
mek készárutermelésének 98%-át a 
mázas használati tárgyak képezték, míg 
a maradék 2%-ot a máz nélküli virág-
cserepek, valamint a csekély mennyi-
ségű mázas díszáru. A használati tár-
gyak iránt mindig nagy volt a kereslet, 
akárcsak napjainkban. Az árut a tömeg-
termelés és az alacsony eladási ár miatt 

nem lehetett finoman kivitelezni. 
Mind-ez nem használt az üzemek 
hírnevének.

1962-ben kezdett foglalkoztatni az a 
gondolat, hogy be kellene a fekete kerá-
mia gyártását is vezetni a korondi üzem-
be. Előbb a korondi határban előforduló 
palából próbáltam meg a fekete kerámia 
gyártását. Az égetéseket egy kis kísérle-
ti kemencében végeztük, melynek a be-
fogadó képessége 15–20 darab közepes 
nagyságú váza volt. A tárgyak az égetés 
alkalmával feketék lettek. Munkánk e 
felével nagyon meg voltunk elégedve, 
de azon kezdtem gondolkodni, hogy 
másfajta agyagra van szükségünk a pala 
helyett. Piros agyagot kell használnunk, 
hiszen abból is van bőven a korondi ha-
tárban. Ebből készültek régen Koron-
don a híres máz nélküli háztartási főző-
edények. Ebben az agyagban több a vas-
oxid, alacsonyabb hőfokon kiég. 

Feltevésem beigazolódott. A továb-
biakban arra volt szükség, hogy a fel-
dolgozandó nyersanyag legyen gondo-
san előkészítve. Így született meg a gon-
dolat, hogy az agyag legyen cseppfo-
lyós, lehessen szitán átszűrni, hogy az 
agyagban levő gyökerek és más idegen 
anyagok kikerüljenek. Utána szikkasz-
tani kell, amíg feldolgozhatóvá válik. A 
kidolgozott módszer bevált, a fentebb 
leírt módon előkészített agyagból fino-
mabb tárgyakat lehetett szabad kézzel 
kikorongolni. Azonban maradt egyetlen 
hiba, a korongos fazekas nagyon kellett 
vigyázzon arra, hogy az általa kikoron-
golt tárgy belső fele sima legyen, mert 
ellenkező esetben a tárgy külső oldala is 
felvette a belső hullámosságot a szára-
dás alatt. Továbbá a tárgyak külső falait 
csiszolópapírral le kellett csiszolni, így 
az ormók elvesztek, úgyszintén a kézfo-
gások helyei is. Csiszolás után követke-
zett a díszítési eljárás, mely belekarco-
lásból, ráfényezésből, valamint agyag-
foccsal való ráverésből állt.

A díszítési eljárásnál igen jó segí-
tőtársra akadtam Ambrus Ferenc, Tófal-
vi Deák Márta személyében, míg az 
égetésnél Bertalan József dolgozott lel-
kiismeretesen.

Kísérletezésünkre felfigyelt a gyár 
vezetősége, munkánk támogatásra lelt. 
Természetesen voltak nehézségeink, 

nem a legjobban sikerültek. Az üzem 
vezetősége közül is sokan féltek e ter-
mékek gyártásától. Ma már biztos kéz-
zel dolgozunk. Bevezettük az öntési el-
járást. Azon tárgyakat, amelyeket alak-
juknál fogva nem lehet a fazekasko-
rongon elkészíteni, esetleg dombormű 
van rajtuk, gipszformák segítségével 
készítjük.

Vannak hivatásos művészek, akik 
giccsnek nevezik termékeink egy ré-
szét, de vannak olyan művészek is, akik 
gyönyörködnek az egyszerű munkás-
emberek alkotásában.

Elsősorban nekem, de ugyanakkor 
valamennyi munkatársam számára 
megnyugtató az, hogy a fekete kerámia 
termékek keresettek mind belföldön, 
mind külföldön.

Tizennégy év távlatából visszapil-
lantva azt tapasztaljuk, hogy vannak 
személyek, főképp az újonnan alkalma-
zott dolgozók körében, akik úgy látják, 
hogy e termékeknek a készítése „az em-
beri emlékezet óta” így volt. Nagyon 
csekély a száma azoknak az emberek-
nek, akik át tudják gondolni és elfogad-
ni azt, hogy e lépést azért is meg kellett 
tenni, hogy gazdagabb legyen a korondi 
kerámiatermékek választéka, hiszen a 
kerámiagyártás megélhetési forrást 
jelentett Korond község lakóinak. 

Id. István Lajos

A fenti dolgozat 1974-ben került le-
jegyzésre A korondi kerámiaipar rövid 
története című gyűjteménybe. A sorok 
írója 1980. okt. 31-én öregségi nyug-
díjba vonult, az üzem tevékenységére 
vonatkozó feljegyzéseit abbahagyta.

István Lajos által tervezett vázák
Balázs Ödön felvételei

Jelzések, emlékek, vélemények
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2004-ben a csíkszeredai székhelyű 
Hargita Megyei Kulturális Központ ki-
adta az általam írt MAGYAR-ROMA tár-
salkodó szótárt, melyet P. Buzogány Ár-
pád szerkesztett. Ebben a szótárban a ci-
gány szavak magyar betűkkel, fonetiku-
san vannak írva, ahogy azokat ki kell ej-
teni, így a cigányul tanulni vágyókat a 
legkönnyebb módon vezeti be a cigány 
nyelv tudásába.

Előszavában Core Maria cigány ta-
nítónő többek között ezt írja: „Sok em-
bert foglalkoztatott és mai napig sokan 
nem tudják, hogy kik vagyunk mi, ro-
mák, és honnan származunk. Az utunk a 
mai Északnyugat-Indiába visz vissza, a 
volt Kash államba, ahol az őseink nyo-
maira bukkanhatunk. Innen ered a »ro-
ma« elnevezés, ami indiai eredetű szó, 
és embereket jelent, »rom« férfit, »rom-
nyi« pedig asszonyt. Roma nemzetiség 
már a Kash államban i. e. 2000-től 
létezik.”

De mi késztett engem, falusi tanítót 
arra, hogy megtanuljam a cigány nyel-
vet és közreadjam az említett szótárt? A 
gyerekek kérdezték: Tuké ná dzsánész 
rómánész?

A sors úgy hozta, hogy 50 évi tanítói 
munkám során négy évet Székelyszent-
erzsébeten tanítottam. 1960-ban helyez-
tek az ottani általános iskolához. A fa-
luba érkezésemkor azonnal szembeöt-
lött, hogy rengeteg „barna bőrű” ember-
rel találkoztam. Ez azért volt furcsa szá-
momra, mert ahol én a gyermekkoro-
mat töltöttem, Nagykadácson csak 
egyetlen cigány család élt, mely a Pinkó 
vezetéknévre hallgatott.

Második nagy meglepetésem az 
volt, hogy az osztályomban, melyet az 
igazgató úr átadott nekem, 22 cigány 
nemzetiségű gyermek volt a csupa két 
magyar gyermek mellett. Ennek kö-
szönhetem, hogy elég jól megtanultam a 
nyelvüket, mert bizony az elején sok 
gondom adódott ennek ismerete hiányá-
ban. Akkor még kimondottan a falut 
övező három domb tetején, a három 
„pusztán”, vagyis a Templom-pusztán, a 
Kancsó-pusztán, illetve a Szőlő-pusztán 
laktak csak a cigány családok. Szinte 
teljesen elszigetelődtek a magyar csalá-
doktól. A kisebb roma gyermekek isko-
lás koruk előtt nem igen jártak be a falu-
ba, a kéregetés nem volt szokásuk, ma-
guk közt meg kimondottan cigányul be-
széltek. Történt, hogy iskolakezdés 
másnapján egy cigányasszony, néhai 

Náná Erzsi azzal keresett fel az 
iskolá-ban, hogy legyek szíves ne 
beszéljek „rományul” a gyerekekkel, 
mert nem ér-tették meg, hogy miket 
mondtam nekik. Amikor az asszony 
előtt újra rájuk kér-deztem, akkor 
tudtam meg, hogy a gyer-mekek nem 
tudnak igazán magyarul, csak pár szót. 
Így tanultuk meg közösen egymás 
nyelvét, én cigányul, ők meg magyarul.

Hogy mit jelentett Szenterzsébeten 
ilyen osztályokban tanítani, azt csak az 
tudja, aki próbálta. Akkor még a polgá-
riasodás legkisebb jele sem mutatkozott 
a „pusztákon”, úgyannyira, hogy a leg-
több családnak még illemhelye sem 
volt. Ha az egyéni higiéniai szabályok-
ról beszélgettünk, elképedtek azon, 
hogy télen is lehet, sőt kell fürdeni. 
Számukra a fürdés fogalma kimondot-
tan a nyárhoz kötődött, csak a falu közt 
elfolyó Mogyorós-patakban volt elkép-
zelhető.

Táplálkozásuk nagyon gyenge volt, 
fő eledelük a puliszka és egy kis „mel-
lévaló”, melyet napszámos munkájuk 
bérében kaptak a „gádzsóktól” (magya-
roktól).

Érdekes módon a legtöbb vezeték-
név a Koré, Lunka, Forgács és Lévai 
volt. Ezek mellett  pár család a Dávid 
nevet viselte. Mivel sok ugyanolyan ne-
vű egyén volt, pl. Koré János, Koré Mó-
zes vagy Lévai János, ezért maguk közt 
ragadványneveket adtak megkülönböz-
tetés végett. A „puszták” lakói esténként 
a falun át hangos kiáltással kommuni-
káltak egymás között cigányul, amit a 
magyarok nem értettek. Hogy pontosan 
tudja az illető, hogy kinek szól az üze-
net, akihez az átkiáltás szólt, annak a 
ragadványnevét is hozzátették:

Lévai János-Pinus, hé! Amá szigyár 
khéré me dukhál mere sére!

Vagyis: Lévai János-Pinus hé, gyere 
haza hamar, mert fáj a fejem!

Az illető tudta, hogy nem a másik 
Lévai Jánosnak szól a „telefon”, mivel 
annak a ragadványneve Lévai János-
Buvár volt.

De hadd soroljam fel az emlékeze-
temben lévő ragadványneveket: Lévai 
János-Pinus, Koré Géza-Kankucás, 
Forgács János-Honer, Koré Béla-Likas, 
Lunka János-Csorgó, Koré Mózes-Sí-
pos, Bódi János-Pajkó, Koré Vilma-Bo-
bonya, Dávid János-Bikás, Koré Mó-
zes-Frutyka, Lévai János-Buvár, Dávid 
Dénes-Verkó, Lévai Géza-Genci, Com-

pi Mózes-Mocsi, Koré Márton-Burák. 
Hogy honnan vették e ragadványneve-
ket, nem sikerült nyomára bukkannom, 
de az utódok mindegyike generációkon 
keresztül örökölte.

A Burszán Lajos által írt Falufüzet-
ben foglaltak szerint, a cigányokat egy-
kor báró Kemény Béla telepítette a falu-
ba, mivel olcsó munkaerőt jelentettek.

Most, négy évtized távlatából öröm-
mel tapasztalom, hogy volt tanítványa-
im mennyire elpolgárosodtak. Nagy ré-
szük már a „pusztáról” beköltözött a fa-
luba, legtöbbjüknek összkomfortos la-
kásuk van, fürdőszobákkal, de nem ke-
vés a személygépkocsival bíró cigány 
családok száma sem. Anyagi helyzetük 
változása viselkedésükre is hatással 
volt, civilizáltan élnek és viselkednek.

Sajnálattal vettem tudomásul vi-
szont, hogy a volt bárói kúria, mely ré-
vén a cigányok a faluba kerültek annak 
idején, az „új demokrácia” jegyében 
eltűnt a föld színéről. Csodálkozni tudok 
azon, hogy egy ilyen történelmi bizo-
nyítékot – abban a faluban, melyben an-
nak idején Péchy Simon is élt és dolgo-
zott – el tudtak tüntetni nyomtalanul, 
anélkül, hogy bárkinek is bántódása es-
ne érte. Nem hiszem, hogy ezt kimon-
dottan a cigányok számlájára lehetne ír-
ni. Valószínű, mások húzódnak meg az 
eset árnyékában, de a tény marad: eltűnt 
a Kemény-kúria.

Gálfalvi Gábor 

TUKÉ NÁ DZSÁNÉSZ ROMÁNÉSZ?
(Te nem tudsz cigányul?)
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Az erdővidéki Olaszteleken született a 
több jeles embert adó Kolumbán család-
ból. A Kormos partja, a gát, az Őrhegy és 
Tortoma legendás tájai gyermekkorának 
emlékeihez kapcsolják. Már gyermekként 
felkeltik érdeklődését a népszokások és 
népdalok. Tanítónak készül. Vágya telje-
sül: tanítóként Hétfaluba kerül, a hagyo-
mányokat őrző csángók közé. Minden 
idejét e népcsoport etnográfiai tanulmá-
nyozására fordítja.

Hányatott pedagógusi pályája volt. 
1901-1902-ben Liptószentmiklóson, 
1902–1909 között pedig Késmárkon pol-
gári iskolai tanár. Ezt követően segédtan-
felügyelő Budapesten, majd Udvarhely és 
több más vármegye tanfelügyelője és tan-
kerületi igazgatója. Több mint száz hely-
ismereti monográfia fűződik nevéhez, 
amelyeknek gazdag néprajzi anyagát pe-
dagógusok bevonásával gyűjtötte.

Éveket tölt Hétfaluban, a csángók 
közt. Néprajzi munkái jelennek meg: 
Hétfalusi csángó babonák – A hétfalusi 
csángók a múltban és jelenben (Brassó, 
1903), A Barcaság és népe (Budapest, 
1906). Ezekben rendszerezi az előző ku-
tatások eredményeit és tisztázza a csán-
gók eredetét, társadalmi helyüket. Írása-
iban megtaláljuk a csángó szoba berende-
zésének, a jellegzetes népi szokások (kiöl-
tözés, guzsalyos, lakodalom, temetés stb.) 
leírását. Jellemzi a régi népi játékokat, a 
gergelyezést, a szerinte szász eredetű ka-
kaslövést és boricát. Jól ismerte a csángó 
tájnyelvet és az abban található román 

eredetű elemeket is. A csángó babonákról 
azt mondja, hogy a világosság az egyedüli 
ellenszerük és az iskolában harcolhatunk 
ellenük nagyobb sikerrel. Írása megőrizte 
a csángóföldi iskolahálózat történetét, 
ugyanakkor emléket állít olyan csángó 
személyiségeknek, mint Kóródi Pál, a két 
Köpe János, Zajzoni Rab István. Olvas-
hatunk a Tanító Egyesület és a Barcasági 
Magyar Dalegylet történetéről is. Emlí-
tésre méltó népdalgyűjtő munkássága.

A feledésbe merült jeles etnográfus 
hitvallását tükrözik az alábbi sorok: „Én 
pedig, amíg a szívem csak egyet dobban, 
fényes palota és szegényes kunyhó lakó-
jának egyaránt hirdetem, hogy a magyar 
dalok szépek, megragadók, fenségesek és 
költővel szólva, aki egyszer ajkára vette, 
többé nem dobhatja el...”

E szerény írás szolgáljon tisztelgésül 
Kolumbán Lajos emléke előtt, halálának 
50. évfordulója alkalmából, azzal a re-
ménnyel, hogy könyvei újranyomására is 
sor kerül.

Szécsi Antal

Kolumbán Lajos, az etnográfus
(1875 - 1958)

Életutak

Alsó sor (balról): Kolumbán Piroska ta-
nítónő, Kolumbán Lajos, Bartha Panna 
és Becsák Magda
Felső sor (balról): Keresztes Józsefné, 
Becsák Irma tanítónő, Keresztes József 
református lelkész
Olasztelek (1937)
A felvételt id. Kolumbán Gábor 
bocsátotta rendelkezésünkre
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Életutak

Tisztelt olasztelekiek!
Kedves vendégek!

Ma Olasztelek jeles szülöttjére, Ko-
lumbán Lajosra emlékezünk születésé-
nek 130. évében. Etnográfus, tanár, ki-
rályi tanfelügyelő, miniszteri biztos, ta-
nügyi főtanácsos, az 1940. március 15-
én Budapesten megalakult Kolumbán 
nemzetségi tanács elnöke.

Született Olaszteleken 1875. de-
cember 18-án. Szülei Kolumbán Dániel 
és Veress Mária. Tanulmányait Olasz-
teleken kezdi. Négy elemi osztály el-
végzése után a régi családi hagyomány 
szerint ő az, aki továbbtanul. A székely-
udvarhelyi Református Kollégiumban 
öt osztály elvégzése után átiratkozik a 
nagyenyedi Bethlen-főiskola tanítókép-
ző intézetébe, ahol 1897 júniusában 
sikeresen 
képesítő-
zik.1897–
1909 kö-
zöt t  Ge-
csén, Lip-
t ó s z e n t -
miklóson 
é s  K é s -
m á r k o n  
t a n í t .  
1909-től Pest, Udvarhely, Borsod, 
Zemplén és Ung megyékben tanfelü-
gyelőként működött.

1918. december 21-én Mezey Ödön, 
Paál Árpád, Gál István, Puskás Lajos, 
Haáz Rezső és Kolumbán Lajos egy 
emlékirat kidolgozását határozták el 
egy semleges államalakulat, a Székely 
Köztársaság létrehozása érdekében.

Pályája kezdetén tanulmányozza a 
barcasági csángók életét, amelyet több 
cikkben és könyveiben ismertet.

Főbb művei:  A hétfalusi csángók a 
múltban és jelenben (Brassó, 1903), A 
Barcaság és népe (Bp., 1906).

Ifjúsági könyvei: az Utazások Nagy-
magyarországon sorozatban jelent meg 
A Magas Tátra (1909), A Vág völgyében 
(é. n.), A Délvidéken és az Aldunán 
(1911).

1930-ban mintegy száz borsodi és 
hevesi községben gazdag néprajzi anya-
got tartalmazó helyismereti monográ-
fiát készíttetett pedagógusokkal. Az el-
ső bécsi döntést követően a visszatért 
felvidéki oktatás újraszervezését végzi 
miniszteri biztosként. Hosszas tanügyi 
tevékenységéért megkapja a tanügyi fő-
tanácsos címet. A báró Eötvös József ál-
tal indított, a magyar tanügy újjászerve-
zését célzó munkálatok folytatójának,

gróf Klebersberg Kuno kultúrminisz-
ternek aktív munkatársa volt (egy évben 
születtek, pár hét különbséggel). 

Utoljára 62 évvel ezelőtt járt Olasz-
teleken. A román betörésekor, 1944. 
szeptember 2-án Bardócra, Karácsony 
Ödön tanítóhoz, osztálytárshoz mene-
kült. Innen távozott Budapestre, amikor 
az utak felszabadultak.

Évente hazalátogatott, amíg szaba-
dott. A csíkszentimrei Büdös-fürdő nya-
ralója volt.

1958. március 14-én hunyt el rövid 
szenvedés után, a farkasréti temetőben 
pihen. A temetési szertartást a régi barát, 
Keresztes József református lelkész tar-
totta, búcsúbeszédet dr. Kolumbán Ká-
roly mondott.

Emlékét Kisgyörgy Zoltán geológus 
és Kósa Bálint tanár elevenítették fel 

k ü l ö n b ö -
ző kiadvá-
n y o k b a n .  
A Székely-
f ö l d r ő l  
megje lent  
útikönyvek 
Olasztelek 
jeleseinek 
s o r á b a n  
e m l í t i k .

Az emlékbizottság úgy határozott, 
hogy a szülőház helyén és a központban 
emléktáblát helyez el a 130. születési 
évforduló évében. A bronzplakettet 
Kába Zoltán csíkjenőfalvi szobrász-
művész mintázta, az öntést Sánta Csaba 
szovátai szobrászművész végezte.

A rokonok pénzadománya nélkül 
nem valósulhatott volna meg a két em-
léktábla. Ugyancsak megemlítem azok 
nevét, akik önzetlenül segítettek: Ko-
lumbán Béla, Kósa Bálint, ifj. Nagy Bé-
la, Varga László és csapata, Tűzes Bö-
löni Ferenc, az emlékbizottság tagja 
Olasztelekről, Farkas András vállalko-
zó és Kolumbán-Antal József, az em-
lékbizottság tagja Székelyudvarhelyről.

Id. Kolumbán Gábor
Olasztelek, 2006. szeptember 3.

A Kolumbán Lajos emlékére állított 
emléktábla az olaszteleki református 
templom cinterme falán
A felvételt id. Kolumbán Gábor 
bocsátotta rendelkezésünkre



28

Régi ízek a Székelyföldön

A XIX. század végi, XX. század eleji 
székely társadalmat egyfelől a moderni-
zálódás igénye, másfelől a hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás jellemezte. 
Ez az első látásra ellentmondásos állapot 
tükröződött a székelyek mindennapi éle-
tében is. Egyes vidékeken hamarabb, 
máshol lassabban, fokozatosan váltotta 
fel a bolti áru a régi viseletet, és az olcsó, 
de általában silány gyári termékek kiszo-
rították a háziipari termékeket. A kor em-
bereinek életminősége jól tükröződött a 
korabeli gasztronómiai ízlésvilág alaku-
lásában is.

Kozma Ferenc Székelyföldet bemu-
tató, 1879-ben megjelent átfogó műve 
terjedelmesen tárgyalta e tájegység né-
pének táplálkozási szokásait. Az étel-
választékot több tényező befolyásolta, 
mint például a nap és évszakok váltako-
zása, a tájegység mezőgazdasági adott-
ságai. Általánosan elterjedt volt, hogy 
napi háromszor fogyasztottak étkezé-
senként egy egyetlen fogásból álló, egy-
szerű, takarékos, de tartalmas étket a szé-
kelyek. Húst ritkán, inkább vasárnap és 
ünnepnapokon ettek, így a téli disznó-
vágásból származó füstölt hús sokáig 
kitartott a gondos háziasszonynak. A 
disznóhús mellett még a baromfi- és 
marhahúst használták ételeik elkészíté-
séhez, ősszel és tavasszal viszont a to-
kány inkább bárány- és berbécshússal 
készült. Általában, de főleg nyáridőben 
sokféle levest, tojást, hüvelyest (borsót, 
paszulyt) ettek, ami mellé a háromszéki 
Erdővidéken inkább búzakenyeret, Csík 
vidékén árpakenyeret és málét, a többi 
vidékeken arányosan kenyeret és pulisz-
kát adtak. A sült vagy főtt krumpli köret-
ként fontos tartozéka volt az étrendnek, 
télen vacsorára káposztalével, de önálló 
ételként is fogyasztották. Téli időszak-
ban zsírosabb fogások is terítékre kerül-
tek, mint a töpörtyűvel vagy hagymás 
zsírral leöntött puliszka, vagy Három-
szék megyében a zsíros köleskása. Bor-
termő vidéken a szüret után nem volt 
szokatlan a szőlőből és puliszkából álló 
fogás. A tejet és túrót inkább a szeré-
nyebb háztartásokban fogyasztották elő-
szeretettel.

Vendégfogadáskor, ünnepnapokon 
vagy időnként vasárnapokon a főétel 
mellé palacsintát, rétest, kőrelepcsent 
(forró kövön sült tészta), rendkívüli al-
kalomkor pánkót, kürtőskalácsot, tejfö-
les vagy szilvaízes lepényt sütöttek.

A fűszerekből leginkább a borsot 
használták, bizonyos ételeket gyömbér-

rel, sáfránnyal, majoránnával, levendu-
lával ízesítettek.

Az egyes étkezések előtt pálinkát 
ittak, a bor főleg ünnepekkor került az 

1asztalra.
Ebben az időszakban az udvarhelyi 

háziasszonyok nem ismerték az ecetes 
savanyítást, a káposztagyalut. Savanyí-
tásra a káposztát egészben, kádakban, az 
uborkát pedig nagyon sós vízben, ecet 
nélkül savanyították. A kenyeret feketére 
sütötték, majd melegen leszedték a héját. 
Kenyér helyett gyakran fogyasztottak 
puliszkát, a városiak a tésztás ételekre 
érett túrót használtak. Vidéken a tészta-
féléket és főzelékeket nem nagyon 
ismerték, a mennyiséget részesítették 

2előnyben a minőség rovására.
Barabás Endre Udvarhely vármegye 

leírása című, 1904-ben megjelent mun-
kája a Kozmáé után majd három évtized-
del készült. Ennek ellenére az általa be-
mutatott udvarhelyszéki étkezési szoká-
sok nem mutattak túl sok változást az 
1870-es évekhez képest. Az emberek ál-
talában naponta háromszor étkeztek, 
amikor egyszerű, de tápláló ételeket fo-
gyasztottak. A reggelit, amit akkoriban 
ebédnek neveztek, 8 óra körül fogyasz-
tották el, a délebédet 12 órakor, a vacsora 
időpontja változott, az éppen esedékes 
elfoglaltságtól függött. 

Reggelinél és vacsoránál túrós- vagy 
tejes puliszka, zsírban rántott sós ká-
poszta, főtt aszalt gyümölcs, rántotta 
került az asztalra. Télen disznóköltség-
gel, sült vagy főtt krumplival és káposz-
talével, reszelt almalevessel tették válto-
zatosabbá az étrendet, nyáron levesfé-
léket (laska, reszelt, kömény, hagymalé, 
vetrece vagy savanyúlé, kaszáslé stb.) 
fogyasztottak előszeretettel, főételnek 
hagyma- és hagymás tokány puliszká-
val, kukoricakása, tejes zablisztpuliszka 
(kiszi) járta. A húsok közül a bárány- és 
berbécshús volt közkedvelt. 

Ebédkor is szívesen fogyasztottak le-
veseket: paszuly-, borsó-, lencse-, bur-
gonya-, laska-, reszeltleves kenyérrel. 
Vasárnap vagy ünnepnapokon a menü 
húsos laskalevesből, télen töltött káposz-
tából, marhahúslevesből és rizs- vagy 
gyöngykásából állt, ami sülttel, pala-
csintával, rétessel, pánkóval vagy kür-
tőskaláccsal vált teljessé. A fűszerek kö-
zül a borsot, sáfrányt, gyömbért és ba-
bérlevelet használták. Szeszes italként 
általában közönséges pálinkát, ünnepek-
kor köményes vagy mézes pálinkát fo-

3gyasztottak.

A városi étkezés általában kifinomul-
tabb volt a vidékinél, de a hagyományos 
étkek itt is népszerűek voltak, esetleg az 
elkészítési módjuk változott. A Székely-
Udvarhely újság 1904-es évfolyamának 
egyik februári számában Fülei Sz. Lajos 
farsangi tárcájában jóleső nosztalgiával 
emlékezik vissza diákévei jó udvarhelyi 
kosztjára. Ha Szeged halászlevéről, Ko-
lozsvár káposztájáról, Kézdivásárhely 
mézespogácsájáról, Szeben pedig fehér 
péksüteményeiről volt híres, akkor a szé-
kelyudvarhelyi ételkészítmények közül 
messze kitűnt a csigabéles. A Ferenczi 
család e specialitása tenyérnyi nagyságú, 
édes ordával készített, tepsiben pirosra 
sütött tészta volt. A „Bodrogi-életen” sü-
tötték a „Miska-cipót”, ami fehér kenyér 
gyomrába tett cigánypecsenye volt. 
Izsák Mihályné mandulás kürtőskalácsa 
is keresett portéka volt, csakúgy, mint 
Schuszter Hanziné „csak friss marha- és 
sertéshúsból készített, jó virslije”. Fülei 
szerint Udvarhelyen készült az ország 
legpompásabb töltött káposztája. A ká-
posztát fejenként kádba rakva savanyí-
tották. Éréskor a leszedett és megormo-
lyozott lapukból metéltek, töltelékek ké-
szültek, melyekkel jól megválogatott 
marha- és sertéshús került sorba a koron-
di cserépedénybe. Disznóvágáskor hur-
kát, hájszélest, gömböcöt is tettek bele. A 
megfőtt káposztát tejföllel tálalták. 
(Fülei ironikusan jegyezte meg, hogy a 
pép-ételekhez, kompóthoz szokott né-
metek természetesen ezt nem ehetik 
meg.) Az udvarhelyi koszt általában tisz-
ta és ízletes volt, kitűntek a levesek: szá-
las, bordás laska, a csókos, turbolyás és 
tüdős táska, a lucskos káposzta, a zöld-
fuszulyka, a tárkonyos bárány, a citro-
mos csirkebecsinált, a disznóköltségek, 
a kocsonya és a fatányéros. Fülei ugyan-
akkor zokon vette, hogy „a rusnya ge-
nerálzaftos ételvilágban, a legrejtelme-
sebb külföldi katyfolások és plasztikus 
anyagtésztákkal rontják a magyar kony-
ha tekintélyét”. A tárcát dr. Kassay Al-
bert orvost idézve zárta, miszerint: „ki-n 
ek jó gazdaasszony feleség kell, menjen 

4Udvarhelyre házasodni.”

Novák Károly István

Hajdani ízek

1 Kozma Ferencz: A Székelyföld közgazdasági és közmí-
velődési állapota. Bp., 1879. 112-113.
2 Szombathy Ignácz: Udvarhely szék és Udvarhely város 
rövid leírása földrajzi, statisztikai és történelmi tekintet-
ben. Székely-Udvarhelyt, 1874. 15.
3 Barabás Endre: Udvarhely vármegye közigazgatási leírá-
sa. Bp., 1904. 8.
4 Fülei Sz. Lajos: Udvarhelyi ételek (Farsangi csevegés). 
Székely-Udvarhely, X. évf. (1904) 13. sz. 
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Székely fonó: Anekdoták, tréfás történetek, históriák

Egy előkelő úr deszkát vásárolván, mia-
latt annak árát kifizeté lakában, a deszka-
árus egészben meglátá magát a nagytü-
körben, s nevetni kezde magában.
– Mit nevet, földi? – kérdi az úr.
– Én biz azt – volt a felelet –, hogy tova 
egy falumbeli embert látok, ne! Én jól is-
merem őt, s ő nem engem, nem akar is-
merni a kevély büszke.

Két szekeres egyike bemenvén egy fő-
rangú úrhoz megtudni, van-e eladó ga-
bonája, meglátá magát a nagytükörben, s 
útitársát vélvén ott állani, kérdé megüt-
közve hirtelen:
– Ugyan bizony, bátya, hát kied is itt van? 
Hiszen én kiedet ott künn a szekéren 
hagyám.

Egy királybíró, utat csináltatván a Hargita 
közelében, látá, hogy egy oláhfalvi ügyes 
ember letette kalapját egy nagy kőre, s 
úgy töri vasbottal a követ, mondá neki:
– Földi! Tegye fel azt a kalapot, én nem 
akarom, hogy senki süvegeljen engem, 
főképpen mikor munkában van.
– Én bizony nem is, az árért vettem le – 
monda sajátságos egyszerűséggel az 
oláhfalvi.

Egy oláhfalvi elmés ember egykor ezzel 
álla bé egy főtanoda első tanárjához:
– Én azt hallottam, édes professzor úr, 
hogy itt ma disputatio lesz, s azért jöttem, 
hogy tudjam meg, mi az a disputa?
– Az abból áll – monda tréfálódva a tanár 
–, hogy az egyik ember kérdést teszen a 
másik eleibe, s aki nem tud megfelelni a 
kérdésre, az tartozik hat forintot fizetni a 
kérdőnek.
– Jó – mond az oláhfalvi –, úgyhát 
disputáljunk mi ketten.
A tanár most leülteté őtet az asztal mellé, 
szembe magával, s letéve hat forintot az 
asztalra, monda:
– No, én azt kérdem tőled elsőben is, 
mondd meg nekem, ki volt Jézusnak az 
anyja?

Székelyföld Rátótja

– Azt már jól tudom, hogy Szűz Mária 
volt, hallottam a plébános úrtól is elégszer 
– felele az. – De ne menjünk most olyan 
messze – mond az oláhfalvi –, hagyjuk el 
azt a régi dolgot, hanem mondja meg a 
professzor úr, hogy ki volt az én anyám?
– De azt csak nem tudhatom, hogy ki volt 
a te anyád – mondá a tanár.
– No, ha nem tudja, hát enyim a hat forint 
– mondá az oláhfalvi, s elkapván a hat fo-
rintot az asztalról, mint a szél, eltünék a 
tanodából.

Egy havasalji ember deszkát vivén eladni 
kisfiával, szekere bedűlt a sáncba. Két 
útitársa odaérkezvén, helyreigazíták a sze 
keret. E szekeres továbbindultában 
monda kisfiának:
– Minket mégis kisegíte a bajból a 
jószerencse.
– Minket bizony nem a jószerencse – 
mondá a fiú –, mert minket Pistabáék.

Egy ifjú ügyvéd a homoródi fürdőn lété-
ben kérdé mulatságból ottan egy oláhfalvi 
fiúcskától:
– Hát igaz-e az, hogy a ti falutokban lakó 
gazdák nem merik egészen végigszántani 
a szántóföldjüket, mert attól félnek, hogy 
ha egyik végére igen kimennek az ekével, 
addig a másik vége felbillen?

– Nemigen billedez biz az, hallja kend – 
felele a fiú –, mert annak annyi kő van a 
végin, hogy nem tud felbillenni.

Egy nagy havas közelében huzamos idő 
alatt egy falucska keletkezett, hol azelőtt 
csak néhány juhászkunyhó volt. E falunak 
még vad s míveletlen lakói más falvak 
példájára egy diákot hozának a főtanodá-
ból a húsvéti ünnepre. A diák prédikálásá-
val nagy kedvességet nyere előttük. E di-
ák midőn hazaindula ünnep után közülök, 
néhányan megfogták őtet s elvágának egy 
kicsin darabkát a füle hegyéből. A sérel-
mes diák panaszt teve azért a tiszthatóság-
nál, s aztán a szembesített bevádlottak így 
menték ott magukat:
– Mi e diákot igen megszerettük a szép 
tanításáért, s elvégeztük magunk között, 
hogy pünkösdre is éppen ezt a diákot hoz-
zuk magunk közi, azért jegyeztük meg a 
fülit, hogy azon jegyből ráismerhessünk, s 
annál könnyebben kiválaszthassuk a nagy 
sereg diák közül. 

Egy deszkaárus a havas alól a városba 
menvén, láta ottan egy rendkívüli kövér s 
egy rendkívüli sovány úriasszonyt, mon-
da szekerestársának előbb a kövérre, az-
tán a soványra mutatván:
– Ne te, né! Ez tán mind megeszi annak a 
másnak a részit.

 Egy ember a havas alól peres dolgában a 
fővárosba mene az ügyvédhez, hideg tél-
ben, térdig érő hóban.
– Jó szánút van-e, földi? – kérdé tőle az 
ügyvéd.
– Biz én nem tudom, mert én gyalog 
jöttem – felelé az.

Egy deszkaárus a városban látván, hogy a 
fiacskája a toronyóra ütéseit számlája 
ujjain, kérdé tőle:
– Hány az óra, fiam?
– Négy vékony, kilenc vastag, mindössze 
tizenhárom – felele a fiú.

A „székely humor területe végtelen”, azonban egyes helységek vagy vidékek 
itt is „kiválasztottak”. Különös előszeretettel köszörülték és köszörülik még ma-
napság is Székelyföldön a nyelvüket az emberek a csíkiakon, az oláhfalviakon, 
valamint a gagyiakon. A szomszédos községek még manapság is állandóan élce-
lődnek egymás rovására. Így például a jánosfalviak és a városfalviak… Azonban 
Székelyföld Rátótja régi időktől fogva kétségtelenül a havasalji Oláhfalu. Ez a 
település az élc birodalmában még manapság is előkelő helyet foglal el. Így volt 
ez a XIX. század második felében is. Tiboldi István anekdotagyűjteménye – 
amelyből az alábbi válogatást is merítettük – legalábbis ezt bizonyítja. (Forrás: 
Adomák és tanítómesék. Buk., 1988.)
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Udvarhelyszéki helyismereti évfordulók
2008. április–június

Április

1. – 55 éve született Marosvásárhelyen 
Gagyi József költő, a csíkszeredai KAM 
munkacsoport tagja. Tanulmányai több kö-
tetben jelentek meg, számos udvarhelyszé-
ki témát dolgozott fel.
2. – 70 éve született Páll Lajos költő, festő 
Korondon. A kolozsvári Képzőművészeti 
Akadémián nem fejezhette be tanulmánya-
it, mert 1956 után bebörtönözték. Versköte-
teit maga illusztrálja. A korondi Hazanéző 
folyóirat szerkesztője. Banner Zoltán sze-
rint „a község krónikás festője”.
4. – 100 éve született Székelykeresztúron 
Lőrinczi Erzsébet festőművész. Szülővá-
rosa Unitárius Gimnáziumában érettségi-
zett, a húszas évektől több erdélyi városban 
állították ki munkáit. Miniatúrái nagy ré-
szét a keresztúri Molnár István Múzeum-
nak adományozta.
4. – 70 éve született Küsmödön Szőcs 
Lajos tanító, néprajzos, helytörténész, a 
Magyar Kultúra Lovagja, Udvarhelyszék 
Kultúrájáért-díjas. Székelykeresztúron 
szerzett oklevelet, 1959–63 között Énla-
kán, majd Korondon tanított. A Kriza János 
Néprajzi Társaság, a Magyar Néprajzi 
Társaság többször díjazta néprajzi dolgo-
zatait. Dr. Molnár Istvánnal közösen írt 
munkája: Húsvéti hajnalozás Énlakán és 
locsoló versek a Firtos környékéről. Hús-
véti locsolkodó szokások és locsolóversek a 
Firtos vidékén című kiadványa 1994-ben 
jelent meg Kiskunfélegyházán. Janitsek
Jenővel közösen összegyűjtötte és kö-
zölte számos település hely- és család-
névanyagát.

4. – 60 éve született Szovátán Bereczki 
Károly író, újságíró. Történelem-filozófia 
szakot végzett, 1971-től a Hargita munka-
társa volt. Jelenleg szabadúszó, munkatár-
sa volt az Udvarhelyi Híradónak is.
5. – 125 évvel ezelőtt született Etéden 
Donáth László író. Székelyudvarhelyen, a 
Református Kollégiumban járta az alsó 
gimnázium osztályait, református teológiát 
végzett. Az 1920-as, 1930-as években több 
kötete jelent meg. Nyárádszentsimonban 
halt meg 1967. december 2-án.
12. – 240 éve halt meg Nagyenyeden Her-
mányi Dienes József író. Olaszteleken 
született 1699. szeptember 26-án. 1711–19 
között tanult Székelyudvarhelyen. Az 
anekdotanovella megteremtőjének tartják, 
ez a szemlélet még egyháztörténeti mun-
káiban is megtapasztalható. 1759-től írta 
NEnyedi siró Heráklitus, és –Hól mosolygó 
s hol kaczagó Demokritus c. gyűjteményét, 
amely kb. 400 anekdotát tartalmaz. For-
dított németből. 158 kötetnyi kéziratot ha-
gyott hátra (teológia, történelem, földrajz, 
francia és német fordítások). Munkái jó-
részt kéziratban maradtak, elkallódtak. Fő 
műve teljes kiadása 1960-ban jelent meg 
Budapesten.
12. – 135 éve született Mohán Gyerkes 
Mihály tanító, szerkesztő, tankönyvíró. 
Székelykeresztúron szerzett tanítói okleve-
let, majd a székelyudvarhelyi állami elemi 
iskolát igazgatta. Megalapította a Siculia 
Gyümölcstermesztő és Értékesítő Szövet-
kezetet. Szerkesztette a Tanítók Lapját, a 
Siculia gazdalapot és a Gyümölcsöskert 
szaklapot. Népművelő és kertészeti köny-
vei Udvarhelyen jelentek meg. 1942. au-
gusztus 20-án hunyt el. Székelyudvarhe-
lyen utcát neveztek el tiszteletére.
12. – 95 éve született Székelyudvarhelyen 
Jodál Gábor zeneszerző. A székelyudvar-
helyi Római Katolikus Főgimnáziumban 
érettségizett 1930-ban, Kolozsvárt jogból 
doktorált, a budapesti főiskolán Kodály 
Zoltán tanítványa volt. 1942-től Kolozs-
váron élt, a Magyar Művészeti Intézet, a 
Gheorghe Dima Zenekonzervatórium taná-
ra volt. 1989. december 6-án hunyt el. 
Zenekari művei lapokban, gyűjtemények-
ben és önálló kötetekben jelentek meg.
12. – 65 éve született Székelyudvarhelyen 
András Csaba tanár, festő. Számos 
csoportos és több mint húsz egyéni kiállítá-
son mutatta be munkáit. Máramarosszige-
ten tanít.
14. – 125 éve született Tordán Viski Ká-
roly etnográfus. Székelyudvarhely refor-
mátus kollégiumában járt középiskolába, 
majd ott tanított 1906-től 1909-ig, később 
Szegedre telepedett. Szerzőként és szer-

kesztőként szerepel a Magyarság Néprajza 
négy kötetében (1933–34). A magyar fő-
városban halt meg 1945. szeptember 5-én.
16. – 80 évvel ezelőtt született Korondon 
Tóth Márton tanár. Az ötvenes évek elején 
az Ifjúmunkás, a marosvásárhelyi Vörös 
Zászló belső munkatársa volt. Korondon, 
Atyhában, Fenyőkúton tanított. Cikkeket, 
tanulmányokat közölt a hazai magyar nyel-
vű lapokban.
19. – 215 éve született Csejden Magyarósi 
Szőke József költő. Bölcseletet és teológiát 
tanult, református lelkészként is dolgozott, 
1832-től a székelyudvarhelyi Református 
Kollégium tanára és rektora volt. Több kö-
tetben jelentek meg versei. Székelyudvar-
helyen halt meg 1866. szeptember 29-én.
20. – 85 éve született Székelykeresztúron 
Máthé András újságíró. Az Előre belső 
munkatársa volt 1953–57 között.
25. – 60 éve született Székelykálon Kovács 
Sándor római katolikus esperes, 1984-től 
udvarhelyi plébános, majd esperes 2007-
ig, amikor Kolozsvárra helyezték.
30. – 55 éve született Szekeres-Balogh 
Jolán építész. 1984-85-ben a Medve-tó 
strandjának felújítását, 1990–92-ben a pa-
rajdi római katolikus templomot tervezte.

Május

13. – 80 éve született Városfalván Báró 
József unitárius lelkész, 1973–96 között 
esperes. Homoródalmáson, Recsenyéden, 
Homoródszentpálon, 1974-től nyugalom-
ba vonulásáig (1997) Székelykeresztúron 
teljesített szolgálatot. Tiszteletbeli esperesi 
címet kapott, és a város Pro Urbe-díját.
15. – 55 éve született Nagyszalontán Illyés 
Izabella, a keresztúri Orbán Balázs Gim-
názium irodalom szakos tanára, a közép-
iskolás versmondók táborának szervezője.
17. – 65 éve született Vass István tanár 
Homoródkeményfalván. Két megjelent 
könyvében (Idők fogságában – Adalékok a 
romániai oktatás `89 előtti történetéhez. 
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza 
Kiadója, Székelykeresztúr, 2000.; Nevelés-
szociológiai vizsgálatok egy székelyföldi 
kistérségben. Magister Kiadó, Csíksze-
reda, 2002.) Székelykeresztúr és vidékének 
oktatásáról közöl adatokat. 
21. – 65 évvel ezelőtt született Kőrispa-
takon Bálint András újságíró (megh. 
1994. dec. 27.). Szovátán érettségizett, a 
kolozsvári egyetemen szerzett magyar 
nyelv- és irodalom szakos képesítést, Aty-
hában, Felsősófalván tanított, 1968-től a 
Hargita Népe megyei lap szerkesztője volt. 
Emlékére alapították a Bálint András-díjat, 
amelyet fiatal, tehetséges újságírók kaphat-
nak meg, az évente kiosztott díjjal a jelöltek 
évi munkásságát ismerik el. 
24. – 75 éve született Rugonfalván Bíró 
Mózes vegyész, tudományos főkutató. 
Több újítása, szabadalma van, szakdol-
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gozatokat közölt tudományos lapokban, 
bel- és külföldi konferenciák meghívottja. 
25. – 225 éve halt meg Kézdivásárhelyen 
Ágotha Demeter minorita szerzetes. Szé-
kelyudvarhelyen született 1742-ben. Ma-
rosvásárhelyen és Firtoson (?) volt lelkész, 
majd Kézdivásárhelyen tanár, itt jelent meg 
három iskoladrámája, a többi kéziratban 
maradt.
28. – 80 évvel ezelőtt született Székely-
keresztúron László Attila tanár, karnagy, 
zeneszerző. Ülkében, Vágásban tanított, 
Udvarhelyen közművelődési irányító volt, 
majd Szentkeresztbányán tanított (1964– 
68), 1974-ig a sepsiszentgyörgyi Megyei 
Alkotások Házát igazgatta, 1993-ig a sze-
merjei iskolában tanított. Dalokat, kórus-
műveket írt, népdalfeldolgozásai jelentek 
meg, önálló kötetekben is. EMKE-díjas.
28. – 75 éve született Székelyudvarhelyen 
Sófalvi Balázs tanár, népesség- és telepü-
lésföldrajzi tanulmányok szerzője.
28. – 65 éve született Farkaslakán Nagy At-
tila Mihály, Udvarhelyszék Kultúrájáért-
díjas. 1974–84 között Homoródszentmár-
ton község polgármestere volt, 1978-ban 
kezdeményezte a Homoródmenti Művelő-
dési Hét rendezvénysorozatot. A Homo-
ródmente Művészetéért Alapítvány alapító 
elnöke, a művésztábor szervezője. Az el-
múlt negyed évszázad alkotótáboraiból 
több száz kép került kortárs művészektől a 
község, illetve az alapítvány tulajdonában, 
mostanra felbecsülhetetlen értéket kép-
viselve.
31. – 10 éve halt meg Márton János szín-
művész, színműíró. Zetelakán született 
1921. június 4-én. Az udvarhelyi Római 
Katolikus Gimnáziumban és a keresztúri 
tanítóképzőben tanult. Pályáját szülőfalu-
jában kezdte, rendezett és fellépett, az 
1946-os Énekes madárbeli játékával hívta 
fel magára a figyelmet: a kolozsvári Állami 
Magyar Színház színészként szerződtette. 
Jogi diplomát szerzett, rendezett, írt. Legis-
mertebb munkái: A fekete bárány, A fekete 
macska. Dehel Gáborral színpadra átírta 
Jókai Az aranyember és A kőszívű ember 
fiai c. regényeit.

Június

3. – 155 éve született Homoródkarácsony-
falván Barabás Ábel irodalomtörténész. 
Kolozsváron járt egyetemre, 1881-től Ab-
rudbányán unitárius lelkész, 1887-től Te-
mesváron főiskolai tanár volt. Kolozsváron 
halt meg 1918 októberében. Több könyve 
jelent meg.
3. – 105 éve halt meg Sepsiszentgyörgyön 
Révay Pál író. Újszékelyen született 1840. 
szeptember 11-én. A szentgyörgyi, kolozs-
vári, szászvárosi kollégiumban tanított, 
majd erzsébetvárosi, zilahi, nagybaconi és 
szentgyörgyi református lelkész volt. Két 
kötete jelent meg: A vesztett harcok terén 

(Sepsiszentgyörgy, 1884) és A szúnyog ki-
rály fiai (Máramarossziget, 1903). 
8. – 55 éve született Forrai Tibor homo-
ródszentpáli tanár, népművelő. A műked-
velő színjátszásban elért figyelemre méltó 
eredményeiért EMKE-díjjal tüntették ki. 
Közéleti, főként oktatással kapcsolatos 
cikkeket közöl, keresztrejtvényeket készít.
4. – 130 éve született Tarcsafalván Márkos 
Albert tanulmány- és tankönyvíró. Szé-
kelykeresztúron és Kolozsváron járt kö-
zépiskolába, magyar–latin szakot végzett 
(1901). A kolozsvári Unitárius Főgim-
náziumban tanított nyugalomba vonulásáig 
(1939). Székelykeresztúron halt meg 1949. 
november 17-én. Nyelvészeti és pedagó-
giai tárgyú cikkeket közölt, angolból és 
románból fordított, három latin tanköny-
vet állított össze. Székely anekdotákat 
dolgozott fel.
5. – 40 évvel ezelőtt halt meg Jaklovszky 
Dénes pedagógiai szakíró, műfordító Szé-
kelyudvarhelyen. 1884. október 28-án szü-
letett Kolozsváron, latin–görög szakon 
végzett, később román és francia szakból is 
képesítést szerzett. Több város középisko-
lájában tanított, így Székelyudvarhelyen is, 
1909-től a Római Katolikus Gimnázium-
ban, 1924-től a Ştefan Octavian Iosif Líce-
umban. 1943-ban nyugdíjba vonult, de 
visszatért Székelyudvarhelyre tanítani. 
Orosz, román, német, latin, görög nyelvek-
ből fordított. Ő fordította latinból és látta el 
bevezetővel Lakatos István csíkkozmási 
plébános 1702-ben keltezett kéziratos mű-
véből (Siculia delineata et descripta) az 
Udvarhelyre vonatkozó részt: Székelyud-
varhely legrégibb leírása (Kolozsvár, 
1942). 
15. – 100 éve született Cigándon Tóth Béla 
irodalomtörténész, kritikus, művészettör-
ténész. 1941–44 között a székelyudvar-
helyi Református Kollégium magyar–latin 
szakos tanára volt. Tanulmánykötetei és 
fordításai, tankönyvei jelentek meg.
18. – 150 éve született Kolozsvárt Vajda 
Emil irodalomtörténész, publicista, zenei 
író. Bölcsészdoktor, a zenekonzervatóri-
umot is elvégezte. 1882–97 között tanított 
Udvarhelyen, az Állami Főreáliskolában, 
énekkart vezetett. Egyik alapítója és szer-
kesztője volt a Lant c. zenei lapnak. 1895– 
97 között a Székely-Udvarhely lapot szer-
kesztette. 1916. okt. 6-án halt meg Győrött.
18. – 90 éve halt meg Székelyudvarhelyen 
Soó Gáspár földrajzi író. Bethlenfalván 
született 1854-ben, Székelyudvarhelyen a 
Római Katolikus Gimnáziumban tanult, 
1881-től 28 évig tanított az intézményben. 
Tamás Alberttel közösen írta meg Udvar-
hely vármegye földrajzát.
18. – 70 éve született Bukarestben Czegő 
Zoltán költő, újságíró. 1962–64 között 
tanított Korondon. 1988-ban Magyaror-
szágra telepedett. 
21. – 55 éve született Kézdivásárhelyen 
Róth András Lajos történelemtanár, a  

székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár 
könyvtárosa. 1978–90 között a mai Bányai 
János szakközépiskola tanára volt. Több 
ritka könyvet, köztük unikumokat is azo-
nosított, olvasási szokásokat kutat, ilyen té-
májú tanulmányokat közölt. Jelenleg az er-
délyi mezőgazdasági szakképzés múltja 
foglalkoztatja. EMKE-díjas, Udvarhely 
Pro Urbe-díjasa. 
22. – 70 éve született Székelyudvarhelyen 
Bartha János József könyvelő, sportúj-
ságíró. Asztalitenisz edző, illetve a Nép-
színház tagja volt, több lap, így az Udvar-
helyi Híradó külső munkatársa. 
24. – 105 esztendeje született Bene József 
képzőművész Székelydályán (megh. 1986. 
május 20, Németország). Székelyudvar-
hely Református Kollégiumában tanult 
(1921-ben érettségizett), helyi diáklapokat 
illusztrált. Bukarestben végzett a Szépmű-
vészeti Akadémia festészeti és iparművé-
szeti szakán. A Kemény Zsigmond Társa-
ság tagja volt. 1946-ban szervezője volt a 
kolozsvári Magyar Művészeti Intézetnek, 
ahol tanított is, majd a Ion Andreescu 
Képzőművészeti Intézetben. Könyvgrafi-
kusként ő tervezte a Napsugár borítóját. 
Illusztrációit hazai magyar lapok közölték. 
Több festményét az udvarhelyi múzeum-
nak ajándékozta.

Összeállította P. Buzogány Árpád
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A Nyerges-tetői emlékmű az 1848-49-es önvédelmi harcokban részt vett 
honvédeknek állít emléket (bal felső)
Jellegzetes kászoni kereszt (jobb felső)
Kászonújfalu temploma (lent)
Mihály János felvételei


